
Unifi ed Communications Client myPBX fi rmy innovapho-
ne to idealny towarzysz dla tych, którzy w celu optymalizacji 

procesów biznesowych stawiają infra-
strukturze komunikacyjnej wysokie wy-
magania. myPBX to aplikacja dla osób 
prowadzących dużo rozmów telefonicz-
nych, niejednokrotnie kilka jednocześnie, 
dla których ważnym aspektem jest zinte-
growana komunikacja: mobilność, infor-
macje o statusie dostępności oraz łatwa 
i szybka organizacja konferencji: audio, 
wideo oraz ad-hoc. Różnorodne metody 
komunikacyjne, urządzenia oraz media 
zintegrowane są w ujednoliconym oraz 
przyjaznym dla użytkownika interfejsie 
użytkownika, którego przejrzysta struktu-
ra umożliwia jego łatwą obsługę.

Webclient myPBX umożliwia użytkow-
nikom dostęp do bogatej palety różnorodnych funkcji Unifi ed 
Communications, takich jak: tradycyjna telefonia, konferen-
cje audio, katalogi fi rmowe, historia połączeń, informacje 
o obecności Presence, rozmowa tekstowa, współpraca ze-
społów wirtualnych, telefonia wideo typu Desktop oraz wideo-
konferencje – bez względu na to, gdzie się aktualnie znajdują -
w biurze, w domu lub podczas podróży.

Szczegółowa charakterystyka funkcji myPBX
Funkcje telefoniczne | klasyka i wygoda
Unifi ed Communications Client myPBX zapewnia dostęp do 
wszystkich klasycznych funkcji telefonicznych takich jak: wybie-
ranie numeru, zakończenie aktywnego połączenia, zawieszanie, 
parkowanie, przekierowanie i wstrzymywanie połączeń, konfe-
rencje trójstronne, przekierowywanie połączeń przychodzących 
oraz usługi w grupie PickUp (przechwytywanie połączeń) – żadna 
z tych funkcji nie stanowi problemu dla klienta UC myPBX. Każ-
dy użytkownik może indywidualnie wybrać, które z urządzeń 
końcowych będzie obsługiwane za pomocą myPBX. Możliwa 
jest obsługa wszystkich urządzeń zarejestrowanych na dane-
go użytkownika w innovaphone PBX – telefonu biurowego, do-
mowego, telefonów ze standardem DECT (cyfrowej łączności 
bezprzewodowej) i innych.

Wszystko w zasięgu wzroku | 
Lista kontaktów
Każdy użytkownik ma możliwość 
utworzenia folderu „Ulubione”
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spośród najczęściej używanych kontaktów oraz przypisania
poszczególnych pozycji do grup i podgrup (np.dział sprzedaży, 
dział marketingu). Nowy kontakt można w łatwy sposób dodać 
do listy przez wyszukiwanie katalogu LDAP. Wszystkie kontakty 
pojawią się w komunikatorze z informacją o statusie dostępności. 
Dzięki temu jesteśmy zawsze poinformowani o statusie dostęp-
ności współpracowników. Za pomocą jednego kliknięcia istnieje 
możliwość komunikowania się z wybraną osobą z listy kontaktów 
z wykorzystaniem różnorodnych aplikacji - połączenia telefonicz-
nego, rozmowy czat, wysłania wiadomości e-mail lub też zarzą-
dzania listą kontaktów (np.usunąć kontakt z listy kontaktów).

Nigdy więcej zajętej linii | Offi  ce Integration
W rozwijalnym menu w myPBX można dokonać zmiany usta-
wień statusu dostępności użytkownika (dostępny, nieobecny, 
zajęty, obiad, urlop, nie przeszkadzać) oraz zamieszczać do-
datkowe informacje o obecności za pomocą notatek osobistych. 
W momencie zmiany statusu dostępności w terminalu zmieni 
się również informacja wyświetlana w myPBX. Ponadto dzięki 
integracji innovaphone Offi  ce Integration status obecności 
w myPBX zostanie automatycznie aktualizowany na podstawie 
informacji pochodzących z różnych źródeł np. myPBX, urzą-
dzenia końcowego lub kalendarza Offi  ce/Outlook oraz przed-
stawiony w sposób przejrzysty i zrozumiały dla użytkownika we 
wszystkich dostępnych aplikacjach -  również w Unifi ed Com-
munications Client myPBX. Jeśli informacja o stanie obecności 
ulegnie zmianie, nastąpi automatyczna aktualizacja danych we 
wszystkich aplikacjach.

Szybko do celu | Katalog LDAP
W myPBX istnieje możliwość za pomocą opcji LDAP – interne-
towej usługi katalogowej - wyszukania informacji o wybranym 
kontakcie. Przesuwając kursorem po rezultacie wyszukiwania 
i następnie klikając ikonę – „Szczegóły“ - możemy uzyskać dodat-
kowe informacje o wybranym kontakcie np.adres, adres e-mail 
lub stanowisko. Ponadto użytkownik ma możliwość wysyłania 
rezultatów wyszukiwania innym użytkownikom (e-mail), nawią-
zania z nim kontaktu telefonicznego lub dodania go do folderu 
„Ulubione”.

Elastyczna wymiana informacji | 
rozmowy tekstowe i Collaboration
Na krótkie pytania można w prosty i 
szybki sposób odpowiedzieć za po-
mocą rozmowy tekstowej. W celu 
rozpoczęcia konwersacji należy 
wybrać uczestnika lub uczestników



rozmowy z listy „Ulubione” lub skorzystać z funkcji wyszukiwa-
nia w katalogu LDAP oraz kliknąć ikonę – „Rozmowa tekstowa”. 
Na początku można ustalić temat rozmowy. myPBX poinfor-
muje nas automatycznie o nowych uczestnikach czatu oraz o 
tych, którzy opuścili pokój rozmów. Za pomocą odpowiedniego 
oprogramowania (np. GoMeetNow, WebEX lub innych) istnie-
je możliwość wymiany lub udostępniania innym użytkownikom 
określonych dokumentów lub aplikacji bezpośrednio z myPBX. 

Nie przeoczyć więcej żadnego połączenia | Historia połączeń
Lista wszystkich połączeń wychodzących i przychodzących 
znajduje się w „Historii połączeń” myPBX. Bezpośrednio z fol-
deru „Historia połączeń” można zadzwonić lub oddzwonić do 
wybranego użytkownika, przeprowadzić z nim rozmowę tek-
stową lub dodać go do listy ulubionych. Odpowiednia ikona 
poinformuje nas o połączeniach nieodebranych wraz ze szcze-
gółowymi informacjami na ich temat – jaki był ich dalszy prze-
bieg. Czy połączenie zostało odebrane przez centralę? Czy 
centrala ponowiła próbę przełączenia połączenia? W przypad-
ku nieodebrania połączenia grupowego i próby nawiązania 
połączenia telefonicznego przez jednego z uczestników, infor-
macja ta ukaże się w „Historii połączeń” u wszystkich uczest-
ników. Tak więc wszyscy otrzymują tę samą informację i nie 
muszą podejmować dalszych kroków. Jeżeli przejmiemy połą-
czenie telefoniczne użytkownika, który aktualnie znajduje się 
poza stanowiskiem pracy, jednym kliknięciem myszy przekazu-
jemy mu informację z prośbą o oddzwonienie. W wiadomości 
e-mail znajdą się wszystkie potrzebne do oddzwonienia infor-
macje – nazwa, fi rma, numer telefonu.

Telefonowanie vis-à-vis | Video
Unifi ed Communications Client myPBX zawiera profesjonalne 
rozwiązanie wideotelefonii, które może w każdym momencie 
zostać aktywowane za pomocą odpowiedniego klucza licencyj-
nego. W ten sposób użytkownik ma możliwość rozpoczęcia  in-
terfejsie użytkownika wideokonferencji ad-hoc oraz konferencji 
trójstronnych bez użycia drogiego sprzętu. W konfi guracji usta-
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wień myPBX istnieje możliwość wyboru między rozmowami Au-
dio-Wideo lub też telefonią tradycyjną bez przekazu wideo. Ikona 
powyżej statusu obecności poinformuje nas czy funkcja wideo w 
Unifi ed Communications Client myPBX jest aktywna. Przed roz-
poczęciem połączenia telefonicznego lub odebraniem połączenia 
przychodzącego użytkownik może zdecydować się za pomocą 
jednego kliknięcia na rozmowę z przekazem wideo lub tylko na 
audio. Jeśli zmieni on ustawienia domyślne, to po zakończeniu 
rozmowy automatycznie wrócą ustawienia pierwotne.

Gwarantowana dostępność | Przekazywanie połączeń: 
W myPBX możliwe są trzy statusy w przekazywaniu połączeń: 
zawsze, kiedy zajęty, brak odpowiedzi. Ustawienia konfi guracyj-
ne przekazywania połączeń, numer docelowy lub centralę, moż-
na w każdym momencie zmienić. Jeśli funkcja przekazywania 
połączeń jest aktywna, użytkownik otrzyma odpowiednią infor-
mację w myPBX. Uwaga: Ustawienia konfi guracyjne przekazy-
wania połączeń są automatycznie synchronizowane z danym 
telefonem. 

Użytkownicy mobilni mają do dyspozycji jeszcze jedną op-
cję konfi guracji ustawień. Oprócz ustawień docelowych dla 
użytkowników mobilnych skonfi gurowanych przez administra-
tora (np.urządzenie końcowe, telefon komórkowy), każdy 
użytkownik ma możliwość za pomocą funkcji „Mobilność” usta-
lenia dodatkowego mobilnego numeru docelowego, np. numer 
wewnętrzny PBX, numer telefonu komórkowego oraz dowolny 
numer telefonu stacjonarnego.

Ochrona sfery prywatnej | Ustawienia dostępności
Za pomocą opcji „Widoczność” użytkownik ma możliwość ustawie-
nia, które z jego aktywności widoczne są dla pozostałych użytkow-
ników. Administrator może usta-
wić parametry centralne, które w 
każdym momencie mogą zostać 
indywidualnie uzupełnione przez 
każdego użytkownika. Ustawie-
nia indywidualne użytkowników 
mają zawsze pierwszeństwo pr-
zed konfi guracją administratora i 
określają, kto ma wgląd do informacji o statusie dostępności oraz 
szczegółów dotyczących połączeń.

Bądź zawsze na bieżąco | Powiadomienia
Jeśli ekran interfejsu użytkownika myPBX nie jest stale widocz-
ny dla użytkownika, otrzyma on w oknie Pop-up powiadomienia 
o połączeniach przychodzących oraz rozmowie tekstowej. 
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W przypadku połączenia przychodzącego użytkownik zostanie o 
nim poinformowany za pomocą specjalnego okna dialogowego, w 
którym połączenie może zostać odebrane lub odrzucone. Użytkow-
nik zostanie również poinformowany o połączeniach nieodebra-

nych, które wyświet-
lane będą aż do mo-
mentu zamknięcia 
okna dialogowego lub 

otwarcia „Historii połączeń” w celu zapoznania się ze szczegółami 
połączenia. Podobna procedura dotyczy również rozmowy teksto-
wej. Okno dialogowe z informacją o otrzymaniu wiadomości czat 
będzie widoczne na ekranie do momentu rozpoczęcia rozmowy, 
jeśli rozmowa nie zostanie rozpoczęta istnieje również możliwość 
odczytania wiadomości bezpośrednio w tym oknie.

Licencjonowanie
Aby móc korzystać z aplikacji innovaphone Unifi ed Communica-
tions Client myPBX wymagana jest jedna licencja na port i jed-
na licencja myPBX dla każdego użytkownika. Licencja myPBX 
będzie pobierana, jeśli funkcja myPBX zostanie skonfi gurowana 
z użytkownikiem centrali PBX – niezależnie od użytkowania; 
Funkcja „Floating” nie jest dostępna. Liczba licencji myPBX nie 
musi odpowiadać liczbie licencji na port. innovaphone myPBX 
jest jednym z elementów licencji innovaphone UC.

Języki dostępne w aplikacji:
Aplikacja innovaphone myPBX dostępna jest w następu-
jących językach: duńskim, niemieckim, angielskim, estońskim,  
fi ńskim, francuskim, włoskim, łotewskim, holenderskim, nor-
weskim, polskim, portugalskim, rosyjskim, szwedzkim, sło-
weńskim, hiszpańskim, czeskim, węgierskim. (Inne języki niż 
wyszczególnione powyżej dostępne są na zamówienie.)
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■  Obsługa klasycznych funkcji telefonicznych takich jak: wybieranie numeru, zakoń-
czenie aktywnego połączenia, zawieszanie, parkowanie, przekierowanie i wstrzy-
mywanie połączeń, konferencje trójstronne, przekierowywanie połączeń przycho-
dzących oraz usługi w grupie PickUp

■ Elastyczne i wygodne wyszukiwanie kontaktów za pomocą LDAP
■  Organizacja danych kontaktowych w postaci listy ulubionych w różnorodnych folderach
■  Informacje o statusie dostępności wraz z notatkami osobistymi uzupełniającymi 

wybrany status
■  innovaphone Office Integration: Automatyczna aktualizacja informacji o obecności 

Presence na podstawie wpisów z kalendarza 
■  Aktualizacja statusu obecności w czasie rzeczywistym
■  Indywidualne ustawienia ograniczenia dostępności dla wybranych użytkowników 
■  Wiadomości błyskawiczne czat z wieloma uczestnikami 
■  Collaboration Sessions (współpraca i udostępnianie aplikacji oraz dokumentów) z wy-

korzystaniem odpowiedniego oprogramowania (np. GoMeetNow, WebEX, i innych.)
■   Historia połączeń wraz ze szczegółowymi informacjami na temat połączeń przycho-

dzących i wychodzących
■  Dokładne informacje o nieodebranych połączeniach grupowych
■  Generowanie powiadomień z prośbą o oddzwonienie na podstawie „Historii połą-

czeń” myPBX
■  Zintegrowane rozwiązanie wideotelefonii Ad-hoc
■  Domyślny wybór ustawień między połączeniami telefonicznymi audio lub audio – wideo
■  Ustawienie opcji audio lub audio – wideo dla wybranych połączeń
■  Indywidualna konfiguracja przełączania połączeń oraz automatyczna synchronizacja 

ze wszystkimi urządzeniami końcowymi

myPBX:

W skrócie

innovaphone myPBX

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

innovaphone AG
Böblinger Str. 76 | 71065 Sindelfi ngen | Germany
T  +49 7031 73009-0 | F  +49 7031 73009-9
info@innovaphone.com | www.innovaphone.com

Copyright © 2016 innovaphone® AG. (E 11/2013) | (A02/2016)
Z zastrzeżeniem wystąpienia możliwych błędów, zmian technicznych oraz
modyfi kacji warunków dostawy.

innovaphone myPBX: 

Unifi ed Communications Client

Wymagania techniczne: ■  innovaphone wersja 10
■  innovaphone telefon IP lub Software Phone
■  Komputer z oprogramowaniem Windows 7 lub wyższym


