OMNITOUCH™ 8660 MY TEAMWORK 6.1
INSTALAČNÍ PŘÍRUČKA

OmniTouch™ 8660 My Teamwork Mobile Edition
Funkce
Aplikace OmniTouch 8660 My Teamwork Mobile Edition umožňuje uživatelům využívat následující funkce:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Ověřování – zapamatování přihlašovacího hesla (pomocí souboru cookie) při přihlášení
Odhlášení
Protokol HTTP over SSL (HTTPS)
Zobrazení a úprava registrovaného telefonního čísla
Řízení hovorů včetně podržení, ztlumení a odebrání
Možnosti seznamu kontaktů a rychlých zpráv (IM)
Zahajování hovorů ze seznamu kontaktů aplikace Microsoft® Office Outlook
Seznam kontaktů může obsahovat jak uživatele aplikace OmniTouch 8660 My Teamwork, tak libovolné telefonní číslo.
Kontakty lze přidávat pouze v aplikaci OmniTouch 8660 My Teamwork Web Edition.
Zobrazení a vstoupení do naplánované konference a konference bez rezervace
Nemůžete zahájit novou konferenci. Můžete začít existující platnou konferenci.
Stav přítomnosti pro osoby přítomné v konferenci a nepřítomné v konferenci.
Zobrazení prezentace aplikace Microsoft PowerPoint.
Prezentace nemůžete stahovat a sdílet. Uživatel s právy vedoucího může spouštět prezentace aplikace PowerPoint a sdílet další
soubory, například soubory PDF.

Požadavky
•
•

Kapesní počítač PDA/telefon Windows Mobile® 6.1
PDA s přístupem k Internetu (nebo k podnikové síti Intranet, v závislosti na konfiguraci)

Zařízení
Použití aplikace bylo ověřeno v následujících zařízeních:
•
•
•

HTC Touch™ 3G,
Toshiba 810,
Sony-Ericsson XPERIA™.
Poznámka: Aplikace může být funkční v dalších srovnatelných kapesních počítačích se systémem Windows Mobile 6.1, přestože
nebyly testovány.

Instalace aplikace OmniTouch™ 8660 My Teamwork Mobile Edition
1

Správce systému musí ověřit, zda má uživatel licenci
a povolení pro Mobilní telefon ve webové konzoli správce.
Poznámka: Ve výchozí podobě uživatelské účty aplikace
My Teamwork mobilního klienta nepodporují. Správce
systému musí povolit nastavení Mobilní klient na stránce
Nastavení uživatele pro každého uživatele.

Obr. 1

2

Zadejte následující adresu URL z aplikace Internet Explorer
v kapesním počítači.
http://<server_aplikace_my_teamwork>/md.html
Pøíklad: http://alcatel-lucent.myteamwork.com/md.html
Zobrazí se stránka HTML stahování.

Obr. 2

Stránka stahování

Nastavení uživatele
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Klepněte na tlačítko Stáhnout klienta.

8

Poznámka: Můžete rovněž stáhnout jazykové balíčky pro
evropské a východoasijské jazyky.
Zobrazí se dialogové okno stahování.
4

Klepnutím na tlačítko Ano stáhněte soubor CAB.
Jakmile je stahování dokončeno, může se zobrazit výzva
k výběru umístění pro instalaci. Je vyžadováno nastavení
Zařízení (výchozí).

5

Po vybrání umístění klepněte na možnost Instalovat
v nabídce vlevo dole.
Po úspěšném dokončení instalace se na obrazovce zařízení
zobrazí zpráva podobná následující:

Zadejte adresu URL serveru aplikace OmniTouch 8660
My Teamwork do dialogového okna Možnosti.
Pøíklad: alcatel-lucent.myteamwork.com

Obr. 5

Dialogové okno Možnosti

Soubor myTCabs.cab byl úspìšnì nainstalován do
zaøízení. Potøebujete-li více místa v pamìti,
mùžete odebrat nainstalované programy.

6

Klepnutím na položku Start>Programy>My Teamwork
spust’te aplikaci OmniTouch 8660 My Teamwork.
Zobrazí se přihlašovací obrazovka aplikace My Teamwork.

Obr. 3

Přihlašovací obrazovka aplikace OmniTouch 8660 My
Teamwork

9

Nastavte následující možnosti podpory serveru
OmniTouch 8600 My Instant Communicator Mobile Proxy:
ID serveru proxy uživatele a Heslo: Slouží k ověření
podle reverzního serveru proxy aplikace My Instant
Communicator.
Poznámka: Pokud nepoužíváte aplikaci My Instant
Communicator Mobile, nemusíte nastavovat ID a heslo
uživatele serveru proxy.

Vyberte jazyk: Tato možnost slouží ke zvolení jazyka z
rozevíracího seznamu aplikace My Teamwork Mobile
Edition. Vybraný jazyk bude použit po restartování
aplikace My Teamwork.
Nežádat o registraci telefonního čísla: Tato možnost
7

Vyberte možnost Nabídka vpravo dole, zvolte položku
Možnosti a nastavte server, který bude aplikace
My Teamwork používat.
Zobrazí se dialogové okno Možnosti.

Obr. 4

Nabídka

obnoví kontextové dialogové okno, které se zobrazí po
přihlášení. Kontextové dialogové okno umožňuje uživateli
nastavit telefonní číslo konference pro volání zpět.

Nezobrazovat varování před ukončením aplikace:
Tato možnost slouží k obnovení kontextového
dialogového okna, které se zobrazí při inteligentní
minimalizaci aplikace My Teamwork.
10 Klepněte na tlačítko OK vlevo dole v dialogovém okně
Možnosti.
11 Zadejte uživatelské jméno a heslo na přihlašovací obrazovce
aplikace My Teamwork a klepněte na tlačítko Přihlásit.
Po stažení všech kontaktů do zařízení se zobrazí seznam
kontaktů.
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OMNITOUCH 8660 MY TEAMWORK 6.1
INSTALAČNÍ PŘÍRUČKA
Obr. 6

Seznam kontaktů

Poznámka: Pokud dojde k přerušení připojení k síti, budete
automaticky znovu připojeni, když bude sít’ové připojení
obnoveno.
KONEC POSTUPU
.................................................................................................................

Poznámky: Společnost Alcatel-Lucent doporučuje, abyste
po stahování resetovali své zařízení, aby došlo k přidání
aplikace OmniTouch 8660 My Teamwork na obrazovku
Dnes a byl umožněn přístup ke kontaktům aplikace
OmniTouch 8660 My Teamwork.
Pokud upgradujete na novější verzi aplikace Internet Explorer,
doporučuje společnost Alcatel-Lucent resetovat zařízení před
instalací nové verze.
Když upgradujete na novou verzi aplikace OmniTouch 8660
My Teamwork Mobile Edition, bude předchozí verze odebrána
a nainstalována nová verze. Pokud upgrade na novou verzi
aplikace OmniTouch 8660 My Teamwork Mobile Edition
neodinstaluje starou verzi, resetujte zařízení podle doporučení
výrobce.
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