
innovaphone myPBX for Android
Maak met de myPBX for Android app van uw smartphone 
een innovaphone toestel! De combinatie van smartphone en 
myPBX-app biedt flexibiliteit in elke richting en alle functionali-
teiten van het IP-telefoniesysteem innovaphone PBX. 
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innovaphone myPBX for Android: 
IP-telefoon client voor Android smartphones 



Maak met de myPBX for Android app van uw smartphone een innova-
phone toestel. U kunt de app gratis downloaden in de Google Play Store. 
De app kan alleen worden gebruikt in samenwerking met een innovaphone 
PBX en een myPBX licentie per client.

De combinatie van smartphone en myPBX app biedt flexibiliteit in iedere 
richting en alle functionaliteiten van het IP telefoniesysteem innovaphone 
PBX. U heeft altijd de contacten uit het centrale telefoonboek van de inno-
vaphone PBX en de lokale contacten uit uw smartphone binnen handbe-
reik. U kunt ook onderweg uw eigen presence status aangeven, wat voor 
meer transparantie binnen het team zorgt. Bovendien heeft u alle contact-
gegevens en gedetailleerde oproeplijsten van binnenkomende en uitgaan-
de oproepen tot uw beschikking. De oproeplijsten van de smartphone en 
van myPBX worden gesynchroniseerd, waardoor alle oproepen zowel in 
myPBX als in de smartphone app verschijnen. 

Verder kan bij iedere oproep gekozen worden of de contactpersoon via de 
smartphone en het mobiele telefoonnetwerk of via myPBX for Android en 
Wi-Fi gebeld moet worden. Dit biedt de gebruiker de meeste flexibiliteit op 
het gebied van kostenbesparingen en beschikbaarheid. Het is ook mogelijk 
automatismen in te stellen, zodat als er Wi-Fi beschikbaar is standaard via 
IP verbindingen gebeld wordt, of bij externe oproepen bij voorkeur gebruik 
wordt gemaakt van GSM.  

Features:
 ■ One-number concept
 ■  Toegang tot alle contacten van centrale PBX en van smartphone 
 ■ Presence informatie ook onderweg zichtbaar 
 ■ Oproep via GSM of via myPBX en Wi-Fi mogelijk
 ■ Oproeplijsten beschikbaar van binnenkomende en uitgaande  

 oproepen
 ■  Functionaliteit komt overeen met bureautelefoons, incl. Secure 

RTP,  H.323, DTLS
 ■  Zowel handsfree telefoneren als Bluetooth en bedrade headsets 

worden ondersteund
 ■ Automatismen kunnen worden ingesteld

Voordelen:
 ■ Flexibiliteit in elke richting
 ■ Alle contacten altijd bij de hand
 ■ Presence informatie geeft ook onderweg meer transparantie
 ■ Makkelijkere integratie van smartphones als zakelijk toestel
 ■ Tegelijkertijd alle voordelen van mobiele telefoon gebruiken
 ■ Kosten besparen met telefoongesprekken via myPBX en Wi-

 

Licensering
De myPBX for Android app gratis verkrijgbaar in de Google Play Store. 

De app kan alleen worden gebruikt in samenwerking met een innovaphone 
PBX. Vereist 1 myPBX licentie in de innovaphone PBX per client.
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■  Toegang tot alle contacten van centrale PBX 
en van smartphone

■  Presence informatie ook onderweg zichtbaar 
■  Tegelijkertijd alle voordelen van mobiele tele-

foon gebruiken
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Licensering

■ Gratis verkrijgbaar in Google Play Store
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■ IP-telefoon client voor Android smartphones

■ Gratis verkrijgbaar in Google Play Store

■  Tegelijkertijd alle voordelen van mobiele telefoon gebruiken

■ Alle contacten altijd bij de hand

myPBX for Android
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■ innovaphone PBX, Versie 11 of hoger

■ Android 1.6 of hoger (aanbevolen: 4.1 of hoger)

Voorwaardes:

innovaphone myPBX for Android

Licensering: ■  myPBX licentie per client 


