
innovaphone myPBX for Android
Przekształć swój smartfon w urządzenie innovaphone z apli-
kacją myPBX for Android! Połączenie smartfonu i aplikacji 
myPBX pozwala na elastyczność we wszystkich kierunkach, 
gwarantując jednocześnie pełen zakres funkcji telefonicznych 
systemu telefonicznego innovaphone PBX.
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innovaphone myPBX for Android: 
Telefon IP Client dla smartfonów z systemem  Android



Aplikacja myPBX for Android umożliwia przekształcenie smartfonu na urzą- 
dzenie innovaphone. Darmową aplikację można pobrać w Google Play Store. 
Aplikacja ta może być używana tylko w połączeniu z innovaphone PBX oraz 
licencją myPBX dla każdego użytkownika. 

Połączenie smartfonu i aplikacji myPBX pozwala na elastyczność we wszyst- 
kich kierunkach, gwarantując jednocześnie pełen zakres funkcji telefonicz-
nych systemu innovaphone PBX. Kontakty z centralnej książki telefonicznej 
centrali innovaphone oraz kontakty ze smartfona są zawsze dostępne. Za-
mieszczanie aktualnych informacji o statusie obecności tworzy wśród pra-
cowników większą przejrzystość oraz umożliwia optymalną komunikację. Do-
datkowo dostępne są wszystkie dane kontaktowe oraz szczegółowe wykazy 
połączeń przychodzących i wychodzących. Historie połączeń ze smartfona i 
myPBX są zsynchronizowane, tak więc wszystkie  połączenia pojawiają się 
zarówno w myPBX oraz w Smartphone App.

 
Przy każdym połączeniu telefonicznym można wybrać opcje jego realizacji: 

z użyciem smartfonu i GSM lub przez myPBX for Android i Wi-Fi. W ten 
sposób zapewniona jest maksymalna elastyczność w celu zaoszczędzenia 
kosztów i zapewnienia dostępności użytkowników. W ustawieniach domyśl-
nych możliwa jest automatyczna konfiguracja ustanawiania połączeń – w prz- 
ypadku dostępnej sieci Wi-Fi użyte zostaną zawsze łącza IP lub GSM dla 
połączeń zewnętrznych.
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innovaphone myPBX for Android

■  Dostęp do wszystkich kontaktów: centrali 
PBX oraz smartfona  

■  Informacje o statusie dostępności zapewniają 
optymalną komunikację wśród pracowników, 
również w trakcie podróży

■  Wykorzystanie wszystkich zalet telefonów 
komórkowych GSM

innovaphone myPBX for Android: 
Telefon IP Client dla smartfonów 
 z systemem Android

Licencjonowanie

■ Darmowa aplikacja do pobrania w Google Play Store

Funkcje:
 ■ Koncepcja innovaphone “One-Number”
 ■  Dostęp do wszystkich kontaktów: centrali PBX oraz smartfona  
 ■ Aktualizacja informacji o obecności (Presence), nawet podczas podróży 
 ■ Nawiązanie połączeń możliwe przez GSM lub przez myPBX i Wi-Fi 
 ■ Szczegółowe listy połączeń wychodzących i przychodzących w Historii połączeń
 ■  Zakres dostępnych funkcji odpowiada funkcjom telefonu stacjonarnego 

łącznie z  Secure RTP, H.323 i DTLS
 ■  Możliwe jest wykorzystanie zestawów głośnomówiących oraz zesta-

wów słuchawkowych w wersji przewodowej oraz z funkcją Bluetooth
 ■ W ustawieniach domyślnych możliwa jest automatyczna konfiguracja  

 ustanawiania połączeń

Korzyści:
 ■ Elastyczność we wszystkich kierunkach
 ■ Dostęp do wszystkich kontaktów
 ■ Informacje o statusie dostępności zapewniają optymalną komunikację  

 wśród pracowników, również w trakcie podróży 
 ■ Wykorzystanie smartfona jako telefonu biznesowego 
 ■ Jednoczesne wykorzystanie wszystkich zalet telefonów komórkowych GSM
 ■ Oszczędność kosztów ze względu na możliwość wykonywania  

 połączeń przez myPBX i Wi-Fi

Licencjonowanie 
Darmową aplikację można pobrać w Google Play Store. Aplikacja ta może 

być używana tylko w połączeniu z innovaphone PBX oraz licencją myPBX dla 
każdego użytkownika.
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■  Telefon IP Client dla smartfonów z systemem Android

■ Darmowa aplikacja do pobrania w google Play Store

■  Jednoczesne wykorzystanie wszystkich zalet telefonów komórkowych GSM

■ Dostęp do wszystkich kontaktów  

myPBX for Android

W skrócie 
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■ innovaphone PBX, wersja oprogramowania 11 lub nowsza 

■ System Android 1.6 lub nowszy (Zaleca się: 4.1 lub nowszy)

Wymagania techniczne :

innovaphone myPBX for Android

Licencjonowanie: ■  Licencja myPBX dla każdego użytkownika


