Alcatel-Lucent OmniTouch 8082 My IC Phone

Alcatel-Lucent OmniTouch™ 8082 My IC Phone uvádí novou kategorii koncových zařízení nazývaných „smart
deskphone“ (chytrý stolní telefon), která přináší rozšířené možnosti používání stolních telefonů. Vysoce kvalitní
širokopásmový audio přenos a možnost být neustále zapnutý a dostupný zajišťují, že bude na vašem stole
představovat velmi pohodlný pracovní nástroj. Použití kapacitního dotykového displeje s bohatými kontextovými
menu přináší na váš stůl intuitivní rozhraní chytrého telefonu, které poskytuje přístup k bohatým konverzačním
funkcím nabízejícím podstatně více než jen obvyklé komunikační funkce běžných stolních telefonů.

Otevřené rozhraní telefonu 8082 My
IC Phone přináší možnost integrace
speciﬁckých obchodních nebo
průmyslových aplikací a také možnost
přidat kontextové funkce pro bohatší
a efektivnější konverzace.
V závislosti na stavu uživatele, jako je
například přítomnost a dostupnost,
nebo stavu telefonu, jako je například
pohotovostní režim nebo probíhající
konverzace, mohou speciﬁcky navržené
aplikace zobrazit relevantní kontextové,
uživatelsky přizpůsobené informace,
které z telefonu vytváří jedinečné
řídicí centrum pro efektivní společné
obchodní konverzace.

Přednosti
• Chytrá menu a ergonomický design
• Telefonní služby SIP
• Komunikační platformy nabízí bohaté
možnosti komunikace založené na
webových službách, jako jsou například
informace o přítomnosti a okamžité
zprávy (Instant Messaging - IM)
• Průmyslově speciﬁcké aplikační balíky,
jako jsou například balíky pro oblast
hotelnictví
• Přizpůsobitelné rozhraní pro
uživatele a IT oddělení

• Správa multimediálních souborů:
MP3, obrázky a spořiče obrazovek
• Integrace s pracovní plochou
uživatele, včetně kalendáře
a kontaktů
• Sada nástrojů pro vývoj softwaru
(Software Development Kit - SDK)
volně přístupná vývojářům webových
aplikací

Přínosy
• Vysoká spolehlivost a odolnost:
neustále zapnuté, bezpečné koncové
zařízení
• Získané ocenění za design zvyšuje
image vaší společnosti
• Zajišťuje efektivní interakci
s kontextovými informacemi
• Nabízí rychlý přístup k relevantním
funkcím prostřednictvím intuitivních
a snadno ovladatelných menu
• Otevřený přístup pro externí aplikace
• Poskytuje bohatší možnosti
komunikace pro vyšší produktivitu
zaměstnanců
• Přináší šetrnost pro životní prostředí
při používání (max. třída 3)

Technické údaje

Příslušenství
• Sada pro zabezpečení

Pouze telefon
• Šířka: 190 mm
• Hloubka: 64 mm
• Výška: 252 mm

• Širokopásmové komfortní
sluchátko, kabelové
• Bluetooth sluchátko
• Napájecí PoE adaptér

• Hmotnost: 1,3 kg, včetně sluchátka

Tlačítka a navigace

• Barva: černá

• Citlivá tlačítka (fyzická tlačítka)

• Nastavitelný stojan v rozsahu 25°
až 60°

Displej
• Sedmipalcový barevný dotykový
displej z tekutých krystalů
s tenkovrstvými tranzistory (TFTLCD)
• Rozlišení WVGA (Wide Video
Graphics Array):
800 × 480

¬ Zvuk
-

Ovládání hlasitosti

-

Tlačítko pro aktivaci
hands-free, reproduktoru
a externího zvuku

-

¬ Tlačítka aplikací s LED
indikátorem

• Dva USB (Universal Serial Bus)
konektory (1.1/2.0)
• Konektor RJ-11 pro kabelové
sluchátko telefonu (na přání)
• Integrovaná funkce Bluetooth:
podpora náhlavní soupravy, ušního
sluchátka a sluchátka telefonu
• Konektor pro přídavná zařízení
• Konektor pro externí klávesnici

Napájení
• Podpora napájení přes Ethernet
802.3AF PoE (Power over Ethernet)
(třída 3)

Zvukové charakteristiky
• Širokopásmový audio přenos
• Plně duplexní hlasitý telefon

• Centralizované buzení

Internacionalizace a lokalizace
• Podpora 29 jazyků: UTF-8

Dostupnost
• Pomůcka pro nedoslýchavé

• Seznam hovorů: zmeškané,
odchozí, příchozí, hlasová schránka

-

Konﬁgurovatelné tlačítko,
výchozí nastavení: přístup
k seznamu úkolů (agenda)

• Vytáčení podle jména

• LAN: 10/100/1000 Ethernet

• Konektor 3,5 mm pro náhlavní
soupravu

• Ochrana před útoky DoS (Denial
of Service - odmítnutí služby):
zahlcení

Numerická klávesnice
pro vytáčení čísel, včetně
vytáčení podle jména

Konektivita
• PC přes 10/100/1000 ethernetový
přepínač

Balík pro oblast hotelnictví pro
Alcatel-Lucent OmniTouch™ 8082
My IC Phone

-

• 512 Mega Octet (MB) ﬂash
• 256 MB RAM

• 802.1× Message Digest 5
(MD5)/TLS: pro ověření, správa
zákaznických certiﬁkátů
(s centralizovanou implementací)

Telefonie

Paměť

¬ Navigace
-

Tlačítko pro okamžitý
přístup na domovskou
stránku

• Dotyková navigace
¬ Online pomoc
¬ Kontextový přístup k službám
a menu telefonu 8082 My
IC Phone: správa hovorů,
aplikační tlačítka

Centralizovaná správa
• DHCP/AVA
• LLDP-MED (802.3 AB)
¬ Rozšíření: Přiřazení do VLAN,
nastavení PoE, inventář,
geolokalizace
• HTTP/ HTTPS

• Signalizace příchozího hovoru
blikáním LED indikátoru: viditelný
z přední a zadní strany
• Telefonní služby: Podpora SIP
• Konferenční hovory
• Podpora režimu s více linkami: až šest

• DTMF (Dual-Tone Multi-Frequency)

• Uživatelsky nastavitelná domovská
stránka

Podporované výrobky
• Výrobky Alcatel-Lucent
OpenTouch™, verze 1.0, včetně
modelu Alcatel-Lucent 8770
s technologií Network and Uniﬁed
Management
• Alcatel-Lucent OmniPCX™
Enterprise Communication Server,
verze 10, pro balík pro oblast
hotelnictví včetně modelu AlcatelLucent 8770 s technologií Network
Management a PMS
• Alcatel-Lucent OmniPCX™ Ofﬁce
Rich Communication Edition, verze
8.1

• Programovatelná tlačítka
a oblíbené funkce

• Protokol SIMPLE (SIP pro
Instant Messaging and Presence
Leveraging Extensions)

• Nastavení zařízení a jejich aplikací

Správa kontaktů a kalendáře

• Přehrávání obrázků a fotograﬁí,
jako například jpg, bmp, gif, png

• Synchronizace kontaktů
a kalendáře z aplikace Outlook
s lokálním seznamem přes
Ethernet

• Přehrávání audio souborů, jako
například MP3, wma, ogg, wav

• Spořič obrazovky
• Melodie

• Přidání, editace a vymazání
lokálních kontaktů

• Rozhraní s volitelnou graﬁckou
předlohou

• Přidání, editace a vymazání
lokálních událostí

Podpora vývojářů

• Jednotný přístup k adresářům

Pokročilé komunikační služby
• Jednotná a vizuální hlasová
schránka

• Režim skupinového poslechu

• Zachování osobních údajů

• Zamknutí a odemknutí

Kvalita služeb

• Správa informací o přítomnosti
a upozornění na stav kontaktů:
telefonie a IM

• Funkce vypnutí mikrofonu

• Správa pokojů

Okamžité zprávy

• Manažer a asistent

• 802.1 P/Q, DSCP

• Přihlášení a odhlášení

• Hlasová schránka

• Uživatelské použití telefonu 8082
My IC Phone

• Ovládání hlasitosti

• Odolnost SIP proxy proti útokům

Uživatelská nastavení
a přizpůsobení IT

• Eliminace akustické ozvěny
• Bluetooth sluchátko

• Předání relace z jednoho zařízení
do jiného
• Jednotná historie hovorů

Komunikační služby,
jako například aktivní
komunikace, seznam
hovorů a správa hlasové
schránky

-

• Správa směrování mezi různými
zařízeními

• HTTPS pro zabezpečený HTTP
přístup

• Zvětšení

• Dotyková technologie
• Antireﬂexní displej

Zabezpečení

Uživatelské služby, jako
například směrování,
informace o přítomnosti
a uzamknutí přístupu

-

• Kapacitní technologie
• Podsvícení zezadu

Tlačítko vypnutí mikrofonu
s LED indikátorem

• RTCP-XR QoS a tiketový systém
podpory: během hovoru a na konci
hovoru

• Dynamický virtuální asistent

• Podpora webových aplikací třetích
stran
• Podpora webových služeb třetích
stran
• SDK nástroje: průvodci, Mini
Device Manager, simulátor
• Webové stránky a komunita
vývojářů: http://developerenterprise.alcatel-lucent.com
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