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My Instant Communicator dla urządzeń mobilnych
Alcatel-Lucent OmniTouch™ 8600 My Instant Communicator w wersji mobilnej rozszerza system
telefonii IP o strefy pokrycia komórkowego i wykorzystuje infrastrukturę lokalnej sieci
bezprzewodowej do redukcji wewnętrznych i zewnętrznych kosztów komunikacji mobilnej.
OmniTouch 8600 My Instant Communicator w wersji mobilnej dostarcza firmowe usługi komunikacyjne
dla szerokiego zakresu urządzeń pracujących w jednym (telefony komórkowe) lub w dwóch trybach
(urządzenia komórkowe/WiFi): RIM BlackBerry®, Apple® iPhone™, Nokia Eseries™, Microsoft Windows
Mobile® (3. kwartał 2009) oraz Google® Android™.
Bądź połączony z firmą, wszędzie. Rozwiązanie Alcatel-Lucent zwiększa dostępność i wydajność
pracowników zapewniając łączność z nimi w każdym miejscu i czasie, np.:
• Potrzebujesz pomocy eksperta lub obsługi technicznej?
o Przeszukaj katalogi i znajdź najlepsze środki komunikacji dzięki informacji o obecności.
• Jakie zdarzenia komunikacyjne miały miejsce podczas lotu samolotem?
o Sprawdź pocztę głosową, nieodebrane połączenia oraz żądania oddzwonienia i
natychmiast skontaktuj się z odpowiednimi osobami.
• Szef dzwoni podczas omawiania umowy?
o Użyj najlepszych środków komunikacji, aby odpowiedzieć i zaproponuj wiadomości
błyskawiczne lub e-mail jako bardziej dyskretne medium.

© Alcatel-Lucent 2009-2010. Wszelkie prawa zastrzeżone.

Podsumowanie funkcji

My Instant Communicator
Mobile

Windows
Mobile

Nokia
Eseries

BlackBerry

Android

iPhone

Pojedynczy numer służbowy
Pojedyncza służbowa poczta głosowa
Wizualna poczta głosową

-

Przeszukiwanie katalogu
Historia połączeń służbowych

-

Powiadomienia wiadomości głosowe, żądania
oddzwonienia, nieodebrane połączenia

-

Identyfikacja połączenia służbowego

(1)

Nawiązywanie połączenia
Z lokalnej listy kontaktów lub katalogu
firmowego
Z firmowego planu wybierania
Z historia połączeń służbowych
Z interfejsu poczty głosowej
Przez firmowego operatora

(2)

(1)

Sterowanie w trakcie połączenia

-

Podawanie urządzenia
(przeniesienie aktywnego połączenia do
ustalonego telefonu)

-

Mieszanie środków komunikacji (połączenie
głosowe, wiadomości błyskawiczne, e-mail)

(4)

(3)

(3)

(4)

Pełna obecność
Obecność użytkownika
Obecność w telefonii

-

-

-

-

Natychmiastowa konferencja

-

-

-

-

Wiadomości błyskawiczne

-

-

-

-

-

-

-

Połączenie głosowe przez WiFi

-
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My Instant Communicator
Mobile
Obsługa wirtualnej sieci prywatnej (VPN)

Windows
Mobile

Nokia
Eseries

-

Zarządzanie trybem służbowym i
prywatnym

Android

iPhone

-

(BES)

-

Obsługa odwrotnego proxy https

BlackBerry

Nie dotyczy

(5)

Automatyczne podtrzymanie
(utrzymanie usług głosowych przy utracie
kanału danych)

-

-

-

-

Zarządzanie aplikacjami (6)
Pobieranie oprogramowania przez
sieć bezprzewodową
Zdalne konfigurowanie i
uzupełnianie
(1) Tylko kontakty lokalne
(2) Brak interfejsu poczty głosowej i historii połączeń służbowych
(3) Głos i poczta e-mail
(4) Tylko poczta e-mail
(5) Tylko tryb półprywatny na platformie Windows Mobile
(6) Przez aplikację zarządzania klientem Alcatel-Lucent dla urządzeń Windows Mobile, Nokia Eseries, Android i iPhone, przez
infrastrukturę i narzędzia BlackBerry dla urządzeń BlackBerry

Szczegółowe instrukcje obsługi są dostępne dla każdej z platform (można w nich znaleźć
szczegółowy opis graficznego interfejsu użytkownika):
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 logo Alcatel-Lucent są znakami handlowymi firmy
Alcatel-Lucent. Wszystkie inne znaki handlowe należą do odpowiednich właścicieli. Firma
Alcatel-Lucent nie ponosi odpowiedzialności za dokładność prezentowanych informacji,
które mogą ulec zmianie bez powiadomienia.
© Alcatel-Lucent 2009-2010. Wszelkie prawa zastrzeżone.
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