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innovaphone licentiemodel (V12r2) 
 

De innovaphone PBX is een krachtig en doordacht VoIP telefoniesysteem voor een zakelijke omgeving. Behalve uitgebreide IP 
telefonie functionaliteiten biedt de innovaphone PBX ook een perfect geïntegreerde Unified Communications oplossing, die op 
ieder moment en op iedere willekeurige werkplek individueel geactiveerd kan worden.  Hiervoor is geen server nodig. De 
innovaphone PBX kan op verschillende innovaphone VoIP gateways draaien, die in diverse groottes verkrijgbaar zijn. Als 
alternatief hiervoor bestaat ook de mogelijkheid de hardware volledig achterwege te laten en de innovaphone PBX als 
innovaphone Virtual Appliance (IPVA) in een VMware omgeving te installeren.De innovaphone PBX is een technisch volwassen 
VoIP-telefoniesysteem dat traditionele telefoniefuncties combineert met moderne Unified Communications-functionaliteiten en 
zo tot een flexibele allrounder voor slimme business communicatie wordt.  
De verschillende functionaliteiten van de VoIP telefonie en Unified Communications oplossing innovaphone PBX worden 
d.m.v. bijbehorende licenties geactiveerd. De combinatie van individuele licenties maakt het mogelijk de juiste oplossing 
samen te stellen voor elk project van iedere grootte. De licenties worden in een speciaal webportaal beheerd.  
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Algemeen 

Licentiebeheer in my.innovaphone 
my.innovaphone biedt verschillende hulpmiddelen waarmee de beschikbare licenties eenvoudig beheerd en 
gestructureerd kunnen worden. Doordat het een webportaal is, is het altijd beschikbaar en met iedere browser overal ter 
wereld te gebruiken. In my.innovaphone kunnen alle licenties van de innovaphone PBX per project beheerd worden, en 
op ieder moment geactiveerd en aan de betreffende hardware gekoppeld worden. Ook het software service beheer loopt 
via my.innovaphone.  
 

De innovaphone licenties worden hieronder voorgesteld. De onder ‘Licentietype’ opgevoerde gegevens beschrijven een 
technische licentienaam die gebruikt wordt in my.innovaphone en de innovaphone web interface.  

Centrale licensering (licentie-master) 
Bij installaties met meerdere vestigingen kunnen de licenties van de innovaphone PBX centraal of decentraal 
geïnstalleerd worden. Bij een centrale installatie worden de licenties op de master PBX geïnstalleerd en vervolgens naar 
behoefte van de betreffende PBX-en afgeboekt. Deze soort installatie wordt aangeraden, aangezien hiermee de grootste 
flexibiliteit en overzichtelijkheid gewaarborgd is.  
 
Een decentrale installatie is ook mogelijk, maar is niet raadzaam. Op een PBX waarop decentrale licenties geïnstalleerd 
zijn, kunnen geen licenties van de master gebruikt worden. Een mengeling van centrale en decentrale licensering is in 
zoverre mogelijk dat individuele PBX-en volledig decentraal gelicenseerd kunnen worden. Indien voor zulke decentrale 
PBX-en verdere licenties nodig zijn, kan geen gebruik worden gemaakt van de licenties van de master. 

Licentieversie 
Afgezien van de hardware-licenties, hebben de innovaphone licenties altijd een versienummer (V12Port-Lic, V11Port-Lic, V10 
Port-Lic). De software, die door de betreffende licenties geactiveerd wordt, heeft ook een versienummer (innovaphone PBX V12 
/ V11 / V10). Een licentie dient hetzelfde versienummer of hoger als de software te hebben, om deze te kunnen activeren.  
Voorbeeld: 

• Een V12 Port-Lic kan V12-, V11, of V10-software activeren. 
• Een V11 Port-Lic kan geen V12-Software activeren! 

Wanneer verschillende versienummers in één installatie voorkomen, bepaalt de laagste versie welke software-versie 
maximaal voor de volledige installatie gebruikt kan worden.  
Voorbeeld:  
Aan een V10-installatie met 100 V10 Port-Lics worden 100 V12 Port-Lics toegevoegd. Hier kan dus maximaal een V10-
installatie gebruikt worden, maar wel met 200 Port-Lics (=100 V10 Port-Lics + 100 V12 Port-Lics). 
Wanneer nu V12 software geïnstalleerd wordt, werkt de bestaande installatie niet meer, omdat er nog steeds V10 Port-
Lics gekoppeld zijn, die als laagste licentieversie bepalend zijn voor de hele installatie. Maar als de 100 V10 Port-Lics 
verwijderd worden, kunnen de 100 V12 Port-Lics voor de nieuwe V12-installatie gebruikt worden.  
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Platform-licenties 

Hardware-licenties 
De innovaphone VoIP-gateways zijn de interfaces naar andere netwerken en vormen tegelijkertijd het hardwareplatform 
voor de VoIP telefonie en Unified Communications oplossing innovaphone PBX. De verschillende gateways worden naar 
soort en hoeveelheid interfaces ingedeeld, die naar behoefte via PRI-, BRI- of Channel-licenties geactiveerd kunnen 
worden. Deze licenties worden hardware-licenties genoemd – zie onder. Voor de hardware-licenties gelden ten dele 
andere regels als voor andere innovaphone licenties – de hardware-licenties worden nl. vast aan een box gekoppeld en 
kunnen niet meer verwijderd of op een andere gateway overgedragen worden. De channel-licenties worden enerzijds 
voor ISDN benodigd, en anderzijds ook voor conferentiekanalen gebruikt 

Licensering 
Per benodigde interface, per benodigd kanaal 

Bijzonderheden 
 De hardware-licenties zijn aan de hardware gekoppeld 
 De hardware licenties kunnen niet op andere hardware overgedragen worden 
 De hardware-licenties hebben geen versienummer, en zijn niet aan een versie gebonden  

Overzicht hardware-licenties 

 BRI-licentie PRI-licentie Channel-licentie 

Licentietype Relay-BRIs Relay-PRIs Relay-Channels 

 
De innovaphone VoIP gateways IP311 en IP411 worden inclusief alle hardware licenties geleverd.  

IPVA-licentie 
De innovaphone Virtual Appliance (IPVA) is een innovaphone PBX, die in een VWware-omgeving gebruikt wordt. De 
VMware maakt het mogelijk meerdere virtuele servers op één hardwareplatform op te zetten. Op deze manier kan de 
innovaphone PBX ook als software appliance gebruikt worden en is er geen gateway nodig als platform.  

Licensering 
Per poort (zie poort-licentie) 

Bijzonderheden 
 Het aantal IPVA-licenties moet overeenkomen met het aantal poort-licenties, die op de IPVA PBX moeten 

draaien 
 Bij de IPVA-licentie wordt gebruik gemaakt van het floating-concept: Met een op een IPVA gebruikte poort-

licentie wordt ook altijd een IPVA-licentie afgeboekt. Zodra de poort-licentie niet meer gebruikt wordt, wordt ook 
de IPVA-licentie weer vrijgegeven en is daardoor weer beschikbaar voor andere users 

 De versie van de IPVA-licenties moet groter of gelijk zijn aan de versie van de PBX software die gebruikt wordt 
(zie pagina 1: Licentieversie)  

 De IPVA-licenties zijn aan het MAC-adres van de VMware-instantie gekoppeld en kunnen niet meer vrijgegeven 
worden  
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Overzicht IPVA-licentie 

 
IPVA-licentie 

Licentietype PBX-IPVA12 

 
 

PBX-licenties 

Poort-licenties  
Poort-licenties activeren de algemene telefoniesysteem-functionaliteit van de innovaphone PBX. Er is een poort-licentie 
nodig voor iedere poort (aansluiting) van de geïnstalleerde PBX. Een poort is technisch gezien een PBX-object dat ertoe 
dient individuele apparaten aan te melden. Dit kunnen deelnemers van de PBX (in de configuratie-interface: user, 
executive) of buitenlijnen (in de configuratie-interface: trunk, gateway) naar het publieke netwerk zijn.  

Een poort-licentie is nodig voor 
 Een user of een executive (bij chef-secretaresse functionaliteit), die één of meerdere eindtoestellen gebruikt 
 Een trunk, een lijnengroep voor de aansluiting van bijv. een applicatie 

Een poort-licentie is niet nodig voor 
 Groepstelefoonnummer (Voorbeeld: doorkiesnummer 11 voor telefoongroep ‚Sales‘) 
 Wachtrij 

Voorbeelden waarbij één poort-licentie nodig is 
 Een user heeft een DECT-telefoon en een bureautoestel (bijv. IP222)  
 Een antwoordapparaat is via SIP op de PBX aangemeld  
 Op een op de PBX aangemelde doorkiesnummer wordt een analoog toestel gebruikt  
 Een buitenlijn (bijv. beginnend met 0) – onafhankelijk van het aantal kanalen  
 Er is een Call Me button op de website ingericht 

Licensering 
De poort-licentie bevat een gunstig kortingssysteem. Naarmate het aantal deelnemers stijgt, worden de licenties steeds 
goedkoper. Hierbij worden altijd de geïnstalleerde licenties per apparaat/project geteld.  

 Standaard: Poort-licentie voor 1 PBX-poort  
 Vanaf (min.): Bepaalt de overgang naar een goedkopere licentie  

Bijzonderheden 
 Bij de poort-licentie wordt gebruik gemaakt van het floating-concept: poort-licenties worden dan afgeboekt 

wanneer voor de betreffende deelnemer of aansluiting apparaten(bijv. telefoons, gateways) aangemeld zijn. 
Wanneer er geen apparaten meer aangemeld zijn, wordt de poort-licentie weer vrijgegeven en kan voor andere 
deelnemers of aansluitingen gebruikt worden. 

 De versie van de poort-licentie moet groter of gelijk zijn aan de versie van de PBX software die gebruikt wordt 
(zie pagina 1: Licentieversie) 
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Overzicht en licentiemechanisme poort-licentie  

 

Poort-licentie 
Standaard 

Poort-licentie 
Vanaf 501 

Poort-licentie 
Vanaf 1001 

Poort-licentie 
Vanaf 2001 

Poort-licentie 
Vanaf 5001 

Licentietype PBX-Port12 PBX-Port 
12%500 

PBX-Port 
12%1000 

PBX-Port 
12%2000 

PBX-Port 
12%5000 

Standby-licentie 
Vooral bij scenario‘s met meerdere PBX installaties verspreid over verschillende vestigingen is het raadzaam redundante 
systemen op te zetten als beveiliging tegen uitval. Als een PBX uitvalt, kan – afhankelijk van de configuratie – een 
hiervoor aangewezen andere PBX, master of slave, de functie overnemen. Ook standby-licenties dienen in het algemeen 
op de licentie-master geïnstalleerd en gebonden te worden, zelfs wanneer ze alleen op slave- of standby-apparaten 
gebruikt worden. 

Licensering 
De standby-licentie bevat een gunstig kortingssysteem. Naarmate het aantal deelnemers stijgt, worden de licenties 
steeds goedkoper. Hierbij worden altijd de geïnstalleerde licenties per apparaat/project geteld.  

 Standaard: Standby-licentie voor 1 PBX-poort  
 Vanaf (min.): Bepaalt de overgang naar een goedkopere licentie  

Bijzonderheden 
 Deze functie is alleen beschikbaar als het aantal geïnstalleerde standby-licenties minstens gelijk is aan het 

aantal poort-licenties 
 De versie van de standby-licentie moet groter of gelijk zijn aan de versie van de PBX software die gebruikt wordt 

(zie pagina 1: Licentieversie) 

Overzicht en licentiemechanisme standby-licentie 

 

Standby-licentie 
Standaard 

Standby-licentie 
Vanaf 501 

Standby-licentie 
Vanaf 1001 

Standby-licentie 
Vanaf 2001 

Standby-licentie 
Vanaf 5001 

Licentietype PBX-Standby12 PBX-Standby 
12%500 

PBX-Standby 
12%1000 

PBX-Standby 
12%2000 

PBX-Standby 
12%5000 

Conferencing App-licentie 

Met de Conferencing App is een flexibele oplossing voor het houden van conferenties in de Unified Communications 
client myPBX van innovaphone geïntegreerd. Via de eenvoudige en overzichtelijke user interface kunnen hiermee 
simpelweg per muisklik virtuele vergaderruimtes opgezet worden, inclusief het toekennen van flexibele pincodes en een 
aantal monitoring opties. De conferentiebeheerder kan in myPBX in een oogopslag zien welke deelnemers in welke 
conferentie zijn en wie op dat moment aan het woord is. De beheerder heeft ook de mogelijkheid om deelnemers op mute 
te zetten (te dempen).  

Het aantal mogelijke conferentiedeelnemers hangt af van het aantal ter beschikking staande conferentiekanalen op de 
innovaphone VoIP gateways (zie ook Hardware licenties).  

Licensering 
Per user die via de app conferentieruimtes wil beheren. Met één licentie kan een willekeurig aantal conferentieruimtes 
beheerd worden.  
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Bijzonderheden 
 Dit is een user-licentie. Deze licentie wordt afgeboekt zodra de functie voor een user in de PBX geconfigureerd 

is – onafhankelijk van het gebruik (geen floating)! 
 De versie van de Conference App-licenties moet groter of gelijk zijn aan de versie van de PBX software die 

gebruikt wordt (zie pagina 1: Licentieversie) 

Overzicht Conferencing App-licentie 

 
Conferencing App-licentie 

Licentietype PBX-App(innovaphone-pbx-
conference) 

 
 

Unified Communications licenties  

myPBX-licentie 
De Unified Communications client myPBX maakt het mogelijk de telefoon via de PC te bedienen en brengt verschillende 
communicatiemiddelen in een overzichtelijke interface samen. Hiermee kunnen zowel de traditionele 
telefoniefunctionaliteiten van de innovaphone PBX bediend worden als e-mails, chats, collaboration en videotelefonie. 
Bovendien bevat het modern Presence-management.  

Licensering 
Per myPBX-user 

Bijzonderheden 
 Dit is een user-licentie. Deze licentie wordt afgeboekt zodra de functie voor een user in de PBX geconfigureerd 

is – onafhankelijk van het gebruik (geen floating)! 
 De versie van de myPBX-licenties moet groter of gelijk zijn aan de versie van de PBX software die gebruikt 

wordt (zie pagina 1: Licentieversie) 
 myPBX is ook onderdeel van de UC-licentie (pagina 9) 

Overzicht myPBX-licentie 

 
myPBX-licentie 

Licentietype PBX-myPBX12 

 

Video-licentie 
In de Unified Communications client myPBX van innovaphone is een flexibele oplossing voor desktop-videotelefonie 
geïntegreerd. De videoverbinding wordt automatisch opgebouwd bij de gesprekspartners en ook conferenties met 3 
partijen zijn mogelijk zonder aanvullende apparatuur. Bovendien kan men met de video-licentie bijv. ook deelnemen aan 
videoconferenties van innovaphone. 

Licensering 
Per video-user 
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Bijzonderheden 
 Dit is een user-licentie. Deze licentie wordt afgeboekt zodra de functie voor een user in de PBX geconfigureerd 

is – onafhankelijk van het gebruik (geen floating)! 
 De versie van de video-licenties moet groter of gelijk zijn aan de versie van de PBX software die gebruikt wordt 

(zie pagina 1: Licentieversie)  
 Video is ook onderdeel van de UC-licentie (pagina 9) 
 De videofunctionaliteit is in myPBX geïntegreerd, en kan dus niet gebruikt worden zonder een myPBX-licentie 

(zie ook Licensering myPBX)  
 

Overzicht video-licentie 

 
Video-licentie 

Licentietype PBX-Video12 

Application Sharing-licentie 
In de Unified Communications client myPBX van innovaphone is een flexibele oplossing voor Application Sharing 
geïntegreerd. De Application Sharing sessie wordt met slechts één klik bij de betreffende gesprekspartners opgezet. 
Conferenties met drie partijen zijn ook mogelijk zonder extra uitrusting. Met de Application Sharing-licentie kan men bijv. 
ook deelnemen aan webinars van de innovaphone PBX.  

Licensering 
Per Application Sharing user 

Bijzonderheden 
 Dit is een user-licentie. Deze licentie wordt afgeboekt zodra de functie voor een user in de PBX geconfigureerd 

is – onafhankelijk van het gebruik (geen floating)! 
 De versie van de Application Sharing-licenties moet groter of gelijk zijn aan de versie van de PBX software die 

gebruikt wordt (zie pagina 1: Licentieversie)  
 Application Sharing is ook onderdeel van de UC-licentie (pagina 9) 
 De Application Sharing-functionaliteit is in myPBX geïntegreerd, en kan dus niet gebruikt worden zonder een 

myPBX-licentie (zie ook Licensering myPBX 

Overzicht Application Sharing-licentie 

 
Application Sharing-licentie 

Licentietype PBX-AppSharing12 

Fax-licentie 
Met de innovaphone faxoplossing kan direct via de eigen mailclient (bijv. Outlook) gefaxt worden, zonder extra faxserver, 
extra software of interfaces. Voorwaarde is een innovaphone Linux Application Platform, be-schikbaar voor innovaphone 
gateway modellen uit 11-reeks (uit-zondering: gateway IP1130), de innovaphone gateway IP6010 of als virtuele oplossing 
(VMware). De innovaphone faxoplossing loopt als applicatie op het Linux Application Platform van innovaphone.  

Licensering 
Per fax-user 
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Bijzonderheden 
 Dit is een user-licentie. Deze licentie wordt afgeboekt zodra de functie voor een user in de PBX geconfigureerd 

is – onafhankelijk van het gebruik (geen floating)! 
 De versie van de Fax-licentie moet groter of gelijk zijn aan de versie van de PBX software die gebruikt wordt (zie 

pagina 1: Licentieversie) 
 De fax-oplossing is ook onderdeel van de UC-licentie (pagina 9) 

Overzicht fax-licentie 

 
Fax-licentie 

Licentietype PBX-Fax12 

Voicemail-licentie  
Met innovaphone Voicemail kan een onbeperkt aantal in de innovaphone PBX geïntegreerde antwoordapparaten 
beschikbaar gesteld worden voor de PBX-deelnemers. Wanneer een gebruiker niet bereikbaar is, kan een beller een 
bericht achterlaten, waarover de betreffende gebruiker per message-waiting-indication (d.m.v. een lampje of 
tekst/symbool op het beeldscherm van de telefoon) ingelicht wordt.  

Licensering 
Licentieverandering vanaf V10: Tot V10 moest het aantal voicemail-licenties overeenkomen met het aantal poort-licenties 
op de innovaphone PBX – onafhankelijk daarvan hoeveel antwoordapparaten werkelijk gebruikt werden. Vanaf V10 kan 
men kiezen tussen het oude licentiemodel: aantal voicemail-licenties = aantal poort-licenties, of het op maat gemaakte 
model: 1 voicemail-licentie per gebruiker.  

 Nieuw licentiemodel: Eén Voicemail-user-licentie per user 
 Oud licentiemodel: Eén Voicemail –licentie per poort-licentie op een PBX 

o Voicemail-Lic Start: Eerste Voicemail-licentie die op een apparaat geactiveerd wordt 
o Voicemail-Lic min1: Prijs vanaf de 2e t/m 250e licentie 
o Voicemail-Lic min250: Prijs vanaf de 251e licentie die op een apparaat geactiveerd wordt 

Bijzonderheden 
 Keuzemogelijkheid tussen twee verschillende licentiemodellen 
 Met een V12 Voicemail-user-licentie is geen downgrade naar een V9 Voicemail-licentie of ouder mogelijk. De 

V12 Voicemail-user-licentie kan dus niet in PBX-installaties met versie 9 of ouder gebruikt worden.  
 Voicemail is ook onderdeel van de UC-licentie (pagina 9) 
 

Let op: De verschillende licentiemodellen kunnen niet met elkaar gecombineerd worden, noch kan via een Software 
Service Agreement op het nieuwe licentiemodel overgestapt worden. Indien er al V9 voicemail-licenties in gebruik zijn, 
blijft het automatisch bij het oude licentiemodel. In bepaalde gevallen kan het echter de moeite waard zijn om over te 
stappen op het nieuwe licentiemodel. In dat geval dienen V12 voicemail-licenties voor alle gebruikers volledig nieuw 
gekocht te worden. De innovaphone Voicemail-oplossing is echter ook onderdeel van de V12 UC-licentie. Deze bevat alle 
innovaphone UC-onderdelen en wordt tegen een zeer gunstige pakketprijs aangeboden. Het kan zijn dat bij de aanschaf 
van innovaphone UC-licenties ook al voldoende V12 voicemail-licenties voor het beoogde aantal gebruikers aanwezig 
zijn. 
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Overzicht en licentiemechanisme Voicemail-licentie (oud en nieuw model)  

 
Oud licentiemodel 

Nieuw licentiemodel 
(vanaf V10) 

 

Voicemail-licentie 
voor de 1e poort 

Voicemail- licentie  
Vanaf poort 2 t/m250 

Voicemail- licentie  
vanaf de 251e poort 

Voicemail-user- licentie 
per user 

Licentietype PBX-Voicemail12 PBX-Voicemail12%1 PBX-Voicemail12%250 PBX-VoicemailUser12 

Mobility-licentie 
Met de Mobility-licentie kunnen mobiele telefoons als deelnemer in de PBX geïntegreerd worden. Hierdoor is het mogelijk 
een GSM parallel met een bureautelefoon te gebruiken. De mobiele telefoon wordt door de PBX als interne deelnemer 
herkend, en wordt daarmee een extensie op de PBX. Voor aanvullende functionaliteiten wordt het gebruik van myPBX op 
een smartphone als app of als browser applicatie of indien nodig een in de handel beschikbare GSM-client aanbevolen.  

Licensering 
Per Mobility-user 

Bijzonderheden 
 Dit is een user-licentie. Deze licentie wordt afgeboekt zodra de functie voor een user in de PBX geconfigureerd 

is – onafhankelijk van het gebruik (geen floating)!  
 De versie van de Mobility-licenties moet groter of gelijk zijn aan de versie van de PBX software die gebruikt 

wordt (zie pagina 1: Licentieversie)  
 Mobility is ook onderdeel van de UC-licentie (pagina 9) 

Overzicht Mobility-licentie 

 
Mobility-licentie 

Licentietype PBX-Mobility12 

UC-licentie 
Voor iedereen die optimaal wil profiteren van de complete innovaphone Unified Communications oplossing is er de UC-
licentie. Deze bevat de innovaphone producten myPBX, Video, Voicemail, Mobility, Fax en Application Sharing en kan 
tegen een bijzonder gunstige prijs aangeschaft worden.  

Licensering 
Per UC-User 

Bijzonderheden 
 De UC-Licentie is een volledige licentie: Het is niet mogelijk om de verschillende onderdelen over verschillende 

installaties te verdelen 
 De verschillende UC-onderdelen worden meer dan 49% goedkoper dan bij de aanschaf van licenties per UC-

onderdeel 
 Dit is een user-licentie. Deze licentie wordt afgeboekt zodra de functie voor een user in de PBX geconfigureerd 

is – onafhankelijk van het gebruik (geen floating)! 
 De versie van de UC-licenties moet groter of gelijk zijn aan de versie van de PBX software die gebruikt wordt 

(zie pagina 1: Licentieversie)  
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Overzicht UC-licentie 

 
UC-licentie 

Licentietype PBX-UC12 

WebRTC Channel-licentie 
De innovaphone WebRTC-oplossing maakt via het WebRTC protocol in een web browser real-time verbindingen voor 
spraak en data naar externe deelnemers mogelijk. Bovendien kan met slechts één klik en zonder verdere authentificatie 
van de gesprekspartner gebruik worden gemaakt van Application Sharing. Vooral voor support-scenario‘s of 
medewerkers van verschillende bedrijven die samen aan één document werken, is de WebRTC oplossing van 
innovaphone een ongecompliceerd en krachtig alternatief voor tot nu toe op de markt beschikbare communicatie 
oplossingen.  

Licensering 
Per spraakkanaal dat men tegelijk via Web RTC Call wil gebruiken.   

Bijzonderheden 
 Voor het gebruik van WebRTC is extra per user 1 poort-licentie + myPBX- (indien gewenst ook: video-licentie en 

Application Sharing-licentie) of UC-licentie benodigd.  
 De myPBX Toolbox is een door innovaphone ter beschikking gestelde Java-script library waarmee WebRTC 

applicaties op websites geïntegreerd kunnen worden. Deze is momenteel inbegrepen bij de innovaphone PBX.   
 Het gebruik van een WebRTC- ondersteunende browser, zoals Google Chrome, Mozilla Firefox of Opera is 

noodzakelijk.  

Overzicht WebRTC Channel-licentie  

 
WebRTC Channel-licentie 

Licentietype PBX-WebRTC12 

 
 

innovaphone myPBX for Android / iOS 
myPBX is als dedicated app beschikbaar voor Android toestellen. De combinatie van smartphone en myPBX-app geeft 
flexibiliteit in alle richtingen.Bij iedere oproep kan gekozen worden of de contactpersoon via de smartphone en GSM of 
via mypBX en WiFi gebeld moet worden, zo dat de gebruiker de grootst mogelijk flexibiliteit heeft v.w.b. beschikbaarheid 
en kosten sparen. De app bevat een softwarephone waarmee via IP gebeld kan worden. De oproeplijsten van myPBX en 
de smartphone worden gesynchroniseerd. Telefonie via het mobiele netwerk dient verder als fallback voor wanneer er 
geen WiFi beschikbaar is.  

Licensering 
 Per user 
 Voor het gebruik van myPBX for Android / iOS wordt een poort-licentie + myPBX-licentie (of UC-licentie) 

benodigd 
 Wanneer de user gebruik maakt van de al aanwezige licenties (poort- en myPBX- of UC-licentie), zijn geen extra 

licensies nodig.  
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Bijzonderheden 
 De myPBX app is gratis in de Google Play Store of Apple App Store beschikbaar. 
 

Overzicht myPBX for Android / iOS - licentie  

 

myPBX for Android / iOS - 
licentie 

Licentietype Geen extra licentie nodig voor 
myPBX user  

 
 

Applicatie licenties 

Reporting-licentie 
Met de innovaphone Reporting applicatie kunnen binnen de PBX analyses gemaakt worden. Met behulp van speciale 
filters kan gespreksinformatie naar behoefte gesorteerd, verwerkt en als PDF of XML-bestand opgeslagen worden. De 
applicatie loopt op het Linux Application Platform van innovaphone, en is gebaseerd op een database waarin de call 
detail records (CDR) verwerkt worden.  

Licensering 
Per poort, waarvoor Reporting beschikbaar dient te zijn. Deze poort wordt dan in de analyse opgenomen.  

Bijzonderheden 
 Dit is een user-licentie. Deze licentie wordt afgeboekt zodra de functie voor een user in de PBX geconfigureerd 

is – onafhankelijk van het gebruik (geen floating)!  
 De versie van de reporting-licenties moet groter of gelijk zijn aan de versie van de PBX software die gebruikt 

wordt (zie pagina 1: Licentieversie) 

Overzicht Reporting-licentie 

 
Reporting-licentie 

Licentietype PBX-Reporting12 

Voice Recording Basis- en User-licentie 
innovaphone Voice Recording is een tool waarmee telefoongesprekken of delen van telefoongesprekken opgenomen 
kunnen worden. De innovaphone PBX neemt alle gewenste gesprekken op. De gesprekken kunnen zowel met alle IP 
telefoons als met analoge, DECT of mobiele telefoons die op de innovaphone PBX aangesloten zijn, opgenomen worden. 
Voor iedere innovaphone PBX waarop Voice Recording gebruikt moet worden, wordt een Voice Recording Basis-licentie 
benodigd. De Voice Recording Basis-licentie maakt het mogelijk innovaphone Voice Recording op een PBX te laten 
lopen en bevat een Voice Recording User-licentie. Hiermee kan een user gebruik maken van innovaphone Voice 
Recording op een PBX. Extra users kunnen door het toevoegen van verdere Voice Recording User-licenties toegevoegd 
worden.  

Licensering 
 Voor iedere innovaphone PBX waarop Voice Recording gebruikt moet worden, wordt een Voice Recording 

Basis-licentie benodigd. 
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 Voor iedere user waarvan de gesprekken opgenomen moeten worden is een Voice Recording User-licentie 
nodig 

 De licenties worden zoals gebruikelijk in de PBX opgeslagen (niet op de PC).  
 Voor de user en de buitenlijn is een Reporting-licentie noodzakelijk. Maar aangezien gesprekken ook kunnen 

worden doorverbonden, is om een volledige documentatie te kunnen maken ook een Reporting-licentie voor de 
doeldeelnemers benodigd. Daarom is het aan te bevelen een Reporting-licentie voor het gehele 
telefoniesysteem (alle objecten) te nemen.  

Bijzonderheden 
 Voor Voice Recording is PBX versie 10 of hoger benodigd. Voor Reporting is versie 10 SR12 of hoger benodigd. 

Indien er direct vanaf de IP telefoons opgenomen moet worden, is ook voor deze telefoons versie 10 of hoger 
noodzakelijk.  

 Bovendien is een Windows PC of server benodigd. Het besturingssysteem dient tenminste een WIN7 of 2008 
server of hoger te zijn (niet inbegrepen). Op de PC die voor Recording gebruikt wordt, kan ook het Linux 
Application Platform, dus zowel de Webdav Server alsook Reporting, draaien.  

 Bij master-slave installaties werkt Voice Recording alleen voor toestellen die op de master aangemeld zijn. 
Indien lokaal gesprekken van op de slave geregistreerde users opgenomen moeten worden, is voor de slave 
een eigen Recorder benodigd. Voice Recording werkt ook in active/standby scenario’s, hiervoor is geen licentie 
voor de Recorder benodigd.  

Overzicht Voice Recording Basis- en User-licentie 
 Voice Recording Basis-licentie Voice Recording User-licentie 
Liz Licentietype 
Licentietype  

PBX-Recording12  
Recording 2014. Basis-licentie 

PBX-Recording12  
Recording 2014. User-licentie 

 

Queue-Monitor-licentie 
De innovaphone Queue Monitor (iQM) is een Windows-applicatie die één of twee wachtrijen van de innovaphone PBX 
grafisch en in real-time weergeeft. Op deze manier kan beter beoordeeld worden of er voldoende resources zijn voor de 
afhandeling van binnenkomende gesprekken.  

Licensering 
De licensering voor de innovaphone Queue Monitor is gebaseerd op het aantal wachtrijen. Hierbij is het niet van belang 
hoeveel agents er aangemeld zijn lopende supervisorapplicatie en wachtrij  

Bijzonderheden 
 De Queue Monitor licentie wordt geactiveerd op de innovaphone PBX waar minstens versie 9 op geïnstalleerd 

dient te zijn 
 De versie van de Queue monitor licentie dient groter of gelijk te zijn aan de Queue Monitor software versie die 

gebruikt wordt (zie pagina 1: Licentieversie)  

Overzicht Queue-Monitor-licentie 

 
Queue-Monitor-licentie 

Licentietype PBX-QueueMonitor12 
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Operator-licentie 
De innovaphone Operator is een computergebaseerde telefooncentrale. Deze kan op de wachtrij van de innovaphone 
teruggrijpen en naar behoefte gesprekken doorverbinden -ook voor meerdere filialen. De innovaphone operator werkt op 
alle gangbare Windows besturingssystemen vanaf Windows XP.  

Licensering 
Per lopende applicatie  

Bijzonderheden 
 Bij de Operator-licentie wordt gebruik gemaakt van het floating-concept: De Operator-licentie wordt op de PBX 

geactiveerd. De applicatie wordt op de daarvoor voorziene werkplekken geïnstalleerd – het is mogelijk om meer 
werkplekken dan geactiveerde licenties te hebben! Wanneer een user zich aanmeldt, wordt een vrije Operator-
licentie van de PBX afgeboekt. Wanneer de user zich afmeldt, wordt de licentie weer beschikbaar voor andere 
users.  

 De versie van de Operator-licenties moet groter of gelijk zijn aan de versie van de Operator software die gebruikt 
wordt (zie pagina 1: Licentieversie) 

Overzicht Operator-licentie 

 
Operator-licentie 

Licentietype PBX-Operator12 

Softwarephone-licentie 
De innovaphone Softwarephone is geschikt voor mensen die veel telefoneren, en die graag alle telefoniefuncties 
comfortabel via de computer willen bedienen. Telefoongesprekken worden met behulp van een USB-headset gemaakt, 
zodat een bureautelefoon overbodig wordt. De innovaphone Softwarephone gebruikt de Unified Communications client 
myPBX als interface (zie ook Licensering myPBX). 

Licensering 
Per Softwarephone die op de PBX aangemeld is 

Bijzonderheden 
 Bij de Softwarephone-licentie wordt gebruik gemaakt van het floating-concept: De Softwarephone-licentie wordt 

op de PBX geactiveerd. De applicatie wordt op de daarvoor voorziene werkplekken geïnstalleerd – het is 
mogelijk om meer werkplekken dan geactiveerde licenties te hebben! Wanneer een user zich aanmeldt, wordt 
een vrije Softwarephone-licentie van de PBX afgeboekt. Wanneer de user zich afmeldt, wordt de licentie weer 
beschikbaar voor andere users. 

 De versie van de Softwarephone-licenties moet groter of gelijk zijn aan de versie van de PBX software die 
gebruikt wordt, de versie van de Softwarephone zelf speelt echter geen rol (zie pagina 1: Licentieversie)  

Overzicht Softwarephone-licentie 

 
Softwarephone-licentie 

Licentietype PBX SoftwarePhones12 
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Overige bijzonderheden 

Van decentrale naar centrale licensering met my.innovaphone 
Het licentie-masterconcept van innovaphone zorgt voor een centraal licentiebeheer. Alle licenties worden centraal op een 
master-PBX geïnstalleerd. De ondergeschikte PBX-en, ook wanneer deze zich op een andere locatie bevinden, boeken 
hun licenties hier naar behoefte vanaf. Hierdoor wordt een onnodige overvloed aan licenties vermeden. Bovendien is het 
mogelijk licenties te sparen t.o.v. individuele installaties en uiterst flexibel te reageren op veranderingen binnen een 
installatie (zie ook pagina 1: Centrale licensering (licentie-master)).  
Om een bestaande installatie van decentrale naar centrale licensering om te zetten, zijn de volgende stappen nodig:  

 Minimum vereiste: Versie 8 moet geïnstalleerd zijn. Het project kan onder SSA gezet worden om een eventuele 
upgrade te krijgen.  

 De licenties moeten vrijgegeven zijn en komen daardoor in de pool met vrije licenties van het project 
o Wanneer de licenties in de balans naar een andere versie omgezet worden, vervalt de bestaande SSA en 

wordt 1 jaar SSA berekend  
o Wanneer de licenties direct aan de hardware gekoppeld worden, blijft de bestaande SSA van kracht en zijn 

er geen verdere kosten  
 De licenties kunnen dan vanuit de projectbalans aan de master of een ander apparaat gekoppeld worden, zoals 

alle andere licenties uit de balans.  
 

Licenties vrijgeven 
Vanaf innovaphone PBX V8 kunnen licenties losgekoppeld worden van een apparaat en aan een ander apparaat binnen 
het bedrijf gekoppeld worden. Dit gebeurt via een veiligheidscertificaat. Het vrijgeven van licenties is vooral nuttig bij 
projecten van dezelfde klant, bijv. wanneer locatie A groeit en locatie B kleiner wordt.  
Let op: Dit geldt NIET voor V6/V7/IPVA-firmware of ardware-licenties! Deze licenties zijn nog steeds aan een bepaald 
apparaat gebonden. 

Software service agreement en software service credits  
Met het software service agreement (SSA) kunnen klanten hun licenties gratis upgraden naar nieuwe software versies die 
tijdens de looptijd uitkomen, en daardoor dus niet nieuw gekocht hoeven te worden. Uitzonderingen hierop zijn nieuwe 
features die apart gelicenseerd zijn. Een software service agreement wordt met zgn. software service credits (SSC’s) 
gekocht.  

 SSC’s kunnen net als ‘normale’ producten in de prijslijst besteld worden – er is geen apart contract voor nodig  
 SSC’s kunnen op ieder moment gekocht en in de balans (my.innovaphone) opgenomen worden. Ze worden 

gebruikt voor een licentie en zetten deze onder SSA  
 De datum dat een licentie voor het eerst aan een apparaat gekoppeld wordt – de zgn. licentie-koppelingsdatum 

– bepaalt hoe een SSA berekend wordt  
 Voordat een SSA verloopt, krijgt de klant een herinnering zodat hij op tijd SSC’s aan kan schaffen en de SSA 

zonder eventuele extra kosten kan verlengen  
 Wanneer de klant gebruik maakt van de automatische verlengservice, neemt innovaphone het complete proces 

van de SSA-verlenging op zich  
Verdere informatie over het software service agreement vindt u in ‘Richtlijnen voor software service agreement’, die u op 
onze downloadpagina op www.innovaphone.nl vindt.  
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Garantieverlenging 
De garantie op innovaphone apparaten bedraagt 1 jaar vanaf aankoop van het apparaat. Met de garantieverlenging van 
innovaphone kan deze echter met 4 jaar uitgebreid worden naar maximaal 5 jaar. Hiervoor dient een garantieverlenging 
voor het gewenste apparaat gekocht te worden, waarna men een speciale activeringssleutel ontvangt, die via het 
my.innovaphone portaal dan aan het serienummer van dit apparaat gekoppeld moet worden.  
Wanneer er al een garantieverlenging aan een apparaat gekoppeld is, is verdere verlenging niet mogelijk. Dit betekent 
dat het gewenste aantal jaren garantieverlenging besteld en in 1 keer geïmplementeerd moet worden. Voorbeeld: Eén 
IP22, drie jaar garantieverlenging bij aankoop: Men bestelt 3 x 12-00400-002 en implementeert direct na de aankoop van 
het apparaat alle 3 jaar garantieverlenging tegelijk.  
Er zijn twee soorten garantieverlenging:  

 Garantieverlenging bij aankoop: Alleen beschikbaar bij aankoop van het apparaat. Let op: De 
garantieverlenging dient onmiddellijk na aankoop van het apparaat aan het serienummer van het apparaat 
gekoppeld te worden!  

• Garantieverlenging na aankoop, binnen garantietijd: Alleen beschikbaar binnen garantieperiode van het 
apparaat, dus binnen 12 maanden na aankoop van het apparaat. Let op: De garantieverlenging dient nog 
binnen de garantieperiode aan het serienummer van het apparaat gekoppeld te worden! 
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