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Med ensamrätt.
Meddelande
Rimliga ansträngningar har gjorts för att säkerställa att
informationen i detta dokument är korrekt och fullständig vid
tryckningen men Avaya påtar sig inget ansvar för eventuella fel.
Avaya förbehåller sig rätten att utan föregående meddelande till
någon person eller organisation göra ändringar och rättelser i
informationen i detta dokument.
Friskrivning avseende dokumentationen
”Dokumentation” innebär information publicerad i olika medier,
bland annat produktinformation, bruksanvisningar och
specifikationer som görs tillgängliga för produktanvändare.
Dokumentationen omfattar inte marknadsföringsmaterial. Avaya
ansvarar för ändringar, tillägg eller strykningar i
ursprungsversionen av detta dokument enbart om dessa har gjorts
av eller på uttrycklig uppdrag av Avaya. Slutanvändaren samtycker
till att gottgöra och hålla Avaya, Avayas representanter och
anställda skadeslösa från alla yrkanden, stämningar, krav och
domar som uppstår utifrån, eller i samband med, efter detta
dokument följande ändringar, tillägg eller borttagningar, i den mån
de görs av slutanvändaren.
Friskrivning avseende länkar
Avaya ansvarar inte för innehållet i, eller tillförlitligheten hos,
länkade webbplatser som nämns på denna webbplats eller i
dokument som tillhandahålls av Avaya. Avaya ansvarar inte för att
information, framställningar eller innehåll som ges på dessa
webbplatser är riktiga och stödjer inte nödvändigtvis produkterna,
tjänsterna eller informationen som beskrivs och tillhandahålls på
dem. Avaya garanterar inte att dessa länkar alltid fungerar och har
ingen kontroll över tillgängligheten för de länkade sidorna.
Garanti
Avaya tillhandahåller en begränsad garanti för Avaya-hårdvara och
programvara. Villkoren för den begränsade garantin beskrivs i
försäljningsavtalet. Avayas standardgarantivillkor samt information
angående support för produkten under garantitiden finns tillgänglig
för Avayas kunder och andra parter på Avayas supportwebbplats:
https://support.avaya.com/helpcenter/getGenericDetails?
detailId=C20091120112456651010 under ”Garanti och
produktlivslängd” eller ersättande webbplats som utsetts av Avaya.
Observera att om du köpte produkten(erna) hos en auktoriserad
Avaya-återförsäljare utanför USA och Kanada, tillhandahålls
garantin av återförsäljaren och inte av Avaya.
”Värdtjänst” innebär ett abonnemang på en värdtjänst som du
köper antingen från Avaya eller från en auktoriserad Avayakanalpartner (enligt vad som är tillämpligt) som beskrivs ytterligare
i Hosted SAS eller andra servicebeskrivningar angående tillämplig
värdtjänst. Om du har köpt ett abonnemang på en värdtjänst kan
det hända att den tidigare nämnda garantin inte gäller men du kan
ha rätt till har rätt till support i anslutning till värdtjänsterna, i
enlighet med vad som anges i servicebeskrivningen för den
aktuella värdtjänsten. Kontakta Avaya eller Avaya-kanalpartnern
(enligt vad som är tillämpligt) för mer information.
Värdtjänst
FÖLJANDE GÄLLER ENDAST OM DU HAR KÖPT ETT
ABBONNEMANG PÅ EN VÄRDTJÄNST FRÅN ANAYA ELLER
EN ANAYA-KANALPARTNER (ENLIGT VAD SOM ÄR
TILLÄMPLIGT), ANVÄNDARVILLKOREN FÖR VÄRDTJÄNSTER
FINNS PÅ ANAYAS WEBBPLATS HTTPS://
SUPPORT.AVAYA.COM/LICENSEINFO UNDER LÄNKEN ”Avaya
Terms of Use for Hosted Services” ELLER ERSÄTTANDE
WEBBPLATS SOM UTSETTS AV AVAYA, OCH GÄLLER FÖR
ALLA SOM HAR ÅTKOMST TILL ELLER ANVÄNDER
VÄRDTJÄNSTEN. GENOM ATT FÅ ÅTKOMST TILL ELLER
ANVÄNDA VÄRDTJÄNSTEN, ELLER GE ANDRA TILLSTÅND
ATT GÖRA DETTA, ACCEPTERA DU, ELLER ANNAN PART
SOM HAR TILLSTÅND FRÅN DIG (HÄDANEFTER KALLAD ”DU/
DIG” OCH ”SLUTANVÄNDARE”), ATT FÖLJA
ANVÄNDARVILLKOREN. OM DU ACCEPTERAR DESSA
ANVÄNDARVILLKOR Å ETT FÖRETAGS ELLER ANNAN
JURIDISK ENHETS VÄGNAR INTYGAR DU DÄRMED ATT DU
HAR RÄTT ATT BINDA EN SÅDAN ENHET TILL DESSA
ANVÄNDARVILLKOR. OM DU INTE HAR RÄTT ATT GÖRA
DETTA ELLER OM DU INTE VILL ACCEPTERA DESSA
ANVÄNDARVILLKOR SKA DU INTE ANVÄNDA VÄRDTJÄNSTEN
ELLER GE NÅGON TILLSTÅND ATT FÅ ÅTKOMST TILL ELLER
ANVÄNDA VÄRDTJÄNSTEN.

Licenser
VILLKOREN FÖR PROGRAMVARA SOM FINNS PÅ AVAYAS
WEBBPLATS, HTTPS://SUPPORT.AVAYA.COM/LICENSEINFO,
UNDER ”AVAYA VILLKOR FÖR PROGRAMVARA (Avayaprodukter)” ELLER ERSÄTTANDE WEBBPLATSER SOM
UTSETS AV AVAYA, GÄLLER ALLA SOM HÄMTAR, ANVÄNDER
OCH/ELLER INSTALLERAR AVAYA-PROGRAMVARA SOM
KÖPS FRÅN AVAYA INC., DOTTERBOLAG TILL AVAYA ELLER
AVAYA-ÅTERFÖRSÄLJARE (BEROENDE PÅ VAD SOM ÄR
TILLÄMPLIGT) I ENLIGHET MED AFFÄRSAVTAL MED AVAYA
ELLER MED EN AVAYA-KANALPARTNER. OM INTE ANNAT
AVTALAS MED AVAYA SKRIFTLIGEN GER AVAYA INTE
DENNA LICENS OM PROGRAMVARAN ERHÅLLITS FRÅN
NÅGON ANNAN AV AVAYA, ETT DOTTERBOLAG TILL AVAYA
ELLER EN AVAYA-ÅTERFÖRSÄLJARE. AVAYA FÖRBEHÅLLER
RÄTTEN ATT VIDTA JURIDISKA ÅTGÄRDER MOT DIG ELLER
NÅGON ANNAN SOM ANVÄNDER ELLER SÄLJER
PROGRAMVARAN UTAN LICENS. GENOM ATT INSTALLERA,
LADDA NED ELLER ANVÄNDA PROGRAMVARAN ELLER GE
ANDRA TILLSTÅND ATT GÖRA DETTA ACCEPTERAR DU, Å
EGNA VÄGNAR SAMT FÖR ALLA EVENTUELLA PARTER DU
GENOMFÖR INSTALLATIONEN, HÄMTAR ELLER ANVÄNDER
PROGRAMMET FÖR (HÄDANEFTER KALLAT ”DU/DIG” OCH
”SLUTANVÄNDARE”), ATT FÖLJA DESSA VILLKOR OCH
INGÅR ETT BINDANDE AVTAL MELLAN DIG OCH AVAYA INC.
ELLER DOTTERBOLAG TILL AVAYA (”AVAYA”).
Avaya ger dig en licens som omfattas av de licenstyper som
beskrivs nedan, med undantag för Heritage Nortel-programvaran,
för vilken licensens omfattning beskrivs nedan. När ingen licenstyp
anges explicit i orderdokumentationen, så är licensen en Licens för
avsedda system. Det antal licenser och enheter för vilka licensen
ges är en (1), såvida inte ett annat antal licenser eller enheter
anges i dokumentationen eller annat material du har tillgång till.
Med ”Programvara” avses datorprogram i objektkod, levererade av
Avaya eller en Avaya-kanalpartner, antingen som fristående
produkter eller förinstallerad i maskinvara, samt eventuella
relaterade uppgraderingar, uppdateringar, programfixar,
felkorrigeringar eller ändrade versioner. ”Angiven processor”
innebär en enda fristående datorenhet. ”Server” innebär en avsedd
processor som är värd för en programvara som flera användare
har åtkomst till. Med ”Instans” avses en unik kopia av
Programvaran som körs vid en viss tidpunkt: (i) på en fysisk
maskin eller (ii) på en virtuell maskin (”VM”) för programvara eller
liknande.
Licenstyper
Licens för avsedda system (AS). Slutanvändare får endast
installera och använda varje kopia eller instans av programmet på
upp till det antal processorer som anges i ordern. Avaya kan kräva
att en angiven processor identifieras i ordern med typ,
serienummer, funktionsnyckel, instans, plats eller specifik
tilldelning, eller att de här uppgifterna tillhandahålls av
slutanvändaren elektroniskt på sätt som bestäms av Avaya för
detta ändamål.
Samtidig användarlicens (CU). Slutanvändaren får installera och
använda programmet på flera angivna processorer eller på en eller
flera servrar, förutsatt att endast det licenserade antalet enheter
ansluter och använder programmet vid en given tidpunkt. En
”Enhet” är en enhet på vilken Avaya, enligt eget gottfinnande,
baserar sin prissättning av licenser och kan utan begränsning vara
en agent, port eller användare, ett e-post- eller röstbrevlådekonto
för en person eller en företagsbefattning (t.ex. webbmaster eller
support), eller en katalogpost i den administrativa databasen som
används av programmet som tillåter att en användare använder
programmet. Enheter kan länkas till en specifik, identifierad server
eller instans av programvaran.
Databaslicens (DL). Slutanvändaren får installera och använda
varje kopia eller instans av programmet på en eller flera servrar
förutsatt att var och en av servrarna på vilka programmet är
installerat kommunicerar med endast en instans av samma
databas.
CPU-licens (CP). Slutanvändaren får installera och använda varje
kopia eller instans av programmet på ett antal servrar upp till det
antal som anges i ordern, förutsatt att servrarnas prestanda inte
överskrider de prestanda som har angetts för Programmet.
Slutanvändaren får inte ominstallera eller använda programmet på
servrar med högre prestanda utan Avayas tillstånd och betalning
av en uppgraderingsavgift.
Namngiven användarlicens (NU). Du får: (i) installera och använda
varje kopia eller instans av programmet på en angiven processor
eller server per auktoriserad namngiven användare (termen

definieras nedan), eller (ii) installera och använda varje kopia eller
instans av programmet på en server förutsatt att endast
namngivna användare använder programmet. ”Namngiven
användare” betyder en användare eller enhet som uttryckligen har
auktoriserats av Avaya att använda programmet. En ”namngiven
användare” kan, enligt Avayas gottfinnande och utan begränsning,
anges med namn, företagsbefattning (t.ex. webbmaster eller
support), ett e-post- eller röstbrevlådekonto för en person eller
företagsbefattning, eller en katalogpost i den administrativa
databasen som används av programmet och som tillåter att en
användare använder programmet.

PERSONLIG ANVÄNDNING AV EN KONSUMENT ELLER
ANDRA ANVÄNDNINGAR DÄR INGEN ERSÄTTNING UTGÅR
FÖR (i) KODNING AV VIDEO I ENLIGHET MED AVCSTANDARD (”AVC-VIDEO”) OCH/ELLER (ii) AVKODNING AV
AVC-VIDEO SOM HAR KODATS AV EN KONSUMENT FÖR
PRIVAT BRUK OCH/ELLER SOM ERHÖLLS FRÅN EN
VIDEOLEVERANTÖR MED LICENS FÖR ATT
TILLHANDAHÅLLA AVC-VIDEO. INGEN ANNAN UTTRYCKT
ELLER IMPLICERAD LICENS GES FÖR ANNAT BRUK.
YTTERLIGARE INFORMATION KAN ERHÅLLAS FRÅN MPEG
LA, L.L.C. SE HTTP://WWW.MPEGLA.COM.

Förpackningslicens (Shrinkwrap License) (SR). Du får installera
och använda programmet enligt villkoren i tillämpliga licensavtal,
t.ex. ”förpacknings-” eller ”klicklicenser” som medföljer eller gäller
programmet (”shrinkwrap-licens”).

Tjänsteleverantör

Heritage Nortel-programvaran
”Heritage Nortel-programvaran” avser den programvara som
Avaya anskaffade som ett led i deras köp av företaget Nortel
Enterprise Solutions i december 2009. Heritage Nortelprogramvaran är den programvara som finns med i listan över
Heritage Nortel-produkter under länken ”Heritage Nortel Products”
på adressen https://support.avaya.com/LicenseInfo eller
ersättande webbplatser som utses av Avaya. För Heritage Nortelprogramvaran ger Avaya kunden en licens att använda den
Heritage Nortel-programvara som tillhandahålls i enlighet med det
här avtalet endast upp till nivån för den auktoriserade aktiveringen
eller auktoriserade användningen, endast i de syften som anges i
dokumentationen och endast inbäddat i, för körning på eller för
kommunikation med utrustning från Avaya. Avgifter för Heritage
Nortel-programvaran kan baseras på den omfattning av aktivering
eller användning som auktoriserats i enlighet med en order eller
faktura.
Upphovsrätt
Om ingenting annat uttryckligen anges får materialet på denna
webbplats, i dokumentationen, programvaran, värdtjänst eller
maskinvaran som tillhandahålls av Avaya inte användas. Allt
innehåll på denna webbplats, i dokumentationen, värdtjänsten och
produkten som tillhandahålls av Avaya, inklusive urval,
organisation och utformning av innehållet, ägs av Avaya eller dess
licensgivare och skyddas av upphovsrätt och andra lagar om
immateriell egendom inklusive sui generis-rättigheter som avser
skydd av databaser. Det är inte tillåtet att ändra, kopiera,
reproducera, ompublicera, ladda upp, anslå, överföra eller på
något annat sätt distribuera innehållet, inklusive programkod och
programvara, såtillvida detta inte uttryckligen tillåts av Avaya.
Otillåten reproduktion, överföring, spridning, lagring eller
användning utan uttryckligt tillstånd från Avaya kan medföra straffeller civilrättsliga påföljder.
Virtualisering
Följande är tillämpligt om produkten körs på en virtuell maskin.
Varje produkt har ett eget beställningsnummer och licenstyper.
Observera att varje instans av en produkt måste licensieras och
beställas separat. Exempel: om en slutkonsument eller Avayaåterförsäljare vill installera två instanser av samma typ av produkt,
måste två produkter av den typen beställas.

FÖLJANDE GÄLLER DE AVAYA-KANALPARTNERS SOM ÄR
VÄRD FÖR AVAYAS PRODUKTER ELLER TJÄNSTER.
PRODUKTEN ELLER VÄRDTJÄNSTEN KAN ANVÄNDA
KOMPONENTER FRÅN TREDJE PART SOM ÄR FÖREMÅL FÖR
TREDJEPARTSVILLKOR OCH KRÄVA ATT EN
TJÄNSTELEVERANTÖR LICENSIERAS OBEROENDE DIREKT
FRÅN TREDJEPARTSLEVERANTÖREN. EN AVAYAKANALPARTNER SOM ÄR VÄRD FÖR AVAYA-PRODUKTER
MÅSTE GODKÄNNAS SKRIFTLIGT AV AVAYA OCH OM
KANALPARTNERNS PRODUKTER ANVÄNDER ELLER
BÄDDAR IN NÅGON TREDJEPARTSPROGRAMVARA,
INKLUSIVE MEN INTE BEGRÄNSAT TILL PROGRAMVARA
ELLER CODECS FRÅN MICROSOFT, MÅSTE AVAYAKANALPARTNERN SJÄLVSTÄNDIGT SKAFFA TILLÄMPLIGA
LICENSAVTAL, PÅ AVAYA-KANALPARTNERNS BEKOSTNAD,
DIREKT FRÅN DEN TILLÄMPLIGA
TREDJEPARTSLEVERANTÖREN.
I FRÅGA OM CODECS, OM AVAYA-KANALPARTNERN ÄR
VÄRD FÖR NÅGRA PRODUKTER SOM ANVÄNDER ELLER
BÄDDAR IN CODEC G.729, CODEC H.264 ELLER CODEC H.
265, BEKRÄFTAR OCH GODKÄNNER AVAYAKANALPARTNERN SITT ANSVAR FÖR ALLA RELATERADE
AVGIFTER OCH/ELLER LICENSAVGIFTER. CODEC G.729 ÄR
LICENSIERAD AV SIPRO LAB TELECOM INC. SE
WWW.SIPRO.COM/CONTACT.HTML. CODEC H.264 (AVC)
LICENSIERAS SOM EN DEL AV LICENSEN FÖR AVCPATENTPORTFÖLJEN FÖR PERSONLIG ANVÄNDNING AV EN
KONSUMENT ELLER ANDRA ANVÄNDNINGAR DÄR INGEN
ERSÄTTNING UTGÅR FÖR (I) KODNING AV VIDEO I ENLIGHET
MED AVC-STANDARD (”AVC-VIDEO”) OCH/ELLER (II)
AVKODNING AV AVC-VIDEO SOM HAR KODATS AV EN
KONSUMENT FÖR PRIVAT BRUK OCH/ELLER SOM ERHÖLLS
FRÅN EN VIDEOLEVERANTÖR MED LICENS FÖR ATT
TILLHANDAHÅLLA AVC-VIDEO. INGEN LICENS FÖR ANNAT
ÄNDAMÅL BEVILJAS ELLER SKALL ANSES GÄLLA.
YTTERLIGARE INFORMATION OM CODEC H.264 (AVC) OCH
H.265 (HEVC) KAN FÅS AV MPEG LA, LLC. SE HTTP://
WWW.MPEGLA.COM.
Efterlevnad av lagar
Du bekräftar och samtycker till ditt ansvar att följa gällande lagar
och förordningar, inklusive, men inte begränsat till lagar och
bestämmelser som rör samtalsinspelning, datasekretess,
immaterialrätt, företagshemligheter, bedrägeri och musikrättigheter
i landet där Avaya-produkten används.

Tredjepartskomponenter

Förhindra telefonkapning

”Tredjepartskomponenter” avser viss programvara eller delar därav
som ingår i programvaran eller värdtjänsten och som kan innehålla
programvara (inklusive programvara med öppen källkod) som
distribueras enligt tredjepartsavtal (”Tredjepartskomponenter”),
som innehåller villkor avseende rättigheter att använda vissa delar
av programvaran (”Tredjepartsvillkor”). Information angående
distribuerad Linuxkällkod (för de produkter som har distribuerad
Linuxkällkod) och identifiering av tredjepartskomponenternas
upphovsrättsinnehavare och de tredjepartsvillkor som gäller finns,
enligt gällande krav, i dokumentationen eller på Avayas webbplats
på: https://support.avaya.com/Copyright eller på ersättande
webbplats som utsetts av Avaya. De licensvillkor för öppen källkod
som lämnats som tredjepartsvillkor är förenliga med de
licensrättigheter som beviljats i dessa programvarulicensvillkor och
kan innehålla ytterligare rättigheter som gynnar dig, såsom
modifikation och distribution av programvara med öppen källkod.
Tredjepartsvillkoren går endast före dessa
programvarulicensvillkor avseende relevanta komponenter från
tredje part i den omfattning dessa programvarulicensvillkor medför
högre restriktioner än gällande tredjepartsvillkor.

"Telefonkapning" avser obehörig användning av ditt
telekommunikationssystem av en obehörig användare (t.ex. en
person som inte är anställd, representant eller underleverantör
eller som inte arbetar åt ditt företag). Var uppmärksam på att det
finns risk för telefonkapning på ditt system. Om detta inträffar kan
det leda till en avsevärd ökning av avgifterna för
telekommunikation.

Följande gäller endast om codecen H.264 (AVC) distribueras med
produkten. DEN HÄR PRODUKTEN LICENSIERAS SOM EN DEL
AV LICENSEN FÖR AVC-PATENTPORTFÖLJEN FÖR

Avayas åtgärder mot telefonkapning
Om du misstänker att du utsätts för telefonkapning och behöver
teknisk hjälp eller support, ring Technical Service Center Toll
Fraud Intervention Hotline på +1 800 643 2353 i USA och Kanada.
Du hittar ytterligare supporttelefonnummer på Avayas
supportwebbplats: https://support.avaya.com eller på ersättande
webbplats som utsetts av Avaya.
Säkerhetsbrister
Information om Avayas policy för säkerhet och support finns under
Säkerhetspolicy och support på https://support.avaya.com/security.
Misstänkta säkerhetsproblem med Avaya-produkter hanteras enligt
Avayas supportflöde för produktsäkerhet (https://
support.avaya.com/css/P8/documents/100161515).

Hämta dokumentation
De mest aktuella versionerna av dokumentationen finns på Avayas
supportwebbplats: https://support.avaya.com eller på ersättande
webbplats som utsetts av Avaya.
Kontakta Avayas support
Besök Avayas supportwebbplats på https://support.avaya.com för
att få meddelanden och artiklar om produkten eller värdtjänsten
eller för att rapportera ett problem med Avaya-produkten. Om du
vill ha en lista över supporttelefonnummer och kontaktadresser kan
du besöka Avayas supportwebbplats på https://support.avaya.com
(eller ersättande webbplats som utsetts av Avaya), gå till botten av
sidan och välja alternativet Contact Avaya Support.
Varumärken
Varumärkena, logotyperna och tjänstemärkena (”märken”) som
visas på denna webbplats, i dokumentationen, värdtjänsten och på
produkten som tillhandahålls av Avaya, är registrerade eller ickeregistrerade märken som tillhör Avaya, dess dotterbolag, dess
licensgivare , dess leverantörer eller tredje part. Användare får inte
använda sådana märken utan föregående skriftligt medgivande
från Avaya eller sådan tredje part som kan äga märket. Inget på
denna webbplats, i dokumentationen, värdtjänsten och på
produkten ska tolkas – genom implikation, rättegångshinder eller
på något annat sätt – som ett tillstånd till en licens eller annan
rättighet till märkena utan uttryckligt skriftligt tillstånd från Avaya
eller den tredje parten.
Avaya är ett registrerat varumärke som tillhör Avaya Inc.
Alla varumärken som inte tillhör Avaya tillhör sina respektive
ägare. Linux® är ett registrerat varumärke som tillhör Linus
Torvalds i USA och andra länder.
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Kapitel 1: Om About Avaya one-X®
Mobile

Översikt
Avaya one-X® Mobile är en app som gör att mobiltelefonanvändare kan ansluta till IP Office
kommunikationsservern. Du kan bara använda version 8.0 eller senare av IP Office med one-X
Mobile Preferred.
Avaya one-X® Mobile är utformat för en mobil personal och ger kraftfulla enhetliga
kommunikationsfunktioner (UC) så att användarna kan göra sitt jobb även när de inte är på
kontoret. Några av funktionerna i Avaya one-X® Mobile är:
• Möjlighet att ändra lösenord från din mobiltelefon.
• Stöd för Secure Real-time Transport Protocol (SRTP).
• Stöd för Transport Layer Security (TLS) med validering av tredje parts certifikat.
• Mekanism för automatisk återgång från VoIP (Voice Over Internet Protocol) till samtal över
mobilnätet.
• Användning av extern ringsignal även om hörlurar är anslutna till enheten
• Mekanism för att flytta samtal från en samtalsenhet till en annan.
• Detaljer om aktiva VoIP-samtal.
• Sök efter systemanvändare och lägg till dem i grupper.
• Möjlighet att kopiera och klistra in numret från externa program till knappsatsen.
• Alternativ för samtalsinspelning där inspelningarna syns under fliken Händelser.
• Spåra geo-närvaro för en XMPP-grupp.
• Stöd för röstchatt via Siri.
• Stöd för uppläsning vid inkommande samtal.
• Stöd för funktioner för samtalsammanfattning.

Plattformar som stöds
Programmet one-X Mobile Preferred kan användas på Android-telefoner med OS 2.1 eller
senare. VoIP-funktionen stöds däremot på Android 4.x.

Användargränssnitt
I följande avsnitt beskrivs ikonerna, menyerna och kontrollerna i appen Avaya one-X® Mobile.

Juni 2017

Att använda Avaya one-X® Mobile Preferred for IP Office på Android
Kommentarer gällande dokumentet? infodev@avaya.com

8

Användargränssnitt

Layout
I följande bild visas layouten för Avaya one-X® Mobile-gränssnittet med skärmen Hem vald.

Nr.

Beskrivning

1

Anslutnings- och händelsestatus.
Om den här ikonen inte visas markerar du kryssrutan Visa aviseringar i
inställningarna för Android-enheten under Inställningar > Program > Avaya
Mobility App.

2

Statusfält

3

Navigeringsfält

4

Snabbmeddelandestatus
Indikerar antalet snabbmeddelandehändelser.

5

Röstmeddelandestatus
Indikerar antalet röstmeddelandehändelser.

6

Konferensstatus
Indikerar antalet konferenshändelser.

7

Användarens avatar
Tryck på avataren så visas följande alternativ:
• Ta bort
• Ta bild
• Välj i galleri
Tabellen fortsätter…
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Om About Avaya one-X® Mobile

Nr.

Beskrivning
• Importera från Facebook

Statusfältet:
Statusfältet visas på alla skärmar i Avaya one-X® Mobile-gränssnittet. Det innehåller information
om din tillgänglighet och kontroller för att ställa in din plats samt aktivera eller avaktivera GPSplatsinformation. Statusfältet anger även status för anslutningen till IP Office-servern.
Statusmeddelande.
Anger din aktuella status. Välj från en lista med
standardalternativ, eller redigera status manuellt
genom att trycka på textelementet. Standardtexten är
<ange din status här>.

Välj de färger som representerar din status:
• Grön: Tillgänglig
• Gul: Borta
• Röd: Upptagen eller Stör ej
Platsikonen.
Anger konfigurationen för din aktuella samtalsenhet.
Tryck på den här ikonen om du vill redigera
konfigurationen.
Mer information finns i Ställa in din plats på sidan 40.
Ikonen för platsprecision.
Anger den aktuella precisionen för Geo-närvaro. De
fyra precisionsnivåerna är följande:
• Ort
• Närområde
• Gata
• Maximalt
Tryck länge på den här ikonen så visas alternativ för
Alla enheter och Den här enheten.
Tabellen fortsätter…
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Ikonen Anslutningsfel.
Om den här ikonen visas i statusfältet är du inte
ansluten till nätverket. Om du trycker på ikonen
Anslutningsfel visas mer information.

Statusfältet visas på alla skärmar. När du trycker länge på en kontakt på skärmen Kontakter
ändras statusfältet till ett markeringsfält. Med hjälp av markeringsfältet kan du enkelt lägga till
användare i konferenser och kontaktgrupper. Du kan dessutom skicka gruppmeddelanden och
snabbmeddelanden till de valda kontakterna.
I följande tabell förklaras objekten i markeringsfältet:

Konferensikonen.
Tryck på den här knappen om du vill bjuda in alla valda kontakter till en konferens.
Ikonen för menyn Alternativ.
Tryck på den här knappen för att visa alternativen som finns för de valda
kontakterna. Alternativen är följande:
• Konferens
• Skicka snabbmeddelande
• E-post
• Spara till grupp
• Hitta

Navigeringsfältet:
Via navigeringsfältet kan du visa de olika skärmarna. Om en röd cirkel visas ovanför menyikonen
i navigeringsfältet anger det antalet nya händelser, t.ex. nya röstmeddelanden, nya
snabbmeddelanden eller nya deltagare i ditt konferensrum.

Ikoner:
Följande ikoner används på alla skärmar för att ange status och händelseinformation i Avaya
one-X® Mobile-gränssnittet och den mobila enheten.
Ikon för skärmen Hem.
Tryck på den här knappen om du vill öppna skärmen Hem.
Tabellen fortsätter…
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Om About Avaya one-X® Mobile

Ikon för skärmen Kontakter.
Tryck på den här knappen om du vill öppna skärmen Kontakter.
Ikon för skärmen Aktiva samtal.
Tryck på den här knappen om du vill öppna skärmen Aktiva samtal.
Snabbmeddelandeikonen.
Tryck på den här knappen om du vill öppna skärmen Snabbmeddelande.
Konferensikonen.
Tryck på den här knappen om du vill öppna skärmen Konferens.
Samtalsloggikonen.
Tryck på den här knappen om du vill öppna skärmen Samtalslogg.
Aviseringsikonen.
Den här ikonen visas ovanför knappar i navigeringsfältet och indikerar att det finns
nya händelser för funktionen.
Anslutningsikonen visas överst på skärmen när appen Avaya one-X® Mobile är aktiv på enheten.
Om den här ikonen inte visas markerar du kryssrutan Visa aviseringar i inställningarna för Androidenheten under Inställningar > Program > Avaya Mobility App.
En grön triangel anger att appen är ansluten till IP Office.
En röd prick i mitten av triangeln anger en ny händelse.
En gul triangel anger att appen är delvis ansluten.
En röd triangel anger att appen är frånkopplad.

Menyalternativ och -kontroller
På Android-enheten kan du visa menyalternativen i appen Avaya one-X® Mobile på följande sätt:
• Tryck: Tryck på det objekt du vill välja.
• Tryck länge (tryck och håll kvar): När du trycker länge på ett kontaktnamn eller objekt så
visas en sammanhangsberoende meny för det valda objektet.
• Menytangent: Om du trycker på menytangenten på den mobila enheten visas alternativ
för skärmen som visas. Alternativen gäller för skärmen, inte för en enskild kontakt eller ett
enskilt meddelande på skärmen.

Juni 2017

Att använda Avaya one-X® Mobile Preferred for IP Office på Android
Kommentarer gällande dokumentet? infodev@avaya.com

12

Användargränssnitt

Skärmen Hem
På skärmen Hem visas en översikt över dina kommunikationer.
I området nedanför statusfältet visas en ikon på skärmen Hem för varje typ av kommunikation:
snabbmeddelanden, röstmeddelanden och konferenssamtal. Appen uppdaterar regelbundet
ikonerna med information om nya meddelanden eller samtal.
När du tar emot ett nytt snabbmeddelande visas en avisering på skärmen Hem. Om du får fler
än ett meddelande från olika kontakter visas små prickar för meddelandetypen i ikonfältet i
appen. Prickarna gör att du kan bläddra igenom meddelandena genom att dra.

På skärmen Hem visas även aviseringar för inkommande röstmeddelanden. Du kan välja att
lyssna på meddelandet medan det spelas in i appen eller att svara på samtalet.

Om du väljer att svara på samtalet ringer det på den plats som du angett som din aktuella plats i
appen Avaya one-X® Mobile.
Om en annan användare ringer in till din konferensbrygga visas en knapp på skärmen Hem som
du kan använda för att ansluta till konferensen med en knapptryckning.
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Om About Avaya one-X® Mobile

Skärmen Menyguide

Android-enheter som Samsung Galaxy S5, Micromax Canvas 2 och Asus ZenPhone 6 har tre
hårda knappar. Dessa enheter visar skärmen Menyguide varje gång du startar appen Avaya
one-X® Mobile om du inte väljer kryssrutan Visa inte igen.

Skärmen Kontakter
På skärmen Kontakter visas de kontakter som du konfigurerar med adressboken Personer på
Android-enheten, eller som administratören konfigurerar på IP Office-samtalsservern.
Du kan skapa egna lokala grupper genom att trycka länge på en kontakt i kontaktlistan och
sedan välja Mer > Spara till grupp. I följande skärmbild har en lokal grupp med namnet “Test”
skapats:
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Om du trycker på knappen Filter intill fältet Sök så kan du välja kontakter på ett mer avancerat
sätt genom att filtrera efter följande grupper:
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• Team: Innehåller registerkontakter, bland annat IP Office-kollegor och gTalk-användare
som har lagts till i Avaya one-X® Portal.
Gruppen Team har även en expanderad vy där alla XMPP-grupper med minst en
användare visas. Eftersom en viss registerkontakt kan tillhöra flera grupper så kan antalet
kontakter för XMPP-grupperna vara större än antalet kontakter som visas för gruppen
Team.
Observera även att gruppen Team har alternativet Dölj offline. Om du aktiverar det här
alternativet döljs Team-kontakter som är offline så att endast kontakter som är online visas i
registret.
• Företagsadressbok: Innehåller kontakter från företagsadressboken.
• Privat adressbok: Innehåller kontakter som lagts till i din privata adressbok. Gruppen
Privat adressbok visas bara om du har lagt till minst en kontakt i den privata adressboken
med hjälp av Avaya one-X® Portal.
• Mina lokala grupper: Innehåller lokalt definierade grupper.
• Mina kontakter: Innehåller kontakter från den privata adressboken, t.ex. gTalk-användare.
Observera att vissa användare kan visas i flera grupper (t.ex. gTalk-användare).
Det färgkodade fältet till vänster om kontaktens namn anger kontaktens närvarostatus. Om fältet
är grått är kontakten offline. Om kontakten har angett ett statusmeddelande visas meddelandet
nedanför kontaktens namn. Om det färgkodade fältet är ihåligt innebär det att kontakten är
extern för IP Office och att ingen närvaroinformation är tillgänglig för kontakten.
När du trycker på en kontakt visas följande alternativ för kontakten:
• Ring upp arbetstelefon
• Välj
• Skicka snabbmeddelande
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• Avisering
• Lägg till i konferens
• Detaljer
Obs!
För kontakter med ett ihåligt fält ersätts alternativet Avisering med E-post, eftersom ingen
närvaroinformation är tillgänglig för kontakterna.
Om du trycker länge på ett kontaktnamn kan du välja flera kontakter och lägga till dem i ett
konferenssamtal med hjälp av ikonen för menyn Alternativ. Mer information finns i Göra ett
val på sidan 44. Du kan även trycka på Menytangenten på den mobila enheten och välja Välj
alla eller Uppdatera kontakter.
I följande bild visas skärmen med kontaktinformation som öppnas när du väljer Detaljer.
Beroende på kontaktens närvaroinformation kan du välja att få en avisering i IP Office när
kontaktens närvarostatus ändras.

På skärmen Detaljer visas även om det finns GPS-information för en kontakt. När kontakter
publicerar GPS-information kan du visa deras Geo-närvaro genom att trycka på knappen
Observera plats.
Mer information finns i Ringa samtal på sidan 40.
Ikoner:
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Knappsatsknappen.
Om du trycker på knappen Knappsats så visas knappsatsen.
Mer information om att ringa med knappsatsen finns i Använda den inbyggda
uppringningsfunktionen på sidan 43.
Sökknappen.
Om du trycker på knappen Sök aktiveras sökläget. I det här läget ingår funktionen
för automatisk ifyllning.
Filtreraknappen.
Om du trycker på knappen Filtrera kan du göra avancerade val av kontakter efter
grupp.
Observera att vissa användare kan visas i flera grupper (t.ex. gTalk-användare).

Skärmen Snabbmeddelanden
På skärmen Snabbmeddelanden visas de snabbmeddelanden du har tagit emot.
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Om du vill visa alternativ för skärmen Snabbmeddelanden trycker du på menyknappen på
mobiltelefonen.
• Avaktivera historik: Som standard visas både lästa och olästa snabbmeddelanden i
appen. Du kan växla mellan att visa nya eller olästa meddelanden.
• Rensa historik: Med det här alternativet kan du ta bort snabbmeddelanden som du redan
har läst.
När du öppnar ett snabbmeddelande visas information om avsändaren i appen.
I följande tabell beskrivs de ikoner som visas överst på skärmen. Alla alternativ här gäller för
avsändaren som skickade meddelandet:

Nr.

Beskrivning

1

Observation
Tryck här om du vill observera användarens närvaro.

2

Outlook-möte
Tryck här om du vill visa användarens information om Outlook-möten, om sådan är
tillgänglig.

3

Platsinformation
Tryck här om du vill visa platsinformation för användaren.

4

Avisering
Tryck här om du vill följa användaren och se när personen blir tillgänglig.

5

Talar i telefon
Den här ikonen visar om användaren talar i telefon.

6

Lägg till i konferens
Tryck här om du vill lägga till användaren i ett konferenssamtal.

7

Ring
Tryck här om du vill ringa upp användaren.

Appen Avaya one-X® Mobile lagrar upp till 1 MB med snabbmeddelanden. Hur många
snabbmeddelanden du kan lagra beror på antalet tecken i de enskilda meddelandena. Beroende
på meddelandenas längd kan du lagra upp till 10 000 eller fler meddelanden. När du uppnår
lagringsgränsen tar appen automatiskt bort de äldsta meddelandena.
Mer information finns i Skicka ett snabbmeddelande på sidan 64.
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Skärmen Konferens
På skärmen Konferens visas deltagarna i konferensen, inklusive du själv, inbjudna deltagare och
de som har ringt in till konferensbryggan.
Telefonnummer eller alias för varje deltagare visas i appen. Du kan spara konferensdeltagarna i
en grupp genom att trycka på knappen Spara grupp.

Om du vill visa alternativ för skärmen Konferens trycker du på menyknappen på mobiltelefonen.
Alternativen är Gå med i konferens.
Om du vill visa alternativ för en deltagare trycker du på deltagarens namn:
• Koppla från: med det här alternativet kopplar du från deltagaren.
• Stäng av ljud: med det här alternativet stänger du av ljudet för deltagaren.
• Tilldela alias: med det här alternativet kan du ange ett namn istället för det telefonnummer
som visas som standard på skärmen. Appen lagrar aliaset som du skapar så att det kan
användas i framtida konferenser. Du kan växla visningen mellan aliaset och deltagarens
telefonnummer. Det är endast du som kan se de alias du tilldelar.
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Ikoner:
Tryck på det här alternativet om du vill välja
samtalsenhet för deltagaren.
Tryck på det här alternativet om du vill ta
bort deltagaren från konferensen.
Indikerar den som talar för tillfället.

Indikerar att deltagaren inte talar.

Indikerar att ljudet är avstängt för
deltagaren.
Indikerar att konferensen är låst.
Tryck på det här alternativet om du vill låsa
upp konferensen.
Indikerar att konferensen är olåst.
Tryck på det här alternativet om du vill låsa
konferensen.

Om du har frågor om konferensfunktioner eller andra funktioner bör du tänka på att IP Office
agerar värd åt konferensbryggan, inte mobiltelefonen.
Mer information finns i Hantera konferensbryggan på sidan 48.

Skärmen Samtalslogg
På skärmen Samtalslogg visas en lista med alla samtal, inklusive missade, inkommande och
utgående samtal. Du kan rensa samtalsloggen vid behov. Du kan antingen rensa enskilda poster
eller alla loggposter samtidigt. Från skärmen Samtalslogg kan du även ringa samtal, bjuda in
deltagare till din konferensbrygga och lägga till kontakter i katalogen.
Appen ordnar loggposterna efter datum, och det senaste samtalet visas först. Du kan filtrera
loggen efter behov. Varje samtalslogg sparas i upp till en vecka såvida du inte rensar loggen
manuellt.
Du kan visa fler alternativ för en kontakt genom att trycka på namnet på skärmen Samtalslogg.
Alternativen beror på om kontakten är känd eller okänd.
För kända kontakter visas en avatar på skärmen Samtalslogg. Följande alternativ är tillgängliga
för kända kontakter på skärmen Samtalslogg:
• Ring
• Avisering
• Skicka snabbmeddelande
• E-post
• Lägg till i konferens
• Detaljer
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Följande alternativ är tillgängliga för okända kontakter på skärmen Samtalslogg:
• Ring
• Lägg till i konferens
• Skapa kontakt
• Lägg till i kontakt
Ikoner:
Inkommande samtal.
Utgående samtal.
Missade samtal.
Röstmeddelande (avlyssnade).
Röstmeddelande (ej avlyssnade).
Avatar för externa kontakter.
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Kapitel 2: Komma igång

Installera appen
one-X Mobile Preferred för IP Office är tillgängligt för Android-telefoner med OS 2.1 eller senare.
Du kan installera appen via alternativet Installera i appbutiken. Du kan även utföra en
distribuerad installation. Vid en sådan får du ett e-postmeddelande som innehåller länkar för
installation och konfiguration. När du ska utföra en distribuerad installation bör du observera
följande:
• Vid en distribuerad installation konfigureras de flesta inställningarna i appen.
• Du måste använda mobiltelefonen för att aktivera e-postlänken.

Installera appen på en Android-enhet
Så här hämtar och installerar du Avaya one-X Mobile Preferred for IP Office på en Androidenhet.
Obs!
Appen Avaya one-X® Mobile kan användas med Android OS 2.1 och senare. Du kan endast
använda VoIP-funktionen i Avaya one-X® Mobile om du har Android 4.x installerat på
telefonen. Avaya one-X® Mobile kan inte användas på enheter med anpassade ROM.

Så här gör du
1. Öppna appen Play Butik på mobiltelefonen.
2. Sök efter Avaya one-X Mobile Preferred for IP Office och välj appen.
Obs!
När du söker efter appen visas flera alternativ från produktfamiljen Avaya one-X®
Mobile. Kontrollera att du har valt rätt app innan du utför installationen.
3. Tryck på Installera.
4. Tryck på OK för att godkänna behörigheterna för appen Avaya one-X® Mobile.
5. Logga in på ditt Google Checkout-konto om det här är första gången du hämtar en app
från Android Market.
6. Välj appen Play Butik, Mina appar och därefter appen Avaya one-X® Mobile.
7. Tryck på Installera.
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Konfigurera appen
Du bör bekanta dig med gränssnittet och de funktioner du kan använda i din mobiltelefon. Du
måste kunna bläddra i, markera och skriva text med tangentbordet på skärmen. Mer information
om hur du utför de här uppgifterna finns i användarhandboken som medföljde din mobiltelefon.
I följande avsnitt beskrivs de inställningar du måste konfigurera innan du kan använda Avaya
one-X® Mobile.

Konfigurera anslutningen till IP Office
Förutsättningar
Om du vill kunna konfigurera anslutningen mellan appen Avaya one-X® Mobile och IP Officeservern måste du först erhålla följande uppgifter från systemadministratören:
• Namnet på Avaya one-X® Portal-servern.
• Ditt användarnamn och lösenord, som är samma inloggningsuppgifter som används för
åtkomst till Avaya one-X® Portal.
• CA-certifikat används av IP Office.
Obs!
För att installera ett betrott CA-certifikat, se ”Installera certifikat”.
Om IP Office inte använder ett CA-certifikat, inaktivera CA-certifikat. Om du vill
inaktivera CA-certifikat, se ”Ändra inställningar för validering av servercertifikat”.
Obs!
Du behöver inte konfigurera de här inställningarna när du utför en distribuerad installation.

Så här gör du
1. Första gången du startar appen Avaya one-X® Mobile visas menyn Inställningar
automatiskt. Ange följande inställningar:
• Tryck på Server-ID och ange värdnamnet eller IP-adressen till Avaya one-X® Portalservern. Tryck på OK.
• Tryck på Användarnamn och ange ditt användar-ID. Tryck på OK.
• Tryck på Lösenord och ange ditt lösenord. Tryck på OK.
Obs!
Om du behöver redigera de här inställningarna senare kan du återvända till den
här menyn genom att gå till skärmen Hem och välja Meny > Inställningar på den
mobila enheten.
2. Avaya one-X® Mobile ansluter till IP Office-servern automatiskt.
När programmet upprättar anslutningen till IP Office byter den triangulära statusikonen
färg från röd till grön.
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Konfigurera samtalskontroll
Med IP Office version 9.1 eller senare kan du använda appen one-X Mobile Preferred för att
växla mellan de två typerna av samtalskontroll: samtalskontroll via tredje part och VoIP.
Som standard använder Avaya one-X® Mobile läget 3PCC.

3PCC (samtalskontroll via tredje part)
Appen Avaya one-X® Mobile använder som standard läget 3PCC. När IP Office initierar ett
tredjepartssamtal från mobilklienten initierar IP Office ett tredjepartssamtal till uppringarens
mobiltelefon, och ringer sedan upp mottagaren.
I länder där inkommande röstsamtal är avgiftsbelagda eliminerar inte 3PCC avgiften för
mobilanvändaren eftersom mobilkostnaden måste betalas. I mobilklienten kan användare
minska sina kostnader genom att arbeta i läget VoIP.

VoIP (Voice over IP)
När appen Avaya one-X® Mobile konfigureras för VoIP-läget kan användare ringa samtal via WiFi, 3G eller 4G. Då tillkommer inga mobilavgifter för röstsamtal. Mobilanvändare kan minska sina
kostnader genom att byta till VoIP-läget, särskilt vid internationella samtal.
I VoIP-läget har mobilklienten en egen anknytning, och utför alla samtalskontrollfunktioner
inklusive samtalsfunktioner. Mobilanvändaren kan välja återuppringningsläge när Wi-Fi inte är
tillgängligt, eller när dataanslutningen inte ger tillräcklig ljudkvalitet.
Mer information om att aktivera VoIP-läget finns i Aktivera VoIP på sidan 25.

Aktivera VoIP
Så här aktiverar du VoIP-läget (Voice over IP) i one-X Mobile Preferred for IP Office. Appen
använder som standard läget 3PCC.
Obs!
VoIP-funktionen är bara tillgänglig för användare som har en Power User-licens.

Så här gör du
1. Öppna Meny > Inställningar > Voice over IP > VoIP-funktionsläge.
2. Välj ett av följande alternativ:
• Endast Wi-Fi: välj det här alternativet om du vill aktivera VoIP när mobiltelefonen är
ansluten till ett Wi-Fi-nätverk.
• Alltid: välj det här alternativet om du vill aktivera VoIP för alla tillgängliga
dataanslutningar.
• Aldrig: välj det här alternativet om du vill avaktivera VoIP-läget.
• Mobilnät om WiFi inte är tillgängligt: - Välj det här läget för att möjliggöra automatisk
växling mellan VoIP till mobilnätet när WiFi inte är tillgängligt. Telefonen växlar tillbaka
till VoIP automatiskt när WiFi blir tillgängligt igen.
Obs!
När läget Mobilnät om WiFi inte är tillgängligt är valt växlar appen till mobilnätet
automatiskt om samtalstjänsten VoIP är vald och du förlorar WiFi-anslutningen.
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Appen växlar tillbaka till VoIP automatiskt när WiFi-anslutningen återupptas. Den
automatiska växlingen kommer att upphöra om du byter samtalstjänst till något
annat manuellt. Du kan återuppta den automatiska växlingen genom att välja
samtalstjänsten VoIP igen.
Till exempel, när Johan väljer alternativet Mobilnät om WiFi inte är tillgängligt:
- I en WiFi-zon: Appen ställer in alternativet VoIP i din mobiltelefon.
- Utanför WiFi-zonen: Appen växlar automatiskt till användning av mobilnätet.
Med alternativet Mobilnät om WiFi inte är tillgängligt sparar Johan
mobiltelefonikostnader när han befinner sig i en WiFi-zon. Utanför WiFi-zoner
använder Johan mobilnätet, eftersom han kanske inte har tillräcklig mobilsurf eller
nätet inte är pålitligt nog för VoIP-samtal.
3. Tryck på ikonen Samtalsenhet.
4. Välj VoIP.
5. Välj ett återuppringningsalternativ. Det här är det nummer som rings upp om det av
någon orsak inte går att koppla ett VoIP-samtal.
6. Tryck på OK.
Telefonikonen på skärmen Hem visas i grönt när klienten är registrerad för IP Office.

Konfigurera övervakning av användarsamtal
Du kan använda one-X Mobile Preferred for IP Office på din Android-telefon till att interagera
med alla inkommande och utgående samtal. Med hjälp av funktionen för övervakning av
användarsamtal kan du interagera med följande typer av samtal:
• Samtals som rings eller tas emot via fast telefon, programvarutelefon eller Avaya
Communicator.
• Samtal som kopplas med hjälp av appen one-X Mobile Preferred for IP Office eller via
Avaya one-X® Portal.
• Samtals som besvaras på mobiltelefon under mobil tvillingkoppling.

Så här gör du
1. Tryck på Meny > Inställningar > Läget samtalsövervakning på din mobiltelefon.
2. Välj ett av följande alternativ:
• Endast VoIP-samtal: välj det här alternativet om du bara vill aktivera övervakning av
användarsamtal för VoIP-samtal.
• Alla samtal: välj det här alternativet om du vill aktivera övervakning av
användarsamtal för alla samtal.
Alla samtal är valt som standard.

Nästa steg
Mer information om att övervakning av användarsamtal finns i Hantera överföringar av
användarsamtal på sidan 46.
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Konfigurera företagsuppringning
Funktionen för företagsuppringning anger om Avaya one-X® Mobile ska integreras med
mobiltelefonens egna uppringningsprogram. Om du tillåter att Avaya one-X® Mobile integreras
med telefonens egna uppringningsprogram fångar Avaya one-X® Mobile upp och kopplar samtal
via företagets server istället för via mobilnätet.
Dessutom döljs uppringarens mobila identitet vid företagsuppringning, vilket ger dig sekretess
om du använder din privata mobiltelefon i arbetssammanhang.
För ytterligare flexibilitet kan du även konfigurera en uppringningsplan så att företagssamtal
kopplas enligt de regler du anger. Konfigurera en uppringningsplan för manipulering av
uppringda nummer innan appen överför dem till telefonväxeln.
Obs!
• Avaya one-X® Mobile måste vara anslutet om uppringningsplanen ska fungera.
• Du kan bara konfigurera uppringningsplaner från appen, inte från mobiltelefonens
inställningar.
• Kontakterna i mobiltelefonen slås inte samman med kontakterna i appen Avaya one-X®
Mobile.

Så här gör du
1. Öppna skärmen Hem på mobiltelefonen och tryck på menyknappen.
2. Tryck på Inställningar.
3. Tryck på Företagsuppringning och sedan på Läge.
4. Välj ett av följande alternativ:
• Av: Ingen integrering.
• På: Integrering aktiverad.
• Fråga: Fråga vilken uppringare som ska användas varje gång.
• Uppringningsplan: Använd företagets uppringningsplan.
5. Om du vill konfigurera reglerna för företagsuppringning återgår du till menyn
Inställningar.
6. Tryck på Uppringningsplan.
Avaya one-X® Mobile fångar upp och kopplar endast de samtal som matchar reglerna i
uppringningsplanen.
7. Tryck på mobiltelefonens menyknapp och välj Lägg till ny regel om du vill visa en inaktiv
regel.
8. Tryck på den inaktiva regeln och ange följande alternativ:
• Aktiv: Markera kryssrutan om du vill aktivera regeln.
• Prefix: Tryck och ange prefixet för samtal som du vill att Avaya one-X® Mobile ska
fånga upp och koppla.
• Suffixets längd: Tryck och välj hur många tecken som kommer efter prefixet.
• Tecken att ta upp: Tryck och välj antal tecken.
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• Tecken att infoga: Tryck och ange de tecken som ska infogas före prefixet.
• Undantag för uppringningsplan: Om du väljer Fråga eller Uppringningsplan som
läge för företagsuppringning aktiveras det här alternativet automatiskt.
9. Tryck på bakåtknappen på mobiltelefonen så att du återgår till skärmen
Uppringningsplan.
På skärmen visas att Regel 1 är aktiv för närvarande.
10. Du kan lägga till ytterligare en regel genom att trycka på menyknappen på mobiltelefonen
och sedan trycka på Lägg till ny regel.
Du kan även redigera, ta bort, ordna och konfigurera befintliga regler.
Exempel
Du kanske vill manipulera alla internationella samtal innan appen kopplar samtalet via
samtalsservern, men inte lokala samtal. Om riktnumret är 613 skulle din uppringningsplan se ut
så här:
1. 1613+ - prefix 1613, suffix 7, rule is not active.
2. 1+ - prefix 1, suffix 10, rule is active.
Ovanstående två regler manipulerar alla "1+"-samtal förutom "1613+"-samtal.

Konfigurera aviseringsfunktionen
Om någon i din kontaktlista är upptagen kan du använda funktionen Avisering för att övervaka
kontaktens tillgänglighet. När du ställer in funktionen Avisera för en kontakt får du en avisering i
Avaya one-X® Mobile när kontaktens närvarostatus ändras.
Information om att använda aviseringsfunktionen för en kontakt finns i Använda
aviseringsfunktionen på sidan 38.

Den här uppgiften
Så här konfigurerar du funktionen Avisering.

Så här gör du
1. Öppna skärmen Hem på mobiltelefonen och tryck på menyknappen.
2. Tryck på Inställningar.
3. Tryck på Funktionen Avisering.
4. Tryck på Läge.
5. Välj ett av följande alternativ:
• Kontinuerligt: du får aviseringar när kontaktens tillgänglighet ändras. Du fortsätter att
få aviseringar tills du avaktiverar alternativet för kontakten.
• En gång: du får en avisering när kontaktens tillgänglighet ändras. Efter den första
aviseringen får du inga fler uppdateringar.
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Ange aviseringsinställningar
Du får aviseringar i appen Avaya one-X® Mobile enligt de inställningar du gör. Appen Avaya oneX® Mobile visar t.ex. en avisering när du får nya röst- eller snabbmeddelanden och när
användare ansluter till din konferens. Du aviseras också när din anslutning till IP Office ändras.

Den här uppgiften
Gör så här för att konfigurera dina aviseringsinställningar.

Så här gör du
1. Öppna skärmen Hem på mobiltelefonen och tryck på menyknappen.
2. Tryck på Inställningar > Aviseringar.
3. Tryck på Aviseringsprofil och välj en aviseringsmetod. Alternativen är följande:
• Vibrationer och ljud
• Endast vibrationer
• Endast ljud
• Inga vibrationer, inget ljud
4. Markera kryssrutan bredvid de aviseringsalternativ du vill använda på menyn
Aviseringar. Alternativen är följande:
• Snabbmeddelande
• Röstbrevlåda
• Missade samtal
• Inträde i konferens
• Utträde från konferens
• Serveranslutning
• Spårning av plats
• VoIP-registrering

Konfigurera GPS-information
Om du aktiverar Geo-närvaro publicerar Avaya one-X® Mobile din geografiska position för andra
användare när de begär sådan information.

Förutsättningar
Om du vill använda funktionen Geo-närvaro måste du först aktivera GPS i mobiltelefonen.
• Öppna skärmen Hem och tryck på menyknappen, tryck på Inställningar och markera
kryssrutan Publicera plats.
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Den här uppgiften
Viktigt:
Om en användare observerar din Geo-närvaroinformation sker GPS-uppdateringarna från
din mobiltelefon oftare, vilket minskar batteritiden. Den nivå av information som du väljer att
publicera påverkar också mobiltelefonens batteritid. När du t.ex. väljer Maximal, ökar
batterianvändningen på mobiltelefonen eftersom appen uppdaterar informationen oftare.
Så här anger du vilken nivå av Geo-närvaroinformation du vill dela med andra användare.

Så här gör du
1. Du kan se en lista över appens tillgängliga platser genom att gå till Inställningar >
Platsprecision.
2. Tryck på en plats i listan. Alternativen är följande:
• Ort: visar orten samt länet för din aktuella plats.
• Närområde: visar endast landet, orten och delstaten eller länet för din aktuella plats.
• Gata: visar gatuadress, plus uppgifterna för Närområde för din aktuella plats.
• Maximalt: visar din aktuella plats så detaljerat som möjligt, bland annat närmaste
gata.

Ta bort GPS-platser
Om du publicerar din Geo-närvaro för andra Avaya one-X® Mobile-användare kan du ta bort
informationen från de mobiltelefoner som har tagit emot uppgifterna. Om du t.ex. avaktiverar
Geo-närvaro förblir din senast publicerade plats tillgänglig för de kontakter som har begärt den
här informationen. Du kan ta bort den här informationen, så att meddelandet No information
is available visas om en kontakt begär informationen.

Så här gör du
1. I appen Avaya one-X® Mobile går du till Inställningar > Platsprecision.
2. Tryck på Rensa platser.

Aktivera och avaktivera mobil tvillingkoppling
Med funktionen för mobil tvillingkoppling i Avaya one-X Mobile Preferred for IP Office kan du
tvillingkoppla en extern telefon med en intern anknytning. När du får ett samtal till din anknytning
ringer det även på det tvillingkopplade numret. Du kan ta samtalet antingen vid anknytningen
eller vid det tvillingkopplade numret.
I tidigare versioner användes knappen Samtalsenhet till att styra hur samtal kopplades. I den här
versionen styr knappen Samtalsenhet även hur samtal tas emot. När du trycker på knappen
Samtalsenhet på Hem-skärmen visas följande skärm:
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Nr.

Beskrivning

1

Fälten här styr hur appen kopplar samtal. Det här
påverkar inte mobil tvillingkoppling.

2

Fälten här styr hur inkommande samtal tas emot.
Det här styr i praktiken funktionen för mobil
tvillingkoppling.

3

Om du väljer den här knappen avaktiveras mobil
tvillingkoppling.

4

Om du väljer den här knappen tvillingkopplas
inkommande samtal till mobiltelefonen.

5

Om du väljer den här knappen tvillingkopplas
inkommande samtal till hemtelefonen.

6

Om du väljer den här knappen tvillingkopplas
inkommande samtal till ett valfritt nummer du
anger.

Obs!
Funktionen för mobil tvillingkopplad är inte tillgänglig för dig som standard. Din administratör
måste aktivera funktionen för din anknytning innan du kan använda den. När VoIP är
aktiverat i appen ringer alla inkommande samtal oberoende av inställningen för mobil
tvillingkoppling.
Mobil tvillingkoppling synkroniseras mellan Avaya one-X® Mobile och Avaya one-X® Portal.
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Tvillingkoppling aktiverad från mobilappen
viss som "Upptäckt" i one-X Portal

Tvillingkoppling aktiverad i one-X Portal visas som
tvillingkoppling i mobilappen

Obs!
När funktionen för mobil tvillingkoppling är aktiverad kommer mobiltelefonen visa
GSM-samtal och ignorera VoIP-samtal om båda inkommer samtidigt.

Den här uppgiften
Så här aktiverar eller avaktiverar du mobil tvillingkoppling från Avaya one-X® Mobile:

Så här gör du
1. Tryck på knappen Samtalsenhet på Hem-skärmen.
2. Gör något av följande:
• Om du vill aktivera mobil tvillingkoppling väljer du någon av alternativknapparna under
Ta emot samtal på:
- Mobiltjänster
- Hem
- Anpassat
• Om du vill avaktivera mobil tvillingkoppling trycker du på och markerar
alternativknappen Endast arbetstelefon.

Konfigurera Stör ej-inställningar
Du kan konfigurera funktionen Stör ej på din Avaya one-X® Mobile-telefon så att telefonen inte
ringer när du får inkommande samtal.

Den här uppgiften
Så här aktiverar du funktionen Stör ej:

Så här gör du
1. Tryck på menyknappen på mobiltelefonen när appen Avaya one-X® Mobile är öppen.
2. Tryck på Inställningar.
3. Markera kryssrutan Stör ej.
Ikonen för Stör ej

visas på skärmen Hem i Avaya one-X® Mobile.

Nästa steg
Så här avaktiverar du funktionen Stör ej:
1. Tryck på ikonen Stör ej
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2. Tryck på OK när meddelandet Vill du avaktivera "Stör ej"-funktionen visas i appen.
Du kan också trycka på Inställningar på mobiltelefonen och avmarkera kryssrutan Stör
ej.

Visa supportinformation
Konfigurera alternativet för kvalitetsförbättring
Den här uppgiften
Gör såhär för att konfigurera alternativet för kvalitetsförbättring, så att Avaya kan samla in
kvalitetsrelaterade produktdata.
Obs!
Avaya samlar endast in data för kvalitetsförbättring. Ingen personligt identifierbar information
spåras.

Så här gör du
1. I appen Avaya one-X® Mobile, gå till skärmen Inställningar.
2. På skärmen Inställningar skjuter du Hjälp till att förbättra appen till vänster för att
avaktivera och till höger för att återaktivera funktionen.
Obs!
Som standard är Hjälp till att förbättra appen aktiverat.

Ansvarsfriskrivning för visning av nödsamtal
Den här uppgiften
Appen Avaya one-X® Mobile visar licensavtalet för slutanvändare (EULA) och ansvarsfriskrivning
för nödsamtal så fort du har installerat eller installerat om appen.
Viktigt:
Avaya avråder starkt från att använda appen Avaya one-X® Mobile för att ringa nödsamtal.

Så här gör du
I appen Avaya one-X® Mobile, gå till meny > Inställningar > Nödsamtal.
Skärmen Nödsamtal visar följande text: Använd inte den här applikationen för att
göra ett nödsamtal.

Byta lösenord
Du kan ändra lösenordet när Avaya one-X® Mobile endast är ansluten till den primära servern.
Om du ändrar lösenordet när Avaya one-X® Mobile är ansluten till den sekundära servern under
ett failover-scenario bibehålls inte det nya lösenordet. Detta resulterar i misslyckade
inloggningsförsök när Avaya one-X® Mobile ansluts till den primära servern igen.
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Så här gör du
1. På Avaya one-X® Mobile startsida, gå till Meny > Inställningar.
2. Tryck på Byt lösenord på inställningsskärmen.
3. Fyll i lösenordsuppgifter på skärmen Byt lösenord.
4. Tryck på Bekräfta.

Beskrivningar av fälten på skärmen Byt lösenord
Namn

Beskrivning

Aktuellt lösenord

Fyll i aktuellt lösenord

Nytt lösenord

Fyll i ett nytt lösenord

Bekräfta nytt lösenord

Fyll i det nya lösenordet igen

Aktivera widgeten
I Android OS finns en widget för Avaya one-X® Mobile som du kan visa på mobiltelefonens
startskärm.

I widgeten visas ikoner som indikerar hur många nya meddelanden du har tagit emot via appen.
Mer information om hur du aktiverar en widget finns i användarhandboken som medföljde din
mobiltelefon.

Självadministration i Avaya one-X® Portal
I Avaya one-X® Portal kan du vilket nummer för konferensbryggan som appen Avaya one-X®
Mobile ska använda vid konferenssamtal. Du kan även ange privata telefonnummer och
mobiltelefonnummer, som kopieras till och från mobiltelefonen.
Dessutom kan du aktivera telefonstatus och kalenderuppgifter för kontakter som vill visa din
närvaro med hjälp av Avaya one-X® Portal.

Konfigurera konferensbryggan
Ange ditt nummer för konferensbryggan genom att logga in på Avaya one-X® Portal och sedan
utföra följande steg:
• Välj Konfigurera > Telefoni.
• Ange ett privat nummer för konferensbryggan. Kontakta systemadministratören för att ta
reda på vilket nummer du ska använda för konferensbryggan.
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Aktivera telefonstatus
Du kan ange om din aktuella telefonstatus ska vara tillgänglig för andra kontakter när de begär
sådan information. När du aktiverar telefonens status kan dina kontakter använda appen Avaya
one-X® Mobile för att ta reda på om du talar i telefon för närvarande. Ange tillgängligheten för din
telefonstatus genom att logga in på Avaya one-X® Portal och utföra följande steg:
• Välj Konfigurera > Telefoni > Snabbmeddelanden/Närvaro.
• Välj Meddela samtalsstatus.

Aktivera kalenderinformation
Du kan välja om du vill att din kalenderstatus ska vara tillgänglig för andra kontakter när de
begär sådan information. När du aktiverar din kalenderstatus kan dina kontakter använda appen
Avaya one-X® Mobile för att visa dina schemalagda möten den aktuella dagen, bland annat vilka
tider mötena äger rum.
• Välj Konfigurera > Telefoni > Snabbmeddelanden/Närvaro.
• Välj Meddela kalenderstatus.
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Med Avaya one-X Mobile Preferred for IP Office kan du ange information om din egen
tillgänglighet samt visa information om dina kontakters tillgänglighet. Appen kan även integreras
med din Microsoft Office Outlook-kalender och visa statusuppdateringar utifrån dina
schemalagda bokade möten.

Närvaro och status
Du kan avgöra en användares tillgänglighet i nätverket, som även kallas användarens närvaro,
på något av följande sätt:
• Med hjälp av en ikon som ändrar färg efter användarens aktuella status.
eller
• Med hjälp av ett textmeddelande som anges av användaren.
Närvaroikonerna är gröna, gula och röda, så att du enkelt kan avgöra närvarostatusen efter
färgen. Varje färgkodad ikon innehåller ett fält där du kan mata in statustext.
Din närvaro, som du själv kan ange från valfri skärm, visas för dina kontakter. Avaya one-X®
Mobile visar både din egen och dina kontakters närvaroinformation.
Mer information om att visa närvaro för dina kontakter finns i Övervaka dina kontakters
tillgänglighet på sidan 36.

Integrering med din kalender
Om du använder Microsoft Office Outlook eller Microsoft Office Outlook Web Access kan Avaya
one-X® Mobile uppdatera din statusinformation med hjälp av data från kalendern. Appen
använder start- och sluttiderna för mötena i din kalender för att visa följande statusinformation:
• När du har ett möte schemalagt i din kalender ställer Avaya one-X® Mobile in din status
som Upptagen fem minuter innan mötet och visar meddelandet Börjar ett möte kl <tid>.
• När mötet börjar uppdateras ditt statusmeddelande till I ett möte tills <tid>.
• När mötet är slut ändras din status till Tillgänglig.
• När din kalender anger att ett möte har schemalagts för en hel dag ändras ditt
statusmeddelande till I ett heldagsmöte.
Om du redan har angett en textstatus bifogas kalendermeddelanden till din textstatus. Om du
t.ex. har angett textstatusen På jobbet, och är i ett möte till klockan 15.00 uppdaterar Avaya
one-X® Mobile din textstatus till På jobbet – i ett möte till 15.00.
Avaya one-X® Mobile visar även kalenderinformation för dina kontakter. Du hittar mer
information i Övervaka dina kontakters tillgänglighet på sidan 36
Kalenderinformation är endast tillgänglig om detta har ställts in av systemadministratören.

Övervaka dina kontakters tillgänglighet
Avaya one-X® Mobile har flera alternativ för att visa dina kontakters tillgänglighet.
Närvaroinformation:
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Det finns flera ställen i appen Avaya one-X® Mobile där du kan visa dina kontakters närvaro:
• I listan Kontakter där närvaroinformation visas för interna kontakter.
• På skärmen Konferens där närvaroinformation visas för interna konferensdeltagare.
Närvaroinformation är inte tillgänglig för externa deltagare.
• På skärmen Röstbrevlåda där närvaroinformation visas för röstmeddelandets avsändare.
På alla de här skärmarna visas en färgkodad ikon till vänster om kontaktens namn. Textstatusen
som kontakten har angett visas under kontaktens namn.
Närvaroinformation finns tillgänglig för både kontakter från systemet och privata kontakter som
gmail-kontakter. Observera att privata kontakter, som har lagts till i den privata adressboken i
Avaya one-X® Portal, visas som dubbletter i din mobiltelefon om deras namn matchar en kontakt
som redan finns i systemkatalogen, samt att det inte finns någon närvaroinformation för
dubblettkontakter. Om du vill undvika den här typen av dubbletter bör du använda den rätta
metoden för att lägga till en systemkontakt i den privata adressboken i Avaya one-X® Portal. Den
rätta metoden är att använda knappen Lägg till i grupp i systemkatalogen. Du hittar mer
information i dokumentationen för Avaya one-X® Portal.
Funktionen Följ:
När du vill nå kontakter med en närvarostatus som anger att de inte är tillgängliga kan du
övervaka deras tillgänglighet automatiskt med funktionen Följ. När du anger Följ för en viss
kontakt meddelas du av Avaya one-X® Mobile när kontaktens närvarostatus visar att kontaktens
tillgänglighet har ökat. Funktionen Följ meddelar dig exempelvis när kontaktens närvarostatus
ändras från Stör ej till Tillgänglig. En fotspårsikon visas intill kontaktens namn för att ange att
funktionen är aktiverad.
Funktionen Följ har två alternativ:
• Sluta följa en kontakt automatiskt när du aviserats om en statusändring.
• Fortsätt ta emot aviseringar om statusändringar tills du själv väljer att sluta följa kontakten.
Mer information om hur du konfigurerar funktionen Följ finns i Konfigurera läget Följ på sidan 28.
Kalenderinformation:
Du kan visa dina kontakters kalenderinformation. Avaya one-X® Mobile visar de möten och
bokade möten som schemalagts för dagens datum.
Telefonstatus:
Du kan visa om en kontakt talar i telefon för närvarande.

Ange status
I statusfältet finns det ett fält där du kan ange din närvaro och välja ett statusmeddelande.
Statusfältet finns på alla skärmar i appen Avaya one-X® Mobile.

Den här uppgiften
I statusfältet finns färgkodade ikoner som visar din närvaro, samt ett textfält för
statusmeddelanden. Du kan ange ett nytt statusmeddelande i textfältet eller använda ett av de
senaste statusmeddelandena. Avaya one-X® Mobile sparar dina fem senast använda
statusmeddelanden.
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Så här gör du
1. Tryck på statustextområdet i statusfältet.
En dialogruta visas i appen.
2. Tryck på en färgkodad ikon.
3. Du kan byta statusmeddelande genom att göra något av följande:
• Om du vill visa tangentbordet och skriva en status trycker du på textfältet. Medan du
skriver visar appen de senast använda statusmeddelandena som matchar de
bokstäver du matar in. Tryck på ett statusmeddelande eller ange ett nytt.
• Om du vill ange status med röstigenkänning trycker du på mikrofonknappen på
tangentbordet. När du har pratat klart trycker du på OK för att bekräfta att statusen är
riktig.
• Om du vill visa menyn Redigera trycker du länge på textfältet. I menyn Redigera kan
du markera, klippa ut, kopiera och klistra in text i ditt statusmeddelande. Från menyn
Redigera kan du även lägga till ord i din ordlista.
Välj ett alternativ i menyn Redigera och tryck sedan på textfältet för att visa
tangentbordet och fortsätta redigera ditt statusmeddelande.

Använda aviseringsfunktionen
Om en person i din kontaktlista inte är tillgänglig kan du använda funktionen Avisering till att
övervaka kontaktens tillgänglighet. När du använder funktionen Avisering för en kontakt får du
en avisering i Avaya one-X® Mobile när kontaktens närvarostatus ändras. Appen meddelar dig
t.ex. när kontaktens närvarostatus ändras från Stör ej till Upptagen eller från Upptagen till
Tillgänglig.

Den här uppgiften
När närvarostatusen för en kontakt du övervakar ändras visas en uppdatering i aviseringsfältet
längst upp på skärmen. Du får också ett snabbmeddelande som upplyser dig om ändringen.

Så här gör du
1. Tryck på namnet på den kontakt vars tillgänglighet du vill övervaka på skärmen
Kontakter.
2. Tryck på Avisering.
En fotspårsikon visas bredvid kontaktens namn i appen.
3. (Valfritt) Om du vill avbryta aviseringen trycker du på Avisera ej.

Visa kalenderinformation
Använd appen Avaya one-X® Mobile för att visa om den valda kontakten har ett möte vid en viss
tidpunkt.
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Så här gör du
1. På skärmen Kontakter trycker du på namnet på den kontakt som du vill öppna en
kommunikationsskärm för.
2. Tryck på ikonen Detaljer.
Avaya one-X® Mobile visar ett meddelande som anger om den valda kontakten sitter i ett
möte.

Visa telefonstatus
Du kan visa om en kontakt talar i telefon för närvarande.

Så här gör du
Gör på något av följande sätt:
• Om du vill öppna en kommunikationsskärm för en kontakt trycker du på framåtpilen intill
kontakten på skärmen Kontakter.
Obs!
Om kontakten talar i telefon, visar appen en markerad telefonikon på
kommunikationsskärmen.
• Öppna posten för en kontakt från skärmen Kontakter. Om kontakten talar i telefon visar appen
en röd telefonikon bredvid kontaktens namn.
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Kapitel 4: Hantera samtal

Ringa samtal
När du ringer ett samtal med hjälp av Avaya one-X® Mobile ger appen som standard en
instruktion till IP Office om att ringa upp telefonnumret till din aktuella plats. När du har lyft på
luren ringer Avaya one-X® Mobile upp det nummer du vill nå. Det här innebär att samtal kopplas
via IP Office -telefonväxeln med hjälp av 3PCC (samtalskontroll via tredje part). Om du väljer
VoIP istället för 3PCC hanterar appen Avaya one-X® Mobile samtalet istället för IP Office .
Du kan göra följande i båda lägena:
• ringa, besvara och avsluta samtal
• använda tonvalsknappar under aktiva samtal
• utföra övervakade och oövervakade kopplingar
Obs!
När du är i ett 3G-samtal kan det hända att du inte kommer åt vissa samtalsfunktioner eller
inte kan skicka snabbmeddelanden. Vissa mobila enheter och vissa tjänsteleverantörer
begränsar datasignalerna under 3G-samtal.
I följande avsnitt beskrivs hur du anger din platsinformation och hur du ringer samtal.

Ställa in din samtalsenhet
Innan du kan ringa ett samtal måste du ange det telefonnummer som appen Avaya one-X®
Mobile kan nå dig på. Om du t.ex. normalt ringer samtal från din bordstelefon kan du välja att
ringa ett samtal med en mobiltelefon eller en telefon i ett hotellrum när du reser.
I normala fall är din samtalsenhet den mobila enhet som du installerade Avaya one-X® Mobile
på, men du kan ställa in din samtalsenhet efter behov. Du kan ange det telefonnummer du
föredrar att använda för dina samtal, och uppdatera numret när din samtalsenhet ändras.
Om du försöker ringa ett samtal utan att ha angett samtalsenhet visas en guide som vägleder
dig genom proceduren:

Juni 2017

Att använda Avaya one-X® Mobile Preferred for IP Office på Android
Kommentarer gällande dokumentet? infodev@avaya.com

40

Ringa samtal

Den här uppgiften
Ange din samtalsenhet genom att trycka på ikonen Samtalsenhet i statusfältet.
• Standardenheten är Mobil.
Appen hämtar automatiskt numret för Mobil från enhetens SIM-kort.

Så här gör du
1. Tryck på ikonen Samtalsenhet i statusfältet så att menyn visas.
2. Välj någon av följande samtalsenheter från menyn:
• Mobiltelefon: Mobiltelefonnumret anges i Avaya one-X® Mobile-klienten eller i Avaya
one-X® Portal.
• Arbetstelefon: Arbetstelefonnumret ställs in av systemadministratören, och kan inte
konfigureras.
• Hemtelefon: Hemtelefonnumret anges i Avaya one-X® Mobile-klienten eller i Avaya
one-X® Portal.
• VoIP: Det här är telefonnumret eller anknytningen till den enhet som du har loggat in
med på Avaya one-X® Mobile-klienten. Det här telefonnumret är samma nummer som
anknytningen som konfigurerats av systemadministratören.
• Anpassat telefonnummer: Det anpassade telefonnumret kan endast anges i Avaya
one-X® Mobile klienten. Du kan inte ange en intern anknytning som anpassat
telefonnummer. Avaya one-X® Mobile visar meddelandet Åtgärden misslyckades
om du anger en intern anknytning som anpassat telefonnummer.
När du har valt en samtalsenhet visas en ikon som är specifik för samtalsenheten i
statusfältet.
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3. Ändra telefonnumret för den aktiva samtalsenheten genom att trycka på ikonen
Samtalsenhet i statusfältet och välja Ange telefonnummer på menyn. Gå vidare till
nästa steg.
Rensa telefonnumret för den aktiva samtalsenheten genom att trycka på ikonen
Samtalsenhet i statusfältet och välja Rensa telefonnummer på menyn. Appen visar ett
bekräftelsemeddelande och återgår till skärmen Hem.
4. Ange det nya numret i textfältet. Om du vill ta med prefixet markerar du kryssrutan
Telefonsystemet kräver ett prefix och anger sedan prefixnumret i fältet Prefix.
5. När du är färdig trycker du på OK eller Spara, beroende på vilken enhet du har.

Ringa ett samtal från knappsatsen
Så här ringer du ett samtal från knappsatsen som visas i statusfältet. Avaya one-X® Mobile
kopplar samtalet med den samtalsenhet du har valt.

Så här gör du
1. Tryck på knappsatsikonen i statusfältet.
Skärmen Knappsats visas.

2. Tryck på telefonnumret på knappsatsen eller välj ett tidigare uppringt telefonnummer.
När du börjar knappa in siffrorna visar appen dina senaste uppringda telefonnummer.
Appen visar de 20 senaste uppringda telefonnumren. Appen visar inte utgående samtal
som inte gjorts från knappsatsen.
3. Tryck på samtalsikonen.
Samtalet kopplas med vald samtalsenhet.
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Ringa ett samtal från kontaktlistan
Så här gör du
1. Så här ringer du ett samtal från kontaktlistan:
• Ring upp anknytningen eller telefonnumret med den inbyggda uppringningsfunktionen.
• Tryck på ett namn i kontaktlistan för att visa tillgängliga alternativ, och tryck på
telefonikonen .
2. (Valfritt) Lägg till kontakten till en konferens genom att trycka på ikonen Lägg till i
konferens .
3. (Valfritt) Visa information om en kontakt genom att trycka på informationsikonen .

Ringa ett samtal via ett snabbmeddelande
Så här besvarar du ett snabbmeddelande genom att ringa upp avsändaren.

Så här gör du
1. Öppna skärmen Snabbmeddelande på mobiltelefonen och tryck på snabbmeddelandet.
En kommunikationsskärm visas i appen.
2. Tryck på telefonikonen om du vill ringa upp.

Ringa ett samtal från samtalsloggen
Så här ringer du ett samtal från skärmen Samtalslogg.

Så här gör du
1. Tryck på namnet på den kontakt du vill ringa på skärmen Samtalslogg.
En kommunikationsskärm för kontakten visas i appen.
2. Tryck på alternativet Ring.

Använda den inbyggda uppringningsfunktionen
Avaya one-X® Mobile har en inbyggd uppringningsfunktion som du kan använda för att ringa
samtal till kontakter i din privata adressbok eller i företagsadressboken. Du kan även ringa upp
externa kontakter med hjälp av uppringningsfunktionen.

Förutsättningar
Konfigurera reglerna under Inställningar > Uppringningsplan. Kontakta systemadministratören
om du vill ha mer information.
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Så här gör du
1. Starta uppringningsfunktionen genom att öppna skärmen Kontakter och trycka på
knappen för den inbyggda uppringningsfunktionen.
2. Knappa in det fullständiga numret.
om du vill ringa upp.

3. Tryck på telefonikonen

Skapa ett e-postmeddelande från listan Kontakter
Så här skapar du ett e-postmeddelande från listan Kontakter. Om kontakten inte har någon epostadress konfigurerad visas ett meddelande. Om det finns en giltig e-postadress konfigurerad
för kontakten kan du välja ett förvalt e-postprogram och använda det för att skicka ett epostmeddelande till den valda kontakten.

Så här gör du
1. Tryck på en kontakts namn i listan Kontakter.
2. Välj alternativet E-post.
Det förvalda e-postprogrammet i din mobila enhet öppnas.

Göra ett val
Om du trycker på en kontakt i kontaktlistan visas ikonen Välj. Använd ikonen Välj till att välja
kontakten. Tryck på flera kontakter om du vill lägga till dem i urvalet.
Du kan även välja en kontakt genom att trycka länge på namnet. Tryck på flera kontakter om du
vill lägga till dem i urvalet.
Antalet valda kontakter visas längst upp i appen. Exempel: 1 selected. Kontakterna förblir
valda om du stänger skärmen Kontakter utan att utföra någon åtgärd.

Så här gör du
1. Tryck på den kontakt du vill välja på skärmen Kontakter.
2. Tryck på Välj.
3. Om du vill välja flera kontakter trycker du på dem också.
Antalet valda kontakter visas längst upp i appen.
4. (Valfritt) Om du vill konfigurera en konferens för de valda kontakterna trycker du på
Konferens.
5. (Valfritt) Om du vill visa återstående alternativ trycker du på ikonen för menyn Alternativ.
Följande alternativ finns för valda kontakter:
• Konferens
• Skicka snabbmeddelande
• E-post
• Spara i lokal grupp
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Konfigurera inställningen för uppläsning av uppringarens namn

• Hitta

Använda Avaya one-X® Mobile för att ringa upp alla nummer
med din telefon
Förutsättningar
Den här uppgiften
Använd Avaya one-X® Mobile för att ringa alla telefonnummer på din smarttelefon. Du kan ringa
upp ett nummer som finns i telefonboken, i kalendern, på en webbsida, i ett SMS eller epostmeddelande, och så vidare.

Så här gör du
1. Tryck på ett nummer i vilken app som helst i din telefon.
Din smarttelefon ber dig att välja en app för att genomföra samtalet.
2. Välj Avaya one-X® Mobile.

Konfigurera inställningen för uppläsning av
uppringarens namn
Den här uppgiften
Gör såhär om du vill att appen ska läsa upp namnet på den person som ringer dig. Som
standard är den här inställningen avstängd i programmet.

Så här gör du
1. På Avaya one-X® Mobile startsida, gå till Meny > Inställningar.
2. I området Uppläsning skjuter du Uppringarens namn till höger.
3. Tryck på Klar.

Överföra tredjepartssamtal
Du kan använda funktionen för överföring av tredjepartssamtal till att överföra de samtal du tar
emot när du använder Avaya one-X® Mobile i läget med samtalskontroll via tredje part.

Så här gör du
1. När du har ett aktivt samtal kan du trycka på knappen Överför samtal på Avaya one-X®
Mobile-skärmen.
2. Välj något av följande alternativ:
• Välj destinationsnumret från dina kontakter.
• Använd knappsatsen och mata in destinationsnumret.
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3. På skärmen Överför samtal trycker du på knappen Överför.

Flytta samtal till andra telefoner
Så här gör du
1. Tryck på ikonen Samtal på skärmen som visas under ett pågående samtal.
Mobiltelefonen visar skärmen Lista över aktiva samtal.
2. Tryck på ikonen Flytta samtal

på skärmen Lista över aktiva samtal.

Mobiltelefonen visar dialogrutan Flytta samtal till.
3. I dialogrutan Flytta samtal till väljer du något av följande alternativ:
• VoIP: Det här är telefonnumret eller anknytningen till den enhet som du har loggat in
med på Avaya one-X® Mobile-klienten. Det här telefonnumret är samma nummer som
anknytningen som konfigurerats av systemadministratören.
• Mobil: Mobiltelefonnumret anges i Avaya one-X® Mobile-klienten eller i Avaya one-X®
Portal.
• Hem: Hemtelefonnumret anges i Avaya one-X® Mobile-klienten eller i Avaya one-X®
Portal.
• Arbete: Arbetstelefonnumret ställs in av systemadministratören och kan inte
konfigureras.
• Anpassat: Det anpassade telefonnumret kan endast anges i Avaya one-X® Mobileklienten.
4. Tryck på OK.
Relaterade länkar
Ställa in din samtalsenhet på sidan 40

Hantera överföringar av användarsamtal
Tänk dig att du sitter i bilen och måste ringa ett säljsamtal från Avaya one-X® Mobile till en ny
kund. Du för fram dina argument, får igenom försäljningen och vill överföra samtalet till
administrationsavdelningen så att transaktionen kan genomföras. I den här situationen behöver
du en funktion som ger full flexibilitet att hantera alla dina samtal, oavsett om de sker på kontoret
eller externt, från en enda app. Med funktionen för övervakning av användarsamtal får du hjälp
att göra allt det här utan att behöva någon annan enhet eller app.
Om du har ställt in övervakning av användarsamtal på Alla samtal så visas allaIP Office -samtal
från kontoret på fliken Aktivt samtal. Information om hur du konfigurerar appen för övervakning
av användarsamtal finns i Konfigurera övervakning av användarsamtal på sidan 26. När du har
ett aktivt samtal kan du trycka på fliken Aktivt samtal och visa följande information om samtalet:
• Visningsnamn och anknytning för motparten
• Motpartens avatar
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• Samtalets aktuella status
• Samtalslängd
• Den enhet som motparten använder

Så här gör du
1. När du har ett aktivt samtal kan du trycka på fältet Överför samtal på Avaya one-X®
Mobile-skärmen.
Skärmen Kontakter visas.
2. Välj den kontakt du vill överföra samtalet till.
En dialogruta visas där du kan välja vilket nummer du vill ringa.
3. Välj det nummer du vill ringa.
Samtalet överförs till det valda numret. De här överföringarna är oövervakade
överföringar.
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Kapitel 5: Ringa konferenssamtal

Hantera konferensbryggan
Du måste ha konfigurerat en konferensanknytning i Avaya one-X® Portal för att kunna vara värd
för och hantera konferenssamtal. Observera att IP Office är värd för konferensbryggan, inte den
mobila enheten.
Via skärmen Konferens kan du ansluta till din egen konferensbrygga, stänga av eller slå på
ljudet för deltagare, ange alias för deltagare samt koppla från deltagare. Du kan hantera
konferensen med hjälp av de visuella indikatorerna på skärmen Konferens. De visuella
indikatorerna visar följande information för dig:
• Vem som är ansluten till konferensbryggan.
• Vilka deltagare som har ljudet avstängt eller påslaget.
• Om konferensen är låst eller olåst.
• Närvaroinformation för konferensdeltagare.
• Om deltagare är interna eller externa kontakter. En telefonstolpeikon anger att kontakten är
extern.
Telefonnummer eller alias för samtliga deltagare visas. Om deltagaren finns med i din
kontaktlista visas deltagarens avatar. En telefonstolpeikon anger att uppringaren är extern.
När du trycker på en deltagare på konferensskärmen under en pågående konferens ser du
alternativ som att skicka snabbmeddelande till deltagaren, lägga till eller ta bort deltagaren från
registret, visa deltagarinformation och koppla bort deltagaren från konferensen.
Du kan spara konferensdeltagarna i en grupp med alternativet Spara grupp.
Ikoner:
Följande ikoner visas på skärmen Konferens.
Tryck på den här knappen om du vill välja samtalsenhet för deltagaren.
Tryck på den här knappen om du vill ta bort deltagaren från konferensen.
Indikerar den som talar för tillfället.

Indikerar att deltagaren inte talar.

Tabellen fortsätter…
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Indikerar att ljudet är avstängt för deltagaren.

Indikerar att konferensen är låst.
Tryck på den här knappen om du vill låsa upp konferensen.
Indikerar att konferensen är olåst.
Tryck på den här knappen om du vill låsa konferensen.

Lägga till konferensdeltagare
Använd listan Kontakter för att lägga till deltagare i ett konferenssamtal. Du kan lägga till
enskilda kontakter i ett konferenssamtal, lägga till flera kontakter åt gången eller skapa en
konferens för en viss grupp eller vissa grupper.
När du lägger till kontakter i en konferens visas deltagarna på den förberedande
konferensskärmen. Observera att du själv också visas i listan med deltagare. Om du vill ta bort
en deltagare från konferenslistan kan du läsa Koppla från deltagare på sidan 52.
Om du vill starta konferensen kan du läsa Starta en konferens på sidan 50.
Gör så här när du ska lägga till deltagare i nya och pågående konferenser.

Så här gör du
1. Om du vill bjuda in en enskild person från kontaktlistan till ett konferenssamtal kan du
trycka på kontaktens namn så öppnas en kommunikationsskärm för kontakten. Tryck på
ikonen Lägg till i konferens:

2. Om du vill lägga till flera kontakter i ett konferenssamtal trycker du länge du på en
kontakt.
Ett markeringsfält visas längst upp som indikation på att kontakten är vald medan du
trycker på andra kontakter som du vill ta med i urvalet.

Appen lägger till de valda kontakterna i en virtuell grupp som du sedan kan lägga till i
konferensen genom att trycka på Konferensikonen i markeringsfältet:

Du kan avmarkera en kontakt genom att trycka på den en gång till.
Dessutom kan du lägga till lokala grupper i urvalet och därmed skapa ett
konferenssamtal för alla medlemmar i gruppen, bland annat eventuella andra valda
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kontakter. Du bör skapa och använda lokala grupper om du har regelbundna möten med
ett team, eller om du vill spara tid när du ska skapa en konferens.
3. Om du vill lägga till externa deltagare i ett konferenssamtal kan du trycka på den
inbyggda uppringningsfunktionen och utföra följande steg:
a. Ange ett telefonnummer i fältet Ring nummer.
b. Tryck på ikonen + på tangentbordet om du vill lägga till numret i listan Uppringda
nummer.
c. Tryck länge på det uppringda numret om du vill lägga till kontakten i en utvald grupp.
Lägg till ytterligare deltagare i den valda gruppen vid behov.
d. Tryck på ikonen Konferens i markeringsfältet.

Starta en konferens
När du har lagt till kontakter i konferensen visas deltagarna på den förberedande
konferensskärmen. Mer information finns i Lägga till konferensdeltagare på sidan 49.

På den förberedande skärmen finns knappen Spara grupp. Om du trycker på Spara grupp
sparas alla konferensdeltagare i en grupp. Den här gruppen visas i avsnittet Mina lokala
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grupper i listan Kontakter, och du kan välja den i framtiden så att du inte behöver ange alla
deltagare manuellt.
Under konferensen så är förberedelseskärmen uppdelad mellan deltagare I samtalet och
deltagare som har Lämnat samtalet. Om du trycker på en deltagares namn visas följande
alternativ:
• Koppla från: Koppla från deltagaren.
• Stäng av ljud: Stäng av ljudet för deltagaren.
• Tilldela alias: Med det här alternativet kan du ange ett namn istället för det telefonnummer
som visas som standard. Appen lagrar aliaset som du skapar så att det kan användas i
framtida konferenser. Du kan växla visningen mellan aliaset och deltagarens
telefonnummer. Observera att du endast kan se de alias som du själv tilldelat.

Så här gör du
1. Du startar konferenssamtalet genom att trycka på knappen Starta samtal.
2. När konferensen pågår kan du bjuda in fler deltagare. Se Lägga till
konferensdeltagare på sidan 49.

Gå med i en pågående konferens
Du kanske vill gå med i en konferens du har lämnat, som fortfarande pågår. Gör så här:

Så här gör du
1. Öppna skärmen Konferens.
2. Tryck på menyknappen på enheten.
3. Välj alternativet Gå med i konferens på menyn.

Låsa och låsa upp en konferens
Du kan låsa och låsa upp pågående konferenssamtal. Använd låsalternativet när du vill förhindra
att nya deltagare går med i konferensen.

Så här gör du
1. Om du vill låsa en konferens trycker du på ikonen med ett upplåst hänglås:

Ikonen visas i rött som indikation på att konferensen nu är låst. Nu kan nya deltagare inte
gå med i konferensen.
2. Om du vill låsa upp konferensen trycker du på ikonen med ett låst hänglås:

Ikonen visas i grått som indikation på att konferensen nu är olåst. Nya deltagare kan nu
gå med i konferensen.
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Stänga av ljudet för deltagare
I egenskap av konferensens värd kan du stänga av ljudet för enskilda deltagare eller för alla
deltagare.

Den här uppgiften
När du stänger av eller slår på ljudet för konferensdeltagare anger mikrofonikonen bredvid
deltagarens namn deltagarens mikrofonstatus. Ikonen bredvid en deltagare med ljudet avstängt
ser ut som en mikrofon med en linje genom den:

Så här gör du
Välj ett av följande alternativ:
a. För att stänga av ljudet för en enskild deltagare, trycker du på Ändra på skärmen
Konferens, väljer en deltagare och trycker på Stäng av.
Utför samma steg för att slå på ljudet för deltagaren.
b. För att stänga av ljudet för alla deltagare trycker du på knappen Mer meny på skärmen
Konferens och trycker på Stäng av.
Appen stänger av ljudet för alla deltagare.
Utför samma steg för att slå på ljudet för alla deltagare.

Koppla från deltagare
Så här kopplar du från deltagare från din konferensbrygga, antingen enskilt eller tillsammans. Du
tar bort dig själv från konferensen på samma sätt. När du tar bort en deltagare från ett
konferenssamtal, eller när deltagaren själv lägger på samtalet, visas deltagaren i området
Lämnade samtalet.

Så här gör du
1. Bestäm vilken av deltagarna som visas på skärmen Konferens som du vill koppla från
konferensen.
Mikrofonikonen för den som talar för tillfället visas i blått.
2. Gör något av följande:
• Tryck länge på deltagarens namn och välj Koppla från på menyn.
eller
• Tryck på knappen Avsluta samtal och bekräfta din begäran. När du trycker på
Avsluta samtal avslutas hela konferensen, och alla deltagare kopplas från.
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Starta en adhoc-konferens
Förutsättningar
Se till att:
• Det finns mer än ett pågående samtal.
• Samtalen antingen är aktiva eller väntkopplade.
• Alla samtal inte är väntkopplade.

Den här uppgiften
Gör såhär för att starta en adhoc-konferens under ett aktivt samtal. För att undvika problem med
adhoc-konferenssamtal rekommenderar Avaya:
• Inga pågående meetme-konferenssamtal
• Endast ett adhoc-konferenssamtal
Obs!
Du kan inte slå samman två eller flera VoIP adhoc-konferenser.

Så här gör du
Under det aktiva samtalet, tryck på Konferens.
Appen lägger till deltagarna i dina pågående samtal till konferensen.
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Om händelsehistoriken
Fliken Händelser visas på huvudskärmen i Avaya one-X Mobile Preferred for IP Office R 9.0.
Om du trycker på fliken Händelser visas skärmen Händelser. Som standard visas samtliga
händelser på skärmen Händelser. Du kan dock välja att visa en viss typ av händelse genom att
filtrera händelserna. Mer information finns i Filtrera händelser på sidan 54. Du kan även trycka
på en händelse om du vill utföra åtgärder för den valda händelsen. De åtgärder du kan utföra
genom att välja en händelse beror på typen av händelse.
Händelsetyp

Åtgärder du kan utföra

Röstbrevlåda

• Ring
• Spela upp
• Skicka via e-post
• Markera som ej avlyssnat
• Ta bort

Samtalshistorik för kontakter

• Ring
• Avisering
• Skicka snabbmeddelande
• Skicka e-post
• Lägg till i konferens
• Detaljer

Samtalshistorik för kontakter som inte finns i
telefonboken

• Ring
• Lägg till i konferens
• Skapa kontakt
• Lägg till i kontakt

Filtrera händelser
Så här filtrerar du händelser. Du kan filtrera händelsehistoriken och visa följande händelser:
• Nya händelser
• Missade samtal
• Inkommande samtal
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• Utgående samtal
• Inkorg för röstbrevlåda
Som standard visas alla händelser.

Så här gör du
1. Öppna skärmen Händelser och tryck på Alla händelser.
En meny med alternativ visas i appen.
2. Välj de händelser du vill visa.
Alla händelser för den valda typen visas på skärmen Händelser.

Rensa händelsehistoriken
Så här rensar du historiken för missade samtal, inkommande samtal och utgående samtal.

Så här gör du
1. Öppna skärmen Händelser och välj en typ av händelse.
2. Rensa den valda händelsehistoriken genom att trycka på Rensa.
Bekräftelsedialogrutan visas.
3. Tryck på Ja om du vill rensa händelserna.

Konfigurera aviseringar för missade samtal
Så här gör du
1. Öppna Meny > Inställningar > Aviseringar.
2. Tryck på Missade samtal och se till att motsvarande kryssruta är markerad.
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Om VoIP-funktionen
Appen Avaya one-X Mobile Preferred for IP Office har stöd för VoIP-samtal (Voice over Internet
Protocol). VoIP är en uppsättning tekniker för överföring som gör att tal kan överföras i IPnätverk, t.ex. på internet.
Du kan ringa och ta emot VoIP-samtal med appen Avaya one-X® Mobile. När du konfigurerar
Avaya one-X® Mobile-klienten för VoIP-läget kan du ringa samtal i datanätverk som WiFi/3G/4G, och undviker därmed samtalskostnaderna i vanliga mobilnätverk. Mobilanvändare kan
minska sina kostnader genom att byta till VoIP-läget, särskilt vid internationella samtal.
I VoIP-läget registrerar mobilklienten användarens anknytning i IP Office, och utför alla
samtalskontrollfunktioner inklusive samtalsfunktioner. Du kan välja återuppringningsläge när WiFi inte är tillgängligt, eller när dataanslutningen inte ger tillräcklig ljudkvalitet. VoIP-samtal är
avaktiverade som standard och du måste aktivera funktionen i appen. Mer information om att
aktivera VoIP-samtal finns i Aktivera VoIP på sidan 25.

Samtidig VoIP-registrering
Avaya one-X Mobile Preferred for IP Office kan samtidigt vara registrerat på IP Office och andra
enheter, som fasta telefoner, Avaya Communicator och programvarubaserade telefoner.
Däremot kan bara antingen Avaya one-X® Mobile for iPhone eller Avaya one-X® Mobile for
Android vara registrerat på IP Office samtidigt.

Krav och enheter som kan användas
Krav
VoIP-funktionen är tillgänglig i appen Avaya one-X® Mobile när:
• Mobilappen är ansluten till IP Office 9.0 eller senare.
• VoIP-funktionen är aktiverad på IP Office -servern.
• Användarna måste ha en Power User-licens.

Enheter som kan användas
VoIP-funktionen är certifierad för att fungera och ger acceptabel akustisk prestanda för följande
enheter med Android version 4.0 eller senare operativsystem:
•
•
•
•
•

Samsung Galaxy S3
Samsung Galaxy S4
Samsung Galaxy S5
Samsung Galaxy S6 Edge
Samsung Galaxy Note Edge
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• Samsung Galaxy Grand
• Samsung Galaxy Note 2
• LG Optimus E975
• HTC One-S
• HTC Desire 620 G
• Nexus 5
• Motorola Moto G 1:a och 2:a generationen
• Motorola Moto X Play
• Motorola Moto X 1:a generationen
• Sony Xperia S
• Asus ZenPhone 6
• Xiaomi MI3
• ZTE Nubia Z9 Mini
VoIP-funktionen kan även fungera på andra enheter, men användare kan då få sämre
prestanda, lägre ljudkvalitet eller andra problem.

Statusindikatorer för VoIP
När VoIP är aktiverat, men det inte går att registrera enheten på IP Office -servern, blir ikonen
för anslutningsstatus i mobilappen gul. I så fall ger indikatorn för VoIP-registreringsfelet mer
information om möjliga problem med VoIP.

VoIP-statusinformation visas på fliken Aktivt samtal i appen Avaya one-X® Mobile:
Ikon

Beskrivning
VoIP är aktiverat och enheten är
registrerad

Tabellen fortsätter…
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Ikon

Beskrivning
VoIP-kraven är uppfyllda, men VoIP är
avaktiverat

VoIP-kraven är inte uppfyllda

Felmeddelanden för VoIP
Indikatorn för VoIP-registreringsproblem i användargränssnittet för Avaya one-X® Mobile ger mer
information om möjliga VoIP-problem. Om du trycker på indikatorn visas VoIP-registreringsstatus
och en felkod enligt följande:

Här är några felkoder som kan visas när du försöker ansluta till IP Office-servern:
Felkod

Beskrivning

403

Indikerar att en annan mobilapp redan är
registrerad på IP Office-servern för
samma anknytning.

408

Indikerar att en tidsgräns överskridits
eftersom IP Office-servern inte svarade i
tid.
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VoIP-samtal och mobilsamtal
En mobiltelefon kan inte ha ett mobilsamtal och ett VoIP-samtal aktiva samtidigt. Mobilsamtal
har företräde framför VoIP-samtal.
• När ett mobilsamtal är aktivt eller väntkopplat och du får ett inkommande VoIP-samtal
fortsätter ringsignalen på övriga telefoner som du har ställt in för samtidiga ringsignaler. Om
du inte tar emot VoIP-samtalet på någon annan konfigurerad enhet visas samtalet som
missat i samtalshistoriken.
• Om du svarar på ett inkommande mobilsamtal medan ett VoIP-samtal är aktivt så
väntkopplas VoIP-samtalet automatiskt. Det enda alternativet är att avsluta samtalet. Du
kan återaktivera VoIP-samtalet som väntkopplades manuellt när du har lagt på
mobilsamtalet.
• När ett VoIP-samtal väntkopplas automatiskt på grund av inkommande mobilsamtal är
Avsluta samtal den enda åtgärd som är tillgänglig för VoIP-samtalet. Övriga alternativ är
inte tillgängliga.
• Om du talar med någon via aktiv mobilitets-VoIP under en övergång från ett mobilnät till ett
Wi-Fi-nätverk, eller från ett Wi-Fi-nätverk till ett mobilnät, kopplas samtalet ned permanent.
När den mobila enheten ansluts till ett nytt nätverk registreras Avaya one-X® Mobile igen
med IP Office om VoIP-funktionen konfigureras för båda nätverken. Du kan börja använda
Avaya one-X® Mobile för att ringa och ta emot samtal igen efter att programmet har
registrerats hos IP Office.

Ringa VoIP-samtal
Innan du kan ringa VoIP-samtal måste du ange att VoIP ska användas som funktion för
utgående samtal. Använd knappen Samtalsenhet på skärmen Hem och konfigurera VoIP som
funktion för utgående samtal. Du kan ringa VoIP-samtal från följande platser:
• Skärmen Kontakter
• Snabbmeddelandefönster
• Knappsats
• Samtalslogg
• Röstbrevlåda
• Geolokaliseringskarta
• Gå med i konferens

Ta emot VoIP-samtal
När din VoIP-klient är registrerad och aktiv, och din anknytning tar emot ett samtal, visas en
dialogruta i VoIP-klienten för det inkommande samtalet medan mobilenheten ringer enligt
ljudinställningarna. Du kan konfigurera ringsignalen i appinställningarna under
Meny>Inställningar>Voice Over IP>Ringsignal. Om mobilenheten är vilande aktiveras den och
börjar ringa. Flera inkommande samtal kan visas i dialogrutan om funktionen för väntande
samtal är aktiverad för mobilenheten iIP Office Manager.
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Dialogrutan för inkommande samtal visas på skärmen Hem på mobilenheten när någon ringer till
dig:

När du trycker på knappen Svara visas aktiva röstsamtal på fliken Aktivt samtal.

Nr.

Beskrivning

1

Indikerar antalet samtal

2

Indikerar ett VoIP-samtal

Interagera med VoIP-samtal
När du ringer eller tar emot VoIP-samtal visas antalet samtal i appen på fliken Aktivt samtal.
Samtalsinformation visas, och du kan hantera det aktiva samtalet. I följande bild visas
samtalsområdet under ett aktivt VoIP-samtal, och en beskrivning av de olika komponenterna:
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Nr.

Beskrivning

1

Indikerar antalet aktiva samtal.

2

Används till att växla mellan aktiva samtal och
knappsatsen. Du kan även dra skärmen åt vänster
eller höger om du vill växla mellan aktiva samtal
och knappsatsen.

3

Används till att väntkoppla eller aktivera ett samtal.

4

Används till att stänga av eller slå på ljudet för ett
samtal.

5

Används till att visa knappsatsen för tonval.

6

Används till att avsluta ett samtal.

7

Indikerar den aktuella sidan.

8

Används till att visa samtalsstatistik.

9

Används till att växla mellan telefonlur, högtalare
och bluetooth.

10

Används till att inleda övervakad eller oövervakad
samtalsöverföring.

11

Indikerar ett VoIP-samtal.

12

Här visas motpartens avatar, visningsnamn,
samtalets status, nummerpresentation och
samtalslängden.

Juni 2017

Att använda Avaya one-X® Mobile Preferred for IP Office på Android
Kommentarer gällande dokumentet? infodev@avaya.com

61

Hantera VoIP-samtal

Konfigurera codecinställningar
Du kan konfigurera appen Avaya one-X® Mobile så att de codecar som är lämpliga för ditt
nätverk används. När du väljer rätt codec för ditt nätverk förbättras ljudkvaliteten under samtal.I
Avaya one-X® Mobile kan du välja codec efter vilket nätverk du använder. Du kan aktivera,
avaktivera eller ändra ordning för codecar för Wi-Fi-nätverk och mobila nätverk.

Så här gör du
1. Öppna Meny > Inställningar > Voice Over IP > Codec-inställningar.
2. Gör något av följande:
• Om du vill konfigurera vilken codec som ska användas när du är ansluten till Wi-Fi
trycker du på Wi-Fi-codec-lista.
• Om du vill konfigurera vilken codec som ska användas när du är ansluten till mobila
nätverk trycker du på Codec-lista för mobilt nätverk.
Beroende på ditt val visas antingen WiFi-codeclistan eller codeclistan för mobila nätverk
på skärmen.
3. Du kan utföra följande åtgärder på codecarna:
• Om du vill avaktivera en codec trycker du på den och ser till att motsvarande kryssruta
är avmarkerad.
• Om du vill flytta upp en codec i listan trycker du länge på den, och trycker på Flytta
upp på skärmen Ljud-codec konfiguration.
• Om du vill flytta ned en codec i listan trycker du länge på den, och trycker på Flytta
ned på skärmen Ljud-codec konfiguration.

Aktivera och avaktivera avisering för VoIP-registrering
Du kan konfigurera appen Avaya one-X® Mobile så att du får aviseringar när din anknytning
registreras för IP Office

Den här uppgiften
Så här aktiverar eller avaktiverar du avisering för VoIP-registrering:

Så här gör du
1. Öppna Meny > Inställningar > Aviseringar.
2. Gör något av följande:
• Om du vill aktivera aviseringar trycker du på VoIP-registrering och ser till att
motsvarande kryssruta är markerad.
• Om du vill avaktivera aviseringar trycker du på VoIP-registrering och ser till att
motsvarande kryssruta är avmarkerad.
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Konfigurera bluetooth-headset för VoIP-samtal
Du kan konfigurera appen Avaya one-X® Mobile så att bluetooth-headset automatiskt används
vid VoIP-samtal. När Avaya one-X® Mobile är i VoIP-läge används bluetooth-headset däremot
endast på ljudnivå. Du kan bara använda bluetooth-headset till att prata, lyssna och ändra
ljudvolym under VoIP-samtal. Avaya one-X® Mobile saknar stöd för följande bluetooth-funktioner
under VoIP-samtal:
• Använda knappar till att ringa upp eller lägga på ett VoIP-samtal.
• Visa information om inkommande eller aktiva VoIP-samtal på utrustningen i bilen.
• Interagera med appen via röstkommandon.
• Öppna kontaktlistan i appen via bluetooth-enheten.

Den här uppgiften
Så här konfigurerar du stöd för bluetooth-headset för VoIP-samtal.

Så här gör du
1. Öppna Meny > Inställningar > Voice over IP.
2. Tryck på Anslut Bluetooth automatiskt och se till att motsvarande kryssruta är
markerad.

Spela in VoIP-samtal
Den här uppgiften
Gör såhär för att spela in ett VoIP-samtal. Du kan endast spela in ett pågående samtal.
Viktigt:
Om du parkerar ett pågående VoIP-samtal inaktiverar appen inspelningsfunktionen för
samtalet.

Så här gör du
1. Under ett pågående samtal, tryck på Mer.
Appen visar ikonen Starta inspelning.
2. Tryck på Starta inspelning.
Programmet spelar upp ett ljud som bekräftar att samtalet spelas in.
3. Tryck på Stopp eller avsluta samtalet för att sluta spela in.
Appen skickar det inspelade samtalet till röstbrevlådan.
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Skicka ett snabbmeddelande
Så här skickar du ett snabbmeddelande till en kontakt. Du kan skicka snabbmeddelanden till
flera kontakter med hjälp av ikonen Välj.

Så här gör du
1. Om du vill öppna en kommunikationsskärm för en kontakt trycker du på kontaktens namn
på skärmen Kontakter.
Obs!
Om du skickar ett snabbmeddelande till sändningsgruppen Alla visas ditt
meddelande endast för användare som kan ta emot snabbmeddelanden.
Basanvändare och externa kontakter, t.ex. kontakter som använder Google Talk och
Google Mail, tar inte emot meddelandet.
2. Tryck på Skicka snabbmeddelande.
3. Välj ett av följande alternativ:
• Tryck på mikrofonikonen och skriv ditt meddelande med funktionen tal-till-text.
• Tryck på textfältet om du vill öppna knappsatsen och skriva ett textmeddelande.
• Tryck på knappen för uttryckssymboler om du vill visa och använda uttryckssymboler.
4. När du skrivit ditt meddelande trycker du på Skicka.

Ta emot snabbmeddelanden
När du tar emot ett nytt snabbmeddelande visas ett meddelande på skärmen Hem. Om du har
snabbmeddelanden från fler än en kontakt visas en serie prickar under texten. Antalet indikerar
hur många meddelanden som finns att visa. Du kan visa meddelandena genom att dra. Om du
vill fortsätta en snabbmeddelandekonversation måste du välja meddelandet.

Om du har problem med att ta emot snabbmeddelanden i appen Avaya one-X® Mobile ska du
först kontrollera om du har loggat in till flera XMPP-klienter samtidigt. När du loggar in till flera
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Konfigurera uppläsning för inkommande meddelande

XMPP-klienter skickas snabbmeddelanden till den vars närvaro anger den bästa tillgängligheten.
Om du t.ex. är inloggad på appen Avaya one-X® Mobile med närvaron ”Borta” och även är
inloggad på Avaya one-X® Portal med närvaron ”Tillgänglig” skickas snabbmeddelandet till
Avaya one-X® Portal.

Konfigurera uppläsning för inkommande meddelande
Den här uppgiften
Så här aktiverar du uppläsning av ett inkommande meddelande: Om du aktiverar
uppläsningsfunktionen så läser appen upp dina inkommande SMS eller antalet olästa
meddelanden. Uppläsningsfunktionen aktiveras i följande fall:
• När din Android-enhet är låst.
• När appen Avaya one-X® Mobile körs i bakgrunden.
• När du är i någon annan flik än fönstret för snabbmeddelanden till kontakten du chattar
med.
• Om du är offline och har fått snabbmeddelanden. Endast antalet olästa snabbmeddelanden
läses upp när du kopplar upp dig.

Så här gör du
1. På Avaya one-X® Mobile startsida, gå till Meny > Inställningar.
2. Aktivera uppläsning för inkommande meddelanden genom att kryssa i Läs upp
meddelanden.

Välja en vy
Som standard visas både lästa och olästa snabbmeddelanden på skärmen Snabbmeddelanden.
Du kan växla mellan den här vyn och en vy där endast olästa snabbmeddelanden visas.

Så här gör du
1. Öppna skärmen Snabbmeddelande på mobiltelefonen och tryck på menyknappen.
2. Om du inte vill visa tidigare lästa snabbmeddelanden trycker du på Avaktivera historik.

Ta bort snabbmeddelanden
Så här tar du bort lästa snabbmeddelanden. Appen Avaya one-X® Mobile sparar upp till en
megabyte snabbmeddelanden. Om du når gränsen tar appen bort de äldsta
snabbmeddelandena automatiskt.

Så här gör du
1. Öppna skärmen Snabbmeddelande på mobiltelefonen och tryck på menyknappen.
2. Om du vill ta bort tidigare lästa snabbmeddelanden trycker du på Rensa historik.
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Använda snabbmeddelanden

3. Bekräfta genom att trycka på Ja.

Skicka textmeddelanden med röstkommandon
Förutsättningar
• Säkerställ att Apple-enheten har stöd för Siri.
• Aktivera Siri.

Den här uppgiften
Med snabbmeddelanden kan du skicka meddelanden med hjälp av röstkommandon och
funktionen för tal-till-text

Så här gör du
1. Tryck på en kontakt i Avaya one-X® Mobile för att visa en lista över tillgängliga åtgärder.
2. Tryck på snabbmeddelandeikonen .
3. På tangentbordet, tryck på mikrofonikonen

.

4. Säg din text och tryck på Klar.
Appen omvandlar ditt tal till text och fyller i den i textfältet.
5. Tryck på Skicka.

Inleda en gruppchatt
Den här uppgiften
Använd uppgiften för att inleda en gruppchatt från skärmen Kontakter.
Obs!
Endast chattgruppens moderator kan lägga till kontakter, ta bort kontakter eller ta bort
chattgruppen.
Endast program med stöd för gruppchattfunktion kan delta i gruppchatten.
Chattrummet försvinner när alla deltagare har lämnat det.

Så här gör du
1. Tryck länge på de kontakter du vill bjuda in till chatten på skärmen Kontakter.
Appen visar menyikonen

i det övre högra hörnet.

2. Tryck på menyikonen och välj Skapa gruppchatt.
3. I dialogrutan Skapa gruppchatt fyller nu i ett namn på chattrummet.
Appen har inte stöd för specialtecken som ”\”, ”&”, ”@” osv. i gruppchattens namn.
4. Tryck på Skapa gruppchatt
Chattrummet öppnas och visar namnen på de kontakter som finns i chattrummet.
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Inleda en gruppchatt

5. Lägg till fler kontakter på chattskärmen genom att trycka på ikonen Lägg till kontakter.
6. Välj kontakter från skärmen med tillgängliga kontakter och tryck på Bjud in valda.
7. Visa information om gruppen genom att trycka på ikonen Gruppinformation.
Appen visar följande alternativ:
• Skapat av: Visar namnet på personen som skapade gruppen.
• Ta bort valda: Tryck på den här ikonen för att ta bort deltagare från gruppchatten.
• Alternativ för att ta bort chattrummet.
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Kapitel 9: Hantera röstmeddelanden

Hantera röstmeddelanden
På skärmen Röstbrevlåda i Avaya one-X® Mobile får du visuell åtkomst till dina
röstmeddelanden. På skärmen Röstbrevlåda finns information om meddelanden och kontroller
som du kan använda för att spela upp och sortera meddelanden.
Från skärmen Röstbrevlåda kan du även skicka röstmeddelanden till en e-postadress. Mer
information finns i Skicka röstmeddelanden via e-post på sidan 69.
På Android-enheter lagras röstmeddelanden på SD-kortet. Du kommer alltså inte åt
röstmeddelandena om du tar ur SD-kortet.
Röstmeddelandena hämtas i förväg och lagras på SD-kortet, men bara om Wi-Fi-hämtningsläget
är inställt på Alltid. Om du använder den här inställningen kan du växla till offline-läge, och ändå
ha åtkomst till de meddelanden som hämtats i förväg. De blir bara otillgängliga om de inte har
hämtats än eller om de har tagits bort från SD-kortet. När du väljer ett meddelande söker appen i
cachen med röstmeddelanden för att undvika onödiga hämtningar.
Observera att om du ändrar användarinställningar, t.ex. serverkonfiguration eller användarnamn
och lösenord raderar Avaya one-X® Mobile alla de hämtade meddelandena och rensar listan
med röstmeddelanden.
Observera även att det går tre sekunder mellan hämtningarna eftersom de hämtade
meddelandena måste behandlas innan de kan läggas till i cache-minnet.

Lyssna på röstmeddelanden
Du kan spela upp, pausa, snabbspola och spola tillbaka röstmeddelanden. Meddelandet öppnas
och spelas upp i standardspelaren på mobiltelefonen.

Så här gör du
Öppna ett röstmeddelande genom att trycka på den röda knappen Spela upp i röstmeddelandet.
Meddelandet spelas automatiskt upp i den standardspelare som är installerad i mobiltelefonen.

Lyssna av inkommande meddelanden
Du kan använda appen Avaya one-X® Mobile till att lyssna på ett inkommande röstmeddelande
medan det spelas in, eller avbryta och besvara samtalet när ett meddelande spelas in.
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Ringa tillbaka

Så här gör du
Tryck på något av följande alternativ på skärmen Hem när du märker ett inkommande
meddelande:
a. Om du vill lyssna på det inkommande meddelande som spelas in trycker du på Lyssna.
b. Om du vill svara på det inkommande samtalet trycker du på Svara.
Om du väljer att besvara ett inkommande röstmeddelande ringer telefonen på den plats
som du angett som din aktuella plats i appen Avaya one-X® Mobile.

Ringa tillbaka
När du får ett röstmeddelande kan du ringa tillbaka direkt via röstmeddelandet.

Den här uppgiften
Innan du ringer tillbaka kan du kontrollera att kontakten är tillgänglig genom att titta på
närvarostatusen i röstmeddelandet.

Så här gör du
1. Hitta meddelandet vars uppringare du vill ringa tillbaka till på skärmen Röstbrevlåda.
2. Tryck på meddelandet så att det öppnas.
3. Kontrollera uppringarens närvarostatus.
4. Tryck på röstmeddelandet och sedan på Ring.

Ta bort röstmeddelanden
Så här gör du
1. Hitta meddelandet du vill ta bort på skärmen Röstbrevlåda.
2. Tryck på röstmeddelandet.
3. Tryck på ta bort-ikonen

Skicka ett röstmeddelande via e-post
Du kan skicka ett röstmeddelande till e-postadressen för en kontakt.

Så här gör du
1. Tryck på ett röstmeddelande.
2. Tryck på Skicka via e-post.
3. Välj e-postmetod och gå vidare i enlighet med ditt val.
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Kapitel 10: Hantera Geonärvaroinformation

Appen Avaya one-X® Mobile använder den inbyggda GPS-enheten i en mobiltelefon för att
tillhandahålla information om en användares geografiska position. Den här funktionen kallas
Geo-närvaro. Med Geo-närvaro kan du visa dina kontakters Geo-närvaroinformation, förutsatt att
de valt att dela den. Om du har valt att dela din egen Geo-närvaroinformation kan Avaya one-X®
Mobile på samma sätt publicera din geografiska position för andra användare.
Om du publicerar din geografiska position för andra Avaya one-X® Mobile-användare visar
appen informationen i realtid. Om ingen realtidsinformation är tillgänglig använder Avaya one-X®
Mobile information som är lagrad på servern och visar din senast publicerade position. Det kan
hända om du befinner dig i ett område utan satellittäckning.
Om du vill använda den här funktionen måste du aktivera GPS i din mobiltelefon och aktivera
Geo-närvaro i Avaya one-X® Mobile. Mer information om att aktivera Geo-närvaro och ange
vilken nivå av information som ska publiceras finns i Konfigurera GPS-information på sidan 29.
När du visar andra kontakters Geo-närvaroinformation kan du se var de befinner sig på en karta
samt specifik information om platsen. Du kan dessutom ringa upp kontakten, skicka ett
snabbmeddelande eller lägga till kontakten i en konferens direkt från kartvyn.
När du publicerar din Geo-närvaroinformation kan du se om en kontakt har begärt den.

Visa Geo-närvaro för en kontakt
Så här gör du
1. Kontrollera om kontakten delar sin Geo-närvaroinformation på sidan Kontakter.
Om Geo-närvaroinformationen är tillgänglig visas en platsikon bredvid kontaktens namn i
appen.
2. Tryck på kontaktens namn om du vill öppna en kommunikationsskärm för kontakten.
3. Tryck på Detaljer.
Om Geo-närvaroinformation är tillgänglig för kontakten visas informationen i området
Platsinformation i appen.
4. Om du vill visa en plats på kartan trycker du på platsens namn.
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Visa begäranden om din Geo-närvaroinformation

Visa begäranden om din Geo-närvaroinformation
Så här tar du reda på om en kontakt har begärt din Geo-närvaroinformation.

Så här gör du
1. Om du vill öppna en kommunikationsskärm för en kontakt trycker du på kontaktens namn
från skärmen Kontakter.
2. Tryck på Detaljer.
En dialogruta indikerar om kontakten har begärt din Geo-närvaroinformation.

Nästa steg
Information om hur du anger nivån för den information som ska publiceras finns i Konfigurera
GPS-information på sidan 29.

Kommunikationsalternativ
I kartvyn kan du inte bara visa var en kontakt befinner sig just nu på en karta. Härifrån kan du
även ringa upp kontakten, skicka ett snabbmeddelande eller lägga till kontakten i en konferens.

Så här gör du
Tryck på platsmarkören i kartvyn så visas menyn. Välj sedan något av följande alternativ:
• Frigör från karta
• Ring
• Lägg till i konferens
• Skicka snabbmeddelande
• Visa platsinformation
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Kapitel 11: Dela feedback om
programmet

Du kan dela feedback om programmet på Facebook, Twitter, e-post och via meddelande.

Dela feedback på Facebook
Förutsättningar
Konfigurera Facebook på din Android-enhet.

Så här gör du
1. På Avaya one-X® Mobile startsida, gå till Meny > Inställningar.
2. På skärmen Inställningar, tryck på Dela.
3. På skärmen Dela, tryck på Facebook.
Din Android-enhet visar skärmen Dela för Facebook med beskrivningen Avaya one-X®
Mobile Preferred for IP Office appen.
4. I textrutan Säg något om.. fuller du i ett meddelande med din feedback.
5. Tryck på Dela.

Dela feedback på Twitter
Förutsättningar
Konfigurera Twitter på din Android-enhet.

Så här gör du
1. På Avaya one-X® Mobile startsida, gå till Meny > Inställningar.
2. På skärmen Inställningar, tryck på Dela.
3. På skärmen Dela, tryck på Twitter.
Dialogrutan Twitter visas i appen.
4. (Valfritt) Du kan utföra följande åtgärder i Twitter-dialogrutan:
a. Redigera standardmeddelandet för feedback eller skriv ett helt nytt meddelande i
textrutan.
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Dela feedback via e-post

b. Om du vill visa din platsinformation trycker du på platsikonen.
c. Fyll i platsen i sökrutan Platssökning. Om du inte vill välja någon plats trycker du på
ta bort-ikonen .
d. Om du vill bifoga en bild trycker du på kameraikonen.
Appen visar skärmen Välj media.
e. Välj en eller flera bilder och tryck på Klar.
5. Tryck på Twittra.

Dela feedback via e-post
Förutsättningar
Konfigurera e-post på enheten.

Så här gör du
1. På Avaya one-X® Mobile startsida, gå till Meny > Inställningar.
2. På skärmen Inställningar, tryck på Dela.
3. Tryck på E-post på skärmen Dela.
Om du har flera e-postklienter på din Android-enhet visar programmet dialogrutan Skicka
till.
4. Välj vilken e-postklient som du vill dela din feedback med.
Appen öppnar ett meddelande med standardämne och innehåll för feedback. Du kan
redigera antingen ämnet, innehållet eller både och.
5. Välj eller fyll i din mottagares e-postadress i fälten Till och Cc/Bcc.
6. Tryck på skicka-ikonen.

Dela feedback via meddelande
Så här gör du
1. På Avaya one-X® Mobile startsida, gå till Meny > Inställningar.
2. På skärmen Inställningar, tryck på Dela.
3. Tryck på Meddelande på skärmen Dela.
Programmet öppnar ett nytt meddelande med standardinnehåll för feedback. Du kan
redigera innehållet.
4. Välj mottagarens namn i fältet Till. Du kan även skriva mottagarens namn i rutan.
5. Tryck på Skicka.
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Kapitel 12: Felsökning

Överföra loggar
Avaya one-X® Mobile samlar in loggar kontinuerligt. Du kan överföra de här loggarna till one-Xservern med hjälp av följande procedur:

Så här gör du
1. Tryck på Meny på din mobila enhet.
2. Tryck på Överföring av logg.

Rapportera ett problem
Om du stöter på problem när du använder Avaya one-X® Mobile kan du rapportera problemet
med hjälp av följande procedur:

Så här gör du
1. Välj Meny > Inställningar > Avancerat på din mobila enhet.
2. Tryck på Skicka problemrapport.
3. Ange en beskrivning av problemet.
4. Tryck på Skicka.
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