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Import kontaktů z adresáře LDAP 
Prostřednictvím této služby lze naimportovat telefonní seznam z LDAP adresáře.  

Kontakty z LDAP adresáře jsou označeny ikonou:  

 

Nastavení PROFIX CTI Serveru 
Menu Konfigurace – CTI – Nastavení Importu  

 

Konfigurační okno 

 



 

Zda nastavte údaje pro přihlášení k LDAP Serveru 

 IP adresa 

 Port 

 Přihlašovací jméno do LDAP (AD) 

 Heslo do LDAP (AD) 

 Filtr pro LDAP (AD)  

 

V tabulce jednotlivých atributů lze definovat hodnoty, které se načítají z LDAP a tyto hodnoty 
modifikovat 

 

 

 

Prvních šest atributů je povinných: 

objectGUID index záznamu podle kterého se identifikuje kontakt  

displayName  Příjmení Jméno 

telephoneNumber  Telefonní číslo 

Mobile Mobilní telefonní číslo 

homePhone   

company  Organizace 

 

Pokud jsou v LDAP vyplněny tyto hodnoty, uloží se kontakt do CTI databáze například takto: 

V telefonním seznamu: 

 

a v detailu : 

 

 



Ostatní atributy lze libovolně definovat a pojmenovat. 

Tabulku atributů lze libovolně rozšiřovat 

 

Například je potřeba uložit do kontaktu faxové číslo a přeji si položku pojmenovat Fax_sluzebni. 

 V LDAP se vyhledá atribut s faxovým číslem  

 

 Atribut má označení facsimileTelephoneNumber Toto označení uložím to tabulky atributů 

 

 

 Ve sloupci Význam zadám popis Fax_sluzebni 

 Ve sloupci převod lze modifikovat hodnotu faxového čísla. Pokud si uživatel přeje faxové číslo 
ve formátu fax:0číslo zadá se do sloupce Převod hodnoty parametr 
fax:0X 
fax:0 se předřadí před číslo z LDAP a X znamená, že se z LDAP doplní celé číslo. 
Výsledek v kontaktu pak je tento: 

 

 

Pokud nastane chyba při importu dat, jsou chybně nadefinovány některé atributy a je nutné 
zkontrolovat, zda nadefinované atributy v LDA existují a mají stejný název. 

Příklad chyby při importu dat: 

 

Modifikace atributů 
Všechny atributy včetně prvních 6 neměnných lze libovolně modifikovat. 

Standardně se modifikace použije pro úpravu formátu telefonního čísla. 

Příklad: 

Je nutné upravit telefonní čísla z LDAP adresář takto: 

 Před všechna telefonní čísla doplnit 0 pro externí volání 

 Ze všech čísel v mezinárodním formátu odmazat +420 

 U všech čísel v mezinárodním formát mimo +420 nahradit + za 00 

 



 

 0 se dolní ve sloupci Převod hodnoty zadáním 0X => doplň nulu před hodnotu  

 +420 se zapíše do sloupce Nahradit1 a ve sloupci textem1 se nevyplní nic => pouze se 
odřezává +420 

 Všechny ostatní čísla začínající + se nahradí za 00 zadáním + do slupce Nahradit2 a 00 do 
slupce textem2 

Takto lze provést u každého atributu až tři modifikace. 

 



Příklad: 

Pokud se nastaví atributy tak je je na obrázku, vyplní se kontaktní karta takto: 

 

Nastavení kontaktu v LDAP (AD) 

 

 

 

 



Kontakt v adresáři CTI respektive kontaktní karta v CTI klientovi: 

 

U všech národních čísel je formát čísl 0+číslo 

U všech mezinárodních čísel je formát čísla 000+číslů 

 


