
Bezpośredni dostęp do informacji o statusie dostępności 
Presence współpracowników oraz partnerów handlowych – 
niezależnie od modelu urządzenia końcowego  czy też używa-
nej aplikacji - to nowy sposób komunikacji, zwiększający 
efektywność pracy i pozwalający uniknąć zbędnych operacji 
i czynności, które opóźniają procesy biznesowe w fi rmie.

Dzięki aplikacji innovaphone 
Offi  ce Integration użytkownicy 
innovaphone Unifi ed Com-
munications Client myPBX 
mają dostęp do wszystkich 
informacji Presence – nie tylko 
w telefonie IP innovaphone, 
ale również we wszystkich 
innych aplikacjach MS Offi  ce. 
Kolorowe ikony informujące 
o statusie dostępności oraz 
notatki osobiste zamieszczone
opcjonalnie, umożliwiają użyt-
kownikom weryfi kację stanu
obecności współpracowników -
kto jest dostępny, kto zajęty, 
a kto jest właśnie nieobecny. 

Dodatkową zaletą aplikacji 
Offi  ce Integration od innova-
phone jest optymalizacja cza-

su reakcji, ponieważ użytkownik Unifi ed Communications może 
wybrać odpowiednią do stanu zalogowania współpracowników 
oraz partnerów handlowych formę komunikacji: kolega A jest 
dostępny -  rozmowę telefoniczną, kolega B jest niedostępny 
lub przebywa na urlopie – wysłanie wiadomości e-mail, kolega 
C rozmawia aktualnie przez telefon – wysłanie krótkiej wiado-
mości tekstowej. W ten sposób możliwe jest sprawne zarzą-
dzanie komunikacją w fi rmie, pozwalające zaoszczędzić czas 
oraz przyspieszyć procesy biznesowe. 

Automatyczny dostęp do Presence w czasie 
rzeczywistym

W aplikacji innovaphone Offi  ce Integration uwzględniane są 
wszystkie dostępne źródła informacji o dostępności Presen-
ce - zarówno z centrali telefonicznej VoIP innovaphone PBX, 
w której Presence ustawiona jest za pomocą Unifi ed Communi-
cations Client myPBX lub w telefonie IP, jak również wszystkie 
terminy z kalendarza w programie Outlook. 
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Szczególną cechą innovaphone Offi  ce Integration jest w pełni au-
tomatyczna aktualizacja informacji o obecności odbywająca się w 
czasie rzeczywistym - bez interwencji użytkownika. Wszelkie zmia-
ny informacji o obecności są natychmiast aktualizowane w Unifi ed 
Communications Client myPBX, we wszystkich aplikacjach pakietu 
Microsoft Offi  ce oraz w telefonie IP.

Inną cechą aplikacji innovaphone Offi  ce Integration jest dowolnie 
konfi gurowalny okres wyświetlania notatek osobistych w Presen-
ce. Wszyscy użytkownicy poinformowani są na bieżąco we ws-
zystkich dostępnych aplikacjach o terminach innego użytkownika, 
zaplanowanych w ciągu kilku następnych godzin. Standardowy 
czas ustawienia okresu wyświetlania notatek osobistych to 36 go-
dzin. W każdej chwili może zostać on jednak dostosowany przez 
administratora do indywidualnych potrzeb.

Informacje Presence w Outlook 
Również w programie Outlook wszystkie informacje Presen-

ce umieszczone w telefonie IP oraz w Unifi ed Communications 
Client myPBX zostaną przedstawione grafi cznie za pomocą 
kolorowych wskaź-
ników obecności 
- Presence – Icon. 
Ikona obecności
poinformuje nas 
o statusie obecnoś-
ci wybranego użyt-
kownika – zielony:
obecny, żółty:  nie-
obecny, czerwony: zajęty. Po kliknięciu wskaźnika obecności 
ukaże się dodatkowo aktualna notatka osobista. Użytkownicy 
mogą w ten sposób rozpocząć komunikację z wybranym użytkow-
nikiem bezpośrednio z programu Outlook: wysłać wiadomość tek-
stową, e-mail lub nawiązać połączenie telefoniczne.

Informacje Presence w myPBX
Informacje o obecności wyświetlane są za pomocą ko-

lorowych ikon także 
w Unifi ed Communica-
tions Client myPBX. Nie-
istotne jest w jakiej apli-
kacji informacja o statusie 
dostępności została umiesz-
czona– w kalendarzu w pro-
gramie Outlook czy też 
w telefonie IP. Informacje 
o obecności oraz dodatkowe 



notatki osobiste znajdują się w liście ulubionych w interfejsie 
użytkownika. Poruszając się kursorem po wybranym kontakcie 
użytkownik ma możliwość bezpośredniego nawiązania z nim 
połączenia telefonicznego lub napisania wiadomości e-mail, 
jeśli jest on aktywny. 

W celu wprowadzenia informacji o dostępności w rozwijal-
nym menu dostępnych jest sześć różnych statusów Presence 
(Obecny, Nieobecny, Lunch, Urlop, Zajęty, Nie przeszkadzać).   

Informacje Presence w telefonie IP innovaphone
Informacje o obecności Presence, które umieszczone zostały 

w osobistym kalendarzu w Outlook oraz w myPBX wyświetlane 
są również automatycznie w telefonie IP innovaphone za po-

mocą kolorowych 
symboli Presence. 
Podczas połącze-
nia telefonicznego 
odpowiedni symbol 
przedstawia aktu-
alny status dostęp-
ności rozmówców. 
Status ten można 

ustawić za pomocą przycisków funkcyjnych w telefonie IP, w 
którym dostępnych jest sześć różnych opcji (Obecny, Nieobec-
ny, Lunch, Urlop, Zajęty, Nie przeszkadzać).

Licencjonowanie
Aby móc korzystać z innovaphone Offi  ce Integration wyma-

gana jest licencja na port oraz licencja myPBX dla każdego 
użytkownika aplikacji myPBX. Ilość licencji myPBX nie musi 
być zgodna z ilością licencji na port. 

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

Języki dostępne w aplikacji:
Aplikacja innovaphone Offi  ce Integration dostępna jest 

w następujących językach: niemieckim, duńskim, angielskim, 
estońskim, fi ńskim, franuskim, włoskim, łotewskim, holenderskim, 
polskim, norweskim, portugalskim, rosyjskim, szwedzkim, 
słoweńskim, hiszpańskim, czeskim oraz węgierskim. 
Inne języki niż wyszczególnione powyżej dostępne są na 
zamówienie.
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■  Przejrzyste informacje o dostępności we wszystkich aplikacjach 
MS Office oraz w telefonie IP

■ Automatyczne wyświetlanie terminów z kalendarza jako notatek w Presence
■  Szybki dostęp do informacji o stanie dostępności współpracowników oraz 

partnerów handlowych za pomocą wskaźników obecności
■  Automatyczna aktualizacja informacji w Presence w czasie rzeczywistym
■ Indywidualnie konfigurowalne notatki osobiste
■ Dowolnie konfigurowalny okres wyświetlania notatek osobistych w Presence

Offi  ce Integration:

W skrócie

■ innovaphone PBX (od wersji 10)
■ innovaphone myPBX (Windows Launcher)
■ Microsoft Exchange Server 2010 lub 2013
■ Microsoft Office 2010 lub 2013
■ Linux Application Platform (V10) w centrali innovaphone PBX

Wymagania techniczne:

innovaphone Offi ce Integration

Licencjonowanie: ■  Jedna licencja na port i jedna licencja myPBX dla każdego użytkownika 
myPBX
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