OmniTouch 8400 Instant Communications Suite
My Instant Communicator en un telèfon d'escriptori
Guia de consulta ràpida – R6.0

My Instant Communicator per a l’Alcatel-Lucent 8 Series 4038/4068
My Instant Communicator per a l’Alcatel-Lucent 8 Series 4038/4068 permet accedir de manera
ràpida I senzilla a les principals funcions de l’OmniTouch 8400 Instant Communications Suite.
Des d’una pàgina dedicada (pàgina d’inici), podreu:

Cercar persones

Activar i configurar el desviament
de les vostres trucades

Consultar i controlar els missatges de veu

Establir la vostra presència i utilitzar
la missatgeria instantània (MI).

Consultar i processar les trucades perdudes
i les sol·licituds de devolució de trucada

Accedir a la llista de contactes personals
(llista d’amics).

Consultar i gestionar l’historial de trucades

Accedir i utilitzar les funcions de
conferència

Permet accedir a les funcions principals des de la pàgina d’inici

Llista de missatges de veu
Llista de sol·licituds de
devolució de trucada
Llista de trucades
perdudes o historial
de trucades
Cercar contactes

Pàgina de desviament de
trucades per seleccionar
el mode de desviament
de les vostres trucades
Activar o desactivar la
missatgeria instantània.
Si està activada,
seleccioneu el vostre
estat de presència
Pàgina de contactes
(llista d’amics)
Sessions de conferència
en curs
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Llista de missatges
Missatges de veu. Des de la llista, podeu:
Escoltar un missatge
Tornar la trucada al remitent
Suprimir un missatge
Veure més detalls d’un missatge

Sol·licituds de devolució de trucada, trucades
perdudes, historial de trucades. Des de la llista,
podeu:
Tornar la trucada a un interlocutor
Suprimir un element
Suprimir tots els elements
Mostrar més informació sobre un element

Mentre s’escolta un missatge de veu,
podeu realitzar les accions següents:
Posar en pausa
Aturar
Rebobinar fins al principi

Cercar contactes
Utilitzeu el teclat o el teclat del telèfon de
l’IP Touch per cercar persones (per nom,
departament o especialitat) o marcar per número

Seleccioneu un contacte per:
Veure la presència de telefonia i iniciar
una trucada
Veure la presència de l’usuari i enviar un
missatge instantani
Obtenir més detalls o serveis (per exemple,
afegir el contacte al vostre directori personal)
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Activació del desviament de trucades
Obriu el vostre assistent personal per veure
els serveis avançats de desviament de trucades

Utilitzeu els menús emergents per seleccionar
els números que voleu marcar:

Activació de MI i establiment de la presència de l’usuari
Definiu el vostre estat de presència: en línia,
ocupat, torno de seguida, fora de línia…

Utilitzeu Desactivar Missatgeria instantània per
desactivar MI al telèfon
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Ús dels contactes
Feu clic a la tecla Contactes de la pàgina d’inici
per obrir la vostra llista d’amics

Seleccioneu Opcions per visualitzar els grups de
contactes, seleccionar el grup de contactes per
defecte que voleu visualitzar, fer una trucada
de grup o bé a un número de telèfon

Seleccioneu el contacte a qui voleu enviar
un missatge instantani o amb qui voleu iniciar
una trucada de veu

Missatge instantani: envieu i rebeu missatges
instantanis; utilitzeu missatges predefinits
per respondre ràpidament al contacte

Gestió de conferències
Feu clic a la tecla Conferència de la pàgina
d’inici per obrir les vostres conferències actuals

Podeu tancar una sessió de missatgeria instantània
i silenciar, retenir o tancar una sessió de
conferència amb àudio

Exemple amb 2 sessions de MI i 1 sessió
de conferència amb àudio

Llista de
participants
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Utilitzeu el suport que vulgueu per a les trucades de veu
o missatges instantanis

Trucada de veu entrant

Durant una conversa…

Utilitzeu Més serveis per:
Enviar un missatge instantani (la trucada
de veu es reenvia al correu de veu)
Reenviar la trucada al correu de veu
Reenviar la trucada a un número de telèfon
intern (utilitzeu els números de telèfon
predefinits del vostre perfil)

...transferiu la trucada a un altre número

(números de telèfon predefinits del vostre perfil)
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MI entrant

Durant una sessió de xat

Respondre amb la veu (Trucar)
Respondre al missatge (Llegir)
Respondre amb un missatge predefinit
(Predefinit)
Rebutjar el missatge instantani (Rebutjar)
Respondre més tard (utilitzeu la tecla per
penjar del telèfon)
Feu una trucada sortint. Si el vostre interlocutor
està ocupat, envieu un missatge instantani.

Veure la presència de telefonia i trucar
a l’interlocutor (Trucar)
Enviar un missatge (Enviar)
Utilitzar la tecla per penjar del telèfon
per tancar la sessió de xat

Durant un xat en grup, creeu una teleconferència
amb àudio amb els interlocutors (Conferència).
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