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OmniTouch™ 8660 My Teamwork Mobile Edition
Característiques
OmniTouch 8660 My Teamwork Mobile Edition permet als usuaris aprofitar les característiques següents:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Autenticació: recorda la contrasenya d'inici de sessió (mitjançant una galeta) en iniciar la sessió
Tancament de sessió
HTTP sobre SSL (HTTPS)
Visualització i edició del número de telèfon enregistrat
Control de trucades, incloses les funcions de retenció, silenci i eliminació
Funcions de la llista de contactes i de missatgeria instantània (MI)
Inici de trucades des de la llista de contactes de Microsoft® Office Outlook
Llista de contactes compatible amb subscriptors tant de OmniTouch 8660 My Teamwork com de qualsevol número de telèfon
Només es poden afegir contactes mitjançant OmniTouch 8660 My Teamwork Web Edition.
Visualització i participació a conferències programades i sense reserva
No podeu iniciar una conferència nova, però sí una conferència vàlida ja existent.
Estat de presència dels que són en una conferència i fora de la conferència
Visualització de presentacions de Microsoft PowerPoint
No podeu baixar presentacions i compartir-les. Un usuari amb drets de moderador pot executar presentacions de PowerPoint
i compartir altres fitxers com, per exemple, fitxers PDF.

Requisits
•
•

PDA/Telèfon Windows Mobile® 6.1 PocketPC
PDA amb accés a Internet (o intranet de l'empresa, segons la configuració)

Dispositius
El programa s'ha validat en els dispositius següents:
•
•
•

HTC Touch™ 3G
Toshiba 810
Sony-Ericsson XPERIA™
Nota:

Així mateix, pot funcionar bé en altres Pocket PC comparables del Windows Mobile 6.1, encara que no s'hagin provat.

Instal·lació d'OmniTouch 8660 My Teamwork Mobile Edition
1

L'administrador del sistema ha de verificar que l'usuari tingui
llicència i estigui habilitat per a Mobile a la consola web de
l'administrador.
Nota: Per defecte, els comptes d'usuari de My Teamwork
no admeten el client mòbil. Cal que l'administrador del
sistema habiliti el client mòbil a la pàgina Configuració
d'usuari de cada usuari.

Figura 1

2

Introduïu l'adreça URL següent d'Internet Explorer a PocketPC:
http://<el_vostre_my_teamwork_server>/md.html
Exemple: http://alcatel-lucent.myteamwork.com/md.html
Apareixerà una pàgina HTML de baixada.

Figura 2

Pàgina de baixada

Configuració d'usuari
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3

Feu clic al botó Download Client (Baixar client).

7

Nota: També podeu baixar paquets d'idiomes europeus o de
l'orient llunyà.
Apareix un quadre de diàleg de baixada.
4

Feu clic a Yes (Sí) per baixar el fitxer CAB.
Quan s'hagi completat la baixada, és possible que el sistema us
demani que escolliu una ubicació per a la instal·lació. Device
(Dispositiu - el valor per defecte) és necessari.

5

Feu clic a Install (Instal·la) en el menú inferior esquerre
després de seleccionar una ubicació.
Quan la instal·lació s'hagi completat correctament, es mostrarà
un missatge semblant al següent a la pantalla del dispositiu:

Seleccioneu Menú a la part inferior dreta i trieu Opcions
per definir el servidor que farà servir My Teamwork.
Apareix el quadre de diàleg Opcions.

Figura 4

Menú

myTCabs.cab was successfully installed on your
device. If you need more storage space, you can
remove installed programs. (myTCabs.cab s'ha
instal·lat correctament en el dispositiu. Si
necessiteu més espai d'emmagatzematge, podeu
eliminar els programes instal·lats).

6

Feu clic a Inicia > Programes > My Teamwork per
executar OmniTouch 8660 My Teamwork.
Apareix la pantalla d'inici de sessió de My Teamwork.

Figura 3

Pantalla d'inici de sessió de OmniTouch 8660
My Teamwork
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Escriviu l'adreça URL del servidor d'OmniTouch 8660
My Teamwork en el quadre de diàleg Opcions.
Exemple: alcatel-lucent.myteamwork.com

Figura 5

Quadre de diàleg Opcions
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9

Establiu els elements següents per habilitar el proxy
d'OmniTouch 8600 My Instant Communicator Mobile:
Id. d'usuari de proxy i Contrasenya: aquestes
opcions permeten autenticar l'usuari al proxy invers de
My Instant Communicator.
Nota: Si no utilitzeu My Instant Communicator Mobile,
no cal que definiu cap identificador d'usuari de proxy ni cap
contrasenya.
Selecciona un idioma: permet seleccionar l'idioma
de la llista desplegable de visualització de My Teamwork
Mobile Edition. Heu de reiniciar My Teamwork per tal
que el canvi d'idioma es faci efectiu.

No preguntis per registrar el número de
telèfon: aquesta opció restableix el quadre de diàleg

emergent que apareix en iniciar sessió, en què l'usuari
pot establir el número de telèfon de devolució de trucada
de conferència.

Notes: Alcatel-Lucent recomana que reinicialitzeu el
dispositiu després de la baixada per afegir OmniTouch 8660
My Teamwork a la pantalla Avui i permetre l'accés als
contactes de OmniTouch 8660 My Teamwork.
Si actualitzeu a una versió més nova d'Internet Explorer,
Alcatel-Lucent recomana reinicialitzar el dispositiu abans
d'instal·lar la nova versió.
En actualitzar a una nova versió d'OmniTouch 8660 My
Teamwork Mobile Edition, s'elimina la versió anterior
i s'instal·la la més nova. Si l'actualització a la nova versió
d'OmniTouch 8660 My teamwork Mobile Edition no pot
desinstal·lar la versió antiga, reinicialitzeu el dispositiu
segons les recomanacions del fabricant.

No m'avisis quan tanqui l'aplicació: aquesta
opció restableix el quadre de diàleg emergent que es
visualitza en minimitzar l'aplicació My Teamwork.
10 Feu clic a D'acord a la part inferior esquerra del quadre de
diàleg Opcions.
11 Escriviu el nom i la contrasenya de My Teamwork a la
pantalla d'inici de sessió i feu clic a Inicia la sessió.
La llista de contactes es mostra després que s'hagin baixat tots
els contactes al dispositiu.
Figura 6

Llista de contactes

Nota: Si perdeu l'accés a la xarxa, us tornareu a connectar
automàticament quan es restableixi la connexió de xarxa.
FINAL DEL PROCÉS
.................................................................................................................
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