Spectralink-toepassingen
voor de Versity smartphoneserie
Ingebouwde applicaties voor optimalisatie die Spectralink-apparaten onderscheiden van de concurrentie

De Versity smartphone-serie wordt geleverd met een aantal essentiële applicaties
voor implementatie en configuratie om aan uw zakelijke behoeften te voldoen.
•

Voer diagnostische apparaat tests
uit

•

Optimaliseer de allerbeste
spraakkwaliteit

•

Optimaliseer SIP-technologie

•

•

Schakel PTT in zonder dat er een
centrale server nodig is

Stimuleer de productiviteit van
medewerkers

•

•

Geef IT-managers toestemming om
apparaten te configureren naar een
bedrijfsstandaard

•

Voorkom dat individuele gebruikers
wijzigingen doorvoeren

Garandeer het welzijn van
medewerkers

HULPPROGRAMMA-APPS

WEB API

BIZ PHONE
De Biz Phone-app is de SIP-telefonieapplicatie van Spectralink voor
Versity-smartphones.
•

Gebruikt Wi-Fi telefonie via de
draadloze LAN

•

Kan geïntegreerd worden met
oproepservers

•

•

•
•

De Web API-app is de applicatie van
Spectralink om interactie te maken
met xml push/pull-meldingen met
externe services.
•

Schakel API-functie in/uit per
individueel apparaat, groep of
bedrijf

Beheert oproepen via: meerdere
actieve oproepen, overdragen,
doorsturen van oproepen,
telefonisch vergaderen, niet
storen en voicemail

•

Ondersteunt JSON en XML

•

Pas de manier aan waarop
berichten en gebeurtenissen
worden gedeeld

Biedt audio-opties zoals een
receiver, Bluetooth, luidspreker en
headset

•

Geef meldingen prioriteit

•

Geef ringtones door

•

Pas gebeurtenis-instellingen
aan voor inkomende oproepen,
registratie etc.

Toont alle oproepgeschiedenis,
contacten en LDAP-integratie
Biedt beheer van noodoproepen

•

Voeg kenmerken op maat toe

•

Bied links naar veelgebruikte
websites

SAM CLIENT
De SAM (Spectralink Application
Management) Client-app is de
applicatie van Spectralink waarmee
Versity-smartphones verbinding
kunnen maken met de SAM-server. De
SAM-server is verantwoordelijk voor
het configureren van Spectralinkapplicaties. De SAM Client-app stuurt
hartslaggegevens naar de SAMserver.
•

Stel locatie SAM-server in

•

Voer code voor SAM-account in
voor gebruikersverificatie

•

Installeer certificaat voor SAMserver

•

Bepaal hartslaginterval

•

Trigger hartslag op aanvraag naar
SAM-server
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HULPPROGRAMMA-APPS

VQO

LOGGING

De Voice Quality Optimization (VQO)
app is de applicatie van Spectralink
om audio- en video-oproepen van
Spectralink dialers en overige dialers
van derden te optimaliseren.

De Logging-app is de applicatie
van Spectralink waarmee de
systeembeheerder syslog-informatie
voor Versity-apparaten kan beheren.
•

Schakel beheerservice in/uit

•

Herkent audio- en videopakketten

•

Configureer syslog serveradres

•

Prioriseert pakketten voor
optimale spraakkwaliteit

•

Specificeer exacte beheerfilters
via Android-opdrachten

•

Staat indien nodig aanpassingen
RSSI-drempel toe

•

•

Biedt opties voor
kanaalconfiguratie (in een latere
release)

Biedt met een wachtwoord
beveiligde geavanceerde toegang
tot foutopsporing

DIAGNOSTICS
Met de Diagnostic-app kan een
beheerder snel en efficiënt
diagnostische tests uitvoeren
voordat RMA wordt overwogen.
Het Home-scherm heeft drie
tabbladen:
•

Tabblad Info—geeft de standaard
software- en hardwaregegevens

•

Tabblad Tests—geeft de
hardwaretests weer die uitgevoerd
kunnen worden. Tik op het
pictogram om de test uit te voeren
en volg de instructies voor iedere
test. Tik op Geslaagd of Niet
geslaagd om de resultaten op te
slaan en naar de volgende test te
gaan

•

Tabblad resultaten—geeft
testresultaten weer en hier kunt
u een QR-code aanmaken om
resultaten op te slaan of de tests
te resetten

SYS UPDATER
De Sys Updater-app is de applicatie
van Spectralink om te controleren
of er software-updates zijn voor
Versity-smartphones.
•

Controleert de softwareupdateserver op nieuwe software

•

Informeert de gebruiker als er een
nieuwe versie beschikbaar is

•

Hiermee kan de gebruiker de
nieuwe versie downloaden

DEVICE

SOUNDSTAGE

De Device Settings-app is de
applicatie van Spectralink die
de systeembeheerder extra
bedieningselementen biedt voor
Versity-smartphones.

Met de Sound Stage-app kunnen
beheerders en gebruikers de
verschillende volumeniveaus van het
systeem en de applicatie beheren
door geluidsprofielen te maken.

In bepaalde situaties wilt u misschien
niet dat gebruikers instellingen
kunnen beheren. Met opties voor
gebruikersbeperkingen kan de
beheerder instellingen toewijzen of
beperken:

Sound Stage gebruikt geluidsprofielen
om ervoor te zorgen dat beheerders:

•

Wi-Fi en vliegtuigstand

•

Tijdzone, tijdsindeling

•

Toetsenbord

•

Touch-instellingen

•

Camera

•

Achtergrond

•

Volumebereiken kunnen beheren
en het standaardvolume in kunnen
stellen voor systeeminstellingen
(alarm/media/signaal/gesprek)
en app-instellingen (WebAPI/PTT/
Batt Life)

•

Stel de minimale/maximale en
standaard volumeniveaus in
van verschillende systeem- en
applicatiegeluiden.

•

Configureer app-regels die de
telefoon configureren op een
bepaald moment een bepaald
profiel te gebruiken
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BATT LIFE
De Batt Life-app geeft de huidige
batterijstatus weer en de gebruiker
kan hier oplaadmeldingen en andere
parameters en metrische gegevens
mee aanpassen.
•

Eenvoudiger te gebruiken dan de
standaard Android batterij-app

•

Stel aangepaste meldingen,
beltonen en trilopties in op basis
van batterijverbruik

•

Toont primaire en secundaire
batterijstatussen

•

Geeft het aantal voltooide
oplaadcycli weer

SSO STATUS
De Single Sign On (SSO) status-app
integreert de Biz Phone-app met
oplossingen voor identiteitsbeheer
van derden.
Hiermee kan één Versitysmartphone gedeeld worden door
meerdere gebruikers, waarbij iedere
gebruiker een unieke extensie en
aanmeldgegevens heeft op de PBX,
die ook geconfigureerd zijn in de
oplossing voor identiteitsbeheer

AMIE AGENT
Met de AMIE agent-app kunt u
verbinding maken met AMIE. Met
het AMIE Analytics-systeem kunnen
beheerders realtime metrische
gegevens van apparaten volgen op
een beheerconsole.
Als de AMIE Analytics-software
is geïnstalleerd en geactiveerd,
stuurt de AMIE agent metrische
gegevens door zoals batterijstatus en
apparaatstatus, prestaties en gebruik
naar het AMIE Analytics-systeem
dat de informatie parseert en deze
in een GUI-interface presenteert
voor realtime systeemmonitoring en
beheer
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APPS VOOR PRODUCTIVITEIT/VEILIGHEID

PUSH-TO-TALK (PTT)

BARCODE

De Push-to-talk-app is de radio
multicast-app van Spectralink voor
Versity-smartphones.

De Barcode-app is de applicatie
van Spectralink om de industriële
barcodescanner te activeren die
in de Versity 9553-, 9653- en
9253-modellen is ingebouwd.
•

Ondersteunt 1D- en 2D-symbolen

•

Snel en accuraat barcodes
scannen onder zware
omstandigheden

•

Variabel scanbereik om het
brandpunt in te stellen

•

Sterkte van het scanlicht, flits en
hoorbare bevestiging geregeld
door beheerder

•

Stel tot 25 kanalen in

•

Nood- en prioriteitkanaal kunnen
worden opgeheven

•

Biedt opties voor alleen verzenden
of luisteren voor ieder kanaal

•

Biedt programmeerbare beller-ID

•

Toont recente PTT-activiteit

•

SAFE
De SAFE-app is de applicatie van
Spectralink voor noodgevallen.
Het kan worden geïmplementeerd
in omgevingen waar medewerkers
alleen werken of daar waar
faciliteiten extra beveiliging vereisen.
•

Biedt persoonlijke monitoring voor
noodfunctie

•

Biedt mogelijkheid om standaard
kanaal te selecteren

Biedt meerdere alarmen: geen
beweging, kantelen en wordt
uitgevoerd

•

•

Heeft zachte en harde
verzendtoetsen

Onderbreekt activiteit via een
snoozefunctie

•

Belt een noodnummer via een
noodknop

•

Schakelt noodknoppen in via een
alarmknop

•

Monitort telefoonstatus via
statuspictogrammen

•

Meldingen gaan van waarschuwing
naar alarmstatus

•

Beltonen kunnen worden
aangepast

•

Communiceert met
beveiligingsservices

•

Geeft groepen apparaten aan

•

Ondersteunt alle veelgebruikte en
erkende symbolen

•

In groepen te implementeren

•

Symbooldetails kunnen worden
geconfigureerd

•

Compatibel met Biz Phone
oproepactiviteit

•

Met de ScanFlex-functie kan
de Spectralink Barcode-service
aangepaste datamanipulatie
ondersteunen voor applicaties van
derden

•

Compatibel met eerdere
Spectralink-modellen

BUTTONS
De Buttons-app is de applicatie van Spectralink waarmee gebruikers de knoppen op
Versity-smartphones kunnen programmeren.
Zes programmeerbare knoppen:
•

Links, Rechts, Bovenkant (rood),
Vingerafdruk op achterkant,
Volume omhoog, Volume omlaag

Stel knoppen in voor:
•

Home, Terug, Menu

•

Scanner, PTT, Alarm

•

Vingerafdruk

•

Volume omhoog of omlaag

•

Applicatie uitvoeren

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. Wij zijn
voortdurend op zoek naar ongewone uitdagingen, ondersteunen mobiele medewerkers
en openen nieuwe mogelijkheden voor klanten en partners. Met onze toonaangevende
mobiele oplossingen zijn we altijd in de buurt voor onze klanten, waar ze zich ook
bevinden. Ons succes is gebaseerd op onze medewerkers, onze innovatieve inzet en onze
liefde voor het vak.
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