
innovaphone Mobility zorgt ervoor dat gebruikers altijd en overal, 
ook in het buitenland, op hetzelfde nummer bereikbaar zijn. De 
innovaphone PBX kan namelijk eenvoudig uitgebreid worden met 
een mobility module die de integratie van mobiele telefoons in het 
telefoniesysteem mogelijk maakt.  Hierdoor wordt de mobiele ge-
bruiker als interne deelnemer van de PBX herkend en kan hij op 
ieder moment en overal vandaan gebruik maken van alle functio-
naliteiten van het telefoniesysteem. 

De gesprekken via de mobiele telefoon worden altijd via de vaste 
lijn van de IP PBX opgebouwd – hierdoor kunnen de communica-
tiekosten veel beter onder controle gehouden worden. Een aparte 
server is niet nodig aangezien de mobility oplossing volledig in de 
innovaphone PBX geïntegreerd is. 

De innovaphone PBX functionaliteiten
De mobility functie is de voorwaarde om mobiele telefoons als 
volwaardige deelnemer in het telefoniesysteem te integreren. De 
innovaphone UC client myPBX geeft de functies van de inno-
vaphone PBX grafi sch weer op het mobiele toestel en laat de 
gebruiker op eenvoudige wijze door het menu met uitgebreide 
PBX-functies navigeren. Deze kunnen door de myPBX client via 
snelkoppelingen of via een bestaande dataverbinding in de PBX 
geconfi gureerd worden. 

De myPBX wordt eenvoudig als browser-applicatie via een web-
link op de IP PBX geopend. De IP PBX kan via een VPN-tunnel 
of via een beveiligde verbinding op een openbaar IP adres be-
reikt worden. 

Eén nummer voor vaste en mobiele telefonie: 
One-Number-Solution
Het doordachte one-number-concept van innovaphone zorgt er-
voor, dat alle medewerkers altijd slechts één telefoonnummer 
hebben, zowel extern als intern. Daardoor maakt het met de in-
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novaphone Mobility oplossing niet uit met welk eindtoestel of tele-
foonnummer de mobility gebruiker belt – de gesprekspartner krijgt 
altijd hetzelfde doorkiesnummer te zien. Bovendien is de mobility 
gebruiker ook altijd op dit doorkiesnummer bereikbaar, of hij nu 
op kantoor, buitenshuis of in het buitenland is, of altijd een mobiel 
toestel gebruikt. Het gebruik van een mobiele telefoon als alterna-
tief toestel kan in de PBX uiteraard ook tijd gestuurd geactiveerd 
of gedeactiveerd worden. 

Mobility op ieder moment en naar behoefte ge-
bruiken  
De gebruiker kan iedere 
keer kiezen tussen een ge-
sprek via het vaste toestel 
of via de mobiele telefoon. 
De mobility functie kan via 
myPBX in slechts een paar 
stappen geactiveerd of gedeactiveerd worden. Via een slider 
aan de linkerkant van het mededelingenveld kunnen hier ver-
schillende oproepomleidingen uitgekozen worden – waaronder 
ook de mobility functie. Hier hoeft vervolgens alleen nog maar 
het gewenste mobiele doelnummer ingevoerd te worden. Zodra 
de mobility functie geactiveerd is, wordt het mobility veld oranje 
weergegeven. Door het mobility veld nogmaals aan te klikken, 
wordt de mobility functie weer uitgezet. 

Licensering
Met de Mobility-licentie kunnen verschillende telefoons parallel als 
één deelnemer op de PBX aangemeld zijn. Er is één licentie per 
user nodig. De Mobility-licentie is een user-licentie. Deze licentie 
wordt afgeboekt zodra de functie voor een user in de PBX ge-
confi gureerd is – onafhankelijk van het gebruik. De versie van de 
Mobility-licenties moet groter of gelijk zijn aan de versie van de 
PBX software die gebruikt wordt. 

De innovaphone Mobility oplossing is onderdeel van de UC-licen-
tie. Deze bevat alle innovaphone UC-onderdelen en wordt tegen 
een zeer gunstige pakketprijs aangeboden.

Ondersteunde talen:
De innovaphone Mobily ondersteunt momenteel de volgende 
talen: Deens, Duits, Engels, Estlands, Fins, Frans, Hongaars, 
Italiaans, Kroatisch, Lets, Nederlands, Noors, Pools, Portugees, 
Russisch, Sloveens, Spaans, Tsjechisch en Zweeds. (Overige ta-
len op aanvraag.)
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■  Doorverbinden
■ Wisselgesprek/in de wacht zetten/parkeren
■ Gesprek overnemen (pick-up)
■  Aankloppen
■  Actieve oproepen beëindigen of in de wacht zetten 
■  Aannemen van in de wacht staande oproepen of
■ Verdere oproepen aannemen
■  Eigen presence-status definieren 
■ Presence-status van andere collega’s zien
■  Eigen oproepomleidingen instellen of uitzetten
■ Zoeken in & kiezen uit telefoonboek
■ Eén mailbox voor vaste telefoon en mobiele telefoon
■ Kosteneffectief
■ Voicemails landen in een centrale voicebox en zijn gebundeld beschikbaar

Mobility:

In één oogopslag

innovaphone Mobility

Licensering: ■  Één Mobility-licentie per user
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