
Het maakt niet uit of iemand even niet aan zijn bureau zit of net 
diep in een ander gesprek verwikkeld is: met de innovaphone 
Voicemail gaat geen oproep meer verloren. 

De innovaphone Voicemail is een professionele, voor het ge-
hele netwerk beschikbare voicemail oplossing voor iedere inno-
vaphone PBX-deelnemer. Er wordt hierbij optimaal gebruik ge-
maakt van de capaciteiten van de innovaphone PBX: de service 
is eenvoudig en comfortabel bedienbaar d.m.v. de functietoet-
sen van de telefoon. De voicemail-berichten zijn vanaf een intern 
telefoontoestel direct toegankelijk. Vanaf een extern toestel is de 
voicemailbox slechts toegankelijk met een pincode.

Maximale fl exibiliteit
De berichten die achtergelaten worden, kunnen via DTMF 
vanaf interne en externe toestellen beluisterd, gewist, herhaald 
of bewaard worden. Indien gewenst, kan degene die een be-
richt heeft achtergelaten direct vanuit het voicemail-menu te-
ruggebeld worden. Persoonlijke aankondigingen, zoals een 
eigen meldtekst, kunnen direct via de telefoon opgenomen en 
beheerd worden. In het voicemail-menu kan bovendien de PIN-
code voor de externe toegang veranderd worden.

Alle innovaphone IP-telefoons evenals de innovaphone 
WLAN-telefoon geven d.m.v. licht, tekst, of een symbool aan 
dat er een bericht is (message-waiting-indication – MWI). 
Ook telefoons van andere fabrikanten –mits op SIP of H.323 
gebaseerd - geven aan dat iemand een bericht voor u achter-
gelaten heeft. Eventueel kan de voicemail zo geconfi gureerd 
worden dat er een e-mail verstuurd wordt die de ontvanger 
over een nieuw bericht informeert. De e-mail kan naar keuze 
met of zonder de voicemail  (als Wav-bestand ) in de bijlage 
verstuurd worden. Om gebruik temaken van deze functie, hoeft 
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de beheerder slechts eenmalig een bij de software geleverd 
XML-bestand (email.xml) te confi gureren.

Op maat gemaakte aanpassing mogelijk: 
confi guratie van de innovaphone Voicemail
Het kernstuk van de voicemail is gebaseerd op XML: de inbe-
grepen scripts kunnen op eenvoudige wijze en met een beetje 
XML-ervaring naar eigen behoefte aangepast worden. Zo kun-
nen e-mails met informatie over de afzender verstuurd worden, 
of gegevens naar of in andere systemen geschreven of gelezen 
worden, wat nuttig kan zijn voor bijvoorbeeld het opvragen van 
een klantennummer in een ERP-systeem. 

Server overbodig
De innovaphone voicemail loopt op dezelfde hardware als de 
innovaphone PBX, een server is dus niet nodig. Als opslag me-
dium voor meldteksten en berichten kan een compact fl ash kaart 
gebruikt worden. 

Alle apparaten die als basis voor de PBX functioneren, hebben een 
compact fl ash poort. Maar indien nodig kunnen de berichten natu-
urlijk ook op een PC of een webserver opgeslagen worden.

Licensering
Tot en met V9: het aantal voicemail-licenties dient overeen te 
komen met het aantal poort-licenties op de innovaphone PBX –
onafhankelijk daarvan hoeveel voicemail werkelijk gebruikt wordt.

Vanaf V10 kan gekozen worden uit de volgende twee license-
ringsmogelijkheden: 

Het op maat gemaakt model (Voicemail-user-licentie): bij dit 
licentiemodel is één Voicemail-licentie per user benodigd! 
Met een V12 Voicemail-user-licentie is geen downgrade naar 
een V10 Voicemail-licentie of ouder mogelijk. De V12 Voice-
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mail-user-licentie kan dus niet in PBX-installaties met versie 
10of ouder gebruikt worden.  

Het gestaff elde model (Voicemail-licentie): bij dit licentiemodel 
dient het aantal voicemail-licenties overeen te komen met het 
aantal poort-licenties op de innovaphone PBX – onafhankelijk 
daarvan hoeveel voicemail werkelijk gebruikt wordt. 

::  Voicemail-Lic Start: Eerste voicemail-licentie die op het 
apparaat geactiveerd wordt 

:: Voicemail-Lic min1: Prijs vanaf de 2e t/m de 251e licentie 
::  Voicemail-Lic min250: Prijs vanaf de 251e licentie die op 

het apparaat geactiveerd wordt

Let op! 
De verschillende licentiemodellen kunnen niet met elkaar ge-
combineerd worden, noch kan via een Software Service Agree-
ment 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 licen-
tiemodel. In dat geval dienen V11 voicemail-licenties voor alle 
gebruikers volledig nieuw gekocht te worden. .

De innovaphone Voicemail-oplossing is onderdeel van de 
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  al 
voldoende V10 voicemail-user-licenties voor het beoogde aan-
tal gebruikers aanwezig zijn.

Ondersteunde talen
De innovaphone Voicemail is momenteel verkrjigbaar in de 
volgende talen: Deens, Duits, Engels, Fins, Frans, Italiaans, 
Nederlands, Noors, Portugees, Pools, Spaans, Tsjechisch en 
Zweeds. (Verdere talen op aanvraag!)
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■  Spraakopname: Bellers kunnen een bericht achtergelaten zodat u geen oproep 
meer mist

■ Gebaseerd op XML-scripts, naar behoefte uit te breiden voor andere applicaties
■ Geen server nodig voor voicemail
■  Opslaan van gegevens op CF-kaart of externe webserver
■  D.m.v. MWI-lampen (of tekst/symbool) wordt op de telefoon aangegeven dat 

een bericht binnengekomen is. Of per e-mail (met of zonder voicemail-bericht)
■  MWI, gebaseerd op standaards (volgens H.450.7), kan ook voor SIP- en 

H.323-telefoons van andere fabrikanten gebruikt worden
■ Voicemail-menu (eenvoudig bedienbaar met ieder DTMF-toestel)
 :: Beller terugbellen
 :: Gesprek beluisteren, bewaren, wissen en herhalen
 :: Naar volgend/vorig gesprek springen
 :: Persoonlijke aankondiging, bijv. eigen meldtekst, opnemen
 :: Pincode veranderen
 :: Voicemail opvragen zonder pincode

Voicemail:

In één oogopslag

innovaphone Voicemail

Licensing: ■  De licensering verloopt op basis van het geselecteerde licentiemodel
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