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Tüm Hakları Saklıdır.
Bildirim
Avaya, baskı sırasında bu belgedeki bilgilerin eksiksiz ve doğru
olmasını sağlamak için makul derecede çaba göstermiş olmakla
birlikte olabilecek hatalarla ilgili hiçbir sorumluluk kabul etmez.
Avaya, hiçbir kişi veya kuruluşa bilgi verme yükümlülüğü
olmaksızın bu belgedeki bilgilerde değişiklik ve düzeltme yapma
hakkını saklı tutar.
Belgelerle ilgili sorumluluk reddi
“Belgeler”, Avaya tarafından çeşitli ortamlarda yayınlanan ve
Avaya'nın genel olarak ürün ve Sunulan Hizmetlerin kullanıcılarına
sunduğu ürün bilgilerini, çalıştırma talimatlarını ve performans
özelliklerini içerebilen bilgiler anlamına gelebilir. Belgeler
pazarlama materyali içermez. Avaya tarafından yapılmadıkça,
belgelerin yayınlanan orijinal sürümlerinde yapılan hiçbir değişiklik,
ekleme ve silme işlemlerinden Avaya sorumlu değildir. Son
Kullanıcı, bu belgelerde Son Kullanıcı tarafından yapılan değişiklik,
ekleme ve silme neticesinde veya bunlara bağlı olarak oluşan her
türlü iddia, dava ve talepten Avaya'yı, Avaya'nın temsilcilerini,
sağlayıcılarını ve çalışanlarını beri tutacaktır.
Bağlantılarla sorumluluk reddi
Bu sitede veya Avaya tarafından sağlanan belgelerde bağlantı
verilen Web sitelerinin içeriğinden veya güvenilirliğinden Avaya
sorumlu değildir. Avaya bu sitelerde sağlanan herhangi bir bilginin,
beyanın veya içeriğin doğruluğundan sorumlu değildir ve buralarda
açıklanan veya sunulan ürün, hizmet veya bilgileri tavsiye ettiği
varsayılmamalıdır. Avaya, bu bağlantıların sürekli çalışır durumda
olacağını garanti etmez ve bağlantı verilen sayfaların
kullanılabilirliği üzerinde hiçbir kontrolü yoktur.
Garanti
Avaya, Avaya donanım ve yazılımları için sınırlı bir garanti sunar.
Sınırlı garantinin koşullarını öğrenmek için satış sözleşmenize
bakın. Ek olarak, Avaya'nın standart garanti dili ve ayrıca garanti
kapsamında olduğu sürece bu ürünle ilgili destek bilgileri Avaya
müşterilerine ve diğer taraflara Avaya Destek Web sitesi http://
support.avaya.com veya Avaya tarafından belirlenen diğer taraflar
aracılığıyla sağlanır. Ürünleri ABD ve Kanada dışındaki yetkili bir
Avaya Kanal Ortağından aldıysanız, garantinin size Avaya
tarafından değil söz konusu yetkili Avaya Kanal Ortağı tarafından
sağlandığını lütfen unutmayın.
“Sunulan Hizmet”, Avaya veya (eğer varsa) yetkili bir Avaya Kanal
Ortağından satın aldığınız sunulan hizmet aboneliği anlamına gelir
ve bu ifade geçerli sunulan hizmet ile ilgili Sunulan SAS veya diğer
hizmet açıklama belgelerinde tarif edilmektedir. Eğer Sunulan
Hizmet aboneliği satın alırsanız, yukarıda bahsi geçen sınırlı
garanti geçerli olmayabilir, fakat geçerli Sunulan Hizmet için servis
açıklama belgelerinde tarif ettiğiniz Sunulan Hizmet ile bağlantılı
olarak destek hizmetlerini alma hakkına sahip olabilirsiniz. Daha
fazla bilgi için Avaya veya (eğer varsa) Avaya Kanal Ortağı ile
iletişime geçin.
Sunulan Hizmet
AŞAĞIDAKİ KOŞULLAR AVAYA VEYA (EĞER VARSA) AVAYA
KANAL ORTAĞI TARAFINDAN SUNULAN BİR HİZMET
ABONELİĞİ SATIN ALMIŞ İSENİZ GEÇERLİDİR; SUNULAN
HİZMETLER İÇİN KULLANIM KOŞULLARI AVAYA WEB
SİTESİNDE HTTP://SUPPORT.AVAYA.COM/LICENSEINFO
ADRESİNDE “Sunulan Hizmetler için Avaya Kullanım Koşulları”
altında VEYA AVAYA TARAFINDAN BELİRLENEN DİĞER
SİTELERDE YER ALMAKTADIR VE BU KOŞULLAR SUNULAN
HİZMETLERE ERİŞEN VEYA BUNLARI KULLANAN KİŞİLER
İÇİN GEÇERLİDİR. SUNULAN HİZMETLERE ERİŞEREK VEYA
BUNLARI KULLANARAK VEYA KENDİ ADINIZA VE ADINA
HAREKET ETTİĞİNİZ KURUM ADINA DİĞER KİŞİLERE YETKİ
VEREREK (BUNDAN BÖYLE “SİZ” VE “SON KULLANICI”
OLARAK ANILACAKTIR), BU KULLANIM KOŞULLARINI KABUL
ETMİŞ OLURSUNUZ. EĞER KULLANIM KOŞULLARINI BİR
ŞİRKET VEYA DİĞER TÜZEL KİŞİLER ADINA KABUL
EDERSENİZ, İLGİLİ TÜZEL KİŞİLİĞİ BU KULLANIM
KOŞULLARINA TABİ KILMA YETKİNİZİN OLDUĞUNU KABUL
ETMİŞ OLURSUNUZ. EĞER BÖYLE BİR YETKİNİZ YOKSA
VEYA BU KULLANIM KOŞULLARINI KABUL ETMEK
İSTEMİYORSANIZ, SUNULAN HİZMETE ERİŞMEMENİZ VEYA
BUNLARI KULLANMAMANIZ VEYA KİMSENİN SUNULAN
HİZMETE ERİŞİM VEYA KULLANIMINA YETKİ VERMEMENİZ
GEREKİR. SUNULAN HİZMETİ KULLANIMINIZ SUNULAN
HİZMET İÇİN KONTRATA TABİ OLARAK SATIN ALINAN LİSANS
SAYISI VE TÜRÜ İLE SINIRLIDIR; ŞU ŞARTLA Kİ, EĞER VARSA

SUNULAN BELLİ HİZMETLER İÇİN, ESNEK LİSANS KULLANIM
OLANAĞINIZ VARDIR; BUNLAR KONTRAT LİSANS DÜZEYİ
ÜZERİNDE MEVCUT KULLANIMA GÖRE FATURALANDIRILIR.
GEÇERLİ SUNULAN HİZMET, (EĞER VARSA) ESNEK
LİSANSLARIN KULLANILABİLİRLİĞİ, FİYAT VE FATURA
BİLGİLERİ VE SUNULAN HİZMETLERLE İLGİLİ DİĞER ÖNEMLİ
BİLGİLER HAKKINDA DAHA FAZLA BİLGİ İÇİN AVAYA VEYA
AVAYA KANAL ORTAĞI İLE İLETİŞİME GEÇİN.
Lisanslar
AVAYA WEB SİTESİNDE HTTP://SUPPORT.AVAYA.COM/
LICENSEINFO VEYA AVAYA TARAFINDAN BELİRLENEN
DİĞER SİTELERDE BULUNAN YAZILIM LİSANS KOŞULLARI,
AVAYA İLE VEYA AVAYA KANAL ORTAĞI İLE YAPILAN TİCARİ
SÖZLEŞME KAPSAMINDA AVAYA INC.'TEN, AVAYA BAĞLI
KURULUŞUNDAN VEYA YETKİLİ AVAYA KANAL ORTAĞINDAN
(HANGİSİ GEÇERLİYSE) SATIN ALINAN AVAYA YAZILIMLARINI
İNDİREN, KULLANAN VE/VEYA YÜKLEYEN HERKES İÇİN
GEÇERLİDİR. AVAYA TARAFINDAN YAZILI OLARAK AKSİNE
BİR HÜKÜM BELİRTİLMEDİKÇE, AVAYA BU YAZILIMIN AVAYA,
AVAYA BAĞLI KURULUŞU VEYA AVAYA KANAL ORTAĞI
DIŞINDA BİR KİŞİDEN TEMİN EDİLMESİ DURUMUNDA LİSANS
SÜRESİNİ UZATMAZ; AVAYA, LİSANS OLMAKSIZIN YAZILIMI
KULLANAN VEYA SATAN TÜM KİŞİLERE KARŞI YASAL
HAKLARINI KULLANABİLİR. YAZILIMI YÜKLEYEREK,
İNDİREREK VEYA KULLANARAK VEYA DİĞER KİŞİLERE BU
ŞEKİLDE YETKİ VEREREK, SİZ, KENDİ ADINIZA VE YÜKLEME
İŞLEMİNİ GERÇEKLEŞTİRDİĞİNİZ KURUM ADINA (BUNDAN
BÖYLE “SİZ” VE “SON KULLANICI” OLARAK
ADLANDIRILACAKTIR) BU KAYIT VE ŞARTLARI KABUL ETMİŞ
VE SİZ VE AVAYA INC. VEYA İLGİLİ AVAYA BAĞLI KURULUŞU
(“AVAYA”) ARASINDA BAĞLAYICI BİR SÖZLEŞME TESİS
ETMİŞ SAYILIRSINIZ.
Avaya, lisans kapsamı ayrıntısı aşağıda verilen Heritage Nortel
Yazılımı hariç, Size aşağıda açıklanan lisans tipleri kapsamında
lisans verir. Sipariş belgelerinde lisans tipi açık olarak
tanımlanmadığında, geçerli lisans Belirtilmiş Sistem Lisansı olur.
Belgelerde veya size sağlanan diğer materyallerde farklı bir lisans
sayısı veya kapasite birimi belirtilmedikçe, verilen lisans sayısı ve
lisansın verildiği kapasite birimi bir (1) olacaktır. “Yazılım”, Avaya
veya bir Avaya Kanal Ortağı tarafından tek başına ürünler olarak,
donanım ürünlerine önceden yüklenmiş olarak sağlanan, nesne
kodunda yazılmış bilgisayar programları ve bu programlarla ilgili
her türlü yükseltme, güncelleme, yama, hata düzeltmesi veya
değiştirilmiş sürümler anlamına gelir. “Belirtilmiş İşlemci”, tek bir
bağımsız çalışan bilgi işlem cihazı anlamına gelir. “Sunucu”, birden
fazla kullanıcı tarafından erişilmek üzere bir yazılım uygulaması
barındıran Belirtilmiş İşlemci anlamına gelir. “Kopya” belli bir
sürede: (i) fiziksel bir makinede veya (ii) bir adet uygulanan yazılım
sanal makinesinde (“VM”) veya benzeri uygulamalarda çalışan tek
Yazılım kopyası anlamına gelir.
Lisans türleri
Designated System(s) License (DS). End User may install and use
each copy or an Instance of the Software only on a number of
Designated Processors up to the number indicated in the order.
Avaya may require the Designated Processor(s) to be identified in
the order by type, serial number, feature key, Instance, location or
other specific designation, or to be provided by End User to Avaya
through electronic means established by Avaya specifically for this
purpose.
Concurrent User License (CU). End User may install and use the
Software on multiple Designated Processors or one or more
Servers, so long as only the licensed number of Units are
accessing and using the Software at any given time. A “Unit”
means the unit on which Avaya, at its sole discretion, bases the
pricing of its licenses and can be, without limitation, an agent, port
or user, an e-mail or voice mail account in the name of a person or
corporate function (e.g., webmaster or helpdesk), or a directory
entry in the administrative database utilized by the Software that
permits one user to interface with the Software. Units may be
linked to a specific, identified Server or an Instance of the
Software.
Database License (DL). End User may install and use each copy
or an Instance of the Software on one Server or on multiple
Servers provided that each of the Servers on which the Software is
installed communicates with no more than an Instance of the same
database.
CPU License (CP). End User may install and use each copy or
Instance of the Software on a number of Servers up to the number
indicated in the order provided that the performance capacity of the
Server(s) does not exceed the performance capacity specified for

the Software. End User may not re-install or operate the Software
on Server(s) with a larger performance capacity without Avaya’s
prior consent and payment of an upgrade fee.
Named User License (NU). You may: (i) install and use the
Software on a single Designated Processor or Server per
authorized Named User (defined below); or (ii) install and use the
Software on a Server so long as only authorized Named Users
access and use the Software. “Named User”, means a user or
device that has been expressly authorized by Avaya to access and
use the Software. At Avaya’s sole discretion, a “Named User” may
be, without limitation, designated by name, corporate function
(e.g., webmaster or helpdesk), an e-mail or voice mail account in
the name of a person or corporate function, or a directory entry in
the administrative database utilized by the Software that permits
one user to interface with the Software.
Shrinkwrap License (SR). You may install and use the Software in
accordance with the terms and conditions of the applicable license
agreements, such as “shrinkwrap” or “clickthrough” license
accompanying or applicable to the Software (“Shrinkwrap
License”).
Heritage Nortel Yazılımı
“Heritage Nortel Yazılımı”, Avaya tarafından Nortel Enterprise
Solutions Şirketinin Aralık 2009'da satın alınmasının bir parçası
olarak edinilmiş olan yazılım anlamına gelir. Avaya'dan halen
lisanslı olarak temin edilebilen Heritage Nortel Yazılımı, http://
support.avaya.com/LicenseInfo adresinde “Heritage Nortel
Products” bağlantısı veya Avaya tarafından belirlenmiş diğer siteler
altında bulunan Heritage Nortel Ürünleri listesindeki yazılımdır.
Heritage Nortel Yazılımı için Avaya, Size bu anlaşma hükümleri
altında sağlanan Heritage Nortel Yazılımını yalnızca izin verilen
etkinleştirme kapsamında veya izin verilen kullanım düzeyinde,
yalnızca Belgeler'de belirtilen amaçla ve yalnızca Avaya
donanımına gömülü olarak, onun üzerinden yürütülmek üzere veya
onunla iletişim kurmak için kullanma lisansı verir. Heritage Nortel
Yazılımı ücretleri, sipariş veya faturada belirtildiği şekilde izin
verilen etkinleştirme kapsamına veya kullanıma bağlı olabilir.
Telif hakkı
Açık olarak aksi belirtilmedikçe, Avaya tarafından sağlanan bu
sitedeki, Belgelerdeki, Yazılımlardaki, Sunulan Hizmetteki veya
donanımlardaki materyaller hiçbir şekilde kullanılamaz. Avaya
tarafından sağlanan bu sitedeki, belgelerdeki, Sunulan Hizmet ve
üründeki tüm içerik, içeriğin seçimi, düzeni ve tasarımı dahil olmak
üzere, Avaya veya lisans verenlerin mülkiyetidir ve telif hakları ve
veritabanlarının korunmasıyla ilgili sui generis dahil olmak üzere
diğer fikri mülkiyet hakları tarafından korunmaktadır. Avaya
tarafından açıkça izin verilmedikçe, her türlü kod ve yazılım dahil
olmak üzere hiçbir içeriği herhangi bir yolla değiştiremez,
kopyalayamaz, çoğaltamaz, tekrar yayınlayamaz, yükleyemez,
gönderemez, iletemez ve dağıtamazsınız. Avaya'nın açık yazılı izni
olmadan yetkisiz çoğaltma, iletme, yayma, depolama ve/veya
kullanma ilgili yasaların kapsamında hukuki veya cezai bir suç
olabilir.
Sanallaştırma
Her ürünün kendi sipariş kodu ve lisans türü vardır. Her ürün
kopyasının ayrıca lisanslanıp sipariş verilebileceğine dikkat edin.
Örneğin, son kullanıcı müşterisi veya Avaya Kanal Ortağı aynı
ürün türünden iki Kopya yüklemeyi tercih ederse, bu türün iki ürünü
de sipariş verilmelidir.
Üçüncü Taraf Bileşenler
“Üçüncü Taraf Bileşenler”, Yazılım veya Sunulan Hizmet'in belirli
kısımlarını kullanma haklarıyla ilgili hükümler (“Üçüncü Taraf
Hükümler”) içeren üçüncü taraf anlaşmalar altında dağıtılan
yazılımlar (açık kaynaklı yazılımlar dahil) içerebilen Yazılım'a
eklenmiş belirli yazılım programları veya onlara ait parçalar
(“Üçüncü Taraf Bileşenler”) anlamına gelir. Gerekmesi durumunda,
dağıtılan Linux OS kaynak kodu ile ilgili bilgiler (dağıtılan Linux OS
kaynak kodu olan ürünler için) ve Üçüncü Taraf Bileşenler'in telif
hakkı sahiplerini tanıtan ve geçerli Üçüncü Taraf Hükümlerine
yönelik bilgiler ürünlerde, Belgeler'de veya Avaya’nın http://
support.avaya.com/Copyright adresindeki Web sitesinde veya
Avaya tarafından belirtilen diğer sitelerde mevcuttur. Bu gibi tüm
Üçüncü Taraf Bileşenler'in Üçüncü Taraf Hükümlerini kabul
ediyorsunuz.
BU ÜRÜN, (i) VİDEOYU AVC STANDARDINA (“AVC VİDEO”)
UYGUN OLARAK ŞİFRELEMEK VE/VEYA (ii) KİŞİSEL BİR
ETKİNLİKLE UĞRAŞAN BİR TÜKETİCİ TARAFINDAN
ŞİFRELENMİŞ VE/VEYA AVC VİDEO SUNMAK ÜZERE
LİSANSLANMIŞ BİR VİDEO SAĞLAYICISINDAN TEMİN EDİLMİŞ

AVC VİDEOSUNUN ŞİFRESİNİ ÇÖZMEK AMACIYLA HERHANGİ
BİR ÜCRETİN ALINMADIĞI TÜKETİCİ KULLANIMLARI VEYA
DİĞER KULLANIMLAR İÇİN AVC PATENT PORTFÖY
LİSANSINA TABİ OLARAK LİSANSLANMIŞTIR. DİĞER BAŞKA
KULLANIMLAR İÇİN HERHANGİ BİR LİSANS VERİLMEMİŞTİR
VEYA BÖYLE BİR İMADA BULUNULMAMIŞTIR. EK BİLGİLER
MPEG LA, L.L.C. ŞİRKETİNDEN ALINABİLİR. BKZ. HTTP://
WWW.MPEGLA.COM.
Servis Sağlayıcıya Not
Ürün veya Sunulan Hizmet, barındırmaya izin vermeyen Üçüncü
Taraf Hükümlerine tabi olarak Üçüncü Taraf Bileşenleri kullanabilir
ve böyle bir amaçla ilgili olarak bir Hizmet Sağlayıcısının ayrıca
lisanslanmasını gerekebilir. Bu lisansı almak sizin
sorumluluğunuzdadır.
Telefon Ücreti Dolandırıcılığını önleme
"Telefon Ücreti Dolandırıcılığı", telekomünikasyon sisteminizin
yetkisiz bir tarafça (örneğin, bir şirket çalışanı, temsilci, taşeron işçi
olmayan veya şirketiniz adına çalışmayan birisi) izinsiz olarak
kullanılmasıdır. Sisteminizde bir Telefon Ücreti Dolandırıcılığı riski
olabileceğine ve Telefon Ücreti Dolandırıcılığı olması durumunda
telekomünikasyon hizmetleriniz için önemli ek ücretler tahakkuk
ettirilebileceğine dikkat edin.
Avaya Telefon Ücreti Dolandırıcılığını önleme
Telefon Ücreti Dolandırıcılığı kurbanı olduğunuzdan
kuşkulanıyorsanız ve teknik yardıma veya desteğe ihtiyacınız
varsa, ABD ve Kanada'da Teknik Hizmet Merkezi Telefon Ücreti
Dolandırıcılığı Hattı'nı arayın: +1-800-643-2353. Diğer destek
telefonu numaraları için, Avaya Destek web sitesine (http://
support.avaya.com) veya Avaya tarafından belirlenen diğer sitelere
bakın. Avaya ürünlerindeki olası güvenlik açıklarını bildirmek için
Avaya'ya e-posta gönderin: securityalerts@avaya.com.
Ticari markalar
Avaya tarafından sağlanan bu sitede, Belgeler'de, Sunulan
Hizmetlerde ve ürünlerde gösterilen ticari markalar, logolar ve
hizmet markaları (“Markalar”), Avaya'nın, bağlı kuruluşlarının veya
diğer üçüncü taraflarının tescilli veya tescilli olmayan Markalarıdır.
Avaya'nın veya Marka sahibi olabilecek üçüncü tarafın yazılı izni
olmadan kullanıcılar bu gibi Markalar'ı kullanamaz. Bu sitede,
Belgeler'de, Sunulan Hizmetlerde ve ürünlerde bulunan hiçbir
bölümden, Avaya'nın veya ilgili üçüncü tarafın açık yazılı izni
olmadan zımnen, önceden yapılan beyana dayalı olarak veya
başka bir şekilde, Markalar üzerinde herhangi bir lisans veya hak
verdiği sonucu çıkarılamaz.
Avaya, Avaya Inc. şirketinin tescilli ticari markasıdır.
Avaya dışı tüm markalar kendi mal sahiplerinin mülküdür. Linux®,
Linus Torvalds'ın ABD ve diğer ülkelerde tescilli markasıdır.
Belgeleri indirme
Belgelerin en güncel sürümleri için, Avaya Destek web sitesine
(http://support.avaya.com) veya Avaya tarafından belirlenen diğer
sitelere bakın.
Avaya Desteğine başvurma
Ürün veya Sunulan Hizmet bildirim ve makaleleri için veya Avaya
ürününüzle ya da Sunulan Hizmet ile ilgili bir sorunu bildirmek için
Avaya Destek Web sitesine bakın: http://support.avaya.com.
Destek telefon numaralarının ve iletişim adreslerinin listesi için,
Avaya Destek Web sitesine (http://support.avaya.com) ya da
Avaya tarafından belirlenen diğer sitelere gidin, sayfanın en altına
inin ve Avaya Desteğine Başvur'u seçin.
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Bölüm 1: Avaya one-X® Mobile Preferred
for IP Office Hakkında

Genel bakış
Avaya one-X® Mobile, cep telefonu kullanıcılarının IP Office iletişim sunucusuna bağlanmak için
kullanabileceği bir uygulamadır. Yalnızca IP Office 8.0+ sürümü one-X Mobile Preferred
uygulamasını destekler.
Mobil bir işgücü için tasarlanan Avaya one-X® Mobile uygulaması, kullanıcıların hareket
halindeyken iş yapmalarına yardımcı olan zengin birleştirilmiş iletişim (UC) özellikleri sağlar.
Avaya one-X® Mobile 9.0 sürümü özellikleri arasında aşağıdakiler bulunmaktadır:
• Yerleşik İnternet Protokolü Üzerinden Ses (VoIP) istemcisi aracılığıyla VoIP aramaları
desteği.
• Kullanıcıya ikizlemeyi etkinleştirme veya devre dışı bırakma seçeneğinin tanındığı mobil
ikizleme ve ikizleme numarasını uygulamadan ayarlama.
• Kullanıcı için aramaları izleme ve aktarma kolaylığı.
• Sesli posta iletilerini çalma, gelen sesli posta iletilerini açma, sesli posta göndereninin o
anki iletişim durumunu görüntüleme, geri arama ve sesli postaları e-posta aracılığıyla iletme
özellikleri olan görsel sesli posta.
• Ana ekrandan okunmayan iletileri kaydırarak görüntüleme.
• Denetimli ve denetimsiz aktarmalar için IP Office arama aktarma özelliği desteği.
• Kullanıcı ve kurumsal kişiler için iletişim durumu bilgileri.
• iPhone 5'te 4 inç boyutundaki ekran için destek.
• Sesli aramaların ve sesli postaların ayrıntılarını görüntülemek için ana ekranda bir Olaylar
sekmesi eki.
• Cep telefonunun dahili GPS özelliğini kullanarak coğrafi konum iletişim durumu ve izleme.
• IP Office sunucusunda tanımlı kişiler ve ayrıca dış kişilerle anlık ileti kullanma.
• Kullanıcılarla tıklama ile konferans yapma, giriş ve çıkış bildirimleri ve konferans
katılımcılarını görüntüleme ve yönetme özellikleri sağlayan zengin konferans kontrolleri.
• Kullanıcıların uygunluk durumu hakkında bilgi almak için Microsoft Outlook Takvimi ile
tümleşme.
• Sunucuya gelen sesli posta veya anlık ileti gibi iletişimler, kişilerin uygunluk durumundaki
değişiklikler ve kullanıcının konferans köprüsünü arayan konferans katılımcıları ile ilgili
gerçek zamanlı bildirimler.
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• Mobil kullanıcıların kurumun telefon sistemini kullanarak arama yapmasını sağlayan kurum
araması ve arama planları için desteği.
• 3. taraf arama kontrolü (3PCC) modu ile IP Üzerinden Ses (VoIP) modu arasında değişiklik
yapma. Bkz. Arama kontrolünü yapılandırma sayfa 21.
• Avaya one-X® Mobile, 3. taraf arama kontrol (3PCC) cihazı olarak kullanıldığında aramaları
aktarma olanağı.

Desteklenen platformlar
one-X Mobile Preferred uygulaması iOS 5.0+ sürümüne sahip Apple cep telefonlarında
desteklenmektedir.

Kullanıcı arayüzü
Aşağıdaki bölümlerde Avaya one-X® Mobile uygulamasında bulunan simgeler, menüler ve
kontroller açıklanmıştır.

Düzen
Aşağıdaki grafikte Avaya one-X® Mobile arayüzünün düzeni Ana ekran seçilmiş olarak
gösterilmiştir.
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Kullanıcı arayüzü

No.

Açıklama

1

Bağlantı düğmesi. Ayarlar ve Yeniden Bağlan seçeneklerini göstermek için basın.

2

Anlık ileti durumu.

3

Olaylar.

4

Konferans durumu.

5

Durum çubuğu.

6

Gezinti çubuğu.

Durum çubuğu:
Durum çubuğu Avaya one-X® Mobile arayüzündeki tüm ekranlarda bulunur. Durum çubuğu
uygunluk durumunuzla ilgili bilgi içerir ve arama tuşlarını açma, konumunuzu ayarlama ve GPS
konum bilgilerini etkinleştirme veya devre dışı bırakma kontrolleri sağlar. Durum çubuğu IP
Office sunucusuyla kurduğunuz bağlantının durumunu da gösterir.
Durum çubuğu iki kesimden oluşur. Avatar resmi, kullanıcı arayüzünün üst kısmında görünürken,
kalan bölümler aşağıda görüntülenir. Daha fazla bilgi için aşağıdaki tabloya bakın.

No.

Açıklama

1

Kullanıcının kişiselleştirilmiş avatarı
Aşağıdaki seçenekleri görüntülemek için avatar resmine basın:

Soldan sağa bu seçenekler şunlardır:
• Fotoğraf Çek
• Galeriden seç
• Facebook'tan indir
Avatar resmine uzun süre basıldığında resim titreşir. Resmi silmek amacıyla
seçtiğinizi belirtmek için üzerinde kırmızı bir çarpı da görünür. Resmi silmek için
titreşen avatara basın. Ekranın başka bir yerine bastığınızda avatar normale döner.

No.

Açıklama

1

İletişim Durumu: Simge, iletişim durumunuza göre otomatik olarak değişir.

Aralık 2014

Avaya one-X® Mobile Preferred Kullanma
Yorumlar? infodev@avaya.com

9

Avaya one-X® Mobile Preferred for IP Office Hakkında

No.

Açıklama

2

Metin olarak İletişim Durumu: Kendi metninizi girmek için durum metni alanına basın
veya önceden tanımlanmış bir durumu kullanın.
İletişim durumunu ayarlama hakkında daha fazla bilgi için bkz. Durum bilgilerini
yönetme sayfa 29.

3

Bağlantı Durumu
Bağlantı Durumu simgesi IP Office bağlantınızın durumunu belirtir:
• Yeşil: Tam bağlı.
• Sarı: Kısmen bağlı.
• Kırmızı: Bağlantı kesildi.
Bağlantı durumu bilgilerini görüntülemek için Bağlantı Durumu simgesine basın.

4

Arama Tuşları
Arama tuşlarını kullanma hakkında bilgi için bkz. Tümleşik çeviriciyi
kullanma sayfa 35.

5

Arama Yeri
Arama Yeri simgesi aramaların size ulaşabileceği geçerli konumu temsil eder. Daha
fazla bilgi için bkz. Konumunuzu ayarlama sayfa 33.

Gezinti çubuğu:
Gezinti çubuğu, Avaya one-X® Mobile arayüzünde durumu ve olay bilgilerini belirtir. Gezinti
çubuğu simgeleri özellik ekranlarının her birine ve aynı zamanda ana ekrana erişim sağlar.
Avaya one-X® Mobile arayüzündeki tüm ekranlar Gezinti çubuğunu içerir.

Simgenin üst tarafındaki kırmızı gösterge cevapsız aramalar veya yeni anlık iletiler gibi yeni
olayları size bildirir. Bu gösterge aynı zamanda olay sayısını da gösterir. Aşağıdaki resimde
cevapsız arama veya yeni sesli posta iletisini belirten bir bildirim örneği verilmiştir:

Menü seçenekleri ve kontrolleri
Bir Apple cihazında Avaya one-X® Mobile uygulamasındaki menü seçeneklerinde gezinmek için
aşağıdaki standart yöntemleri kullanın:
• Basma: Seçmek için bir öğeye basın.
• Dokunma: Basmaya benzerdir.
• Kaydırma: Geçerli ekranın seçeneklerini görüntülemek için kaydırın.
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Ana ekran
İletişimlerinizin anlık görüntüsünü görmek için Ana ekranı kullanın.
Ana ekran, her iletişim türüne ilişkin simgeleri içerir: Anlık iletiler, olaylar ve konferans aramaları.
Yeni iletiler veya olaylar hakkındaki bilgileri görüntülemek için simgeler düzenli olarak
güncellenir.
Yeni bir anlık ileti aldığınızda ileti Ana ekranda aşağıdaki resimde olduğu gibi gösterilir. İletinin
altındaki noktaların sayısı, sola ve sağa kaydırabileceğiniz ek iletileri belirtir. İletiye
dokunduğunuzda Anlık İleti ekranı görüntülenir.

Ana ekranda, etkin gelen sesli aramalar ekranın ortasında, sesli posta simgesinin yerinde
görüntülenir ve size sesli posta için Dinle ve Aç seçeneği sunulur. Etkin bir gelen sesli posta
olmadığında, son aramaları ve sesli posta iletilerini görüntülemek için sesli posta simgesine
dokunabilirsiniz.

Kişiler ekranı
Kişiler ekranı yöneticiniz tarafından IP Office arama sunucusunda yapılandırılmış kişileri listeler.
Kişi listesini sizin doldurmanız gerekmez.
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Kişiler ekranındaki seçenekler arasından seçim yaparak kişilerinizi nasıl görüntülemek
istediğinizi özelleştirebilirsiniz.
Kullanabileceğiniz seçenekler şunlardır:
• Tümü: IP Office sistemindeki tüm kişileri görüntülemek için basın.
• Uygun: Yalnızca çevrimiçi olan kişileri görüntülemek için basın.
• iPhone: iPhone dizinindeki kişileri görüntülemek için basın.
• Yayın Grupları: Bu grup Herkes adlı bir kullanıcı içerir. Herkes'e ileti gönderdiğinizde, ileti
IP Office sistemindeki tüm kullanıcılara gönderilir. Dış kullanıcılar yayın iletileri almaz.
• Şirket: IP Office sistemindeki tüm kişileri görüntülemek için basın.
• Kişisel: Kişisel gruplarınıza Avaya one-X® Portal aracılığıyla eklediğiniz kişileri
görüntülemek için basın.
Kişi listesinde, kişi adının solundaki renk kodlu çubuk kişinin iletişim durumunu gösterir. Kişi
durum metni girerse, durum iletisi kişi adının altında gösterilir. Kişi adının yanındaki siyah yer
işareti o kişinin GPS bilgisi yayınladığını gösterir. Geo-presence bilgileri yoksa yer işareti gri
görünür.
Kişiler ekranından bir veya birkaç kişiye e-posta gönderebilirsiniz. Bir e-posta göndermek için
ekranın sağ üst köşesinde görünen Seç düğmesine dokunun, listeden bir kişi seçin ve E-posta
simgesine dokunun. Birden çok kişiye aynı anda e-postalar göndermek için Seç düğmesine
dokunun, kişileri seçin ve ardından, ekranın alt kısmındaki E-posta simgesine basın:
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Kişi listesindeki kişi adını kaydırarak aşağıdaki seçenekleri görüntüleyebilirsiniz:
• Ara
• Anlık İleti
• Konferansa ekle
Bir kişinin durumunu görüntülemek için kişi adına uzun süre basabilirsiniz. Seçilen kişiye ilişkin
kaynakların bir listesi gösterilir. Hiç kaynak yoksa, çevrimdışı durum gösterilir. Olası kaynakların
listesi şunları içerir:
• one-X Portal
• Android Mobil istemcisi
• iPhone Mobil istemcisi
• Avaya Communicator (Windows)
• Avaya Communicator (iPad)
• Avaya Softphone
• Pidgin
Ek seçenekler içeren kişi ayrıntıları ekranını görüntülemek için kişi adına dokunabilirsiniz.
Örneğin, kişi ayrıntıları ekranı kişinin aramada olup olmadığı ve sizin o kişiyi takip edip
etmediğiniz gösterilir.
Kişi ayrıntıları ekranındaki bir araç çubuğu o kişiyle ilgili ek durum bilgileri görüntülemenizi
sağlar. Aşağıdaki tabloda her bir düğme açıklanmıştır:

No.

Açıklama

1

Vurgulandığında, bu simge kişinin GPS verilerinizi izlediğini belirtir.

2

Kişinin toplantı planını görmek için bu simgeye basın.

3

Vurgulandığında, bu simge ilgili kişi için GPS verileri olduğunu belirtir.

4

Vurgulandığında, bu simge ilgili kişiyi takip ettiğinizi belirtir.

5

Vurgulandığında, bu simge kişinin telefonda olduğunu belirtir.

Kişi ayrıntıları ekranının sağ üst köşesindeki ok simgesine basarak şu seçenekleri de
görüntüleyebilirsiniz:
• Ara: Seçilen kişiyi aramak için basın.
• Konferansa ekle: Seçilen kişiyi konferans köprünüze eklemek için basın.
Daha fazla bilgi için bkz. Arama yapma sayfa 33.
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Anlık İleti ekranı
Anlık İleti ekranı almış olduğunuz, ancak silmediğiniz tüm anlık iletileri (IM) listeler.

Ekranın üst kısmındaki Düzenle düğmesine basarak Tümünü Temizle seçeneğini
görüntüleyebilirsiniz. Okuduğunuz anlık iletileri silmek için Tümünü Temizle'ye basın. Anlık
iletileri tek tek seçebilir ve Sil düğmesine basarak onları silebilirsiniz.
Avaya one-X® Mobile uygulaması bir megabayta kadar anlık ileti kaydeder. Kaydedebileceğiniz
anlık ileti sayısı her iletinin içerdiği karakter sayısına bağlıdır. Anlık iletilerin uzunluğuna bağlı
olarak, bir megabaytlık limit yaklaşık 10.000 ileti saklamanıza olanak tanır. Uygulama depolama
sınırına ulaştığında, Avaya one-X® Mobile otomatik olarak en eski anlık iletiyi siler. Anlık iletileri
manuel olarak silmek amacıyla, Sil seçeneğini görüntülemek için bir anlık iletiyi kaydırabilirsiniz.
Bir anlık iletiyi açtığınızda, iletiyi gönderen kişiyle ilgili seçenekleri görüntülemek için ekranın üst
kısmındaki ileri okuna basabilirsiniz. Seçenekler şunlardır:
• Ara: Seçilen kişiyi aramak için basın.
• Konferansa ekle: Seçilen kişiyi konferans köprünüze eklemek için basın.
Şu düğmeye basarak anlık iletinize ifade de ekleyebilirsiniz:
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Daha fazla bilgi için bkz. Anlık ileti gönderme sayfa 56.

Sesli Posta ekranı
Sesli Posta ekranı sesli posta iletilerine görsel erişim sağlar.

Ekranın üst kısmındaki hoparlör simgesi telefonun hoparlörünü açıp kapatmanızı sağlar.
İletinin dinlenmediğini göstermek için arayanın adının yanında mavi bir ileti simgesi görüntülenir.
İleti zarfı zaman damgasını ve iletinin uzunluğunu gösterir. Ayrıca zarfın sol tarafında, arayanın
gerçek zamanlı iletişim durumunu belirten renk kodlu bir simge gösterilir. Telefon direği simgesi
dış arayan olduğunu belirtir.
Bir sesli posta iletisini açtığınızda, ileti otomatik olarak oynatılmaya başlar ve aşağıdaki kontroller
sağlanır:
• Oynat
• Duraklat
• Oynatma kontrolü için kaydırıcı
• Geri ara
• Sil
• Posta (e-posta alıcılarına)
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Daha fazla bilgi için bkz. Sesli postayı yönetme sayfa 58.

Konferans ekranı
Konferans ekranı konferans köprünüzün tüm katılımcılarını listeler.

Her giriş, katılımcının telefon numarasını veya diğer adını gösterir. Renk kodlu çubuk,
katılımcının ağ üzerindeki iletişim durumunu gösterir. Çubuk griyse, katılımcının ağda bir iletişim
durumu yoktur.
Konferans ekranı kişiler listenizdeki katılımcılar için avatarlar gösterir. Avatar yerine trank
simgesi olması dış katılımcı olduğunu belirtir.
Konferans sırasında, mavi mikrofon konuşanı belirtir. Üzerinde çapraz çizgi bulunan mikrofon
katılımcının sesinin kapatıldığını gösterir.
Konferans kapasiteleri veya diğer özelliklerle ilgili kaygılarınız varsa, konferans köprüsünü mobil
cihazın değil, IP Office uygulamasının barındırdığını unutmayın.
Daha fazla bilgi için bkz. Konferans köprünüzü yönetme sayfa 40.
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Kullanıcı arayüzü

Arama İçi Kontrol ekranı
Aşağıdaki arama içi kontrol ekranları yalnızca etkin bir arama sırasında görülebilir.

Arama içi kontrol ekranı aşağıdaki seçeneklerden oluşur:
Düğme

Açıklama
Sesi Kapat düğmesi
Geçerli aramanın sesini kapatın.
Beklemeye Al düğmesi
Geçerli aramayı beklemeye alın.
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Düğme

Açıklama
Hoparlör düğmesi
Hoparlörü etkinleştirin.
Aktar düğmesi
Denetimli veya denetimsiz bir aktarma gerçekleştirin. Daha fazla bilgi için bkz.
Aramaları aktarma sayfa 36.

Tuş takımı
Numara çevirme amacıyla sayısal tuş takımını açar.

Birleştir düğmesi, gelecekteki sürümlerde kullanılmak üzere tutulmuştur.

Tüm etkin aramaları görüntüleyin.

Yeni bir arama yapın.

Ana ekran düğmesi
Ana ekrana dönün.
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Uygulama yükleme
one-X Mobile Preferred forIP Office , iOS 5.0+ çalıştıran Apple mobil cihazları için kullanılabilir.
Uygulama deposundaki geleneksel Yükle seçeneğine erişerek bu uygulamayı yükleyebilirsiniz.
Bunun dışında, yükleme ve yapılandırma bağlantılarını içeren bir e-postanın alındığı bir
hazırlanmış yükleme gerçekleştirebilirsiniz. Hazırlanmış yükleme gerçekleştirmek için
aşağıdakilere dikkat edin:
• Hazırlanmış yüklemeler, uygulama ayarlarının büyük bir kısmını yapılandırır.
• E-posta bağlantısını etkinleştirmek için cep telefonunu kullanmanız gerekir.

Uygulamayı bir Apple cihazına yükleme
Bir Apple cihazına one-X Mobile Preferred for IP Office yüklemek için aşağıdaki prosedürü
kullanın. Avaya one-X® Mobile yalnızca iOS 5.0+ çalıştırılan cihazlarda desteklenir.

Yordam
1. iPhone'unuzda App Store'u açın.
2. Avaya one-X Mobile Preferred for IP Office uygulamasını arayın ve seçin.
Not:
Uygulamayı ararken, Avaya one-X® Mobile ürün ailesiyle ilgili birçok seçenek
göreceksiniz. Yüklemeden önce doğru uygulamayı seçtiğinizden emin olun.
3. Ücretsiz düğmesine basın ve sonra Yükle'yi seçin.
4. Apple kimliğinizi ve parolanızı girip Tamam'a basın.
Cihazda Avaya one-X® Mobile simgesi görünür ve yüklemenin durumunu gösterir.

Uygulamayı yapılandırma
Arayüz ve cep telefonunuzda gerçekleştirebileceğiniz işlemler konusunda bilgi sahibi olmalısınız.
Ekran klavyesini kullanarak metin kaydırabilmeli, vurgulayabilmeli ve yazabilmelisiniz. Bu
görevleri nasıl gerçekleştireceğiniz hakkında daha fazla bilgi için cep telefonunuzla birlikte
verilen kullanım kılavuzuna bakın.
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Sonraki bölümlerde, Avaya one-X® Mobile uygulamasını kullanmadan önce yapılandırmanız
gereken ayarlar açıklanmaktadır.

IP Office bağlantısını yapılandırma
Ön koşullar
Avaya one-X® Mobile uygulaması ile IP Office sunucusu arasındaki bağlantıyı yapılandırmak için
önce sistem yöneticinizden aşağıdaki bilgileri almanız gerekir:
• Avaya one-X® Portal sunucusunun adı.
• Avaya one-X® Portal uygulamasına erişirken kullandığınız kimlik bilgilerinizle aynı olan
kullanıcı adı ve parola kimlik bilgileriniz.
Not:
Hazırlanmış yükleme gerçekleştirirken bu ayarları yapılandırmanız gerekmez.

Yordam
1. Avaya one-X® Mobile uygulamasını ilk kez başlattığınızda Ayarlar menüsü otomatik
olarak görüntülenir. Aşağıdaki ayarları yapılandırın:
• Sunucu Kimliği'ne basın ve Avaya one-X® Portal sunucusunun ana bilgisayar adını
veya IP adresini girin. Tamam'a basın.
• Kullanıcı Adı'na basın ve kullanıcı kimliğinizi girin. Tamam'a basın.
• Parola'ya basın ve parolanızı girin. Tamam'a basın.
Not:
Daha sonra bu ayarları düzenlemeniz gerekirse, mobil cihazda Ana ekran'a gidip
Menü > Ayarlar'a basarak bu menüye dönebilirsiniz.
2. Avaya one-X® Mobile otomatik olarak IP Office sunucusuna bağlanır. Manuel olarak
bağlanmak için Ana ekrana gidin, Bağlantı düğmesine basın ve Yeniden Bağlan veya
Ayarlar seçeneğini belirleyin.

Ayarlar'ı seçerseniz IP Office ürününe bağlanmak için gereken Sunucu Kimliği,
Kullanıcı Adı ve Parola bilgilerini yapılandırın ve Bitti'ye basın.
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Arama kontrolünü yapılandırma
IP Office 9.0 sürümüyle, iki arama kontrolü seçeneği arasında değişiklik yapmak için one-X
Mobile Preferred uygulamasını kullanabilirsiniz: 3. taraf arama kontrolü ve IP Üzerinden Ses.
Varsayılan olarak Avaya one-X® Mobile 3PCC modunda çalışır.

3. taraf arama kontrolü (3PCC)
Avaya one-X® Mobile uygulaması varsayılan olarak 3PCC modunda çalışır. IP Office, mobilite
istemcisinden bir 3. taraf araması başlattığında, IP Office arayanın cep telefonuna bir 3. taraf
araması başlatır ve daha sonra, hedefi arar.
Gelen sesli aramalardan görüşme ücretinin alındığı ülkelerde, kullanıcıların gelen aramalar için
cep bağlantısı ücretleri ödemek zorunda olmalarından dolayı 3PCC çözümü mobil kullanıcıların
ödediği ücreti ortadan kaldırmaz. Görüşme ücretlerini azaltmak için mobilite istemcisi,
kullanıcılara VoIP modunda çalışma seçeneğini sağlar.

IP Üzerinden Ses (VoIP)
Avaya one-X® Mobile uygulamasının VoIP modunda çalışacak şekilde yapılandırılması,
kullanıcılara aramalarını Wi-Fi, 3G veya 4G veri ağları üzerinden yapma seçeneğini sağlar. Bu
seçenekler cep bağlantısı ses ücretlerini ortadan kaldırır. VoIP moduna geçilmesi, mobil
kullanıcıların özellikle uluslararası aramalarda maliyetlerini azaltmalarına yardımcı olur.
VoIP modunda, mobilite istemcisi kendi dahili hattına sahiptir ve arama içi özellikler dahil tüm
arama kontrolü işlevlerini gerçekleştirir. Mobil kullanıcı, Wi-Fi erişimi olmadığında veya veri
bağlantısı yeterli ses kalitesi sağlamadığında geri arama modunu seçebilir.
VoIP modunun etkinleştirilmesiyle ilgili bilgi için bkz. VoIP'yi etkinleştirme sayfa 21.

VoIP'yi etkinleştirme
one-X Mobile Preferred for IP Office uygulamasında IP Üzerinden Ses (VoIP) modunu
etkinleştirmek için aşağıdaki prosedürü kullanın. Uygulama varsayılan olarak 3PCC modunda
çalışır.
Not:
VoIP özelliği yalnızca Power User lisansına sahip kullanıcılar tarafından kullanılabilir.

Yordam
1. Menü > Ayarlar > VoIP Modu seçeneğine gidin.
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2. Seçeneklerden birini belirleyin:
• Yalnızca Wi-Fi: Mobil cihazınız bir Wi-Fi ağı üzerinden bağlı olduğun VoIP özelliğinin
etkinleştirilmesi için bu seçeneği belirleyin.
• Her Zaman: Etkin tüm veri bağlantısı türlerinde VoIP'yi etkinleştirmek için bu seçeneği
belirleyin.
• Hiçbir Zaman: - VoIP modunu devre dışı bırakmak için bu seçeneği belirleyin.
3. Arama Yeri simgesine dokunun.
4. VoIP'yi seçin.
5. Geri arama seçeneklerinden birini belirleyin. Bu, herhangi bir VoIP araması
bağlanamazsa geri arama aldığınız numaradır.
6. Tamam'a dokunun.
İstemci IP Office uygulamasına kayıtlı olduğunda Ana ekrandaki Telefon simgesi yeşil
rengi alır.

Arama planı yapılandırma
Avaya one-X® Mobile uygulamasının aramaları belirlediğiniz kurallara göre yönlendirebilmesi için
bir arama planı yapılandırabilirsiniz. Uygulama, aramaları PBX'e aktarmadan önce aranan
numaraların değiştirilmesine ilişkin arama planı kurallarını yapılandırın.
Not:
• Arama planı işlevinin çalışması için Avaya one-X® Mobile bağlı olmalıdır.
• Arama planlarını yalnızca uygulama içinden yapılandırabilirsiniz, cep telefonunun
ayarları içinden bunu yapamazsınız.
• Cep telefonundaki kişiler, Avaya one-X® Mobile uygulamasındaki kişilerle birleştirilmez.

Yordam
1. Avaya one-X® Mobile Ana ekranına gidin ve menü tuşuna basın.
2. Ayarlar'a dokunun.
3. Arama Planı'na dokunun.
4. Yeni bir plan eklemek için Ekle'ye dokunun.
5. Etkin olmayan kurala dokunun ve aşağıdaki seçenekleri yapılandırın:
• Etkin: Kuralı etkinleştirmek için onay kutusunu seçin.
• Alan Kodu: Avaya one-X® Mobile uygulamasının araya girmesini ve yönlendirmesini
istediğiniz aramalar için dokunup alan kodunu girin.
• Dahili numara uzunluğu: Dokunup alan kodundan sonra gelen karakter sayısını
seçin.
• Uygulanacak karakterler: Dokunup karakter sayısını seçin.
• Eklenecek karakterler: Dokunup alan kodundan önce eklenecek karakterleri girin.
6. Arama Planı ekranında dönmek için cep telefonunda geri düğmesine basın.
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Ekranda Kural 1'in artık etkin olduğu görüntülenir.
7. Bir kural daha eklemek için cep telefonunda menü tuşuna basın ve Ekle'ye dokunun.
Ayrıca, mevcut kuralları düzenleyebilir, silebilir, yeniden sıralayabilir ve değiştirebilirsiniz.
Örnek
Uygulama, arama sunucusu üzerinden aramayı yönlendirmeden önce tüm uzun mesafe
aramalarını değiştirmek, ancak yerel aramaları değiştirmemek isteyebilirsiniz. Alan kodu 613
olursa arama planlarınız aşağıdakilerden oluşur:
1. 1613+ - prefix 1613, suffix 7, rule is not active.
2. 1+ - prefix 1, suffix 10, rule is active.
Yukarıdaki iki kural 1613+ aramaları haricinde tüm "1+" aramalarını değiştirir.

Bildirim tercihlerini ayarlama
Avaya one-X® Mobile uygulaması, tercihlerinize göre sizi bilgilendirir. Örneğin, yeni sesli postalar
veya anlık iletiler aldığınızda veya konferansınıza kullanıcılar katıldığında Avaya one-X® Mobile
uygulaması sizi bilgilendirir. IP Office ile bağlantınız değiştiğinde de bildirim alabilirsiniz.

Bu görev hakkında
Bildirim tercihlerinizi yapılandırmak için aşağıdaki prosedürü kullanın.

Yordam
1. Cep telefonunda, Ana ekrana gidin ve menü tuşuna basın.
2. Ayarlar'a dokunun.
3. Avaya one-X® Mobile simgesine dokunun.
4. Bir uyarı türünü yapılandırmak için kaydırıcıyı ilgili uyarı türüne taşıyın. Mevcut
seçenekler şunlardır:
• Titret
• Ses Çal
5. Bildirimler'e dokunun.
6. Kaydırıcıyı, ilgili bildirimleri almak istediğiniz seçeneklere taşıyın. Seçenekler şunlardır:
• Anlık İletiler
• Sesli Postalar
• Bağlanılan Konferans
• Sunucu Bağlantı Kes
• Kullanıcı Beni İzlemeye Başladı
• Cevapsız Arama Bildirimi
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GPS bilgilerini yapılandırma
Geo-presence özelliğini etkinleştirirseniz Avaya one-X® Mobile uygulaması coğrafi konumunuzu
isteyen diğer kullanıcılara yayınlar.

Ön koşullar
Geo-presence özelliğini kullanmak için önce cep telefonunuzda GPS'i etkinleştirmeniz gerekir.
• Cihaz Ayarlar menüsüne gidin ve Konum Hizmetleri'ni etkinleştirin.

Bu görev hakkında
Cep telefonunuzda GPS'i yapılandırdıktan sonra, Konum Hassasiyeti simgesini kullanarak
Avaya one-X® Mobile uygulamasında herhangi bir ekrandan geo-presence özelliğini
etkinleştirebilir veya devre dışı bırakabilirsiniz.
Önemli:
Bir kullanıcı geo-presence bilgilerinizi gözlemlerse cep telefonunuz daha sık GPS
güncellemesi sağlar ve dolayısıyla pilin ömrünü kısaltır. Yayınlamayı seçtiğiniz bilgilerin
düzeyi, cep telefonunuzun pil kullanımını da etkiler. Örneğin, Maksimum'u seçtiğinizde
uygulama bilgileri daha sık güncellediği için cep telefonunuzun pil tüketimi artar.
Diğer kullanıcılarla paylaşmak istediğiniz geo-presence düzeyini kontrol etmek için aşağıdaki
prosedürü kullanın.

Yordam
1. Cep telefonunda, kullanılabilir konumların listesini görüntülemek için Konum
Hassasiyeti'ne dokunun.
2. Listeden uygun konuma dokunun. Seçenekler şunlardır:
• Şehir: Geçerli konumunuzun bulunduğu şehri ve eyaleti veya ilçeyi gösterir.
• Semt: Yalnızca geçerli konumunuzun bulunduğu ülkeyi, şehri ve eyaleti ya da ilçeyi
gösterir.
• Sokak: Geçerli konumunuzun posta adresiyle birlikte semt bilgilerini gösterir.
• Maksimum: Geçerli konumunuzu en yakın sokak dahil ayrıntılı bir şekilde gösterir.

GPS konumlarını silme
Geo-presence konum bilgilerinizi diğer Avaya one-X® Mobile kullanıcılarına yayınladıysanız
verileri almış olan cep telefonlarından bu bilgileri silebilirsiniz. Örneğin, geo-presence özelliğini
devre dışı bırakırsanız yayınlanan son konumunuz bu bilgiyi isteyen tüm kişilere sağlanır. Bu
bilgileri silerek bir kişi bu bilgileri istediğinde cep telefonunun No information is
available iletisini görüntülemesini sağlayabilirsiniz.

Yordam
1. Cep telefonunda, Ana ekrana gidin ve menü tuşuna basın.
2. Ayarlar'a dokunun.
3. Konumları Sil'e dokunun.
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4. Aşağıdaki seçeneklerden birine dokunun:
• Tüm cihazlar
• Bu cihaz
Uygulama, yayınlanan bilgilerin silinmesini onaylamanız için bir açılır ileti görüntüler.

Mobil ikizlemeyi etkinleştirme veya devre dışı bırakma
Avaya one-X Mobile Preferred for IP Office uygulamasındaki mobil ikizleme özelliği, bir dış
numarayı bir dahili numarayla ikizleyebilmenizi sağlar. Dahili numaranızda arama yaptığınızda,
ikizlenen numara da çalar. Aramayı dahili numarada veya ikizlenen numarada alabilirsiniz.
Önceki sürümlerde, aramaların nasıl yapılacağını kontrol etmek için Arama Yeri düğmesi
kullanılıyordu. Bu sürümde, Arama Yeri düğmesi aramaların nasıl alınacağını da kontrol eder.
Ana ekranda Arama Yeri düğmesine dokunduğunuzda, aşağıdaki açılır ekran görüntülenir:

No.

Açıklama

1

Burada bulunan alanlar, uygulamanın aramaları
nasıl yapacağını kontrol eder. Bu, mobil ikizlemeyi
etkilemez.

2

Burada bulunan alanlar, gelen aramaların nasıl
alınacağını kontrol eder. Bu, mobil ikizlemeyi etkili
bir şekilde kontrol eder.

3

Bu düğmenin seçilmesi Mobil İkizleme'yi devre dışı
bırakır.
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No.

Açıklama

4

Bu düğmenin seçilmesi gelen aramaları cep
telefonuna ikizler.

5

Bu düğmenin seçilmesi gelen aramaları ev
telefonuna ikizler.

6

Bu düğmenin seçilmesi gelen aramaları
belirleyeceğiniz başka bir numaraya ikizler.

Not:
Varsayılan olarak, mobil ikizleme özelliğini kullanamazsınız. Özelliği kullanmaya
başlayabilmeniz için yöneticinizin dahili numaranız için özelliği etkinleştirmesi gerekir.
Uygulamada VoIP etkinleştirildiğinde, gelen aramalar mobil ikizleme ayarından bağımsız
olarak uygulamada çalar.
Mobil İkizleme Avaya one-X® Mobile ile Avaya one-X® Portal arasında senkronize edilir.
Not:
Mobil ikizleme özelliği etkinleştirildiğinde, uygulama her ikisi aynı anda geldiğinde
gsm aramasını gösterir ve VoIP aramasını yok sayar.

Bu görev hakkında
Mobil ikizlemeyi Avaya one-X® Mobile uygulamasından etkinleştirmek veya devre dışı bırakmak
için aşağıdaki prosedürü kullanın:

Yordam
1. Ana ekranda Arama Yeri düğmesine dokunun.
2. Aşağıdakilerden herhangi birini gereken şekilde gerçekleştirin:
• Mobil ikizlemeyi etkinleştirmek için Aramaları şuradan al: altında görünen aşağıdaki
radyo düğmelerinden birini dokunarak seçin:
- Cep
- Ev
- Özel
• Mobil ikizlemeyi devre dışı bırakmak için Yalnızca İş radyo düğmesini dokunarak
seçin.

DND ayarlarını yapılandırma
Telefonunuzun gelen aramalar için çalmasını durdurmak için Avaya one-X® Mobile
telefonunuzda Rahatsız Etmeyin (DND) özelliğini yapılandırabilirsiniz. Masa telefonunuzda veya
Avaya one-X® Mobile VoIP mobilite istemcinizde DND özelliğini etkinleştirebilirsiniz. DND
özelliğini bu ikisinin herhangi birinde etkinleştirirseniz özellik, otomatik olarak diğerinde de
etkinleştirilir.

Bu görev hakkında
DND özelliğini etkinleştirmek için aşağıdaki prosedürü kullanın:
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Yordam
1. Avaya one-X® Mobile uygulamasında, Menü > Ayarlaröğesini seçin.
2. Rahatsız Etmeyin kaydırıcısını hareket ettirerek AÇIK düğmesinin mavi renkte
görünmesini sağlayın.
3. Bitti'ye dokunun.
Avaya one-X® Mobile ana ekranında DND

simgesi görünür.

Sonraki adımlar
DND ayarlarını devre dışı bırakmak için:
1. Ana ekranda DND simgesine

dokunun.

2. Uygulama, 'Rahatsız Etmeyin' özelliğini devre dışı bırakmak istiyor musunuz? iletisini
görüntülediğinde Tamam'a dokunun.
Alternatif olarak, uygulamada Ayarlar'a dokunabilir ve Rahatsız Etmeyin kaydırıcısını
KAPALI durumuna getirebilirsiniz.

Gelişmiş alan açıklamaları
Gelişmiş menüsünde günlük kaydı ayarları, dosya aktarma seçenekleri ve teknik destek için
yararlı olan güvenlik ayarları görüntülenir. Teknik destek tarafından istenmedikçe bu ayarları
değiştirmeyin.
Alan

Açıklama

Sorun Raporu
Gönder

Teknik desteğe uygulamayla ilgili sorun raporunu gönderme seçeneği.

Günlük Ayarları

Günlük Ayarları menüsü, teknik destek personelinin kullanabileceği günlük
bilgilerine erişim sağlar. Seçenekler şunlardır:
• Günlük düzeyi: Günlük düzeyini belirleme seçeneği.
• Günlük sınırı (MB): Günlüklere ilişkin boyut sınırını belirtme seçeneği.
Varsayılan 16 MB'dir.
• XMPP hata ayıklaması: Ek XMPP hata ayıklamasını etkinleştirme veya devre
dışı bırakma onay kutusu.

Dosya Aktarım
Seçenekleri

Kullanılabilir dosya aktarımı seçenekleri:
• Yalnızca Wi-Fi: Tüm dosyaların aktarımı için Wi-Fi kullanımını etkinleştirme
veya devre dışı bırakma onay kutusu.
• Bekleyen dosya aktarımları: Bekleyen dosya aktarımı sayısını görüntüleme
ve bekleyen aktarımları temizleme seçeneği.

Güvenlik Ayarları
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Başlarken

Avaya one-X® Portal üzerinde kendi kendine yönetim
Avaya one-X® Portal uygulamasını kullanarak Avaya one-X® Mobile uygulamasının konferans
aramaları için kullanması gereken konferans köprü numarasını belirtin. Kişisel ve cep telefonu
numaraları da belirtebilirsiniz, bu numaralar cep telefonuna ve cep telefonundan tersi yönde
dağıtılır.
Ayrıca, Avaya one-X® Portal uygulamasını kullanarak iletişim durumunuzu görüntülemek isteyen
kişiler için telefon durumu ve takvim bilgilerini etkinleştirebilirsiniz.

Konferans köprüsünü yapılandırma
Konferans köprü numaranızı ayarlamak için Avaya one-X® Portal uygulamasında oturum açın ve
aşağıdaki adımları gerçekleştirin:
• Yapılandır > Telefon öğesini seçin.
• Kişisel konferans köprü numaranızı girin. Hangi konferans köprü numarasının
kullanılacağını belirlemek için sistem yöneticinize başvurun.

Telefon durumunu etkinleştirme
O anki telefon durumunuzun bu bilgiyi isteyen diğer kullanıcılara verilip verilmeyeceğini
seçebilirsiniz. Telefon durumunuzu etkinleştirdiğinizde, kişileriniz Avaya one-X® Mobile
uygulamasını kullanarak o anda telefonda olup olmadığınızı görebilir. Telefon durumunuzun
uygunluğunu ayarlamak için Avaya one-X® Portal uygulamasında oturum açın ve aşağıdaki
adımları gerçekleştirin:
• Yapılandır > Telefon > Anlık İleti/İletişim Durumu öğesini seçin.
• Arama durumunu duyur öğesini seçin.

Takvim bilgilerini etkinleştirme
Takvim durumunuzun bu bilgiyi isteyen diğer kullanıcılara verilip verilmeyeceğini seçebilirsiniz.
Takvim durumunuzu etkinleştirdiğinizde, kişileriniz o güne planlanmış toplantılarınızı toplantı
saatiyle birlikte görmek için Avaya one-X® Mobile uygulamasını kullanabilir.
• Yapılandır > Telefon > Anlık İleti/İletişim Durumu öğesini seçin.
• Takvim durumunu duyur'u seçin.
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Bölüm 3: Durum Bilgilerini Yönetme

Durum bilgilerini yönetme
Avaya one-X Mobile Preferred for IP Office, kendi uygunluk durumunuzla ilgili bilgileri
ayarlamanızı ve kişilerinizin uygunluk durumlarıyla ilgili bilgileri görüntülemenizi sağlar.
Uygulama aynı zamanda Microsoft Office Outlook takviminizle tümleşme ve planlanmış
randevularınıza dayalı durum güncellemeleri sağlama yeteneğine sahiptir.

İletişim durumu ve durum
İletişim durumu olarak da bilinen kişinin ağdaki uygunluk durumunu iki yoldan biriyle
belirleyebilirsiniz:
• Kullanıcının o anki durumunu yansıtacak şekilde renk değiştiren bir simge ile.
veya
• Kullanıcı tarafından girilen bir metin iletisi ile.
İletişim durumu simgeleri, iletişim durumunuzu renge göre hızla tanımlayabilmek için yeşil, sarı
ve kırmızı renktedir. Her renk kodlu simgede durum metni girilebilen bir alan vardır.
Herhangi bir ekranda ayarlayabileceğiniz iletişim durumunuz kişileriniz tarafından görülebilir.
Avaya one-X® Mobile, hem sizin hem de kişilerinizin iletişim durumu bilgilerini görüntüler.
Kişilerinizin iletişim durumunu görüntüleme hakkında bilgi için bkz. Kişilerinizin uygunluk
durumunu izleme sayfa 30.

Takvim ile tümleştirme
Microsoft Office Outlook veya Microsoft Office Outlook Web Access kullanıyorsanız, Avaya oneX® Mobile takviminizdeki verileri kullanarak durum bilginizi güncelleyebilir. Uygulama, aşağıdaki
durum bilgilerini sağlamak için takviminizdeki toplantıların başlangıç ve bitiş zamanlarını kullanır:
• Takviminizde zamanlanmış bir toplantı olduğunda, Avaya one-X® Mobile toplantıdan beş
dakika önce durumunuzu Meşgul olarak ayarlar ve Şu saatte bir toplantıya başlıyor:
<saat> iletisini görüntüler.
• Toplantı başladığında, durum iletiniz Şu saate kadar bir toplantıda: <saat> olarak
güncellenir.
• Toplantı bittikten sonra durumunuz Uygun olarak değişir.
• Takviminiz günün tamamı için planlanmış bir toplantınız olduğunu gösteriyorsa, durum
iletiniz Bütün gün toplantıda olarak güncellenir.
Önceden bir durum metni girdiyseniz, takvim iletileri durum metninizin sonuna eklenir. Örneğin,
durum metni olarak İşte girerseniz ve 15:00'a kadar toplantıda olacaksanız, Avaya one-X®
Mobile durum metninizi İşte — şu zamana kadar toplantıda: 15:00 olarak günceller.
Avaya one-X® Mobile, kişilerinizin takvim bilgilerini de sağlar. Daha fazla bilgi için bkz.
Kişilerinizin uygunluk durumunu izleme sayfa 30
Takvim bilgileri yalnızca sistem yöneticiniz onları uygun olarak yapılandırırsa kullanılabilir.
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Kişilerinizin uygunluk durumunu izleme
Avaya one-X® Mobile, kişilerinizin uygunluk durumunu görüntülemek için birkaç seçenek sunar.
İletişim durumu bilgileri:
Avaya one-X® Mobile uygulamasında kişilerinizin iletişim durumunu görüntüleyebileceğiniz birkaç
yer vardır:
• İç kişilerin iletişim durumu bilgilerinin görüntülendiği Kişiler listesinde.
• İç konferans katılımcılarının iletişim durumu bilgilerinin görüntülendiği Konferans ekranında.
Dış katılımcıların iletişim durumu bilgisi yoktur.
• Sesli posta iletisini bırakan kişinin iletişim durumu bilgilerinin görüntülendiği Sesli Posta
ekranında.
Bu ekranların her birinde kişi adının solunda renk kodlu bir simge görüntülenir. Kişi tarafından
girilen durum metni kişi adının altında görüntülenir.
İletişim durumu bilgileri hem sistem kişileri için hem de gmail kişisi gibi özel kişiler için
kullanılabilir. Ancak, Avaya one-X® Portal içinde “Kişisel” dizinine eklenen özel kişilerin adları
“Sistem” dizininde önceden bulunan bir kişiyle aynı olduğunda, cep telefonunuzda bunların çift
göründüğünü ve kopya olan bu kişilerin iletişim durumu bilgisi olmayacağını unutmayın. Bu tür
bir kopyalama olmaması için sistem kişisini Avaya one-X® Portal içindeki “Kişisel” dizinine
eklemek için doğru yöntemi kullanın. Doğru yöntem, “Sistem” dizininin Gruba ekle düğmesini
kullanmaktır. Daha fazla bilgi için Avaya one-X® Portal belgelerine bakın.
Takip Et özelliği:
İletişim durumunda uygun olmadığı belirtilen kişilere ulaşmanız gerektiğinde, Takip Et özelliğini
kullanarak kişilerin uygunluk durumunu otomatik olarak izleyebilirsiniz. Bir kişi için Takip Et
özelliğini ayarladığınızda, Avaya one-X® Mobile kişinin iletişim durumu uygunluk durumunda bir
ilerleme gösterdiğinde bunu size bildirir. Örneğin, kişinin iletişim durumu Rahatsız Etmeyin'den
Meşgul'e veya Meşgul'den Uygun'a değiştiğinde Takip Et özelliği bunu size bildirir. Kişi adının
yanında görüntülenen ayak izleri simgesi bu özelliğin etkin olduğunu gösterir. Kişinin iletişim
durumu Meşgul'den Rahatsız Etmeyin'e değiştiğinde kişi daha uygun duruma gelmediği için
bildirim alınmadığına dikkat edin.
Takip Et özelliğini kullanmanın iki seçeneği vardır:
• Bir durum değişikliği size bildirildikten sonra kişinin takibini otomatik olarak bırakma.
• Kişinin takibini bırakmayı seçinceye kadar durum değişiklikleriyle ilgili bildirim almaya
devam etme.
Takvim bilgileri:
Kişilerinizin takvim bilgilerini görüntüleyebilirsiniz. Avaya one-X® Mobile o gün için zamanlanmış
olan toplantıları ve randevuları görüntüler.
Telefon durumu:
Bir kişinin o anda telefonda olup olmadığını görüntüleyebilirsiniz.

Durumunuzu ayarlama
Durum çubuğu iletişim durumunuzu gösterebileceğiniz ve bir durum iletisi ayarlayabileceğiniz bir
alan sağlar. Durum çubuğu, Avaya one-X® Mobile uygulamasındaki tüm ekranlarda bulunur.
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Durum bilgilerini yönetme

Bu görev hakkında
Durum alanı iletişim durumunuzu yansıtan renk kodlu simgeler ve ayrıca durum iletiniz için bir
metin alanı sağlar. Metin alanına yeni bir durum iletisi girebilir veya son kullanılan bir durum
iletisini tekrar kullanabilirsiniz. Avaya one-X® Mobile, en son kullandığınız beş durum iletisini
saklar.

Yordam
1. Durum çubuğunda, durum metin alanına dokunun.
Uygulama, bir iletişim kutusu görüntüler.
2. Renk kodlu bir simgeye dokunun.
3. Durum iletisini değiştirmek için aşağıdaki seçeneklerden birini belirleyin:
• Klavyeyi görüntülemek ve bir durum girmek için metin alanına dokunun. Harfleri
yazarken, uygulama o harflerle eşleşen son durum iletilerini görüntüler. Bir durum
iletisine dokunun veya yeni bir durum iletisi girin.
• Düzenle menüsünü görüntülemek için metin alanına uzun süre basın. Düzenle
menüsünü durum iletinizde metin seçme, kesme, kopyalama ve yapıştırma işlemleri
için kullanabilirsiniz. Düzenle menüsünü sözlüğünüze sözcük eklemek için de
kullanabilirsiniz.
Düzenle menüsünden bir seçenek belirtin ve sonra metin alanına dokunarak klavyeyi
görüntüleyin ve durum iletinizi düzenlemeye devam edin.

Takip et özelliğini kullanma
Kişi listenizdeki bir kişi uygun olmadığında, bu kişinin uygunluk durumunu izlemek için takip et
seçeneğini kullanabilirsiniz. Bir kişi için takip et özelliği seçeneğini ayarladığınızda, Avaya oneX® Mobile kişinin iletişim durumu değiştiğinde bunu size bildirir. Örneğin, bir kişinin iletişim
durumu Rahatsız Etmeyin durumundan Meşgul durumuna veya Meşgul durumundan Uygun
durumuna değiştiğinde uygulama bunu size bildirir.

Bu görev hakkında
İzlediğiniz bir kişi iletişim durumu değiştiğinde, ekranınızın üst kısmındaki bildirim çubuğunda bir
güncelleme ve bir anlık ileti alırsınız.

Yordam
1. Kişiler sayfasında, uygunluk durumunu izlemek istediğiniz kişinin adına dokunun.
Bir araç çubuğunda, kişiye ilişkin ek durum bilgileri görüntülenir.
2. Kişiyi izlemeye başlamak için ayak izi simgesine dokunun.
Ayak izi simgesi vurgulanır.
3. (İsteğe bağlı) Bildirimleri almayı durdurmak için ayak izi simgesine dokunun.

Sonraki adımlar
Ayarları otomatik olarak takibi bırakacak şekilde yapılandırabilirsiniz. Yapılandırmak için:
1. Mobil Ana ekranda, Ayarlar'a dokunun.
2. Avaya one-X® Mobile simgesini seçin.
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3. Otomatik Takibi Bırak seçeneğine karşılık gelen kaydırıcıyı AÇIK durumuna getirin.

Takvim bilgilerini görüntüleme
Seçilen kişinin belirli bir zamanda bir toplantıda olup olmadığını görüntülemek için Avaya one-X®
Mobile uygulamasını kullanın.

Yordam
1. Kişiler ekranında bir kişi için iletişim ekranı açmak amacıyla kişinin adına dokunun.
2. Ayrıntılar simgesine dokunun.
Avaya one-X® Mobile uygulaması, seçilen kişinin o anda toplantıda olup olmadığını
belirten bir ileti görüntüler.

Telefon durumunu görüntüleme
Bir kişinin o anda telefonda olup olmadığını görüntüleyebilirsiniz.

Yordam
Aşağıdaki yöntemlerden birini seçin:
• Kişiler ekranında bir kişinin adına dokunarak bu kişi için bir iletişim ekranı açın ve Ayrıntılar
simgesine dokunun.
Avaya one-X® Mobile, seçilen kişinin o anda telefonda olup olmadığını belirten bir ileti
görüntüler.
• Kişiler ekranında, bir kişiye ilişkin girişi görüntüleyin. Kişi telefondaysa uygulama, kişinin
adının yanında kırmızı renkli bir iletişim durumu simgesi ve bir telefon simgesi görüntüler.
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Bölüm 4: Aramaları İşleme

Arama yapma
Arama başlatmak için Avaya one-X® Mobile uygulamasını kullandığınızda, varsayılan olarak
uygulama, IP Office uygulamasına bulunduğunuz yerin telefon numarasını çevirme talimatı verir.
Bulunduğunuz konumdaki telefonu açtıktan sonra, Avaya one-X® Mobile ulaşmak istediğiniz
numarayı çevirir. Bu yaklaşım, aramaların 3. taraf arama kontrolü (3PCC) kullanılarak Avaya IP
Office PBX üzerinden yönlendirildiği anlamına gelir. 3PCC modu yerine VoIP modunu
seçerseniz aramayı, IP Office yerine Avaya one-X® Mobile uygulaması işler.
Her iki modda da şunları yapabilirsiniz:
• arama yapma, alma ve sonlandırma
• etkin aramalar sırasında tuşlu arama tuşlarına erişme
• denetimli ve denetimsiz aktarmalar gerçekleştirme
Not:
3G araması yaptığınızda, bazı arama özelliklerine erişemeyebilir veya anlık ileti
gönderemeyebilirsiniz. Bazı mobil cihazlar ve bazı hizmet sağlayıcılar 3G araması sırasında
veri sinyalini sınırlar.
Sonraki bölümlerde, konum bilgilerinin nasıl ayarlanacağı ve nasıl arama başlatılacağı
açıklanmaktadır.

Arama yerinizi ayarlama
Arama yapabilmek için Avaya one-X® Mobile uygulamasının sizi bulabileceği telefon numarasını
belirtmeniz gerekir. Örneğin, normalde aramaları masa telefonunuzu kullanarak yapıyorsanız,
seyahat ederken cep telefonunuzu veya otel odasındaki telefonu kullanarak arama yapmayı
seçebilirsiniz.
Normalde arama yeriniz Avaya one-X® Mobile uygulamasının yüklenmiş olduğu mobil cihazdır,
ancak arama yerinizi gerektiği şekilde ayarlayabilirsiniz. Aramalarınız için kullanmayı tercih
ettiğiniz telefonu belirtebilir ve arama yeriniz değiştikçe bu numarayı güncelleyebilirsiniz.
Arama yeri ayarlanmadığında bir hata iletisi sizi bilgilendirir. Ayarlanmamış bir arama yeri
seçtiğiniz zaman da bu hata iletisi görünür.
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Bu görev hakkında
Arama yerinizi ayarlamak için Durum çubuğundaki Arama Yeri simgesine basın:
• Varsayılan arama yeri İş değeridir.
Kullanıcılar Mobil konumunu ilk kez seçtiklerinde Mobil numarayı yapılandırmaları gerekir.

Yordam
1. Durum çubuğunda, bir menü açmak için Arama Yeri simgesine basın.
2. Menüden aşağıdaki arama yerlerinden birini seçin:
• Cep telefonu: Varsayılan ayar, Avaya one-X® Mobile uygulamasının yüklü olduğu
mobil cihazın telefon numarasıdır.
• İş telefonu: İş telefonu numarası sistem yöneticiniz tarafından ayarlanır ve
değiştirilemez.
• Ev telefonu: Ev telefonu numarası Avaya one-X® Mobile istemcisinde veya Avaya
one-X® Portal uygulamasında ayarlanır.
• VoIP: Bu seçenek, bir Wi-Fi bağlantısı olduğunda kullanılabilir hale gelir. VoIP, arama
yeri seçenekleri listesinde yalnızca 3PCC modunu etkinleştirdiğinizde görünür. Bu mod
varsayılan olarak etkindir.
• Özel telefon numarası: Özel telefon numarası yalnızca Avaya one-X® Mobile
istemcisinde ayarlanabilir. İç dahili numaralar, Özel telefon numaranız olarak
kullanamazsınız.Özel bir telefon numarasını iç dahili numarası olarak ayarlarsanız
Avaya one-X® Mobile, İşlem başarısız iletisini görüntüler.
Bir arama yeri seçtikten sonra, Durum çubuğu o konuma özel bir simge gösterir.
Ayarlanmamış bir arama yeri seçerseniz uygulama bir arama yeri ayarlamanızı zorunlu
tutar.
3. Etkin arama yerinin telefon numarasını değiştirmek için Durum çubuğundaki Arama Yeri
simgesine dokunun ve menüden Telefon numarasını ayarla'yı seçin. Sonraki adıma
geçin.
Etkin arama yerinin telefon numarasını silmek için Durum çubuğundaki Arama Yeri
simgesine dokunun ve menüden Telefon numarasını sil'i seçin. Uygulama bir onay
iletisi verir ve ana ekrana geri döner.
4. Yeni numarayı metin alanına girin. Alan kodu eklemek için Telefon sistemine bir alan
kodu gerekli onay kutusunu etkinleştirin ve alan kodu numarasını Alan Kodu alanına
girin.
5. Memnun kaldığınızda, cihazınıza bağlı olarak Tamam'a veya Kaydet'e basın.
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Arama yapma

Kişiler listesinden arama başlatma
Yordam
1. Kişiler listesinden arama başlatmak için aşağıdaki yöntemlerden birini kullanın:
• Tümleşik çeviriciyi kullanarak dahili numarayı veya telefon numarasını çevirin.
• Bir kişi için kullanabileceğiniz seçenekleri görüntülemek amacıyla kişiler listesinde bir
ada ve ardından İşi Ara öğesine dokunun.
2. (İsteğe bağlı) Kişiyi bir konferansa eklemek için Konferansa ekle'ye dokunun.
3. (İsteğe bağlı) Bir kişinin ayrıntılarını görüntülemek için Ayrıntılar'a dokunun.
4. (İsteğe bağlı) Kullanıcının yapılandırılmış birden fazla telefon numarası olup olmadığını
belirlemek ve aramak üzere bu numaralardan birini seçmek için Diğer seçenekler
simgesine dokunun.

Anlık iletiden arama başlatma
Göndereni arayarak bir anlık iletiyi yanıtlamak için aşağıdaki prosedürü kullanın.

Yordam
1. Cep telefonunda, Anlık İleti ekranına gidin ve anlık iletiye dokunun.
Uygulama bir iletişim ekranı görüntüler.
2. Bir arama başlatmak için telefon simgesine dokunun.

Tümleşik çeviriciyi kullanma
Avaya one-X® Mobile, kişisel dizininizdeki veya şirket dizininizdeki kişileri aramak için
kullanabileceğiniz tümleşik bir çevirici sağlar. Çeviriciyi dış kişileri aramak için de kullanabilirsiniz.

Ön koşullar
Ayarlar > Arama Planı'ndaki kuralları yapılandırın. Daha fazla bilgi için sistem yöneticinizle
iletişim kurun.

Yordam
1. Çeviriciyi başlatmak için Kişiler ekranına gidin ve tümleşik çevirici düğmesine dokunun.
2. Numaranın tamamını yazın veya önerilen ilk kişiyi seçin.
Numarayı yazmaya başladığınızda, uygulama son olarak iletişim kurulan ve yazmakta
olduğunuz numaranın altındaki bir listede eşleşen telefon numaralarını görüntüler.
3. Bir arama başlatmak için Telefon simgesine dokunun.
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Kişiler listesinden e-posta başlatma
Kişiler listesinden e-posta başlatmak için aşağıdaki prosedürü kullanın. Kişinin yapılandırılmış eposta adresi yoksa bununla ilgili bir ileti görüntülenir. Kişinin yapılandırılmış geçerli bir e-posta
adresi varsa, tercih ettiğiniz bir e-posta uygulamasını seçebilir ve onu kullanarak ilgili kişiye eposta gönderebilirsiniz. Aynı anda birden çok kişiye bir e-posta gönderebilirsiniz.
E-posta aracılığıyla bir sesli posta göndermek için bkz. Sesli posta iletilerini e-posta ile
gönderme sayfa 61.

Yordam
1. Kişiler listesinde kişinin adına basın. Birden çok kişi seçmek için ekranın üst kısmındaki
Seç düğmesine basın ve e-posta grubuna eklemek için kalan kişilere dokunun.
2. Kişileri seçtikten sonra E-posta düğmesine basın:

Posta Oluşturucu ekranı açılır. Bu noktada, 1. adımda seçtiğiniz kişilerin hiçbiri için bir eposta adresi yoksa bir hata iletisi alabilirsiniz.
3. Tümleşik tuş takımını kullanarak Konu satırına e-postanın konusunu girin. Benzer bir
şekilde, e-posta metnini Konu satırının altındaki, "iPhone'umdan gönderildi" metninin
üzerindeki boş alana girin.
4. E-posta iletinizi istediğiniz şekilde girdikten sonra Gönder düğmesine basın:

Not:
E-postanın gönderilip gönderilmediğini doğrulamak için Posta Oluşturucu ekranını
kapatmanız ve yerel iPhone e-posta uygulamasını başlatmanız gerekir.

Aramaları aktarma
one-X Mobile uygulamasında aramaları aşağıdaki iki yöntemden birini kullanarak aktarabilirsiniz:
• Denetimsiz aktarma: Bir aramayı çalarken aktarmaya denetimsiz aktarma adı verilir.
• Denetimli aktarma: Bir aramayı çalma bittikten sonra aktarmaya denetimli aktarma adı
verilir.
Etkin bir arama sırasında, aktar düğmesi arama içi kontrol ekranında bulunur.
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3. taraf aramalarını aktarma

Yordam
1. Bir arama etkin durumdayken arama içi kontrol ekranında aktar düğmesine basın.

Geçerli arama beklemeye alınır.
Not:
Geçerli aramanızı, Beklemeye Al düğmesine basarak bir aktarma başlatmadan da
beklemeye alabilirsiniz.

2. Sayısal tuş takımını açmak ve beklemedeki aramayı aktarmak istediğiniz dahili hattı
çevirmek için tuş takımı düğmesine basın.

Alternatif olarak, Kişiler listesinden bir uzantı seçebilirsiniz.
3. Denetimsiz bir aktarma için: Dahili hattı çevirin. Bir çalma tonu duyduğunuzda telefonu
kapatabilirsiniz. Beklemedeki arama, otomatik olarak aktarma alıcısına bağlanır.
Denetimli bir aktarma için: Dahili hattı çevirin, alıcının aramayı yanıtlamasını bekleyin
ve daha sonra, alıcının aktarmayı kabul ettiğini onaylayın. Bu noktada, aktar düğmesine
basarak aktarma alıcısını ve beklemedeki aramayı bağlayın.

3. taraf aramalarını aktarma
3. taraf arama aktarma özelliğini, Avaya one-X® Mobile uygulamasını bir 3. taraf arama kontrolü
olarak kullanırken aldığınız aramaları aktarmak için kullanabilirsiniz.

Yordam
1. Bir etkin aramanız olduğunda, Avaya one-X® Mobile ekranının üst kısmındaki kırmızı
çubuğa dokunun.
Uygulama, Arama Listesi ekranını görüntüler.
2. Aramayı aktarmak için Aktar düğmesine dokunun.
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3. Şu seçeneklerden birini kullanın:
• Kişilerinizden hedef numarayı seçin.
• Hedef numarayı çevirmek için arama tuşlarını kullanın.

Bir aramayı diğer telefonlara taşıma
Yordam
1. Bir aramayı aktarmak için, arama-içi kontrol ekranında Aramalar simgesine dokunun.
Cep telefonu Etkin arama listesi ekranını gösterir.
2. Etkin arama listesi ekranında, Aramaları taşı

simgesine dokunun.

Cep telefonu Aramaları Taşı iletişim kutusunu gösterir.
3. Aramaları Taşı iletişim kutusunda, şu seçenekleri seçin:
• VoIP: Bu, Avaya one-X® Mobile istemcisinde oturum açtığınız telefon numarası veya
cihaz dahili numarasıdır. Bu telefon numarası, sistem yöneticiniz tarafından
yapılandırılan dahili numara ile aynıdır.
• Cep: Cep telefonu numarası Avaya one-X® Mobile istemcisinde veya Avaya one-X®
Portal uygulamasında ayarlanır.
• Ev: Ev telefonu numarası Avaya one-X® Mobile istemcisinde veya Avaya one-X® Portal
uygulamasında ayarlanır.
• İş telefonu: İş telefonu numarası sistem yöneticiniz tarafından ayarlanır ve
değiştirilemez.
• Özel: Özel telefon numarası yalnızca Avaya one-X® Mobile istemcisinde ayarlanabilir.
4. Tamam'a dokunun.
İlgili Bağlantılar
Arama yerinizi ayarlama sayfa 33

Aramayı beklemeye alma
Bir aramayı beklemeye aldığınızda, uygulamayı normal bir şekilde kullanmaya devam
edebilirsiniz. Beklemedeki bir aramaya denetimli ve denetimsiz aktarmalar da
gerçekleştirebilirsiniz.

Yordam
1. Geçerli aramanızı, arama içi kontrol ekranında Beklet düğmesine basarak beklemeye
alabilirsiniz.

2. Aramayı devam ettirmek için düğmeye yeniden basın.
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Aramanın sesini kapatma

Aramanın sesini kapatma
Yordam
Arama içi kontrol ekranındaki Sesini Kapat düğmesini kullanarak etkin bir aramanın sesini
kapatabilir veya açabilirsiniz.
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Bölüm 5: Konferans aramaları yapma

Konferans köprünüzü yönetme
Konferans aramalarına ev sahipliği yapmak ve onları yönetmek için Avaya one-X® Portal
üzerinde yapılandırılmış konferans dahili numaranızın olması gerekir. Konferans köprüsüne
mobil cihazın değil, IP Office uygulamasının ev sahipliği yaptığını unutmayın.
Konferans ekranından kendi konferans köprünüze katılabilir, katılımcıların sesini kapatabilir veya
açabilir, katılımcılar için diğer adlar girebilir ve onların bağlantısını kesebilirsiniz. Konferans
ekranındaki görsel göstergeleri kullanarak konferansınızı yönetebilirsiniz. Görsel göstergeler size
şunları gösterir:
• Konferans köprünüze kimlerin bağlı olduğu.
• Hangi katılımcının konuştuğu.
• Hangi katılımcıların sesinin kapalı veya açık olduğu.
• Konferansın kilitli olup olmadığı.
• Konferans katılımcılarının iletişim durumu bilgileri.
• Katılımcıların içeriden mi yoksa dışarıdan mı olduğu. Telefon direği simgesi bir dış kişi
olduğunu gösterir.
Her katılımcının telefon numarası veya diğer adı gösterilir. Kişinin avatarı görüntülenir (kişiler
listenizde varsa). Telefon direği simgesi dışarıdan arandığını gösterir.

Konferans katılımcısı ekleme
Kişiler listenizi konferans aramasına katılımcı eklemek için kullanın. Kişileri konferans aramasına
tek tek veya aynı anda birden fazla kişi olarak ekleyebilirsiniz.

Yordam
1. Kişiler ekranından Seç'e basın.
2. Listedeki kişi adlarına dokunarak onları seçilen gruba ekleyin. Tüm kişileri seçilen gruba
eklemek için Tümünü Seç'e basın.
Yeşil dairesel düğme kişinin seçildiğini gösterir.
3. Seçiminizden memnun kaldığınızda aşağıdaki Konferansa Ekle düğmesine basın:

Seçilen kişiler, konferans köprünüzün katılımcıları olur. Kişiler konferans aramasını
yanıtlar yanıtlamaz Konferans ekranında görünürler.
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Avaya one-X® Portal üzerine yapılandırılmış bir konferans dahili numaranız yoksa,
“Sunucuda yapılandırılmış bir konferansınız yok” iletisini alacağınızı ve bir konferans
oluşturamayacağınızı unutmayın. Bu durumda yardım için sistem yöneticinize başvurun.
4. Konferans ekranından, kendinizi konferans köprünüze eklemek için aşağıdaki
Konferansa Ekle düğmesine basın:

Konferansı kilitleme ve açma
Avaya one-X® Mobile uygulaması, size devam eden bir konferans aramasını kilitleme seçeneği
sağlar. Konferansa yeni katılımcıların katılmasını engellemek istediğinizde kilitleme özelliğini
kullanabilirsiniz.

Yordam
1. Konferans sayfasıyla ilişkili seçenekleri görüntülemek için mobil cihazda Menü tuşuna
basın.
2. Menüden Kilitle'yi seçin.
Konferansı kilitlediğinizde, aramanın başarıyla kilitlendiğini onaylamak için konferans
ekranında bir kilit simgesi gösterilir.
3. Konferansın kilidini açmak için cihazda Menü tuşuna basın ve Kilidi Aç'ı seçin.
Konferans sayfasındaki kilit simgesi kaybolur.

Katılımcıların sesini kapatma
Konferans sahibi olarak tek tek veya tüm katılımcıların sesini kapatabilirsiniz.

Bu görev hakkında
Konferans katılımcılarının sesini kapattığınızda ve açtığınızda, katılımcının adının yanındaki
mikrofon simgesi katılımcının durumunu gösterir.

Yordam
Aşağıdaki seçeneklerden birini seçin:
a. Tek bir katılımcının sesini kapatmak için, menü seçeneklerini görüntülemek üzere
Konferans ekranında katılımcının adına uzun süre basın. Menüden, Sesi Kapat'ı seçin.
Katılımcının sesini Sesi Aç seçeneği ile açmak için bu menü seçeneğini değiştirin.
b. Tüm katılımcıların sesini kapatmak için, Konferans ekranından menü seçeneklerini
görüntülemek üzere mobil cihazda Menü tuşuna basın. Menüden, Tümünün sesini kapat'ı
seçin. Tümünün sesini kapat seçildiğinde konferans sahibinin sesi kapatılmaz.
Katılımcıların Tümünün sesini açmak için bu menü seçeneğini değiştirin.
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Diğer ad atama
Bir katılımcı konferans köprüsüne katıldığında, Avaya one-X® Mobile katılımcının arama
sunucusu tarafından belirlenen varsayılan adını gösterir. Örneğin, varsayılan ad bir telefon
numarası veya arayan kimliği olabilir. Konferans aramasındaki katılımcıları tanımayı
kolaylaştırmak için her katılımcıya diğer ad atayabilirsiniz. Atadığınız diğer adları yalnızca siz
görebilirsiniz.

Bu görev hakkında
Bir konferans devam ederken bir katılımcıya diğer ad atayabilirsiniz. Avaya one-X® Mobile bu
diğer adı sonraki konferans aramaları için saklar.

Yordam
1. Konferans ekranında bir menü görüntülemek üzere katılımcının adına uzun süre basın.
2. Metin alanını görüntülemek için Diğer ad ata'yı seçin.
3. Metin alanına basarak cihaz klavyesinin görünmesini sağlayın ve aşağıdaki yöntemlerden
birini kullanarak diğer adı girin:
a. Bir diğer ad yazın ve Tamam'a basın.
b. Ses tanıma özelliğini kullanarak diğer ad girmek için mikrofon düğmesine ve
Tamam'a basın.
4. Diğer adı kaldırmak için katılımcının adına uzun süre basın ve menüden Diğer adı sil'i
seçin.

Katılımcıların bağlantısını kesme
Katılımcıların konferans köprünüzle olan bağlantısını kesmek için aşağıdaki prosedürü kullanın.

Yordam
1. Konferans ekranında, konferanstan bağlantısını kesmek istediğiniz katılımcıları belirleyin.
2. Düzenle düğmesine basın ve bağlantısını kesmek istediğiniz katılımcıları seçin.
Yeşil dairesel düğme, katılımcının seçildiğini gösterir.
3. Seçilen katılımcıları konferans köprünüzden kaldırmak için Bağlantıyı Kes düğmesine
basın.
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Bölüm 6: Ses komutları kullanarak metin
mesajları yollama

Ses komutları kullanarak metin mesajları yollama
Ön koşullar
• Apple cihazının Siri'yi desteklediğinden emin olun.
• Siri''yi etkinleştirin.

Bu görev hakkında
Anlık Mesaj ekranında konuşmadan metine özelliğini kullanarak ses komutları ile metin mesajları
yollayabilirsiniz

Yordam
1. Avaya one-X® Mobile Uygulamalar ekranında işlem listesini görebilmek için bir kişiye
dokunun.
2. Anlık mesaj simgesine dokunun

.

3. Klavyeden mikrofon simgesine dokunun

.

4. Konuşun ve Tamam'a dokunun.
Uygulama ses girişini metne çevirir ve metin alınına girer.
5. Gönder'e dokunun.
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Bölüm 7: Arama geçmişini görüntüleme

Arama geçmişini görüntüleme
one-X Mobile Preferred for IP Office uygulaması cevapsız arama, gelen arama, giden arama
geçmişini ve sesli posta klasörlerini Etkinlikler ekranında görüntüler. Arama geçmişini,
aramaların saatini ve telefon numaralarını görüntülemek için kullanabilirsiniz. Görüntülenen
telefon numarasını kaydırarak aşağıdakileri gerçekleştirebilirsiniz:
• Numarayı arama
• Anlık ileti gönderme
• Konferans araması yapma
Avaya one-X® Mobile cevapsız aramaların ve sesli postaların sayısını uygulama arka
plandayken bile bildirir.

Yordam
1. one-X Mobile Preferred for IP Office uygulamasının Etkinlikler sekmesine dokunun.
Sistem aşağıdakileri listeleyen Etkinlikler ekranını görüntüler:
• Tüm Aramalar
• Cevapsız Aramalar
• Gelen Aramalar
• Giden Aramalar
• Sesli Posta Klasörleri

44

Avaya one-X® Mobile Preferred Kullanma
Yorumlar? infodev@avaya.com

Aralık 2014

Arama geçmişini görüntüleme

2. Kullanmak istediğiniz etkinlik türüne dokunun.
3. Etkinliğin ayrıntılarını ve gerçekleştirebileceğiniz işlemleri görüntülemek için kişi adına
dokunun.
Etkinlik türü

Gerçekleştirebileceğiniz işlemler

Sesli posta

• Arama
• Oynatma
• E-posta ile gönderme
• Dinlenmedi olarak işaretleme
• Silme

Kişilerin arama geçmişi

• Arama
• Anlık İleti Gönderme
• Konferansa ekleme
• Bilgi
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Tüm aramaların geçmişini görüntüleme
Yordam
1. one-X Mobile Preferred for IP Office uygulamasının Etkinlikler sekmesine dokunun.
2. Tüm Aramalar'a dokunun.

Cevapsız arama geçmişini görüntüleme
Yordam
1. one-X Mobile Preferred for IP Office uygulamasının Etkinlikler sekmesine dokunun.
2. Cevapsız Aramalar'a dokunun.

Gelen arama geçmişini görüntüleme
Yordam
1. one-X Mobile Preferred for IP Office uygulamasının Etkinlikler sekmesine dokunun.
2. Gelen Aramalar'a dokunun.

Giden arama geçmişini görüntüleme
Yordam
1. one-X Mobile Preferred for IP Office uygulamasının Etkinlikler sekmesine dokunun.
2. Giden Aramalar'a dokunun.
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Bölüm 8: VoIP aramalarını yönetme

VoIP özelliği hakkında
Avaya one-X Mobile Preferred for IP Office uygulaması, İnternet Protokolü Üzerinden Ses (VoIP)
aramalarını destekler. VoIP, İnternet gibi IP ağları üzerinden ses iletmek için kullanılan bir
teknolojiler ve iletim teknikleri kümesidir.
Avaya one-X® Mobile uygulamasını kullanarak VoIP aramaları yapabilir ve alabilirsiniz. Avaya
one-X® Mobile istemcisinin VoIP modunda çalışacak şekilde yapılandırılması, Wi-Fi/3G/4G veri
ağları üzerinden arama yapma seçeneğinizin olmasını sağlar ve dolayısıyla, cep bağlantısı ses
ücretlerini ortadan kaldırır. VoIP moduna geçilmesi, mobil kullanıcıların özellikle uluslararası
aramalarda maliyetlerini azaltmalarına yardımcı olur.
VoIP modunda, mobilite istemcisi kullanıcı dahili numarasını IP Office uygulamasına kaydeder
ve arama içi özellikler de dahil olmak üzere tüm arama kontrolü özelliklerini gerçekleştirir. Wi-Fi
erişimi olmadığında veya veri bağlantısı yeterli ses kalitesi sağlamadığında geri arama modunu
seçebilirsiniz. Varsayılan olarak VoIP araması devre dışıdır ve uygulama kullanılarak
etkinleştirilmelidir. VoIP aramasının etkinleştirilmesiyle ilgili bilgi için bkz. VoIP'yi
etkinleştirme sayfa 21.

VoIP eşzamanlı kaydı
Avaya one-X Mobile Preferred for IP Office; Masa telefonu, Flare ve Soft phone gibi diğer
cihazlarla eşzamanlı olarak IP Office uygulamasına kaydedilebilir. Ancak, iPhone için Avaya
one-X® Mobile veya Android için Avaya one-X® Mobile uygulamalarından biri aynı anda IP Office
uygulamasına kaydedilebilir.

Cep bağlantılarıyla VoIP etkileşimi
Bir mobil cihazın aynı anda etkin bir cep bağlantısı ve etkin bir VoIP araması olamaz. Cep
bağlantılarının, VoIP aramalarına göre önceliği vardır.
• Bir cep bağlantısı etkin durumda veya beklemedeyken bir gelen VoIP aramanız olursa
arama, eşzamanlı olarak çalması için yapılandırdığınız diğer telefonlarda çalmaya devam
eder. VoIP aramasını yapılandırılan aygıtların hiçbirinde açmazsanız arama, arama
geçmişinde bir cevapsız arama olarak görüntülenir.
• Bir VoIP araması etkin durumdayken gelen bir cep bağlantısını yanıtlarsanız VoIP araması
otomatik olarak beklemeye alınır. Yalnızca aramayı sonlandırma seçeneğini
kullanabilirsiniz. Beklemedeki VoIP aramasını, cep bağlantısını sona erdirdikten sonra
manuel olarak açabilirsiniz.
• Bir VoIP araması, bir cep bağlantısı nedeniyle otomatik olarak beklemeye alındığında,
yalnızca Aramayı Sonlandır VoIP arama içi eylemi etkin olur. Diğerleri devre dışı bırakılır.
• Eğer bir hücresel ağdan kablosuz ağa ya da bir kablosuz ağdan hücresel hatta geçiş
sırasında aktif bir VoIP görüşmesi yapıyorsanız, görüşme kalıcı olarak kesilecektir. Mobil
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cihaz yeni ağa bağlandıktan sonra, eğer VoIP özelliği her iki ağa da yapılandırılmış ise
Avaya one-X® Mobile , IP Office'e kayıt olur. Yeni aramalar yapmak ve almak için Avaya
one-X® Mobile'i kullanmaya, uygulama IP Office'e kayıt olduktan sonra başlayabilirsiniz.

VoIP aramaları yapma ve alma
Avaya one-X® Mobile, IP Office ile kaydedildiğinde uygulamayı kullanarak arama yapabilir ve
arama alabilirsiniz. Arama yeri olarak VoIP seçilirse aramalar VoIP aracılığıyla gerçekleştirilir.

VoIP Aramaları Yapma
VoIP aramaları yapmak için VoIP'yi giden aramaları yapma olanağı olarak belirtmeniz gerekir.
Giden aramalarınızı yapma olanağı olarak VoIP'yi yapılandırmak için Ana ekranınızda Arama
Yeri düğmesini kullanın. Bunların herhangi birinden VoIP aramaları yapabilirsiniz:
• Kişi ekranı
• Anlık ileti sohbet penceresi
• Arama Tuşları
• Arama Günlüğü
• Sesli posta
• Coğrafi konum haritası
• Konferansa Katıl

VoIP aramaları alma
VoIP istemcisi IP Office ile kaydedildiğinde ve dahili numaranıza bir arama yapıldığında VoIP
istemcisi bir gelen arama ekranı görüntüler. Mobil cihaz uyku modundaysa etkin hale gelir ve
çalar. Mobil cihazınızın arama bekletme özelliği IP Office Manager'dan etkinleştirilmişse gelen
arama ekranı birden fazla gelen aramayı gösterir.
Etkin Arama sekmesi etkin sesli aramaları görüntüler.
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Yordam
Aşağıdaki işlemlerden birini gerçekleştirin:
• Aramayı almak için Yanıtla'ya dokunun
• Aramayı yoksaymak için Yoksay'a dokunun.

VoIP aramaları için bluetooth yapılandırma
iPhone'nunuzu VoIP aramalarında bluetooth kulaklık kullanmak için yapılandırabilirsiniz. Ancak
Avaya one-X® Mobile VoIP modundayken bluetooth kulaklıkla yalnızca ses düzeyinde entegre
olur. Bluetooth kulaklığı bir VoIP aramasında yalnızca konuşma, dinleme ve ses düzeyini kontrol
etmede kullanabilirsiniz. Avaya one-X® Mobile, VoIP aramasında aşağıdaki bluetooth özelliklerini
desteklemez:
• Bir VoIP araması yapmak veya aramayı bitirmek için tuşların kullanılması.
• Gelen veya etkin VoIP aramaları hakkında bilgilerin araç setinde görüntülenmesi.
• Ses komutları kullanarak uygulamayla etkileşim kurma.
• Bluetooth cihazıyla uygulamadaki Kişilere erişme.

Bu görev hakkında
VoIP aramalarında kullanmak üzere bluetooth kulaklık desteği yapılandırmak için aşağıdaki
prosedürü kullanın.

Yordam
1. Ayarlar > Bluetooth bölümüne gidin.
2. Açmak için Bluetooth kaydırıcıyı hareket ettirin.
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VoIP aramalarını yönetme

3. Apple iPhone'nunuzla eşleştirmek istediğiniz bluetooth cihazını seçin.
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Bölüm 9: VoIP aramalarını kaydetme

VoIP aramalarını kaydetme
Bu görev hakkında
Bu görev bir VoIP aramasını kaydetme prosedürünü açıklar. Sadece devam eden bir aramayı
kayıt edebilirsiniz.

Yordam
1. Devam eden bir aramada Başlat öğesine dokunun.
Uygulama kaydın başladığını bildiren sesli bir uyarı verir.
2. Kaydı durdurmak için Başlat'a dokunun ya da aramayı bitirin.
Kaydedilen arama sesli mesaj klasörüne kaydedilir.
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Bölüm 10: VoIP aramaları için arama
özetini etkinleştirme

CoIP aramaları için arama özeti ayarlarını değiştirme
Yordam
1. Aygıt ayarları menüsünde Mobil öğesine dokunun.
2. Bildirimler'e dokunun.
3. Arama Özeti'ni, özelliği devre dışı bırakamak için sola ve yeniden etkinleştimek için sağa
kaydırın
Not:
Arama Özeti varsayılan olarak etkindir.
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Bölüm 11: Bir VoIP aramasının
ölçümlerini görüntüleme

Bir VoIP aramasının ölçümlerini görüntüleme
Yordam
i öğesi Aramayı Bitir üzerindedir, dokunun.
Ekran şu arama ölçümlerini gösterir:
• Algılanan Gecikme: İletişimdeki gecikme.
• Sapma: Gönderici ve alıcı arasındaki iletişim için katedilen zaman.
• Gönderilen Paket Kaybı: Gönderim esnasında bitiş noktaları arasındaki maksimum kayıp
paket veya kare.
• Alınan Paket Kaybı: Alım esnasında bitiş noktaları arasındaki maksimum kayıp paket veya
kare.
• Alınan Kodek: Medyayı sıkıştırma ve sıkıştırmayı açma için kullanılan kodek.
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Bölüm 12: Gelen aramalar için seslenme
özelliğini etkinleştirme

Gelen arama için seslenmeyi etkinleştirme
Bu görev hakkında
Gelen bir arama için seslenmeyi etkinleştirmek için aşağıdaki prosedürü kullanın: Eğer seslenme
özelliğini etkinleştirirseniz, uygulama gelen aramanın ismini veya numarasını yüksek sesle okur.

Yordam
1. Avaya one-X® Mobile uygulama ekranında, Menü > Ayarları öğesine gidin.
2. Gelen bir arama için seslenme özelliğini etkinleştirmek için Konuşma Metni öğesini sağa
kaydırın.
3. Bitti'ye dokunun.

54

Avaya one-X® Mobile Preferred Kullanma
Yorumlar? infodev@avaya.com

Aralık 2014

Bölüm 13: Parolayı Değiştirme

Parolayı değiştirme
Yordam
1. Avaya one-X® Mobile uygulama ekranında, Menü > Ayarları öğesine gidin.
2. Ayarlar ekranında Parolayı Değiştir öğesine dokunun.
3. Parolayı Değiştir ekranında parola detaylarını girin.
4. Onayla öğesine dokunun.
İlgili Bağlantılar
Parolayı Değiştir ekranı alan açıklamaları sayfa 55

Parolayı Değiştir ekranı alan açıklamaları
Ad

Açıklama

Mevcut Parola

Mevcut parolayı yazın

Yeni Parola

Yeni bir parola yazın

Yeni Parolayı Onayla

Yeni parolayı tekrar yazın
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Bölüm 14: Anlık ileti kullanma

Anlık ileti gönderme
Bir kişiye anlık ileti göndermek için aşağıdaki prosedürü kullanın. Seç simgesini kullanarak
birden fazla kişiye Anlık İleti (IM) gönderebilirsiniz.
Siz iletiyi yazarken cep telefonu ilgili istemciye 'yazıyor' bildirimi gönderir. Benzer şekilde, başka
biri size ileti yazıyor durumdayken siz de görebilirsiniz. Yazmanız bittiğinde, cep telefonunuz ilgili
istemciye 'yazmayı durdurdu' bildirimi gönderir. Başka bir kişinin size ileti 'yazmayı
durdurdu'ğunu da görebilirsiniz.
Anlık iletilerinize ifade de ekleyebilirsiniz. İfadeler, Ana ekranda ve Anlık İleti ekranında görünür.
Avaya one-X® Mobile, aşağıdaki ifadeleri destekler:
Duygu

İfade

Kod

Duygu

İfade

Kod

Kızgın

:@

Üzgün

:(

Kafa Karışıklığı

:S

Şaşırmış

:-o

Ağlama

:’(

Gülümseme

:)

Utanma

:$

Dil Çıkarma

:P

Sırıtma

:D

Göz Kırpma

;)

Öpücük

:-*

Yordam
1. Kişiler ekranında, bir kişinin adına dokunarak bu kişi için bir iletişim ekranı açabilirsiniz.
Not:
Herkes Yayın Grubu'na anlık ileti gönderiyorsanız iletinizi yalnızca anlık ileti alabilen
kullanıcılar görür. Temel kullanıcılar ile Google Talk ve Google Mail kullanan kişiler
gibi dış kişiler iletinizi almaz.
2. Anlık İleti Gönder'e dokunun.
3. Aşağıdaki seçeneklerden birini seçin:
• Metin alanına dokunarak bir tuş takımı açın ve metin iletinizi yazın.
• İfadeleri görüntülemek ve kullanmak için ifade simgesine dokunun.
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Anlık iletileri silme

4. İletinizi girdikten sonra, Gönder'e dokunun.

Anlık ileti alma
Ana ekran, yeni anlık ileti aldığınızda bir ileti görüntüler. Birden fazla kişiden anlık ileti alırsanız
görüntüleyebileceğiniz kaç iletinin olduğunu göstermek için metnin altında bir nokta dizisi
görünür. İletileri görüntülemek için parmağınızı kaydırabilirsiniz. Bir anlık ileti görüşmesine
devam etmek için iletiyi seçmeniz gerekir.

Avaya one-X® Mobile uygulamasında anlık ileti alırken sorunlarla karşılaşırsanız, aynı anda
birden fazla XMPP istemcisinde oturum açıp açmadığınızı kontrol edin. Birden fazla XMPP
istemcisinde oturum açtığınızda, anlık iletiler iletişim durumu en uygun olarak gösterilen konuma
iletilir. Örneğin, Avaya one-X® Mobile uygulamasında oturum açtıysanız ve iletişim durumunuz
“Dışarıda” ise ve aynı zamanda Avaya one-X® Portal uygulamasında da oturum açtıysanız ve
buradaki iletişim durumunuz “Uygun” ise, anlık ileti Avaya one-X® Portal uygulamasına gönderilir.

Anlık iletileri silme
Okumuş olduğunuz anlık iletileri silmek için aşağıdaki prosedürü kullanın. Avaya one-X® Mobile
uygulaması bir megabayta kadar anlık iletileri depolar. Depolama sınırına ulaşırsanız uygulama
otomatik olarak en eski iletileri siler.

Yordam
1. Cep telefonunda, Anlık İleti ekranına gidin ve menü tuşuna basın.
2. Önceden okunmuş anlık iletileri silmek için Geçmişi Temizle'ye dokunun.
3. Silme işlemini onaylamak için Evet seçeneğine dokunun.
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Bölüm 15: Sesli postaları yönetme

Sesli postayı yönetme
Avaya one-X® Mobile uygulamasındaki Sesli Posta ekranı sesli posta iletilerinize görsel erişim
sağlar. Sesli posta ekranı, iletilerle ilgili bilgiler verir ve iletileri oynatmanıza ve onlara düzen
vermenize olanak veren kontroller sağlar.
Sesli Posta ekranı, kullanıcının bir e-posta adresine sesli posta iletileri gönderebilmesini de
sağlar. Daha fazla bilgi için bkz. E-posta aracılığıyla sesli posta iletileri gönderme sayfa 61.
Sunucu yapılandırması veya kullanıcı adı ve parolası gibi kullanıcı ayarlarını değiştirirseniz,
Avaya one-X® Mobile uygulamasının indirilmiş olan tüm iletileri atacağını ve sesli posta listesini
temizleyeceğini unutmayın.
İndirilen iletilerin önbelleğe girmesi için işleme süresi gerektiğinden, indirmeler arasında üç
saniye geçtiğine de dikkat edin.
Sesli posta önceliği:
Avaya one-X® Mobile, acil sesli postalar için özel bildirim sağlar. Bir acil sesli posta aldığınızda,
sesli posta sekmesinde bir bildirim simgesi yanıp söner. Bildirim simgesi yanıp sönmüyorsa acil
sesli postanız yoktur.
Sesli Posta ekranındaki kırmızı bir ünlem işareti, bir sesli postaya acil önceliği atandığını
gösterirken mavi bir nokta, sesli postanın dinlenmediğini belirtir. Her bir iletiyi dinlerken, mavi
nokta kaybolur ve bildirim simgesi sayı olarak azalır. Acil sesli postalar için kırmızı ünlem işareti,
gelecekte sesli posta önceliğinin tanımlanması için kalır.

Sesli posta iletilerini dinleme
Sesli posta iletilerini çalabilir, duraklatabilir, ileri ve geri alabilirsiniz. İleti açılır ve cep
telefonunuzda yüklü varsayılan çalma uygulamasında çalınır.

Yordam
İletiyi açmak için sesli posta iletisine basın. İleti, uygulamanın varsayılan çalma uygulamasında
otomatik olarak çalınmaya başlar.
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Geri arama

Gelen iletileri dinleme
Gelen bir sesli postayı ileti açılırken dinlemek veya araya girip bir aramayı yanıtlamak için Avaya
one-X® Mobile uygulamasını kullanın.

Yordam
Bir gelen sesli posta iletisi için Ana ekranda aşağıdaki seçeneklerden birini tıklayın:
a. Gelen sesli posta iletisini ileti kaydedilirken dinlemek için Dinle öğesine dokunun.
b. Gelen sesli posta iletisini açmak için Yanıtla'ya dokunun.
Gelen sesli posta iletisini yanıtlarsanız arama, Avaya one-X® Mobile uygulamasında geçerli
konumunuz olarak belirttiğiniz konumda çalar.

Geri arama
Bir sesli posta iletisi alırsanız doğrudan sesli posta iletisinden geri arama başlatabilirsiniz.

Bu görev hakkında
Bir aramayı geri aramadan önce, sesli posta iletisindeki kişinin iletişim durumunu kontrol ederek
kişinin uygun olup olmadığına bakabilirsiniz.

Yordam
1. Sesli Posta ekranında, geri aramak istediğiniz kişinin iletisini bulun.
2. İletiyi açmak için iletiye dokunun.
3. Arayanın iletişim durumunu kontrol edin.
4. Sesli posta iletisine basın ve Ara öğesine dokunun.
5. Alternatif olarak, bir aramayı Geri Ara düğmesine basarak doğrudan sesli posta çalma
ekranından geri arayabilirsiniz.
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Sesli postaları yönetme

Sesli posta iletilerini dinlenmedi olarak işaretleme
Yeni bir sesli posta iletisi aldığınızda, uygulama ekranın üst köşesinde bir iletinin dinlenmediğini
göstermek için bekleyen ileti simgesi görüntüler. İletiyi dinledikten sonra bu simge kaybolur.
Bekleyen ileti simgesini geri yüklemek için iletiyi dinlenmedi olarak işaretleyebilirsiniz.

Yordam
1. Bir sesli posta iletisine basın.
2. Dinlenmedi olarak işaretle'yi seçin.
Uygulama, ekranın üst köşesine bekleyen ileti simgesini geri yükler. Masa telefonunuz da
bu iletiyi dinlenmemiş olarak görüntüler.

Sesli posta iletilerini taşıma
Sesli posta iletilerini kaydetmek üzere Kaydedildi klasörüne taşımak için Taşı ileti seçeneğini
kullanın. Alternatif olarak, sesli iletiyi silmek üzere Silindi klasörüne taşımak için Taşı ileti
seçeneğini kullanın. Geçerli klasörün, örneğin Gelen Kutusu veya Silindi klasörünün
düğmesine basıldığında etkinleşen, klasör listesini içeren bir açılan menüyü kullanarak
klasörlerde gezinebilirsiniz.

Yordam
1. Taşımak istediğiniz bir sesli posta iletisine basın.
2. Taşı'ya dokunun.
Uygulama, bir konum listesi görüntüler.
3. Klasör konumunu Kaydedildi veya Silindi olarak seçin.
4. (İsteğe bağlı) Bir iletiyi Kaydedildi veya Silindi klasörlerinden dışarı taşımak için:
a. Klasördeki iletiye uzun süre basın.
b. Taşı'ya dokunun.
c. Yeni klasör konumunu seçin.

Sesli posta iletilerini silme
Yordam
1. Bir sesli posta iletisini silmek için iletiye uzun süre basın.
2. Sil'e dokunun.
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E-posta yoluyla sesli posta iletisi gönderme

E-posta yoluyla sesli posta iletisi gönderme
Aşağıdaki prosedürü kullanarak bir kişinin e-posta adresine sesli posta iletisi gönderebilirsiniz:

Yordam
1. Göndermek istediğiniz sesli postayı açın ve Posta düğmesine dokunun.
E-posta istemcisi ekranı, sesli postaya ekli bir .wav dosyası olarak görünür. Konu satırı
önceden doldurulmuştur ve e-posta iletisi boştur.
2. Yerel iPhone kişilerini görüntülemek ve seçmek için Kime: alanında Ekle düğmesine
basın. Alternatif olarak, arama tuşlarını göstermek için Kime: alanının içine dokunun.
Arama tuşlarını e-posta adresini manuel olarak girmek için kullanabilirsiniz.
Birden çok alıcı ekleyebileceğinizi unutmayın.
3. En az bir alıcı seçtiğinizde, Gönder düğmesi etkin duruma gelir. E-postayı varsayılan
giden posta sunucusundan göndermek için Gönder düğmesine dokunun.
İşlem başarılı olursa "Posta başarıyla gönderildi" iletisi görüntülenir.
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Bölüm 16: TLS ve Sertifika Doğrulamasını
Etkinleştirme

TLS ve Sertifika Doğrulaması
Taşıma Katmanı Güvenliği (TLS) e-posta, İnternet faksı ve diğer veri aktarım yöntemleri gibi
uygulamalar için iletişim kanalını güvenli hale getirir. Bir sunucu ile istemci iletişim halinde iken
TLS, herhangi bir üçüncü tarafın gizlice dinlemesini veya herhangi bir mesajla karıştırmasını
engeller. Sunucu sertifika doğrulaması, sunucuda kimlik doğrulaması yaparak güvenliği geliştirir.
Sertifika doğrulama, sunucuda Sertifika Yetkilisi tarafından imzalanmış geçerli bir sertifika
olmasını gerektirir.

TLS ayarlarını değiştirme
Yordam
1. Avaya one-X® Mobile uygulama ekranında, Menü > Ayarları öğesine gidin.
2. Gelişmiş VoIP öğesine dokunun.
3. Gelişmiş VoIP ekranında, Güvenli Bağlantı öğesini, özelliği devre dışı bırakmak için sola
ve tekrar etkinleştirmek için sağa kaydırın.
Not:
Güvenli Bağlantı varsayılan olarak etkindir.

Sunucu Sertifika Doğrulama ayarlarını değiştirme
Bu görev hakkında
Sunucu sertifika doğrulamayı devre dışı bırakmak veya yeniden etkinleştirmek için bu prosedürü
kullanın. Geçerli bir CA sertifikası için yöneticinize başvurun.
Önemli:
Sunucu sertifika doğrulamanın devre dışı bırakılması uygulama ve sunucuyu saldırılara karşı
savunmasız hale getirir.

Yordam
1. Avaya one-X® Mobile uygulama ekranında, Menü > Ayarları öğesine gidin.
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Sunucu Sertifika Doğrulama ayarlarını değiştirme

2. Ayarlar ekranında, Sunucu Sertifikasını Doğrula öğesini, özelliği devre dışı bırakmak
için sola ve tekrar etkinleştirmek için sağa kaydırın.
Not:
Varsayılan olarak, Sunucu Sertifikasını Doğrula etkindir.
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Bölüm 17: Liste kişilerini yönetme

Kişileri listeye ekleme
Bu görev hakkında
Cep telefonunuzu kullanarak listeye kişileri eklemek için bu görevi kullanın

Yordam
1. Kişileri listeye eklemek için, aşağıdaki işlemlerden birini gerçekleştirin:
• Kişiler > Tüm Kişiler ekranına gidin.
• Kişiler > Şirket ekranına gidin.
• Olaylar ekranında, cevapsız aramalar ve gelen aramalar gibi arama günlüklerine gidin.
2. İstenilen kullanıcıya ait kişi satırına dokunun.
Uygulama size açılır bir liste gösterecektir.
3. Açılır listeden, kişi ekle

simgesine dokunun.

Uygulama, işlemin başarılı olduğuna dair bildirimi görüntüler.
Not:
Uygulama, kullanıcı adının yanında ileri oku gösterir ve kullanıcının anten avatarı
varsayılan avatar olarak değişir.

Kişileri listeden silme
Bu görev hakkında
Cep telefonunuzu kullanarak listeden kişileri silmek için bu görevi kullanın

Yordam
1. Listeden kaldırmak istediğiniz kişinin bulunduğu satıra gelin ve bu kişiye dokunun.
Uygulama size açılır bir liste gösterecektir.
2. Açılır listede, kişiyi sil seçeneğine dokunun.
Uygulama, işlemin başarılı olduğuna dair bildirimi görüntüler.
Not:
Tüm Kişiler ekranında, uygulama kullanıcı adının yanındaki ileri okunu kaldırır.
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Bölüm 18: Sertifikaları yükleme

Sertifikaları yükleme
Yöneticiniz özel bir güvenilir kök sertifikası kullanmaya karar vermişse, tarayıcınızı kullanarak bu
sertifikayı yüklemeniz gerekir. Yöneticinizden bu güvenilir kök sertifikasını paylaşmasını isteyin.

Sertifikayı bir Apple cihazına yükleme
Ön koşullar
Yöneticinizden güvenilir kök sertifikasını edinin.

Yordam
1. Sertifikayı yüklemek için, Apple cihazınızda yöneticiniz tarafından size gönderilen sertifika
e-postasını açın.
Not:
Sertifikayı ayrıca Apple cihazınızda iPhone Yapılandırma Yardımcı Uygulaması ile
yükleyebilirsiniz, fakat bu önerilmez.
2. Sertifikaya dokunun.
Apple cihazınızda Profili Yükle ekranı gösterilir.
3. Profili Yükle ekranında, Yükle seçeneğine dokunun.
Apple cihazınızda bir Uyarı ekranı gösterilir.
4. Uyarı ekranında, Yükle seçeneğine dokunun.
Not:
Bazı Apple cihazları Parola Girin ekranında sizden parola yazmanızı ister. Bu parola
Apple cihazı kilidini açmak için kullanılır.
5. (İsteğe bağlı) Yüklü sertifikayı görüntülemek için, cihaz ayarlarına gidin ve Genel >
Profiller seçeneğine dokunun.
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Bölüm 19: VoIP aramaları için harici zili
etkinleştirme

VoIp aramaları için harici zili etkinleştirme
Bu görev hakkında
Harici Zil özelliği, bir kulaklık jakı bağlı olsa bile hoparlörden arama uyarılarını verir.

Yordam
1. Avaya one-X® Mobile uygulama ekranında, Menü > Ayarları öğesine gidin.
2. Harici Zil kaydırıcıyı sağa hareket ettirin.
3. Bitti öğesine dokunun.
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Bölüm 20: Geo-Presence Bilgilerini
Yönetme

Geo-presence bilgilerini yönetme
Avaya one-X® Mobile uygulaması, kullanıcının geo-presence olarak bilinen coğrafi konumu
hakkında bilgi sağlamak için cep telefonundaki dahili GPS özelliğini kullanır. Kişileriniz geopresence bilgilerini paylaşmayı kabul ediyorsa onların bu bilgilerini görüntülemek için geopresence özelliğini kullanın. Benzer şekilde, geo-presence bilgilerinizi paylaşmaya karar
verirseniz Avaya one-X® Mobile uygulaması coğrafi konumunuzu diğer kullanıcılara
yayınlayabilir.
Coğrafi konumunuzu diğer Avaya one-X® Mobile kullanıcılarına yayınladığınızda, uygulama
gerçek zamanlı bilgi sağlar. Ancak, gerçek zamanlı bilgi yoksa Avaya one-X® Mobile, son
yayınlanan konumunuzu sağlamak üzere sunucuda saklanan bilgiler kullanılır. Örneğin, uydu
sinyalinin olmadığı bir konumda olabilirsiniz.
Bu özelliği kullanmak için cep telefonunuzda GPS ve ayrıca Avaya one-X® Mobile
uygulamasında geo-presence özelliğini etkinleştirmeniz gerekir. Geo-presence özelliğini
etkinleştirme ve yayınlanacak bilgi düzeyini ayarlama hakkında bilgi için bkz. GPS bilgisini
yapılandırma sayfa 24.
Diğer kişilerin geo-presence bilgilerini görüntülerken, kişilerinizin konumunu haritada
görüntüleyebilir ve özel konum bilgilerini görebilirsiniz. Ayrıca doğrudan harita görünümünden bu
kişiyi arayabilir, bir konferansa ekleyebilir veya ona anlık ileti gönderebilirsiniz.
Kendi geo-presence bilgilerinizi yayınladığınızda, bir kişinin geo-presence bilgilerinizi isteyip
istemediğini görebilirsiniz.

Kişinin geo-presence bilgilerini görüntüleme
Yordam
1. Kişiler ekranında kişinin geo-presence bilgilerini paylaşıp paylaşmadığını kontrol edin.
Geo-presence bilgisi varsa uygulama, kişinin adının yanında bir yer işareti simgesi
görüntüler.
2. İlgili kişi için bir iletişim ekranı açmak üzere kişinin adına dokunun.
3. Ayrıntılar'a dokunun.
Söz konusu kişi için geo-presence bilgisi varsa uygulama, Konum Bilgisi alanını
görüntüler.
4. Harita üzerinde konumu görüntülemek için konum adına dokunun.
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Geo-Presence Bilgilerini Yönetme

Geo-presence bilgileriniz için gönderilen istekleri görüntüleme
Bir kişinin geo-presence bilginizi isteyip istemediğini görmek için aşağıdaki prosedürü kullanın.

Yordam
1. Kişiler ekranında, bir kişinin adına dokunarak bu kişi için bir iletişim ekranı açabilirsiniz.
2. Ayrıntılar'a dokunun.
Kişinin geo-presence bilgilerinizi isteyip istemediğini belirten bir iletişim kutusu
görüntülenir.

Sonraki adımlar
Yayınlanacak bilgi düzeyini ayarlama hakkında bilgi için bkz. GPS bilgilerini
yapılandırma sayfa 24.

İletişim seçenekleri
Bir kişinin geçerli konumunu haritada görüntüleyebilmenin yanı sıra doğrudan harita
görünümünden o kişiyi arayabilir, ona anlık ileti gönderebilir veya o kişiyi bir konferansa
ekleyebilirsiniz.

Yordam
Harita görünümünden bir yer işaretine basarak menüyü açın ve aşağıdaki seçeneklerden birini
belirleyin:
• Haritadan ayır
• Ara
• Konferansa ekle
• Anlık İleti Gönder
• Konum bilgilerini göster

68

Avaya one-X® Mobile Preferred Kullanma
Yorumlar? infodev@avaya.com

Aralık 2014

Bölüm 21: Uygulama geri bildirimini
paylaşma

Uygulama geri bildirimini paylaşma
Uygulama geri bildiriminizi Facebook, Twitter, Mail, veya Mesa yoluyla paylaşabilirsiniz.

Facebook yoluyla geri bildirim paylaşma
Ön koşullar
• Apple cihazınızda Facebook uygulamasını yapılandırın.
• Cihaz ayarlarınıza Facebook için konum hizmetlerini etkinleştirin.

Yordam
1. Avaya one-X® Mobile uygulama ekranında, Menü > Ayarları öğesine gidin.
2. Ayarlar ekranında, Paylaş öğesine dokunun.
3. Paylaş ekranında, Facebook öğesine dokunun.
Uygulama bir Facebook iletişim kutusu görüntüler.
4. Facebook diyalog kutusunda şu işlemleri yapın:
a. Mesaj metin kutusunda, ya varsayılan geri bildirim mesajını düzenleyin ya da yeni
bir geri bildirim mesajı yazın.
b. Konum. öğesine dokunun.
Uygulama Konum iletişim kutusunu görüntüler.
c. Arama çubuğuna konumun adını yazın ve konumu seçin ya da listeden yakın bir
konumu seçin.
d. Facebook öğesine dokunun.
Uygulama Facebook diyalog kutusunu görüntüler.
e. Kitle öğesine dokunun.
Uygulama Kitle diyalog kutusunu görüntüler.
f. Paylaşmak istediğiniz kitleyi seçin.
Şu kitlerleri seçebilirsiniz:
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Uygulama geri bildirimini paylaşma

Herkes

Bunu seçerseniz geri bildirim Facebook'taki herkesle paylaşılacaktır.

Arkadaşlarınız

Bunu seçerseniz geri bildirim arkadaş listenizdeki insanlarla
paylaşılacaktır.

Sadece Ben

Bunu seçerseniz geri bildirim sadece sizin Facebook duvarınızda
görünecektir.

g. Facebook öğesine dokunun.
Uygulama Facebook diyalog kutusunu görüntüler.
h. Gönder öğesine dokunun.

Twitter ile geri bildirim paylaşma
Ön koşullar
• Apple cihazınızda Twitter uygulamasını yapılandırın.
• Cihaz ayarlarınızda Twitter için konum ayarlarını etkinleştirin.

Yordam
1. Avaya one-X® Mobile uygulama ekranında, Menü > Ayarları öğesine gidin.
2. Ayarlar ekranında, Paylaş öğesine dokunun.
3. Paylaş ekranında, Twitter öğesine dokunun.
Uygulama bir Twitter iletişim kutusu görüntüler.
4. Twitter diyalog kutusunda şu işlemi gerçekleştirebilirsiniz.
a. Mesaj metin kutusunda, ya varsayılan geri bildirim mesajını düzenleyin ya da yeni
bir geri bildirim mesajı yazın.
b. Konum. öğesine dokunun.
Uygulama Konum iletişim kutusunu görüntüler.
c. Bir konuma ya da Yok öğesine dokunun ve Twitter öğesine dokunun.
Uygulama Twitter iletişim kutusunu görüntüler.
d. Gönder öğesine dokunun.

Posta ile geri bildirim paylaşma
Ön koşullar
• Posta cihazını yapılandırın.

Yordam
1. Avaya one-X® Mobile uygulama ekranında, Menü > Ayarları öğesine gidin.
2. Ayarlar ekranında, Paylaş öğesine dokunun.
3. Paylaş ekranında, Postal öğesine dokunun.
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Mesaj ile geri bildirim paylaşma

Uygulama varsayılan bir konu ve varsayılan bir geri bildirim içeriği ile bir posta açar.
Konuyu ya da içeriği düzenleyebilirsiniz.
4. Kime ve Cc/Bcc alanlarında, göndereceğiniz alıcıları seçin ya da yazın.
5. Gönder'e dokunun.

Mesaj ile geri bildirim paylaşma
Yordam
1. Avaya one-X® Mobile uygulama ekranında, Menü > Ayarları öğesine gidin.
2. Ayarlar ekranında, Paylaş öğesine dokunun.
3. Paylaş ekranında, Mesaj'a basın.
Uygulama varsayılan bir geri bildirim içeriği ile yeni bir mesaj açar. İçeriği
düzenleyebilirsiniz.
4. Kime alanında göndereceğiniz alıcının ismini seçin. Ayrıca alıcının ismini veya
numarasını da yazabilirsiniz.
5. Gönder'e dokunun.
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Bölüm 22: Sorun giderme

Sorun gönderme
Avaya one-X® Mobile ürününü kullanırken herhangi bir sorunla karşılaşırsanız, sorunu aşağıdaki
prosedürü kullanarak bildirebilirsiniz:

Yordam
1. Menü > Ayarlar > Sistem İletileri'ne dokunun.
2. Sorunun açıklamasını girin.
3. Gönder'e dokunun.

Sertifika hatası
Sunucu otomatik olarak imzalanan sertifika sunduğundan
sertifika doğrulama başarısız
Sunucu, Sertifika Yetkilisi tarafından imzalanan sertifika kullanmak yerine
otomatik olarak imzalanan sertifika kullanıyor.
Çözüm
Sorunu çözmek için, aşağıdaki işlemlerden birini gerçekleştirin:
• Sunucudaki otomatik olarak imzalanan sertifika hakkında yöneticinizi bilgilendirin.
• Sunucu sertifika doğrulamayı devre dışı bırakın.
Not:
Sertifika doğrulama devre dışı kalsa bile, sunucuyla iletişim kanalı şifrelenir, bununla
birlikte Avaya sunucu sertifika doğrulamanın devre dışı bırakılmamasını önerir.
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Sertifika hatası

CA sertifikası istemcide yüklü olmadığından, sertifika
doğrulama başarısız
Sunucu sertifikasını imzalamak için kullanılan CA sertifikası kullanıcının cihazında
yüklü değil
Çözüm
Sorunu çözmek için, aşağıdaki işlemlerden birini gerçekleştirin:
• CA sertifikasını almak için yöneticinize başvurun
• Sunucu sertifika doğrulamayı devre dışı bırakın.
Not:
Avaya sunucu sertifika doğrulama işlemini devre dışı bırakmamanızı önerir.

Geçersiz sertifika nedeniyle sunucu sertifika doğrulama hatası
Mevcut sunucu adı veya sunucu IP adresi, Konu Adı veya Konu Alternatif Ad
alanları ile eşleşmiyor olabilir
Çözüm
Sorunu çözmek için, aşağıdaki işlemlerden birini gerçekleştirin:
• Yöneticinize başvurun.
• Sunucu sertifika doğrulamayı devre dışı bırakın.
Not:
Avaya sunucu sertifika doğrulama işlemini devre dışı bırakmamanızı önerir.

Uygulama kısmen bağlı
Sunucu sertifikası IPO 500V2 sunucularında yüklü değil.
Çözüm
Sorunu çözmek için, aşağıdaki işlemlerden birini gerçekleştirin:
• IPO 500 v2 sunucusundaki yüklü sertifikayı kontrol etmek için yönetici ile iletişime geçin.
• Sunucu sertifika doğrulamayı devre dışı bırakın.
Not:
Avaya sunucu sertifika doğrulama işlemini devre dışı bırakmamanızı önerir. Sunucu
sertifika doğrulama işleminin devre dışı bırakılması XMPP iletişim kanalı için doğrulamayı
devre dışı bırakır.
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