
Dzięki rozwiązaniu innovaphone Mobility użytkownik systemu 
innovaphone PBX jest osiągalny zawsze i wszędzie pod jednym 
numerem telefonu, nawet za granicą. Centralę innovaphone 
można łatwo rozszerzyć o moduł Mobility, który umożliwia inte-
grację telefonów komórkowych z systemem telefonicznym. W ten 
sposób użytkownik telefonu komórkowego centrali innovaphone 
PBX korzysta ze wszystkich funkcji  centrali telefonicznej VoIP 
jako abonent wewnętrzny. Wdrożenie rozwiązania innovaphone 
Mobility umożliwia obniżenie kosztów za rozmowy z telefonów 
komórkowych, które mogą być w każdym momencie nawiąza-
ne z sieci stacjonarnej z centrali IP-PBX. Osobny serwer nie jest 
potrzebny, ponieważ aplikacja Mobility jest w pełni zintegrowana 
z centralą innovaphone PBX.

Funkcje innovaphone PBX
Funkcja Mobility jest wymagana, aby zarejestrować telefon 
komórkowy w systemie telefonicznym. Użytkownik tego telefonu 
staje się w ten sposób pełnoprawnym użytkownikiem systemu. 
innovaphone myPBX-Client przedstawia w telefonie grafi cznie 
funkcje centrali innovaphone PBX i zapewnia użytkownikom 
ich wygodną obsługę. Konfi guracja funkcji odbywa się przez 
myPBX-Client w centrali PBX za pomocą skrótów lub przy uży-
ciu istniejącego łącza danych.

Client myPBX od innovaphone to aplikacja internetowa dostęp-
na we wszystkich przeglądarkach i systemach operacyjnych. 
Dostęp do IP-PBX możliwy jest przez tunel VPN lub za pośred-
nictwem bezpiecznego połączenia z adresem publicznym.

Jeden numer dla telefonu stacjonarnego 
i komórkowego: Rozwiązanie One Number

Koncepcja innovaphone „One Number“ umożliwia pracow-
nikom korzystanie z tego samego numeru telefonu, zarówno 
w przypadku połączeń telefonicznych zewnętrznych i wewnętrz-
nych. Dzięki rozwiązaniu innovaphone Mobility nieważne jest 
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z jakiego terminala końcowego lub z jakiego numeru telefonicz-
nego użytkownik Mobility wykonuje połączenie - dla odbiorcy 
połączenia widoczny będzie ten sam numer telefonu. Ponad-
to użytkownik Mobility jest osiągalny zawsze pod tym samym 
numerem wewnętrznym bez względu na to, gdzie się obecnie 
znajduje - w biurze lub poza nim, za granicą lub w fi rmie, ko-
rzystając wyłącznie z telefonu komórkowego. Opcję korzystania 
z telefonu komórkowego jako alternatywnego rozszerzenia można 
aktywować lub dezaktywować w centrali PBX. 

Korzystanie z funkcji Mobility zawsze możliwe
Użytkownik ma możliwość wyboru odebrania połącze-
nia w telefonie stacjonarnym lub w telefonie  komórkowym. 
W myPBX-Client można  ustawić przekierowanie połączeń 
przychodzących, w tym również aktywować funkcję Mobility. 
W tym celu należy 
w Polu informacyjnym 
rozwinąć pasek znajdu-
jący się po lewej stronie, 
służący do konfi guracji 
i wpisać w polu Mobility 
docelowy numer telefo-
nu komórkowego. Jeśli funkcja Mobility jest aktywna, przycisk 
jest podświetlony na pomarańczowo. Aby wyłączyć funkcję Mo-
bility należy ponownie kliknąć pole Mobility. 

Licencjonowanie
Licencja Mobility umożliwia integrację telefonów komórkowych do 
PBX. Dzięki temu możliwe jest równoległe korzystanie z telefonu 
biurkowego i komórkowego. Licencja Mobility to licencja związana 
z użytkownikiem-User, tzn. licencja będzie pobierana, jeśli funk-
cja Mobility zostanie skonfi gurowana z użytkownikiem w centrali 
PBX – niezależnie od użytkowania. Numer wersji licencji Mobility 
musi być wyższy lub taki sam jak numer wersji oprogramowania 
zainstalowanego na PBX. 

Aplikacja Mobility jest elementem licencji Unifi ed Communica-
tions. Licencja UC obejmuje wszystkie komponenty innovaphone
UC i oferowana jest w bardzo korzystnym pakiecie cenowym.

Dostępne wersje językowe:
Aplikacja innovaphone Queue Monitor dostępna jest obecnie 
w językach: niemieckim, duńskim, angielskim, estońskim, fi ńskim, 
francuskim, włoskim, chorwackim, łotewskim, norweskim, polskim, 
portugalskim, rosyjskim, szwedzkim, słoweńskim, hiszpańskim, 
czeskim i węgierskim. (Inne języki dostępne są na zamówienie.)
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■  Przekierowywanie połączeń
■ Przełączanie/zawieszanie/parkowanie połączeń
■ Przejęcie połączenia (Pick-Up)
■  Połączenie oczekujące
■  Zakończenie lub zawieszenie aktywnego połączenia
■  Odbieranie połączeń zawieszonych lub
■ Odbieranie kolejnego połączenia
■  Ustawienie własnego statusu Presence
■ Dostęp do statusu Presence współpracowników
■  Ustawianie własnego przekierowania połączeń 
■ Opcja Szukaj &Wybierz w książce telefonicznej 
■ Tylko jedna poczta głosowa dla telefonu komórkowego i stacjonarnego
■ Rozwiązanie ekonomiczne
■  Wiadomości w poczcie głosowej znajdują się w centralnej Voicebox i dostępne 

są w pakiecie do odsłuchania

Mobility:

W skrócie

innovaphone Mobility

Licencjonowanie: ■  Jedna licencja Mobility dla każdego użytkownika
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