Rainbow – Rychlá příručka
Použití iOS SMARTPHONE
Některé funkce popsané v tomto dokumentu vyžadují určitou úroveň předplatného

Objevte své mobilní řešení prospolupráci
Vyhledávací oblast
(kontacty, kategorie, text, Bubliny, firmy)

Přístup k číselníku
Rychlý přístup k ‘favorites’
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(audio/video)
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wi
th
Bo
ts

Více
informací
O tomoto
kontaktu
Y
o
ur
re
ce
nt
in
te
ra
ct
io
ns
co
nt
ac
ts
,g
ro
u
ps
or
C
ha
t

Ručně nastav svojí
presenci

(dostupnost)

Zobrazení
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Mezi hlavní funkce aplikace pro Iphone patří
TELEFONIE
•
•
•
•
•
•

GSM mód nebo softphone mód (volání přes internet
(VoIP))
Automatický detector dostupnosti (volající,
dostupný, atd.)
Profesionální upozornění na hlasové zprávy
Spáva hovorů: opakované volání, předání, 3 členná
konference, předání hovoru na profesionální
hlasovou schránku nebo jinou linku
Hledejte v adresáři vaší společnosti
a osobních kontaktech
Detailní historie volání

SPOLUPRÁCE
Management kontaktů
Instant messaging a automatické zobrazení stavu
Audio/video komunikace s ostatnimi účastníky
Bubliny (skupiny) s uživateli uvnitř vaí firmy, nebo mimo ní,
(chat, soubory, sdílení, ...)
• Video konference do 30ti účastníků (včetně sdílení obrazovky)
• Audio konference do 100 účastníků (včetně sdílení obrazovky)
• Přístup k informacím a jejich aktualizacím přes “Kanály”. Včetně
textových a multimediálních (odkazy, obrázky, soubory, videa)
• Osobní úložiště do 20GB
• GPS
sdílení
pozice
(Google
Maps)
GPS
sdílení
pozice
(Google
Maps)
•
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Spravujte příchozí hovory efektivně
Identifikace
volajícího

Přidej video
Odmítnout
hovor
Internetové volání
(nejde přes telefonní systém firmy)

Příchozí hovor na vaše firmení číslo
(jde přes firmní telefonní systém)

Realizuj firemní volání

Vytvoř nebo
přijmy druhý
hovor

Volající
přidržen

Zahaj Internet
audio/video volání (tent typ
nevyužívá firemní telefonní systém)

Tichý mód
3 stranná
konference

Nebo vyhledej kontakt
a realizuj hovor

Zahaj volání na
firemní, nebo
osobní čísla

vlož telefonní číslo

Přepni mezi
volajícími

Předej
hovor

(využíví firemní
telefonní systém)

Bubliny a Web konference
•
•

Vytvoř Bublinu (pracovní
skupina) s inetrními nebo
externími spolupracovníky.
Kdykoliv zahajte audio/video
konferenci s účstníky v Bublině
(maximum 30).

• Jednoduše mixujte audio, video a sdílení
obrazovky pro všechny účastníky konference
(zadní kamera)

Zmeňte kameru
(predni kamera)
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• Účastník se jednoduše připojí ke konferenci
web browser, mobilem (iOS & Android),
Rainbow klient (Windows or Mac), nebo přes
náš Rainbow Room řešení.
• Vyberte a sledujte video účastníka,
Nechte ho sdílet obrazovku.

