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Aplikacja na pulpit Cloudya instrukcja

A. Ogólne informacje

1. Wstęp

Witamy!
Ta instrukcja pomoże Ci zoptymalizować korzystanie z Cloudya, systemu telefonicznego w chmurze
firmy NFON.
Mamy nadzieję, że spodoba Wam się praca z Cloudya!

Temat do zmian

Wersja1 / 02/2019 (PL)

Najnowsze notatki prasowe można znaleźć tutaj.

2. Użyte symbole

Rodzaj Ikona Opis

Wskazówka Ważne informacje i wskazówki, których
należy koniecznie przestrzegać.

Porada Przydatne porady, zawierające
dodatkowe informacje.

Etap działania - Jest oznaczony myślnikiem.
Wynik działania ⇒ Jest oznaczony strzałką.

Zestawienie/Lista
 

•  
 

Są oznaczone kropką.

B. Używanie aplikacji

1. Przegląd

Możesz pobrać aplikację na pulpit dla systemów Windows i MacOS za pośrednictwem strony
pobierania.
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Po zakończeniu pobierania, uruchom instalator.

Aplikacja zostanie zainstalowana i otwarta automatycznie.

 

W celu instalacji aplikacji na pulpit należy otworzyć plik Setup.exe.

Otrzymasz wiadomość e-mail z prośbą o zdefiniowanie hasła. Zdefiniuj je i użyj do
zalogowania się.

Logowanie

Aby skorzystać z aplikacji postępuj zgodnie ze wskazówkami:

- Otwórz aplikację.

- Podaj swoją nazwę użytkownika (to jest Twój adres e-mail) i hasło.

- Kliknij na login.

Po zalogowaniu się, zobaczysz ekran startowy aplikacji.
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Przegląd aplikacji

Aplikacja jest podzielona na 5 głównych sekcji:

Menu aplikacji w lewym górnym rogu1.
Pasek wyszukiwania na górze2.
Menu telefoniczne po lewej stronie3.
Lista ulubionych (twoje klucze BLF)*4.
Telefon / Pole wyboru5.

 

 

 

 

 

 

*Lista ulubionych to lista kluczy BLF z twojego urządzenia. Jeśli nie ustawiłeś żadnych
kluczy BLF lub użytkownik jest nowy, pole to pozostanie puste.

Menu aplikacji

Teraz więcej o każdej sekcji:

Tutaj znajdują się następujące funkcje:

zaloguj się i wyloguj z aplikacji
wybierz urządzenie, z którego chcesz dzwonić
dodaj urządzenia, z których chciałbyś dzwonić (urządzenie docelowe C2D)
przełączanie między urządzeniami

Połączenia można wykonywać za pośrednictwem aplikacji, za pośrednictwem numeru
wewnętrznego, tj. urządzenia podłączonego do numeru wewnętrznego (np. telefonu stacjonarnego)
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lub innego docelowego, np. telefonu komórkowego. Ta funkcja nazywa się Click to Dial (C2D).
Wybierasz miejsce docelowe, przez które chcesz wykonywać połączenia i wszystkie Twoje połączenia
będą wykonywane przez to miejsce docelowe.

Gdy menu aplikacji jest zamknięte, w lewym górnym rogu widzisz swoją nazwę i urządzenie, z
którym jesteś połączony.

Domyślnie aplikacja jest ustawiona jako Twoje główne urządzenie - urządzenie docelowe,
z którego będziesz dzwonić. Oznacza to, że po uzyskaniu połączenia przychodzącego
aplikacja zadzwoni. Jeśli chcesz to zmienić, zmień wybrane urządzenie docelowe.

- Jeśli chcesz dodać nowy numer zewnętrzny, z którego chciałbyś dzwonić, kliknij na swoje imię i
nazwisko w lewym górnym rogu.

Zostaniesz przeniesiony do menu aplikacji.

- Kliknij na znak + w sekcji "Połącz z".

Otworzy się pole wprowadzania danych. Tutaj możesz teraz wprowadzić swój nowy numer
zewnętrzny, np. telefon z pokoju hotelowego, w którym aktualnie przebywasz.

- Podaj nazwę i numer telefonu dla numeru zewnętrznego.

- Kliknij Zapisz.

Numer hotelowy pojawia się teraz na liście urządzeń, z których można wykonywać połączenia.
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- Aby zadzwonić za pośrednictwem numeru pokoju hotelowego, kliknij na wejście do hotelu.

Telefon w pokoju hotelowym jest teraz wybrany jako urządzenie do wykonywania połączeń.

Pasek wyszukiwania

Przeszukaj pbx i swoją prywatną książkę telefoniczną. Wyniki wyszukiwania są pogrupowane.

Obok paska wyszukiwania znajdziesz kilka skrótów do następujących funkcji aplikacji:

Funkcja przekierowania do aplikacji - przeciągnij aktywne połączenie do aplikacji i
kontynuuj połączenie za pośrednictwem aplikacji. (gwiazdka kod * 8)

DND - funkcja

Tryb dźwiękowy - Włącz lub wyłącz dźwięk dzwonka. W przypadku gdy dzwonek jest
wyłączony, połączenia przychodzące będą sygnalizowane tylko wizualnie.

Wyjście audio - wybór wyjścia audio (np. podłączonego zestawu słuchawkowego) dla
połączeń i dzwonków

 

Poszczególne ikony mogą nie być dla Ciebie widoczne, jeśli nie skonfigurowałeś
aktualnych ustawień.
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Menu telefonu

Tutaj znajdziesz następujące funkcje:

Telefon

Nawiązywanie połączeń.
Więcej informacji na temat nawiązywania połączeń można znaleźć w rozdziale Telefon - jak
nawiązywać połączenia.

Historia

Znajdziesz tu połączenia odebrane, wykonane i nieodebrane, a także pocztę głosową.

Kliknij dwukrotnie na wpis, aby zobaczyć więcej szczegółów lub usunąć wpis
Odsłuchaj otrzymaną pocztę głosową bezpośrednio w zakładce historii (wizualna poczta
głosowa).
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Kontakty

Tutaj znajdziesz wszystkie swoje kontakty w kolejności alfabetycznej.

- Aby zadzwonić pod numer telefonu z listy, kliknij pozycję, a następnie kliknij numer.

Aby uzyskać więcej opcji, kliknij numer prawym przyciskiem myszy.

Możesz filtrować kontakty do kontaktów globalnych i prywatnych. Możesz edytować wpisy i dodawać
nowe.

- Aby to zrobić, kliknij odpowiednią ikonę funkcji, która pojawi się na pasku wyszukiwania, gdy tylko
przełączysz się do obszaru Kontakty.

Ustawienia

Tutaj znajdują się wszystkie parametry aplikacji, np:
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Ustawienia użytkownika
Przekierowanie połączeń
Kolejki
Klawisze funkcyjne
Fax
Pobieranie
Informacje

 

 

 

 

 

 

Należy pamiętać, że ustawienia faksu z Ncontrol nie są zsynchronizowane z aplikacją
internetową.

Lista ulubionych

Lista ulubionych jest listą klawiszy funkcyjnych, np. przycisków szybkiego wybierania lub
sygnalizacji zajętej linii ustawionych na Twoim numerze wewnetrznym.

Na przykład możesz zapisać najczęściej wybierane numery telefonów na liście ulubionych.

- Kliknij na Edytuj listę ulubionych.

- Następnie kliknij na przycisk plus i wpisz numer telefonu i nazwę.
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- Zapisz wpis

Wpis pojawi się teraz na liście ulubionych.

Jeżeli są już ustawione klawisze funkcyjne dla telefonu wewnętrznego (np. do telefonu
stacjonarnego), to pojawią się one tutaj w Twojej liście ulubionych.

To jest twoja wirtualna lista BLF.

Zobacz, kto mówi
Przeciągnij i upuść numer bezpośrednio z listy ulubionych, aby zainicjować
połączenie

 

 

 

Telefon / pole wybierania

Wybierz tutaj numer telefonu, na który chcesz zadzwonić
Użyj pola DTMF, aby wprowadzić numer telefonu, z którym chcesz się połączyć lub
wprowadzić PINy do pokoju konferencyjnego.
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2. Telefonowanie - jak wykonywać połączenia

Wykonywanie połączeń

Istnieje kilka możliwości nawiązania połączenia:

podwójne kliknięcie na numer, z którym chcesz się połączyć lub
przeciągnij i upuść numer do obszaru po prawej stronie lub
użyj klawiatury numerycznej, aby wprowadzić numer telefonu lub przeszukaj książkę
telefoniczną za pomocą pola wyszukiwania
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Twój status połączenia jest widoczny w górnej części ekranu. Podczas połączenia pojawi
się zielona linia wskazująca numer telefonu, z którym rozmawiasz i czas rozmowy.

Połączenia przychodzące

W przypadku połączenia przychodzącego pojawi się okienko z informacją o dzwoniącym jako
numer telefonu lub numer wewnętrzny oraz nazwa.

- Zaakceptuj lub odrzuć połączenie.

Powiadomienia w przeglądarce dla połączeń przychodzących

Zostaniesz powiadomiony o połączeniach przychodzących, gdy okno przeglądarki zostanie
zminimalizowane lub gdy jesteś aktualnie na innej karcie.

Zawieszenie połączeń

Możesz zawiesić połączenie klikając na przycisk zawieszenia .
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W przypadku kolejnego połączenia przychodzącego, pojawi się okienko z informacjami o
dzwoniącym. Kolejne wskazanie pojawi się w polu telefonicznym.

- Odbierz następne połączenie i automatycznie zawieś pierwsze połączenie.

Możesz też przekierować połączenie na pocztę głosową.

 

 

 

Możesz również zawiesić oba połączenia w tym samym czasie.
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Twój status połączenia jest widoczny w górnej części ekranu. Jeśli wszystkie połączenia są
zawieszone, pojawi się żółta linia wskazująca Twój status.

Przełączanie połączeń

Przełączanie połączeń to zmiana pomiędzy dwoma aktywnymi połączeniami.

- Kliknij na numer telefonu i przełącz połączenie.

Aktywne połączenie zobaczysz na zielonym pasku na samej górze aplikacji oraz w polu telefonicznym
oznaczonym jako "w trakcie rozmowy".

Przekierowanie połączeń

Interaktywny Blind Transfer
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Kiedy jesteś w trakcie rozmowy z kimś i chcesz przekierować rozmowę innej osobie bez pytania jej,
czy przekierowanie jest możliwe:

1. Wybierz nazwę z listy ulubionych/książki telefonicznej lub wpisz w polu wyszukiwania.

2. Przeciągnij i upuść wybraną nazwę na .

Transfer został pomyślnie zakończony, jeśli na pasku wyszukiwania wyświetlane są następujące
informacje:
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Zobacz, skąd pochodzi połączenie

Możesz zobaczyć, kto pierwotnie dzwonił, jeśli połączenie zostanie przekierowane.

Pierwotny rozmówca pojawia się w wyskakującym oknie. Pomarańczowa linia w wyskakującym
oknie  pokazuje osobę przekazującą połączenie.

3. Ustawienia
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Ustawienia

Tutaj znajdują się wszystkie parametry aplikacji.

Ustawienia są pogrupowane w siedmiu sekcjach:

Użytkownik
Przekierowanie połączeń
Kolejki
Klawisze funkcyjne
Fax
Pobierz
Informacje

Użytkownik

Tutaj możesz zobaczyć swój profil
Zmień swoje hasło
Wybierz swoje główne urządzenie - więcej szczegółów w rozdziale Przegląd - Menu aplikacji
Wybierz swój język aplikacji
Ustawienia opcji takich jak sygnalizacja połączenia oczekującego, interkom, równoległe
dzwonienie
Ustawienia dzwonków
Ustawienia poczty głosowej
Dodawanie powiązanych numerów wewnętrznych
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Przekierowanie połączeń

Ustawienie parametrów przekierowania połączeń.

Więcej szczegółów można znaleźć w rozdziale Przekierowanie połączeń.

Kolejki

Obecnie niedostępne.
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Klawisze funkcyjne

Ustaw klawisze funkcyjne.
Twoje klawisze funkcyjne będą również wyświetlane jako kontakty na Twojej liście ulubionych.

Fax

Jeśli posiadasz numer wewnętrzny faksu, możesz połączyć go ze swoją aplikacją, aby wysyłać i
odbierać faksy.
Będziesz potrzebował loginu i PIN-u faksu, aby podłączyć swój numer wewnętrzny.

- Przejdź do Ustawienia - Faks - Dodaj faks.

Po pomyślnym połączeniu numeru wewnętrznego faksu, w menu pojawi się funkcja faksu. Tutaj
znajdziesz swoją historię faksów i możesz wysyłać faksy.
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Pobieranie

Tutaj znajdziesz aktualną wersję aplikacji na pulpit dla Windows i MacOS do pobrania.

Informacje

Tutaj znajdziesz więcej informacji na temat aplikacji.
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4. Przekierowanie połączeń

Każdy użytkownik ma automatycznie ustawiony profil przekierowania połączeń - profil domyślny.

Jest on aktywny domyślnie.

- Można tworzyć spersonalizowane profile dla określonych scenariuszy, jak np. "Wakacje" i ustawić
docelowy numer telefonu, na który można przekierować połączenie.

Dostępnych jest do 10 profili przekierowania połączeń na każdy numer wewnętrzny.

Użytkownik może utworzyć do 9 dodatkowych profili przekierowania połączeń.

Utwórz profil

- Kliknij na przycisk + pod zakładką Profil.
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- Zdefiniuj tytuł i numer dla swojego profilu. Możesz również zdefiniować kolor dla swojego profilu.

Edycja profilu

Stworzyłeś profil "Wakacje". Aby dokładnie określić, co ten profil ma robić, możesz aktywować jeden
z warunków przekierowania połączeń

Zawsze
Zajęty
Brak odpowiedzi
Niezarejestrowany
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Można też ustawić regułę i korzystać z przekierowania połączeń opartego na źródłach:

Przekierowanie połączeń w oparciu o źródło oznacza, że możesz wybrać konkretne źródło, numer
telefonu i zdefiniować regułę - co się stanie, jeśli ten konkretny numer telefonu zadzwoni do Ciebie.

- Kliknij na przycisk + w zakładce "Wakacje" i dodaj regułę.

- Wybierz źródło, numer telefonu, dla którego chcesz zdefiniować swoją regułę, np. wybierz numer
wewnętrzny telefonu współpracownika Klara.

Zdefiniuj, co powinno się stać, jeśli Klara zadzwoni do Ciebie, np. za każdym razem, gdy zadzwoni,
jej połączenie powinno być zawsze przekierowane na Twoją pocztę głosową.

- Aby ustawić tę regułę, wybierz warunek "Zawsze".  

- Zdefiniuj miejsce docelowe, do którego połączenie Klary ma być przekierowywane, np. na Twoją
pocztę głosową.

- Zapisz tę regułę.
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Możesz również zasygnalizować zajętość, wybierając opcję "Zajęty" lub zdefiniować konkretny
numer telefonu, na który ma być przekierowane połączenie.

Aktywacja profilu

- Aby aktywować profil, należy kliknąć na niebieską kropkę obok nazwy profilu.

Jeśli chcesz skorzystać z tego profilu, musisz go aktywować. W przeciwnym razie aktywny
będzie profil podstawowy lub inny, który wybrałeś!

Duplikat profilu

W przypadku, gdy chcesz utworzyć podobny profil, ale różniący się od istniejącego, możesz go
zduplikować i wprowadzić nowy tytuł profilu, wybrać numer profilu i

- Kliknij przycisk "Zduplikuj". .
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- Wprowadź nowy tytuł profilu i wybierz numer profilu.

- Zdefiniuj zasady i warunki.

- Zapisz nowy profil. 

Warunki przekierowania połączeń

Istnieją cztery warunki przekierowania połączeń. Aby z nich skorzystać, należy zdefiniować miejsce
docelowe, do którego ma być przekierowane połączenie.

- Zdefiniuj miejsce docelowe przekierowania połączenia za pomocą rozwijanej listy.

Co oznaczają warunki przekierowania połączeń:

Zawsze

Rozmowa będzie zawsze przekierowywana. Dzwoniący zostanie następnie przekierowany
bezpośrednio do określonego miejsca docelowego.

Zajęty

Twój numer wewnętrzny jest zajęty. Gdzie należy przekierować połączenie?

Dzwoniący słyszy sygnał zajętości, a następnie zostaje przekierowany do określonego miejsca
docelowego.

Brak odpowiedzi

Nie odbierasz połączenia przychodzącego w określonym limicie czasu. Limit czasowy można ustawić
na 5, 10, 15 lub 20 sekund, klikając na numer rozwijany.

- Kliknij na numer w rozwijanej liście.

Dzwoniący słyszy sygnał oczekiwania, a następnie zostaje przekierowany do określonego miejsca
docelowego.
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Niezarejestrowany

Twoje urządzenie nie jest zarejestrowane na pbx (np. zerwany kabel itp.). Wszystkie połączenia
przychodzące będą przekierowane do określonego miejsca docelowego. 

Kody z gwiazdką (DTMF)

Kodem gwiazdkowym aktywacji profili przekierowania połączeń jest *10 (po którym następuje numer
profilu przekierowania połączeń. Numer profilu znajduje się na portalu administracyjnym).

- np. aby aktywować numer profilu 3, należy wybrać *103.

Za pomocą kodów gwiazdkowych można również aktywować dedykowane reguły przekierowania
połączeń, takie jak *11NUMER. Jeśli to zrobisz, reguła ta będzie zawsze ustawiona dla profilu
domyślnego, niezależnie od tego, który profil jest teraz aktywny.

Automatycznie aktywujesz profil domyślny, jeśli włączysz regułę przekkierowania połączeń za
pomocą kodu gwiazdki.
- np:
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Masz 3 profile.
Aktywnym profilem jest profil #2
Wybierz *110049892343123
Ustawiona zostanie reguła "zawsze przekierowuj połączenia na 0049892343123" i aktywowany
zostanie profil domyślny.

5. Konferencja

Zanim dołączysz do konferencji, musisz zapisać się na tę konferencję.

Aby zapisać się na konferencję, musisz znać nazwę konferencji lub numer wewnętrzny
oraz numer PIN konferencji.
Informacje te można znaleźć w zaproszeniu na konferencję.

Zapisz się na konferencję

- Wpisz nazwę konferencji lub numer wewnętrzny w pasku wyszukiwania.

Wyniki zostaną wyświetlone w aktywnym wyszukiwaniu, pogrupowane według typu i w kolejności
alfabetycznej.

Oto przykład szukamy „Konferencji audio” z numerem wewnętrznym 388.
Sala konferencyjna została znaleziona i należy ją teraz zasubskrybować.

- Kliknij konferencję wejściową.

- Wprowadź numer PIN konferencji.

- Kliknij subskrybuj.
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Po dokonaniu subskrypcji zobaczysz konferencję jako nową zakładkę w menu aplikacji i zobaczysz
konferencję, na którą dokonałeś subskrypcji na liście konferencji.
 

Aby uzyskać więcej informacji na temat konferencji, kliknij na wpis. Otworzy się wyskakujące
okienko.

Funkcje konferencji

- Aby zobaczyć uczestników konferencji i uzyskać dostęp do funkcji konferencji takich
jak wyciszenie/niewyciszenie itp., należy przesunąć nad nazwą konferencji.

- Kliknij na ikonę konferencji i przejdź do informacji o konferencji.
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Informacje o konferencji wyglądają następująco. W zależności od tego, w jaki sposób uczestniczysz w
konferencji, jako jej uczestnik lub prezenter, masz różne możliwości kontroli nad nią.
Ogólnie rzecz biorąc, w ramach konferencji dostępne są następujące funkcje:

wycisz lub wyłącz wyciszenie uczestników
wyklucz uczestnika z konferencji
zaproś uczestników
ustaw konferencję publiczną lub prywatną

Jeśli jesteś uczestnikiem konferencji, możesz tylko wyciszyć lub wyłączyć
wyciszenie siebie. Inne funkcje są dostępne tylko dla prezenterów.

6. Cloudya CRM Connect

Usługa CRM Connect umożliwia zintegrowanie dużej liczby narzędzi do zarządzania relacjami z
klientami (CRM) w Cloudya i korzystanie z telefonii bezpośrednio w zintegrowanych systemach
CRM.
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Rozwiązanie tego typu pozwala na oszczędność czasu i wydajniejszą pracę.

CRM Connect oferuje m.in. następujące funkcje:

bezpośrednie przeszukiwanie książki adresowej w zintegrowanym środowisku CRM
rozpoznawanie nazwy dzwoniącego
usługę Click-To-Dial dostępną w przeglądarkach internetowych i zintegrowanych aplikacjach

Instalacja Windows

1. Pobierz najnowszą aplikację desktopową Cloudya CRM Connect dostępną pod adresem:
https://www.nfon.com/en/service/downloads.

2. Otwórz instalator Cloudya z pobranych plików.
Instalacja Cloudya oraz CRM Connect odbywa się automatycznie. Po zakończeniu instalacji nastąpi
uruchomienie aplikacji komputerowej Cloudya.

3. Zaloguj się do aplikacji za pomocą swojej nazwy użytkownika i przejdź do Ustawień.
Po około minucie CRM Connect pojawi się w Ustawieniach.

4. Kliknij na CRM Connect, aby rozpocząć konfigurację integracji CRM.

Integracja CRM Connect Windows

1 Kliknij przycisk konfiguracji CRM Connect.

https://www.nfon.com/pl/serwis/pliki-do-pobrania
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W pasku systemowym otworzy się nowe okno.

3. Kliknij zakładkę Integracje.

4. Kliknij zakładkę Dodaj.
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Należy pamiętać, że liczba aplikacji wyświetlanych na liście rozwijanej różni się w
zależności od rodzaju posiadanej licencji.

4. Kliknij rozwijane menu Integracji.

5. Wybierz aplikację CRM, którą chcesz zintegrować.

6. Kliknij Dodaj.

Otworzy się strona konfiguracji.

7. Wprowadź pozostałe ustawienia zgodnie z oknem dialogowym strony.

Wybierz przykładowo folder Kontakty do integracji z programem Outlook.

8. Kliknij Zapisz, aby zakończyć integrację.
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Kliknij Przerwij, aby anulować konfigurację nowej integracji.

Kliknij Usuń, aby usunąć poprzednio skonfigurowaną integrację.

Instalacja Mac

1. Pobierz najnowszą aplikację Cloudya CRM Connect dla komputerów Mac:
https://www.nfon.com/en/service/downloads

2. Otwórz plik i postępuj zgodnie z kreatorem instalacji.

3. Kreator instalacji wymaga ponownego wprowadzenia hasła.

https://www.nfon.com/pl/serwis/pliki-do-pobrania#c304718


33

4. Po udanej instalacji można zamknąć kreatora instalacji.

Integracja CRM Connect Mac

1. Po uruchomieniu Cloudya uruchamia się również aplikacja Integracja.

2. Kolejne systemy CRM można dodać w konfiguracji w zakładce Integracje.
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3. Wybierz pozycję menu (Dodaj)
4. Naciśnij przycisk rozwijania
5. Wybierz system CRM
6. Kliknij Dodaj

Należy pamiętać, że liczba aplikacji wyświetlanych na liście rozwijanej różni się w
zależności od modelu licencji.

7. Menu pomocy jest dostępne dla każdej integracji CRM

8. Po zakończeniu konfiguracji integrację dodajemy przyciskiem Zapisz.

Dla każdego wymienionego systemu CRM szczegółowe instrukcje krok po kroku są dostępne za
pośrednictwem przycisku Pomoc.
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Przykłady aplikacji

Możliwości wyboru

CRM Connect oferuje różne opcje wykonywania połączeń wychodzących.

 

Należy pamiętać, że nie wszystkie aplikacje obsługują wszystkie opcje wybierania
wymienione poniżej.

Wybieranie numeru w trybie Focus

Ta metoda wybierania numeru wyświetla ikonę wybierania dla pola zawierającego numer telefonu.
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Aby pojawił się symbol wybierania numeru, należy najpierw zaznaczyć pole.

Wybieranie numeru w trybie Clipboard

Tzw. wybieranie ze schowka to wybieranie za pomocą schowka.

W tym celu należy zaznaczyć i skopiować numer telefonu.

Gdy numer zostanie skopiowany do schowka systemu Windows, zostaniesz automatycznie
poproszony o wybranie numeru za pomocą klawiatury lub kliknięcia myszą. Kliknij ikonę telefonu,
aby nawiązać połączenie.

Wybieranie numeru w trybie ScreenRead

Wybieranie ScreenRead może być używane do wybierania dowolnego numeru telefonu, który jest
dostarczany z numerami telefonów w aplikacjach Windows, dokumentach, podpisach e-mail lub
obrazach.

- Umieść wskaźnik myszy na wybieranym numerze i przytrzymaj kombinację wciśniętych klawiszy
CTRL+SHIFT, aby aktywować funkcję zapisu numeru telefonu.

Funkcja automatycznie konwertuje wszystko, co przypomina numer telefonu, na przycisk wybierania.
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Nie każdy obraz może być czytelny ze względu na warunki, w których występuje, np.
cyfry powinny być poziome i muszą mieścić się w polu wykrywania numeru.

Wybieranie numeru w trybie Web

Rozszerzenie przeglądarki

Dzięki wybieraniu internetowemu możesz wykonywać połączenia wychodzące bezpośrednio z
przeglądarki internetowej.

- Wybierz rozszerzenie dedykowane dla swojej przeglądarki. Obsługiwane są następujące
przeglądarki: Edge, Opera, Chrome lub Firefox.

- Następnie skorzystaj z funkcji wybierania numeru bezpośrednio ze strony internetowej.

Sterownik TAPI

Aktywuj aplikację zgodną z TAPI, która będzie pomocna podczas wybierania numerów:
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- Aktywuj sterownik TAPI, wywołanie do obsługi protokołu lub obsługi żądania TAPI.

 

Zalecamy sprawdzenie instrukcji TAPI producenta CRM w celu konfiguracji.

Ustawienia główne

W zakładce Zaawansowane znajdziesz:

informacje o wersji typowej dla konkretnej aplikacji
ustawienia językowe menu CRM Connect
opcję opinii zwrotnej klientów, która umożliwia przesyłanie anonimowych danych w celu
ulepszania produktu
dzienniki aplikacji zawierające szczegółowe informacje o konfiguracji oprogramowania
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W zależności od konfiguracji początkowej nie wszystkie informacje użytkownika są
wyświetlane.

C. Administrator - dodawanie nowych użytkowników

Ta informacja dotyczy użytkowników z uprawnieniami administratora!

Należy pamiętać, że zarządzanie numerem wewnętrznym jest obecnie
realizowane częściowo za pośrednictwem portalu administracyjnego.

Tworzenie użytkownika za pośrednictwem portalu administracyjnego

Stwórz numer wewnętrzny dla nowego użytkownika poprzez portal administracyjny.

Więcej informacji na temat tworzenia numeru wewnętrznego znajduje się w instrukcji portalu
administracyjnego.

Jak tylko użytkownik zostanie utworzony za pomocą portalu administracyjnego i będzie miał numer
wewnętrzny, użytkownik może być utworzony w konfiguracji systemowej aplikacji. Numer
wewnętrzny z portalu administracyjnego musi być następnie połączony z użytkownikiem w
konfiguracji systemowej aplikacji.

Tworzenie użytkownika poprzez konfigurację systemu

Jako administrator możesz dodawać nowych użytkowników do aplikacji i definiować ich uprawnienia.

- Najpierw należy przejść do konfiguracji systemu. Przejdź do menu aplikacji i kliknij na przycisk
"Przejdź do konfiguracji systemu".

- Wprowadź ponownie swoje hasło.
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Jesteś teraz w konfiguracji systemu.

- Przejdź do karty użytkownika.
- Kliknij na ikonę plus po prawej stronie.

- Wypełnij informacje o użytkowniku, takie jak nazwisko i adres e-mail.
- Wpisz numer wewnętrzny zdefiniowany w portalu administracyjnym
- Ustaw uprawnienia użytkownika.
- Kliknij zapisz.

Użytkownik zostanie utworzony.
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- Jeśli chcesz edytować wpis, możesz to zrobić za pomocą tego widoku.
- Następnie kliknij zapisz.

D. Gdzie uzyskać pomoc?

W ramach pomocy mają Państwo do dyspozycji różne źródła, proszę korzystać z nich w
proponowanej tu kolejności:

NFON AG
Machtlfinger Str. 7
81379 München
Tel.: + 49 89 45 3000
www.nfon.com

nfon.com

Na stronie nfon.com w dziale Serwis znajdą Państwo przegląd wszystkich
dokumentacji, plików do pobierania, blogów i portali jako stron pomocy i
inne informacje.
Przy dodatkowych komentarzach do dokumentacji, proszę zwrócić się do
redaktion@nfon.com.

https://www.nfon.com
mailto:redaktion@nfon.com
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portal.nfon.com
Na stronie startowej portalu serwisu znajdą Państwo liczne linki do
podręczników, krótkich instrukcji, pobrań oprogramowania i projektów.
Proszę szczegółowo przeczytać podręczniki. Pomogą oni Państwu w
optymalnym wykorzystaniu Państwa urządzenia telefonicznego.

support.nfon.com
Na stronie wsparcia NFON AG znajdą Państwo szczegółowe FAQ z
wartościowymi informacjami dotyczącymi Państwa urządzenia
telefonicznego. Zawsze mogą Państwo sprawdzić status swoich zapytać
dotyczących wsparcia i odpowiadać na zapytania zwrotne.

Gorąca linia
wsparcia dla stałych
klientów

Jeśli nie znaleźli Państwo pomocnych informacji w podręcznikach ani w FAQ
ani pośród pozostałych     treści strony internetowej wsparcia, mogą
Państwo utworzyć telefonicznie zapytanie o wsparcie. Mogą Państwo
dzwonić do naszych pracowników wsparcia od poniedziałku do piątku w
godzinach między 8:00 a 18:00 pod numerem telefonu +49 800 63 66 555.
Proszę uwzględnić w swoim zapytaniu przynajmniej następujące punkty:
•
Proszę podać numer klienta, swoje imię i nazwisko oraz numer telefonu
zwrotnego
•
Kompletny opis problemu, błędu lub zapytania dotyczącego obsługi
•
Proszę dokładnie określić sprawiające problem komponenty urządzenia (np.
przy urządzeniach końcowych adres MAC)
•
Proszę określić, od jakiego czasu z jaką częstotliwością występuje takie
zachowanie
•
Proszę podać, jakich z jakich innych źródeł wsparcia Państwo korzystali
Poza godzinami pracy włączone jest centralne przyjęcie błędu, która
przyjmuje Państwa zapytanie, tworzony jest formularz kontaktowy i w
bardzo pilnych przypadkach informowany jest personel dyżurny. W razie
pytań dotyczących obsługi i wsparcia przy konfiguracji w zależności od
indywidualnych warunków umowy może zostać naliczona opłata do 120,- €
za godzinę. Rozliczenie dokonywane jest przy tym dokładnie co do minuty.

Gorąca linia
wsparcia dla
klientów testowych

Dla klientów testowych utworzona jest specjalna gorąca linia serwisu
dopasowana specjalnie do ich potrzeb. Mogą Państwo dzwonić do
pracowników tej gorącej linii od poniedziałku do piątku w godzinach między
9:00 a 17:00 pod numerem telefonu +49 89 45 300 553. Prosimy o
wyrozumiałość, że poza tymi godzinami pracy nie możemy oferować
wsparcia dla klientów testowych.
Wsparcie dla klientów w Niemczech:
portal.nfon.com ~ support.nfon.net ~+49 800 63 66 555
Wsparcie dla klientów z Wielkiej Brytanii:
portal.nfon.at ~ support.nfon.net ~ Hotline +44 20 3740 6740
Wsparcie dla klientów z Austrii:
portal.nfon.at ~ support.nfon.net ~ Hotline +43 2742 7 55 66-555
Wsparcie dla klientów we Francji:
portal.nfon.at ~ support.nfon.net ~ Hotline +33 01 88 45 38 00
Wsparcie dla klientów we Włoszech:
portal.nfon.at ~ support.nfon.net ~ Hotline +39 02 99749 920
Wsparcie dla klientów z Holandii:
portal.nfon.at ~ support.nfon.net ~ Hotline +31 88 938 2444

https://portal.nfon.com
https://www.support.nfon.com
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