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A. Informacje ogólne

1. Wstęp

Witamy!

Niniejszy podręcznik pomoże zoptymalizować korzystanie z systemu Cloudya, systemu
telefonicznego w chmurze firmy NFON.

Mamy nadzieję, że praca z Cloudya sprawi Ci przyjemność!

Z zastrzeżeniem zmian
Wersja 1 / 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

Wspieramy korzystanie z aplikacji mobilnej na następujących systemach operacyjnych:

Android 8 i wyższy / iOS 12 i wyższy
zrootowany Android/telefony komórkowe z usuniętym zabezpieczeniem
producenta iOS nie będą obsługiwane!
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Logowanie

Aby skorzystać z aplikacji należy postępować w następujący sposób:

- Otworzyć aplikację https://start.cloudya.com

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

- Kliknij zaloguj.

 

 

Po zalogowaniu się, zobaczysz ekran startowy aplikacji.

https://start.cloudya.com/auth/login
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Przegląd aplikacji

Aplikacja jest podzielona na 5 głównych sekcji:

Ustawienia użytkownika1.
Pasek wyszukiwania2.
Opcje telefonu3.
Telefon / Pole wyboru4.
Pasek aplikacji5.
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Ustawienia użytkownika

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)
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.
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Gdy menu aplikacji jest zamknięte, w lewym górnym rogu widzisz swoją nazwę i urządzenie, z
którego dzwonisz.

- Jeśli chcesz dodać nowy numer zewnętrzny, z którego chciałbyś zadzwonić, 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.
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Numer hotelowy pojawia się teraz na liście urządzeń, z których można wykonywać połączenia.

- Aby zadzwonić za pośrednictwem numeru pokoju hotelowego, kliknij na wejście do hotelu.
Telefon w pokoju hotelowym jest teraz wybrany jako urządzenie do wykonywania połączeń.
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Pasek wyszukiwania

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

Menu telefonu aplikacji mobilnej jest podzielone na trzy zakładki:

Telefon
Historia
Ustawienia

 

Telefon

Zainicjuj połączenia.

Więcej informacji na temat wykonywania połączeń znajduje się w rozdziale Telefon - jak
wykonywać połączenia.
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W zakładce telefonu znajdziesz również swoją listę ulubionych i konferencje.
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Historia

W zakładce Historia znajdziesz wszystkie swoje połączenia i pocztę głosową.

Historię można filtrować za pomocą symbolu filtra na pasku wyszukiwania lub usuwać wpisy za
pomocą symbolu długopisu.
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Ustawienia

Tutaj znajdują się wszystkie parametry aplikacji, np:

Przekierowanie połączeń
Język
Dzwoń poprzez numer 
Zarejestruj numer telefonu
Uprawnienia aplikacji
Drukuj
Ochrona danych
GTC
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Telefon/pole wybierania

Wybierz tutaj numer telefonu, na który chcesz zadzwonić
Użyj pola DTMF, aby wprowadzić numer telefonu, z którym chcesz się połączyć lub wprowadź
PINy do pokoju konferencyjnego.
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Pasek aplikacji

Na pasku aplikacji znajdują się dwie funkcje: skrót do przełączania między profilami przekierowania
połączeń pod symbolem strzałki, a obok funkcja DND.
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2. Telefon - jak wykonywać połączenia

Wykonywanie połączeń

Istnieje kilka możliwości nawiązania połączenia:

użyj klawiatury numerycznej, aby wprowadzić numer telefonu
kliknij na kontakt na liście ulubionych lub w swojej historii, aby rozpocząć połączenie.
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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.
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Zawieszenie połączeń

Połączenie można zawiesić, klikając na przycisk menu  w zielonym obszarze i wybierając

przycisk zawieszenia .
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Przekierowanie połączeń

- Aby przekierować połączenie, kliknij na przycisk menu w zielonym polu  .

- - Kliknij na przycisk przekierowania . .

Zostanie wyświetlony katalog. Można go przeszukać lub wprowadzić żądaną nazwę na pasku
wyszukiwania.

- Kliknij na wpis, tzn. na osobę, której chcesz przekierować połączenie.

Aplikacja wyświetla komunikat o statusie, gdy tylko połączenie zostanie pomyślnie przekierowane.

Dla Ciebie połączenie zostaje natychmiast zakończone.
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3. Ustawienia

Ustawienia

Tutaj znajdują się wszystkie parametry aplikacji, np:

Przekierowanie połączeń
Język
Rejestracja numeru telefonu
Uprawnienia aplikacji
Drukuj
Ochrona danych
GTC

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



22

Przekierowanie połączeń

Tutaj możesz aktywować i dezaktywować swoje profile przekierowania połączeń. Jeśli stworzyłeś
własne profile przekierowania połączeń za pomocą aplikacji Web App lub Desktop App, pojawią się
one na ekranie startowym aplikacji mobilnej pod przyciskiem strzałki.

Aplikacja mobilna pozwala na zarządzanie i edycję tylko domyślnego profilu przekierowania
połączeń. Możesz tworzyć swoje osobiste profile przekierowania połączeń, jak również nowe profile
przekierowania połączeń poprzez aplikację Web App lub Desktop App.

Gdy tylko zmienisz warunek przekierowania połączenia w aplikacji mobilnej, zmieniasz warunek 
profilu domyślnego. Spowoduje to automatyczną aktywację profilu domyślnego.

- Aby aktywować osobisty profil przekazywania połączeń, kliknij ikonę strzałki 

na pasku aplikacji.

Lista profili przekierowania połączeń pojawi się w dolnej części wyświetlacza.
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- Wybierz żądany profil.

- Po kliknięciu na profil zostanie on aktywowany.

Zarejestruj numer telefonu

Masz możliwość zarejestrowania swojego numeru telefonu komórkowego w aplikacji. Jeśli numer
telefonu jest zarejestrowany, można kontynuować połączenie przez połączenie GSM, jeśli połączenie
z Internetem jest słabe.

Numer telefonu komórkowego jest również używany do nawiązywania połączenia poprzez funkcję.
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Uprawnienia aplikacji

Aplikacja potrzebuje pewnych uprawnień, aby działać poprawnie. Tutaj możesz je przeglądać i
przypisywać indywidualnie.
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Informacje na temat aplikacji

Tutaj znajdują się następujące informacje na temat aplikacji:

Drukowanie
Ochrona danych
GTC
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4. 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.
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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.

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.
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Konferencja za pośrednictwem aplikacji mobilnej

- Otwórz zakładkę konferencji.

Zobaczysz salę konferencyjną, do której już się zapisałeś.

- Kliknij na wpis. Zostanie zainicjowane połączenie z salą konferencyjną.
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Jak tylko inni uczestnicy dołączą do konferencji, zobaczysz ich na liście uczestników konferencji.



30

Funkcje konferencji

W ramach konferencji dostępne są następujące funkcje:

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

- Aby uzyskać dostęp do funkcji konferencji, wyczyść imię i nazwisko uczestnika konferencji po lewej
stronie.

W zależności od tego, w jaki sposób uczestniczysz w konferencji, jako jej uczestnik lub prezenter,
masz różne możliwości kontroli nad nią.
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Jeśli jesteś uczestnikiem konferencji, możesz tylko wyciszyć lub
wyłączyć wyciszenie siebie. Inne funkcje są dostępne tylko dla prezenterów.

Konferencja ad-hoc

Możesz również rozpocząć konferencję ad-hoc, jak tylko będziesz w trakcie aktywnego połączenia.

- Kliknij na przycisk Dodaj.

W międzyczasie Twoje aktywne połączenie zostanie zawieszone.
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Otworzy się katalog.

- W polu wyszukiwania wpisz nazwę kontaktu, który chcesz dodać do konferencji ad hoc.

- Kliknij ten wpis, aby rozpocząć połączenie.
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Uczestnik zostanie wezwany.



34

Kiedy drugi uczestnik odbierze połączenie, możesz połączyć obu uczestników w konferencji ad-hoc.

- Przesuń palcem po pierwszym uczestniku, aby zobaczyć funkcje połączenia.

- Kliknij przycisk Konferencji .
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Obydwaj uczestnicy są teraz połączeni w konferencji ad-hoc i mogą korzystać ze wszystkich funkcji
konferencji.
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C. 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.

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.

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