
Klasyczne miejsce pracy 
w biurze wygląda z reguły tak: 
biurko z komputerem, klawia-
tura, mysz oraz telefon biur-
kowy. Teoretycznie to wszyst-
ko, co jest nam niezbędne 
do pracy. Jednak w wielu 
miejscach pracy, w których 

komputer jest podstawowym wyposażeniem biura, telefon 
biurkowy, nie jest już tak naprawdę niezbędny, dotyczy to np. 
centrów obsługi klienta lub operatorów telefonicznych. 

innovaphone Software Phone jest w takich właśnie przypad-
kach idealną i oszczędną alternatywą w stosunku do telefo-
nu stacjonarnego. Aplikacja ta zainstalowana jest na kom-
puterze użytkownika oraz zarządzana za pomocą Clienta 
Unifi ed Communications myPBX, który spełnia tu rolę interfej-
su użytkownika. Do obsługi aplikacji Software Phone koniecz-
ne jest użycie zestawu słuchawkowego ze złączem USB. Do 
dyspozycji użytkownika pozostają wszystkie funkcje tradycyj-
nej telefonii oraz dodatkowo istnieje możliwość korzystania 
z aplikacji myPBX takich jak rozmowy tekstowe - chat, zarządza-
nie statusem dostępności Presence, wideotelefonią oraz 
współpracą zespołów wirtualnych. 

I jeszcze jedna zaleta: aplikacja innovaphone Software Phone 
może być wszędzie tam używana, gdzie istnieje połączenie z IP. 
Jest to więc perfekcyjne rozwiązanie dla osób pracujących w domu 
lub często podróżujących – ten, kto ma przy sobie swój laptop, ma 
również automatycznie dostęp do urządzenia końcowego.

Wiele różnorodnych funkcji
Elastyczna komunikacja - telefon, 
chat lub e-mail

Client Unifi ed Communications 
myPBX umożliwia użytkownikom Soft-
ware Phone korzystanie ze wszyst-
kich klasycznych funkcji telefonii ta-
kich jak: wybieranie, rozłączanie, za-
wieszanie, parkowanie, konferencje 
trójstronne, przekierowanie, łączenie, 
przełączanie rozmów telefonicznych 
oraz funkcję Pickup.  

Alternatywą do połączenia telefonicz-
nego może być rozmowa tekstowa 
– chat z dowolną liczbą uczestników, 
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aktywowana za pomocą jednego kliknięcia wybranego użytkow-
nika z indywidualnie skonfi gurowanej listy ulubionych.  Poza tym 
w myPBX istnieje możliwość szybkiego i wygodnego uruchomie-
nia programu do wysyłania wiadomości e-mail. 

Nigdy więcej zajętej linii – Presence – Informacja o statusie 
dostępności również w Outlook

Aplikacja Presence umożli-
wia każdemu pracownikowi 
uzyskanie informacji o statusie 
dostępności swoich współpra-
cowników oraz ustawienie włas-
nego statusu. Za pomocą ro-
zwijalnego menu dostępnych 
jest sześć różnych statusów 
Presence: dostępny, nieobecny,  obiad, urlop, zajęty, nie prze-
szkadzać, które mogą być uzupełnione o dodatkową no-
tatkę, np. Urlop do 31.08. Dzięki integracji innovaphone 
z Microsoft Offi  ce informacje o statusie obecności zostaną au-
tomatycznie aktualizowane i wyświetlane w programie Outlook. 
I również odwrotnie, wszystkie zmiany i wpisy dokonane przez 
użytkownika Software Phone w kalendarzu w programie Outlook, 
zostaną automatycznie aktualizowane i wyświetlane w myPBX, sy-
gnalizując również status dostępności współpracowników.

Szybkie i proste wyszukiwanie danych kontaktowych 
Za pomocą pola wyszukiwania podając np.nazwisko, nazwę 

fi rmy lub numer telefonu istnieje 
możliwość szybkiego wyszuka-
nia informacji o wybranym kon-
takcie. Szczegółowe informacje 
takie jak adres, adres e-mail lub 
stanowisko, itd., można uzyskać 
klikając ikonę „Informacja”. Dodat-
kowo istnieje możliwość wysyła-
nia rezultatów wyszukiwania in-
nym użytkownikom za pomocą 
wiadomości e-mail, nawiązania 
kontaktu telefonicznego z wybraną osobą lub umieszczenia jej 
w folderze „Ulubione”.

Wszystko w zasięgu wzroku – tworzenie folderu „Ulubione“ oraz 
indywidualnych profi li

Każdy użytkownik ma możliwość tworzenia spośród najczęś-
ciej używanych kontaktów folderów „Ulubione” oraz zarządza-
nie nimi. Nowy kontakt można w łatwy sposób dodać do listy 
przez wyszukiwanie w katalogu LDAP. Tworzenie indywidualnych 



profi li umożliwia przypisanie poszczególnych kontaktów do 
grup lub podgrup tematycznych np. Dostawcy. Wszystkie kon-
takty pojawiają się w komunikatorze z informacją o statusie 
dostępności. W ten sposób użytkownik Software Phone jest 
już na pierwszy rzut oka poinformowany o statusie obecności 
potencjalnego rozmówcy.

Zawsze dostępny – przekierowanie i zarządzanie połączeniami
Jeśli pracownik pozostaje przez krótki czas nieosiągalny, 

ma on możliwość ustawienia w myPBX przekierowania połą-
czeń przychodzących 
na inny wybrany numer. 
W ten sposób wszyst-
kie połączenia przycho-
dzące zostaną skiero-
wane bezpośrednio do
wybranego numeru 
docelowego. Korzysta-
jąc z dodatkowych opcji 
wyboru istnieje możli-
wość dokładnego zdefi -

niowania przekierowania połączenia (np. aktywny w trakcie lub 
poza godzinami pracy, ważny tylko dla wybranych abonentów).  

Kliknij, aby wybrać – Windows Hotkey – funkcja szybkiego 
wybierania numeru

Numery telefonów znajdujące się w wiadomościach e-mail 
lub na stronach Web mogą być teraz wybierane automatycz-
nie. W celu konfi guracji automatycznego nawiązania połąc-
zenia, należy wybrany numer telefonu zaznaczyć używając 
myszy jednocześnie przytrzymując wybrany dla tego numeru 
telefonu przycisk klawiatury. W ten sposób zostanie wyelimino-
wane uciążliwe kopiowanie i wklejanie, zapamiętywanie lub 
zapisywanie numerów telefonów. 

Nie przeoczyć więcej żadnego połączenia – Przebieg i hi-
storia połączeń 

Osobista lista połączeń przychodzących i wychodzących zna-
jduje się w „Historii połączeń” w myPBX. Jeśli pracownik prze-
bywa z dala od miejsca pracy i nie może odebrać połączenia 
zostanie on o nim poinformowany za pomocą odpowiedniej iko-
ny w „Historii połączeń”. Jeżeli natomiast odbierze on połącze-
nie skierowane do innego współpracownika, może wysłać mu 
następnie za pomocą jednego kliknięcia myszy wiadomość 
e-mail z prośbą o oddzwonienie wraz ze wszystkimi wymaga-
nymi do oddzwonienia informacjami – nazwiskiem, nazwą fi rmy 
lub numerem telefonu.

Stronza 2 z 3

innovaphone Software Phone: 

Elastyczne rozwiązania na Twoim biurku 

na
W
kie
dz
wa
wy
do
ją
wy
wo

Telefonowanie vis-à-vis  – wideotelefonia ad-hoc 
Aplikacja Video w Unifi ed Communications Client myPBX um-

ożliwia prowadzenia rozmów telefonicznych z przekazem wideo 
oraz konferencji trójstronnych. Połączenie z wideo jest możliwe 
jeśli rozmówcy posiadają wymagany sprzęt oraz jeśli funkcja wi-
deotelefonii jest dostępna. Kiedy nawiązane zostanie połączenie 
telefoniczne z przekazem wideo, na pulpicie otwiera się automa-
tycznie okno rozmowy wraz z przekazem wideo uczestników ro-
zmowy.

Wymagania techniczne i konfi guracja
innovaphone Software Phone obsługuje standardowe protokoły 

VoIP H.323, SIP, T-SIP i S-SIP oraz posiada automatyczną funk-
cję roll-out.

Przed zainstalowaniem innovaphone Software Phone należy 
odinstalować wersję V9. Konfi guracja ta odbywa się za pomocą 
okna przeglądarki. Użytkownik Software Phone ma możliwość w 
„User Confi guration“ samodzielnego dokonania zmian w ustawie-
niach mikrofonu, głośnika oraz ustawienia automatycznego trybu 
startowego. Do celów rejestracyjnych należy wykorzystać nazwę 
komputera.   

innovaphone Software Phone działa wyłącznie w syste-
mie Microsoft Windows i tylko w tym przypadku możliwe jest 
zabezpieczenie przesyłanych danych za pomocą Secure 
Real-Time Transport Protocol (SRTP).

Licencjonowanie
Aby móc korzystać z aplikacji  innovaphone Software Phone

wymagana jest dla każdego użytkownika  licencja na port,  licen-
cja myPBX oraz licencja Software Phone. 

Języki dostępne w aplikacji:
Aplikacja innovaphone Software Phone dostępna jest 

w następujących językach: niemieckim, duńskim, angielskim, 
estońskim, fi ńskim, francuskim, włoskim, łotewskim, holen-
derskim, polskim, norweskim, portugalskim, rosyjskim, szwedz-
kim, słoweńskim, hiszpańskim oraz czeskim. (Inne języki niż wys-
zczególnione powyżej dostępne są na zamówienie.)
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■  Telefonowanie i praca z użyciem komputera odbywa się jednocześnie
■ Wykorzystanie elastycznych dróg komunikacji
■  Aktualne informacje o statusie dostępności w Outlook i myPBX
■  Szybki dostęp do danych kontaktowych
■ Przejrzysty wygląd i łatwe zarządzanie ”Listą ulubionych”
■  Prosta konfiguracja przekierowywania połączeń
■  Wystarczy kliknąć, aby wybrać indywidualnie skonfigurowane skróty Windows 

Hotkey
■  Szczegółowe informacje na temat połączeń w ”Historii połączeń”
■  Zintegrowana funkcja wideo 
■  Obsługa protokołów VoIP - H.323, SIP, T-SIP i S-SIP
■  Automatyczna funkcja roll-out
■  Konfiguracja odbywa się za pomocą okna przeglądarki
■  Zabezpieczenie przesyłanych danych za pomocą SRTP

Software Phone:

W skrócie

innovaphone Software Phone

Licencjonowanie: ■  Licencja na port, licencja myPBX oraz licencja Software Phone dla każdego 
użytkownika
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