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My Instant Communicator matkaviestimiin



Alcatel-Lucent OmniTouch™ 8600 My Instant Communicatorin mobiiliversiolla laajennat IPpuhelumahdollisuutesi matkapuhelinverkkoihin ja hyödynnät langatonta lähiverkkoinfrastruktuuria,
jonka ansiosta matkaviestintäkustannuksesi pienenevät.
OmniTouch 8600 My Instant Communicator -mobiiliversio tuo yrityksen viestintäpalvelut erilaisiin
matkapuhelinverkkoa käyttäviin matkaviestimiin ja myös sellaisiin laitteisiin, joissa on
matkapuhelinverkon ja langattoman verkon käyttömahdollisuus, kuten: RIM BlackBerry®, Apple®
iPhone™, Nokia Eseries™, Microsoft Windows Mobile® (Q3 2009) ja Google® Android™.

Pidä yhteydet toiminnassa missä tahansa. Alcatel-Lucent -ratkaisu parantaa työntekijöiden
tavoitettavuutta ja tuottavuutta, kun he voivat olla yhteydessä milloin tahansa ja missä tahansa,
esimerkiksi:
• Tarvitsetko asiantuntijan apua tai tukea välittömästi?
o Läsnäolotietojen avulla voit tehdä hakemistohakuja ja valita parhaan viestintävälineen.
• Kun poistuit lentokoneesta, mitä yritysviestintää käytit?
o Tarkista puhepostisi, vastaamattomat puhelusi tai takaisinsoittopyyntösi, ja soita sinua
tavoitelleelle henkilölle heti takaisin.
• Oletko sopimusneuvottelussa juuri silloin, kun pomo soittaa?
o Valitse sopivin vastausväline ja ehdota pikaviestin tai sähköpostin käyttöä, jolloin
yhteydenpito ei häiritse tilannetta.

© Alcatel-Lucent 2009-2010. Kaikki oikeudet pidätetään.
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Yksi työpaikan puheposti











Visuaaliset ääniviestit
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Hakemistohaku











Työpuheluhistoria
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Ilmoitukset
Ääniviestit, takaisinsoittopyynnöt,
vastaamattomat puhelut



-







Työpuhelun soittajan tunnistetiedot
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(1)

Soita puhelu

paikallisesta yhteystietoluettelosta tai
yrityksen hakemistosta

yrityksen soittosuunnitelmasta

työpuheluhistoriasta

puhepostiliittymästä

yrityksen vaihteen kautta.
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Käynnissä olevan puhelun hallinta
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Siirto-ominaisuudet
(aktiivisen puhelun siirto kiinteään puhelimeen)
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Yhdistetty media (ääni, pikaviestit, sähköposti)
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Monipuoliset läsnäolotiedot

käyttäjän läsnäolotiedot

Puhelimen tila
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Pikaneuvottelu
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Pikaviestit (IM)
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Puhelut langattomassa lähiverkossa
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-

-
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VPN-tuki
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Käänteinen välityspalvelimen https-tuki
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Työ- ja henkilökohtaisten käyttäjäasetusten
hallinta
Automaattinen yhteyden varmistus
(säilytä äänipalvelut, vaikka
datasiirtokanava ei toimisi)
Sovellushallinta (6)

Ohjelmistojen lataus langattomasti

Etämääritykset ja -valmistelu

Android

iPhone

-

(1) Vain paikalliset yhteydet
(2) Ei puhepostiliittymää tai työpuheluhistoriaa
(3) Ääni ja sähköposti
(4) Vain sähköposti
(5) Puoliyksityinen tila käytettävissä vain Windows Mobile -käyttöympäristössä
(6) Alcatel-Lucent -laitehallintasovelluksen kautta Windows Mobile -järjestelmissä, Nokia Eseries-, Android- ja iPhonelaitteissa sekä BlackBerry-infrastruktuurin ja BlackBerry-laitteiden työkalujen kautta

 Jokaisella käyttöympäristöllä ja laitteella on omat, seikkaperäiset käyttöoppaansa (katso oppaista
tietoja laitekohtaisista käyttöliittymistä):
o
o
o
o
o

RIM BlackBerry
Apple iPhone
Nokia Eseries
Microsoft Windows Mobile
Google Android

www.alcatel-lucent.com
Alcatel, Lucent, Alcatel-Lucent ja Alcatel-Lucent-logo ovat Alcatel-Lucentin
tavaramerkkejä. Kaikki muut tavaramerkit ovat vastaavien omistajiensa omaisuutta.
Alcatel-Lucent ei vastaa esitettyjen tietojen tarkkuudesta. Tiedot voivat muuttua ilman
ilmoitusta.
© Alcatel-Lucent 2009-2010. Kaikki oikeudet pidätetään.
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