Simplified mobility and reduced call cost

OptiCaller Client v2.0
Android brugervejledning
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Side 2

1. Installation af OptiCaller

Du modtager 2 SMS beskeder. Klik på linket hvor der står “Hi, you may get the OptiCaller client”.
På Android Market, tryk på FREE knappen for at downloade og installere.

Når installationen er afsluttet, klik på den anden SMS besked.
På næste side trykkes på det farvede område for at modtage licensen.
Accepter konfigurations download, og installations processen vil afslutte.
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Når OptiCaller klienten er installeret kan den findes og startes fra ikonet på telefonens ”applikations
skærm”. For hurtig adgang til OptiCaller, er det også muligt at lave en genvej i ”home skærmen”.
For at aktivere dette, tryk og hold på et ikon på applikations skærmen, herefter trækkes OptiCaller ikonet
ned til ”home skærmen”.

1.1 Widget
For at tilføje Widget, tryk på “home skærm”. Vælg Widgets, og vælg OptiCaller fra widget listen. Når
Widget er tilføjet, kan du meget enkelt ændre kaldsmetode.
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2. Opkalds metoder

OptiCaller understøtter 3 metoder for at foretage opkald.
”Direct Call” foretager kald fra din mobiltelefon på helt normal vis
”Call Through” foretager kald fra din mobiltelefon via virksomhedens telefonanlæg. Dette giver
besparelser på telefonregningen, især ved kald som foretages til udlandet.
”Call Back” anvendes typisk når du er i udlandet, og foregår praktisk ved at du modtager opkaldet fra
virksomhedens telefonanlæg, som ringer op både til dig og den du ringer til. Dette vil give besparelser for
virksomheden frem for hvis du ringer direkte.
Applikationen er default programmeret med funktionen ”Always Ask”, som når du ringer op via OptiCaller
applikationen, så vil den spørge om hvilken af de ovennævnte kalds metoder du ønske at anvende for
det enkelte kald.
For at ændre dette, se afsnit om Widget.
2.1 Foretage ”Direct Call” opkald
For at foretage et “Direct Call” opkald fra din telefon, vælg kalds metoden ved at trykke på Opticaller
Widget til der står ”DC” i feltet. Hvis der i forvejen står ”AA”, vil applikationen spørge dig når du foretage
opkaldet, og du skal blot vælge ”Direct Call”.
Kaldet foretages i øvrigt helt normalt ved enten at taste nummeret manuelt, eller ved at vælge det fra
Contacts/Recents.
Klienten vil så etablere kaldet direkte via mobil netværket til det indtastede nummer.
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2.2 Foretage et “Call Back” opkald
For at foretage et “Call Back” opkald fra din telefon, vælg kalds metoden ved at trykke på Opticaller
Widget til der står ”CB” i feltet. Hvis der i forvejen står ”AA”, vil applikationen spørge dig når du foretage
opkaldet, og du skal blot vælge ”Call Back”.
Hvis kalds metoden er ”Call Back” vil klienten automatisk afsende en Call Back forespørgsel til
virksomhedens telefonanlæg via en server. I løbet af ca. 10 sekunder vil du modtage et kald, som du
skal acceptere.
Når du har accepteret opkaldet vil du blive forbundet med det nummer du har ringet til.

2.3 Foretage et “Call Through” kald
For at foretage et “Call Through” opkald fra din telefon, vælg kalds metoden ved at trykke på Opticaller
Widget til der står ”CT” i feltet. Hvis der i forvejen står ”AA”, vil applikationen spørge dig når du foretage
opkaldet, og du skal blot vælge ”Call Through”.
Hvis kalds metoden er ”Call Through” vil klienten etablere opkaldet via virksomhedens telefonanlæg.
Den foretager et kald til dit direkte nummer, og vil efterfølgende automatisk foretage det ønskede opkald
via telefonanlægget og du vil blive forbundet med det nummer du har ringet til.
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3. Brug af MEX (mobilt lokalnummer) funktioner

For at få adgang til MEX funktionerne, skal du gå via ”MEX UI-> MEX Functions.

MEX Funktionerne kræver at der er programmeret Mobilt lokalnummer i telefonanlægget, som
genkender det telefonnummer du ringer fra (ved skjult nummer vil du ikke kunne anvende MEX
funktioner).
MEX funktionerne giver mulighed for:
MEX On – Aktivering af mobilt lokalnummer
MEX Off – Deaktivering af mobilt lokalnummer
Rbl. On – Aktivering af din telefonsvarer på dit mobile lokalnummer
Rbl. Off – Deaktivering af din telefonsvarer på dit mobile lokalnummer
ACD Out – Udmelding af dit mobile lokalnummer af ACD gruppe
ACD In – Indmelding af dit mobile lokalnummer i ACD gruppe.
Alle 6 funktioner ringer op til virksomhedens telefonanlæg, og sender en 4 cifret kode som aktiverer/
deaktiverer den ønskede funktion.
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4. Flytning af licens til anden mobiltelefon

For at flytte licensen, gå til Settings -> About -> Transfer License.
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Flytning af licens funktioner anvendes når du ønsker at overflytte din licens fra en telefon til en anden.
Når overførslen er gennemført, vil den nye mobiltelefon have en gyldig licens, mens licensen på den
gamle telefon ikke vil kunne anvendes.

Hvordan overføres licens.
1. Initier overføsel af licens fra OptiCaller klienten.
2. Følg det link du modtager på mobiltelefonen fra en computer
3. Login med det bruger navn og password du modtager.
4. Flyt SIM kortet til den nye telefon.
5. Vælg ny telefonmodel som licensen skal anvendes på.
6. Tryk “Transfer” på hjemmesiden.
7. Installer klienten som normalt på den nye telefon.
8. Så er du færdig.
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