OMNITOUCH™ 8660 MY TEAMWORK 6.1
SNABBSTARTSGUIDE

OmniTouch™ 8660 My Teamwork Mobile Edition
Funktioner
Med OmniTouch 8660 My Teamwork Mobile Edition får användarna tillgång till följande funktioner:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Autentisering – kommer ihåg lösenordet (med en cookie) vid inloggning.
Utloggning.
HTTP över SSL (HTTPS).
Visa och redigera registrerade telefonnummer.
Samtalsstyrning, inklusive parkera, ljud av och avsluta.
Funktioner för kontaktlista och snabbmeddelanden.
Starta samtal från kontaktlistan i Microsoft® Office Outlook.
Kontaktlistan kan innehålla både OmniTouch 8660 My Teamwork-abonnenter och andra telefonnummer.
Du kan bara lägga till kontakter i OmniTouch 8660 My Teamwork Web Edition.
Visa och delta i schemalagda konferenssamtal och konferenssamtal utan förbokning.
Du kan inte initiera en ny konferens. Du kan starta en befintlig, giltig konferens.
Närvarostatus för personer i ett konferenssamtal och utanför ett konferenssamtal.
Visa Microsoft PowerPoint-presentation.
De kan inte hämta presentationer och dela dem. Användare med ledarbehörighet kan köra PowerPoint-presentationer och dela
andra filer: till exempel PDF-filer.

Krav
•
•

PocketPC-handenhet/-telefon med Windows Mobile® 6.1
Handenhet med Internetåtkomst (eller företagets intranät, beroende på konfigurationen)

Enheter
Funktionen har testats på följande enheter:
•
•
•

HTC Touch™ 3G
Toshiba 810
Sony-Ericsson XPERIA™
Obs!

Programmet kan fungera även på andra liknande PocketPC-enheter med Windows Mobile 6.1, men de har inte testats.

Installera OmniTouch 8660 My Teamwork Mobile Edition
1

Systemadministratören måste bekräfta att användaren
har licens och är aktiverad för mobil i administratörens
webbkonsol.
Obs! Som standard stöder inte användarkonton
i My Teamwork den mobila klienten. Systemadministratören
måste aktivera mobilklienten på sidan
Användarinställningar för varje användare.

Bild 1

2

Ange följande webbadress från Internet Explorer
i din PocketPC:
http://<your_my_teamwork_server>/md.html
Exempel: http://alcatel-lucent.myteamwork.com/md.html
En hämtningssida i HTML visas.

Bild 2

Hämtningssida

Användarinställningar
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3

Klicka på knappen Hämta klient.

8

Obs! Du kan också hämta europeiska och östasiatiska
språkpaket.
En hämtningsruta öppnas.
4

Klicka på Ja och hämta CAB-filen.
När hämtningen är klar kanske du får välja en plats för
installationen. Du måste välja Enhet (standardinställningen).

5

Klicka på Installera i den nedre vänstra menyn när du har
valt plats.
När installationen är klar visas ett meddelande som ser
ut ungefär så här på enhetens skärm:

Ange webbadressen till OmniTouch 8660 My Teamworkservern i dialogrutan Alternativ.
Exempel: alcatel-lucent.myteamwork.com

Bild 5

Dialogrutan Alternativ

myTCabs.cab har installerats i enheten.
Om du behöver mer utrymme kan du ta bort
installerade program.

6

Klicka på Start > Program > My Teamwork när du vill
starta OmniTouch 8660 My Teamwork.
Inloggningsskärmen för My Teamwork visas.

Bild 3

Inloggningsskärm för OmniTouch 8660
My Teamwork

9

Ange följande om du vill ha stöd för OmniTouch 8600
My Instant Communicator Mobile Proxy:
Proxy-användar-ID och Proxy-lösenord:
Uppgifterna används för att autentisera mot
My Instant Communicators omvända proxy.
Obs! Om du inte använder My Instant Communicator
Mobile behöver du inte ange användarnamn och lösenord
för proxyn.

Välj ett språk: Välj vilket språk som ska användas
i My Teamwork Mobile Edition i listrutan. Du måste
starta om My Teamwork för att språkändringar ska
börja gälla.

7

Välj Meny nedtill till höger och välj Alternativ för att ange
vilken server My Teamwork ska använda.
Dialogrutan Alternativ öppnas.

Bild 4

Be mig inte registrera telefonnumret: Det
här alternativet återställer dialogrutan som öppnas efter
inloggning. Användaren kan använda dialogrutan för att
ställa in telefonnummer för konferensåteruppringning.
Varna mig inte när jag stänger programmet:
Det här alternativet återställer dialogrutan som visas när
My Teamwork minimeras.

Meny
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10 Klicka på OK nedtill till vänster i dialogrutan Alternativ.
11 Skriv användarnamn och lösenord för My Teamwork
på inloggningsskärmen och klicka på Logga in.
Kontaktlistan visas efter att alla kontakter har hämtats
till enheten.
Bild 6

Kontaktlista

Obs! Om nätverksanslutningen avbryts, återupprättas den
igen när nätverket återställs.
KLART.
.................................................................................................................

Obs! Alcatel-Lucent rekommenderar att du återställer
enheten när du har hämtat för att lägga till OmniTouch 8660
My Teamwork på skärmen Idag och ge åtkomst till dina
OmniTouch 8660 My Teamwork-kontakter.
Om du uppgraderar till en nyare version av Internet Explorer
rekommenderar Alcatel-Lucent att du återställer enheten
innan du installerar den nya versionen.
När du uppgraderar till en ny version av OmniTouch 8660
My Teamwork Mobile Edition tas den tidigare versionen
bort och den nyaste installeras. Om uppgraderingen till
den nya versionen av OmniTouch 8660 My Teamwork
Mobile Edition inte kan avinstallera den gamla versionen
återställer du enheten enligt tillverkarens instruktioner.
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