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Version 10 (V10) uppdateringen kommer att ge ett brett utbud av Unified Communications-funktioner till innovaphone. Den moderna

UC klienten myPBX spelar en viktig roll och dess utseende har helt omarbetats och moderniserats. Syftet är att integrera flera olika 

kommunikationskanaler tillsammans i ett användargränssnitt: myPBX används för att interagera via innovaphone växelns 

olika telefonfunktioner som chatt, e-post, videotelefoni, röstmeddelande och applikationsdelning. Tack vare innovaphones 

Microsoft Office integration har V10 också en integrerad ”närvarohantering” samt en faxlösning som möjliggör att fax skickas direkt från

Outlook. Till detta har också innovaphones röstbrevlåda fått en rejäl omarbetning med bl.a. professionell menystyrning. Sist men inte

minst, finns det en exklusiv förhandsvisning av det nya användargränssnittet på innovaphone IP222 och IP232 IP-telefoner.

Vad kan du förvänta dig i version 10...

:: Unified Communications ... Hur och varför?

:: innovaphone UC klient myPBX

:: Närvaro-funktionalitet med Microsoft Office Integration av innovaphone

:: innovaphone Videotelefonilösning

:: innovaphone Faxlösning

:: innovaphone Röstbrevlåda nu med ny menystyrning

:: innovaphone UC licens paket

:: Förhandstitt: Nytt användargränssnitt på innovaphones IP-telefoner

Unified Communications ... Hur och varför?

Alla pratar om Unified Communications ... Men vad betyder det

egentligen, och vilka fördelar ger det oss? 

Allt fler företag efterfrågar Unified Communications för att spara

pengar, effektivisera och kunna kommunicera på fler och bättre

sätt. Idag slösar vi bort mängder av tid på ineffektiva och 

föråldrade kommunikationssätt, detta kostar massor pengar och

enorma mängder tid. Anställda arbetar alltmer tillsammans i pro-

jektgrupper och behöver utbyta stora mängder av information på

kortast möjliga tid. Avstånd är en annan utmaning i större företag

där inte alla anställda nödvändigtvist finns på samma plats. Dessu-

tom med den explosionsartade tillväxten av nya medier och enhe-

ter på marknaden ökar antalet sätt att kommunicera. Det betyder

inte nödvändigtvis att det går hand i hand med strävan att förbät-

tra tillgängligheten, arbeta effektivare och minska kostnaderna.

Unified Communications syfte är att minimera dessa problem, olika

UC moduler ger oss möjlighet att skapa en integrerad kommunikati-

onsinfrastruktur, förbättra medarbetarnas tillgänglighet, snabba upp

processer och därmed öka effektiviteten. Närvarofunktionaliteten är en

av dessa byggstenar, tillsammans med chatt, applikationsdelning, 

videotelefoni, videokonferenser, röstmeddelanden och faxintegration.

Närvaro: Hur ofta har du ringt till en kollega för att få upptaget-

ton, eller inget svar eftersom denne var borta i affärer eller på mö-

ten? Hur många gånger har du skickat ett viktigt mail och inte fått

något svar? Närvarofunktionaliteten driver målet att först ta reda

på aktuell status på din kollegas tillgänglighet, sedan välja rätt

sätt att kommunicera med denne - vilket sparar tid och onödig

frustration. Närvaroikoner och anteckningar gör detta möjligt ge-

nom att markera eller beskriva abonnentens närvarostatus. Så

genom att titta på abonnentens närvaroinformation och se att kol-

legan i fråga är närvarande men i ett möte innebär att du vet att

det är inte är någon idé att ringa personen. Om någon har satt sin

närvarostatus till "Stör ej", då vet du att ringa eller chatta är inte

den rätta lösningen och du kan försöka att hitta en alternativ 

resurs att få informationen du behöver ifrån. Om en kollega är i

telefon och närvarande, förstår du att det skulle kunna vara 

meningsfullt att skicka ett kort chattmeddelande med en vädjan

om att ringa upp när personen är ledig istället. Så titta på närva-

ro information först, och välj sedan rätt sätt att kommunicera!

Chatt: Som redan nämnts: om du försöker att komma i kontakt

med någon och du har sett i närvarohanteringen att personen är

tillgänglig, kan du använda chatt funktionen för att enkelt och

snabbt be någon att ringa tillbaka, eller ställa en fråga. Chatt har

också andra fördelar om du vill kommunicera med flera personer
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innovaphone

mer informellt - om du vill få ut ett meddelande snabbt till en grupp

eller helt enkelt bestämma om ett att mötas i lobbyn för att gå till

lunch. Öppna helt enkelt en chattgrupp, meddela detaljerna och al-

la inbjudna i chatten vet vad som händer omgående. Att ringa ett

antal telefonsamtal för att ordna detta skulle säkert vara ett mer

komplicerat och tidskrävande arbete. Att använda e-post för att be-

stämma de enklaste saker förvandlas snart till en obegriplig ström

av enstaka ord eller svar som bromsar upp beslutsprocessen. 

Video telefoni | konferenser: Anställda eller kollegor som sit-

ter på flera olika platser måste ofta välja dyra och tidskrävande

resor för att kunna kommunicera med varandra ansikte mot 

ansikte. Med tillgänglighet till videokonferenser / videotelefoni är

det nu mycket lättare att diskutera vissa frågor direkt via video

med flera personer i syfte att spara resekostnader och arbetstid.

Fax: Skriva ett brev kan vara jobbigt nog. Skriva ut det på skrivaren och

faxa det till mottagaren via en analog fax gör det ännu värre.  Det är lätt

att faxa direkt från Outlook: Skriv helt enkelt ett mail, lägg till respektive

bilagor och skicka det bekvämt från din dator till önskat faxnummer. 

Unified Communications minskar glappen i kommunikationen

tack vare enskilda UC moduler. Förenkla processerna och mins-

ka arbetsbördan och därmed kostnaderna.innovaphones PBX

Version 10 ger exakt dessa UC fördelar. Läs vidare för att ta 

reda på i detalj hur det fungerar.

innovaphone UC-klient myPBX V10

innovaphones UC klient myPBX har funnits sedan version 9. Det är

ett flexibelt verktyg och gör kommunikation, speciellt telefonsamtal, en-

klare än någonsin tidigare. myPBX går knappast att känna igen i ver-

sion 10 . myPBX UC klient har genomgått en fullständig översyn och

har en helt ny, ren och modern design. Den ursprungliga vita och tur-

kosa färgen har ändrats till förmån för en mer modern design i svart,

grått och orange. Det operativa användandet har också genomgått en

fullständig omdesign med syftet att göra allt enklare att använda.

myPBX har också fått en videotelefonifunktion inbyggd. Med översyn

ytterligare funktioner såsom Chatt och applikationsdelning har

myPBX UC klient utvecklats till ett allsidigt kommunikationsverktyg. 

Traditionella och bra | Telefon egenskaper: med UC klienten,

myPBX har användarna allt det traditionella och vanliga i 

telefonens funktioner tillgängligt direkt, som att ringa, blockera,

parkera, 3-partssamtal, vidarekoppla, delta i grupper och plocka

samtal - allt detta är inget problem. Du kan bestämma individuellt

vilken enhet du vill använda i myPBX eftersom alla enheter finns

tillgängliga för användaren i innovaphones växel (t.ex. kontors-

telefon, hemmakontorstelefon, DECT telefon, softphone osv.) 

I korthet | Favoritlistor: diverse favoritlistor kan konfigureras för en

tydlig översikt över de mest använda kontakterna (t.ex. försäljning,

marknadsföring, support o.s.v.). Nya kontakter kan lätt läggas till via

en LDAP-sökning. Eftersom favoriterna visas med statusinforma-

tion, vet du alltid och direkt om någon är tillgänglig eller inte. För

musen över en favorit, och du kan klicka på favoriten för att ringa

ett samtal, starta en chatt, skicka ett mail eller

göra ändringar i din favorit. 

Aldrig mer upptaget | Närvaro: med 

Microsoft Office integration: I myPBX kan du

använda en ”drop-down” meny för att ställa in

din egen närvarostatus (närvarande, borta,

upptagen, vid lunch, möte, semester o.s.v.) och

även inkludera en kort anteckning till detta. Om

innovaphone UC-klient startsida

myPBX favoritlista: Ren och välstrukturerad

Fullständig funktionalitet

Flexibel närvarohantering
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du gör en ändring i din status på din telefon, slår denna informa-

tion igenom även till myPBX och visas där. Dessutom visas infor-

mationen via den inbyggda Microsoft Office integrationen från 

innovaphone (från V10) även i Outlook-kalendern i myPBX i den

andra riktningen. Närvarostatus satt i myPBX, eller i telefonen,

finns då med i alla Office-programmen. I Outlook anges tillgäng-

ligheten för en person via bubblor, (grön = tillgänglig, gul = borta,

röd = upptagen, etc.). Om du klickar på ett närvaromeddelande 

visas också statusen.

Snabbt gjort | LDAP-sökning: Sökfältet tillåter dig att söka efter

kontaktinformation i en LDAP-databas intuitivt och enkelt. Sök 

efter namn, företagsnamn eller telefonnummer. För musen över

ett visst sökresultat och klicka på informationsikonen för att få mer

information om kontakten (adress, e-postadress, läge etc.) Du har

också möjlighet att skicka denna information via e-post, att ringa

upp personen direkt eller att lägga till personen i en favoritlista. 

Missa inte något | Historik: innovaphone Reporting loggar 

alla inkommande och utgående samtal i myPBX historiklista. Det

är också möjligt att använda de kontakter som finns där för att rin-

ga ett samtal, starta en chatt eller lägga till dem i en favoritlista.

Om du missar ett inkommande samtal så indikeras detta via hi-

storiklistans ikon. Detaljerad information låter dig sedan att förstå

vilka åtgärder som vidtagits med samtalet: tog växeln samtalet?

Har växeln försöka sätta samtalet genom igen? Om ett grupps-

amtal har missats och en medlem av gruppen försöker att retur-

nera samtalet, noteras detta under den detaljerade information

för samtalet i historiklistan för alla att se senare. Således är alla

gruppmedlemmar väl informerade om att det inte finns något 

behov av att vidta ytterligare åtgärder. Om du plockar upp ett

samtal för en kollega som för tillfället inte är närvarande vid sitt

skrivbord, är det bara ett klick som

behövs för att berätta för 

honom hur han skall returnera

samtalet vid ett senare läge. Klik-

ket öppnar ett e-postmeddelande

och all nödvändig information finns

då redan i referenslinjen (Namn,

företag, telefonnummer). 

Flexibelt informationsutbyte |

Chatt och Applikationsdelning:

Om du vill starta en chatt, lägg

helt enkelt till en kontakt via 

favoritlistan eller via en LDAP-sö-

kning genom att klicka på chatt

ikonen. Inledningsvis kan du

namnge diskussionsämnet om du

önskar. myPBX kommer hålla dig informerad så fort 

någon kommer in eller lämnar chattrummet. Obegränsat antal

med kontakter kan inviteras att delta i chatten – det är knappt

några begränsningar alls här för myPBX. Om du vill diskutera

vissa dokument eller liknande, är applikationsdelning möjligt

med bara några klick direkt från myPBX med programvara 

såsom GoMeetNow, WebEx, etc. 

Face-to-face-telefoni | Video: Tack vare myPBX är videotelefo-

ni inte längre ett problem för Version 10. Om mottagaren har all

utrustning som behövs och videofunktionen är aktiverad ringer

samtalet automatiskt. 3-partssamtal är möjligt utan ytterligare

MCU (Multipoint Control Unit).

Licensiering: En myPBX licens per myPBX användare. Anta-

let myPBX licenser behöver inte vara lika med antalet portlicen-

ser! myPBX är också en del av den nya V10 UC Licens. Den

omfattar alla innovaphones UC komponenter och erbjuds på ett

särskilt attraktivt totalpris. Ytterligare information finns under

"innovaphone UC License". 

Närvaro Funktionalitet med Microsoft Office Integration

av innovaphone

All närvarostatus finns tillgänglig på ett ögonblick - tack vare den

nya Microsoft Office integrationen med innovaphone. Det ger en

perfekt överblick över vem som är upptagen, borta, eller närvaran-

de eftersom det för samtliga informationskällor tillsammans i 

innovaphone Unified Communications klient myPBX och visar

dem även i Microsoft Office-programmen. Närvarostatus satt i 

växeln via myPBX eller via telefonen är lika viktiga som kalender-

noteringar satta i Outlook-kalendern. Ring, e-posta eller chatta?

innovaphones närvarofunktionalitet hjälper enkelt till med att ta re-

da på vilket kommunikationsmedel som är det bäst lämpade för

att få den information du behöver snabbt vid varje givet tillfälle. 

MS Office 2010 integrationen fungerar i två riktningar: den ena

sidan är personliga kalendernoteringar som behandlas av 

Exchange Calendar Connector för myPBX närvaroinformation

och anges därför med en närvaro ikon. Så om någon är i ett mö-

te visas detta genom närvaro ikonen "Upptagen". Den nuvaran-

de kalenderposten sätts också som en närvaroanteckning. Om

en myPBX kontakt är märkt som "tillgänglig", men har ett möte

inom de närmsta 36 timmarna, läggs detta till som en närvaro-

notering (t.ex. tillgänglig 08:00, telefonkonferens XY). Upptagen 

eller Borta status behandlas även på liknande sätt. Närvaro 

noteringen visar när någon kommer att vara tillgänglig igen.

(t.ex. Upptagen / Borta – tillgänglig kl 14:00). Denna period kan

Snabb informationsdelning med chatt

och applikationsdelning



V10 funktioner |5

in
n

o
va

p
h

o
n

e
®

 A
G

 | 
B

ö
b

lin
g

e
r 

S
tr

a
ß

e
 7

6
 | 

7
1

0
6

5
 S

in
d

e
lfi

n
g

e
n

 | 
Te

l +
4

9
 7

0
3

1
 7

3
0

0
9

-0
 | 

F
a

x 
+

4
9

 7
0

3
1

 7
3

0
0

9
-9

9
 | 

w
w

w
.in

n
o

va
p

h
o

n
e

.c
o

m
 | 

e
-m

a
il:

 in
fo

@
in

n
o

va
p

h
o

n
e

.c
o

m

innovaphone

konfigureras efter behov.Å andra sidan delas all närvaroinforma-

tion till Office applikationerna - både information från Outlook-kalen-

dern och närvarostatus från myPBX eller din telefon. Till exempel,

om du skriver ette-postmeddelande i Outlook och inkluderar en

mottagare, visas tillgängligheten med bubblor (grön = närvaran-

de, gul = Borta, röd = Upptagen, etc.) Om du klickar på den, 

visas noteringar också. Du har då möjlighet att starta en myPBX

chatt direkt från Outlook s informationsfönster, eller att ringa upp

personen via telefon. 

Förutom en innovaphone växel med version 10 behövs också 

innovaphone UC klient myPBX för Microsoft Office-integrationen.

myPBX behövs för alla användare som vill dra nytta av den utö-

kade närvarofunktionaliteten. Dessutom behövs Microsoft 

Exchange Server 2010, Microsoft Office 2010 och en Linux 

Application Platform som finns i alla växlar som slutar på x10. 

Licensiering: En myPBX licens för varje myPBX användare. När-

varofunktionaliteten i sig är inte licensierad men antalet myPBX 

licenser måste köpas till för att få full funktionalitet av myPBX UC

klient. myPBX är en del av den nya V10 UC Licens. Den omfattar 

alla innovaphones UC komponenter och erbjuds till ett attraktivt 

totalpris. Ytterligare information finns under "innovaphone UC Licens". 

innovaphone videotelefoni lösning

Det är inte ovanligt att ett företag finns i olika städer eller även i

olika länder. Vissa beslut kräver att anställda från dessa platser

samlas gemensamt för att kommunicera ansikte mot ansikte –

detta är både tidskrävande och dyrt. Videokommunikation är ett

flexibelt, snabbt och kostnadseffektivt sätt att hålla kontakt med

kollegor eller affärspartners över hela världen. Det möjliggör ”ad-

hoc” möten och ger möjligheten att skära ner på affärsresandet.

Videotelefoni är enklare än någonsin med innovaphone Version

10. Förutom en innovaphone växel, behöver du innovaphone UC

klient myPBX (V10) och en innovaphone IP telefon. Lägg till en

vanlig webbkamera och en dator med Windows 7 eller högre och

du kan börja göra telefonsamtal med rörliga bilder. Så snart ett

samtal besvaras, öppnas videofönstret automatiskt på skrivbor-

det som då visar personen du ringer till. Du kan 

ändra storleken på fönstret som du vill. Det finns också ett extra

fönster där du kan kontrollera din egen bild (T.ex. tittar du 

verkligen direkt in i kameran?) Det extra fönstret kan sättas in

hörnet av videofönstret – eller var du än behöver den.

3-parts videosamtal med innovaphones videotelefonilösning är

också möjlig utan behov av en ytterligare MCU (Multipoint 

Control Unit). Ta med en tredje person i samtalet på ett enkelt

sätt - så snart videoanslutningen är uppe visas även den tredje

personens bild på skrivbordet. Kvaliteten på ett 3-partssamtal

beror på prestanda av hårdvaran som används (grafikkort). 

Ingen ytterligare konfiguration krävs på myPBX klienten för 

innovaphone videotelefoni lösning. Användarnamn, lösenord och

den telefon som används hanteras helt enkelt av myPBX V10.

myPBX konfiguration möjliggör för användaren att medvetet väl-

ja audio/video eller bara ren audio-telefoni. En ikon ovanför när-

varo i displayen visar om videotelefoni är aktiverad. Innan ett sam-

tal upprättas eller innan ni svarar i telefon kan användaren besluta

om att acceptera eller neka ett videosamtal genom att klicka på

ikonen. Om användaren ändrar standardinställningarna under ett

samtal, återgår inställningarna au-

tomatiskt till standardinställnin-

garna när samtalet är avslutat.

Det är inte möjligt att växla mellan

videotelefoni och vanligt samtal

under ett samtal. Men inställnin-

gar kan ändras när ett samtal är

parkerat innan du fortsätter sam-

talet med eller utan bild.

innovaphones videotelefoni lösning är H.264-kompatibel och

kräver mellan 200 och 300 kbit / s bandbredd -beroende på

webbkamera, scen (upptagen eller tyst) och codec. Video-

kvalitén påverkas naturligtvis av den tillgängliga bandbredden,

men också av videokamerans upplösning. 

Licensiering: One myPBX licens + en Videolicens per Video

användare. myPBX och video är en del av den nya V10 UC 

Licens. Det omfattar alla innovaphones UC komponenter och

erbjuds till ett attraktivt totalpris. Ytterligare information finns 

under "innovaphone UC License". 

Microsoft Office Integration med

Outlook och i favoritlistan I myPBX

Videotelefoni av innovaphone
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innovaphones Fax lösning

Skicka fax kan vara tidskrävande. Alla nödvändiga dokument

skall skrivas ut, faxen är ofta inte vid skrivbordet och sedan skall

du hoppas och be att faxet har gått igenom. Det är mycket mer

praktiskt att faxa från datorn via Outlook. En innovaphone 

gateway blir helt enkelt er fax-server. Det enda du behöver är en

x10 serie gateway (IP6010, IP3010, IP0010 eller IP810) eller en 

innovaphone Virtual Appliance (IPVA + VMware) och en Linux 

Application Platform. innovaphones faxlösning körs som en 

applikation i Linux som på samma sätt som innovaphone Reporting. 

Du kan börja faxa från Outlook med ditt personliga faxnummer

så snart applikationen har installerats och konfigurerats via 

innovaphone webbgränssnitt. Alla OpenOffice-kompatibla doku-

ment kan skickas som ett e-postmeddelande till en faxlösning

och vidarebefordras sedan till den önskade faxmottagaren. 

Företagsinformation kan läggas till vid behov. Inkommande fax

tas emot som ett e-postmeddelande med en bifogad PDF-fil. Ett

e-postmeddelande informerar dig om faxet har skickats eller 

inte. Dessa meddelanden eller felmeddelanden kan redigeras

och även översättas vid behov via innovaphone webbgränssnitt.

Dessutom kan de ställas in olika för master-och slav-växlar.

T.ex. Svenska texter för Master PBX i Stockholm och tyska 

texter för slaven PBX i Munchen. 

Licensiering: En fax licens per fax användare. innovaphones 

faxlösning är en del av den nya V10 UC licens. Det omfattar alla

innovaphones UC komponenter och erbjuds till ett attraktivt total-

pris. Ytterligare information finns under "innovaphone UC License". 

innovaphone röstbrevlåda nu med menystyrning

Från innovaphone Voicemail eller röstbrevlåda har varit en om-

tyckt växelfunktion under en lång tid. Det är en integrerad pro-

fessionell telefonsvararlösning som är tillgänglig över nätverket

för alla anknytningar i en växel. Röstmeddelanden kan spelas in

om en användare inte är tillgänglig, användaren kan få informa-

tion om meddelanden som väntar via ”Meddelande väntar 

indikator” (lampa eller text / ikon på telefonens skärm) eller 

alternativt via e-post. 

innovaphones röstbrevlåda är extremt lätt och bekväm att 

använda tack vare funktionsknappar på telefonen och använd-

ningen av ”meddelande väntar” indikeringen. Ett Compact Flash

(CF)-kort i gatewayen kan användas för att lagra både utgåen-

de och inkommande meddelanden. innovaphones röstbrevlåda

kan således vara oberoende av externa servrar. 

Telefonsvararen kan styras och användas från alla DTMF-telefoner

och är tillgänglig på flertalet språk. Den guidar användaren 

genom de olika menyalternativen: ringa tillbaka, lyssna på 

meddelandet, spara, ta bort eller upprepa, hoppa till nästa / f

öregående meddelande, spela in personligt meddelande som

t.ex. en personlig hälsning, ändra PIN etc.

Nytt: menytexterna på innovaphone röstbrevlåda är professionellt

inspelade. De flesta av meddelanden är inte längre elektroniska

meddelanden, utan har spelats in med professionella röster och

kommer snart att finnas tillgänglig på tjeckiska, danska, holländska,

engelska (Storbritannien), franska, tyska, italienska, norska, polska,

portugisiska (EU), spanska (katalanska) och svenska. Den finska

röstbrevlådan fortsätter att vara tillgänglig elektroniskt.

Licensförändringar under V10: Tills nu var det nödvändigt att ha sam-

ma antal ”voicemail licenser” som antalet port licenser på

innovaphone PBX - oavsett hur ofta röstbrevlådan faktiskt behövdes.

Under V10 kommer du att kunna välja. Du kan antingen besluta att fort-

sätta att använda den befintliga aktuella modellen: antal ”Voicemail” 

licenser = antal Port licenser. Eller du kan välja en modell i linje med -

dina specifika krav: 1 ”Voicemail” licens per voicemailanvändare. 

OBS! De olika licensieringsmodellerna kan inte kombineras med

varandra och inte heller är det möjligt att använda Software Ser-

vice Agreement till att byta till den nya licensen modellen. Om du

redan använder V9 ”Voicemail” licenser, stannar du automatiskt i

den gamla licensmodellen. I vissa fall kan det dock vara värt att

byta över till den nya licensmodellen i alla fall. Då behöver emel-

lertid ”V10 Voicemail” licenser köpas för alla användare som behö-

ver funktionen på nytt. innovaphones röstbrevlåda är också en del

av den nya V10 UC Licensen. Det omfattar alla innovaphones UC

komponenter och erbjuds till ett attraktivt totalpris. Detta kan inne-

bära att det redan finns tillräckligt med V10 ”voicemail” licenser för

det planerade antalet användare när innovaphones UC licenser

köps. Ytterligare information finns under "innovaphone UC licens".Faxa via outlook med innovaphones faxlösning
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innovaphone

innovaphone UC Licens 

Det är värt att köpa den speciella UC Licensen om du skulle vil-

ja ha hela innovaphone UC paket. Det innefattar innovaphone

produkterna myPBX, video, röstbrevlåda, mobilitet och Fax och

kan köpas till ett mycket attraktivt totalpris. Priserna på UC 

paketet är alltså 47% lägre än att köpa enskilda licenser för de 

olika funktionerna.

OBS!: UC Licens är en full licens. Det är inte möjligt att fördela

de enskilda delarna till olika anläggningar. I grund och botten:

En UC-licens per användare.

Förhandsgranskning: nytt användargränssnitt för 

innovaphone IP-telefoner

UC-klienten myPBX har omarbetats totalt i nya V10. Dock är

myPBX inte den enda innovaphone produkten som har omarbe-

tats totalt. Denna förhandsgranskning ger en försmak av hur

innovaphone IP222 och IP232 telefonernas användargränssnitt

kommer att se ut i framtiden eftersom deras utseende och an-

vändbarhet också är under förändring. Designen i innovaphones

IP-telefoner kommer att få sina nya användargränssnitt i en 

senare release, V10.10. 

Telefonens användargränssnitt kommer att vara i linje med den

nya moderna myPBX designen, de enskilda funktionerna 

kommer att vara de samma, så att IP-telefoner och myPBX fort-

farande kan användas intuitivt. De viktigaste applikationerna 

såsom favoritlistor, samtalshistorik och kontakter kan hittas med

de respektive ikonerna på telefonens startskärm. Valfritt antal

partnerknappar kan enkelt konfigureras. Vidare har du en god

överblick över vilken närvaro status som är inställd via en ikon

som alltid är synlig och kan ändras flexibelt från startskärmen. 

IP-telefonens startskärm är utgångspunkten för all navigering.

I framtiden kommer navigeringsknappen inte nödvändigtvis 

behövas, men kan fortfarande användas vid behov eller tycke.

Det är inte bara utformningen av nya det användargränssnittet

som kommer att se strålande ut, förändringarna har också en

positiv effekt på funktion och användbarhet av innovaphone

IP222 och IP232 telefoner. Det finns goda skäl för dig att se

fram emot den V10.10 utgåvan.

Nytt utseende och mycket mer. Det omarbetade användargränssnittet

i IP232 och IP222 telefonerna 

Startskärm och favoritlista i

IP222 telefonen

Startskärm och 

funktionsknappar i IP222
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