
Een webgebaseerd apparaatbeheerdashboard 
dat speciaal is ontwikkeld voor IT- en 
telecommunicatiebeheerders voor het overzien van 
Spectralink wifi-apparaten met snelle implementatie, 
gecentraliseerd apparaatbeheer en Spectralink 
Application Management. 

Het in gebruik nemen van een nieuwe groep wifi-apparaten kan weken kostbare tijd in beslag nemen. 

Het configureren van apparaatinstellingen, toepassingsinstellingen en het individueel toewijzen 

van extensies is een tijdrovende en repetitieve taak. Wat als u ingebruiknames en meer zou kunnen 

beheren met één centrale tool? AMIE™ (Advanced Mobile Intelligence for Enterprises) Essentials 

van Spectralink optimaliseert apparaatbeheer gedurende de totale levenscyclus van Spectralink-

apparaten en overbrugt daarmee de gaten van Enterprise Mobility Management-systemen (EMM) 

door gedetailleerde controle van de ingebruikname van apparaten tot configuratie in groepen, 

gestroomlijnde extensiesync en kopieconfiguratie. Het gebruiksvriendelijke en intuïtieve dashboard 

geeft IT-beheerders en telecommunicatiebeheerders de controle om Spectralink-toepassingen te 

configureren op apparaat-, groeps- of bedrijfsniveau. Het hoofddashboard biedt voor dagelijks beheer 

een operationeel overzicht van alle apparaten en het batterijbeheer geeft inzicht in de batterijstatus 

van apparaten binnen de onderneming vanaf één scherm.
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AMIE-hoofddashboard
Volledig operationeel overzicht 
van apparaten binnen de 
onderneming vanaf één scherm, 
extern of op locatie

Software-updates en 
apparaatlogboeken
Eenvoudig te gebruiken webinterface voor 
het beheren van apparaatsoftware-updates 
en het openen van apparaatlogboeken voor 
het oplossen van problemen

Apparaatinzet
Verminder de complexiteit 
van apparaattoewijzing en 
zet apparaten eenvoudig in 
met slechts enkele 
muisklikken

Batterijbeheer 
Bekijk de gezondheid van elk 
afzonderlijke batterij en stel 
gebruikers op de hoogte wanneer 
een batterij het einde van de 
levensduur heeft bereikt

Configuratie in groepen 
Configureer oproepserverregistratie 
waaronder het IP-adres van de 
oproepserver, de extensie, de 
gebruikersnaam en het wachtwoord

Kopieconfiguratie
Kopieer instellingen van een 
apparaat dat niet langer wordt 
gebruikt naar een nieuw apparaat 
om de uitvaltijd te verminderen

Spectralink Application 
Management 
Configureer en beheer 
Spectralink-toepassingsinstelling 
centraal op ondernemings-, groeps- 
of apparaatniveau

AMIE 
Essentials

AMIE™ Essentials  
voor wifi  
 Apparaattoewijzing en Spectralink Application Management 

Voordelen

• Beheer duizenden apparaten 
en batterijen binnen de 
onderneming vanaf één 
scherm 

• Optimaliseer 
apparaattoewijzing 

• Stel nieuwe vervangende 
apparaten in door de 
configuratie snel van het oude 
apparaat naar het nieuwe 
apparaat te kopiëren met 
slechts één muisklik

• Configureer Spectralink-
toepassingen zoals Push-
to-Talk, Buttons, SAFE en 
BizPhone 

AMIE Essentials is verkrijgbaar via een jaarlijks abonnement per apparaat.
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AMIE Essentials is een oplossing voor de grootste zorgen van 
IT-beheerders

1.  Beheer de batterijstatus en voorkom onderbrekingen door lege batterijen 

Batterijbeheer

Batterij-analyses zijn cruciaal voor het beheren van gedeelde apparaten. Het batterijdashboard biedt inzicht in de batterijstatus 

van afzonderlijke batterijen en geeft beheerders de mogelijkheid gebruikers op de hoogte te stellen wanneer een batterij het einde 

van de levensduur heeft bereikt. Zo voorkomt u dat deze batterij weer wordt opgeladen en wordt gebruikt door andere mobiele 

medewerkers. Hierdoor hebben medewerkers altijd een operationele batterij die een hele dienst meegaat, zodat zij zich op hun werk 

kunnen richten en zich geen zorgen hoeven te maken over het opladen van een apparaat of batterij.

2.  Verminder de complexiteit van het instellen van apparaten

Spectralink Application Management (SAM)  

Spectralink Application Management vereenvoudigt de ingebruikname zodat apparaten binnen enkele minuten kunnen worden 

ingesteld en aan medewerkers kunnen worden gegeven. Configureer eenvoudig Spectralink-toepassingen, zoals Push-to-Talk, 

BizPhone, SAFE, Barcode, Buttons en meer, op ondernemings-, groeps- of apparaatniveau dankzij het intuïtieve en eenvoudig te 

gebruiken platform. Spectralink-hulpprogramma's (apparaatinstellingen, logboeken, SysUpdater, VQO, Web API) die eerder in de AMIE 

Essentials-bundel zaten, worden nu voor alle klanten vooraf geïnstalleerd op Versity-smartphones.

• Configuratie in groepen  

Dankzij configuratie in groepen kunnen beheerders de oproepserverregistratie waaronder het IP-adres van de oproepserver, 

de extensie, de gebruikersnaam en het wachtwoord van Versity-smartphones configureren. Voor EMM's moeten instellingen 

individueel worden ingevoerd voor ieder apparaat, maar configuratie in groepen verhoogd de efficiëntie en maakt het mogelijk 

om instellingen in groepen te configureren op bedrijfs-, groeps- of gebruikersniveau vanaf één scherm.

• Gestroomlijnde extensiesync  

Het individueel invoeren van SIP-clientextensies in een EMM kan dagen kosten, maar dankzij het Spectralink Application 

Management-tool en de BizPhone SIP-client kunnen individuele extensies voor duizenden apparaten in slechts enkele seconden 

in één keer worden geüpload. 

• Kopieconfiguratie  

Dankzij kopieconfiguratie kunnen beheerders snel vervangende apparaten instellen. Met een paar muisklikken kan de 

configuratie van de oude telefoon worden gekopieerd naar het nieuwe vervangende apparaat. Het nieuwe apparaat kan 

binnen een paar minuten in gebruik worden genomen, waardoor de uitvaltijd die een kapot apparaat kan veroorzaken, wordt 

verminderd. 
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Over Spectralink
Spectralink is een onderscheiden aanbieder van mobiele technologie en is al meer dan 30 
jaar medebepalend voor de manier waarop klanten werken en communiceren. Door onze 
toewijding om buitengewone prestaties neer te zetten, zetten we mobiele medewerkers 
in hun kracht en stellen we onze klanten en partners in staat om verder te kijken en 
mogelijkheden te onderzoeken. Onze mobiele oplossingen zijn van hoge kwaliteit en de 
beste in hun soort, waardoor we onze klanten altijd kunnen steunen –waar ze ook werken 
en hoe ze ons ook nodig hebben. Onze medewerkers, onze inzet voor innovatie en onze 
passie vormen de basis voor ons succes. ©2022 Spectralink Corporation (08/22)

3. Vereenvoudig software-updates en het oplossen van apparaatproblemen

Software-updates en apparaatlogboeken SysUpdates is een eenvoudig te gebruiken webbrowser die software-updates voor 

Versity-smartphones host zodat beheerders ze makkelijk kunnen beheren voor grote groepen apparaten. Een logservice slaat alle 

logboekbestanden van apparaten centraal op voor snelle toegang bij het oplossen van problemen en debugging.

Meer inzicht in apparaat- en netwerkprestaties nodig? Upgrade naar de 
AMIE Advanced-licentie voor premium functies zoals analyses van de 
oproepkwaliteit, proactieve meldingen en apparaattracking. 

Neem contact op met uw plaatselijke verkoopvertegenwoordiger of Spectralink-partner voor een demonstratie van AMIE Essentials.


