OmniTouch 8400 Instant Communications Suite
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Guia de consulta ràpida – R6.1

My Instant Communicator for Mobile Devices



L’edició mòbil de l'Alcatel-Lucent OmniTouch™ 8600 My Instant Communicator amplia l’abast del
vostre sistema de telefonia IP fins a àrees de cobertura mòbil i treu profit de la infraestructura LAN
sense fils per reduir les despeses de comunicació tant a l’oficina com a fora de l’oficina.
L’edició mòbil de My Instant Communicator per a l’OmniTouch 8600 ofereix serveis de comunicació per
a empreses per a una gran varietat de dispositius d'un sol mode (mòbil) i de dos modes (mòbil/WiFi):
RIM BlackBerry®, Apple® iPhone™, Nokia Eseries™, Microsoft Windows Mobile® (Q3 2009) i Google®
Android™.
Manteniu-vos connectats a la feina des de qualsevol lloc. Gràcies a la solució d’Alcatel-Lucent,
l’accés i la productivitat del personal millora notablement perquè estan constantment connectats a
qualsevol indret, com ara:
• Necessiteu immediatament l’ajuda d’un expert o bé assistència tècnica?
o Feu una cerca per directoris i seleccioneu el millor suport de comunicació gràcies a la
informació de presència de contactes
• En baixar de l'avió, quines comunicacions de negocis es podien establir?
o Consulteu els missatges de correu, les trucades perdudes o les sollicituds devolució de
trucada i torneu immediatament les trucades
• Esteu parlant del vostre contracte i de sobte truca el vostre cap?
o Utilitzeu el millor suport per contestar i oferiu un suport més discret, com ara la
missatgeria instantània o el correu electrònic
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Resum de funcions



Windows
Mobile

Nokia
Eseries

BlackBerry

Android

iPhone

Número de feina únic











Correu de veu de feina únic











Correu de veu visual



-







Cerca de directoris











Historial de trucades de feina



-







Notificacions
Missatges de veu, sollicituds de devolució de
trucada, trucades perdudes



-







Identificació de l’autor de trucada de feina



(1)





(1)

Fer una trucada

Des de la llista de contactes local o el
directori corporatiu

Des del pla de marcació empresarial

Des de l’historial de trucades de feina

Des de la interfície de correu de veu

A través de l’operadora de la
centraleta de l’empresa
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Control a mitja trucada









-

Transferència de dispositius
(passar una trucada activa al telèfon fix)









-

Combinació de suports (veu, missatgeria
instantània, correu electrònic)



(4)

(3)

(3)

(4)

Presència completa

Presència d’usuari

Presència de telefonia




-

-

-

-







Conferència instantània



-

-

-

-

Missatgeria instantània



-

-

-

-

Veu sobre WiFi

-



-

-

-
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Suport per a Xarxa virtual privada

-



 (BES)

Suport https proxy invertit



-

Irrellevant
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My Instant Communicator
Mobile

Gestió d’estils de vida professional i privada
Sistema de seguretat automàtic
(manté els serveis de veu encara que es
perdi la connexió amb el canal)
Gestió d'aplicacions (6)

Descàrrega de programari per
l’aire

Proveïment i configuració remots

Android

iPhone

-

(1) Només contactes locals
(2) Sense interfície de correu de veu ni historial de trucades de feina
(3) Veu i correu electrònic
(4) Només correu electrònic
(5) Mode semiprivat disponible només a la plataforma Windows Mobile
(6) A través de l’aplicació de gestió de clients d’Alcatel-Lucent per a dispositius de Windows Mobile, Nokia Eseries, Android i
iPhone, a través de la infraestructura i eines de BlackBerry per als dispositius BlackBerry

 Hi ha guies d’usuari detallades disponibles per a cada tipus de plataforma (consulteu-les per
obtenir més informació sobre la interfície gràfica d’usuari):
o
o
o
o
o

RIM BlackBerry
Apple iPhone
Nokia Eseries
Microsoft Windows Mobile
Google Android

www.alcatel-lucent.com
Alcatel, Lucent, Alcatel-Lucent i el logotip Alcatel-Lucent són marques comercials
d'Alcatel-Lucent. La resta de marques són propietat dels seus respectius propietaris.
Alcatel-Lucent no assumeix cap responsabilitat per l'exactitud de la informació
presentada, que està subjecta a canvis sense previ avís.
© Alcatel-Lucent 2009-2010. Reservats tots els drets.
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