OMNITOUCH™ 8660 MY TEAMWORK 6.1
HURTIGSTARTVEILEDNING

Mobilutgaven av OmniTouch™ 8660 My Teamwork
Funksjoner
Mobilutgaven av OmniTouch 8660 My Teamwork gir brukerne tilgang til følgende funksjoner:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Autentisering - husker passordet ved pålogging (ved hjelp av en cookie)
Avlogging
HTTP over SSL (HTTPS)
Visning og redigering av lagrede telefonnumre
Anropskontroll, inkludert vent, demp, og utelukk
Kontaktliste og direktemeldingsfunksjoner
Oppretting av samtaler fra Microsoft® Office Outlooks kontaktliste
Kontaktlisten kan inneholde både OmniTouch 8660 My Teamwork-brukere og andre telefonnumre
Du kan kun legge til kontakter gjennom webutgaven av OmniTouch 8660 My Teamwork.
Visning av og deltakelse i planlagte og åpne konferanser
Du kan ikke starte en ny konferanse. Du kan starte en eksisterende gyldig konferanse.
Tilgjengelighetsstatus for de som deltar og som ikke deltar i en konferanse
Visning av Microsoft PowerPoint-presentasjoner
Du kan ikke laste ned presentasjoner og dele dem. Brukere med lederrettigheter kan kjøre PowerPoint-presentasjoner og dele andre
filer, som for eksempel PDF-filer.

Systemkrav
•
•

Windows Mobile® 6.1 PocketPC PDA/telefon
PDA med internettilgang (eller bedriftsintranett, avhengig av konfigurering)

Enheter
Testet og godkjent for følgende enheter:
•
•
•

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

Programmet kan fungere godt på andre sammenlignbare Windows Mobile 6.1 Pocket PC-er, selv om de ikke er blitt testet.

Installere mobilutgaven av OmniTouch 8660 My Teamwork
1

Systemansvarlig må kontrollere at brukeren har lisens og tilgang
til mobil i sin webkonsoll.
Merk: My Teamwork-brukerkontoene støtter ikke
mobilklient som standard. Systemansvarlig må aktivere
Mobilklient på siden Brukerinnstillinger for hver
enkelt bruker.

Figur 1

Brukerinnstillinger
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Oppgi følgende adresse i Internet Explorer på Pocket PC-en din:
http://<your_my_teamwork_server>/md.html
For eksempel:
http://alcatel-lucent.myteamwork.com/md.html
En HTML-nedlastingsside vises.

Figur 2

Nedlastingsside
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Klikk på knappen Last ned klient.

8

Merk: Du kan også laste ned europeiske og asiatiske
språkpakker.
En nedlastingsdialogboks vises.
4

Klikk Ja for å laste ned cab-filen.
Etter at nedlastingen er fullført, kan det hende du blir bedt
om å velge plassering. Enhet (som standard) er påkrevd.

5

Klikk på Installer i menyen nede til venstre etter å ha valgt
plassering.
Når installasjonen er riktig utført, vil en lignende melding
vises på skjermen din:

Fyll inn adressen til OmniTouch 8660 My Teamwork-serveren
under Alternativer.
For eksempel: alcatel-lucent.myteamwork.com

Figur 5

Alternativer

myTCabs.cab er korrekt installert. Dersom
du trenger mer lagringsplass, kan du fjerne
installerte programmer.

6

Klikk Start > Programmer > My Teamwork for
å kjøre OmniTouch 8660 My Teamwork.
Påloggingssiden til My Teamwork vises.

Figur 3

Påloggingssiden til OmniTouch 8660 My Teamwork

9

Oppgi følgende innstillinger for å støtte OmniTouch 8600
My Instant Communicator Mobile Proxy:
Proxy-brukernavn og Passord: Dette brukes ved
autentisering av My Instant Communicators reverse proxy.
Merk: Dersom du ikke bruker My Instant Communicator
Mobile, trenger du ikke å oppgi proxybrukernavn og -passord.

Velg språk: Fra nedtrekksmenyen kan du velge hvilket

språk My Teamwork Mobile skal bruke. Du må starte My
Teamwork på nytt for at valget av språk skal tre i kraft.

Ikke be om å lagre telefonnumre: Dette

alternativet fjerner dialogboksen som vises etter pålogging.
Dialogboksen gir brukeren mulighet til å lagre nummeret
for gjenoppringing.

Ikke vis advarsel når jeg lukker applikasjonen:
7

Velg Meny nede til høyre og velg Alternativer for å velge
hvilken server My Teamwork skal bruke.
Dialogboksen Alternativer vises.

Figur 4

Meny
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Dette alternativet fjerner dialogboksen som vises ved
smart minimering av My Teamwork-applikasjonen.

10 Velg OK nede til venstre i dialogboksen Alternativer.
11 Oppgi My Teamwork-brukernavnet og passordet
i påloggingsbildet og klikk Logg på.
Kontaktlisten vises etter at kontaktene er blitt lastet ned.
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Figur 6

Kontaktliste

Merk: Dersom du mister nettverkstilgangen, blir du
automatisk pålogget igjen når nettverksforbindelsen
er gjenopprettet.
SLUTT
.................................................................................................................

Merk: Alcatel-Lucent anbefaler deg å nullstille enheten
etter nedlasting for å legge OmniTouch 8660 My Teamwork
til i åpningsskjermbildet og få tilgang til kontaktene dine fra
OmniTouch 8660 My Teamwork.
Dersom du oppgraderer til en nyere versjon av Internet
Explorer, anbefaler Alcatel-Lucent at du nullstiller enheten
før du installerer den nye versjonen.
Når du oppgraderer til en nyere versjon av OmniTouch 8660
My Teamwork Mobile, vil den tidligere versjonen bli fjernet
og den nyeste installert. Dersom den gamle versjonen ikke ble
fjernet under oppgraderingen til den nye versjonen av
OmniTouch 8660 My Teamwork Mobile, bør du nullstille
enheten slik produsenten anbefaler.
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