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My Instant Communicator mobil eszközökhöz



Az Alcatel-Lucent OmniTouch™ 8600 My Instant Communicator mobil kiadása kiterjeszti IP-alapú
telefonrendszerét mindenhova, ahol van mobiltelefonos lefedettség, továbbá igénybe veszi vezeték
nélküli LAN infrastruktúrájának képességeit a házon belüli/házon kívüli mobilkommunikációs költségek
csökkentése érdekében.
Az OmniTouch 8600 My Instant Communicator mobil eszközökre készült kiadása számos egyszeres
(mobil) és kettıs (mobil/WiFi) eszközhöz kínál vállalati kommunikációs szolgáltatásokat: RIM
BlackBerry®, Apple® iPhone™, Nokia Eseries™, Microsoft Windows Mobile® (Q3 2009) és Google®
Android™.
Bárhol is van, maradjon kapcsolatban üzletével. Az Alcatel-Lucent megoldás növeli az alkalmazottak
elérhetıségét és hatékonyságát, hiszen mindig, mindenhol mindenki elérhetı marad. Például:
• Azonnal szakértıi segítségre vagy támogatásra van szüksége?
o Keressen a címtárban, és válassza ki a legmegfelelıbb kommunikációs formát a
kapcsolat jelenlétadatainak segítségével.
• Amikor kiszáll a repülıbıl, milyen üzleti kommunikáció zajlott le idıközben?
o Megnézheti leveleit, nem fogadott hívásait vagy visszahívási kéréseit és azonnal
visszahívhatja, akit kell
• Szerzıdés megbeszélése, miközben fınökével beszél?
o Használja a legmegfelelıbb kommunikációs formát a válaszadáshoz, és javasolja az
azonnali üzenetküldést és az e-mail-t, mint diszkrétebb érintkezési formát.

© Alcatel-Lucent 2009-2010. Minden jog fenntartva.
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Egyszerő munkahelyi telefonszám











Egyszerő munkahelyi hangposta











Vizuális hangposta
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Keresés a címtárban











Munkahelyi híváselızmények
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Értesítések
hangpostaüzenetek, visszahívási kérések, nem
fogadott hívások
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Munkahelyi hívásazonosítás



(1)





(1)

Hívás indítása

A helyi telefonkönyvbıl vagy a vállalati
címtárból

A vállalati tárcsázási rendszerbıl

Munkahelyi híváselızményekbıl

A hangpostafiókból

A munkahelyi telefonközpontból
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Hívásszabályozás









-

Készülékkövetés
(aktív hívás átterelése vezetékes telefonra)









-

Kommunikációs formák elegyítése (hang,
azonnali üzenet, e-mail)
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(3)

(3)

(4)

Bıvített jelenlét

Felhasználói jelenlét

Telefonos jelenlét
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-
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Azonnali konferencia
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Azonnali üzenet
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Voice over WiFi
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-

-

-
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Virtuális magánhálózat támogatása

-



 (BES)

Fordított proxy https támogatás



-

Nem
lényeges





Munkahelyi és privát életstílus kezelése

(5)





-

-

Automatikus visszalépés alsóbb szintre
(hangszolgáltatások életben tartása,
amikor az adatkapcsolat megszakad)







-

-
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Alkalmazáskezelés (6)

Szoftverletöltés a hálózatról

Távoli konfigurálás és felügyelet

Android

iPhone

-

(1) Csak helyi névjegyek esetén
(2) Nincs hangpostafelület és nincsenek vállalati híváselızmények
(3) Hang és e-mail
(4) Csak e-mail
(5) A fél-magán mód csak a Windows Mobile platformon érhetı el
(6) A Windows Mobile-hoz, Nokia Eserieshez valamint Android és iPhone készülékekhez készült Alcatel-Lucent ügyfélkezelı
alkalmazás révén, illetve a BlackBerry infrastruktúra és a BlackBerry készülékeken elérhetı eszközök segítségével

 Részletes felhasználói kézikönyvek elérhetık mindegyik platform számára (a részleteket nézze
meg a felhasználói felületen):
o
o
o
o
o

RIM BlackBerry
Apple iPhone
Nokia Eseries
Microsoft Windows Mobile
Google Android

www.alcatel-lucent.com
Az Alcatel, a Lucent, az Alcatel-Lucent és az Alcatel-Lucent logó az Alcatel-Lucent
védjegyei. Minden más védjegy a bejegyzett tulajdonos tulajdona. Az Alcatel-Lucent
nem vállal felelısséget a közzétett információ pontosságáért, amely figyelmeztetés
nélkül módosítható.
© Alcatel-Lucent 2009-2010. Minden jog fenntartva.
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