OmniTouch 8400 Instant Communications Suite
IBM Lotus Notes integráció
Gyors kezdési segédlet – R6.0

Az OmniTouch 8400 Instant Communications Suite magas szintű szolgáltatást nyújt az
IBM Lotus Notes számára. Az integráció a “beépülő” ügyfélprogram segítségével kerül
megvalósításra, amely így telefóniás-, üzenetkezelési- és One Number szolgáltatásokat kínál.
 Üzenetkezelési

 Telefóniás

szolgáltatások







szolgáltatások

Hangüzenet meghallgatása
Üzenetvezérlés
Hangüzenet küldése
Üzenet megválaszolása
Az üzenetet küldő személy
visszahívása
Adatok megjelenítése az
üzenet feladójára vonatkozóan







szolgáltatások

Alapvető telefóniás
szolgáltatások (hívás
szám/név alapján, hívás
fogadása és megszakítása stb.)
Hívásnapló
Névjegy megjelenítése
Az üzenetet küldő személy
visszahívása

Csatlakozás igény szerinti szolgáltatásokhoz
Kattintson a
aktiválásához.

 One Number


Belépés a személyes
átirányítási
szolgáltatásokhoz



ikonra az Instant Communications Suite “beépülő” kliensének
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Instant Communications Suite eszköztár



Üzenetkezelési szolgáltatások
Az alábbi gombok segítségével dolgozhatja fel üzeneteit:
Kattintson az
alábbi ikonra:

A következő művelet
végrehajtásához:
Hangüzenet lejátszása számítógépen vagy bármely telefonon
Lépés előrefelé a hangüzenetben
Lépés visszafelé a hangüzenetben
Hangüzenet szüneteltetése
Új hangüzenet rögzítésének elindítása
Üzenet lejátszásának vagy rögzítésének leállítása
Hozzáférés a hangposta beállításaihoz
Hangüzenet lejátszása a kiválasztott telefonszámon
Feladó információinak megjelenítése

Telefóniás szolgáltatások
Az alábbi gombok segítségével dolgozhatja fel telefonhívásait:
Kattintson az
alábbi ikonra:

A következő művelet
végrehajtásához:
Híváselőzmények elérése
Hívás fogadása
Partner hívása nevének vagy telefonszámának beírásával
Megszakítás
Hívás átadása
Háromrésztvevős konferencia-beszélgetés indítása
Lebegő névjegyablak megjelenítése
Web Softphone alkalmazás megnyitása
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One Number szolgáltatások
Kattintson az

ikonra a személyes átirányítási asszisztens megnyitásához.

Postafiók
A telepítéstől függően a hangüzenetek és faxok az alábbi helyen találhatók:


A Lotus Notes beérkezett e-mail- és faxüzenetei között
vagy



egy külön mappában (IMAP hozzáférés)

Súgó
Kattintson az

ikonra az on-line súgó eléréséhez.

Üzenetkezelési szolgáltatások



Hangüzenet meghallgatása

Hangüzenet küldése

1. A fogadott üzenetek listájából válassza ki
a lejátszani kívánt hangüzenetet.

1. Új üzenet küldéséhez.

2. Az eszköztáron kattintson az
ikonra.
Ha a telefonkészülék cseng, vegye fel, hogy
hallja az üzenetet. Ha a készülék automatikus
fogadás üzemmódban van, az üzenet lejátszása
figyelmeztetés nélkül megkezdődik.


Bármikor szüneteltetheti és megismételheti az
üzenet lejátszását a
és
gombokra
kattintva.



10 másodpercet előre vagy vissza ugorhat
az üzenetben az
és
ikonokkal.



Az üzenet lejátszásának leállításához
ikonra.
kattintson az



Az üzenet ismételt meghallgatásához kattintson
az
ikonra.

Miután befejezte az üzenet meghallgatását,
kattintson az
ikonra a hívás megszakításához.

IBM Lotus Notes integráció
Gyors kezdési segédlet Ref. 8AL 90244 HUAB ed.01

2. Az eszköztáron kattintson az
ikonra
a felvétel indításához. Ha nem
automatikus fogadás üzemmódban
van, a telefon kicseng, és fel kell
vennie a telefont.
3. A hangjelzés után mondja el üzenetét.
4. Kattintson az
ikonra
a felvétel leállításához.
Az üzenet meghallgatásához
ikonra..
kattintson az
Az üzenet ismételt rögzítéséhez
kattintson az
ikonra.
5. Miután befejezte az üzenet
meghallgatását, kattintson az
ikonra a hívás megszakításához.
6. Kattintson a Küldés gombra.
Döntse el, hogy hangüzenetét csatolni
szeretné-e egy írott üzenethez.

3. oldal

Üzenet feladójának visszahívása

Adatok megjelenítése az üzenet
1. Válassza ki azt az üzenetet, amelynek feladójára vonatkozóan
a feladóját vissza szeretné hívni.

2. Az eszköztáron kattintson az
ikonra. A rendszer elindítja a hívást.

1. A fogadott üzenetek listájából válassza
ki a kívánt üzenetet.
2. Az eszköztáron kattintson az
ikonra.
Megjelennek a feladó adatai:
keresztnév és vezetéknév, irodai
telefonszám, e-mail cím stb.

Hangüzenet lejátszása vagy rögzítése egy másik telefonkészüléken
1. Az eszköztáron kattintson az

ikonra.

2. Írja be a kívánt telefonkészülék számát.
Ezen a készüléken rögzítheti és meghallgathatja üzeneteit.

Telefóniás szolgáltatások




Hívásszabályozás

Kattintson az alábbi lehetőségre:







Hívás fogadásához
Hívás indításához
Előzőleg ki kell választania a felhívandó névjegyet: a partnertől kapott üzenet
elérésével vagy a partner kiválasztásával a Lotus Notes névjegyek adatbázisából
Használja a nyilat a név, illetve szám szerinti hívás kezdeményezéséhez



Hívás megszakításához



Hívás átirányításához



Háromrésztvevős konferencia indításához

Híváselőzmények elérése

Kattintson a következőre az

ikonra. Megjelenik a Hívásnapló.
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A hívó fél névjegyének kézi megjelenítése

Hívás közben kattintson az



ikonra. Megjelenik a kapcsolat névjegye.

Jelenlétadatok megjelenítése

1. Partner keresése név alapján.
2. A adatbázisból kereséshez kattintson az
partner adatait:


Telefóniás jelenlét



Azonnali üzenet jelenlét



E-mail cím



Részletek

ikonra. A menü megjeleníti a kiválasztott

Ha szükséges, ebből a menüből az alábbi lehetőségek közül választhat:


Hívás



E-mail küldése



Meghívó küldése



Hangüzenetet küldése

www.alcatel-lucent.com
Az Alcatel, Lucent, Alcatel-Lucent és az Alcatel-Lucent logó az Alcatel-Lucent
védjegyei. Minden más védjegy a bejegyzett tulajdonos tulajdona. Az Alcatel-Lucent
nem vállal felelősséget a közzétett információ pontosságáért, amely figyelmeztetés
nélkül módosítható.
© Alcatel-Lucent 2009. Minden jog fenntartva.
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