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Yleisesittely


OmniTouch 8400 Instant Communications Suite on uusinta
teknologiaa hyödyntävä ohjelmistopaketti, joka sisältää
täydellisen valikoiman IP-pohjaisia yhdistetyn viestinnän
sovelluksia. Näillä sovelluksilla tilaajat voivat laitteesta tai
käyttöliittymästä riippumatta muokata, valvoa ja hallita
puheluita, viestejä, hakemistoja, yhteistyötyökaluja ja
erilaista tietoa aivan uusilla tavoilla.
OmniTouch 8400 Instant Communications Suite ohjelmiston integroitu OmniTouch 8600 My Instant
Communicator kokoaa kaikki viestintätapahtumat yhteen
ja samaan sovellukseen kaikista viestintäkanavista. Tämän
ansiosta loppukäyttäjä voi käyttää luontevasti uusia
toimintoja.

Päätteet ja käyttöliittymät


Instant Communications Suite -ohjelmistoa on mahdollista käyttää monien erityyppisten päätteiden ja
käyttöliittymien avulla, joten voit hyödyntää tietoliikennetyökalujasi missä tahansa (esimerkiksi
toimistossa, työmatkalla tai kokouksessa).
Käytettävissä ovat seuraavat päätteet ja käyttöliittymät:

Pöytätietokone Matkapuhelin Pöytäpuhelin
(PC)
(IP Touch)
My Instant Communicator





IBM
-työpöytäintegrointi

Telephony-palvelut



Microsoft
-työpöytäintegrointi

Lotus Sametime

Lotus Notes

Office Communicator

Outlook





 (1)



Messaging-palvelut
One Number -palvelut (2)



Äänineuvottelupalvelut











(1) Genesys Enterprise Telephony Software (GETS) -ohjelmiston kautta
(2) Pikakuvake WWW-sovellukseen
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Instant Communications Suite -palvelut



Unified Messaging -palvelut kokoavat sähköposti-, ääni- ja faksiviestisi yhteen
Saapuneet-kansioon (esim. Microsoft Outlook tai Lotus Notes). Lisäksi voit tarkastella
viestejäsi web-käyttöliittymästä tai puhelinlaitteella.
Telephony-palvelut ovat tietoliikenteen hallintatyökaluja, joita
voidaan käyttää joko toimistossa tai työmatkalla.
Kun olet poissa työpaikalta, Telephony Services -palvelulla
pääset siirtymään äänitoimintoihin mistä tahansa
puhelimesta (matka- tai kotipuhelimestasi) ja käyttämään
VoIP-tekniikkaa multimedia-PC:lläsi.
One Number -palvelulla voit reitittää saapuvat
puhelusi määrittämiesi sääntöjen mukaan.
One Number Services -palvelu seuraa käyttäjää työmatkoilla ja suodattaa puhelut soittajan,
ajan ja puhelun maantieteellisen sijainnin mukaan.
Faksipalvelut hyödyntävät IP-puhelujärjestelmää, joka on tullut entistä suositummaksi kaikenkokoisissa
yrityksissä,
koska sen avulla voidaan säästää kustannuksissa, parantaa
liikkuvuutta ja tehostaa toimintoja.
Neuvottelu- ja yhteistyöpalvelut: ulottuvat perustason
puhelinneuvotteluista multimediaa käyttävään usean osapuolen
yhteistoimintaan, jossa hyödynnetään pikaviestintää,
sovellusten jakamista, esitysten jakamista ja
videoneuvotteluominaisuuksia.

Liikkuvuuspalvelut ovat yhdistetyn
viestinnän ja yhteistyön
laajentumista matkaviestimien
käyttäjien laitteisiin. Yhdistetyn
viestinnän ja mobiiliominaisuuksien
yhdistäminen täyttää liikkuvien
käyttäjien yhteystarpeet missä tahansa he liikkuvatkin.

Kaikki edellä mainitut palvelut hyödyntävät ns. poikittaispalveluja, kuten
yhtenäistä hakemistojen käyttöä, henkilökohtaista tiedonhallintaa (PIM),
tapahtumailmoituksia, monipuolisia läsnäolotietoja (puhelut ja pikaviestit), tietoturvaa,
toiste- ja WWW-palveluja.
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