
PC TELEFONIE A PIMPHONY
Alcatel-Lucent OmniPCX Office

Systém PIMphony pro Alcatel-Lucent OmniPCX Office představuje integrovaného správce pro osobní 

komunikaci (Personal Communication Manager), který propojuje dva nejrozšířenější obchodní 

a kancelářské nástroje – stolní počítač a telefon, přičemž poskytuje výkonného a uživatelsky přívětivého 

telefonního asistenta, který se stará o běžné denní telefonní úkoly. Systém PIMphony zlepšuje interakci 

a služby pro zákazníky, zvyšuje osobní a týmovou produktivitu a optimalizuje investice firmy do systému 

Alcatel-Lucent OmniPCX Office přidáním nového rozměru k telefonním službám.
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OSOBNÍ PRODUKTIVITA

Systém PIMphony pozvedne osobní 
výkonnost tím, že umožní uživatelům 
ušetřit čas a vyvarovat se chyb při volbě 
čísla volbou podle jména a telefonního 
čísla metodou „uchop a pusť“.

PRODUKTIVITA TÝMU

Systém PIMphony usnadňuje správu 
a řízení pracovních skupin tím, že 
zajišťuje dostupnost jejich telefonního 
stavu ve kterékoli chvíli. Díky oknům 
PIMphony Team Assistant a Supervision 
se zamezí chybám při přepojování 
hovorů.

VÝKONNÝ OPERÁTOR

Operátor PIMphony Attendant je speciál-
ně navržen ke zvládnutí obsluhy velkého 
množství příchozích hovorů. Díky ergo-
nomickému uživatelskému rozhraní 
okna asistenta optimalizuje příjímání 
a přepojování hovorů. Poskytuje také 
správu uživatelských informací.

ZJEDNODUŠENÝ PŘÍSTUP KE ZPRÁVÁM

Systém PIMphony zjednodušuje přístup 
ke kritickým informacím ve formě 
příchozích zpráv. Hlasové zprávy jsou 
snadno spravovány v nové vizuální 
poštovní schránce Visual Mailbox. 
Jednotný systém zpráv v souladu s pro-
gramem Microsoft Outlook umožňuje 
uživateli ve stejné chvíli zpřístupňovat 
hlasové zprávy společně s e-mailovými 
a faxovými zprávami.

ZKVALITNĚNÍ VZTAHŮ SE ZÁKAZNÍKY

Systém PIMphony rozvíjí vztahy se zá-
kazníky tím, že poskytuje přístup k mno-
hem rozsáhlejší databázi kontaktů, než 
jakou nabízí systémový telefonní seznam 
propojený s databází kontaktů. 
PIMphony podporuje hladkou integraci 
s aplikacemi Microsoft® Outlook™, 
GoldMine®, Act!™, Lotus Notes® 
a Microsoft® Access™. Funkce historie 
hovorů umožňuje sledování veškerých 
volání, včetně zmeškaných.



Microsoft® Access®

GoldMine® od FrontRange Solutions Inc
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Microsoft® Outlook®

Vytáčení zadáním jména

Upozornění na hlasovou zprávu

Zobrazení karty kontaktu Výpis hovoru

Ukončit přidržení, 
přepojit, konference

Až 8 současně probíhajících hovorů

Upozornění na hlasovou zprávu

Aplikace Act!™ od společnosti Best Software,
člen skupiny Sage

VEŠKERÉ FUNKCE TELEFONU 
PŘÍMO NA PC
   Správa všech příchozích a odchozích 

hovorů, přidržení hovoru, správa více-
násobných linek (až 8 linek), klávesy 
pro přímé volání, volání podle jména, 
opakování volby.

 - Jmenné vytáčení
 - Otevírání karty kontaktu
 - Historie hovorů
 - Upozornění hlasové pošty
 - Až 8 současně probíhajících hovorů
 - Tabulka hovorů
 -  Tlačítko ukončení přidržení, přepo-

jení, konference
 -  Uživatelské přizpůsobení pop-up 

oken

INTEGROVANÝ SPRÁVCE KONTAKTŮ
   Automatická synchronizace s databází 

správce kontaktů
   Rozbalování okna s kontaktem 
   Volání podle jména s použitím 

databáze kontaktů
   Přímé volání v kartě kontaktu*
   Asistent pro již přizpůsobené skripty

* V závislosti na software 
Správce kontaktů 

(Contact Manager)

CENTRALIZOVANÝ VÝPIS HOVORŮ
   Spolu se seznamem všech příchozích 

přijatých i nepřijatých hovorů, 
odchozích hovorů a hlasových zpráv, 
zobrazí i identifi kaci kontaktu, 
datum, čas a trvání hovoru.

   Zahájení hovoru dvojitým klepnutím 
tlačítka myši, jedním klepnutím 
na kartě kontaktu.

   I ve chvílích, kdy jsou uživatelé mimo 
své pracoviště, jsou veškerá příchozí 
volání zaznamenávána.

JAKÝKOLI TYP TELEFONNÍHO PŘÍSTROJE

Hlavní předností architektury PIMphony 
je to, že zde neexistuje žádné fyzické pro-
pojení mezi telefonním přístrojem a PC.
Systém PIMphony můžete propojit 
s jakýmkoliv telefonním přístrojem 
(DECT, Refl exes™, Alcatel-Lucent série 
8 a 9, analogovým přístrojem či WLAN). 
Může také fungovat zcela bez telefon-
ního přístroje (při použití PC telefonie 
se systémem IP PIMphony).

VIZUÁLNÍ POŠTOVNÍ SCHRÁNKA

Vizuální poštovní schránka nabízí kom-
pletní funkce správy elektronické pošty:
   Čtení/mazání zpráv
   Přeskok na předchozí/následující 

zprávu
   Přesměrování zprávy na jednoho 

nebo několik uživatelů 
s možností doplnění komentářem

   Přidružené okno s kartou kontaktu 
(pokud byl odesílatel identifi kován 
v databázi kontaktů)

SJEDNOCENÝ SYSTÉM ZPRÁV 
– UNIFIED MESSAGING
   Integrace e-mailových zpráv, hlasové 

pošty a faxových zpráv (v závislosti 
na rozsahu služeb ISP) do okna pro-
gramu Microsoft Outlook.

   Hlasové zprávy identifi kované speci-
fi ckou ikonou, se kterými se pracuje 
jako s e-mailovými zprávami s přílo-
hou ve formátu .WAV.

   Standardní informace o zprávě 
jakéhokoliv typu: datum a čas, jméno 
volajícího (pokud byl odesílatel iden-
tifi kován v databázi kontaktů) nebo 
telefonní číslo.
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PIMphony Team

OKNO PRO DOHLED
   Uživatel může nadefi novat skupiny 

pro dohled (pracovní skupiny nebo 
služby).

   Stav přesměrování hovoru pro každou 
osobu, kterou uživatel zahrnul 
do pracovních skupin.

OPERÁTOR PIMPHONY ATTENDANT

Operátor PIMphony Attendant umož-
ňuje pomocí okna asistenta udržovat 
parametry, informace a konfi gurace 
telefonních přístrojů zaměstnanců:
   Měnit jméno a příjmení u telefonního 

čísla (platí pouze pro pobočkovou 
ústřednu).

   Zamykat a odemykat telefonní přístroj.
   Nastavovat heslo.
   Zřídit službu stěhování hovorů.
   Měnit stav přesměrování hovorů.
   Měnit práva užívání telefonního 

přístroje.
   Udržovat profi l PIMphony.
   Spravovat telefonní čísla uživatele 

(domácí, mobilní, pracovní, jiná) 
a jeho e-mailové adresy.

Všechny tyto operace, vyjma změny 
jména a příjmení, jsou dostupné 
ve víceuživatelském prostředí.

DOHLED NAD NĚKOLIKA STANICEMI

Tento dohled je přístupný pomocí 
panelu operátora PIMphony Attendant. 
Umožňuje v jediném okně zobrazit 
a kontrolovat telefonní přístroje několi-
ka systémů OmniPCX Offi ce (v topologii 
s několika stanicemi). Operátor vyba-
vený dohledem nad několika OmniPCX 
Offi ce stanicemi vidí díky tomuto systé-
mu telefonní přístroje všech uživatelů, 
včetně stavu jejich přesměrování, 
a může optimalizovat směrování 
hovorů tak, aby byl volající co nejlépe 
obsloužen.

OKNO ASISTENTA
   Dokáže zobrazit až 8 současných 

příchozích hovorů (nebo 16 hovorů 
pomocí malých ikon), u každého 
z nich můžete nastavit upozornění 
na dobu čekání na spojení, nebo 
na stav přidržení hovoru.

    Zobrazování seznamu preferovaných 
osob pro aktuálního volajícího nebo 
seznamu spolupracovníků jednoho 
preferovaného korespondenta.

    Přístup k informacím o hovorech či 
k seznamu opětovně vytočených čísel.

   Je možné přepojení jediným krokem 
pro preferované volající nebo osoby 
z dohledové skupiny.

   Možnost statistického vyhodnocení 
volání

 -  Příchozí hovory, možnost aktivace 
upozornění na překročení doby 
čekání 

 -  Kolegové
 -  Preferované osoby
 -  Pole volání
 -  Preferované karty kontaktů
 -  Výběr skupiny
 -  Otevřená karta



BEZPLATNÉ VYZKOUŠENÍ
Zkušební 2 měsíční trial verze kterékoliv varianty systému PIMphony - až pro 25 uživatelů. 
Zkušební období začíná spuštěním bezplatné trial verze aplikace PIMphony.

PIMphony Basic PIMphony Pro PIMphony Team PIMphony Attendant

Veškeré funkce telefonu
Centralizovaný výpis volání
IP Telephony – IP Telefonie
Integrovaný správce kontaktů 1 1 1

Vizuální poštovní schránka
Jednotné zpracování zpráv
Vytáčení volbou jména z adresáře LDAP
Vytáčení volbou jména z telefonního seznamu místní pobočkové ústředny (PBX)
Funkce asistenta
Dohled nad jedinou stanicí
Dohled nad několika stanicemi
Úprava telefonního seznamu 2

Úprava informací o uživateli

1) Podporované aplikace pro správu kontaktů: - Microsoft® OutlookTM 2000, 2002 a 2003 s Business Contact Manager - Act!TM 6.0 a 2005 vytvořeným společností Sage Group 
- GoldMine®/5.7, 6.5 a 6.7 vytvořeným společností FrontRange Solutions Corp - Microsoft® AccessTM 2000, 2002 a 2003 - IBM® Lotus Notes® 5.02 do 6.5.

2) Platí pouze pro telefonní přístroje propojené s PIMphony.

ynohpMIP PI ynohpMIP

Koncová zařízení pro přenos hlasu

PC
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Maximální počet uživatelů PIMphony: (včetně uživatelů IP PIMphony): 25 u systému bez pevného disku, 75 u systému Compact Unit
a Advanced Unit s pevným diskem, 200 u systému Premium Unit.
PIMphony verze 6.x je kompatibilní se systémem Alcatel-Lucent OmniPCX Offi ce verze 5 a vyšší.

•  Telefony Alcatel-Lucent Refl exesTM a eRefl exesTM

•  Bezdrátové telefony DECT nebo GAP Alcatel-Lucent, 
analogové telefony

•  Telefony Alcatel-Lucent IP Touch a 9 Series
•  Mobilní telefony řady Mobile Refl ex 300 a 400
•  MIPT 310 a 610

•  Není vyžadován telefonní přístroj značky Alcatel-Lucent
•  Náhlavní souprava připojená k PC (například IP handset 

Comfort Kit for IP PIMphony)

• Pentium® 266/300 MHz nebo rychlejší, 64 MB RAM

• 60 MB – 140 MB volného místa na disku, CD ROM mechanika

• Síťová karta

•  Grafi cká karta SVGA
(min. rozlišení 1,024 x 768 bodů pro režim Assistent)

• Microsoft® Windows® 2000 Professional SP4 a Server

• Microsoft® Windows® XP Professional a Home, x64 Edition

• Microsoft® Windows® 2003 Server a R2

• Pentium®II 300 MHz nebo rychlejší, 80 MB RAM

• 60 MB – 140 MB volného místa na disku, CD ROM mechanika

•   Síťová karta nebo modem s podporou protokolu V90, 
případně modem xDSL, Windows kompatibilní, 
plně duplexní ovladač

•  Grafi cká karta SVGA
(min. rozlišení 1,024 x 768 bodů pro režim Assistent)

• SoundBlaster® kompatibilní zvuková karta, reproduktory

• Microsoft® Windows® 2000 Professional SP4 a Server

• Microsoft® Windows® XP Professional a Home, x64 Edition

• Microsoft® Windows® 2003 Server a R2


