
Rozwiązanie innovaphone Voicemail gwarantuje, że żadne 
połączenie nie ujdzie Państwa uwadze, niezależnie od aktualne-
go miejsca pobytu czy też np. zajętej linii. 

Poczta głosowa innovaphone to profesjonalne, zintegrowane 
rozwiązanie dostępne w całej sieci i dla każdego użytkownika 
zarejestrowanego w centrali innovaphone PBX, której możliwoś-
ci są w pełni wykorzystane: usługa poczty głosowej zarządzana 
jest łatwo i wygodnie za pomocą klawiszy funkcyjnych w telefo-
nie. Dostęp do poczty głosowej z telefonów wewnętrznych nie 
wymaga użycia numeru PIN. Dostęp z telefonów zewnętrznych 
chroniony jest numerem PIN.

Maksymalna elastyczność
DTMF (Dual Tone Multi Frequency) umożliwia odsłuchanie, 
kasowanie, powtarzanie oraz zapisywanie pozostawionych 
wiadomości z telefonów wewnętrznych lub zewnętrznych. Be-
zpośrednio z poczty głosowej istnieje możliwość oddzwonienia 
do wybranego abonenta. Komunikaty osobiste lub zapowied-
zi,takie jak np. indywidualne powitanie, są nagrywane i zarząd-
zane bezpośrednio z telefonu. W menu poczty głosowej moż-
na dokonać zmian numeru PIN dostępu do poczty z telefonów 
zewnętrznych.   

Wszystkie telefony IP innovaphone posiadają funkcję syg-
nalizacji świetlnej, tekstowej lub za pomocą symboli (Messa-
ge-Waiting- Indication (MWI)) o pozostawionej wiadomości na 
poczcie głosowej. Również telefony innych producentów – jeśli 
współpracują one ze standardami SIP- lub H.323 – informują o 
pozostawionej wiadomości. Powiadomienie odbiorcy o wiado-
mości oczekującej może odbywać się alternatywnie również za 
pomocą wiadomości e-mail. Funkcję tę można skonfi gurować 
w ustawieniach Voicemail. Wiadomość e-mail może zawierać 
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opcjonalnie w załączniku pliki Voicemail (Wav-File). Funkcja ta 
dostępna jest po jednorazowym dostarczeniu pliku XML (email.
xml) i skonfi gurowaniu ustawień przez administratora.

Indywidualna konfi guracja ustawień innova-
phone Voicemail
Poczta głosowa innovaphone bazuje na plikach w formacie 
XML: zgodnie z indywidualnymi potrzebami użytkownika gotowe 
skrypty do poczty głosowej mogą zostać łatwo dostosowane do 
plików w formacie XML. W ten sposób wiadomości e-mail mogą 
być wysyłane wraz z informacjami o nadawcy lub też dane mogą 
zostać zapisane lub odtwarzane w innych systemach, np. wykor-
zystane w przypadku zapytania o numer klienta w systemie ERP. 

Dodatkowy serwer nie jest potrzebny
innovaphone Voicemail działa na tym samym sprzęcie co inno-
vaphone PBX, dodatkowy serwer nie jest więc wymagany. Do 
przechowywania zapowiedzi oraz wiadomości przychodzących 
może być użyta Karta Compact – Flash (CF).

Wszystkie urządzenia, które obsługiwane są za pomocą centrali 
PBX wyposażone są w wejście dla karty Compact Flash. Jeśli 
to konieczne wiadomości mogą być również przechowywane 
w komputerze lub na serwerze sieci Web.

Licencjonowania
Do wersji V9 włącznie:  liczba licencji Voicemail musi być zgodna 
z liczbą licencji na port zainstalowanych na innovaphone PBX 
– bez względu na częstotliwość korzystania z poczty głosowej.

Od wersji V10 istnieje możliwość wyboru modelu licencjonowania:

Model licencjonowania zależy od użytkowania (Licencja  
Voicemail User) - dla każdego użytkownika wymagana jest jed-
na licencja. 
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Posiadając licencję V12 Voicemail-User nie ma możliwoś-
ci przejścia na niższy model licencjonowania – na wersję 
V10-Voicemail lub starszą. Licencja V12 –Voicemail - User nie 
może być więc używana w instalacjach PBX z wersją 10 lub 
starszą.

Dotychczasowy model licencjonowania (Licencja Voicemail): 
w tym modelu licencjonowania liczba licencji Voicemail musi 
być zgodna z liczbą licencji na port, bez względu na częstotli-
wość korzystania z poczty głosowej.
 
Obliczenie tego modelu licencjowania odbywa się za pomocą 
następującej skali:

::  Voicemail-Lic Start: Pierwsza licencja Voicemail, która 
zostanie uaktywniona na urządzeniu 

:: Voicemail-Lic min1: Cena od 2. do 250. licencji 
::  Voicemail-Lic min250: Cena od 251. licencji, która zosta-

nie uaktywniona na urządzeniu  

Uwaga!  
Różne modele licencjonowania nie mogą być ze sobą łączone. 
Jeżeli poczta głosowa objęta jest modelem licencjonowania w 
zależności od ilości portów (Voicemail license), automatycznie 
pozostaje ten model licencjonownia. Jednak w niektórych przy-
padkach korzystne może być przejście na model licencjonowa-
nia w zależności od indywidualnych potrzeb. W tym przypadku 
muszą zostać zakupione licencje na pocztę głosową dla wszyst-
kich użytkowników. 

Rozwiązanie innovaphone Voicemail jest częścią licencji na 
Unfi ed Communications. Obejmuje ona wszystkie komponenty 
UC innovaphone i oferowana jest w bardzo korzystnym pakie-

cie cenowym. W wyjątkowych okolicznościach nabywając licenc-
ję innovaphone Unifi ed Communications  otrzymujecie Państwo 
dla zaplanowanej liczby użytkowników odpowiednią ilość licencji 
Voicemail.

Języki dostępne w aplikacji
Aplikacja innovaphone Voicemail dostępna jest w następujących 
językach: niemieckim, duńskim, angielskim, fi ńskim, francus-
kim, włoskim, holenderskim, norweskim, polskim, portugalskim, 
szwedzkim, hiszpańskim oraz czeskim. Inne języki niż wyszc-
zególnione powyżej dostępne są na zamówienie.
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■  Nagrywanie wiadomości: dzwoniący mogą pozostawić wiadomość, żadne 
połączenie nie zostanie przeoczone

■ Poczta głosowa bazuje na plikach XML i elastycznie rozszerzalna dla innych aplikacji 
■ Nie wymaga dodatkowego serwera
■  Przechowywanie danych na karcie CF lub na serwerze zewnętrznym
■  Nowa wiadomość oczekująca sygnalizowana jest ikoną MWI (lub za pomocą 

tekstu lub symbolu) na wyświetlaczu telefonu lub alternatywnie za pośrednictwem 
poczty elektronicznej (z plikiem Voicemail w załączniku)

■  Message-Waiting-Indication (MWI) oparty jest o standard H.450.7, może być użyty 
z telefonami innych producentów, współpracującymi z protokołami SIP- i H.323

■ Menu poczty głosowej (łatwe w użyciu z każdego telefonu DTMF)
 :: Funkcja oddzwaniania 
 ::  Odtwarzanie, zapisywanie, kasowanie oraz ponownie odtwarzanie 

wiadomości 
 :: Przejście do następnej/poprzedniej wiadomości 
 :: Nagranie własnego komunikatu głosowego np. powitani
 :: Zmiana numeru PIN 
 :: Odsłuchanie wiadomości bez podawania numeru PIN 

Voicemail:

W skrócie

innovaphone Voicemail

Licencjonowanie: ■  Licencjonowanie zależy od wybranego modelu licencji
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