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My Instant Communicator for mobilenheter
Mobilutgaven av Alcatel-Lucent OmniTouch™ 8600 My Instant Communicator utvider IPtelefonisystemet til områder med mobildekning og bruker infrastrukturen for det trådløse lokalnettet
til å redusere kostnadene forbundet med mobil kommunikasjon.
Mobilutgaven av OmniTouch 8600 My Instant Communicator leverer kommunikasjonstjenester for
bedrifter via mobilenheter og kombinerte mobil/WiFi-enheter: RIM BlackBerry®, Apple® iPhone™,
Nokia Eseries™, Microsoft Windows Mobile® (Q3 2009) og Google® Android™.
Behold forretningsforbindelsen hvor som helst. Alcatel-Lucent-løsningen øker de ansattes
tilgjengelighet og produktivitet ved å gjøre det mulig for personer å komme i kontakt hvor som helst,
for eksempel:
• Trenger du umiddelbar eksperthjelp eller støtte?
o Søk i katalogen, og velg den beste kommunikasjonskanalen ved hjelp av
tilgjengelighetsinformasjon for kontakter.
• Hva skjedde mens du var på vei ut av flyet?
o Sjekk talemeldinger, ubesvarte anrop eller forespørsler om gjenoppringing, og ring
tilbake umiddelbart.
• Ringer sjefen midt i en kontraktsforhandling?
o Svar så diskré som mulig ved hjelp av en direktemelding eller e-post.
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Ett telefonnummer
En talepostkasse
Visuell talepostkasse

-

Katalogoppslag
Anropslogg
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Varslinger
Talemeldinger, forespørsler om gjenoppringing,
ubesvarte anrop

-

Informasjon om den som ringer

(1)

ringe.
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fra den lokale kontaktlisten eller
bedriftskatalogen
fra bedriftens nummereringsplan
fra anropsloggen
fra talemeldingsgrensesnittet
fra bedriftens sentralbord

(1)

Anropskontroll under samtale
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Overføring til fasttelefon
(overføring av pågående samtale til fasttelefon)

-

Medieblanding (tale, direktemelding, e-post)
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(3)

(3)
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Utfyllende tilgjengelighetsinformasjon
Tilgjengelighetsstatus
Telefonitilgjengelighet
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Direktekonferanse
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Direktemeldinger
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Trådløs VoIP
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VPN-støtte

Windows
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-

https-akseleratorstøtte
Håndtering av jobb- og privatmodus

BlackBerry

Android

-

(BES)

-

iPhone

Ikke relevant

(5)

Automatisk gjenopptak
(bevarer taletjenester hvis datakanalen
faller ut)

-

-

-

-

Programhåndtering (6)
Trådløs nedlasting av programvare
Ekstern konfigurering og tildeling
(1) Kun lokale kontakter
(2) Med unntak av talemeldingsgrensesnitt og anropslogg
(3) Tale og e-post
(4) Bare e-post
(5) Halvprivatmodus er bare tilgjengelig på Windows Mobile-plattformen
(6) Via Alcatel-Lucents klienthåndteringsprogram for Windows Mobile, Nokia Eseries, Android og iPhone, via BlackBerrys
infrastruktur og verktøy for BlackBerry-telefoner

Du har tilgang til detaljerte brukerveiledninger for hver enkelt plattform (benytt disse til å få mer
informasjon om det grafiske brukergrensesnittet):
o
o
o
o
o

RIM BlackBerry
Apple iPhone
Nokia Eseries
Microsoft Windows Mobile
Google Android

www.alcatel-lucent.com
Alcatel, Lucent, Alcatel-Lucent og Alcatel-Lucent-logoen er registrerte varemerker som
tilhører Alcatel-Lucent. Alle andre varemerker tilhører de respektive eiere. AlcatelLucent kan ikke holdes ansvarlig for informasjonen ovenfor, som kan endres uten varsel.
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