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Podręcznik Nvoice Mobile - Android

A. Informacje ogolne

1. Wstęp

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.

3. Wskazówki

Należy przestrzegać następujących wskazówek dotyczących użycia FMC:

Please note that Dual Sim mobile telephones are not supported.

FMC nie jest szyfrowane. Połączenia dokonywane przez GSM nie mogą być szyfrowane.

B. Sposób działania Nvoice Mobile

1. Tożsamości

Nvoice Mobile umożliwia wyraźne rozróżnienie między zwykłą tożsamością w sieci komórkowej a
tożsamością Nvoice Mobile – zarówno dla przychodzących, jak i wychodzących rozmów.
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Są Państwo osiągalni mobilnie także pod swoim numerem telefonu stacjonarnego 0891234567, a
przy wybieranych połączeniach na wyświetlaczu pokazywany jest również numer telefonu
stacjonarnego 0891234567.

Możliwe jest dołączenie tożsamości firmy do prywatnie używanego telefonu komórkowego.

Nvoice Mobile
Tożsamość
Numer telefonu stacjonarnego
np. +49891234567

Zwykła
Tożsamość w sieci komórkowej
Numer telefonu komórkowego
np. +491791234567

W razie potrzeby tożsamość Nvoice Mobile można wyłączyć (np. na koniec pracy).
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2. Technologia

Klient Nvoice Mobile tworzy połączenie z instalacją telefoniczną. Instalacja telefoniczna łączy się
następnie za pomocą Państwa numeru stacjonarnego z wybranym numerem telefonu.

W przypadku braku zasięgu WLAN i braku zamówionego pakietu danych mogą w ten
sposób powstać koszty za transmisję danych. Za granicą zalecamy uruchamiać klienta
wyłącznie z sieci WLAN.

3. Argumenty związane z kosztami

3.1. Rozmowy przez WLAN

Klient Nvoice Mobile umożliwia Państwu stanowisko biznesowe, które jest osiągalne mobilnie, przy
jednoczesnej ochronie Państwa sfery prywatnej – za pośrednictwem klienta Nvoice Mobile telefonują
Państwo także mobilnie pod swoją tożsamością biznesową. Zasadniczo klient Nvoice Mobile szuka
najkorzystniejszego połączenia i optymalizuje koszty.
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Jeśli dla telefonu komórkowego dostępna jest sieć WLAN poprzez już ustanowiony punkt dostępowy,
wówczas każda rozmowa wychodząca wykonywana jest automatycznie za pośrednictwem WLAN i
tworzone jest połączenie VOIP z instalacjią telefoniczną. W przypadku połączenia wewnętrznego nie
powstają w ten sposób żadne koszty sieci komórkowej. W razie zewnętrznego numeru telefonują
Państwo na najkorzystniejszych warunkach instalacji telefonicznej.

3.2. Płynne przełączanie

Rozmowy przy użyciu klienta Nvoice Mobile prowadzone są z zasady poprzez najkorzystniejsze
dostępne łącze. Jeśli podczas trwającej rozmowy przez telefon komórkowy znajdują się Państwo w
sieci GSM i zmienią ją na sieć WLAN, która zdefiniowana jest już w Państwa komórce jako punkt
dostępowy, klient Nvoice Mobile automatycznie zmienia rodzaj połączenia z GSM na WLAN (płynne
przełączanie).

Odwrotnie odbywa się to w ten sam sposób. Jeśli podczas prowadzonej rozmowy przez telefon
komórkowy znajdują się Państwo w sieci WLAN i wyjdą poza zasięg WLAN, następuje automatyczne
przełączenie z WLAN do sieci GSM.

Przełączenie zostanie automatycznie zasygnalizowane przez telefon komórkowy. Przy tym może
ewentualnie dość do krótkiej przerwy podczas przełączania. Z reguły Państwa rozmówca nawet tego
nie zauważy.
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3.3. Zmiana SIM

Dzięki funkcji „Zmiana SIM“ można używać klienta Nvoice Mobile z różnymi kartami SIM. Jest to
praktyczne przede wszystkim wtedy, jeśli często zmieniają Państwo kraje pobytu.

Na przykład mieszkając w Austrii i pracując w Niemczech można na kliencie Nvoice Mobile
korzystać z kart SIM dla obu krajów (niemieckiego operatora jak np. Vodafone i austriackiego
operatora jak np. Orange) i dzięki temu oszczędzać na drogich opłatach roamingowych.

Jeśli włoży się kartę SIM do swojej komórki, w przypadku której numer GSM został wcześniej
zapisany w portalu serwisu w urządzeniu końcowym Nvoice Mobile, wystarczy tylko w menu
konfiguracyjnym klienta Nvoice Mobile wybrać „Zmiana SIM“, a klient Nvoice Mobile automatycznie
połączy się z instalacjią telefoniczną.
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3.4. Call-Back (oddzwanianie)

Call-Back – dla rozmów telefonicznych o wysokich kosztach roamingowych

Jeśli telefonują Państwo z zagranicy do Niemiec, a sieć WLAN jest niedostępna, wtedy opłaca się
ewentualnie połączenie telefoniczne poprzez Call-Back.
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Przykład kosztów:

Państwo lub jeden z Państwa pracowników przebywa przez miesiąc w USA i w czasie telefonowania
nie ma do dyspozycji sieci WLAN. W tym miesiącu pracują Państwo przez 20 dni (dni robocze - DR) i
telefonują każdego dnia przez 15 min. na niemiecki numer sieci stacjonarnej np. +49891234567.

Odbieranie:

- 1 pracownik (PR), używający telefonu komórkowego

- Użycie telefonu: 15 minut / dzień roboczy / telefon komórkowy

- Cena za minutę z USA do Niemiec: 1,25 €/min. (Taryfa Telekom XL)*

 20DR x 1PR x 15 min. x 1,25 €/min. = 375 € (z taryfą Telekom XL)

 20DR x 1PR x 15 min. x 0,72 €/min. = 216 € (z klientem Nvoice Mobile)***
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Odpowiada to oszczędności kosztów w 42,5%

*Stan 1.2.2011 r.

** Cena składa się z 0,58€ kosztów za przychodzące połączenia roamingowe + 0,119€ dodatku nfon
na sieć komórkową + 0,019€ dodatku nfon na niemiecką sieć stacjonarną

*** Na klienta FNvoice Mobile przypada miesięczna cena podstawowa za aktywowane urządzenie
końcowe. Zastrzegamy sobie błędy

Proszę pamiętać, że w celu skorzystania z funkcji Call-Back w abonamencie sieci
komórkowej musi być zawarty pakiet danych. Na połączenie Call-Back wymagane jest ok.
3KB danych. Informacje dotyczące Call-Back za granicą patrz rozdział D.Koszty / 2.
Nvoice Mobile za granicą.

Funkcja Call-Back dla połączeń wychodzących:

W kraju funkcja ta służy do przeniesienia kosztów użytkowników sieci komórkowej na firmę. np. jeśli
pracownik korzysta w prywatnej taryfy sieci komórkowej. Przy użyciu funkcji oddzwaniania koszty
powstają wyłącznie po stronie instalacji telefonicznej, co prowadzi do przejrzystego podziału
kosztów.Za granicą funkcja oddzwaniania opłaca się, jeśli do telefonu komórkowego włoży się
zagraniczną kartę SIM, ponieważ w ten sposób unika się kosztów roamingu inbound.[Call-Back
opłaca się za granicą zawsze wtedy, kiedy opłaty roamingowe inbound + połączenie instalacji
telefonicznej z Nvoice Mobile + połączenie instalacji telefonicznej z wybranym numerem telefonu są
korzystniejsze niż opłaty roamingowe outbound.]
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Połączenie za pośrednictwem klienta Nvoice Mobile przez Call-Back:

- Aby wykonać połączenie przez Call-Back, należy wprowadzić numer telefonu bezpośrednio do
klienta Nvoice Mobile lub wybrać kontakt ze swojej książki telefonicznej.

- Zadzwonić do odpowiedniej osoby docelowej.
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- Wybrać „Zapytanie o połączenie zwrotne“.
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- Połączenie zwrotne zostaje wywołane.
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- Połączenie jest nawiązywane.
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- Rozmowa jest aktywna.



14

3.5. Reverse Call-Back (oddzwanianie na koszt odbierającego)

Przy połączeniu przychodzącym najpierw otrzymują Państwo połączenie od instalacji telefonicznej
(zapytanie przez kanał danych), a następnie ustanawiane jest połączenie z telefonu komórkowego z
instalacji telefonicznej – instalacjia telefoniczna łączy następnie połączenie z klienta Nvoice Mobile i
połączenie przychodzące. Dla rozmówców nie różni się to niczym od pozostałych połączeń. Może się
jednak zdarzyć, że ustanawianie połączenia potrwa kilka sekund.

W przypadku pakietu połączeń w sieci stacjonarnej na telefonie komórkowym nie powstaną żadne
inne koszty. Warunkiem użycia funkcji Reverse Call-Back jest pakiet danych w abonamencie oraz
dostępność sieci danych (GPRS, UMTS itd.) podczas połączenia przychodzącego.
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Dla klientów z pakietem połączeń w sieci stacjonarnej lub taryfą minutową z sieci komórkowej do
sieci stacjonarnej, z niższymi kosztami niż korzystne warunki nfon z instalacji telefonicznej na
telefon komórkowy, opłaca się aktywować tę ekskluzywną funkcję Nvoice Mobile.W przypadku
pakietu połączeń w sieci stacjonarnej na telefonie komórkowym nie powstaną żadne inne koszty,
nawet jeśli nie ma dostępnej sieci WLAN.

Proszę pamiętać, że do użycia funkcji Reverse Call-Back musi być zawarty pakiet danych
w abonamencie oraz zapewniona dostępność sieci danych (GPRS, UMTS itd.) podczas
połączenia przychodzącego. Jeśli nie mają Państwo dostępu do sieci danych, nie można
skorzystać z tej funkcji. W takim przypadku przy połączeniu przychodzącym na Państwa
telefon wewnętrzny Nvoice Mobile dokonywane jest bezpośrednie przekierowanie z
instalacji telefonicznej na numer telefonu komórkowego urządzenia końcowego Nvoice
Mobile i powstają w ten sposób koszty po stronie instalacji telefonicznej za
przekierowanie na Państwa telefon komórkowy.

Informacje ogólne

Aby móc skorzystać z funkcji Reverse Call-Back, należy ją aktywować za pośrednictwem portalu
serwisu w danym urządzeniu końcowym Nvoice Mobile. Tam można też ewentualnie dezaktywować
tę funkcję.

Jeśli już używają Państwo klienta Nvoice Mobile i chcą później aktywować funkcję Reverse Call-Back,
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należy wykonać następujące kroki:

-Zalogować się w portalu serwisu, otwierając przeglądarkę internetową i wpisując URL
portal.nfon.net. Tam potrzebny jest Państwa numer klienta i powiązane z nim hasło.

-W portalu serwisu należy kliknąć „ELEMENTY“, a następnie „Urządzenia końcowe“.

-Następnie proszę wybrać z widoku odpowiednie urządzenie końcowe Nvoice Mobile.

-Po wybraniu urządzenia końcowego Nvoice Mobile (klikając dwukrotnie na urządzenie końcowe lub
zaznaczając odpowiednie urządzenie końcowe), otwiera się odpowiedni dialog urządzeń końcowych
Nvoice Mobile. Tam można teraz aktywować lub dezaktywować funkcję Reverse Call-Back. Jeśli
funkcja jest zaznaczona, to jest aktywowana. Jeśli funkcja nie jest zaznaczona, to jest
dezaktywowana.

Po aktywowaniu lub dezaktywowaniu funkcji za pośrednictwem portalu serwisu należy
tak samo jak w B. Instrukcja instalacji / 6. Automatyczna Konfiguracja na nowo pobrać
konfigurację!

W celu użycia funkcji Reverse Call-Back należy dopasować opcję wykorzystania danych dla klienta
Nvoice Mobile.

-Otworzyć „Ustawienia“ w menu klienta Nvoice Mobile
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Następnie proszę otworzyć „Ustawienia sieciowe“. Tam wybrać „dynamiczny“. „VoIP przez 3G“ musi
być nieaktywne.
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Telefonowanie za pomocą Reverse Call-Back

Reverse Call-Back jest dostępne tylko wtedy, jeśli Państwa telefon komórkowy znajduje
się w zasięgu sieci GSM. Tzn., nie może istnieć żadne aktywne połączenie WLAN.

-Przy połączeniu przychodzącym otrzymują Państwo najpierw zaproszenie do odebrania połączenia.
Proszę wybrać „Odbierz“.
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-Teraz zostanie nawiązane połączenie z telefonu komórkowego z instalacjią telefoniczną – instalacjia
telefoniczna łączy następnie połączenie z klienta Nvoice Mobile i połączenie przychodzące. Usłyszą
Państwo sygnał akustyczny, jeśli połączenie zostanie nawiązane. Rozmowa jest aktywna.
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Proszę pamiętać, że do użycia funkcji Reverse Call-Back musi być zawarty pakiet danych
w abonamencie oraz zapewniona dostępność sieci danych (GPRS, UMTS itd.) podczas
połączenia przychodzącego. Jeśli nie mają Państwo dostępu do sieci danych, nie można
skorzystać z tej funkcji. W takim przypadku przy połączeniu przychodzącym na Państwa
telefon wewnętrzny Nvoice Mobile dokonywane jest bezpośrednie przekierowanie z
instalacji telefonicznej na numer telefonu komórkowego urządzenia końcowego Nvoice
Mobile i powstają w ten sposób koszty po stronie instalacji telefonicznej za
przekierowanie na Państwa telefon komórkowy.

C. Instrukcja instalacji

1. Kompatybilne modele

Klient Nvoice Mobile dla systemu Android jest kompatybilny dla wersji
oprogramowania 2.1 do 6.0.

Ważne wskazówki dotyczące kompatybilności:

Dla telefonów komórkowych z systemem Android, którego oprogramowanie zostało nieoficjalnie
odblokowane (tzw. ”root”) nie podejmujemy się wsparcia.
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Proszę pamiętać, aby zawsze używać najaktualniejszej wersji Androida udostępnionej przez
producenta telefonu komórkowego. Tak zwane „Custom ROM-y“ nie są obsługiwane. Z powodu
specyficznych dla producenta różnic w wersjach Android w poszczególnych przypadkach może
dochodzić do ograniczeń i problemów z obsługą.

Szczegółowa lista kompatybilnych urządzeń końcowych znajduje się w dokumencie „Lista
kompatybilności Nvoice Mobile Android“.

Jeśli korzystają Państwo z telefonu komórkowego z kartą prepaid, może się zdarzyć, że
klient Nvoice Mobile nagle przestanie działać. Przyczyną tego może być brak środków na
karcie prepaid lub brak odblokowanych sesji Web.

2. Krótka instrukcja

Sposób postępowania dotyczący instalacji klienta Nvoice Mobile NFON AG (decydująca kolejność):

-Należy odwiedzić oficjalny sklep Google Play  i pobrać aplikację „Nvoice Mobile“ . 

-Zalogować się w portalu serwisu w zakładce ELEMENTY / Urządzenia końcowe „Urządzenie
końcowe Nvoice Mobile“. Tam należy podać IMEI urządzenia końcowego Android do identyfikacji

-Należy utworzyć telefon wewnętrzny, gdzie wybiera się odpowiedni telefon komórkowy jako
urządzenie końcowe (wyświetlony IMEI)

-Po instalacji aplikacji znajdą Państwo program w swoim menu głównym pod nazwą „Nvoice Mobile“.

Otwórz program (klienta Nvoice Mobile). Program pokazany jest następującym symbolem: 

-Mogą Państwo połączyć aplikację z ekranem startowym aby klient Nvoice Mobile widoczny był
bezpośrednio na ekranie startowym..

-Po utworzeniu urządzenia końcowego Nvoice Mobile i dopasowanego telefonu wewnętrznego w
portalu serwisu i zainstalowaniu klienta Nvoice Mobile na swoim telefonie komórkowym aplikacja
Nvoice Mobile powinna automatycznie pobrać konfigurację (w innym razie patrz B.6. Automatyczna
konfiguracja).

 

 

Jeśli często zmieniają Państwo kartę SIM, może się zdarzyć, że klient nie będzie mógł
poprawnie przyporządkować konfiguracji. Jeśli Państwo np. często zmieniają kartę SIM T-
Mobile i Vodafone, może się zdarzyć, że podczas gdy włożyli Państwo kartę SIM T-Mobile,
zapisana jest jeszcze konfiguracja Vodafone. Może to prowadzić do ewentualnych
problemów.

Jeśli klient Nvoice Mobile nie będzie działać, proszę sprawdzić konfigurację. Jeśli
korzystają Państwo z telefonu komórkowego z kartą prepaid, może się zdarzyć, że klient
Nvoice Mobile nagle przestanie działać. Przyczyną tego może być brak środków na karcie
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prepaid lub brak odblokowanych sesji Web.

3. Instalacja klienta Nvoice Mobile w instalacji telefonicznej

Należy podjąć następujące kroki, aby zainstalować swój Nvoice Mobile poprzez portal serwisu:

-Aby zalogować się w portalu serwisu, należy wejść za pośrednictwem przeglądarki internetowej na
stronę portal.nfon.net i podać swój numer klienta oraz powiązane z nim hasło.

-W portalu serwisu proszę kliknąć „ELEMENTY“, a następnie „Urządzenia końcowe“

Następnie należy kliknąć „Dodaj urządzenie końcowe“ i tam wybrać Android.

 ⇒ Następnie można zainstalować telefon komórkowy jako urządzenie końcowe w portalu serwisu

-Proszę wprowadzić IMEI – pojawi się na wyświetlaczu telefonu komórkowego po wpisaniu *#06#.
(Proszę wpisywać IMEI bez znaków specjalnych. IMEI może być ew. wyświetlony na wyświetlaczu
telefonu komórkowego ze znakami specjalnymi.

-Należy kliknąć „Utwórz nowy numer GSM“, aby wprowadzić numer telefonu komórkowego w
formacie +4917912345678.

Więcej informacji dotyczących geograficznych ustawień lokalizacji znajduje się w 
Podręcznik portalu serwisu.

-Należy kliknąć Zapisz, aby zainstalować telefon komórkowy jako urządzenie końcowe na urządzeniu

https://portal.nfon.com/pl/lp_welcome
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telefonicznym.

-Teraz należy tylko jeszcze skonfigurować telefon wewnętrzny dla urządzenia końcowego Nvoice
Mobile.

 Pod dodaniu urządzenia końcowego powstają koszty miesięczne.

Następnie dostępne są dwie możliwości przydzielenia klienta Nvoice Mobile do telefonu
wewnętrznego w portalu serwisu. Po pierwsze można założyć nowy telefon wewnętrzny (wersja
Premium) i tu wprowadzić dane swojego klienta Nvoice Mobile.

Szczegółowe informacje dotyczące zakładania nowego telefonu wewnętrznego w portalu
serwisu znajdują się tutaj.

Alternatywnie mogą Państwo także przydzielić swojego klienta Nvoice Mobile do już istniejącego
telefonu wewnętrznego. W tym celu należy w sekcji „Urządzenia końcowe“ wybrać urządzenie
końcowe, a więc swój telefon komórkowy. Wyświetlany jest IMEI/UDID telefonu komórkowego..

Gdy tylko klient Nvoice Mobile zostanie zainstalowany na Państwa telefonie komórkowym i zostanie
zakończona automatyczna komunikacja, mogą Państwo korzystać z telefonu komórkowego jako ze
stałego numeru wewnętrznego instalacji telefonicznej w pełnym zakresie.

4. Pobieranie i instalacja

Należy odwiedzić oficjalny App Store Google Play i pobrać  aplikację  „Nvoice Mobile“
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5. Uruchamianie programu

Klikając symbol  przechodzi się do menu.

6. Automatyczna konfiguracja

Przy pierwszym uruchomieniu Nvoice Mobile powinna zostać automatycznie pobrana konfiguracja.
W innym razie należy wykonać następujące kroki:

Otworzyć klienta Nvoice Mobile w menu głównym.
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Nacisnąć przycisk menu i wybrać „Pobierz konfigurację“
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Po pobraniu konfiguracji nie zostaną Państwo powiadomieni, czy konfiguracja powiodła
się. Jeśli dane użytkownika są wprowadzone w menu, pobieranie konfiguracji powiodło
się! Można to sprawdzić, wykonując oba poniższe kroki.

W menu konfiguracji otworzyć „Ustawienia VoIP“..

Jeśli są tam wprowadzone dane, konfiguracja powiodła się.
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D. Instrukcja obsługi

1. Wprowadzenie

Klient Nvoice Mobile całkowicie rozróżnia połączenia przychodzące za pośrednictwem tożsamości
Nvoice Mobile i takie, które przychodzą za pośrednictwem tożsamości GSM. Odpowiednio do tego
dostępna jest opisywana tutaj lista połączeń w kliencie, a dla prywatnych połączeń
natywna/oryginalna lista połączeń telefonu komórkowego. W ten sposób zawsze widzą Państwo, czy
ktoś chce połączyć się z Państwem biznesowo lub prywatnie.

2. Ekran startowy

Po uruchomieniu aplikacji wyświetlany jest ekran startowy. Na ekranie startowych znajduje się menu
usług.
W górnej części ekranu wskazywane jest, czy są Państwo połączeni poprzez WiFi (WLAN) lub przez
GSM.

 

Od wersji 4.3.9 klient jest kompatybilny z Android 6.0. Przez to ikony muszą zostać dopasowane do
rejestracji. Aktualnie są one czarno-białe.
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Jeśli używają Państwo jeszcze starszej wersji, status rejestracji wyświetlany jest w kolorze:

Registration status key:

  

                  Green / four white squares                      VoIP registration successfully
completed.Calls are routed via WIFI or 3G.

                 Blue / two white square                          “InfoMode” registration successfully
completed.Calls are routed via GSM.

                 Yellow / one white square                        Connecting to network. Registering...

                 Red / no white square                             Registration failed. Unable to connect...

              Grey / no white square                            Offline – no WIFI. Data connection active /
available.

3. Wykonywanie połączeń

- Po uruchomieniu klienta Nvoice Mobile można bezpośrednio wybrać numer telefonu lub otworzyć
jeden z kontaktów z książki telefonicznej.

- W lewej części ekranu po kliknięciu na ikonę NFON wyświetlane są ‚Kontakty‘ i można wybrać
jeden z kontaktów.
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- Po wybraniu kontaktu klient Nvoice Mobile ustanawia połączenie.

Następnie ustala się, w jakiej tożsamości ma zostać wykonane połączenie:

Połączenie telefoniczne oznacza, że dzwonią Państwo poprzez klienta Nvoice Mobile (Call
Through)
Połączenie przez operatora oznacza, że połączenie Call-Back uruchamiane jest przez klienta
Nvoice Mobile
Bezpośrednie połączenie oznacza, że dzwonią Państwo poprzez prywatną tożsamość GSM.
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 Możliwość wyboru „Połączenia przez operatora“ oferowana jest tylko wtedy, jeśli klient
Nvoice Mobile nie jest połączony przez WLAN

4. Funkcje

4.1. Przełączanie połączeń

-W menu usług można utworzyć przekierowanie połączenia. W tym celu należy wybrać
„Przekierowanie połączenia“.

-Można polecić przełączanie „Stałe przekierowanie", „Przy zajętym“ i „Jeśli niedostępny“. Proszę
wybrać np. „Stałe przekierowanie“.
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-Proszę podać numer telefonu, jeśli chcą Państwo przekierować połączenia lub wybrać kontakt z
książki telefonicznej. Nacisnąć OK.
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⇒Przekierowanie połączenia jest przetwarzane.
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Następnie można ponownie dezaktywować wybrane przekierowanie połączenia.

-W tym celu należy nacisnąć „Usuń stałe przekierowanie", „Usuń przy niedostępnym" lub „Usuń przy
zajętym" - odpowiednio do ustawionego przekierowania.
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4.2. Wstrzymanie

Jeśli chcą Państwo „Wstrzymać“ aktywną rozmowę, należy nacisnąć przycisk wstrzymania .

⇒Teraz rozmowa znów jest aktywna.
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Jeśli w sieci GSM (tzn., nie ma aktywnego połączenia WLAN) nie jest dostępny kanał
danych lub tylko wolny kanał transmisji danych (2G), nie są oferowane usługi
(przełączanie, przekierowywanie, konferencja itd.) podczas wykonywania połączeń.
Połączenie 2G nie jest wystarczające, aby przesyłać dane podczas połączeń. Proszę
pamiętać, że połączenie z siecią podczas połączeń z 2G lub z 2G do 3G może się
pogorszyć lub polepszyć. Warunkiem korzystania z aktywnych rozmów w sieci GSM jest
dlatego stabilny kanał transmisji danych 3G.

4.3. Przekierowanie połączenia

-Aby przekierować osobę dzwoniącą (bez zapytania zwrotnego), należy przejechać palcem ekran po
zakładce Usługi po lewej stronie.
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-Następnie należy wybrać Przekieruj.
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-Proszę podać numer telefonu, jeśli chcą Państwo przekierować połączenia lub wybrać kontakt z
książki telefonicznej.

-Nacisnąć zielony przycisk, aby wykonać połączenie.

Jeśli w sieci GSM (tzn., nie ma aktywnego połączenia WLAN) nie jest dostępny kanał
danych lub tylko wolny kanał transmisji danych (2G), nie są oferowane usługi
(przełączanie, przekierowywanie, konferencja itd.) podczas wykonywania połączeń.
Połączenie 2G nie jest wystarczające, aby przesyłać dane podczas połączeń. Proszę
pamiętać, że połączenie z siecią podczas połączeń z 2G lub z 2G do 3G może się
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pogorszyć lub polepszyć. Warunkiem korzystania z aktywnych rozmów w sieci GSM jest
dlatego stabilny kanał transmisji danych 3G.

4.4. Przekierowanie połączeń z zapytaniem zwrotnym

-Aby przekierować osobę wykonującą połączenie z zapytaniem zwrotnym, należy przejechać palcem
ekran po zakładce Usługi po prawej stronie.

-Następnie należy wpisać numer telefonu osoby docelowej, której chcą Państwo przedstawić osobę
telefonującą lub wybrać kontakt z książki telefonicznej.

-Następnie należy wybrać Zapytanie zwrotne.

-Po zapowiedzi (zapytanie zwrotne) należy przesunąć palcem po ekranie w lewo do zakładki Usługi.
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-- Wybrać Połącz, aby przekierować osobę dzwoniącą z zapytaniem zwrotnym.

-Select Blind Transfer to transfer the announced caller.
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4.5. Konferencja

-Aby wybrac połączenie konferencyjne należy przesunąć palcem po ekranie w lewo do zakładki
Usługi.

-Wprowadzić numer telefonu osoby lub wybrać kontakt z książki telefonicznej, który chce się przyjąć
do konferencji.

-Naciskając na słuchawkę ustanawiają Państwo połączenie telefoniczne z kolejną osobą.
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Dotychczasowy uczestnik ustawiany jest na „Wstrzymanie“.

- Następnie należy wybrać „Zapytanie zwrotne“.

-Przesunąć palcem po ekranie w prawo do zakładki Usługi.

-Wybrać „Włącz konferencję“, a wszystkie aktualnie prowadzone rozmowy zostaną przełączone na
konferencję. Jeśli chcą Państwo podłączyć do konferencji więcej osób, należy po prostu powtórzyć
ten proces.
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Jeśli w sieci GSM (tzn., nie ma aktywnego połączenia WLAN) nie jest dostępny kanał
danych lub tylko wolny kanał transmisji danych (2G), nie są oferowane usługi
(przełączanie, przekierowywanie, konferencja itd.) podczas wykonywania połączeń.
Połączenie 2G nie jest wystarczające, aby przesyłać dane podczas połączeń. Proszę
pamiętać, że połączenie z siecią podczas połączeń z 2G lub z 2G do 3G może się
pogorszyć lub polepszyć. Warunkiem korzystania z aktywnych rozmów w sieci GSM jest
dlatego stabilny kanał transmisji danych 3G.

5. Listy połączeń

Klient Nvoice Mobile całkowicie rozróżnia połączenia przychodzące za pośrednictwem tożsamości
Nvoice Mobile i takie, które przychodzą za pośrednictwem tożsamości GSM. Odpowiednio do tego
dostępna jest opisywana tutaj lista połączeń w kliencie, a dla prywatnych połączeń
natywna/oryginalna lista połączeń telefonu komórkowego.

W ten sposób zawsze widzą Państwo, czy ktoś chce połączyć się z Państwem biznesowo lub
prywatnie.

 

W listach połączeń można przeglądać odebrane, wykonywane i nieodebrane połączenia.
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Stąd można także bezpośrednio dzwonić na numery telefonów.

6. Zakończ

Przyciskiem menu, a następnie wybraniem „Zakończ“ klient Nvoice Mobile jest zamykany. Aby nie
być już ogólnie dostępnym poprzez tożsamość Nvoice Mobile, poprzez menu Nvoice Mobile w
kliencie należy aktywować funkcję „Brak połączeń (DnD)“. Gdy tylko ta funkcja zostanie
aktywowana, nie otrzymują Państwo połączeń poprzez tożsamość Nvoice Mobile.

Na ekranie startowym klienta Nvoice Mobile po prawej na górze można zobaczyć, czy
funkcja „Brak połączeń (DnD)“ jest aktywowana (Jeśli jest aktywowana, wyświetlane jest
„DnD“). Jeśli dziwią się Państwo, że od dłuższego czasu nie otrzymują połączeń, należy
sprawdzić, czy nie jest może wciąż aktywowana ta funkcja.
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Jeśli aktywny jest tryb DND, można go bezpośrednio dezaktywować poprzez lewą zakładkę, klikając
na symbol NFON. Alternatywnie DND można wyłączyć poprzez punkt menu „Usługi”.

            lub   

7. Ustawienia

Wyjaśnienia pojęć związanych z ustawieniami

Numery Nvoice Mobile

Tu proszę podać numer telefonu, na który mają być dokonywane przekierowania, jeśli wybiorą
Państwo opcję telefon biurowy. W większości przypadków jest to numer Państwa telefonu
stacjonarnego, ale może to być dowolny numer. Jeśli ustawiony jest numer telefonu biurowego,
telefon biurowy zostanie podany w opcjach In Call. Przy wyborze tej usługi połączenie jest
natychmiast przekierowywane na podany numer. 

Tryb dualny

Proszę wybrać między trybem pojedynczym i dualnym: W trybie pojedynczym połączenia danych
WLAN i mobilne (zależne od urządzenia) dozwolone są tylko dla sygnalizacji i zapytań HTTPS.
Ustawienie trybu dualnego zezwala dodatkowo na Voice-over Wi-Fi, ale konieczne jest, aby
urządzenie obsługiwało również Wi-Fi, a korzystanie z danych było dozwolone w systemie
operacyjnym.

Ustawienia VoIP

Tu można ustawić czułość mikrofonu, jeśli na przykład wydaje się za cicha („Głośność mikro“).
Poprzez ustawienie „Mic ALC“ aktywowana jest automatyczna kontrola głośności (”Zapobieganie
zacinaniu”). Algorytm wpływa na działanie tego ustawienia poprzez ”Maks. wskaźnik rozłożenia” i
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”Maks. pętle”. Tych ustawień nie należy zmieniać bez porozumienia.

Ustawienia sieciowe

W odróżnieniu do połączeń Wi-Fi zwykłe połączenia sieci komórkowych nie mogą transportować
żadnych danych. Dostępność tych mobilnych kanałów danych zależna jest od Państwa sieci operatora
i abonamentu. Często abonamenty zawierają pakiety danych lub ilość danych w cenie.

Preferencje dla połączeń telefonicznych

Za pomocą tego ustawienia ustala się, jakie połączenia wychodzące mają być przejmowane przez
klienta Nvoice Mobile. Przy systemie Android w wielu przypadkach możliwe jest, że wybrany numer
wpisywany jest na zwykłym ekranie wyboru urządzenia, który przejmowany jest przez klienta Nvoice
Mobile i wybierany przez instalację telefoniczną.

Dalsze ustawienia

Autostart Wybór, czy klient ma być automatycznie uruchamiany wraz z uruchomieniem
urządzenia.
Ustawienia przełączania Przełączanie inicjowane jest wtedy, kiedy klient rozpozna, że
połączenie WiFi jest za słabe do czystego transferu danych (np. użytkownik opuszcza
budynek). Kontroler Nvoice Mobile poleca urządzeniu rozpoczęcie połączenia GSM do
kontrolera, poprzez które połączenie będzie dalej prowadzone. Z przyczyn technicznych dla
obu uczestników rozmowy może przy tym dojść do 6 sekund ciszy. Poniższe ustawienia
ustalają, kiedy przełączenie kierowane jest z VoIP do sieci komórkowej (i odwrotnie).
Automatyczne przełączenia mogą być aktywowane lub dezaktywowane poprzez wybór opcji
”Przełączenie automatyczne” Tych ustawień nie należy zmieniać w normalnym przypadku.
Wybór w oparciu o operatora (OSD) Niektórzy operatorzy sieci komórkowej oferują tak
zwany „Wybór w oparciu o operatora” (operator supported dialing, OSD), w którym numer
CallThrough wybierany jest automatycznie. Proszę pamiętać, że usługa ta funkcjonuje tylko z
kartą SIM, która aktywowana jest dla klienta Nvoice Mobile. Jeśli OSD oferowane jest przez
Państwa operatora i korzystają Państwo z tej usługi, należy ustawić go na ”Włączony". Ta
funkcja nie jest obsługiwana.
Call Reverse Jeśli funkcja Call Reverse jest aktywna, połączenia przychodzące (do
użytkownika) stają się połączeniami wychodzącymi. Może to prowadzić do korzyści cenowych,
jeśli połączenia wychodzące z sieci komórkowej są korzystniejsze niż z sieci stacjonarnej do
sieci komórkowej. Oba procesy pozostają ukryte przed użytkownikiem, ponieważ klient MC
zachowuje się tak, jakby połączenie było przychodzące, a dla osoby dzwoniącej nadal
odgrywany jest dzwonek. Połączenie można odrzucić jak zwykłe połączenie przychodzące.
Rozdzielenie audio Z powody właściwości platformy na niektórych urządzeniach nie jest
możliwe rozdzielenie automatycznego połączenia Wi-Fi w taki sam sposób jak na innych
urządzeniach (np. Milestone i Droid). Jeśli używają Państwo jednego z tych urządzeń, należy
aktywować tę opcję.
Prefiks anonimowego połączenia telefonicznego Tu można podać wybierania za pomocą
anonimowego numeru telefonu.
Poziom dziennka Doświadczeni administratorzy powinni używać tego ustawienia wyłącznie
do testowania lub wyszukania błędu.
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Aktywuj proste logowanie To ustawienie aktywuje debugowanie połączeń. Jeśli istnieją
problemy np. z ID osoby dzwoniącej lub innymi nawracającymi problemami podczas połączeń,
należy użyć opcji „Proste logowanie". Wszystkie ”proste logowania’ archiwizowane są w pliku
simple_log.txt w folderze ”MCClient”. Plik ten można też wysłać w tym widoku bezpośrednio
przez menu kontekstowe.

 

Licencjonowanie

Tu wyświetlane są informacje dotyczącego klucza licencyjnego. Jeśli wystąpią komunikaty o błędzie,
które dotyczą licencjonowania, proszę skontaktować się ze wsparciem.

Czat/Obecność

Tu można dokonać ustawień dotyczących funkcji obecności i czatu. Ta funkcja jest aktualnie
dezaktywowana.

Informacja

Tu znajduje się wersja klienta, która jest aktualnie używana.

E. Koszty

1. Koszty połączeń w kraju

Połączenie telefoniczne w sieci WLAN:

Dla Państwa jako użytkownika telefonu komórkowego jest bezpłatne, ale przy połączeniach
wychodzących po stronie instalacji telefonicznej przypadają standardowe koszty rozmów zgodnie z
aktualnym cennikiem minut (niezależnie od tego, czy w abonamencie mają Państwo zryczałtowaną
taryfę czy nie!). W przypadku połączeń przychodzących nie przypadają żadne koszty.

Telefonowanie w GSM (Call Through):

W przypadku połączeń wychodzących dla Państwa jako użytkownika telefonu komórkowego
przypadają koszty (standardowe koszty rozmów za rozmowę z siecią stacjonarną) za połączenie z
Państwa komórki z instalacją telefoniczną nfon (niezależnie od tego, czy docelowy numer telefonu to
numer w sieci stacjonarnej czy komórkowej). Te koszty z telefonu komórkowego na instalacja
telefoniczna mogą zostać objęte taryfą zryczałtowaną w sieci stacjonarnej na Państwa telefonie
komórkowym, tak że nie powstaną żadne inne koszty rozmów.Dodatkowo koszty rozmów przypadają
po stronie instalacji telefonicznej za połączenie z instalacji z docelowym numerem telefonu
(standardowe koszty rozmów zgodnie z aktualnym cennikiem minut). Rozmowy wychodzące są dla
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Państwa jako użytkownika telefonu komórkowego bezpłatne. W razie braku połączenia WLAN i
znajdowania się w sieci GSM przy rozmowach przychodzących przypadają po stronie instalacji
telefonicznej koszty połączenia z instalacji telefonicznej na Państwa telefon komórkowy (klient
Nvoice Mobile) (koszty sieci komórkowej zgodnie z aktualnym cennikiem minut).

Telefonowanie w GSM (Call-Back):

Jeśli nie posiadają Państwo taryfy zryczałtowanej na połączenia z siecią stacjonarną dla swojego
telefonu komórkowego, a chcą zaoszczędzić na kosztach połączeń z komórki do instalacji
telefonicznej (standardowe koszty rozmów dla rozmowy w sieci stacjonarnej zgodnie z aktualnym
cennikiem minut), to mogą Państwo uwzględnić funkcję „Call-Back“. Jeśli z telefonu komórkowego
wywołane zostanie „Call-Back“ (oddzwonienie) w sieci GSM, otrzymują Państwo połączenie
oddzwaniające z instalacji telefonicznej i dopiero wtedy ustanawiane jest połączenie z docelowym
numerem telefonu. Tzn., w ten sposób nie przypadają dla Państwa żadne koszty jako dla użytkownika
telefonu komórkowego. Dla instalacji telefonicznej przypadają za to podwójne koszty za rozmowy.
Jednorazowo z powodu połączenia „Call-Back“ powstają koszty za rozmowy z instalacji telefonicznej
na komórkę (koszty sieci komórkowej zgodnie z aktualnym cennikiem minut). Po drugie po stronie
urządzenia telefonicznego powstają koszty za połączenie z urządzenia telefonicznego z docelowym
numerem telefonu (standardowe koszty rozmów zgodnie z aktualnym cennikiem minut). Jeśli jako
użytkownik telefonu komórkowego posiadają Państwo taryfę zryczałtowaną na połączenia z siecią
stacjonarną, nie zaleca się wówczas korzystania z funkcji „Call-Back“, ponieważ w takim przypadku
nie przypadają koszty połączeń z instalacją telefoniczną. Funkcja „Call-Back“ nadaje się dla
użytkowników telefonów komórkowych bez taryfy zryczałtowanej na połączenia do sieci
stacjonarnych. Dodatkowo można też zoptymalizować koszty rozmów za granicą (w zależności od
kosztów roamingowych inbound i outbound). Funkcja „Call-Back“ opłaca się za granicą zawsze
wtedy, kiedy koszty roamingu inbound + połączenie z urządzenia telefonicznego nfon na telefon
komórkowy (Nvoice Mobile) + połączenie z urządzenia telefonicznego nfon na wybrany numer
telefonu są korzystniejsze niż koszty roamingu outbound.

Proszę pamiętać, że w celu skorzystania z funkcji „Call-Back“ w abonamencie sieci
komórkowej musi być zawarty pakiet danych. Na połączenie „Call-Back“ wymagane jest
ok. 3KB danych. Informacje dotyczące „Call-Back“ za granicą patrz rozdział D.Koszty / 2.
Nvoice Mobile za granicą.

Telefonowanie w GSM (Reverse Call-Back):

Np.: Opuszczają Państwo wieczorem biuro i przekierowują połączenia na telefon komórkowy (numer
w sieci komórkowej). Przy połączeniu przychodzącym na numer biurowy powstawałyby wówczas
koszty po stronie instalacji telefonicznej za przekierowanie (koszty sieci komórkowej zgodnie z
aktualnym cennikiem minut).

Jeśli posiadają Państwo taryfę zryczałtowaną na połączenia z siecią stacjonarną dla swojego telefonu
komórkowego i chcą zaoszczędzić na kosztach połączeń z instalacji telefonicznej na telefon
komórkowy, mogą Państwo skorzystać z klienta Nvoice Mobile z funkcją "Reverse Call-Back". Jeśli
przy połączeniu przychodzącym instalacja telefoniczna chce połączyć się z telefonem komórkowym
(Nvoice Mobile), „puka" do telefonu komórkowego. Telefon komórkowy (Nvoice Mobile) oddzwania
następnie do instalacji telefonicznej i automatycznie ustanawia połączenie. W ten sposób przy
rozmowach z instalacji telefonicznej na telefon komórkowy (Nvoice Mobile) nie powstają żadne
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koszty przekierowania po stronie instalacji telefonicznej (koszty sieci komórkowej zgodnie z
aktualnym cennikiem minut). Funkcja „Reverse Call-Back“ opłaca się jednak tylko w przypadku
posiadania taryfy zryczałtowanej na połączenia z siecią stacjonarną, ponieważ w innym razie przy
każdym połączeniu przychodzącym przypadałyby koszty sieci stacjonarnej za połączenie z komórki
do instalacji telefonicznej.

2. Nvoice Mobile za granicą

Standardowa opcja użycia danych w kliencie Nvoice Mobile jest „dynamiczna". Tzn., odbywa
sięregularna sygnalizacja między klientem Nvoice Mobile na Państwa telefonie komórkowym a
instalacją telefoniczną poprzez kanał transmisji danych. Ponadto każde wywołanie „Call-Back“
odbywa się również poprzez ten kanał transmisji danych. Nie zmieniłoby się to także, jeśli
aktywowaliby Państwo dane mobilne w swoim telefonie komórkowym za granicą.

Zalecenie:

Jeśli sygnalizacja za granicą nie jest pożądana, powinno się ustawić opcję użycia danych w kliencie
na „Związane z operatorem”. Wówczas nie odbywa się już sygnalizacja. Możliwa byłaby jednak
funkcja „Call-Back“ poprzez dane. Klient Nvoice Mobile wymaga dla jednego wywołania „Call-Back“
ok. 3KB.

Jeśli nie chcą Państwo wykorzystywać żadnych danych, mogą Państwo także dezaktywować mobilną
sieć danych bezpośrednio na urządzeniu końcowym. Ustawienie urządzeń końcowych ZAWSZE
unieważnia ustawienie klienta Nvoice Mobile!

Jeśli dane mobilne zostały dezaktywowane na Państwa telefonie komórkowym, funkcja
„Call-Back“ nie jest możliwa!

Jeśli są Państwo za granicą w zasięgu sieci WLAN, funkcja „Call-Back“ jest możliwa.

W przypadku stałego lub okresowego pobytu za granicą należy zmienić ustawienia
geograficzne klienta FMC dla kraju, w którym Państwo przebywacie. Zmian można
dokonać za pośrednictwem portalu administracji. W przeciwnym razie zostaną naliczone
dodatkowe koszty. 

F. W jaki sposób uzyskać pomoc dla swojego urządzenia telefonicznego?

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
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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
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

https://www.nfon.com
mailto:redaktion@nfon.com
https://portal.nfon.com
https://www.support.nfon.com
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Wsparcie dla klientów z Holandii:
portal.nfon.at ~ support.nfon.net ~ Hotline +31 88 938 2444
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