Informace
OpenScape Personal Edition V7
Více než jen profesionální VoIP telefonie
S OpenScape Personal Edition se Váš notebook nebo
PC stane telefonem a současně i centrem Vaší hlasové
komunikace.

Popis systému
Personal Edition je nejnovější komunikační software na bázi IP, který lze používat
ve spojení s OpenScape a HiPath komunikačními systémy. Nyní je k dispozici v HFA
a SIP verzi.
Personal Edition je ideální produkt pro
všechny mobilní i pevné aplikace, který
umožňuje propojení firemních adresářů a
osobních seznamů volání prostřednictvím
LDAP. Díky důmyslnému a intuitivnímu
uživatelskému rozhraní je Personal Edition
stálým průvodcem pro zákazníky, kteří
chtějí přijímat a provádět volání i mimo
svou kancelář.

Výhody
• Efektivní komunikační řešení z důvodu
používání společné infrastruktury pro
data a hlas.
• Ochrana investice postupným zaváděním multifunkčnosti na pracovišti.
• Personal Edition rovněž nabízí pokročilé
funkce, jako např. seznamy volání.
• Zvyšování efektivity používáním stejného uživatelského rozhraní, a to v kanceláři i na cestách.
• Vždy stejné telefonní číslo - bez ohledu
na stanoviště si uživatel ponechá své
vlastní telefonní číslo pro příchozí i odchozí volání.

Vlastnosti
Uživatelům PC jsou k dispozici následující
vlastnosti OpenScape Personal Edition:
• Ideální řešení pro mobilní zaměstnance
– nezávisle na svém stanovišti si uživatel ponechá své interní telefonní číslo.
Telefonovat tedy můžete jako obvykle
se svojí provolbou bez ohledu na to, zda
využíváte IP infrastrukturu v pobočce
Vašeho podniku nebo zda provedete
volbu přes WLAN přístupový bod. Personal Edition na bázi PC rozšiřuje bohaté možnosti použití Vašeho počítače
o komunikační software, pomocí kterého můžete realizovat všechna volání
ze své osobní pobočky nezávisle na
tom, zda jste v kanceláři nebo na cestách.
• Využitím služby LDAP lze do Personal
Edition integrovat různé firemní a osobní telefonní seznamy. I bez připojení
k serveru seznamů máte svůj seznam
kontaktů stále k dispozici. Mezi další
komfortní funkce patří volba pomocí
tlačítkové číselnice, podnikový adresář,
ostatní LDAP adresáře a seznamy volání.
• Modulární uživatelské rozhraní, které lze
flexibilně přizpůsobit požadavkům uživatele.
• Komfortní telefonní funkce, např. rozšířená tlačítková číselnice v HFA klientu.

• Individuální přístupová oprávnění a
ostatní parametry zůstávají zachovány,
např. spuštěné přesměrování volání
nebo funkce „Nerušit”.
• Hlasová komprese: G.711, G.722,
G.723 a G.729.
• Kvalita služby (802.1p).
• Volitelně: speciální spořič obrazovky,
který signalizuje telefonní číslo a umožňuje přímý příjem hovoru.

• Video Call Management (H.263 &
H.264) ve verzi SIP ve spojení
s OpenScape Voice, OpenScape UC
Application V6 (OpenScape Desktop
Video Conferencing H.264) a HiPath
4000 V6 (Softgate).
• Podpora souborů WAV a MP3 k využití
jako vyzvánění.

Uživatelské rozhraní
Uživatelské rozhraní je uspořádáno modulárně. Tím umožňuje uživateli vytvořit individuální sestavu požadovaných oken se
samostatnými funkčními jednotkami.
Kromě toho lze jednotlivá okna na obrazovce individuálně uspořádat.

Hlavní lišta (volitelně)
Hlavní lištu lze volitelně zviditelnit a ukotvit na horní okraj obrazovky. Pomocí této hlavní lišty můžete vyvolat základní telefonní funkce,
takže pro provoz softwarového klienta je vyžadován jen nepatrný prostor.

Softwarový telefon
Softwarový telefon poskytuje uživateli telefonní funkce a přístup k tlačítkům funkcí. Volitelně ho lze zobrazit a umístit na libovolné pozici
na obrazovce.

Videotelefonie (SIP)
Při používání videotelefonie se kromě telefonního partnera zobrazí i Váš obrázek. Do malých konferencí je možné zapojit také třetího
účastníka. Pro video konference s více než třemi účastníky lze používat OpenScape Desktop Video Conferencing z OpenScape UC Application V7. Funkce videotelefonie jsou k dispozici ve verzi SIP Personal Edition ve spojení s OpenScape Voice a nabízeny v rámci běžné
SIP licence.

Integrace firemního adresáře/
seznamu kontaktů
Chcete používat svůj podnikový adresář i
na cestách? Žádný problém. Služba LDAP
Vám umožňuje snadnou integraci Vašeho
firemního telefonního seznamu
do OpenScape Personal Edition.
Individuální i osobní kontakty můžete spravovat ve svém seznamu kontaktů.
Dodatečně lze jednotlivé kontakty z různých seznamů převzít do speciálního seznamu kontaktů a tam seskupovat podle
individuálních požadavků.

Technické údaje

Síť/QoS

Požadavky na systém

• Přepínaná síť, všechny komponenty
kompatibilní s IEEE 802.1p/q

•
•
•
•
•

Použitelné jazyky

OpenScape Voice V5, V6, V7 (SIP)
HiPath 3000 V8, V9 (HFA, SIP od V8 R4)
HiPath 4000 V5 (HFA)
HiPath 4000 V6 (HFA, SIP pro video)
OpenScape Office LX/MX V3
(HFA & SIP)

Požadavky na PC
• Operační systémy
– Windows XP
(32-bitový, od verze SP2)
– Windows XP (64-bitový, od verze
SP2 pro verzi SIP)
– Windows Vista (32-bitový, od verze
SP1)
– Windows Vista (64-bitový, od verze
SP1 pro verzi SIP)
– Windows 7 (32-bitový)
– Windows 7 (64-bitový pro verzi SIP)
• Operační paměť
– min. 1 GB RAM pro Windows XP
– min. 1,5 GB RAM pro Windows Vista
– min. 1,5 GB RAM pro Windows 7
– doporučeno 2 GB RAM, ale k dispozici musí být min. 256 MB volné
RAM pro komunikační software
• Procesor:
– min. 1 GHz; doporučeno 2GHz
(Vezměte prosím do úvahy případné
vyšší požadavky Vašeho operačního
systému.)
– Video (SIP): min. Core2Duo procesor
Microsoft DirectX od verze V9.0c
• Min. 200 MB volné paměti na pevném
disku
• CD-ROM mechanika
• Ethernetová síťová karta pro funkci
Quality of Service (QoS) s 802.1p podporou
• USB podpora pro připojení sluchátka
nebo náhlavní soupravy

•
•
•
•
•
•
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•
•

němčina
angličtina
francouzština
španělština
italština
portugalština
brazilská portugalština
čeština
ruština
čínština (zjednodušená), jen s příslušným operačním systémem

Copyright © Unify GmbH & Co.KG.
Hofmannstr. 51, D-81379 Mnichov, Německo
Číslo dokumentu: A31002-S5031-D100-2-2D29
Informace v tomto dokumentu obsahují pouze obecné popisy
popř. funkce, které se při konkrétním použití ne vždy shodují
v uvedené formě nebo které se mohou z důvodu dalšího vývoje
produktů změnit. Požadované funkce jsou závazné pouze tehdy,
jsou-li výslovně dohodnuty ve smlouvě.
Dodací možnosti a technické změny vyhrazeny.
OpenScape, OpenStage a HiPath jsou registrované obchodní
značky Unify .
Všechny ostatní názvy značek, produktů a služeb jsou obchodní
značky nebo registrované obchodní značky příslušných
majitelů.

