Korzystanie z aplikacji Avaya one-X®
Mobile Preferred for IP Office™ Platform
na urządzeniach Apple

Wydanie 10.0
Numer 01.01
Sierpień 2016

© 2013-2016, Avaya, Inc.

Wszelkie prawa zastrzeżone.
Uwaga
Niezależnie od podjętych starań w celu zapewnienia kompletności
i dokładności informacji zawartych w niniejszym dokumencie
zgodnie ze stanem wiedzy w momencie jego publikacji, Avaya nie
ponosi żadnej odpowiedzialności za jakiekolwiek błędy w nim
zawarte. Avaya zastrzega sobie prawo dokonywania zmian i korekt
informacji zawartych w niniejszym dokumencie bez konieczności
powiadamiania o nich jakiejkolwiek osoby lub organizacji.
Wyłączenie odpowiedzialności dotyczące Dokumentacji
„Dokumentacja” oznacza informacje opublikowane przez Avaya na
różnych mediach, obejmujące informacje o produktach, instrukcje
obsługi oraz specyfikacje dotyczące wydajności, które Avaya może
udostępniać użytkownikom swoich produktów i Usług
Hostingowych. Dokumentacja nie zawiera materiałów
marketingowych. Avaya nie ponosi odpowiedzialności za
jakiekolwiek modyfikacje, uzupełnienia lub wykreślenia dokonane
w oryginalnej opublikowanej wersji dokumentacji, chyba że zostały
one dokonane przez Avaya. Użytkownik końcowy zobowiązuje się
wypłacić Avaya odszkodowanie z tytułu szkód poniesionych przez
Avaya, jej przedstawicieli, pełnomocników, usługodawców
i pracowników, a także chronić Avaya i wymienione wyżej osoby
przed wszelkimi roszczeniami, sprawami sądowymi, żądaniami
i decyzjami sądu, powstałymi w następstwie lub w związku
z następczymi modyfikacjami, uzupełnieniami bądź wykreśleniami
w niniejszej dokumentacji, w zakresie w jakim zostały one
dokonane przez Użytkownika końcowego.
Wyłączenie odpowiedzialności dotyczące łączy
Avaya nie ponosi odpowiedzialności za treść lub jakość stron
internetowych, do których łącza znajdują się na naszej stronie
internetowej lub w dokumentacji udostępnionej przez Avaya.
Avaya nie ponosi odpowiedzialności za dokładność jakichkolwiek
informacji, oświadczeń lub treści zawartych na tych stronach
internetowych i niekoniecznie popiera korzystanie z produktów,
usług lub informacji tam opisanych lub oferowanych. Avaya nie
gwarantuje nieprzerwanego funkcjonowania tych łączy, ani nie
sprawuje kontroli nad dostępnością stron, do których łącza te
odsyłają.
Gwarancja
Avaya udziela ograniczonej gwarancji na swój sprzęt i
oprogramowanie. W celu ustalenia treści warunków ograniczonej
gwarancji, należy zapoznać się z wiążącą Państwa umową
sprzedaży produktu. Ponadto standardowe warunki gwarancyjne
spółki Avaya oraz informacje na temat pomocy technicznej dla
tego produktu podczas okresu gwarancyjnego udostępniane są
klientom Avaya oraz innym podmiotom na stronie internetowej
wsparcia technicznego spółki Avaya: https://support.avaya.com/
helpcenter/getGenericDetails?detailId=C20091120112456651010
„Gwarancja i cykl życia produktu” lub na odpowiedniej stronie
wyznaczonej do tego celu przez Avaya, która może ją zastąpić.
Należy pamiętać, że w przypadku nabycia produktu za
pośrednictwem autoryzowanego partnera Avaya poza terytorium
Stanów Zjednoczonych i Kanady gwarancja udzielana jest przez
właściwego partnera, a nie przez Avaya.
„Usługa Hostingowa” oznacza subskrypcję usługi hostingowej,
którą użytkownik nabywa, w zależności od przypadku, od Avaya
lub autoryzowanego partnera Avaya, opisaną szczegółowo w
Opisie Usług Hostingowych lub w innej dokumentacji opisującej
określoną usługę hostingową. W przypadku nabycia subskrypcji
Usługi Hostingowej opisana wyżej ograniczona gwarancja może
nie znaleźć zastosowania, lecz użytkownik może być uprawniony
do usług wsparcia związanych z Usługą Hostingową zgodnie z
postanowieniami opisu usług dotyczącymi Usługi Hostingowej. W
celu uzyskania dodtakowych informacji, prosimy o kontakt, w
zależności od sytuacji, z Avaya lub jej autoryzowanym partnerem.
Usługa Hostingowa
WARUNKI ŚWIADCZENIA USŁUG HOSTINGOWYCH
DOSTĘPNE W WITRYNIE INTERNETOWEJ AVAYA HTTPS://
SUPPORT.AVAYA.COM/LICENSEINFO POD ŁĄCZEM „Avaya
Terms of Use for Hosted Services” LUB NA INNEJ
WYZNACZONEJ PRZEZ AVAYA STRONIE, KTÓRA MOŻE JĄ W
PRZYSZŁOŚCI ZASTĄPIĆ, MAJĄ ZASTOSOWANIE
W PRZYPADKU ZAKUPU SUBSKRYPCJI USŁUG
HOSTINGOWYCH OD AVAYA LUB AUTORYZOWANEGO
SPRZEDAWCY AVAYA I SĄ WIĄŻĄCE DLA KAŻDEJ OSOBY
KORZYSTAJĄCEJ Z TYCH USŁUG LUB POSIADAJĄCEJ DO
NICH DOSTĘP. POPRZEZ POSIADANIE DOSTĘPU LUB

KORZYSTANIE Z USŁUG HOSTINGOWYCH BĄDŹ
UPOWAŻNIANIE INNYCH PODMIOTÓW DO TYCH DZIAŁAŃ
UŻYTKOWNIK, W IMIENIU SWOIM I PODMIOTU, DLA
KTÓREGO WYKONUJE DANE DZIAŁANIA (OKREŚLANY JAKO
„UŻYTKOWNIK” I „UŻYTKOWNIK KOŃCOWY”), AKCEPTUJE
NINIEJSZE WARUNKI. AKCEPTUJĄC NINIEJSZE WARUNKI
W IMIENIU FIRMY LUB INNEGO PODMIOTU PRAWNEGO,
UŻYTKOWNIK POŚWIADCZA, ŻE POSIADA PRAWO DO
ZACIĄGANIA ZOBOWIĄZAŃ W IMIENIU TEGO PODMIOTU.
JEŚLI UŻYTKOWNIK NIE POSIADA TAKIEGO PRAWA LUB NIE
CHCE ZAAKCEPTOWAĆ NINIEJSZYCH WARUNKÓW, NIE
MOŻE ON POSIADAĆ DOSTĘPU ANI KORZYSTAĆ Z USŁUG
HOSTINGOWYCH, A TAKŻE NIE MOŻE UDZIELAĆ PRAWA
DOSTĘPU ANI PRAWA DO KORZYSTANIA Z TYCH USŁUG
INNYM UŻYTKOWNIKOM. KORZYSTANIE Z USŁUG
HOSTINGOWYCH JEST OGRANICZONE LICZBĄ I RODZAJEM
LICENCJI ZAKUPIONYCH W RAMACH UMOWY NA USŁUGI
HOSTINGOWE, PRZY CZYM W PRZYPADKU PEWNYCH
USŁUG HOSTINGOWYCH UŻYTKOWNIK MOŻE KORZYSTAĆ
Z LICENCJI ELASTYCZNYCH, O ILE SĄ ONE DOSTĘPNE, ZA
CO ZOSTANIE OBCIĄŻONY OPŁATĄ WYLICZONĄ WG
RZECZYWISTEGO UŻYCIA PRZEKRACZAJĄCEGO POZIOM
ZDEFINIOWANY W UMOWIE LICENCYJNEJ. W CELU
UZYSKANIA DODAKOWYCH INFORMACJI NA TEMAT
LICENCJI NA KORZYSTANIE Z OKREŚLONEJ USŁUGI
HOSTINGOWEJ, DOSTĘPNOŚCI LICENCJI TYPU FLEX (JEŻELI
ZNAJDUJĄ ZASTOSOWANIE), INFORMACJI NA TEMAT CEN I
FAKTUROWANIA, JAK RÓWNIEŻ INNYCH ISTOTNYCH
INFORMACJI DOTYCZĄCYCH USŁUGI HOSTINGOWEJ,
PROSIMY O KONTAKT Z AVAYA LUB JEJ AUTORYZOWANYM
PARTNEREM.
Licencje
POSTANOWIENIA LICENCYJNE DOSTĘPNE NA STRONIE
INTERNETOWEJ AVAYA POD ADRESEM HTTPS://
SUPPORT.AVAYA.COM/LICENSEINFO, „POSTANOWIENIA
LICENCYJNE OPROGRAMOWANIA AVAYA (Produkty Avaya)”
LUB NA WYZNACZONEJ PRZEZ AVAYA STRONIE, KTÓRA
MOŻE JĄ W PRZYSZŁOŚCI ZASTĄPIĆ, ZNAJDUJĄ
ZASTOSOWANIE W ODNIESIENIU DO KAŻDEJ OSOBY
POBIERAJĄCEJ, KORZYSTAJĄCEJ LUB INSTALUJĄCEJ
OPROGRAMOWANIE AVAYA ZAKUPIONE W AVAYA INC., U
JEJ SPÓŁKI POWIĄZANEJ LUB AUTORYZOWANEGO
PARTNERA AVAYA (ODPOWIEDNIO) W RAMACH UMOWY
KOMERCYJNEJ ZAWARTEJ Z AVAYA LUB JEJ
AUTORYZOWANYM PARTNEREM. O ILE NIE ZOSTAŁO TO
UZGODNIONE PISEMNIE Z AVAYA, AVAYA NIE ROZSZERZY
ZAKRESU NINIEJSZEJ LICENCJI, JEŚLI OPROGRAMOWANIE
ZOSTAŁO ZAKUPIONE OD JAKIEGOKOLWIEK PODMIOTU
INNEGO NIŻ AVAYA, JEJ PARTNER LUB AUTORYZOWANY
SPRZEDAWCA. AVAYA ZASTRZEGA SOBIE RÓWNIEŻ PRAWO
DO PODJĘCIA DZIAŁAŃ PRAWNYCH PRZECIWKO KAŻDEJ
OSOBIE UŻYWAJĄCEJ LUB PROWADZĄCEJ SPRZEDAŻ
OPROGRAMOWANIA BEZ LICENCJI. POPRZEZ
INSTALOWANIE, POBIERANIE LUB UŻYWANIE
OPROGRAMOWANIA BĄDŹ AUTORYZOWANIE INNYCH
PODMIOTÓW DO WYKONANIA TAKIEGO DZIAŁANIA
UŻYTKOWNIK W IMIENIU SWOIM I PODMIOTU, DLA
KTÓREGO OPROGRAMOWANIE ZOSTAŁO POBRANE,
ZAINSTALOWANE I UŻYTE (OKREŚLANY JAKO
„UŻYTKOWNIK” I „UŻYTKOWNIK KOŃCOWY”), AKCEPTUJE
NINIEJSZE WARUNKI ORAZ ZOSTAJE OBJĘTY WIĄŻĄCĄ
UMOWĄ MIĘDZY UŻYTKOWNIKIEM I AVAYA INC. LUB
WŁAŚCIWYM PARTNEREM AVAYA („AVAYA”).
Avaya udziela użytkownikowi licencji w zakresie rodzajów licencji
opisanych poniżej, za wyjątkiem Dawnego Oprogramowania spółki
Nortel, którego zakres licencji został opisany poniżej. Jeżeli
dokumentacja zamówienia nie określa jednoznacznie rodzaju
licencji, stosuje się Licencje dla wyznaczonego systemu (DS).
Liczba udzielonych licencji i jednostek wydajności objętych licencją
wynosi jeden (1), chyba że w dokumentacji lub innych materiałach
udostępnionych użytkownikowi podano inną liczbę licencji lub
jednostek wydajności. „Oprogramowanie” to programy
komputerowe w kodzie obiektowym, dostarczone przez Avaya lub
Partnera sprzedaży pośredniej Avaya jako produkt samodzielny
lub zainstalowany fabrycznie na produktach sprzętowych, a także
wszelkie ulepszenia, aktualizacje, poprawki i zmodyfikowane
wersje programów. „Wyznaczony procesor” oznacza pojedyncze,
samodzielne urządzenie komputerowe. „Serwer” oznacza
Wyznaczony procesor, na którym uruchomiono aplikację dostępną
dla wielu użytkowników. „Instancja” oznacza pojedynczą kopię
Oprogramowania uruchomioną w danym momencie: (i) na jednym
fizycznym urządzeniu; lub (ii) na jednej maszynie wirtualnej („MW”)
z wdrożonym oprogramowaniem lub podobne wdrożenie.

Rodzaje licencji
Licencja na wyznaczony(e) system(y) (DS). Użytkownik końcowy
może zainstalować i korzystać z każdej kopii lub Instancji
Oprogramowania wyłącznie na określonej liczbie Wyznaczonych
procesorów. Maksymalną liczbę procesorów określa zamówienie.
Avaya może zażądać identyfikacji Wyznaczonych procesorów
w zamówieniu poprzez określenie typu, numeru seryjnego, klucza
funkcji, Instancji, lokalizacji lub innych konkretnych oznaczeń lub
wymagać od Użytkownika Końcowego przekazania Avaya
informacji drogą elektroniczną stworzoną przez Avaya specjalnie
do tego celu.
Licencja dla równoczesnych użytkowników (CU). Użytkownik
końcowy może zainstalować i korzystać z Oprogramowania na
kilku Wyznaczonych procesorach lub jednym bądź więcej
Serwerach, tak długo jak w dowolnym czasie wyłącznie
licencjonowana liczba Jednostek ma dostęp i korzysta
z Oprogramowania. „Jednostka” oznacza jednostkę, na podstawie
której Avaya, według własnego uznania, opiera wycenę swoich
licencji. Jednostką może być w szczególności agent, port lub
użytkownik, konto poczty elektronicznej lub poczty głosowej
przypisane do nazwiska osoby lub funkcji korporacyjnej (np.
webmaster lub infolinia) lub hasłem informacyjnym
w administracyjnej bazie danych wykorzystywanej przez
Oprogramowanie, która pozwala jednemu użytkownikowi korzystać
z Oprogramowania. Jednostki mogą być powiązane z określonym,
zdefiniowanym Serwerem lub Instancją Oprogramowania.
Licencja na bazę danych (DL). Użytkownik końcowy może
zainstalować i korzystać z każdej kopii lub Instancji
Oprogramowania na jednym lub wielu Serwerach, o ile każdy
z Serwerów, na których zainstalowano Oprogramowanie, może
komunikować się nie więcej niż z jedną Instancją tej samej bazy
danych.
Licencja na Wyznaczony procesor (CP). Użytkownik końcowy
może zainstalować każdą kopię lub Instancję Oprogramowania
i używać jej na określonej liczbie serwerów, wskazanej na
zamówieniu, pod warunkiem, że wydajność Serwera/Serwerów nie
przekracza wydajności określonej dla Oprogramowania.
Użytkownik końcowy nie może ponownie zainstalować ani
korzystać z Oprogramowania na Serwerze(ach) o większej
wydajności bez uprzedniej zgody Avaya i uiszczenia opłaty z tytułu
rozbudowy (upgradu).
Licencja dla nazwanego użytkownika (NU). Użytkownik końcowy
może: (i) zainstalować i korzystać z każdej kopii lub instancji
oprogramowania na jednym wyznaczonym procesorze lub
serwerze dla jednego nazwanego użytkownika (zdefiniowanego
poniżej) lub (ii) zainstalować i korzystać z każdej kopii lub instancji
oprogramowania na serwerze, tak długo jak wyłącznie
upoważnieni nazwani użytkownicy mają dostęp do
oprogramowania. „Nazwany użytkownik” oznacza użytkownika lub
urządzenie wyraźnie upoważnionego przez Avaya do uzyskania
dostępu i korzystania z Oprogramowania. Według wyłącznego
uznania Avaya, „Nazwany użytkownik” może zostać oznaczony
w szczególności nazwiskiem, funkcją korporacyjną (np. webmaster
lub infolinia), kontem poczty elektronicznej lub poczty głosowej
przypisanej do nazwiska osoby, stanowiska, funkcji korporacyjnej
lub hasłem informacyjnym w administracyjnej bazie danych,
wykorzystywanej przez Oprogramowanie, która umożliwia
jednemu użytkownikowi na korzystanie z Oprogramowania.
Licencja Shrinkwrap (SR). Użytkownik końcowy może
zainstalować i korzystać z Oprogramowania na warunkach
odpowiednich umów licencyjnych, takich jak licencja „shrinkwrap”
lub „clickthrough” dostarczona wraz z Oprogramowaniem lub
znajdująca do niego zastosowanie („Licencja Shrinkwrap”).
Dawne oprogramowanie spółki Nortel
„Dawne Oprogramowanie spółki Nortel” oznacza oprogramowanie
zakupione przez Avaya w ramach zakupu spółki Nortel Enterprise
Solutions Business w grudniu 2009 r. Dawne oprogramowanie
spółki Nortel to oprogramowanie znajdujące się na liście dawnych
produktów spółki Nortel, dostępnej na stronie https://
support.avaya.com/LicenseInfo po kliknięciu łącza „Heritage Nortel
Products” lub na innej wyznaczonej przez Avaya stronie, która
może ją w przyszłości zastąpić. W przypadku Dawnego
oprogramowania spółki Nortel Avaya udziela użytkownikowi licencji
na korzystanie z dostarczonego Dawnego oprogramowania spółki
Nortel wyłącznie w zakresie autoryzowanej aktywacji lub
autoryzowanego poziomu użytkowania, wyłącznie do celów
określonych w Dokumentacji i wyłącznie w formie wbudowanej
w celu uruchomienia z lub do komunikacji ze sprzętem Avaya.
Opłaty za korzystanie z Dawnego oprogramowania spółki Nortel

mogą opierać się na zakresie aktywacji lub autoryzowanego
użytkowania zgodnie z zamówieniem lub fakturą.
Prawa autorskie
O ile nie postanowiono inaczej, zakazane jest jakiekolwiek
wykorzystanie materiałów zawartych na niniejszej stronie
internetowej, a także w Dokumentacji, Oprogramowaniu, Usługach
Hosingowych oraz w Sprzęcie oferowanym przez Avaya. Wszelkie
treści zawarte na niniejszej stronie, w Dokumentacji, Usługach
Hostingowych i Produktach dostarczanych przez Avaya, w tym ich
wybór, układ i projekt, są własnością Avaya lub jej licencjodawców
i są objęte ochroną praw autorskich oraz innych praw własności
intelektualnej, w tym praw sui generis dotyczących ochrony baz
danych. Użytkownikowi nie wolno w żaden sposób modyfikować,
kopiować, reprodukować, publikować, udostępniać, wysyłać,
przesyłać ani rozpowszechniać jakichkolwiek treści, w całości lub
w części, włączając jakikolwiek kod i oprogramowanie, bez
uzyskania uprzedniej zgody ze strony Avaya. Nieuprawniona
reprodukcja, przesyłanie, rozpowszechnianie, przechowywanie lub
wykorzystanie bez wyraźnej pisemnej zgody Avaya może, zgodnie
z obowiązującym prawem, stanowić przestępstwo karne lub
naruszenie prawa cywilnego.
Wirtualizacja
Warunki wykorzystania produktu na maszynie wirtualnej. Każdy
produkt posiada własny kod zamówienia i rodzaje licencji. Należy
zauważyć, że każda Instancja produktu wymaga oddzielnej licencji
i zamówienia. Na przykład, jeżeli użytkownik końcowy lub
autoryzowany partner Avaya pragnie zainstalować dwie Instancje
tego samego rodzaju produktu, powinien zamówić dwie licencje
tego produktu.
Komponenty osób trzecich
„Komponenty osób trzecich” oznaczają pewne programy
komputerowe lub ich fragmenty będące częścią Oprogramowania
lub Usługi Hostingowej mogące zawierać oprogramowanie (w tym
oprogramowanie typu open source) rozpowszechniane na
warunkach określonych w umowach z osobami trzecimi
(„Komponenty osób trzecich”), które zawierają postanowienia
dotyczące praw do korzystania z niektórych części
Oprogramowania („Postanowienia licencyjne osób trzecich”).
Informacje na temat rozpowszechnianego kodu źródłowego
systemu operacyjnego Linux (dla produktów zawierających
rozpowszechniany kod źródłowy systemu operacyjnego Linux)
oraz identyfikacji właścicieli praw autorskich Komponentów osób
trzecich i Warunków osób trzecich, które ich dotyczą, są dostępne
w produktach, Dokumentacji lub witrynie internetowej Avaya pod
adresem https://support.avaya.com/Copyright lub na innej
wyznaczonej przez Avaya stronie, która może ją w przyszłości
zastąpić. Postanowienia licencyjne otwartego oprogramowania
osób trzecich są zgodne z prawami licencyjnymi udzielonymi w
niniejszych postanowieniach licencyjnych i mogą udzielać
użytkownikowi dodatkowych praw na modyfikację i dystrybucję
otwartego oprogramowania. Postanowienia licencyjne osób
trzecich mają pierwszeństwo wobec niniejszych postanowień
licencyjnych wyłącznie w odniesieniu do odpowiednich
komponentów należących do tych osób wyłącznie, jeśli niniejsze
postanowienia licencyjne nakładają na użytkownika większe
ograniczenia niż odnośne postanowienia licencyjne osób trzecich.
Warunki korzystania z kodeku H.264 (AVC) wykorzystywanego w
niniejszym produkcie. NINIEJSZY PRODUKT PODLEGA
LICENCJI NA MOCY LICENCJI PORTFELA PATENTOWEGO
AVC OBEJMUJACEJ WŁASNY UŻYTEK OSOBISTY
KONSUMENTA LUB INNE SPOSOBY KORZYSTANIA, Z
KTÓRYMI NIE WIĄŻE SIĘ PRAWO DO UZYSKANIA
WYNAGRODZENIA Z TYTUŁU: (I) KODOWANIA OBRAZÓW
WIDEO ZGODNIE ZE STANDARDAMI AVC („WIDEO AVC”); LUB
(ii) DEKODOWANIA OBRAZÓW WIDEO AVC ZAKODOWANYCH
PRZEZ KONSUMENTA W TRAKCIE WŁASNEGO UŻYTKU
OSOBISTEGO LUB UZYSKANYCH OD DOSTAWCY WIDEO,
POSIADAJĄCEGO LICENCJĘ DO UDOSTĘPNIANIA OBRAZÓW
WIDEO AVC. NIE JEST UDZIELANA LICENCJA, WYRAŹNA ANI
DOROZUMIANA, NA KORZYSTANIE Z MECHANIZMU W
JAKIMKOLWIEK INNYM CELU. INFORMACJE DODATKOWE
MOŻNA UZYSKAĆ OD FIRMY MPEG LA, L.L.C. ZOBACZ
HTTP://WWW.MPEGLA.COM.
Dostawca usługi
WARUNKI KORZYSTANIA Z USŁUG HOSTINGOWYCH
WŁAŚCIWYCH PARTNERÓW AVAYA W ODNIESIENIU DO
PRODUKTÓW I USŁUG AVAYA. PRODUKT LUB USŁUGA
HOSTINGOWA MOŻE WYKORZYSTYWAĆ KOMPONENTY
NALEŻĄCE DO OSÓB TRZECICH I WYMAGAJĄCE

ODDZIELNEJ LICENCJI UDZIELONEJ USŁUGODAWCY PRZEZ
ZEWNĘTRZNEGO DOSTAWCĘ. USŁUGA HOSTINGOWA
ŚWIADCZONA PRZEZ WŁAŚCIWYCH PARTNERÓW AVAYA
WYMAGA PISEMNEJ ZGODY AVAYA. JEŚLI USŁUGA
HOSTINGOWA PRODUKTU WYKORZYSTUJE LUB ZAWIERA
OPROGRAMOWANIE OSÓB TRZECICH, MIĘDZY INNYMI
OPROGRAMOWANIE LUB KODEKI BĘDĄCE WŁASNOŚCIĄ
FIRMY MICROSOFT, WŁAŚCIWY PARTNER FIRMY AVAYA
JEST ZOBOWIĄZANY DO ODDZIELNEGO UZYSKANIA
WSZYSTKICH WYMAGANYCH UMÓW LICENCYJNYCH
BEZPOŚREDNIO U ZEWNĘTRZNEGO DOSTAWCY NA KOSZT
WŁASNY.
W ODNIESIENIU DO KODEKÓW, JEŚLI WŁAŚCIWY PARTNER
AVAYA ŚWIADCZY USŁUGI HOSTINGOWE PRODUKTÓW,
KTÓRE WYKORZYSTUJĄ KODEK G.729, KODEK H.264 LUB
KODEK H.265, WŁAŚCIWY PARTNER AVAYA PRZYJMUJE DO
WIADOMOŚCI I ZGADZA SIĘ NA TO, ŻE PONOSI
ODPOWIEDZIALNOŚĆ ZA WSZELKIE ZWIĄZANE Z NIMI
OPŁATY I/LUB NALEŻNOŚCI LICENCYJNE. KODEK G.729 JEST
WŁASNOŚCIĄ FIRMY SIPRO LAB TELECOM INC. ZOBACZ
WWW.SIPRO.COM/CONTACT.HTML. KODEK H.264 (AVC)
PODLEGA LICENCJI NA MOCY LICENCJI PORTFELA
PATENTOWEGO AVC OBEJMUJĄCEJ WŁASNY UŻYTEK
OSOBISTY KONSUMENTA LUB INNE SPOSOBY
KORZYSTANIA, Z KTÓRYMI NIE WIĄŻE SIĘ PRAWO DO
UZYSKANIA WYNAGRODZENIA Z TYTUŁU: (I) KODOWANIA
OBRAZÓW WIDEO ZGODNIE ZE STANDARDAMI AVC („WIDEO
AVC”); LUB (II) DEKODOWANIA OBRAZÓW WIDEO AVC
ZAKODOWANYCH PRZEZ KONSUMENTA W TRAKCIE
WŁASNEGO UŻYTKU OSOBISTEGO LUB UZYSKANYCH OD
DOSTAWCY WIDEO, POSIADAJĄCEGO LICENCJĘ DO
UDOSTĘPNIANIA OBRAZÓW WIDEO AVC. NIE UDZIELA SIĘ
LICENCJI WYRAŹNEJ ANI DOROZUMIANEJ NA
JAKIEKOLWIEK INNE FORMY UŻYTKOWANIA. DODATKOWE
INFORMACJE NA TEMAT KODEKÓW H.264 (AVC) I H.265
(HEVC), MOŻNA UZYSKAĆ OD MPEG LA, LLC. ZOBACZ
HTTP://WWW.MPEGLA.COM.
Zgodność z przepisami prawnymi
Klient przyjmuje do wiadomości i zgadza się na to, że ponosi
odpowiedzialność za przestrzeganie obowiązujących przepisów
ustawowych i wykonawczych, między innymi przepisów
ustawowych i wykonawczych dotyczących nagrywania rozmów,
prywatności danych, własności intelektualnej, tajemnic
handlowych, oszustw i publicznego wykonania i odtwarzania
muzyki, w kraju lub na terytorium, w którym używany jest produkt
Avaya.
Zapobieganie oszustwom telekomunikacyjnym
„Oszustwo telekomunikacyjne” to nieuprawnione korzystanie
z systemu telekomunikacyjnego przez podmiot nieuprawniony (na
przykład osobę niebędącą pracownikiem, przedstawicielem,
pełnomocnikiem, podwykonawcą podmiotu uprawnionego do
korzystania z tego systemu lub przez inną osobę wykonującą
pracę w jego imieniu ). Należy pamiętać, że istnieje ryzyko
Oszustwa telekomunikacyjnego związane z systemem
użytkownika, a w przypadku jego popełnienia może ono pociągąć
za sobą znaczne koszty dodatkowe za korzystanie z usług
telekomunikacyjnych.
Infolinia Avaya dotycząca oszustw telekomunikacyjnych
Jeśli podejrzewasz, że padłeś ofiarą Oszustwa
telekomunikacyjnego i potrzebujesz pomocy lub wsparcia
technicznego, skontaktuj się z naszą gorącą linią z zakresu
oszustw telekomunikacyjnych, dostępną w centrum obsługi
technicznej (ang. Technical Service Center Toll Fraud Intervention
Hotline) pod numerem +1-800-643-2353 dla Stanów
Zjednoczonych i Kanady. Dodatkowe numery telefonu wsparcia
można znaleźć na stronie internetowej wsparcia technicznego
Avaya pod adresem: https://support.avaya.com lub na innej
wyznaczonej przez Avaya stronie, która może ją w przyszłości
zastąpić.
Luki w bezpieczeństwie
Informacja na temat polityki wsparcia bezpieczeństwa firmy Avaya
dostępna jest na stronie https://support.avaya.com/security w
sekcji Polityka bezpieczeństwa i wsparcie.
Wszelkie domniemane luki w bezpieczeństwie produktów firmy
Avaya obsługiwane są w cyklu produkcyjnym bezpieczeństwa
produktów Avaya (https://support.avaya.com/css/P8/documents/
100161515).

Pobieranie dokumentacji
Najnowsze wersje dokumentacji można znaleźć na stronie
internetowej wsparcia technicznego Avaya pod adresem: https://
support.avaya.com lub na innej wyznaczonej przez Avaya stronie,
która może ją w przyszłości zastąpić.
Kontakt ze wsparciem technicznym Avaya
Strona pomocy technicznej Avaya https://support.avaya.com
zawiera wiadomości i artykuły na temat produktu lub Usługi
Hostingowej; służy również do zgłaszania problemów w działaniu
produktu Avaya lub Usługi Hostingowej. Aby uzyskać numery
telefoniczne do wsparcia technicznego oraz adresy kontaktowe,
należy przejść na stronę internetową wsparcia technicznego Avaya
pod adresem https://support.avaya.com (lub na inną wyznaczoną
przez Avaya stronę, która może ją w przyszłości zastąpić),
przewinąć do dolnej części strony i wybrać opcję Contact Avaya
Support.
Znaki towarowe
Znaki towarowe, logotypy i znaki usługowe („Znaki”) znajdujące się
na naszej stronie internetowej, w Dokumentacji, Usługach
Hostingowych i na Produktach dostarczanych przez Avaya są
zastrzeżonymi lub niezastrzeżonymi Znakami Avaya, jej spółek
powiązanych lub osób trzecich. Użytkownicy nie mogą z nich
korzystać bez uprzedniej pisemnej zgody Avaya lub właściwej
osoby trzeciej będącej właścicielem danego Znaku. Żadna treść
znajdująca się na naszej stronie internetowej, w Dokumentacji,
Usługach Hostingowych i na Produktach nie może być
interpretowana jako udzielenie, w sposób dorozumiany, w wyniku
zastosowania doktryny estoppel, ani w jakikolwiek inny sposób,
licencji lub praw na Znakach i do Znaków bez wyraźnej pisemnej
zgody Avaya lub właściwej osoby trzeciej.
Avaya jest zastrzeżonym znakiem towarowym firmy Avaya Inc.
Wszelkie znaki towarowe nie należące do Avaya są własnością ich
prawowitych właścicieli. Linux® jest zastrzeżonym znakiem
towarowym Linusa Torvaldsa w Stanach Zjednoczonych i innych
krajach.
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Rozdział 1: Informacje o Avaya one-X®
Mobile

Informacje wstępne
Avaya one-X® Mobile to aplikacja dla posiadaczy telefonów komórkowych, służąca do
nawiązywania połączeń z serwerem łączności IP Office. Tylko aplikacja IP Office w wersji 8.0 lub
nowszej obsługuje one-X Mobile Preferred.
Zaprojektowana dla pracowników mobilnych aplikacja Avaya one-X® Mobile zapewnia bogate
możliwości komunikacji ujednoliconej, pomocne podczas prowadzenia operacji biznesowych w
terenie.Funkcje aplikacji Avaya one-X® Mobile obejmują:
• Możliwość zmiany hasła za pomocą telefonu komórkowego.
• Obsługa protokołu SRTP (Secure Real-time Transport Protocol).
• Obsługa protokołu TLS (Transport Layer Security) z weryfikacją certyfikatów innych firm.
• Mechanizm Automatic Fallback udostępniony w protokole VoIP (Voice Over Internet
Protocol) dla urządzeń mobilnych.
• Dzwonek zewnętrzny sygnalizujący podłączenie do urządzenia zestawu słuchawkowego
• Mechanizm przenoszenia rozmów z jednego urządzenia na inne.
• Szczegóły aktywnego połączenia VoIP.
• System wyszukiwania użytkowników i dodawania ich do grup.
• Możliwość kopiowania numeru z aplikacji zewnętrznej i wklejania go na wyświetlaczu.
• Opcja sterowania nagrywaniem rozmów i wyświetlania nagrań na karcie Zdarzenia.
• Śledzenie geolokalizacji grupy XMPP.
• Możliwość obsługi czatu głosowego za pomocą funkcji Siri.
• Obsługa funkcji wywoływania połączeń przychodzących.
• Obsługa funkcji podsumowania połączeń.

Obsługiwane platformy
Aplikacja one-X Mobile Preferred obsługuje telefony komórkowe firmy Apple z systemem iOS
w wersji 7.0 lub nowszej.
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Interfejs użytkownika

Interfejs użytkownika
W poniższych rozdziałach opisano ikony, menu i przyciski sterujące dostępne w aplikacji Avaya
one-X® Mobile.

Układ
Poniższa grafika przedstawia układ interfejsu aplikacji Avaya one-X® Mobile z wybranym
ekranem Główna.

Lp.

Opis

1

Przycisk Połączenia. Naciśnij, aby wyświetlić menu Ustawienia i Połącz
ponownie.

2

Status wiadomości błyskawicznych.

3

Zdarzenia.

4

Status konferencji.

5

Pasek statusu.

6

Pasek nawigacji.

Pasek statusu:
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Pasek statusu dostępny jest na wszystkich ekranach interfejsu aplikacji Avaya one-X® Mobile.
Pasek statusu zawiera informacje o dostępności i udostępnia elementy kontrolne do otwierania
wyświetlacza i ustawiania położenia. Pasek statusu wskazuje także status połączenia z
serwerem IP Office.
Pasek został podzielony na dwa segmenty. Obrazek awatara pojawi się w górnej części
interfejsu, podczas gdy pozostałe obszary będą wyświetlane poniżej. Dodatkowe informacje
możesz znaleźć w poniższej tabeli.

Lp.

Opis

1

Spersonalizowany awatar użytkownika
Dotknij awatara, aby uzyskać dostęp do następujących opcji:

Od lewej do prawej, są to:
• Zrób zdjęcie
• Wybierz z galerii
• Importuj z Facebooka
Naciśnij i przytrzymaj obrazek awatara, a zacznie on drgać. Na obrazku zostanie
także wyświetlony czerwony krzyżyk, oznaczający zaznaczenie do usunięcia.
Naciśnij drgający awatar, aby usunąć obrazek. Naciśnij dowolne inne miejsce
ekranu, aby awatar powrócił do normalnego stanu.

Lp.

Opis

1

Status obecności: ikona zmienia się automatycznie, w zależności od Twoich działań.

2

Opis statusu: dotknij obszaru tekstu, aby wprowadzić własny tekst lub użyć
uprzednio zdefiniowanego statusu.
Aby uzyskać więcej informacji na temat ustawiania obecności, patrz Zarządzanie
informacjami o statusie na s. 33.

3

Status połączenia
Ikona Status połączenia wskazuje status połączenia z serwerem IP Office:
• zielony: w pełni połączono,
• żółty: częściowo połączono,
Ciąg dalszy tabeli…
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Interfejs użytkownika

Lp.

Opis
• czerwony: rozłączono.
Naciśnij ikonę Status połączenia, aby wyświetlić informacje o statusie połączenia.

4

Klawiatura numeryczna
Aby uzyskać więcej informacji, patrz Korzystanie z klawiatury numerycznej na
s. 39.

5

Bieżący obiekt
Ikona Bieżący obiekt zawiera informacje na temat bieżącej lokalizacji dla Twoich
połączeń przychodzących. Więcej informacji znajdziesz w punkcie Ustawianie
lokalizacji na s. 37.

Pasek nawigacji:
Pasek nawigacji wskazuje informacje o statusie i zdarzenia w interfejsie aplikacji Avaya one-X®
Mobile. Ikony na pasku nawigacji zapewniają dostęp do ekranów funkcji oraz ekranu głównego.
Wszystkie ekrany interfejsu Avaya one-X® Mobile zawierają pasek nawigacji.

Czerwony wskaźnik w górnej części ikony informuje o nowych zdarzeniach, takich jak
nieodebrane połączenia czy wiadomości błyskawiczne. Wskaźnik ten zawiera także liczbę
nowych zdarzeń. Na poniższej ilustracji przedstawiono przykład powiadomienia o nieodebranym
połączeniu lub nowej wiadomości głosowej:

Opcje menu i przyciski sterujące
Poniższe standardowe metody umożliwiają nawigację w opcjach menu aplikacji Avaya one-X®
Mobile na urządzeniu Apple:
• Naciśnięcie: Naciśnij element, aby go wybrać.
• Dotknięcie: Działa podobne do naciśnięcia.
• Przeciągnięcie: Przeciągnięcie umożliwia wyświetlenie opcji dla bieżącego ekranu.

Ekran główny
Ekran główny umożliwia wyświetlenie podsumowania komunikacji użytkownika.
Ekran główny zawiera ikony dla każdego typu komunikacji: wiadomości błyskawicznych, zdarzeń
i połączeń konferencyjnych. Ikony aktualizowane są tak, aby odzwierciedlać informacje
o nowych wiadomościach i zdarzeniach.
Po otrzymaniu nowej wiadomości błyskawicznej jest ona wyświetlana na ekranie głównym, jak
przedstawiono na poniższym obrazku. Liczba kropek oznacza dodatkowe wiadomości, które
możesz przewijać w lewo lub w prawo. Dotknij wiadomości, aby wyświetlić jej ekran.
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Ekran główny wyświetla przychodzące wiadomości głosowe w środkowej jego części,
pozwalając je Odsłuchać i Odebrać. Możesz dotknąć ikony wiadomości głosowej, aby
wyświetlić ostatnie połączenia i wiadomości nawet wtedy, gdy nie posiadasz nowej wiadomości
przychodzącej.

Ekran Kontakty
Ekran Kontakty zawiera listę kontaktów skonfigurowanych przez administratora na serwerze
połączeń IP Office. Samodzielne uzupełnianie listy nie jest konieczne.
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Możesz wprowadzać własne ustawienia wyświetlania, korzystając z menu opcji ekranu
Kontaktów.
Dostępne opcje to:
• Wszystkie: Naciśnij, aby wyświetlić wszystkie kontakty w systemie IP Office;
• Dostępne: Naciśnij, aby wyświetlić tylko kontakty dostępne;
• iPhone: Naciśnij, aby wyświetlić kontakty z katalogu urządzenia iPhone;
• Grupy transmisji: ta grupa zawiera użytkownika o nazwie Wszyscy. Wiadomość wysłana
do tego użytkownika jest wysyłana do wszystkich użytkowników w systemie IP Office.
Wiadomości tego typu nie są wysyłane do użytkowników zewnętrznych;
• Firmowy: naciśnij, aby wyświetlić wszystkie kontakty w systemie IP Office.
• Osobisty: pozwala wyświetlić kontakty dodane za pomocą aplikacji Avaya one-X® Portal
do grup osobistych.
• Zespół: umożliwia dodawanie kontaktów do listy.
Kolorowy pasek wyświetlany po lewej stronie nazwy kontaktu na liście kontaktów wskazuje
status obecności danego kontaktu. Jeśli kontakt wprowadził tekst statusu, wiadomość o statusie
wyświetlana jest poniżej jego nazwy. Czarny znacznik obok nazwy kontaktu wskazuje, że
kontakt publikuje informacje GPS. Jeżeli informacje o geolokalizacji są niedostępne, znacznik
jest szary.
Możesz wysyłać wiadomości e-mail do jednej lub wielu osób z ekranu Kontaktów. Aby wysłać
wiadomość e-mail, użyj opcji Zaznacz widocznego w prawym górnym rogu ekranu. Wybierz
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kontakt z listy i skorzystaj z ikony Wiadomości e-mail. Aby wysłać wiadomość e-mail do wielu
kontaktów jednocześnie, użyj opcji Zaznacz i wybierz pożądane osoby, a następnie użyj ikony
Wiadomości e-mail widocznej w dolnej części ekranu:

Możesz wskazać nazwę kontaktu na liście kontaktów, aby wyświetlić następujące opcje:
• Połącz
• Wiadomość błyskawiczna
• Dodaj do konferencji
• Wyświetl geolokalizację
• Zobacz informacje
• Dodaj do listy
Avaya one-X® Mobile wyświetla następującą paletę po dotknięciu opcji Wybierz na ekranie
Kontakty. Możesz użyć tej palety do wykonywania następujących czynności:

• Wybór wszystkich kontaktów
• Usunięcie wybranych kontaktów
• Rozpoczęcie czatu grupowego z wybranymi kontaktami
• Dodanie wybranego kontaktu do konferencji
• Wysłanie wiadomości e-mail do wybranych kontaktów
Możesz przytrzymać nazwę kontaktu, aby wyświetlić jego status. Na ekranie pojawi się również
lista zasobów dla danej osoby. Jeżeli zasoby te nie są dostępne, zobaczysz status dla braku
połączenia. Lista zasobów może zawierać następujące pozycje:
• one-X Portal
• Klient mobilny — Android
• Klient mobilny — iPhone
• Avaya Communicator for Windows
• Avaya Communicator dla urządzeń iPad
• Avaya Softphone
• Pidgin
Aby uzyskać więcej informacji, patrz Wykonywanie połączeń na s. 37.
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Ekran Wiadomość błyskawiczna
Ekran Wiadomość błyskawiczna zawiera listę wszystkich otrzymanych, nieusuniętych
wiadomości błyskawicznych.

Możesz nacisnąć przycisk Edytuj w górnej części ekranu, aby wyświetlić opcję Wyczyść
wszystko. Naciśnij przycisk Wyczyść wszystko, aby usunąć przeczytane wiadomości
błyskawiczne. Możesz zaznaczyć pojedyncze wiadomości błyskawiczne i usunąć je, naciskając
przycisk Usuń.
Aplikacja Avaya one-X® Mobile wykorzystuje do 1 MB pamięci do przechowywania wiadomości
błyskawicznych. Maksymalna liczba przechowywanych wiadomości zależy od liczby znaków
w każdej z nich. W zależności od długości wiadomości błyskawicznych limit jednego megabajta
umożliwia przechowywanie około 10 000 wiadomości. Po osiągnięciu limitu dostępnej pamięci
aplikacja Avaya one-X® Mobile automatycznie usuwa najstarsze wiadomości. Aby usunąć
wiadomość ręcznie, przesuń ją, aby uzyskać możliwość skorzystania z opcji Usuń.
Po otwarciu wiadomości błyskawicznej możesz nacisnąć strzałkę w prawo w górnej części
ekranu, aby wyświetlić opcje dla kontaktu nadawcy wiadomości. Dostępne opcje to:
• Połącz: Naciśnij, aby nawiązać połączenie z wybranym kontaktem;
• Dodaj do konferencji: Naciśnij, aby dodać wybrany kontakt do mostka konferencyjnego.
Możesz również dołączyć emotikony do wiadomości, naciskając następujący przycisk:
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Więcej informacji znajdziesz w punkcie Wysyłanie wiadomości błyskawicznej na s. 56.

Ekran Poczta głosowa
Ekran ten zapewnia wizualny dostęp do wiadomości głosowych.

Ikona w górnej części ekranu umożliwia włączanie i wyłączanie głośnika telefonu.
Niebieska ikona wiadomości wyświetlana obok nazwy osoby dzwoniącej wskazuje obecność
nieodsłuchanej wiadomości. Koperta wiadomości zawiera informację o jej długości oraz znacznik
czasu. Po lewej stronie koperty wyświetlana jest także kolorowa ikona, wskazująca bieżący
status obecności osoby dzwoniącej. Ikona słupa telefonicznego oznacza kontakt zewnętrzny.
Po otwarciu wiadomości poczty głosowej jest ona automatycznie odtworzona; dostępne są
następujące przyciski sterujące:
•
•
•
•
•

Odtwórz
Wstrzymaj
Suwak do sterowania pozycją odtwarzania
Oddzwoń
Usuń
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• Poczta (do odbiorców wiadomości e-mail)
Aby uzyskać więcej informacji, patrz Zarządzanie pocztą głosową na s. 61.

Ekran Konferencji
Ekran Konferencja zawiera listę wszystkich uczestników mostka konferencyjnego.

Każda pozycja zawiera numer telefonu lub alias uczestnika. Kolorowy pasek wskazuje obecność
uczestnika w sieci. Jeżeli pasek jest szary, uczestnik nie posiada statusu obecności w sieci.
Ekran konferencji zawiera awatary uczestników znajdujących się na Twojej liście kontaktów.
Ikona centrali w miejscu awatara oznacza uczestnika zewnętrznego.
Podczas trwającej konferencji możesz dotknąć dowolnego uczestnika i wykonać jedno z
następujących działań:
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• Wysłać wiadomość błyskawiczną
• Dodać uczestnika do listy
• Wyświetlić szczegółowe informacje o uczestniku
• Rozłączyć uczestnika konferencji
W przypadku wątpliwości związanych z możliwościami konferencji lub innymi funkcjami należy
pamiętać, że mostek konferencji jest obsługiwany przez aplikację , a nie przez urządzenie
mobilne.
Więcej informacji znajdziesz w punkcie Zarządzanie mostkiem konferencyjnym na s. 45.

Ekran sterowania podczas połączenia
Poniższe ekrany są widoczne tylko podczas aktywnych połączeń.
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Na ekranie znajdują się następujące opcje:
Przycisk

Opis
Wycisz
Wyłącza dźwięk rozmowy.
Wstrzymaj
Wstrzymuje bieżącą rozmowę.
Głośnik
Pozwala korzystać z głośnika.
Przekieruj
Wykonuje przekierowanie połączenia (z nadzorem lub bez). Aby uzyskać więcej
informacji, patrz Przekierowanie połączeń na s. 41.

Klawiatura
Otwiera klawiaturę do wybierania numerów.

Ciąg dalszy tabeli…
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Przycisk

Opis
Rozpoczynanie i zatrzymywanie nagrywania połączenia.

Przycisk Konferencja
Rozpoczęcie połączenia konferencyjnego.

Przycisk Przesuń
Przenosi połączenia na inne urządzenie.

Przycisk Info
Przeglądanie informacji o trwającym połączeniu.

Przycisk Połączenia
Wyświetla wszystkie aktywne połączenia.

Przycisk Dodaj połączenie
Dodaje nowe połączenie.

Home
Powrót do Ekranu głównego.
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Interaktywne powiadomienia
Program Avaya one-X® Mobile udostępnia interaktywne powiadomienia po nadejściu połączenia
przychodzącego, wiadomości lub wiadomości głosowej. Funkcja jest dostępna w urządzeniach z
systemem operacyjnym iOS 8 lub nowszym. Ta funkcja umożliwia dostęp do kluczowych funkcji,
gdy aplikacja działa w tle. Korzystając z tej funkcji można wykonać następujące czynności:

• Zaakceptować lub zignorować rozmowę, gdy ekran telefonu jest zablokowany.
• Odpowiedzieć na nieodebrane połączenie wysyłając wiadomość lub oddzwonić, gdy ekran
telefonu jest zablokowany.
• Użyć suwaka, aby odsłuchać wiadomość, gdy ekran telefonu jest zablokowany.
• Odpowiedzieć na wiadomość głosową dotykając opcji Słuchaj lub Odbiór.
• Usunąć wiadomość głosową.
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Instalacja aplikacji
Aplikacja one-X Mobile Preferred dla jest dostępna w urządzeniach przenośnych firmy Apple z
systemem iOS 7.0 lub nowszym.
Aplikację można zainstalować wybierając opcję Instalacji w sklepie z aplikacjami. Możesz także
przeprowadzić instalację udostępnioną, w przypadku której otrzymasz wiadomość e-mail z
odnośnikami do instalacji i konfiguracji. Jeśli wybierzesz instalację udostępnioną, pamiętaj że:
• Większość ustawień aplikacji zostanie skonfigurowana automatycznie.
• Musisz skorzystać z telefonu komórkowego do aktywacji programu za pomocą odnośnika w
wiadomości e-mail.

Instalacja aplikacji na urządzeniu Apple
Aby zainstalować aplikację one-X Mobile Preferred for na urządzeniu firmy Apple, należy
wykonać opisane niżej kroki. Aplikacja Avaya one-X® Mobile jest obsługiwana wyłącznie na
urządzeniach z systemem iOS 7.0 lub nowszym.

Procedura
1. Otwórz aplikację App Store na swoim urządzeniu iPhone.
2. Wyszukaj aplikację i wybierz ją.
Uwaga:
Podczas wyszukiwania aplikacji zobaczysz kilka wyników z rodziny produktów Avaya
one-X® Mobile. Przed rozpoczęciem instalacji upewnij się, że wybrano właściwą
aplikację.
3. Naciśnij przycisk Free, a następnie wybierz opcję Install.
4. Wpisz swój identyfikator Apple ID oraz hasło, a następnie naciśnij przycisk OK.
Na ekranie urządzenia wyświetlona zostanie ikona Avaya one-X® Mobile i status
instalacji.

Konfiguracja aplikacji
Musisz znać interfejs i operacje, które można wykonywać w telefonie. Musisz umieć przewijać
ekran, zaznaczać i wpisywać tekst za pomocą klawiatury ekranowej. Dodatkowe informacje na
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temat wykonywania tych czynności znajdziesz w podręczniku użytkownika dołączonym do
telefonu komórkowego.
W poniższych rozdziałach opisano ustawienia, które należy skonfigurować przed rozpoczęciem
korzystania z aplikacji Avaya one-X® Mobile.

Konfiguracja połączenia z systemem IP Office
Wymagania wstępne
W celu skonfigurowania połączenia pomiędzy aplikacją Avaya one-X® Mobile i serwerem IP
Office należy najpierw uzyskać następujące informacje od administratora systemu:
• nazwę serwera Avaya one-X® Portal,
• nazwę użytkownika i hasło, identyczne z używanymi do uzyskiwania dostępu do aplikacji
Avaya one-X® Portal.
Uwaga:
Nie musisz konfigurować tych ustawień, jeżeli wykonujesz instalację udostępnioną.

Procedura
1. Przy pierwszym uruchomieniu aplikacji Avaya one-X® Mobile automatycznie wyświetlane
jest menu Ustawienia. Należy skonfigurować w nim następujące ustawienia:
• Wybierz przycisk Identyfikator serwera i wpisz nazwę hosta lub adres IP serwera
Avaya one-X® Portal. Naciśnij przycisk OK.
• Naciśnij przycisk Nazwa użytkownika i wpisz swój identyfikator użytkownika. Naciśnij
przycisk OK.
• Naciśnij przycisk Hasło i wprowadź swoje hasło. Naciśnij przycisk OK.
Uwaga:
Jeżeli zajdzie konieczność edycji tych ustawień w późniejszym czasie, możesz
powrócić do tego menu, wybierając ekran Główny i naciskając przycisk Menu >
Ustawienia urządzenia mobilnego.
2. Aplikacja Avaya one-X® Mobile automatycznie połączy się z serwerem IP Office. Aby
ręcznie nawiązać połączenie, przejdź do Ekranu głównego, wybierz opcję Połączenie,
a następnie Połącz ponownie lub Ustawienia.

Jeśli wybierzesz pozycję Ustawienia, podaj Identyfikator serwera, Nazwę
użytkownika oraz Hasło wymagane do nawiązania połączenia z IP Office, a następnie
naciśnij przycisk Gotowe.
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Konfigurowanie systemu kontroli połączeń
Platforma w wersji 9.1 i nowszych umożliwia korzystanie z aplikacji one-X Mobile Preferred do
przełączania się pomiędzy dwoma trybami: systemem kontroli połączeń firmy zewnętrznej lub
protokołem VoIP.
Domyślnie aplikacja Avaya one-X® Mobile pracuje w trybie 3PCC.

System kontroli połączeń firmy zewnętrznej (3PCC)
Domyślnie aplikacja Avaya one-X® Mobile pracuje w trybie 3PCC. Gdy system rozpoczyna
połączenie firmy zewnętrznej dla klienta telefonii komórkowej, aplikacja umożliwia jego
wykonanie w ramach telefonu i wybiera numer docelowy.
W krajach, w których połączenia głosowe powodują naliczanie opłat międzymiastowych i
międzynarodowych, system 3PCC nie eliminuje kosztów dla użytkowników telefonów
komórkowych – nadal muszą ponosić opłaty za połączenia przychodzące. Aby zmniejszyć opłaty
międzymiastowe i międzynarodowe, klient telefonii komórkowej może skorzystać z trybu VoIP.

Protokół Voice Over IP (VoIP)
Jeśli aplikacja Avaya one-X® Mobile będzie pracować w trybie VoIP, użytkownik może korzystać
z sieci Wi-Fi, 3G lub 4G do wykonywania połączeń. W ten sposób opłaty za połączenia głosowe
w sieci komórkowej nie będą naliczane. Zmiana trybu połączeń na VoIP jest szczególnie
przydatna w przypadku połączeń międzynarodowych, gdyż znacznie obniża koszty takich
rozmów.
W trybie VoIP klient mobilny posiada własny numer wewnętrzny, realizując wszystkie funkcje
systemu kontroli połączeń, włącznie z opcjami dostępnymi w trakcie połączenia. Jeżeli sieć WiFi jest niedostępna lub jakość połączenia będzie niewystarczająca, możesz skorzystać z trybu
oddzwaniania.
Aby dowiedzieć się więcej, przejdź do punktu Włączanie trybu VoIP na s. 24.

Włączanie protokołu VoIP
Skorzystaj z poniższej procedury, aby włączyć tryb Voice over IP (VoIP) dla aplikacji one-X
Mobile Preferred dla . Domyślnie program korzysta z trybu 3PCC.
Uwaga:
Funkcja VoIP jest dostępna wyłącznie dla posiadaczy licencji Użytkownika
zaawansowanego.
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Procedura
1. Przejdź do opcji Menu > Ustawienia > Tryb VoIP.
2. Wybierz jedną z poniższych opcji:
• Tylko sieć Wi-Fi: pozwala korzystać z protokołu VoIP, o ile telefon zostanie
podłączony do jakikolwiek sieci Wi-Fi.
• Zawsze: protokół VoIP jest wykorzystywany dla wszystkich aktywnych typów
transmisji danych.
• Nigdy: wyłącza tryb VoIP.
3. Dotknij opcji Bieżący obiekt.
4. Wybierz VoIP.
5. Wybierz jedną z poniższych opcji oddzwaniania: Jeśli z jakiegoś powodu tryb VoIP nie
będzie działał, urządzenie skorzysta z podanego numeru, aby oddzwonić.
6. Dotknij opcji OK.
Ikona telefonu na ekranie głównym zmieni kolor na zielony, o ile klient dokonał rejestracji
w platformie .

Konfiguracja planu połączeń
Możesz skonfigurować plan połączeń. Aplikacja Avaya one-X® Mobile będzie przekierowywać
rozmowy w zależności od ustanowionych reguł. Reguły planu połączeń pozwalają zmieniać
ustawienia numerów zanim aplikacja wyśle polecenie do centrali abonenckiej.
Uwaga:
• Plan połączeń będzie funkcjonował prawidłowo tylko wtedy, gdy aplikacja Avaya oneX® Mobile nawiąże połączenie z siecią.
• Możesz konfigurować plany połączeń tylko w ramach danej aplikacji, a nie z poziomu
ustawień telefonu komórkowego.
• Kontakty zapisane w telefonie komórkowym nie zostaną połączone z listą osób w
aplikacji Avaya one-X® Mobile.

Procedura
1. Przejdź do Avaya one-X® Mobile Ekranu głównego i wciśnij przycisk Menu.
2. Wybierz opcję Ustawienia.
3. Dotknij opcji Plan połączeń.
4. Wybierz opcję Dodaj, aby utworzyć nowy plan.
5. Wybierz nieaktywną regułę i ustaw następujące opcje:
• Aktywna: zaznacz to pole, aby włączyć regułę.
• Prefiks: wpisz prefiks dla połączeń do przechwycenia i przekierowania przez aplikację
Avaya one-X® Mobile.
• Długość sufiksu: wybierz liczbę znaków, które nastąpią po prefiksie.
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• Znaki do zaabsorbowania: wybierz liczbę znaków.
• Znaki do wstawienia: wpisz znaki, które mają być wstawione przed prefiksem.
6. Aby powrócić do głównego menu Planu połączeń, wciśnij przycisk Wstecz na telefonie.
Na ekranie pojawi się informacja, że Reguła 1 jest aktywna.
7. Aby dodać kolejną, wciśnij przycisk Menu telefonu, następnie wybierz opcję Dodaj.
Możesz edytować i usuwać reguły, a także zmieniać ich porządek oraz konfigurację.
Przykład
Możesz zmieniać ustawienia wszystkich połączeń zamiejscowych (ale nie lokalnych), zanim
aplikacja przekieruje dane połączenie do serwera. Jeżeli nr kierunkowy wynosi 613, plan
połączeń będzie zawierał następujące wartości:
1. 1613+ - prefix 1613, suffix 7, rule is not active.
2. 1+ - prefix 1, suffix 10, rule is active.
Dwie powyższe reguły będą odpowiadać za obsługę wszystkich numerów +1, z wyjątkiem
połączeń 1613+.

Określanie preferencji dla powiadomień
Aplikacja Avaya one-X® Mobile wyświetla powiadomienia zgodnie z ustawieniami użytkownika.
Przykładowo, aplikacja Avaya one-X® Mobile może wyświetlać powiadomienia o nadejściu nowej
wiadomości głosowej czy błyskawicznej, może również informować Cię o tym, że do konferencji
dołączył nowy użytkownik. Ponadto możesz otrzymywać powiadomienia o zmianach
w połączeniu z IP Office.

O tym zadaniu
Skorzystaj z następującej procedury, aby wprowadzić własne ustawienia powiadomień:

Procedura
1. W telefonie komórkowym przejdź do Ekranu głównego i wciśnij klawisz Menu.
2. Wybierz opcję Ustawienia.
3. Wybierz ikonę aplikacji Avaya one-X® Mobile.
4. Aby skonfigurować dany typ powiadomienia, użyj odpowiadającego mu suwaka.
Dostępne opcje to:
• Wibracja
• Odtwórz dźwięk
5. Wybierz opcję Powiadomienia.
6. Użyj suwaka pozycji, dla których chcesz otrzymywać powiadomienia. Dostępne opcje to:
• Wiadomości błyskawiczne
• Poczta głosowa
• Dołączono do konferencji
• Odłączono od serwera
• Użytkownik rozpoczyna obserwację
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• Nieodebrane połączenie
• Podsumowanie połączeń

Konfiguracja informacji GPS
Jeżeli zdecydujesz się na udostępnianie swojego położenia, aplikacja Avaya one-X® Mobile
udostępni Twoje położenie wszystkim użytkownikom, jeśli tego zażądają.

Wymagania wstępne
Aby użyć funkcji geolokalizacji, musisz najpierw włączyć moduł GPS w telefonie komórkowym.
• Przejdź do menu Ustawień urządzenia i włącz Usługi lokalizacji.

O tym zadaniu
Ważne:
Jeśli dany użytkownik będzie sprawdzał Twoje informacje o geolokalizacji, moduł GPS
będzie częściej aktualizował Twoje położenie, skracając tym samym czas pracy
akumulatora. Poziom publikowanych informacji również wpływa na czas pracy akumulatora
telefonu. Na przykład, po wybraniu opcji Maksimum, zużycie akumulatora telefonu będzie
większe, ponieważ informacje będą częściej aktualizowane.
Wykonaj poniższe czynności, aby włączyć funkcję geolokalizacji i kontrolować szczegółowość
informacji udostępnianych innym użytkownikom.

Procedura
1. Aby przejrzeć listę dostępnych lokalizacji, wybierz kolejno opcje Ustawienia >
Dokładność lokalizacji.
2. Wybierz odpowiednią lokalizację z listy. Dostępne opcje to:
• Miasto: informuje o mieście i stanie/województwie dla bieżącej lokalizacji.
• Okolica: informuje tylko o kraju, mieście i stanie/województwie dla bieżącej lokalizacji.
• Ulica: informuje o ulicy oraz udostępnia informacje identyczne z opcją Okolica.
• Maksimum: informuje o bieżącej lokalizacji w największych szczegółach, łącznie
z najbliższą ulicą.

Usuwanie lokalizacji GPS
Jeżeli opublikujesz swoją lokalizację innym użytkownikom aplikacji Avaya one-X® Mobile,
możesz usunąć te dane z telefonów komórkowych, które je otrzymały. Przykładowo, jeżeli
wyłączysz geolokalizację, ostatnia opublikowana lokalizacja pozostanie dostępna dla wszystkich
kontaktów, które jej zażądają. Możesz usunąć tego typu informacje. W takim wypadku osoba,
która spróbuje je uzyskać, otrzyma komunikat No information is available.

Procedura
1. W aplikacji Avaya one-X® Mobile wybierz kolejno opcje Ustawienia > Dokładność
lokalizacji.
2. Naciśnij przycisk Usuń lokalizacje.
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Włączanie lub wyłączanie numerów wewnętrznych dla
telefonów komórkowych
Ta funkcja w aplikacji Avaya one-X Mobile Preferred for pozwala przypisywać numer
wewnętrzny do telefonu zewnętrznego. Jeśli połączenie zostanie przekierowane na numer
wewnętrzny, przypisany do niego telefon wyświetli połączenie przychodzące. Możesz je odebrać
zarówno z poziomu numeru wewnętrznego, jak i przypisanego aparatu komórkowego.
W poprzednich wersjach tej funkcji przycisk Bieżący obiekt pozwalał sterować wykonywaniem
połączeń. Obecna wersja pozwala również ustalić sposób ich odbierania. Wciśnij przycisk
Lokalizacji połączeń na ekranie głównym, a pojawi się następujące menu:

Lp.

Opis

1

W tym miejscu możesz określić sposób wybierania
połączeń. Nie ma to wpływu na przypisywanie
numerów wewnętrznych.

2

Widoczne pola pozwalają określić sposób
odbierania połączeń. Tym samym jest to skuteczna
metoda przypisywania numerów wewnętrznych do
aparatów komórkowych.

3

Wybierz ten przycisk, jeśli chcesz wyłączyć funkcję
przypisywania numerów wewnętrznych.
Ciąg dalszy tabeli…
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Lp.

Opis

4

Ten przycisk odpowiada za przekierowanie
połączeń przychodzących do numeru w sieci
komórkowej.

5

W ten sposób połączenia przychodzące będą
przekierowywane na numer domowy.

6

Wybierz ten przycisk, aby przekierować połączenia
przychodzące na dowolny inny numer.

Uwaga:
Funkcja nie jest dostępna w ramach ustawień domyślnych. Administrator systemu musi ją
najpierw włączyć. Jeśli aplikacja posiada włączony protokół VoIP, będzie on
wykorzystywany do obsługi połączeń przychodzących, niezależnie od ustawień numeru
wewnętrznego.
Numer wewnętrzny dla aparatów komórkowych jest synchronizowany pomiędzy aplikacjami
Avaya one-X® Mobile i Avaya one-X® Portal.
Uwaga:
Jeśli funkcja przypisywania numerów wewnętrznych do aparatów komórkowych jest
włączona, aplikacja przekaże połączenie GSM i zignoruje połączenie VoIP, jeśli
obydwa zostaną zgłoszone jednocześnie.

O tym zadaniu
Aby włączyć lub wyłączyć funkcję numeru wewnętrznego dla telefonów komórkowych w aplikacji
Avaya one-X® Mobile, skorzystaj z poniższej procedury:

Procedura
1. Na ekranie głównym wciśnij przycisk Bieżący obiekt.
2. W razie potrzeby wykonaj jedną z następujących czynności:
• Aby włączyć tę funkcję, wybierz opcję z menu Odbieraj połączenia za pomocą:
- Kom.
- Domowy
- Niestandardowy
• Aby wyłączyć tę funkcję, skorzystaj z opcji Tylko telefon służbowy.

Konfigurowanie ustawień funkcji Nie przeszkadzać
Możesz wprowadzić ustawienia funkcji Nie przeszkadzać, aby telefon Avaya one-X® Mobile nie
korzystał z dzwonka dla połączeń przychodzących. Możesz włączyć funkcję Nie przeszkadzać w
telefonie stacjonarnym lub kliencie aplikacji Avaya one-X® Mobile dla protokołu VoIP. Jeżeli
włączysz tę opcję na jednym z urządzeń, zostanie ona automatycznie włączona również na
drugim.

O tym zadaniu
Aby włączyć funkcję Nie przeszkadzać, skorzystaj z następującej procedury:
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Procedura
1. Przejdź do aplikacji Avaya one-X® Mobile i wybierz Menu > Ustawienia.
2. Ustaw suwak funkcji Nie przeszkadzać tak, aby przycisk Włączone zmienił kolor na
niebieski.
3. Dotknij przycisku Gotowe.
Ikona funkcji

pojawi się na ekranie głównym aplikacji Avaya one-X® Mobile.

Następne czynności
Aby wyłączyć funkcję Nie przeszkadzać:
1. Na ekranie głównym wybierz ikonę funkcji

.

2. Wciśnij przycisk OK, gdy otrzymasz monit o wyłączenie funkcji.
Możesz również przejść do Ustawień aplikacji i ustawić suwak funkcji Nie przeszkadzać
w pozycji Wyłączone.

Zmiana dzwonka
O tym zadaniu
Użyj tej procedury, aby zmienić domyślny dźwięk dzwonka dla połączeń przychodzących.

Procedura
1. Przejdź do aplikacji Avaya one-X® Mobile i wybierz Ustawienia.
2. W obszarze Wybór dzwonka dotknij opcję Dzwonki.
W aplikacji zostanie wyświetlony ekran Dzwonki.
3. Dotknij dzwonka, który chcesz ustawić jako domyślny dla połączeń przychodzących.
W aplikacji obok wybranego dzwonka zostanie wyświetlony znacznik.

Przeglądanie informacji o wsparciu
Konfigurowanie opcji poprawy jakości
O tym zadaniu
Ta procedura służy do konfigurowania opcji poprawy jakości, tak aby firma Avaya mogła
gromadzić dane o produkcie związane z jakością.
Uwaga:
Avaya gromadzi dane jedynie do celów poprawy jakości. Nie są śledzone żadne informacje
umożliwiające identyfikację osób.

Procedura
1. Przejdź do aplikacji Avaya one-X® Mobile i wybierz ekran Ustawienia.
2. Z poziomu ekranu Ustawienia przesuń suwak Pomóż ulepszyć aplikację w lewo, aby
wyłączyć funkcję, lub w prawo, aby ją ponownie włączyć.
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Uwaga:
Domyślnie opcja Pomóż ulepszyć aplikację jest włączona.

Wyświetlanie odrzuceń połączeń alarmowych
O tym zadaniu
Bezpośrednio po zainstalowaniu lub ponownym zainstalowaniu aplikacji Avaya one-X® Mobile
jest wyświetlana umowa EULA (end user license agreement) i odrzucenia połączeń alarmowych.
Ważne:
Avaya zdecydowanie zaleca nieużywanie aplikacji Avaya one-X® Mobile do wykonania
połączenia alarmowego.

Procedura
W aplikacji Avaya one-X® Mobile przejdź do menu > Ustawienia > Połączenia alarmowe.
Na ekranie Połączenia alarmowe jest wyświetlany następujący tekst: Nie używaj tej
aplikacji do nawiązywania połączeń alarmowych.

Zmiana hasła
Możesz zmienić hasło, jeśli Avaya one-X® Mobile jest połączony tylko z serwerem
podstawowym. Jeżeli zmienisz hasło, gdy Avaya one-X® Mobile jest połączony z powodu awarii
z serwerem pomocniczym, nowe hasło nie zostanie zachowane. Gdy Avaya one-X® Mobile
zostanie ponownie połączony z serwerem podstawowym, wystąpią problemy z logowaniem.

Procedura
1. Z poziomu ekranu aplikacji Avaya one-X® Mobile przejdź do Menu > Ustawienia.
2. Z poziomu ekranu Ustawienia dotknij opcji Zmień hasło.
3. Z poziomu ekranu Zmień hasło wpisz hasło.
4. Dotknij opcji Potwierdź.

Opis pól ekranu zmiany hasła
Nazwa

Opis

Aktualne hasło

Wpisz aktualne hasło

Nowe hasło

Wpisz nowe hasło

Potwierdź nowe hasło

Wpisz ponownie nowe hasło
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Samodzielna administracja w systemie Avaya one-X®
Portal
System Avaya one-X® Portal umożliwia określenie numeru mostka konferencyjnego, którego
aplikacja Avaya one-X® Mobile będzie używać do połączeń konferencyjnych. Możesz także
określić numery telefonu prywatnego i komórkowego, tak aby móc się przełączać między nimi.
Aplikacja Avaya one-X® Portal pozwala również udostępniać status telefonu i dane kalendarza
osobom, które będą chciały poznać takie informacje.

Konfiguracja mostka konferencyjnego
Aby określić swój numer w ramach mostka konferencyjnego, zaloguj się do systemu Avaya oneX® Portal i wykonaj następujące czynności:
• Wybierz opcję Konfiguracja > Telefonia.
• Wprowadź numer osobistego mostka konferencji. Skontaktuj się z administratorem
systemu, aby określić właściwy numer mostka konferencyjnego.

Włączanie statusu telefonu
Możesz określić, czy bieżący status telefonu będzie dostępny dla innych użytkowników
żądających tej informacji. Po włączeniu statusu telefonu Twoje kontakty mogą używać aplikacji
Avaya one-X® Mobile do sprawdzenia, czy rozmawiasz w danym momencie przez telefon. Aby
określić dostępność statusu telefonu, zaloguj się do systemu Avaya one-X® Portal i wykonaj
następujące czynności:
• Wybierz opcję Konfiguracja > Telefonia > Wiadomość błyskawiczna/obecność.
• Wybierz opcję Informowanie o statusie połączenia.

Włączanie informacji kalendarzowych
Możesz określić, czy status kalendarza będzie dostępny dla innych użytkowników żądających tej
informacji. W przypadku udostępniania statusu kalendarza inne osoby mogą używać aplikacji
Avaya one-X® Mobile do wyświetlania Twoich spotkań zaplanowanych na dany dzień, łącznie
z ich godzinami.
• Wybierz opcję Konfiguracja > Telefonia > Wiadomość błyskawiczna/obecność.
• Wybierz opcję Informowanie o statusie kalendarza.
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Rozdział 3: Zarządzanie informacjami
o statusie

Avaya one-X Mobile Preferred dla IP Office umożliwia ustawienie informacji o Twojej
dostępności oraz wyświetlanie informacji o dostępności Twoich kontaktów. Możliwa jest również
integracja aplikacji z Twoim kalendarzem Microsoft Office Outlook oraz aktualizowanie Twojego
statusu w oparciu o zaplanowane spotkania.

Obecność i status
Dostępność użytkownika w sieci, czyli jego obecność, można określić na jeden z dwóch
sposobów:
• poprzez zmianę koloru ikony w zależności od bieżącego statusu użytkownika
lub
• poprzez wiadomość tekstową wprowadzoną przez użytkownika.
Ikony obecności mogą mieć kolor zielony, żółty lub czerwony, co umożliwia szybką identyfikację
statusu obecności. Ikona każdego koloru posiada pole, w którym możesz wprowadzić status
tekstowy.
Twoja obecność, którą możesz ustawić na dowolnym ekranie, dostępna jest dla Twoich
kontaktów. Avaya one-X® Mobile wyświetla informacje o Twojej obecności, jak również
o obecności Twoich kontaktów.
Aby uzyskać informacje o wyświetlaniu obecności kontaktów, patrz Monitorowanie dostępności
kontaktów na s. 34

Integracja z kalendarzem
W przypadku korzystania z Microsoft Office Outlook lub Microsoft Office Outlook Web Access,
aplikacja Avaya one-X® Mobile może użyć danych z kalendarza w celu aktualizowania informacji
o statusie. Aplikacja korzysta z godzin rozpoczęcia i zakończenia spotkań w kalendarzu do
przekazywania następujących informacji o statusie:
• Jeżeli w kalendarzu zaplanowane jest spotkanie, Avaya one-X® Mobile ustawia Twój status
na Zajęty na pięć minut przed rozpoczęciem spotkania i wyświetla komunikat Rozpoczyna
spotkanie o <godzina>.
• Po rozpoczęciu spotkania komunikat o statusie zmieniany jest Na spotkaniu do
<godzina>.
• Po zakończeniu spotkania status zmieniany jest na Dostępny.
• Kiedy Twój kalendarz wskazuje, że spotkanie zaplanowane jest na cały dzień, komunikat
o statusie będzie wskazywał Całodniowe spotkanie.
Jeżeli wprowadziłeś już status tekstowy, komunikaty z kalendarza zostaną dołączone do tego
statusu. Na przykład, po wprowadzeniu statusu tekstowego W pracy i obecności na spotkaniu
do godziny 15.00, aplikacja Avaya one-X® Mobile aktualizuje Twój status tekstowy do W pracy
— na spotkaniu do 15.00.
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Avaya one-X® Mobile zapewnia również wyświetlanie informacji kalendarzowych dla Twoich
kontaktów. Aby uzyskać więcej informacji, patrz Monitorowanie dostępności kontaktów na
s. 34.
Informacje kalendarzowe są dostępne tylko, jeśli administrator systemu skonfigurował ich
dostępność.

Monitorowanie dostępności kontaktów
Avaya one-X® Mobile zapewnia kilka opcji wyświetlania dostępności kontaktów.
Informacje o obecności:
W aplikacji Avaya one-X® Mobile dostępnych jest kilka miejsc, w których możesz sprawdzić
obecność swoich kontaktów:
• Na liście Kontakty, gdzie wyświetlane są informacje dla kontaktów wewnętrznych;
• Na ekranie Konferencja, gdzie wyświetlane są informacje o obecności uczestników
wewnętrznych konferencji. Informacje o obecności nie są dostępne dla uczestników
zewnętrznych;
• Na ekranie Poczta głosowa, gdzie informacje o obecności wyświetlane są dla osoby
pozostawiającej wiadomość głosową.
Na każdym z tych ekranów wyświetlana jest kolorowa ikona po lewej stronie nazwy kontaktu.
Status tekstowy wprowadzony przez kontakt wyświetlany jest pod jego nazwą.
Informacje o obecności są dostępne zarówno dla kontaktów systemowych, jak i kontaktów
osobistych, takich jak kontakty z usługi Gmail. Należy jednak pamiętać, że kontakty osobiste
dodane do katalogu „Osobiste” w aplikacji Avaya one-X® Portal są duplikowane w urządzeniu
przenośnym, jeżeli dana nazwa odpowiada kontaktowi występującemu już w katalogu
„Systemowe”. Dla takich zduplikowanych kontaktów nie są dostępne informacje o obecności.
Aby uniknąć tego typu duplikacji, należy stosować poprawną metodę dodawania kontaktów
systemowych do katalogu „Osobiste” w aplikacji Avaya one-X® Portal. Poprawna metoda to
wykorzystanie przycisku Dodaj do grupy katalogu systemowego. Dodatkowe informacje można
znaleźć w dokumentacji aplikacji Avaya one-X® Portal.
Funkcja Śledź:
Jeśli chcesz skontaktować się z kontaktami, których status obecności wskazuje niedostępność,
możesz skorzystać z funkcji Śledź, aby automatycznie monitorować ich dostępność. Po
ustawieniu funkcji Śledź dla wybranego kontaktu, Avaya one-X® Mobile powiadomi Cię
o zwiększeniu dostępności w statusie obecności danego kontaktu. Przykładowo funkcja Monit
powiadomi Cię, jeśli osoba zmieni status z Nie przeszkadzać na Dostępny. Ikona śladów stóp
wyświetlana obok nazwy kontaktu wskazuje, że funkcja została włączona.
Dostępne są dwie opcje korzystania z funkcji Śledź:
• automatyczne zakończenie śledzenia kontaktu po uzyskaniu informacji o zmianie statusu,
• ciągłe otrzymywanie powiadomień o zmianach statusu do momentu wyłączenia funkcji
śledzenia kontaktu.
Informacje kalendarzowe:
Umożliwia wyświetlanie informacji pobranych z kalendarza dla Twoich kontaktów. Avaya one-X®
Mobile wyświetla spotkania i zaplanowane spotkania na bieżący dzień.
Status telefonu:
Pozwala sprawdzić czy dana osoba rozmawia teraz przez telefon.

Sierpień 2016

Korzystanie z aplikacji Avaya one-X® Mobile Preferred
Komentarze do tego dokumentu? infodev@avaya.com

34

Ustawianie statusu

Ustawianie statusu
Pasek statusu zawiera obszar, który umożliwia wskazanie obecności i ustawienie wiadomości
o statusie. Pasek statusu dostępny jest na wszystkich ekranach aplikacji Avaya one-X® Mobile.

O tym zadaniu
Obszar statusu zawiera kolorowe ikony odzwierciedlające obecność użytkownika, a także pole
tekstowe na wiadomość o statusie. W polu tekstowym możesz wpisać nową wiadomość
o statusie lub wykorzystać ponownie wiadomość wprowadzoną wcześniej.Aplikacja Avaya oneX® Mobile przechowuje pięć ostatnio używanych wiadomości o statusie.

Procedura
1. Dotknij obszaru tekstu statusu na pasku statusu.
Program wyświetli okno dialogowe.
2. Dotknij kolorowej ikony.
3. Aby zmienić informację o statusie, wybierz jedną z poniższych opcji:
• Dotknij pola tekstowego, aby wyświetlić klawiaturę i wpisać status. W miarę
wpisywania kolejnych liter na ekranie będą wyświetlane poprzednie wiadomości
o statusie, zgodne z wpisanymi literami. Dotknij wiadomości lub wpisz nową.
• Aby wyświetlić menu Edytuj, przytrzymaj palec na polu tekstowym. Menu Edytuj
umożliwia zaznaczanie, wycinanie, kopiowanie i wklejanie tekstu do wiadomości
o statusie. Możesz również skorzystać z menu Edytuj, aby dodawać słowa do
słownika.
Wybierz opcję z menu Edytuj, a następnie naciśnij pole tekstowe, aby wyświetlić
klawiaturę i kontynuować wpisywanie wiadomości o statusie.

Korzystanie z funkcji Śledź
Jeśli dany kontakt jest niedostępny, możesz skorzystać z funkcji Śledzenia, aby monitorować
jego dostępność. Funkcja Śledzenia dostępna w aplikacji Avaya one-X® Mobile pozwoli Ci
bieżąco śledzić zmiany statusu danego kontaktu. Przykładowo, program powiadomi Cię, jeśli
osoba zmieni status z Nie przeszkadzać na Zajęty lub z Zajęty na Dostępny.

O tym zadaniu
Zmiana statusu dostępności monitorowanej osoby sprawi, że na pasku powiadomień pojawi się
aktualizacja. Otrzymasz również wiadomość błyskawiczną.

Procedura
1. Na ekranie Kontaktów wybierz nazwę kontaktu, którego dostępność chcesz monitorować.
Na pasku narzędzi znajdziesz dodatkowe informacje o statusie danej osoby.
2. Dotknij ikony śladów, aby rozpocząć obserwację kontaktu.
Ikona śladów zostanie podświetlona.
3. (Opcjonalnie) Aby wyłączyć otrzymywanie powiadomień, dotknij ikonę śladów.
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Następne czynności
Możesz ustawić opcje tak, aby obserwacja wyłączała się automatycznie. Aby to zrobić:
1. Na Ekranie głównym wybierz opcję Ustawienia.
2. Wybierz ikonę Avaya one-X® Mobile.
3. Ustaw suwak opcji Automatyczne wyłączanie śledzenia w pozycji Wł..

Wyświetlanie informacji kalendarzowych
Skorzystaj z aplikacji Avaya one-X® Mobile, aby sprawdzić, czy dany kontakt znajduje się na
spotkaniu o danej godzinie.

Procedura
1. Na ekranie Kontakty naciśnij nazwę kontaktu, aby otworzyć ekran komunikacji dla tego
kontaktu.
2. Wybierz opcję Szczegóły.
Aplikacja Avaya one-X® Mobile pozwoli sprawdzić, czy dana osoba znajduje się na
spotkaniu.

Wyświetlanie statusu telefonu
Pozwala sprawdzić czy dana osoba rozmawia teraz przez telefon.

Procedura
Wybierz jeden z poniższych sposobów:
• Aby otworzyć ekran komunikacji dla danej osoby, na ekranie Osoby dotknij strzałkę do przodu
odpowiadającą danej osobie.
Uwaga:
Jeśli dana osoba rozmawia przez telefon, w aplikacji na ekranie komunikacji jest
wyświetlana wyróżniona ikona telefonu.
• Wyświetl wpis dla danego kontaktu na ekranie Kontakty. Jeżeli kontakt prowadzi rozmowę,
aplikacja wyświetli obok jego nazwy ikonę telefonu w kolorze czerwonym.
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Rozdział 4: Obsługa połączeń

Nawiązywanie połączeń
W przypadku użycia aplikacji Avaya one-X® Mobile do nawiązania połączenia, domyślnie
aplikacja ta przekazuje do polecenie wybrania numeru telefonu bieżącej lokalizacji użytkownika.
Po odebraniu telefonu w bieżącej lokalizacji aplikacja Avaya one-X® Mobile wybiera numer,
z którym chcesz się skontaktować. Połączenia są przekierowywane za pomocą centrali PBX z
użyciem systemu kontroli połączeń firmy zewnętrznej (3PCC). Jeśli wybierzesz tryb VoIP
zamiast opcji 3PCC, obsługą połączenia zajmie się aplikacja Avaya one-X® Mobile, a nie
system .
W obydwu trybach możesz:
• wykonywać, odbierać i rozłączać połączenia
• korzystać z dotykowych klawiszy tonowych w trakcie połączeń
• przekierowywać połączenia z nadzorem lub bez
Uwaga:
W trakcie połączenia 3G dostęp do niektórych funkcji połączeń oraz wysyłanie wiadomości
błyskawicznych może nie być możliwe. Niektóre urządzenia mobilne oraz niektórzy
operatorzy ograniczają możliwość przesyłania danych w trakcie połączeń 3G.
W poniższych rozdziałach opisano sposoby określania informacji o lokalizacji oraz nawiązywania
połączeń.

Konfiguracja lokalizacji połączenia
Przed nawiązaniem połączenia należy określić numer telefonu, pod którym aplikacja Avaya oneX® Mobile może Cię zlokalizować. Na przykład, jeżeli zazwyczaj wykonujesz połączenia za
pomocą telefonu stacjonarnego, możesz ustawić nawiązywanie połączeń przez telefon
komórkowy lub hotelowy, jeżeli jesteś w podróży.
Twoja lokalizacja połączenia to zazwyczaj telefon komórkowy, na którym zainstalowano
aplikację Avaya one-X® Mobile, istnieje jednak możliwość jej konfigurowania w zależności od
potrzeb. Umożliwia to określenie telefonu preferowanego do wykonywania połączeń oraz zmianę
numeru w przypadku zmiany lokalizacji.
Na ekranie pojawi się komunikat o błędzie, jeśli nie zdefiniowano lokalizacji połączenia. Stanie
się tak również w przypadku, gdy wybierzesz lokalizację, która nie została jeszcze zdefiniowana.
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O tym zadaniu
Wybierz ikonę Bieżący obiekt na pasku statusu:
• Domyślna lokalizacja połączenia to Telefon służbowy.
Użytkownicy muszą skonfigurować numer Komórkowy przy pierwszym wybraniu lokalizacji
Komórkowy.

Procedura
1. Z paska statusu wybierz ikonę Bieżący obiekt, aby otworzyć menu.
2. Wybierz jedną z następujących lokalizacji z menu:
• Telefon komórkowy: numer telefonu komórkowego ustawiony w kliencie Avaya oneX® Mobile lub w programie Avaya one-X® Portal.
• Telefon służbowy: numer ten ustawiany jest przez administratora systemu i nie
podlega konfiguracji.
• Telefon domowy: numer telefonu domowego można ustawić za pomocą klienta
Avaya one-X® Mobile lub aplikacji Avaya one-X® Portal;
• VoIP: numer telefonu lub numer wewnętrzny urządzenia, za pomocą którego
zalogowałeś się do klienta Avaya one-X® Mobile. Ten numer telefonu jest taki sam jak
numer wewnętrzny skonfigurowany przez administratora systemu.
• Niestandardowy numer telefonu: numer ten telefonu można ustawić wyłącznie za
pomocą klienta Avaya one-X® Mobile. Numery wewnętrzne nie są dozwolone jako
niestandardowe numery telefonu.Aplikacja Avaya one-X® Mobile wyświetli komunikat
Operacja nie powiodła się, jeśli użyjesz numeru wewnętrznego jako
niestandardowego numeru telefonu.
Po wybraniu lokalizacji na pasku statusu pojawi się ikona zależna od Twojego wyboru.
Jeśli wybierzesz lokalizację, która nie została skonfigurowana, aplikacja wyświetli monit o
wprowadzenie ustawień.
3. Aby zmienić numer telefonu dla aktywnej lokalizacji, na pasku statusu naciśnij ikonę
Bieżący obiekt, a następnie wybierz z menu opcję Ustaw numer telefonu. Przejdź do
następnej czynności.
Aby usunąć numer telefonu dla aktywnej lokalizacji, na pasku statusu naciśnij ikonę
Bieżący obiekt, a następnie wybierz z menu opcję Wyczyść numer telefonu.
W aplikacji wyświetlone zostanie potwierdzenie i nastąpi powrót do ekranu głównego.
4. Wpisz nowy numer w polu tekstowym. Aby dołączyć prefiks, zaznacz pole wyboru
System telefonii wymaga prefiksu i wprowadź numer prefiksu w polu Prefiks.
5. Po zakończeniu wprowadzania zmian, w zależności od urządzenia naciśnij przycisk OK
lub Zapisz.
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Nawiązywanie połączenia z listy kontaktów
Procedura
1. Poniższe metody pozwalają wykonać połączenie za pomocą listy kontaktów:
• Wybierz numer telefonu za pomocą zintegrowanej klawiatury.
• Dotknij nazwy danego kontaktu, aby wyświetlić listę dostępnych opcji. Wybierz ikonę
telefonu .
2. (Opcjonalnie) Aby dodać kontakt do konferencji, wybierz opcję Dodaj do konferencji

.

3. (Opcjonalnie) Dotknij opcji Szczegóły, aby poznać dalsze informacje dotyczące
wybranego kontaktu .

Nawiązywanie połączenia z wiadomości błyskawicznej
Poniższe kroki umożliwiają udzielenie odpowiedzi na wiadomość błyskawiczną przez nawiązanie
połączenia z nadawcą.

Procedura
1. W telefonie komórkowym przejdź do ekranu Wiadomości błyskawicznych i wybierz jedną
z nich.
Program wyświetli ekran łączności.
2. Aby wykonać połączenie, dotknij ikony telefonu.

Korzystanie ze zintegrowanego modułu wybierania numerów
Aplikacja Avaya one-X® Mobile oferuje zintegrowany moduł wybierania numerów, którego
możesz użyć do nawiązywania połączeń z kontaktami w katalogu osobistym lub firmowym.
Możesz także użyć go do nawiązywania połączeń z zewnętrznymi kontaktami.

Wymagania wstępne
Skonfiguruj reguły w Ustawienia > Plan połączeń. Aby uzyskać więcej informacji, skontaktuj
się z administratorem systemu.

Procedura
1. Aby uruchomić moduł wybierania numerów, przejdź do ekranu Kontakty i wciśnij przycisk
zintegrowanej klawiatury numerycznej.
2. Wpisz cały numer.
3. Aby wykonać połączenie, dotknij ikony telefonu
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Tworzenie nowej wiadomości e-mail z listy kontaktów
Poniższe kroki umożliwiają utworzenie wiadomości e-mail z listy kontaktów. Jeżeli dla kontaktu
nie skonfigurowano adresu e-mail, wyświetlony zostanie odpowiedni komunikat. Jeżeli dla
kontaktu skonfigurowano poprawny adres e-mail, możesz wybrać preferowaną aplikację poczty
e-mail i użyć jej do wysłania wiadomości do wybranego kontaktu. Możesz wysłać wiadomość email do kilku osób jednocześnie.
Aby wysłać wiadomość głosową za pomocą poczty e-mail, przejdź do punktu Wysyłanie
wiadomości głosowych pocztą e-mail na s. 63.

Procedura
1. Naciśnij nazwę kontaktu na liście Kontakty. Aby wybrać kilka kontaktów, naciśnij przycisk
Zaznacz w górnej części ekranu i wybierz kontakty, które mają zostać dodane do grupy
e-mail.
2. Po wybraniu kontaktów wciśnij przycisk Poczty e-mail:

Pojawi się ekran tworzenia wiadomości. W tym momencie możesz otrzymać komunikat o
błędzie, jeśli nie podano adresu e-mail dla kontaktów wybranych w ramach czynności 1.
3. Wpisz Temat wiadomości za pomocą zintegrowanej klawiatury. Na tej samej zasadzie
wpisz treść wiadomości pod jej Tematem, w pustym miejscu nad formułą „Wysłano z
iPhone'a”.
4. Po wpisaniu wiadomości wciśnij przycisk Wyślij:

Uwaga:
Aby sprawdzić, czy wiadomość została wysłana, musisz zamknąć ekran jej tworzenia
i uruchomić natywną aplikację poczty e-mail w telefonie iPhone.

Używanie programu Avaya one-X® Mobile do wybierania
dowolnego numeru na telefonie
Wymagania wstępne
O tym zadaniu
Używanie programu Avaya one-X® Mobile do wybierania dowolnego numeru w smartfonie.
Możesz nawiązać połączenie z numerem z listy kontaktów rodzimych, które znajdują się w
kalendarzu, na stronie internetowej, w komunikacie, wiadomości e-mail lub w innym miejscu.

Procedura
1. Dotknij numeru w dowolnej aplikacji w swoim telefonie.
Smartfon poprosi o wybór aplikacji, aby zrealizować połączenie.
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Konfigurowanie ustawień odczytu nazwiska osoby dzwoniącej

2. Wybierz Avaya one-X® Mobile.

Konfigurowanie ustawień odczytu nazwiska osoby
dzwoniącej
O tym zadaniu
Użyj tej procedury, jeśli chcesz, aby w aplikacji było odczytywane nazwisko osoby dzwoniącej.
Domyślnie to ustawienie jest wyłączone.

Procedura
1. Z poziomu ekranu aplikacji Avaya one-X® Mobile przejdź do opcji Menu > Ustawienia.
2. W obszarze Anonsy głosowe przesuń w prawo suwak Wypowiedz nazwisko.
3. Dotknij przycisku Gotowe.

Przekierowanie połączeń
O tym zadaniu
Przekierowanie połączeń w aplikacji one-X Mobile odbywa się na dwa sposoby:
• Przekierowanie nienadzorowane: Przekierowanie połączenia do żądanego odbiorcy bez
powiadamiania o rozmowie przychodzącej.
• Przekierowanie nadzorowane: Przekierowanie połączenia do żądanego odbiorcy po
powiadomieniu go o rozmowie przychodzącej. Zwykle polega to na zawieszeniu rozmowy i
nawiązaniu połączenia z żądanym odbiorcą. Powiadamia się go o połączeniu i, jeśli wyrazi
zgodę, przekierowuje się je do niego.
Podczas aktywnego połączenia na ekranie pojawi się przycisk Przekierowania.

Procedura
1. Na ekranie aktywnego połączenia wciśnij przycisk Przekierowania.

W ten sposób dana rozmowa zostanie zawieszona.
Uwaga:
Możesz zawiesić bieżące połączenie przed rozpoczęciem przekierowania, wystarczy
że wciśniesz przycisk Wstrzymaj.
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2. Dotknij przycisku klawiatury numerycznej, aby ją otworzyć i wpisać numer wewnętrzny,
do którego chcesz przekierować wstrzymane połączenie.

Możesz go również wybrać z listy kontaktów.
3. Aby przekierować połączenie:
• Dla przekierowań bez nadzoru: wybierz numer wewnętrzny. Gdy usłyszysz dźwięk
dzwonka, rozłącz się. Wstrzymane połączenie zostanie automatycznie przekierowane
do odbiorcy.
• Dla przekierowań z nadzorem: wybierz numer wewnętrzny, poczekaj aż dana osoba
odbierze połączenie i upewnij się, że akceptuje przekierowanie. W tym momencie
możesz nacisnąć przycisk Przekierowania.

Przekierowanie połączeń firmy zewnętrznej
Możesz skorzystać z tej funkcji do przekierowania połączeń przychodzących w aplikacji Avaya
one-X® Mobile za pomocą systemu kontroli innej firmy.

Procedura
1. Podczas trwania rozmowy dotknij czerwonego paska w dolnej części aplikacji Avaya oneX® Mobile.
Na ekranie pojawi się Lista połączeń.
2. Aby przekierować połączenie, dotknij przycisku Przekieruj.
3. Wybierz jedną z opcji:
• Określ numer docelowy z listy Kontaktów.
• Skorzystaj z klawiatury do wybrania numeru.

Przenoszenie połączenia na inne telefony
Procedura
1. Aby przenieść połączenie, na ekranie kontrolnym trwającego połączenia dotknij ikony
Połączenia.
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Na telefonie komórkowym wyświetli się ekran Lista aktywnych połączeń.
2. Na ekranie Lista aktywnych połączeń dotknij ikony Przenieś połączenia

.

Na ekranie telefonu komórkowego wyświetlone zostanie okno dialogowe Przenieś
połączenia na.
3. Z poziomu okna Przenieś połączenia na wybierz jedną z poniższych opcji:
• VoIP: numer telefonu lub numer wewnętrzny urządzenia, za pomocą którego
zalogowałeś się do klienta Avaya one-X® Mobile. Ten numer telefonu jest taki sam jak
numer wewnętrzny skonfigurowany przez administratora systemu.
• Komórkowy: numer telefonu komórkowego ustawiony w kliencie Avaya one-X® Mobile
lub aplikacji Avaya one-X® Portal.
• Domowy: numer telefonu domowego można ustawiony w kliencie Avaya one-X®
Mobile lub aplikacji Avaya one-X® Portal.
• Służbowy: numer ten ustawiany jest przez administratora systemu i nie podlega
konfiguracji.
• Niestandardowy: ten numer telefonu można ustawić wyłącznie za pomocą klienta
Avaya one-X® Mobile.
4. Dotknij opcji OK.
Łącza pokrewne
Konfiguracja lokalizacji połączenia na s. 37

Wstrzymywanie połączeń
Po wstrzymaniu danego połączenia możesz powrócić do korzystania z aplikacji. Ponadto
możesz wykonywać przekierowania (z nadzorem lub bez) do zawieszonych połączeń.

Procedura
1. Możesz wstrzymać daną rozmowę wybierając ikonę Wstrzymania na ekranie
połączenia.

2. Dotknij jej ponownie, aby wznowić rozmowę.

Wyciszanie połączenia
Procedura
Możesz włączyć lub wyłączyć wyciszanie połączenia za pomocą przycisku Wycisz na ekranie
sterowania podczas połączenia.
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Rozdział 5: Wykonywanie połączeń
konferencyjnych

Zarządzanie mostkiem konferencyjnym
Pełnienie funkcji gospodarza i zarządzanie połączeniami konferencyjnymi wymaga
skonfigurowania numeru wewnętrznego konferencji w aplikacji Avaya one-X® Portal. Należy
pamiętać, że to aplikacja IP Office, nie urządzenie mobilne, jest hostem mostka
konferencyjnego.
Ekran konferencji umożliwia dołączenie do własnego mostka konferencyjnego, wyciszanie
i wyłączanie wyciszenia uczestników, wprowadzanie aliasów uczestników i rozłączanie
uczestników. Konferencją możesz zarządzać przy użyciu wskaźników wizualnych na ekranie
Konferencja. Wskaźniki wizualne zapewniają dostęp do następujących informacji:
•
•
•
•
•

kto jest połączony z Twoim mostkiem konferencyjnym,
którzy uczestnicy są wyciszeni lub ich wyciszenie zostało wyłączone,
czy konferencja jest zamknięta czy otwarta,
informacje o obecności uczestników konferencji,
czy uczestnicy to kontakty wewnętrzne czy zewnętrzne; ikona słupa telefonicznego
oznacza kontakt zewnętrzny.

Numer telefonu lub alias każdego z uczestników będzie widoczny na ekranie. Jeżeli uczestnik
znajduje się na liście kontaktów, wyświetlany jest jego awatar. Ikona słupa telefonicznego
oznacza kontakt zewnętrzny.
W przypadku trwającej konferencji, po dotknięciu uczestnika wyświetlonego na liście na ekranie
konferencji można wyświetlić dotyczące go opcje, takie jak wiadomości błyskawiczne
wymieniane z uczestnikiem, dodawanie/usuwanie uczestnika z listy, wyświetlanie informacji o
uczestniku i odłączenie uczestnika z konferencji.

Dodawanie uczestników konferencji
Lista kontaktów umożliwia dodawanie uczestników do połączenia konferencyjnego. Do
połączenia możesz dodawać pojedyncze kontakty lub wiele kontaktów jednocześnie.

Procedura
1. Na ekranie Kontakty naciśnij przycisk Wybierz.
2. Dotknij nazwy kontaktów na liście, aby dodać je do wybranej grupy. Naciśnij przycisk
Zaznacz wszystko, aby dodać wszystkie kontakty do wybranej grupy.
Okrągły zielony przycisk oznacza zaznaczony kontakt.
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3. Gdy dokonasz wyboru, naciśnij przycisk Dodaj do konferencji poniżej:

Zaznaczone kontakty stają się uczestnikami Twojego mostka konferencji. Kontakty są
wyświetlane na ekranie Konferencja, gdy tylko odbiorą połączenie konferencyjne.
Należy pamiętać, że jeśli w aplikacji Avaya one-X® Portal nie skonfigurowano numeru
wewnętrznego konferencji, wyświetlany jest komunikat „Brak konferencji
skonfigurowanej na serwerze” i skonfigurowanie konferencji nie jest możliwe. W takim
przypadku należy poprosić o pomoc administratora systemu.
4. Na ekranie konferencji naciśnij przycisk Dodaj do konferencji, aby dodać siebie do
mostka konferencyjnego:

Zamykanie i otwieranie konferencji
Aplikacja Avaya one-X® Mobile pozwala zablokować dostęp do trwającej konferencji.
Konferencję można zamknąć w dowolnym momencie, co zapobiega dołączaniu do niej nowych
uczestników.

Procedura
1. Naciśnij przycisk Menu urządzenia mobilnego, aby wyświetlić opcje strony konferencji.
2. Wybierz z menu opcję Zamknij.
Po zamknięciu konferencji na ekranie wyświetlana jest ikona zamka, potwierdzająca
pomyślne zamknięcie konferencji.
3. Aby otworzyć konferencję, naciśnij klawisz Menu urządzenia i wybierz opcję Otwórz.
Ikona zamka zniknie ze strony konferencji.

Wyciszanie uczestników
Gospodarz konferencji może wyciszać poszczególnych lub wszystkich uczestników.

O tym zadaniu
Jeśli przełączysz wyciszenie uczestnika konferencji, ikona mikrofonu obok nazwy kontaktu
wskaże jego aktualny status. Osoba, która została wyciszona będzie mieć obok nazwy ikonę
przekreślonego mikrofonu.

Procedura
Wybierz jedną z poniższych opcji:
a. Aby wyciszyć danego uczestnika, na ekranie konferencji wybierz opcję Edytuj, wybierz
uczestnika i opcję Wycisz.
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Wykonaj te same czynności, aby wyłączyć wyciszenie.
b. Aby wyciszyć wszystkich uczestników, na ekranie konferencji naciśnij przycisk Więcej menu
i wybierz opcję Wycisz.
Aplikacja wyciszy właściciela konferencji.
Wykonaj te same czynności, aby wyłączyć wyciszenie wszystkich uczestników.

Rozłączanie uczestników
Poniższe krok umożliwiają rozłączanie uczestników z mostkiem konferencyjnym.

Procedura
1. Na ekranie Konferencja określ uczestników, których chcesz rozłączyć z konferencją.
2. Naciśnij przycisk Edytuj i zaznacz uczestników, których chcesz rozłączyć.
Zielony okrągły przycisk wskazuje zaznaczonego uczestnika.
3. Naciśnij przycisk Rozłącz, aby usunąć zaznaczonych uczestników z mostka
konferencyjnego.

Rozpoczynanie konferencji adhoc
Wymagania wstępne
Upewnij się, że:
• Zostało nawiązane więcej niż jedno połączenie.
• Połączenia są Aktywne lub Zawieszone.
• Nie wszystkie połączenia są Zawieszone.

O tym zadaniu
Użyj tej procedury, aby rozpocząć konferencję adhoc mając Aktywne połączenie. Aby uniknąć
problemów z połączeniami konferencji adhoc, w przypadku Avaya zaleca się, aby:
• nie było trwającego połączenia konferencyjnego meet-me
• było tylko jedno połączenie konferencyjne adhoc
Uwaga:
Nie można scalić dwóch lub więcej konferencji adhoc VoIP.

Procedura
Dla aktywnego połączenia dotknij opcji Scal.
Aplikacja doda uczestników trwających połączeń do konferencji.
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Rozdział 6: Wyświetlanie historii połączeń

Wyświetlanie historii połączeń
Aplikacja one-X Mobile Preferred for wyświetla na ekranie zdarzeń historię połączeń
przychodzących, wychodzących i nieodebranych, a także foldery poczty głosowej. Dzięki niej
możesz zobaczyć godzinę połączenia i numer telefonu. Przeciągnij widoczny numer telefonu,
aby:
• wykonać połączenie,
• wysłać wiadomość poprzez komunikator, lub
• rozpocząć rozmowę konferencyjną.
Avaya one-X® Mobile powiadomi Cię o liczbie nieodebranych połączeń i wiadomości poczty
głosowej, nawet jeśli aplikacja pracuje w tle.

Procedura
1. Z paska nawigacji aplikacji one-X Mobile Preferred dla wybierz kartę Zdarzenia.
System wyświetli ekran, na którym znajdziesz listę:
• wszystkich połączeń,
• połączeń nieodebranych,
• połączeń przychodzących,
• połączeń wychodzących, i
• folderów poczty głosowej.
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Wyświetlanie historii połączeń

2. Wybierz typ zdarzeń, które chcesz wyświetlić.
3. Dotknij nazwy kontaktu, aby wyświetlić szczegóły danego zdarzenia i listę możliwych do
wykonania czynności.
Typ zdarzenia

Czynności do wykonania

Poczta głosowa

• Połącz
• Odtwórz
• Prześlij przez e-mail
• Usuń

Historia połączeń dla listy kontaktów

• Połącz
• Wyślij wiadomość błyskawiczną
• Dodaj do konferencji
• Informacje
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Wyświetlanie historii połączeń

Wyświetlanie historii wszystkich połączeń
Procedura
1. Z paska nawigacji aplikacji one-X Mobile Preferred dla wybierz kartę Zdarzenia.
2. Wybierz opcję Wszystkie połączenia.

Wyświetlanie historii połączeń nieodebranych
Procedura
1. Z paska nawigacji aplikacji one-X Mobile Preferred dla wybierz kartę Zdarzenia.
2. Wybierz opcję Połączenia nieodebrane.

Wyświetlanie historii połączeń przychodzących
Procedura
1. Z paska nawigacji aplikacji one-X Mobile Preferred dla wybierz kartę Zdarzenia.
2. Wybierz opcję Połączenia przychodzące.

Wyświetlanie historii połączeń wychodzących
Procedura
1. Z paska nawigacji aplikacji one-X Mobile Preferred dla wybierz kartę Zdarzenia.
2. Wybierz opcję Połączenia wychodzące.
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Rozdział 7: Zarządzanie połączeniami
VoIP

Informacje o funkcji VoIP
Aplikacja Avaya one-X Mobile Preferred for IP Office oferuje wsparcie dla protokołu Voice over
Internet Protocol (VoIP). Protokół VoIP pozwala przesyłać dane głosowe w sieciach
korzystających z adresów IP, np. w Internecie.
Za pomocą aplikacji Avaya one-X® Mobile możesz wykonywać i odbierać takie połączenia.
Konfiguracja klienta aplikacji Avaya one-X® Mobile w trybie VoIP pozwala wykonywać połączenia
w sieciach Wi-Fi, 3G i 4G, eliminując tym samym wydatki na rozmowy telefoniczne. Zmiana
trybu połączeń na VoIP jest szczególnie przydatna w przypadku połączeń międzynarodowych,
gdyż znacznie obniża koszty takich rozmów.
W trybie VoIP klient mobilny rejestruje numer wewnętrzny użytkownika w aplikacji IP Office,
realizując wszystkie funkcje systemu kontroli połączeń, włącznie z opcjami dostępnymi w trakcie
połączenia. Jeżeli sieć Wi-Fi jest niedostępna lub jakość połączenia jest niewystarczająca,
możesz skorzystać z trybu oddzwaniania. Domyślnie tryb VoIP jest wyłączony. Ustawienie to
można zmienić z poziomu aplikacji. Aby dowiedzieć się więcej, przejdź do punktu Włączanie
trybu VoIP na s. 24.

Jednoczesna rejestracja w trybie VoIP
Aplikacja Avaya one-X Mobile Preferred for IP Office potrafi dokonać jednoczesnej rejestracji
połączeń w systemie IP Office z pozostałych urządzeń, np. telefonu stacjonarnego, urządzenia
Avaya Communicator czy telefonu programowego. Należy jednak pamiętać, że tylko jedna z
aplikacji (Avaya one-X® Mobile dla urządzeń iPhone lub Avaya one-X® Mobile dla systemu
Android) może dokonywać rejestracji w systemie IP Office w tym samym czasie.

Działanie funkcji VoIP dla połączeń sieci komórkowych
Telefon nie może jednocześnie wykonywać połączenia komórkowego i w trybie VoIP.
Połączenia w sieci komórkowej mają wyższy priorytet.
• Jeśli połączenie w sieci komórkowej jest aktywne lub zawieszone i otrzymasz połączenie
przychodzące w trybie VoIP, połączenie to będzie nadal dzwonić dla pozostałych telefonów
w ramach konfiguracji jednoczesnej. Jeśli nie odbierzesz połączenia VoIP na żadnym z
urządzeń, znajdziesz je w historii jako nieodebrane.
• Jeśli podczas połączenia VoIP odbierzesz rozmowę z sieci komórkowej, połączenie VoIP
zostanie automatycznie wstrzymane. Jedyną opcją do wyboru będzie zakończenie
rozmowy. Możesz ręcznie odebrać wstrzymane połączenie VoIP, o ile zakończysz
rozmowę w sieci komórkowej.
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• Jeśli połączenie VoIP zostało automatycznie wstrzymane, dostępna będzie wyłącznie opcja
Zakończenia rozmowy. Pozostałe opcje będą wyłączone.
• Podczas przechodzenia z sieci komórkowej do sieci Wi-Fi lub odwrotnie aktywne
połączenie VoIP zostanie zakończone. Po podłączeniu telefonu do nowej sieci urządzenie
Avaya one-X® Mobile zostanie ponownie zarejestrowane w systemie , jeśli funkcja VoIP
została skonfigurowana dla obu sieci. Po zarejestrowaniu aplikacji w systemie Avaya oneX® Mobile możesz wykonywać i odbierać połączenia, korzystając z .

Wykonywanie i odbieranie połączeń VoIP
Jeśli aplikacja Avaya one-X® Mobile została przypisana do produktu , możesz za jej pomocą
odbierać i wykonywać połączenia. Będą one wykonywane w ramach protokołu VoIP, o ile został
on wybrany do ich obsługi.

Wykonywanie połączeń VoIP
Aby wykonać połączenie w trybie VoIP, musisz wybrać go jako lokalizację połączeń
wychodzących. Skorzystaj z przycisku Bieżący obiekt na Ekranie głównym, aby tryb VoIP pełnił
rolę lokalizacji dla połączeń wychodzących. Możesz wykonywać połączenia VoIP z poniższych
miejsc:
• Ekran kontaktów
• Okno rozmowy za pomocą wiadomości błyskawicznych
• Klawiatura numeryczna
• Rejestr połączeń
• Poczta głosowa
• Mapa geolokalizacji
• Dołącz do konferencji

Odbieranie połączeń VoIP
Wymagania wstępne
Aby odpowiedzieć na dowolne połączenie VoIP, należy najpierw odblokować ekran blokady
urządzenia w systemie iOS. Żaden produkt firmy Avaya nie jest w stanie obejść ochrony za
pomocą blokady ekranu na urządzeniu z systemem iOS.

O tym zadaniu
Jeżeli klient usługi VoIP został przypisany do produktu , a połączenie jest wykonywane na Twój
numer, na ekranie pojawi się komunikat o połączeniu przychodzącym. Tryb uśpienia zostanie
przerwany (jeśli był włączony) i po chwili usłyszysz dźwięk dzwonka. Ekran połączeń
przychodzących może wyświetlać więcej niż jedną pozycję, jeśli korzystasz z funkcji połączeń
oczekujących. Aby ją włączyć, należy skorzystać z programu Manager.
Karta Aktywnych połączeń wyświetla bieżące rozmowy.
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Konfiguracja trybu Bluetooth dla połączeń VoIP

Procedura
Wykonaj jedną z poniższych czynności:
• Wybierz opcję Odbierz, aby rozpocząć rozmowę.
• Jeśli nie chcesz odbierać danego połączenia, wybierz opcję Ignoruj.

Konfiguracja trybu Bluetooth dla połączeń VoIP
Możesz skonfigurować urządzenie iPhone tak, aby korzystał z zestawów słuchawkowych do
obsługi połączeń VoIP w trybie Bluetooth. Pamiętaj, że w takim wypadku funkcja Avaya one-X®
Mobile dokonuje integracji z zestawem słuchawkowym wyłącznie na poziomie obsługi dźwięku.
Podczas połączenia VoIP możesz słuchać, mówić i ustawiać poziom głośności.Aplikacja Avaya
one-X® Mobile nie obsługuje następujących opcji trybu Bluetooth podczas połączenia VoIP:
• Korzystanie z klawiszy do wykonywania lub przerwania połączenia VoIP.
• Wyświetlanie informacji o przychodzących lub trwających połączeniach VoIP w
samochodowym zestawie głośnomówiącym.
• Obsługa aplikacji za pomocą poleceń głosowych.
• Dostęp do Kontaktów za pomocą urządzenia Bluetooth.

O tym zadaniu
Skorzystaj z poniższej procedury, aby ustawić opcje obsługi trybu Bluetooth dla zestawów
słuchawkowych podczas połączenia VoIP.

Procedura
1. Przejdź do menu Ustawienia > Bluetooth.
2. Przesuń suwak, aby włączyć tryb Bluetooth.

Sierpień 2016

Korzystanie z aplikacji Avaya one-X® Mobile Preferred
Komentarze do tego dokumentu? infodev@avaya.com

53

Zarządzanie połączeniami VoIP

3. Wybierz urządzenie Bluetooth, aby dokonać parowania z urządzeniem Apple iPhone.

Włączenie dzwonka zewnętrznego dla połączeń VoIP
O tym zadaniu
Funkcja dzwonka zewnętrznego umożliwia powiadamianie o połączeniach przez głośnik nawet
przy podłączonych słuchawkach.

Procedura
1. Z poziomu ekranu aplikacji Avaya one-X® Mobile przejdź do Menu > Ustawienia.
2. Przesuń suwak Dzwonek zewnętrzny w prawo.
3. Dotknij opcji Gotowe.

Nagrywanie połączeń VoIP
O tym zadaniu
W tej części opisano procedurę nagrywania połączenia VoIP. Możesz nagrywać tylko trwające
połączenia.

Procedura
1. Podczas trwającego połączenia dotknij opcji Rozpocznij.
Aplikacja wygeneruje powiadomienie głosowe informujące o nagrywaniu połączenia.
2. Dotknij opcji Zatrzymaj lub zakończ połączenie, aby zatrzymać nagrywanie.
Nagranie zostanie przesłane do folderu poczty głosowej.

Zmiana ustawień podsumowania połączeń VoIP
Procedura
1. Z poziomu menu ustawień urządzenia dotknij opcji Komórkowy.
2. Dotknij opcji Powiadomienia.
3. Przesuń suwak Podsumowanie połączeń w lewo, aby wyłączyć funkcję, lub w prawo,
aby ją włączyć.
Uwaga:
Domyślnie funkcja Podsumowanie połączeń jest włączona.
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Przeglądanie parametrów połączenia VoIP

Przeglądanie parametrów połączenia VoIP
Procedura
Dotknij i nad opcją Zakończ połączenie.
Na ekranie wyświetlą się następujące parametry połączenia:
• Opóźnienie: opóźnienie w komunikacji.
• Wahanie: czas potrzebny do komunikacji pomiędzy nadawcą a odbiorcą.
• Utrata pakietów wysł.: maksymalna liczba pakietów lub ramek utraconych podczas
wysyłania pomiędzy punktami końcowymi.
• Utrata pakietów odebr.: maksymalna liczba pakietów lub ramek utraconych podczas
odbierania pomiędzy punktami końcowymi.
• Odebrany kodek: kodek wykorzystywany do kompresji i dekompresji multimediów.
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Rozdział 8: Korzystanie z wiadomości
błyskawicznych

Wysyłanie wiadomości błyskawicznej
Poniższa procedura umożliwia wysłanie wiadomości błyskawicznej do wybranego kontaktu.
Ikona Zaznacz umożliwia wysyłanie wiadomości błyskawicznych do wielu kontaktów.
Wiadomości błyskawiczne mogą zawierać emotikony. Znajdziesz je na Ekranie głównym oraz na
ekranie Wiadomości błyskawicznych.
Aplikacja Avaya one-X® Mobile obsługuje następujące emotikony:
Znaczenie

Emotikona

Kod

Znaczenie

Emotikona

Kod

Złość

:@

Smutek

:(

Zmieszanie

:S

Zaskoczenie

:-o

Płacz

:’(

Uśmiech

:)

Wstyd

:$

Język

:P

Szeroki uśmiech

:D

Mrugnięcie

;)

Pocałunek

:-*

Procedura
1. Na ekranie Kontakty dotknij nazwy kontaktu, aby otworzyć ekran komunikacji.
Uwaga:
Jeśli wyślesz wiadomość błyskawiczną do Grupy rozsyłania o nazwie Wszyscy,
zobaczą ją tylko ci użytkownicy, którzy mogą odbierać wiadomości błyskawiczne.
Użytkownicy wersji Basic oraz kontakty zewnętrzne (np. osoby używające
komunikatora Google Talk lub poczty Google Mail) nie otrzymają takiej wiadomości.
2. Wybierz opcję Wyślij wiadomość błyskawiczną.
3. Wybierz jedną z poniższych opcji:
• Dotknij pola tekstowego, aby otworzyć klawiaturę i wpisać wiadomość.
• Naciśnij symbol emotikony, aby wyświetlić ich listę i móc je wstawiać do wiadomości.
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4. Po wpisaniu wiadomości wciśnij przycisk Wyślij.

Odbieranie wiadomości błyskawicznych
W przypadku nadejścia nowej wiadomości błyskawicznej powiadomienie o niej jest zawsze
wyświetlane na ekranie głównym. Jeżeli wiadomości błyskawiczne pochodzą od więcej niż
jednej osoby, pod tekstem pojawi się seria kropek, odzwierciedlająca liczbę wiadomości do
wyświetlenia. Przesuń palcem po ekranie, aby wyświetlić wiadomości. Jeśli chcesz kontynuować
rozmowę w ramach komunikatora, musisz wybrać daną wiadomość.

W przypadku napotkania problemów z odbieraniem wiadomości błyskawicznych w aplikacji
Avaya one-X® Mobile upewnij się, czy nie jesteś równocześnie zalogowany do kilku klientów
XMPP. W przypadku zalogowania do kilku klientów XMPP wiadomości błyskawiczne przesyłane
są do klienta wskazującego najwyższą dostępność. Na przykład, jeżeli zalogowałeś się do
aplikacji Avaya one-X® Mobile z obecnością „Z dala od urządzenia” i do aplikacji Avaya one-X®
Portal z obecnością „Dostępny”, wiadomość błyskawiczna przesyłana jest do Avaya one-X®
Portal.

Konfigurowanie ustawień odczytu otrzymanych
wiadomości
O tym zadaniu
Użyj tej procedury, jeśli chcesz, aby aplikacja odczytywała wiadomości błyskawiczne, które
otrzymujesz. Domyślnie to ustawienie jest wyłączone.

Procedura
1. Z poziomu ekranu aplikacji Avaya one-X® Mobile przejdź do opcji Menu > Ustawienia.
2. W obszarze Anonsy głosowe przesuń w prawo suwak Czytaj komunikaty.
3. Dotknij przycisku Gotowe.

Usuwanie wiadomości błyskawicznych
Poniższe kroki umożliwiają usuwanie przeczytanych wiadomości błyskawicznych. Aplikacja
Avaya one-X® Mobile wykorzystuje do 1 MB pamięci do przechowywania wiadomości
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błyskawicznych. W przypadku wyczerpania dostępnej pamięci aplikacja automatycznie usuwa
najstarsze wiadomości.

Procedura
1. W telefonie komórkowym przejdź do ekranu Wiadomości błyskawicznych i wciśnij klawisz
Menu.
2. Aby usunąć przeczytane wiadomości, dotknij opcji Wyczyść historię.
3. Wciśnij przycisk Tak, aby potwierdzić swój wybór.

Wysyłanie wiadomości tekstowych za pomocą poleceń
głosowych
Wymagania wstępne
• Upewnij się, że urządzenie Apple obsługuje Siri.
• Aktywuj Siri.

O tym zadaniu
Z poziomu ekranu wiadomości błyskawicznych możesz wysyłać wiadomości tekstowe za
pomocą poleceń głosowych i funkcji wypowiadania tekstu.

Procedura
1. Z poziomu ekranu aplikacji Avaya one-X® Mobile dotknij kontaktu, aby wyświetlić listę
opcji.
2. Dotknij ikony wiadomości błyskawicznych
3. Dotknij ikony mikrofonu

.

na klawiaturze.

4. Wypowiedz tekst i dotknij opcji Gotowe.
Aplikacja przekształci głos w tekst i umieści go w polu tekstowym.
5. Dotknij opcji Wyślij.

Inicjowanie czatu grupowego
Inicjowanie czatu grupowego z ekranu Kontakty
O tym zadaniu
To zadanie służy do inicjowania czatu grupowego na ekranie Kontakty.
Uwaga:
Tylko moderator grupy czatu może dodawać i usuwać kontakty oraz usunąć grupę czatu.
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Tylko aplikacje, które obsługują funkcję czatu grupowego, mogą w nim uczestniczyć.
Po opuszczeniu przez wszystkich uczestników pokój czatu przestaje istnieć.

Procedura
1. Na ekranie Kontakty, na którym znajduje się lista kontaktów, dotknij opcji Wybierz.
W aplikacji zostanie wyświetlona opcja czatu grupowego

.

2. Wybierz kontakty, z którymi chcesz zainicjować czat grupowy. Jeśli chcesz zainicjować
czat grupowy ze wszystkimi kontaktami z listy, dotknij ikony wyboru wszystkich .
3. Dotknij ikony czatu grupowego

.

4. Na ekranie Pokój nowego czatu wpisz nazwę pokoju czatu.
Aplikacja nie obsługuje w nazwie pokoju czatu znaków specjalnych, takich jak „\”, „&”,
„@” i innych.
5. Dotknij opcji OK.
W aplikacji zostanie wyświetlony ekran komunikatów, na którym możesz rozpocząć czat
z kontaktami.
6. Aby dodać do ekranu czatu więcej kontaktów, dotknij ikony Dodaj kontakty

.

7. Wybierz kontakty na ekranie z kontaktami i dotknij opcji Gotowe.
8. Aby zobaczyć informacje o grupie, dotknij ikony informacji o grupie

.

W aplikacji zostaną wyświetlone następujące opcje:
•
•
•
•
•

Utworzona przez: nazwisko osoby, która utworzyła grupę.
Data utworzenia: data i godzina utworzenia grupy.
Dodaj: dotknij tej ikony, aby dodać kolejnych uczestników.
Edytuj: dotknij tej ikony, aby usunąć wybranych uczestników z czatu grupowego.
Usuń grupę: dotknij tej ikony, aby usunąć grupę.

Tworzenie czatu grupowego na podstawie ekranu Wiadomości
O tym zadaniu
To zadanie służy do inicjowania czatu grupowego na ekranie Wiadomości.
Uwaga:
Tylko moderator grupy czatu może dodawać i usuwać kontakty oraz usunąć grupę czatu.
Tylko aplikacje, które obsługują funkcję czatu grupowego, mogą w nim uczestniczyć.
Po opuszczeniu przez wszystkich uczestników pokój czatu przestaje istnieć.

Procedura
1. Na ekranie Komunikaty dotknij ikony czatu grupowego

.

2. Na ekranie Pokój nowego czatu wpisz nazwę pokoju czatu.
Aplikacja nie obsługuje w nazwie pokoju czatu znaków specjalnych, takich jak „\”, „&”,
„@” i innych.
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3. Dotknij opcji OK.
W aplikacji zostanie wyświetlony ekran komunikatów, na którym możesz rozpocząć czat
z kontaktami.
4. Aby dodać do ekranu czatu więcej kontaktów, dotknij ikony Dodaj kontakty

.

5. Wybierz kontakty na ekranie z kontaktami i dotknij opcji Gotowe.
6. Aby zobaczyć informacje o grupie, dotknij ikony informacji o grupie

.

W aplikacji zostaną wyświetlone następujące opcje:
• Utworzona przez: nazwisko osoby, która utworzyła grupę.
• Data utworzenia: data i godzina utworzenia grupy.
• Dodaj: dotknij tej ikony, aby dodać kolejnych uczestników.
• Edytuj: dotknij tej ikony, aby usunąć wybranych uczestników z czatu grupowego.
• Usuń grupę: dotknij tej ikony, aby usunąć grupę.

Usuwanie lub opuszczanie konwersacji czatu grupowego
O tym zadaniu
To zadanie służy do usuwania lub opuszczania czatów grupowych.
Uwaga:
Tylko uczestnicy mogą opuścić czat grupowy. Tylko uczestnicy mogą zobaczyć przycisk
Opuść grupę.

Procedura
1. Na ekranie informacji o grupie usuń lub opuść grupę.
W aplikacji przycisk Usuń grupę zmieni się na przycisk Usuń konwersację.
2. Usuń konwersację: dotknij tej ikony, aby usunąć konwersację. Aby usunąć konwersację,
można również na liście konwersacji przenieść ją na lewą stronę.
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Rozdział 9: Zarządzanie pocztą głosową

Zarządzanie pocztą głosową
Ekran „Poczta głosowa” w aplikacji Avaya one-X® Mobile zapewnia dostęp wizualny do
wiadomości w poczcie głosowej. Ekran poczty głosowej zawiera informacje na temat
wiadomości oraz przyciski sterujące, które pozwalają na odtwarzanie i organizowanie
wiadomości.
Ponadto ekran Poczty głosowej pozwala wysyłać takie wiadomości na adres e-mail. Więcej
informacji znajdziesz w punkcie Wysyłanie wiadomości głosowych na adres e-mail na s. 63.
Należy pamiętać, że jeżeli ustawienia użytkownika (np. konfiguracja serwera lub nazwa
użytkownika/hasło) ulegną zmianie, aplikacja Avaya one-X® Mobile porzuci wszystkie pobrane
wiadomości i wyczyści listę wiadomości poczty głosowej.
Pamiętaj, że pobrane wiadomości wymagają czasu na przetworzenie, aby znaleźć się w pamięci
podręcznej, w związku z czym między pobraniami musisz odczekać 3 sekundy.
Priorytet dla poczty głosowej:
Aplikacja Avaya one-X® Mobile pozwala korzystać ze specjalnych powiadomień dla ważnych
wiadomości głosowych. Jeśli odbierzesz taką wiadomość, na karcie poczty głosowej znajdzie się
pulsująca ikona powiadomienia. Jeżeli ikona nie pulsuje, wiadomość nie ma wysokiego
priorytetu.
Czerwony wykrzyknik na ekranie Poczty głosowej sygnalizuje wiadomość o wysokim priorytecie.
Niebieska kropka oznacza, że dana pozycja nie została odsłuchana. Podczas odtwarzania
kolejnych nagrań kropki znikną i zmniejszy się liczba powiadomień. W przypadku wysokiego
priorytetu wykrzyknik nie znika, co pozwala szybko odszukać taką wiadomość w późniejszym
czasie.

Odsłuchiwanie wiadomości głosowych
Możesz odtwarzać, wstrzymywać i przewijać wiadomości głosowe. Wiadomości będą
odsłuchiwane na domyślnym odtwarzaczu telefonu komórkowego.

Procedura
Dotknij wiadomości, aby ją otworzyć. Wiadomość zostanie odtworzona automatycznie za
pomocą domyślnego odtwarzacza aplikacji.
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Odsłuchiwanie wiadomości przychodzących
Aplikacja Avaya one-X® Mobile umożliwia odsłuchiwanie wiadomości w trakcie ich nagrywania,
a także przechwytywanie i odbieranie połączeń podczas nagrywania wiadomości.

Procedura
Aby odsłuchać wiadomość przychodzącą, kliknij dowolną z poniższych opcji Ekranu głównego:
a. Aby odsłuchać wiadomość przychodzącą podczas nagrywania, dotknij opcji Odsłuchaj.
b. Aby odebrać wiadomość głosową, wybierz opcję Odbierz.
Po odebraniu wiadomości głosowej usłyszysz sygnał połączenia w lokalizacji wybranej jako
bieżąca dla aplikacji Avaya one-X® Mobile.

Połączenie zwrotne
Po otrzymaniu wiadomości poczty głosowej możesz oddzwonić bezpośrednio z poziomu tej
wiadomości.

O tym zadaniu
Zanim oddzwonisz do nadawcy wiadomości, możesz sprawdzić dostępność tej osoby,
sprawdzając jej status z poziomu wiadomości głosowej.

Procedura
1. Na ekranie Poczty głosowa odszukaj wiadomość wraz z nadawcą, do którego chcesz
oddzwonić.
2. Dotknij wiadomości, aby ją otworzyć.
3. Sprawdź status nadawcy.
4. Dotknij wiadomości i wybierz opcję Połącz.
5. Możesz również oddzwonić z poziomu ekranu odtwarzania wiadomości, naciskając ikonę
telefonu.
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Usuwanie wiadomości głosowych
Procedura
1. Na ekranie Poczta głosowa odszukaj wiadomość, którą chcesz usunąć.
2. Dotknij wiadomości głosowej.
3. Dotknij ikony usuwania

.

Wysyłanie wiadomości i głosowych pocztą e-mail
Możesz wysłać wiadomość głosową na adres e-mail danego kontaktu. Skorzystaj z następującej
procedury:

Procedura
1. Otwórz wiadomość do wysłania i dotknij opcji Poczta.
Na ekranie pojawi się okno aplikacji poczty e-mail. Plik poczty głosowej będzie mieć
postać załącznika w formacie .wav. Pole tematu zostanie uzupełnione automatycznie, a
treść wiadomości pozostanie pusta.
2. Dotknij przycisku Dodaj w polu Odbiorcy, aby wybrać osobę z listy kontaktów
urządzenia iPhone. Możesz również dotknąć obszaru wewnątrz pola Odbiorcy, aby na
ekranie pojawiła się klawiatura do ręcznego wpisania adresu e-mail.
Pamiętaj, że możesz podać kilku odbiorców.
3. Gdy wybierzesz co najmniej jedną osobę, przycisk Wyślij stanie się aktywny. Wyślij
wiadomość e-mail za pomocą domyślnego serwera poczty wychodzącej.
Na ekranie powinien pojawić się komunikat „Wiadomość została wysłana”.
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Dodawanie kontaktów do listy
O tym zadaniu
Operacja umożliwia dodanie kontaktów do listy kontaktów telefonu komórkowego

Procedura
1. Aby dodać kontakty do listy, wykonaj jedną z poniższych czynności:
• Przejdź do ekranu Kontakty > Wszystkie kontakty.
• Przejdź do ekranu Kontakty > Firmowe.
• Na ekranie Zdarzenia wybierz rejestr połączeń np. nieodebranych lub
przychodzących.
2. Dotknij wiersz wybranego kontaktu.
Wyświetlona zostanie lista rozwijana.
3. Na liście rozwijanej dotknij ikony dodawania kontaktu

.

Aplikacja wyświetli powiadomienie o pomyślnym wykonaniu operacji.
Uwaga:
Obok nazwy użytkownika wyświetlona zostanie strzałka, a awatar przedstawiający
antenę zostanie zastąpiony domyślnym awatarem użytkownika.

Usuwanie kontaktów z listy
O tym zadaniu
Operacja umożliwia usunięcie kontaktów z listy za pomocą telefonu komórkowego.

Procedura
1. Znajdź i dotknij wiersz kontaktu, który chcesz usunąć.
Wyświetlona zostanie lista rozwijana.
2. Na liście rozwijanej dotknij opcji usuwania kontaktu.
Aplikacja wyświetli powiadomienie o pomyślnym wykonaniu operacji.
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Uwaga:
Strzałka wyświetlana wcześniej obok nazwy użytkownika na ekranie Wszystkie
kontakty zniknie.
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Rozdział 11: Zarządzanie certyfikatami

Instalacja certyfikatów
Jeśli administrator postanowi korzystać z niestandardowego zaufanego certyfikatu głównego,
musisz zainstalować go za pomocą przeglądarki. Poproś administratora o udostępnienie
zaufanego certyfikatu głównego.

Instalacja certyfikatu na urządzeniu Apple
Wymagania wstępne
Uzyskaj zaufany certyfikat główny od administratora.

Procedura
1. Aby zainstalować certyfikat na urządzeniu Apple, otwórz przesłaną przez administratora
wiadomość e-mail zawierającą certyfikat.
Uwaga:
Możesz również zainstalować certyfikat na urządzeniu Apple, korzystając z programu
iPhone Configuration Utility, ale to rozwiązanie nie jest zalecane.
2. Dotknij certyfikatu.
Wyświetlony zostanie ekran Zainstaluj profil.
3. Z poziomu ekranu Zainstaluj profil dotknij opcji Zainstaluj.
Urządzenie Apple wyświetli ekran ostrzeżenia.
4. Z poziomu ekranu ostrzeżenia dotknij opcji Zainstaluj.
Uwaga:
Niektóre urządzenia Apple żądają podania hasła w polu Wprowadź hasło. Podaj
hasło służące do odblokowania urządzenia Apple.
5. (Opcjonalne) Aby wyświetlić zainstalowany certyfikat, przejdź do ustawień urządzenia,
a następnie dotknij Ogólne > Profile.
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TLS i weryfikacja certyfikatu
Protokół Transport Layer Security (TLS) zabezpiecza komunikację za pośrednictwem poczty email, faksu internetowego i innych metod przesyłania danych. Podczas komunikacji serwera
z klientem, protokół TLS zabezpiecza przed podsłuchiwaniem lub ingerowaniem w wiadomości
przez strony trzecie. Weryfikacja certyfikatu serwera przeprowadza uwierzytelnianie serwera,
zapewniając jeszcze większe bezpieczeństwo. Funkcja weryfikacji certyfikatu sprawdza, czy na
serwerze znajduje się ważny certyfikat podpisany przez urząd certyfikacji.

Zmiana ustawień TLS
Procedura
1. Z poziomu ekranu aplikacji Avaya one-X® Mobile przejdź do Menu > Ustawienia.
2. Dotknij opcji Zaawansowany protokół VoIP.
3. Z poziomu ekranu Zaawansowany protokół VoIP przesuń suwak Połączenie bezpieczne
w lewo, aby wyłączyć funkcję, lub w prawo, aby ją włączyć.
Uwaga:
Domyślnie funkcja Połączenie bezpieczne jest włączona.

Zmiana ustawień weryfikacji certyfikatu serwera
O tym zadaniu
Procedura umożliwia wyłączenie lub włączenie weryfikacji certyfikatu serwera. Skontaktuj się
z administratorem, aby uzyskać ważny certyfikat CA.
Ważne:
Wyłączenie weryfikacji certyfikatu serwera może narazić aplikację i serwer na ataki.

Procedura
1. Z poziomu ekranu aplikacji Avaya one-X® Mobile przejdź do Menu > Ustawienia.
2. Z poziomu ekranu Ustawienia przesuń suwak Weryfikacja certyfikatów serwera
w lewo, aby wyłączyć funkcję lub w prawo, aby ją włączyć.
Uwaga:
Domyślnie opcja Weryfikacja certyfikatów serwera jest włączona.
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Rozdział 12: Zarządzanie informacjami na
temat geolokalizacji

Zarządzanie informacjami na temat geolokalizacji
Aplikacja Avaya one-X® Mobile może korzystać z wbudowanego modułu GPS telefonu
komórkowego, aby przekazywać dane o położeniu użytkownika, czyli tzw. geolokalizacji.
Funkcja geolokalizacji umożliwia wyświetlanie położenia kontaktów, o ile dane osoby wyrażą
zgodę na udostępnianie tych informacji. Podobnie, jeżeli zdecydujesz się na udostępnienie
swojego położenia, aplikacja Avaya one-X® Mobile udostępni Twoje położenie geograficzne
innym użytkownikom.
Po udostępnieniu położenia geograficznego innym użytkownikom aplikacja Avaya one-X® Mobile
będzie wyświetlać te informacje w czasie rzeczywistym. Jeżeli jednak nie będą one dostępne,
aplikacja Avaya one-X® Mobile wykorzysta dane zapisane na serwerze, aby wyświetlić ostatnią
opublikowaną lokalizację. Dzieje się tak np. w sytuacjach, gdy sygnał satelitarny jest
niedostępny.
Aby użyć tej funkcji, musisz włączyć moduł GPS w telefonie oraz włączyć funkcję geolokalizacji
w aplikacji Avaya one-X® Mobile. Aby uzyskać informacje na temat włączania funkcji
geolokalizacji i ustawiania poziomu udostępnianych informacji, patrz Konfiguracja danych
GPS na s. 27.
Podczas wyświetlania informacji na temat geolokalizacji innych kontaktów możesz wyświetlić
lokalizację kontaktu na mapie i uzyskać szczegółowe informacje o danym miejscu. Możesz
również połączyć się z wybranym kontaktem, wysłać wiadomość błyskawiczną lub dodać kontakt
do konferencji bezpośrednio z widoku mapy.
Po opublikowaniu własnych danych na temat geolokalizacji możesz zobaczyć, czy dany kontakt
zażądał informacji o Twoim położeniu.

Wyświetlanie informacji na temat geolokalizacji kontaktu
Procedura
1. Na ekranie Kontakty sprawdź, czy kontakt udostępnia informacje o swoim położeniu.
Jeżeli takie informacje są dostępne, obok nazwy kontaktu pojawi się ikona znacznika.
2. Dotknij nazwy kontaktu, aby otworzyć ekran komunikacji.
3. Dotknij opcji Szczegóły.
Jeżeli dane geolokalizacji są dostępne, program wyświetli je w obszarze Informacji o
lokalizacji.
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4. Aby wyświetlić lokalizację kontaktu na mapie, dotknij nazwę lokalizacji.

Wyświetlanie informacji na temat geolokalizacji grupy XMPP
Procedura
1. Aby wyświetlić geolokalizację grupy XMPP, dotknij karty Kontakty.
W aplikacji zostanie wyświetlony ekran Dostępne kontakty/grupy.
2. Dotknij opcję Dostępne kontakty/grupy.
Ekran aplikacji zostanie rozwinięty i staną się widoczne takie opcje, jak Połączenie,
Wiadomości błyskawiczne i znacznik geolokalizacji grupy XMPP.
3. Dotknij opcji Szczegóły.
Uwaga:
W wierszu kontaktu pojawi się lista rozwijana i staną się widoczne takie opcje, jak
Połączenie, Wiadomości błyskawiczne i znacznik geolokalizacji grupy XMPP.
4. Aby wyświetlić lokalizację kontaktu na mapie, dotknij nazwę lokalizacji.

Wyświetlanie żądań o udostępnienie informacji na temat
położenia.
Wykonaj opisane niżej kroki aby zobaczyć, czy dany kontakt zażądał informacji o Twoim
położeniu.

Procedura
1. Na ekranie Kontakty dotknij nazwy kontaktu, aby otworzyć ekran komunikacji.
2. Dotknij opcji Szczegóły.
Wyświetlone zostanie okno dialogowe wskazujące, czy kontakt zażądał informacji
o Twoim położeniu.

Następne czynności
Informacje na temat ustawiania poziomu udostępnianych informacji znajdziesz w punkcie
Konfiguracja danych modułu GPS na s. 27.

Opcje komunikacji
Oprócz wyświetlania bieżącej lokalizacji kontaktu na mapie, możesz także połączyć się z tym
kontaktem, wysłać wiadomość błyskawiczną lub dodać kontakt do konferencji bezpośrednio
z widoku mapy.
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Procedura
W widoku mapy dotknij znacznika miejsca, aby otworzyć menu i wybrać jedną z następujących
opcji:
• Odepnij od mapy
• Połącz
• Dodaj do konferencji
• Wyślij wiadomość błyskawiczną
• Pokaż informacje o lokalizacji
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Rozdział 13: Udostępnianie informacji
zwrotnych z aplikacji

Udostępnianie informacji zwrotnych z aplikacji
Możesz udostępniać informacje zwrotne z aplikacji w serwisach Facebook lub Twitter za
pośrednictwem Poczty lub Wiadomości.

Udostępnianie informacji w serwisie Facebook
Wymagania wstępne
• Skonfiguruj aplikację Facebook na swoim urządzeniu Apple.
• W ustawieniach urządzenia włącz usługi lokalizacyjne dla serwisu Facebook.

Procedura
1. Z poziomu ekranu aplikacji Avaya one-X® Mobile przejdź do Menu > Ustawienia.
2. Z poziomu ekranu Ustawienia dotknij Udostępnij.
3. Z poziomu ekranu Udostępnij dotknij Facebook.
Aplikacja wyświetli okno dialogowe Facebook.
4. W oknie dialogowym Facebook wykonaj poniższe czynności:
a. W polu tekstowym wiadomości możesz edytować domyślny tekst lub wpisać nowe
informacje.
b. Dotknij opcji Lokalizacja..
Aplikacja wyświetli okno dialogowe Lokalizacja.
c. Wpisz nazwę lokalizacji na pasku wyszukiwania i wybierz lokalizację z listy.
d. Dotknij opcji Facebook.
Aplikacja wyświetli okno dialogowe Facebook.
e. Dotknij opcji Odbiorcy.
Aplikacja wyświetli okno dialogowe Odbiorcy.
f. Wybierz osoby, którym chcesz udostępnić informacje.
Możesz wybrać następujące opcje:
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Publiczny

Wybór tej opcji spowoduje udostępnienie informacji wszystkim
użytkownikom Facebooka.

Twoi znajomi

Wybór tej opcji spowoduje udostępnienie informacji osobom na Twojej
liście znajomych.

Tylko ja

Wybór tej opcji spowoduje wyświetlenie tej informacji tylko na Twojej
tablicy w serwisie Facebook.

g. Dotknij opcji Facebook.
Aplikacja wyświetli okno dialogowe Facebook.
h. Dotknij opcji Opublikuj.

Udostępnianie informacji w serwisie Twitter
Wymagania wstępne
• Skonfiguruj aplikację Twitter na swoim urządzeniu Apple.
• W ustawieniach urządzenia włącz usługi lokalizacyjne dla serwisu Twitter.

Procedura
1. Z poziomu ekranu aplikacji Avaya one-X® Mobile przejdź do Menu > Ustawienia.
2. Z poziomu ekranu Ustawienia dotknij Udostępnij.
3. Z poziomu ekranu Udostępnij dotknij Twitter.
Aplikacja wyświetli okno dialogowe Twitter.
4. W oknie dialogowym Twitter wykonaj poniższe czynności:
a. W polu tekstowym wiadomości możesz edytować domyślny tekst lub wpisać nowe
informacje.
b. Dotknij opcji Lokalizacja..
Aplikacja wyświetli okno dialogowe Lokalizacja.
c. Dotknij lokalizacji lub opcji Brak, a następnie Twitter.
Aplikacja wyświetli okno dialogowe Twitter.
d. Dotknij opcji Opublikuj.

Udostępnianie informacji za pośrednictwem Poczty
Wymagania wstępne
• Skonfiguruj aplikację Poczta w urządzeniu.

Procedura
1. Z poziomu ekranu aplikacji Avaya one-X® Mobile przejdź do Menu > Ustawienia.
2. Z poziomu ekranu Ustawienia dotknij Udostępnij.
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3. Z poziomu ekranu Udostępnij dotknij opcji Poczta.
Aplikacja otworzy okno wiadomości e-mail z domyślnym tytułem i domyślną treścią.
Możesz edytować zarówno temat, jak i treść.
4. W polu Do i DW/UDW wybierz lub wpisz adres e-mail odbiorcy.
5. Dotknij opcji Wyślij.

Udostępnianie informacji za pośrednictwem Wiadomości
Procedura
1. Z poziomu ekranu aplikacji Avaya one-X® Mobile przejdź do Menu > Ustawienia.
2. Z poziomu ekranu Ustawienia dotknij Udostępnij.
3. Z poziomu ekranu Udostępnij dotknij opcji Wiadomość.
Aplikacja otworzy okno nowej wiadomości z domyślną treścią. Możesz edytować treść.
4. W polu Do wybierz nazwę odbiorcy. Możesz też wpisać nazwę lub numer odbiorcy
ręcznie.
5. Dotknij opcji Wyślij.
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Rozdział 14: Rozwiązywanie problemów

Zgłaszanie problemów
Jeżeli podczas korzystania z produktu Avaya one-X® Mobile wystąpi problem, możesz zgłosić go
w następujący sposób:

Procedura
1. Wybierz opcję Menu > Ustawienia > Komunikaty systemowe.
2. Opisz problem.
3. Skorzystaj z opcji Wyślij.

Błąd certyfikatu
Weryfikacja certyfikatu nie powiodła się, ponieważ serwer
przedstawia samodzielnie podpisany certyfikat
Zamiast certyfikatu podpisanego przez urząd certyfikacji serwer używa
samodzielnie podpisanego certyfikatu.
Rozwiązanie
Aby rozwiązać ten problem, wykonaj jedną z poniższych czynności:
• Powiadom administratora o używaniu przez serwer samodzielnie podpisanego certyfikatu.
• Wyłącz weryfikację certyfikatu serwera.
Uwaga:
Kanał komunikacji z serwerem będzie szyfrowany nawet po wyłączeniu weryfikacji
certyfikatu. Mimo to Avaya odradza wyłączanie weryfikacji certyfikatu.
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Błąd certyfikatu

Weryfikacja certyfikatu nie powiodła się, ponieważ w kliencie
nie zainstalowano certyfikatu CA
Certyfikat CA używany jako certyfikat serwera nie jest zainstalowany na
urządzeniu użytkownika
Rozwiązanie
Aby rozwiązać ten problem, wykonaj jedną z poniższych czynności:
• Skontaktuj się z administratorem, aby uzyskać certyfikat CA.
• Wyłącz weryfikację certyfikatu serwera.
Uwaga:
Avaya odradza wyłączanie weryfikacji certyfikatu serwera.

Błąd weryfikacji certyfikatu serwera z powodu braku ważności
certyfikatu
Rzeczywista nazwa hosta lub adres IP serwera mogą nie być zgodne z nazwą
podmiotu lub alternatywną nazwą podmiotu
Rozwiązanie
Aby rozwiązać ten problem, wykonaj jedną z poniższych czynności:
• Skontaktuj się z administratorem.
• Wyłącz weryfikację certyfikatu serwera.
Uwaga:
Avaya odradza wyłączanie weryfikacji certyfikatu serwera.

Aplikacja jest częściowo połączona
Certyfikat serwera nie został zainstalowany na serwerach IPO 500V2.
Rozwiązanie
Aby rozwiązać ten problem, wykonaj jedną z poniższych czynności:
• Skontaktuj się z administratorem, aby sprawdzić, jaki certyfikat jest zainstalowany na
serwerze IPO 500 v2.
• Wyłącz weryfikację certyfikatu serwera.
Uwaga:
Avaya odradza wyłączanie weryfikacji certyfikatu serwera. Wyłączenie weryfikacji
certyfikatu serwera wiąże się z wyłączeniem weryfikacji komunikacji za pomocą protokołu
XMPP.
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