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OpenTouch™ Conversation stanowi kwintesencję OpenTouch Communications Suite — rozmowy
multimedialne na wielu platformach i pomiędzy kilkoma stronami. Zacznij od zwykłej wiadomości czy telefonu, a skończ na rozmowie z całym zespołem – bez rozłączania się, dzwonienia
od nowa ani przerywania naturalnego rytmu rozmowy. OpenTouch Conversation ułatwia pracę
w zespołach i wspiera innowacyjność, zapewniając narzędzia niezbędne we współczesnej
komunikacji biznesowej.

OpenTouch Conversation for iPad
udostępnia opcje i elastyczność
OpenTouch Suite na popularnym tablecie
iPad. Użyj gestów, by dzwonić, odbierać
wiadomości i przenosić się z rozmów
do konferencji. Przeglądaj i umieszczaj
notatki na prezentacjach, plikach PDF
i obrazach. Wysyłaj wiadomości, wymieniaj się plikami, aktywuj i twórz profile
przekierowywania rozmów.

Funkcje
• Dzwoń, odbieraj i zarządzaj rozmowami
głosowymi oraz wideokonferencjami,
używając planera rozmów — dzwoń wszędzie dzięki książce adresowej urządzenia,
korporacji lub OpenTouch
•	Sprawdź dostępność swoich kontaktów
i dotknij ikony, by rozpoczynać bezpieczne rozmowy i nimi zarządzać
• Zacznij od zwykłej rozmowy, dodawaj
do niej nowe osoby, głos, obraz i treści
– wszystko odbywa się w prosty sposób
• Wracaj do odbytych rozmów, by przejrzeć
notatki i kontynuować je od miejsca,
w którym zostały przerwane
• Zarządzaj preferencjami oraz swoją
dostępnością, używając profili przekierowania - bez trudu i w ruchu

•	Stwórz jedną osobowość biznesową
z jednym numerem na kilku urządzeniach
- telefonie stacjonarnym, PC, tablecie
i smartfonie
• Przełączaj rozmowę między urządzeniami
za pomocą funkcji Rapid Session Shift
- przerzuć wideokonferencję na urządzenie przenośne, a zdążysz na następne
spotkanie
• Odsłuchuj i zarządzaj pocztą głosową
• Planuj spotkania w ruchu, używając
predefiniowanych profili spotkań, które
dostosowują możliwości OpenTouch
do spotkania bądź wydarzenia – spotkania
biznesowego, seminarium internetowego,
ćwiczeń i konferencji
• Przeglądaj i twórz prezentacje
– przeglądaj udostępnione prezentacje,
pliki PDF oraz bitmapy
• Twórz notatki w udostępnionych prezentacjach, plikach PDF i obrazach za pomocą
gestów, wybierając narzędzia i na bieżąco
wprowadzając zmiany
• Zarządzaj trwającymi konwersacjami
za pomocą zestawu narzędzi – przekierowania, wyciszenia, zawieszenia,
wznowienia, rozłączenia się, dodawania,
awansowania i innych
• Pobierz program z Apple App Store
i przejrzyj wbudowany samouczek

Korzyści
• Cechy, które zachęcają do używania
programu, komunikacji między pracownikami oraz częstych rozmów
• Zmniejszone wydatki dzięki wykorzystaniu Wi-Fi lub technologii 4G/3G
do rozmów telefonicznych i konferencji
(VoIP)
• Poprawa współpracy i zwiększenie
wydajności poprzez usprawnienie rozmów
biznesowych, umożliwienie udziału wielu
stronom, zachowanie historii rozmowy,
udostępnianie zawartości i wysokiej
jakości mobilne wideokonferencje
• Zwiększ produktywność i wprowadź
oszczędności dzięki powszechnemu
dostępowi do komunikacji biznesowej
• Zwiększ swoją dostępność dzięki
spójnej osobowości biznesowej na wielu
urządzeniach
• Oszczędzaj czas dzięki funkcji, pokazującej, kiedy dana osoba jest dostępna i jak
najłatwiej się z nią skontaktować
• Popraw jakość spotkań dzięki profilom,
które dostosowują się do rodzaju spotkania, w tym seminariów internetowych,
sesji ćwiczeniowych oraz codziennych
spotkań
• Dziel się pomysłami i współpracuj przy
użyciu rozbudowanych narzędzi do tworzenia adnotacji

Dane techniczne
Dźwięk
Kodeki audio

G.711 µ-law, G.711 a-law

Obsługa DTMF

Dołączanie do konferencji lub użycie
automatycznego operatora RFC 2833

Tłumienie echa

Wbudowane

Funkcje QoS

Oznaczanie ToS, DSCP

Wykrywanie aktywności głosowej

Używanie do przełączania wideo, izolacji
dźwięku

Możliwości podłączania
Połączenie przez sieć komórkową i Internet

3G, 4G, Wi-Fi

Gotowość do IPv6

Tak

Kontakty
Dostępne kontakty

Użytkownicy OpenTouch, firmowa książka
adresów

Lokalne kontakty urządzenia

Kontakty iOS

Wymiana treści
Adnotacje przy prezentacjach
internetowych

Linie, kolory

Prezentacje internetowe

Przeglądanie i kontrola nad prezentacjami
internetowymi

Języki
Angielski (amerykański)
Chiński (uproszczony)
Duński
Holenderski
Francuski
Niemiecki
Włoski
Portugalski
Rosyjski
Hiszpański

中文（简体）
dansk
Nederlands
francais
Deutsch
italiano
português

русский
español

Wymagania platformy
Wymagane platformy Alcatel-Lucent
OpenTouch

Jedna z poniższych:
• OpenTouch Business Edition R1.1+
• OpenTouch Multimedia Services R1.1+

Tablety

Apple® iPad 2 lub nowsze

Wersje OS

iOS 5 i wyższe

Bezpieczeństwo
Uwierzytelnianie

Zarządzane przez serwer

Szyfrowanie

HTTPS, LDAPs

Obsługa VPN

Tak

WIDEO*
Obsługa zewnętrznego mostku MCU

Wieloosobowe konferencje z przełączaniem
wideo

Ilość wyświetlanych okien wideo

Zależna od zewnętrznego MCU

Zgodność operacyjna

Współpraca P2P z niektórymi urządzeniami
i klientami LifeSize

Kodeki wideo

H.264 profile 3.1

Kodowanie wideo

VGA 640x480 @ 30 fps

Przełączanie wideo głosem OpenTouch

Uczestnicy widzą aktualnie mówiącą osobę

* Niektóre opcje będą dostępne od kolejnej wersji. W celu uzyskania szczegółów proszę się skontaktować
z przedstawicielem firmy Alcatel-Lucent.
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