
innovaphone Application Sharing maakt samenwerken, ook 
op afstand, nu nog effi  ciënter, eenvoudiger en sneller. Geen 
gedoe met het installeren van een plug-in, geen e-mails met 
URL’s die over en weer verstuurd worden of andere administra-
tieve handelingen voordat het tool opgestart kan worden. Het is 
eenvoudig te bedienen en maakt het samenwerken op afstand 
een stuk makkelijker. 

U bent in gesprek met een col-
lega en wilt graag datgene wat 
u op dat moment op uw scherm 
heeft delen? Met slechts één klik 
in myPBX opent u innovaphone 
Application Sharing en deelt u de 
door u geselecteerde inhoud van 
uw scherm met uw collega. Alles 
direct in myPBX - zonder installa-
tie, confi guratie of verifi catie. Dat 
gebeurt namelijk al allemaal tij-
dens de telefoonverbinding. Ook 
de dataencryptie verloopt volgens 
het spraakencryptieprincipe.

U kunt uw collega de controle over 
de gedeelde applicatie geven, of 
zijn of haar vraag om de controle 
over te nemen accepteren, of de 
controle weer terugnemen – u be-
paalt wat er gebeurt. Application 
sharing met overgave van con-
trole werkt ook in conferenties met 

drie partijen. Dit alles, zoals u het van innovaphone gewend 
bent, zonder extra server.

Interne webinars gemakkelijk gemaakt
Op dezelfde eenvoudige manier kunnen webinars opgezet 

worden. Bij een grote conferentie op 
een innovaphone gateway kunnen 
alle deelnemers ook gebruik maken 
van application sharing. Iedereen die 
zich in de conferentie inbelt, krijgt au-
tomatisch en zonder extra instellingen 
de presentatie op de eigen PC te zien. 
Makkelijker kan het bijna niet.
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Licensering
De innovaphone Application Sharing oplossing is in de 

Unifi ed Communications client myPBX geïntegreerd.

Voor de innovaphone Application Sharing oplossing is één
poort-licentie, één myPBX-licentie en één Application Sharing- 
of Unifi ed Communications-licentie per user benodigd.
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■  Eenvoudig en efficiënt samenwerken, ook op afstand
■  Met slechts één klik  opent u innovaphone Application Sharing en deelt u de

geselecteerde inhoud van uw scherm
■  Snelle en makkelijke bediening: zonder installatie, configuratie of verificatie 

Application Sharing:

Alles op een rij
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Licensering: ■  Eén poort-licentie, één myPBX-licentie en één Application Sharing- of Unifi ed 
Communications-licentie per user
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