
Rainbow - Gyors üzembehelyezési útmutató

TELEFONÁLÁS
• Az asztali telefon távirányítása, egy kattintásos 

hívás, softphone, külső vezetékes vagy 
mobiltelefon-vonal használata

• Automatikus elérhetőségi érzékelés (bekapcsolt, 
elérhető stb.) 

• Hangposta értesítés
• Híváskezelés: újratárcsázás, átirányítás, 

háromirányú konferencia, 
hívásátirányítás hangpostára vagy más vonalra

• Részletes híváselőzmények
• Közös telefonkönyv az összes vállalati felhasználónak

EGYÜTTMŰKÖDÉS
• Kontakt menedzsment

Kontakt keresés mind a vállalati könyvtárakban, 
mind a személyes névjegyzékekben

•
(Microsoft Outlook)

• Azonnali üzenetküldés és az automatikus jelenlét-azonosító
• Audio / video kommunikáció más felhasználókkal

képernyő-megosztási és felvételi képességekkel
• „Bubbles” (csoportok) felhasználókkal a szervezeten 

belül és kívül egyaránt 300 résztvevőig 
• Video-web konferencia akár 30 belső 

vagy külső résztvevővel
• Audiokonferenciák akár 100 belső 

vagy külső résztvevővel
• Hozzáférés a belső vagy külső frissítésekhez a Channel

szolgáltatáson keresztül. Tartalmazza mind a szöveget,
mind a multimédiát (linkek, képek, fájlok, videók)

• Személyes felhő-fájlok tárolása akár 20 GB-ig
• Az Outlook vagy a Google naptár rendelkezésre állásának 

automatikus észlelése (Microsoft Exchange O365 or Google Calendar)

Néhány, a dokumentumban ismertetett szolgáltatás külön előfizetési szintet vagy opciókat igényel.

A Rainbow bővítmény a Microsoft 
Outlookhoz lehetővé teszi, hogy 
még hatékonyabbá válhassunk 
a további kommunikációs 
lehetőségek bővítése révén
(pld. egykattintásos hívás emailből)

Az együttműködési megoldások felfedezése 
Telefon menedzsmentKeresési terület

(kapcsolatok, kategóriák, szöveg, Bubbles, cégek)

Fájl becsatolás a számítógépéből 
vagy a személyes Rainbow tárolóbólKollégák vagy külső kontaktok meghívása,

hogy csatlakozzanak a Rainbow hálózathoz 

Képernyő megosztás

Híváskezdeményezés

Audio beállítások 
számítógép vagy headset

Hangüzenet rögzítése

Emoji hozzáadás

GIF hozzáadás

Beállítások (kapcsolat infók
értesítések kezelése, üzenetek 
törlése, ...)

Jelenlét (online, távol,
láthatatlan, ne zavarj!) 
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Megjegyzés: a rendszergazda korlátozhatja
a külső kapcsolatok keresésének/meghívásának lehetőségét

Megjelenítés 
megosztott fájlból

Kapcsolatfelvétel "Emily"-vel, Rainbow chatbottal...

Online Help Központ (videók, oktatóanyagok stb...)

Gyors útmutató a Rainbow felületének jobb megértése érdekében.

Saját profil kezelése (telefonszám, kapcsolat részletei, avatár, nyelv...)

Alkalmazás beállítások (preferenciáik és lehetőségek)

Az együttműködési megoldások főbb jellemzői:

HASZNÁLAT ASZTALI PC-N (WIN/MAC/WEB)

Naptár megosztása



Bejövő hívás pop-up. Hívás kezdeményezése

Telefonhívások kezelése

Tudjon meg többet a Rainbow alkalmazás által kínált 
szolgáltatásokról az Online Súgóban:
https://support.openrainbow.com/hc

A Rainbow alkalmazás az okostelefonra is telepíthető!

• Webkonferencia kezdeményezhető az audio, video és képernyő
megosztás előnyeivel, az összes résztvevővel.

• Minden résztvevő egyszerre akár négy video-streamet
is láthat, és kiválaszthat egyet a nagyításhoz. 

• Bárki csatlakozhat egy konferenciához webböngészőjén, 
mobiltelefonján (Android és iOS), PC-jén (Windows vagy Mac) 
vagy a Rainbow Room megoldás segítségével.

• „Bubble” létrehozásához meg kell adni(munkacsoport), 
egy nevet és témát, majd meghívni a releváns résztvevőket
 (belső vagy külső, és Rainbow fiókokkal vagy anélkül)

• A résztvevőknek internetes link is küldhető, hogy 
csatlakozzanak a Bubble-hoz. Egyszerűen be kell másolni
és beilleszteni az e-mailbe vagy a naptár platformjára.

• Bármikor elindítható webkonferencia a csoport összes 
résztvevőjével (legfeljebb 30 videó esetén)

Kiválasztható a hívásokhoz preferált mód,
a munkahelyzettől függően

Beállítások és a hívásátirányítási 
specifikációk kezelése 

Hívások kezdeményezése
a számítógépen (VoIP)

A fizikai (asztali) telefonos mellék

Android vagy iPhone mobiltelefon

Egy másik vonal pl.
otthoni telefon (távmunka)

Hívás elfogadása
a telefonkészülékén 

Azonnali üzenet küldése,
ha nem érhető el

Második hívás indítása vagy felvétele, átkapcsolása, vagy belépés harmadik fél konferenciájába

Szöveges üzenetet,
amely a hívás indításakor 
jelenik meg.

Hang- vagy videohívás 
kezdeményezése 
az interneten keresztül
(VoIP)
(az ilyen típusú hívás 
nem használja a vállalati
telefonos rendszert) 

Hívás kezdeményezés
a kontakt üzleti 
telefonszámával vagy
mobilszámával.

Rainbow Room

„Bubbles” csoport & Webkonferencia

2020. február - ALE TSS - Desktop Ed2
Az Alcatel-Lucent név és logó a Nokia védjegyei, amelyeket az ALE engedély alapján használ. 


