
Nowe urzĄdzenia.
Nowe funkcje.

WiĘksza elastycznoŚĆ.

V11
Release 1



2

Conferencing

Nowe licencje 
testowe

Application
Sharing

Security

Anywhere
Workplace

Telefon IP111Nowy interfejs 
uŻytkownika

Moduł rozszerza-
jĄcy IP2X2-X

myPBX
for Android

WebRTC

ListĘ  
połĄczeŃ

Serwer faksu  
z G.711

Highlights systemu innovaphone PBX 
Wersja 11 Release 1 (11r1)

W wersji V11 oprogramowania dla systemu PBX 
paleta produktów telefonii IP oraz rozwiązania Unified 
Communications rozszerzona została o nowe aplika-
cje oraz szczegóły. Na podstawie przetestowanego 
interfejsu myPBX obsługa telefonów IP innovaphone 
oraz aplikacji Unified Communications stała się jeszcze 
bardziej intuicyjna i jednolita. Również nowe urządze-
nia takie jak telefon IP111, moduły rozszerzające dla 
telefonów IP222 i IP232 oraz Smartphone App „myPBX 
for Android“ bazują na zoptymalizowanym interfejsie 
użytkownika. Jeszcze większą niż dotąd elastyczność 
użytkowników zapewniają udogodnienia dla admini-

stratora oraz innowacje w aplikacjach Usability,  
Security i Mobility. 

W celu dostosowania się do szybkich zmian na rynku 
komunikacyjnym innovaphone postanowiła skrócić 
cykle pomiędzy poszczególnymi wersjami. Obecnie 
wprowadzona zostanie wersja V11 Release 1 (11r1), 
między wersjami V11 i V12 ukaże się Release 2. W 
ramach głównego numeru wersji (V11) aktualizacje są 
darmowe i nie ma konieczności odbycia dodatkowych 
szkoleń technicznych, aby zachować status partnera. 
Wersja 11 Release 1 oferuje:

Nowe urzĄdzenia.
Nowe funkcje.

WiĘksza elastycznoŚ Ć.
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Pracownicy biurowi mają wysokie 
wymagania w stosunku do telefonii. 
Telefony IP innovaphone obsługują 
wszystkie główne funkcje począw
szy od przekazywania i przełączania 

połączeń, aż do konferencji trójstronnych oraz usługi 
parkowania i odparkowania połączeń. Te oraz inne zło
żone procesy obsługi połączeń telefonicznych powinny 
przebiegać intuicyjnie, bez konieczności korzystania 
z instrukcji obsługi. Nowa koncepcja obsługi zapew
nia użytkownikowi pomoc w postaci „Aplikacji” (Apps) 
podobnych do tych, które używane są w smartfonach. 
Rozdzielenie funkcji na pojedyncze aplikacje usprawnia 
i ułatwia ich obsługę, a użytkownik otrzymuje odpowied
nią pomoc podczas realizacji wybranych czynności. 
Aplikacja „Telefon” pomaga w przekazywaniu, przełą
czaniu połączeń lub organizacji połączeń konferencyj
nych, aplikacja „Ulubione” ułatwia zarządzanie kontak
tami, natomiast w „Historii połączeń” wyświetlane są 

w przejrzysty sposób wszystkie połączenia przychodzą
ce i wychodzące. 

W trakcie połączenia konieczne jest przeprowadzenie 
konsultacji z innym pracownikiem? Na wyświetlaczu 
znajduje się odpowiedni symbol do zawieszenia 
aktualnego połączenia oraz niezbędne informacje do 
przeprowadzenia dalszych czynności. Klasyczny spo
sób jest nadal dostępny. Wystarczy nacisnąć klawisz 
„R“ i wybrać nr telefonu wybranego pracownika. Po 
konsultacji należy się rozłączyć i ponownie połączyć 
się z pierwszym rozmówcą.

Nowy interfejs użytkownika dostępny jest dla wszyst
kich platform innovaphone PBX – na wyświetlaczu 
telefonów, na komputerze lub w smartfonie. Z wersją 
innovaphone PBX V11 zagwarantowany jest elasty
czny i wysoki komfort obsługi wszystkich funkcji.

Intuicyjny interfejs uŻytkownika
Nowe urzĄdzenia.

W skrócie 
•  Koncepcja obsługi na bazie aplikacji  • Intuicyjna obsługa poszczególnych funkcji  

• Interfejs użytkownika dostępny w telefonie, smartfonie i PC 
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Telefon IP IP111
Nowe urzĄdzenia.

Telefon IP innovaphone IP111 jest 
następcą telefonu IP110 i zastępuje 
go w niższym segmencie cenowym. 
Pod kątem wydajności oraz nowo-
czesnej stylistyki IP111 podobny jest 

bardziej do telefonów IP222 i IP232 i oferuje najnow-
sze funkcje dla telefonii i Unified Communications. 
Duży kolorowy wyświetlacz oraz 12 dynamicznych 
klawiszy funkcyjnych, których opis i funkcje zmieniają 
się w zależności od punktu menu, realizują w pełni 
ideę przewodnią V11, czyli intuicyjnej obsługi inter
fejsu użytkownika. Obsługa zaawansowanych funkcji 
i aplikacji jest tak samo komfortowa, jak w przypadku 
innych telefonów o nowoczesnej stylistyce.  

Dzięki wykorzystaniu technologii Ethernet (PoE) do 
zasilania potrzebny jest tylko jeden przewód zasi-
lający, który prowadzany jest z tyłu urządzenia na 
eleganckim postumencie. Zintegrowany przełącznik 
Ethernet umożliwia podłączenie komputera lub in nego 
urządzenia do sieci lokalnej.

Telefon IP111 zaprojektowany został jako telefon 
stacjonarny lub do montażu na ścianie. Podstawka 
umożliwia stabilne ustawienie telefonu na biurku, pod 
optymalnym kątem ułatwiającym jego obsługę. Ta 
sama podstawka służy do zamontowania telefonu na 
ścianie. Przewód zasilający poprowadzony jest wtedy 
na dole urządzenia, a słuchawka zabezpieczona jest 
przed spadaniem. 

W skrócie 
•  Wyświetlacz TrueColor  • 12 dynamicznych klawiszy funkcyjnych  • 2 x FastEthernet do połączenia sieciowego   

• Zasilanie z wykorzystaniem PoE lub oddzielnego zasilacza  • Łącze przelotowe (loopthrough) do  
połączenia z komputerem  • Możliwość montażu na ścianie
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Moduł rozszerzajĄcy IP2X2-X
Nowe urzĄdzenia.

Moduł rozszerzający znajduje się po prawej stronie 
telefonu i podłączony jest za pomocą krótkiego kabla 
z USB. Aluminiowa podstawa modułu połączona 
jest bezpośrednio z telefonem tworząc w ten sposób 
wizualną jedność obu urządzeń. Nie ma konieczności 
przeprowadzenia dodatkowej konfiguracji modułu, 
oprogramowanie telefonu wykrywa go automatycznie  
i uruchamia w ciągu kilku sekund. 

Moduł rozszerzający posiada dwie aplikacje, które 
działają podobnie jak odpowiednie aplikacje w tele-
fonie. Menu główne zawiera do 32 dowolnie progra-
mowalnych klawiszy funkcyjnych. Druga aplikacja, 
„Ulubione”, pokazuje wszystkie kontakty w porządku 
alfabetycznym.

W skrócie 
•  Nie wymaga dodatkowej instalacji – kontakty pobierane są automatycznie z myPBX 

• Lista kontaktów jest zawsze widoczna, bez względu na status telefonu 
• Duży wyświetlacz dotykowy umożliwia intuicyjną obsługę

Czy chciałbyś zobaczyć na ekranie 
telefonu wszystkie kontakty z folderu 
„Ulubione”, podobnie ja w myPBX? 
Moduł rozszerzający IP2X2X za-
pewnia automatycznie stały dostęp 

do listy kontaktów, nawet w trakcie zaawansowanej 
obsługi połączeń telefonicznych takich jak np. przełą-
czanie lub w trakcie prowadzenia konsultacji. Przeję-
cie listy kontaktów oraz instalacja modułu odbywa się 
automatycznie bez specjalnej konfiguracji. Intuicyjna 
obsługa modułu odzwierciedla  koncepcję V11 i jest 
bardzo prosta dla użytkownika.

IP2X2X dostępny jest od wersji V11 Release 1, dla  
telefonów IP222 i IP232. Posiada on duży wyświetlacz 
dotykowy (480 x 232 pikseli). Do każdego telefonu 
podłączone mogą zostać dwa moduły, które połączone 
są szeregowo.
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Application Sharing
Nowe funkcje.

Dzięki innovaphone Application 
Sharing (udostępnianie aplikacji) 
współpraca na odległość stała się 
bardziej wydajna, szybsza i prostsza. 
Pracę z aplikacją można rozpocząć 

bez konieczności instalowania wtyczki, wysyłania i 
odbierania emaili z adresami URL oraz bez ogólnych 
kosztów administracyjnych. 

Podczas rozmowy z innym pracownikiem chcesz 
udostępnić mu obraz z Twojego komputera? Jedno 
kliknięcie w interfejsie myPBX rozpoczyna pracę 
z aplikacją innovaphone Application Sharing i tym 
samym udostępnienie rozmówcy wybranej zawartości 
ekranu. Wszystko to przebiega bez dodatkowej insta
lacji, konfi guracji, ustanowienia dodatkowego połą
czenia lub uwierzytelniania – cały proces odbywa się 
w trakcie połączenia telefonicznego. Również w tym 
przypadku szyfrowanie danych oparte jest na zasadzie 
szyfrowania danych głosowych. 

Zarządzanie udostępnioną aplikacją można przekazać 
innemu rozmówcy lub też zaakceptować jego wniosek 
o przejęcie kontroli nad aplikacją. Osoba, która udo
stępniła aplikację decyduje o jej zarządzaniu. Applica
tion Sharing z przeniesieniem zarządzania na innego 
rozmówcę dostępna jest również w konferencjach 
trójstronnych i jak zawsze w przypadku innovaphone: 
bez dodatkowego serwera.

Organizacja webinarium – bardzo prosta! 
Szkolenia i konferencje internetowe organizowane są 
w ten sam prosty sposób. Również podczas konfe
rencji opartej na bramie innovaphone z dużą liczbą 
uczestników możliwe jest udostępnienie Application 
Sharing wszystkim zarejestrowanym uczestnikom, 
którzy otrzymują automatycznie i bez szczególnej kon
fi guracji prezentację na komputerze. Proste i przejrzy
ste rozwiązanie na wyciągnięcie ręki! 

W skrócie 
•  Udostępnianie jednej lub kilku aplikacji  • Udostępnianie pulpitu    

• Przekazywanie zarządzania aplikacją, również w konferencjach trójstronnych  • Bez serwera
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myPBX for Android
Nowe funkcje.

Conferencing
Nowe funkcje.

Nowa, zoptymalizowana aplikacja 
innovaphone Conferencing ułatwia 
administratorom innovaphone PBX  
w wersji  V11 konfigurację wirtualnych 
pokojów konferencyjnych, ustalenie 

kodów dostępu PIN oraz zapowiedzi głosowych. 
Dotychczasowy sposób tworzenia statycznych sal 
konferencyjnych za pomocą języka skryptowego 
został zastąpiony prostą konfiguracją obiektu kon-
ferencyjnego w centrali innovaphone PBX. Dla tego 
obiektu należy tylko podać kod dostępu PIN oraz 
odpowiednią zapowiedź – nowa sala konferencyjna 

jest już skonfigurowana. Konwerter audio na stronie 
internetowej innovaphone może być użyty do konwer-
sji komunikatów z każdego dowolnego formatu audio 
do formatu wymaganego w zapowiedziach.

Ponadto aplikacja innovaphone Application Sharing 
dostępna jest podczas wszystkich dużych konferencji. 
Pozwala to na łatwą i szybką konfigurację oraz prze-
prowadzenie wewnętrznych webinarów oraz podob-
nych wydarzeń. Po rejestracji do sali konferencyjnej 
prezentacja zostanie automatycznie wyświetlona.

Wielu użytkowników smartfonów i 
tabletów używało do tej pory myPBX 
wykorzystując przeglądarkę interne-
tową. Dzięki integracji V11 w urzą-
dzeniach mobilnych aplikacja myPBX 

dostępna jest dla systemu operacyjnego Android jako 
aplikacja dedykowana. Połączenie smartfonu i aplikacji 
myPBX zapewnia elastyczność we wszystkich kierun-
kach. Kontakty z centralnej książki telefonicznej PBX 
oraz osobista lista kontaktów w smartfonie są zawsze 
dostępne. Dodatkowo przy każdym połączeniu telefo-
nicznym można wybrać opcje jego realizacji: z użyciem 
smartfonu i GSM lub też przez myPBX i WLAN. W ten 

sposób zapewniona jest 
maksymalna elastyczność 
w celu zaoszczędzenia 
kosztów i zapewnienia do-
stępności użytkowników. W 
ustawieniach domyślnych 
możliwa jest automatycz-
na konfiguracja realizacji 
połączeń – w przypadku 
dostępnej sieci WiFi 
wykorzystane zostaną 
połączenia IP lub GSM dla 
połączeń zewnętrznych.

W skrócie 
•  Statyczne pokoje konferencyjne utworzone w PBX  • Zapowiedzi  • Kod dostępu PIN     

• Wewnętrzne webinarium z Application Sharing

W skrócie 
•  Dzięki myPBX for Android smartfon stał się urządzeniem końcowym innovaphone   

• Jednoczesne wykorzystanie zalet telefonów komórkowych GSM
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WebRTC, bez serwera
Nowe funkcje.

W branży IT pojawiło się nowe, modne 
hasło: WebRTC, czyli komunikacja 
w sieci Web w czasie rzeczywistym 
(„Real Time Communication“). Dzięki 
temu możliwe jest wykonywanie po

łączeń głosowych, videokonferencji oraz przesyłanie 
plików przy pomocy przeglądarki. Począwszy od wersji 
11 wszystkie urządzenia w systemie innovaphone 
PBX kompatybilne są z przeglądarkami, które obsłu
gują WebRTC. Połączenia głosowe w standardzie 
WebRTC spełniają zawsze najwyższe wymagania w 
zakresie bezpieczeństwa przez DTLSSRTP.

Również myPBX może korzystać z pomocy prze
glądarki opartej na technologii WebRTC. WebRTC 
włączony jest jako dodatkowy telefon w myPBX i jako 

taki może być stosowany. Cechą szczególną jest w 
tym przypadku to, iż innovaphone obsługuje WebRTC 
na wszystkich urządzeniach. Do wdrożenia tej usługi 
nie ma konieczności użycia bramy WebRTC, jak to ma 
miejsce w większości innych rozwiązań dostępnych 
obecnie na rynku. Rozwiązanie innovaphone oferuje 
ponownie „szczupłe, a zarazem inteligentne rozwiąza
nie”, które nie wymaga użycia serwera.

Począwszy od wersji 11 technologia WebRTC umożli
wia korzystanie z myPBX niezależne od platformy na 
MacOS, Linux i innych systemach. Nie ma konieczno
ści instalowania wtyczek: pod warunkiem, że prze
glądarka obsługuje WebRTC. myPBX, WebRTC oraz 
konwencjonalny zestaw słuchawkowy umożliwiają 
komfortową realizację połączeń telefonicznych na PC.

W skrócie 
• System niezależny jest od żadnej platformy  • Bazuje na przeglądarce internetowej   

• Najnowsze protokoły bezpieczeństwa (DTLS)  • Inteligentne rozwiązanie innovaphone – bez serwera    
• Dostępny na wszystkich urządzeniach końcowych innovaphone

1. Przeglądarka pyta o 
zezwolenie na użycie 

zestawu słuchawkowego

2. Wybór WebRTC jako 
urządzenia do sterowania  

4. Nawiązanie połączenia 
z wybranym rozmówcą

3. Rejestracja w systemie 
innovaphone PBX
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Anywhere Workplace: 
Praca w dowolnym miejscu

WiĘksza elastycznoŚ Ć.

Bądź mobilny, a zarazem bezpiecz
ny: innovaphone oferuje w wersji 
11 pakiet rozwiązań, z taką właśnie 
gwarancją.  

W systemie innovaphone PBX dane głosowe szyfro
wane są już od dłuższego czasu. Standaryzowany pro
tokół SRTP umożliwia również szyfrowanie w przypad
ku kompatybilnych urządzeń pochodzących od innych 
producentów. Z wykorzystaniem nowego protokołu 
DTLSSRTP odbywa się od wersji 11 dodatkowa wy
miana kluczy szyfrujących (inband) w kanale mediów. 
Dodatkowy prywatny klucz nie zostanie wysłany.

Bezpieczny dostęp do systemu telefonicznego i 
bezpłatnych połączeń z każdego źródła dostępu do 

Internetu, to właśnie gwarantuje Anywhere Workplace 
wersji 11. Protokoły H.460.17 i ICE (Interactive Con
nection Establishment) zapewniają łączność między 
różnymi sieciami bez tunelowania VPN.

Jakie korzyści związane są z użyciem innovaphone 
w życiu codziennym? Na przykład, pracownik będą
cy w podróży służbowej ma natychmiastowy dostęp 
ze swojego smartfonu wyposażonego w myPBX for 
Android do centralnej PBX oraz ma możliwość wyko
nywania połączeń telefonicznych z wykorzystaniem 
Internetu. Bez dodatkowej konfi guracji, bez konieczno
ści konfi gurowania tunelu, zapewniając jednocześnie 
wszystkie niezbędne zabezpieczenia.

W skrócie 
•  Prosty i bezpieczny dostęp do sieci firmowej  • Bez dostosowania do Firewall  • Nie wymaga VPN

• Dodatkowe licencje nie są konieczne

Sygnalizacja

Dane głosowe 
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Serwer faksów z G.711
WiĘksza elastycznoŚ Ć.

BezpieczeŃstwo sieci  
lokalnej za firewallem

WiĘksza elastycznoŚ Ć.

Zupełnie inną formę bezpieczeństwa 
zapewnia protokół uwierzytelniania 
IEEE 802.1X. W wersji 11 obsługi
wany jest również protokół EAPTLS. 
Sieć z publicznym dostępem może 

kontrolować dostęp do sieci dla nieznanych użytkow-
ników lokalnych. Jest to konieczne np. dla sieci na 

terenie kampusu – w przypadku sieci wewnętrznej 
w uniwersytetach. Protokół ten zapewnia dodat kowe 
zabezpieczenie dla sieci, które chcą chronić się 
przed niebezpieczeństwem także od wewnątrz (za 
firewallem).

Coraz więcej usług telekomunikacyj-
nych takich jak połączenia telefoni
czne oraz faksy przeniesionych 
zostaje do komunikacji IP. Transmisja 
może rozciągać się na kilka sekcji. 

Protokół T.38 przeznaczony jest do transmisji faksu 
za pośrednictwem protokołu IP i był to do tej pory 
jedyny protokół transmisji faksu obsługiwany przez 

innovaphone. Jeśli dana sekcja nie obsługuje proto-
kołu T.38 wysłanie faksu nie było możliwe. Niektórzy 
dostawcy usług internetowych nie oferują T.38 jako 
protokołu. W tym przypadku transmisja faksu możliwa 
jest za pośrednictwem szerokopasmowego kodeka 
G.711. W wersji 11 wysyłanie faksów możliwe jest u 
wszystkich operatorów, nawet jeśli nie obsługują oni 
protokołu faksu T.38.

W skrócie 
•  Protokół służy do uwierzytelniania w sieciach komputerowych  • EAPTLS (na podstawie certyfikatów)

W skrócie 
•  Faks Audio  • Transmisja faksów z każdym operatorem SIP 
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Nowe licencje testowe
WiĘksza elastycznoŚ Ć.

Listy połĄczeŃ dla  
wszystkich platform

WiĘksza elastycznoŚ Ć.

Od wersji 11 listy wykonanych połą-
czeń dostępne są również bez aplika-
cji Reporting. Szczególnie małe bram-
ki, takie jak IP302 i IP305 korzystają z 
tego udogodnienia, ponieważ oferują 

one teraz historię połączeń również bez oddzielnego 
serwera. Do tej pory historia połączeń oparta była na 
rozwiązaniu innovaphone Reporting, które wymagało 

instalacji Linux Application Platform. Implementa-
cja list połączeń stała się teraz dla małych instalacji 
znacznie łatwiejsza. W przypadku zdecydowania 
się na „mały” wykaz połączeń bez Linux Application 
Platform i bez aplikacji Reporting identyfikowane 
będą tylko nazwy abonentów z centrali PBX. Nazwy 
użytkowników z LDAP nie będą w tym przypadku 
identyfikowane.  

Dotychczasowe licencje testowe 
zastąpione zostaną przez nową kon
cepcję, która umożliwia wszystkim 
klientom, wypróbowanie w pełni moż-
liwości systemu innovaphone PBX w 

rozwiązaniach dla telefonii IP oraz Unified Commu-
nications, bez żadnego ryzyka. Wszystkie licencje 
wraz ze wszystkimi funkcjami aktywne będą przez 3 
miesiące na dowolnej bramie i mogą być dowolnie 
testowane. Ta opcja dostępna jest tylko jeden raz 
dla wybranej bramy. Po upływie określonego czasu 
nie ma możliwości ponownego aktywowania licencji 
testowych na tej samej bramie. 

Dla programistów i inżynierów dostępny jest nowy 
tryb testowy, który pojawia się po raz pierwszy w 
wersji V11. Tryb ten działa bez rejestracji i połącze-
nia z portalem my.innovaphone. Po ośmiu godzinach 
wymagane jest jedynie ponowne uruchomienie trybu 
testowego. Licencja aktywna jest następne 8 godzin. 
Praca ze środowiskiem testowym innovaphone stała 
się dla użytkownika prosta i przejrzysta, a tym samym 
bardziej efektywna.  

W skrócie 
•  Lista połączeń bezpośrednio na karcie CF  • Aplikacja Reporting nie jest wymagana 

• Konfiguracja czasu przechowywania danych

W skrócie 
•  Licencje testowe dla każdego  • Pełna aktywacja interfejsów i licencji 

• Bez pobierania trybu testowego z portalu my.innovaphone
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