
Spectralink 
Versity Smartphone 
Applicaties

Spectralink-applicaties, die bij alle Versity-smartphones worden geleverd, verbeteren de 

gebruikerservaring van het apparaat en bieden functies voor apparaatoptimalisatie voor 

beheerders. Spectralink-applicaties kunnen eenvoudig worden beheerd en geconfigureerd 

voor al uw apparaten met AMIE Essentials. 

TELEFONIE, AANPASSINGEN EN VEILIGHEIDSAPPS VOOR GEBRUIKERS VAN APPARATEN   

spectralink.com

BIZ PHONE

Spectralink's SIP telefonie-
belscherm voor Versity-
smartphones 

• Gebruikt wifi-telefonie via 
draadloze LAN 

• Kan geïntegreerd worden 
met toonaangevende 
oproepservers 

• Meerdere actieve 
oproepen, overdragen, 
doorsturen van oproepen, 
telefonisch vergaderen, 
niet storen en voicemail 

• Toont alle 
oproepgeschiedenis, 
contacten (lokale en 
LDAP-integratie)

• Biedt beheer van 
noodoproepen 

PTT

Spectralink's radio 
multicast voor Push-to-Talk/
walkietalkie

• Maakt Push-to-Talk 
mogelijk zonder 
gecentraliseerde server

• Compatibel met BizPhone 
oproepactiviteit 

• Abonneer op maximaal 25 
kanalen en selecteer een 
standaard 

• Opties voor alleen 
verzenden of luisteren 
voor ieder kanaal 

• Zachte en harde 
verzendtoetsen 

SAFE

Voor bescherming van 
werknemers in noodsituaties 
en omgevingen met 
alleenwerkers

• Biedt persoonlijke 
monitoring voor ‘man 
down’-functie 

• Alarmen en 
bewegingssensoren voor 
niet-bewegen, kantelen 
en rennen 

• Speciale alarm-/
paniekknop op het 
apparaat die het 
alarmnummer belt

• Interfaces met externe 
beveiligingsdiensten 

SOUNDSTAGE+ 

Stelt beheerders of 
gebruikers van het 
apparaat in staat om 
verschillende systeem- en 
applicatievolumes te regelen 
met geluidsprofielen 

• Kies uit vijf 
geluidsprofielen: Normaal, 
Luid, Zacht, Stil en 
Persoonlijk

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

• Configureer app-regels 
om verschillende 
geluidsprofielen toe te 
passen op een bepaald 
tijdstip 

• Wijzig profielen eenvoudig 
vanuit de navigatiebalk  

• Beheerders kunnen 
de toegang van 
eindgebruikers tot 
het wijzigen van 
geluidsprofielen in- of 
uitschakelen

https://www.spectralink.com/enterprise-mobility/interoperability-and-end-to-end-solutions/unified-communications/ringcentral/
https://www.spectralink.com/enterprise-mobility/interoperability-and-end-to-end-solutions/unified-communications/ringcentral/
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KNOPPEN 

Hiermee kunnen Versity smartphone 
knoppen worden geprogrammeerd om 
een instelbare actie uit te voeren  

• Zes programmeerbare knoppen, 
waaronder:  Links, Rechts, 
Bovenkant (rood), Vingerafdruk 
(achterkant), Volume omhoog, 
Volume omlaag 

• Installeer knoppen, zoals: 
applicatie openen, URL, PTT 
activeren, scanner of SAFE-
alarm, of configureer aangepaste 
parameters zoals Teams-
walkietalkie 

BATTERIJDUUR

Toont de huidige toestand van de 
batterij en stelt de gebruiker in staat 
de batterij-instellingen aan te passen  

• Stel aangepaste meldingen, 
beltonen en tril-opties in op basis 
van batterijverbruik 

• Geeft het laadpercentage voor 
primaire en secundaire batterijen 
aan  

• Toont primaire en secundaire 
batterijstatussen 

• Gebruiksvriendelijker dan de 
standaard Android batterij-app 

SINGLE SIGN ON (SSO)  

Authenticatiesysteem waarmee 
één Versity smartphone kan worden 
gedeeld door meerdere gebruikers 
met afzonderlijke logins 

• Maakt het delen van één Versity 
smartphone onder meerdere 
gebruikers mogelijk 

• Elke gebruiker heeft een 
unieke extensie en unieke 
aanmeldgegevens op de PBX, 
die ook zijn geconfigureerd in de 
oplossing voor identiteitsbeheer

AMIE-AGENT 

Stuurt gegevens van apparaten door 
naar AMIE, zodat beheerders de 
prestaties in realtime kunnen volgen 
op een beheerconsole. 

• Stuurt meetgegevens zoals 
batterijstatus en apparaatstatus, 
prestaties en gebruik door naar het 
AMIE Analytics-systeem 

• Analyseert de informatie 
en presenteert deze in een 
GUI-interface voor realtime 
systeembewaking en -beheer

SAM CLIENT 

SAM Client verbindt Versity apparaten 
met Spectralink Application 
Management (SAM) in AMIE 
Essentials om Versity applicaties en 
andere telefoonbeheerdiensten te 
configureren die niet beschikbaar zijn 
via een EMM

• Stel de locatie van de SAM-server 
in en installeer het certificaat voor 
SAM-server 

• Voer code voor SAM-account in 
voor gebruikersverificatie 

• Bepaal de hartslaginterval en 
trigger hartslag op verzoek naar 
SAM-server

APPARAATINSTELLINGEN

Biedt systeembeheerders extra 
mogelijkheden om apparaten te 
configureren  

• Stelt de beheerder in staat om 
gebruikersrechten toe te kennen of 
te beperken 

• Regelt instellingen zoals wifi 
en vliegtuigmodus, tijdzone, 
tijdformaat, toetsenbord, 
touch-instellingen, camera, en 
achtergrond 

https://www.spectralink.com/enterprise-mobility/amie/amie-for-wi-fi/amie-essentials-for-wi-fi/
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Over Spectralink

Als bekroonde partner op het gebied van mobiele technologie verandert Spectralink al 
meer dan 30 jaar de manier waarop onze 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 wil om te innoveren en onze 
passie vormen de basis voor ons succes. ©2023 Spectralink Corporation (02/23)

BARCODE

Maakt de configuratie van de 
ingebouwde scanner op de Versity 
9553 en 9253 mogelijk 

• Symboolgegevens configureren

• Instellingen voor 
scanlichtintensiteit, flits en 
hoorbare bevestiging 

• Variabel scanbereik om het 
brandpunt in te stellen 
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WEB API 

Stelt beheerders in staat om de 
interface met externe diensten 
te gebruiken en biedt links naar 
veelgebruikte websites

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

• Ondersteunt JSON en XML 

• Geef prioriteit aan berichten en 
geeft ringtones door 

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

• Bied links naar veelgebruikte 
websites 

SYS-UPDATER 

Controleert de software-updateserver 
op nieuwe software en downloadt 
updates 

• Informeert de gebruiker als er 
een nieuwe versie of software 
beschikbaar is 

• Stelt de gebruiker in staat om 
de nieuwe softwareversie te 
downloaden 

• Kan door beheerders 
worden geconfigureerd voor 
timing en goedkeuring van 
softwaredownloads

LOGGING 

Voor het beheer van syslog-informatie 
door de systeembeheerder 

• Schakel beheerservice in/uit 

• Configureer syslog serveradres 

• Specificeer exacte beheerfilters via 
Android-opdrachten 

• Biedt met een wachtwoord 
beveiligde geavanceerde toegang 
tot foutopsporing 

DIAGNOSTICS 

Snel en efficiënt diagnostische 
tests uitvoeren alvorens een RMA te 
overwegen 

• Tabblad met informatie: Geeft 
de standaard software- en 
hardwaregegevens 

• Tabblad met tests: Stelt 
beheerders in staat om 
verschillende hardwaretests uit te 
voeren en de resultaten van elke 
test te registreren

• Tabblad met resultaten: Geeft 
testresultaten weer en maakt een 
QR-code aan om resultaten op te 
slaan of de tests te resetten 

VQO (VOICE QUALITY 
OPTIMIZATION) 

Geoptimaliseerde audio- en 
videogesprekken van Spectralink 
bellers of externe bellers 

• Prioriteert pakketten voor optimale 
spraakkwaliteit 

• Staat indien nodig aanpassingen 
RSSI-drempel toe 

• Biedt kanaalconfiguratieopties 


