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Aplikacja mobilna Cloudya instrukcja
(Android)

A. Informacje ogólne

1. Wprowadzenie

Witamy!

Ta instrukcja pomoże Ci zoptymalizować korzystanie z aplikacji mobilnej Cloudya (Android), systemu
telefonicznego w chmurze firmy NFON.

Mamy nadzieję, że spodoba Wam się praca z Cloudya!

Temat do zmian
Wersja1 / 03/2020 (PL)

Najnowsze notatki prasowe można znaleźć tutaj.

2. Używane 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

Wspieramy korzystanie z aplikacji mobilnej na następujących systemach operacyjnych:

https://www.nfon.com/de/service/release-notes
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Android 8 i wyżej

rootowane telefony komórkowe nie są obsługiwane!

Logowanie

W celu użycia aplikacji należy zalogować się za pomocą nazwy użytkownika i hasła Cloudya. Są to te
same dane dostępu, których używasz na stronie https://start.cloudya.com.

Po pierwszym zalogowaniu aplikacja przeprowadzi Cię przez

ustawienia w celu rejestracji numeru mobilnego
pozwolenia wymagane do działania aplikacji

Te ustawienia można później zmienić. Proszę pamiętać, że bez wcześniejszych pozwoleń aplikacja
może nie działać w zamierzony sposób.

Kolejne logowanie

Przy kolejnych logowaniach można wybrać kontynuowanie wcześniejszej sesji z jej ustawieniami,
usunięcie tej sesji lub stworzenie nowej sesji.

2. Ulubione i konferencje

Ulubione

Po zalogowaniu pierwszym początkowym ekranem są „Ulubione”, które są zgodne z przyciskami
funkcyjnymi Twojego rozszerzenia.

https://start.cloudya.com
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Przegląd ogólny

Ten przegląd jest podzielony na 5 sekcji głównych

Widok „Ulubionych”, który można przełączyć na „Konferencje”1.
Przycisk szybkiego dostępu do klawiatury numerycznej2.
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Pasek zakładek do wymiany 1. na widok „Historię” lub „Szukaj” i powrót3.
Szybki dostęp do Profili Przekazywania Połączenia i DND4.
Ustawienia aplikacji5.
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3. Historia i poczta głosowa

Historia

„Historia” pokazuje listę ostatnich połączeń. Ten widok można przełączyć na „Wiadomości głosowe”
w celu przeglądania aktualnych wiadomości głosowych.
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Filtruj ustawienia

W górnym prawym rogu, pod Szybkim dostępem do Profili Przekazywania Połączenia i
DND, znajduje się ustawienie filtrowania historii połączeń wedug

Wszystkie



7

Nieodebrane
Zaakceptowane
Wychodzące

4. Szukaj
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Szukaj

„Szukaj” daje Ci możliwość wyszukiwania numerów docelowych z PBX oraz Twoich kontaktów w
telefonie.
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Filtr wyszukiwania

Aby rozpocząć wyszukiwanie, kliknij na lupkę w górnym prawym rogu. Zaraz poniżej znajduje się
ustawienie do filtrowania wyników wyszukiwania według ich źródła, np.

Lokalny
Numery wewnętrzne
Subskrybowane konferencje
Grupa
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C. Telefonia

1. Wykonaj połączenie
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Wykonaj połączenie

W celu rozpoczęcia połączenia wystarczy kliknąć na którykolwiek z ulubionych, historię połączeń lub
wynik wyszukiwania. W przypadku, gdy chcesz wybrać określony numer, otwórz wybierane
specjalnym przyciskiem i wprowadź numer, na jaki chcesz zadzwonić.
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Opcje w połączeniu

W połączeniu są wymienione następujące opcje.

Wycisz
GSM
Klawiatura numeryczna
Aktywuj/dezaktywuj głośniki
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2. Odbieranie połączeń

Odbieraj połączenia w trybie zablokowanym

Połączenia przychodzące za pośrednictwem Cloudya można odbierać jak zwykłe połączenia
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Gdy telefon jest zablokowany

Odbieranie połączeń z aplikacją w tle

Połączenia przychodzące za pośrednictwem Cloudya można

odbierać jak zwykłe połączenia podczas używania innej aplikacji/aplikacji w tle
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Odbieranie połączeń podczas użycia aplikacji

Połączenia przychodzące za pośrednictwem Cloudya można

odbierać jak zwykłe połączenia podczas używania aplikacji
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D. Ustawienia

1. Przegląd
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Ustawienia aplikacji

Do ustawień aplikacji można mieć dostęp poprzez kliknięcie profilu użytkownika w górnym lewym
rogu, tu możesz uzyskać dostęp i zmienić ustawienia dla

"Połączenie z"
"VoIP"
Przekazywania połączenia
Ustawienia

Język
Zadzwoń poprzez numer
Zarejestruj numer telefonu
Uprawnienia aplikacji

Ponadto możesz zakończyć aktualną sesję poprzez „Wyloguj się” stamtąd.
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E. Gdzie możesz uzyskać pomoc

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

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

https://www.nfon.com
mailto:redaktion@nfon.com
https://portal.nfon.com
https://www.support.nfon.com
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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
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