
Rainbow - Gyors üzembehelyezési útmutató

TELEFONÁLÁS
• GSM vagy softphone mód (hívások az interneten keresztül

(VoIP))
• Automatikus elérhetőségi érzékelés

(bekapcsolt, elérhető stb.) 
• Professzionális hangposta értesítés
• Híváskezelés: újratárcsázás, átirányítás, háromirányú 

konferencia, hívásátirányítás professzionális hangpostára
vagy külön vonalra

• Kontakt keresés mind a vállalati könyvtárakban,
mind a személyes névjegyzékekben 

• Részletes híváselőzmények

EGYÜTTMŰKÖDÉS
• Kontakt menedzsment 
• Azonnali üzenetküldés és automatikus jelenlét-azonosító
• Audio / video kommunikáció más felhasználókkal
• Bubbles (csoportok) a felhasználókkal a szervezeten belül 

vagy kívül egyaránt (csevegés, fájlmegosztás, ...) 
• Videokonferencia akár 30 résztvevővel

(képernyőmegosztás elérhető)
• Audiokonferencia akár 100 résztvevővel

(képernyőmegosztás elérhető)
• Hozzáférés a belső vagy külső frissítésekhez a Channel 

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

• Személyes felhőfájlok tárolása akár 20 GB-ig
• GPS helymeghatározás megosztás (Google Maps)

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

Az együttműködési megoldások felfedezése 
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Keresési terület 
(kapcsolatok, kategóriák, szöveg, Bubbles, cégek)

Kontakt felhívása 
(audio/video)

Hangüzenet
rögzítése 

Gyors hozzáférés
a „kedvencekhez”
(kontaktok, Bubbles, chatbot-ok)

Megosztott
fájlok
megjelenítése 

Az Android alkalmazás főbb jellemzői:

HASZNÁLAT ANDROIDOS MOBILON

Segítségre van szükséged?
Kérdezd a barátságos 
chatbot-ot, "Emily"-t 

Könnyű hozzáférés 
az online Súgóhoz
(videók, útmutatók stb.) 

Saját profil kezelése
(telefonszám, beállítások,
avatár...) 

Hozzáférés az alkalmazás
beállításaihoz 
(preferenciák és lehetőségek)

„Channel”-ek

„Bubbles”
(azaz munka-

csoportok)

Kontaktok

Hívásnapló

Fájl, fotó,
videoüzenet,
csatolása
vagy 
tartózkodási 
hely
megosztása

További
információ
erről 
a kontaktról 

Hozzáférés
a tárcsázó felülethez 

Az összes
beszélgetés

listája 

Lorem ipsum



I will call you as soon as I am 
free. 

I’m just in a mee�ng.

Céges hívások kezdeményezése

A bejövő hívások hatékony kezelése

• A webkonferencia megkönnyíti a hang,
a videó és a képernyő megosztásának 
keverését az összes résztvevő számára. 

• A résztvevők csatlakozhatnak egy
konferenciához böngészőjükön, mobilon
(iOS és Android), Rainbow kliensen (Windows
vagy Mac) vagy a Rainbow Room
megoldáson keresztül.

• Növelhető a résztvevők képmérete
• Bármely résztvevő megoszthatja a képernyőjét

• Bubble (munkacsoportok) létrehozása 
és működtetése belső és külső
vendégekkel egyaránt 

• Bármikor elindítható egy 
video-web konferencia
a Bubble minden 
résztvevőjével (legfeljebb 30) 

Ha hangposta szolgáltatás 
van társítva a fiókhoz 

Válasz egy azonnali üzenettel,
ha a hívott fél nem érhető el Ha nincs a fiókhoz

hangposta szolgáltatás
társítva 

Audio VoIP hívás
(nem céges 
telefonos rendszeren
keresztül) 

Hívás
elutasítás 

Továbbítás
a hangpostához 

A hívás
átírányítása
egy másik
vonalra 

„Bubbles” csoport & Webkonferencia

Kontakt keresése,
majd a kezdeményezni
kívánt hívás típusának

kiválasztása

Hang- vagy video
VoIP-hívás kezdeményezése
(az ilyen típusú hívás
nem használja a cég
telefonrendszerét 
vagy a hívási tervet) 

Hívás a munkaállomásra
vagy személyes számra
(a szokásos hívási terv
vagy céges telefonrendszer
segítségével)

Szám beírásához
a tárcsázó felület

használható 

Kamera felcserélés
(elülső kamera)

Kamera felcserélés
(hátsó kamera)

Második hívás
kezdeményezése vagy fogadása 

Hívás 
átkapcsolás

Kapcsolódás
konferencia-
híváshoz

Váltás
a hívók
között

várakozó hívó

Csendes Mód

2020. február - ALE TSS - Android Ed1 
Az Alcatel-Lucent név és logó a Nokia védjegyei, amelyeket az ALE engedély alapján használ. 


