AleFIT Zprávy
Zjednoduší a zefektivní komunikaci

Charakteristika

Posílání a přijímání zpráv je v dnešní době často používaný způsob komunikace.
V některých případech také mnohem oblíbenější a efektivnější než práce s emaily.
Není třeba zapínat počítač, protože telefon je neustále zapnutý na pracovním stole
a vždy na očích.
Rodina AleFIT Zprávy obsahuje aplikace,
které umožňují zasílání informačních nebo
stavových hlášek na IP telefon vybraným
uživatelům, posílání zpráv mezi jednotlivými
uživateli a jako nadstavbu také možnost
odesílání SMS.
Jedná se o aplikace:
• AleFIT Textové zprávy
• AleFIT SMS brána
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Rodina aplikací AleFIT Zprávy v bodech:
• zobrazení potřebných informací online
na IP telefonu,
• rozesílání zpráv na jednotlivce či skupiny
uživatelů pomocí IP telefonu,
• zasílání zpráv z IP telefonu i webového
rozhraní,
• upozornění na nepřečtenou zprávu,
• příjem zpráv do centrálního úložiště nebo
přímo na displeji IP telefonu.

AleFIT Zprávy

Rodina aplikací
AleFIT Služby

Aplikace AleFIT Textové zprávy umožňuje
uživatelům přijímat různé stavové hlášky nebo
informace z jiných systémů přímo na IP telefon.
Uživatelé dále mohou jednoduše a rychle
zaslat zprávu jakémukoliv kolegovi v rámci
systému interní Cisco IP telefonie. Nápomocná
je aplikace například pro recepční nebo
asistentky, které mohou nadřízenému jednoduše odeslat zprávu se jménem a číslem
osoby, kterou je třeba kontaktovat.
Rozesílání zpráv může být uskutečněno na
jednotlivce i celé skupiny uživatelů. Zprávy
mohou být zasílány jak z IP telefonu, tak z webového rozhraní v počítači. Příchozí zpráva
se zobrazí na displeji IP telefonu a uživatel je
na novou nepřečtenou zprávu upozorňován
v pravidelných intervalech. Tuto aplikaci je
možné využívat i pro automatické opakované
zasílání zpráv v pravidelných intervalech.

Aplikace AleFIT SMS brána nabízí podobnou
funkcionalitu jako Textové zprávy a navíc obsahuje plugin pro odesílání krátkých textových
zpráv do sítě mobilních operátorů. Odesílání
funguje stejným způsobem jako na mobilním
telefonu a je možné z webového rozhraní,
nebo přímo IP telefonu.
Zprávy mohou být přijímány do centrálního
úložiště, kde má každý uživatel přehled nad
všemi příchozími zprávami anebo přímo na IP
telefonu uživatele na základě unikátního kódu.

Další možnosti
Aplikace rodiny AleFIT Služby mohou být doplněny dalšími řešeními z rodiny aplikací
AleFIT Bezpečnost, AleFIT Zprávy nebo AleFIT Kontakty. Používání Cisco IP telefonie je díky
AleFIT aplikacím jednodušší, pohodlnější a přináší úsporu nákladů. Díky tomu je naplňována myšlenka
Cisco Unified Communications řešení – urychlit a zefektivnit proces komunikace.
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