
Dzięki innovaphone Application Sharing (udostępnianie apli-
kacji) współpraca na odległość stała się bardziej wydajna, 
szybsza i prostsza. 

Pracę z aplikacją można rozpocząć bez konieczności instalo-
wania wtyczki, wysyłania i odbierania e-maili z adresami URL 
oraz bez ogólnych kosztów administracyjnych. Aplikacja jest 
bardzo prosta w obsłudze i przyczynia się do optymalizacji pro-
cesów biurowych w trakcie pracy na odległość. 

Podczas rozmowy telefonicznej zaist-
niała konieczność zaprezentowania 
innym uczestnikom rozmowy włas-
nych dokumentów lub innych treści? 
Zamiast opisywać zawartość doku-
mentów, co może w niektórych przy-
padkach prowadzić do niepotrzebnych 
nieporozumień, wystarczy kliknąć 
symbol aplikacji innovaphone Appli-
cation Sharing w myPBX, a zawartość 
ekranu zostanie udostępniona innym 
rozmówcom. Cały proces odbywa się 
w trakcie połączenia telefonicznego 
i przebiega bez dodatkowej instalacji, 
konfi guracji, ustanawiania dodatko-
wego połączenia lub uwierzytelniania. 
Również w tym przypadku szyfrowa-
nie danych oparte jest na regule szy-
frowania danych. 

Zarządzanie udostępnioną aplikacją można przekazać innemu 
rozmówcy lub zaakceptować jego prośbę o przejęcie kontro-
li nad aplikacją. Osoba, która udostępniła aplikację, decyduje 
o jej zarządzaniu. Application Sharing z przeniesieniem zarzą-
dzania na innego rozmówcę dostępna jest również w konfe-
rencjach trójstronnych i jak zawsze w przypadku innovaphone: 
bez dodatkowego serwera.  

Bardzo prosta organizacja 
wewnętrznych webinarów:

Szkolenia i konferencje internetowe 
organizowane są w ten sam prosty 
sposób. Również podczas konferen-
cji opartej na bramie innovaphone 
z dużą liczbą uczestników możliwe 
jest udostępnienie Application Sharing 
wszystkim zarejestrowanym uczestni-
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innovaphone Application Sharing: 

Prosta, szybka i skuteczna współpraca
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kom, którzy otrzymują automatycznie i bez szczególnej konfi gu-
racji prezentację na komputerze. Proste i przejrzyste rozwiązan-
ie na wyciągnięcie ręki!

Licencjonowanie
Rozwiązanie innovaphone Application Sharing zintegrowane 

jest z Unifi ed Communications Client myPBX.

Aby móc korzystać z rozwiązania innovaphone Application 
Sharing wymagana jest dla każdego użytkownika licencja na 
port i licencja myPBX oraz licencja Application Sharing lub Uni-
fi ed Communications. 
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■  Umożliwia prostą i skuteczną współpracę na odległość
■  Jedno kliknięcie uruchamia innovaphone Application Sharing, zawartość 

ekranu zostanie udostępniona innym rozmówcom
■  Bardzo prosta i szybka obsługa: bez instalacji, konfiguracji, ustanawiania 

dodatkowego połączenia oraz uwierzytelniania

Application Sharing:

W skrócie

■ Co najmniej wersja oprogramowania V11 innovaphone PBX Wymagania techniczne:

innovaphone Application Sharing

Licencjonowanie: ■  Licencja na port i licencja myPBX oraz licencja Application Sharing lub 
Unifi ed Communications dla każdego użytkownika 
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