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Denne veiledningen er bygd opp med mest brukte sluttbrukerinformasjonen først, og teknisk
installasjonsveiledning sist. Ved første gangs oppsett og konfigurasjon, er det derfor naturlig at teknikker gjør
oppsettet fra kap 4 først, og jobber seg fremover i kapitlene. Sluttbruker derimot, vil kun trenge kapittel 1 og noen
ganger kapittel 2.

1. Daglig bruk - tips
Appen har fem hovedfaner:

Hjemside,
funksjonstaster

Settings
(se kap 2)
Ringehistorikk

Ringe

Favoritter

Presence

•
•

•

•

Ringehistorikk viser innkomne, utgående eller alle samtaler. Både samtaler tatt gjennom appen og
gjennom vanlig gsm-klient vises.
Hjemsiden viser presence-status og funksjonsknapper.
o Velg presence-status, i tillegg kan man skrive fritekstmelding som sees av kollegaer. Hvis systemet
er koblet opp mot Exchange-kalender, hentes også informasjon herfra. «Ikke forstyrr» slår av
ringing eller gir opptatt i hht hva som er satt i «Settings – Kontoinstillinger – Ikke forstyrr».
o Funksjonsknapper kan programmeres fritt og er de samme som for egen telefon. Vanlige taster er
partnertaster for ringing og status, kø-status og å melde seg inn/ut av grupper. Du kan scrolle
nedover for flere funksjonstaster. Snakk med systemansvarlig for endringer.
Ringe-fanen blir automatisk aktiv under samtale og her kan du pause, sette over og avslutte samtale.
Hodesett-ikon og tastatur for å ringe eller tastevalg er også her. Fanen inneholder også et gult skjermikon.
Herfra kan du endre viderekoblinger.
Favoritter viser dine personlige favoritter, sortert i en eller flere lister. Disse kan du endre, og du kan ha
både interne og eksterne kontakter. Hvis du begynner å skrive i søkefeltet, søker den blant både andre
brukere, eventuelle kataloger som er knyttet til systemet, og blant personlige kontakter i mobilens
adressebok.
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2. App-settings på mobil
De neste kapitlene tar for seg to typiske bruksprofiler hvor appsettingene er avhengig av bruksprofil:
1. myPBX app benyttes som jobb-relatert kommunikasjonsplattform, mobilnummer eies privat.
2. Mobilnummer eies av arbeidsgiver og benyttes som hoved-kommunikasjon. myPBX-app benyttes for bedre
funksjonalitet

2.1.

myPBX som kommunikasjonsplattform, (privat) mobil backup

På samme måte som man skiller mellom privat epost og jobbens epost, er det naturlig å skille mellom privat og
jobbens kommunikasjonsløsning. Mobilnummeret oppleves som "privat" og arbeidstaker vil ta det med seg ved
jobb-bytte. Arbeidsgiver vil at alle henvendelser til en ansatt fortsatt skal komme til bedriften også etter at den
ansatte slutter.
I en slik setting vil myPBX app på en smart-telefon gi arbeidstager tilgang til bedriftens fullverdige
kommunikasjonssystem med kataloger, presence, kø/agentsystemer osv. Med en gang appen er slått på, er den
ansatte på jobb, tilknyttet arbeidsgivers telefonnummer og på arbeidsgivers kostnad. Utgående samtaler rutes
automatisk over løsningen. Mobilnummeret beholdes som en privat sak.
Like fullt vil gsm-nettet og det private mobilnummeret kunne brukes som backup for å nå den ansatte der det ikke
er datadekning. Omruting skjer automatisk uten at privatnummeret vises for utenforstående. Utgående samtaler
kan også bli satt opp fra innovaphone-plattformen slik at ringekostnadene i hovedsak plasseres hos arbeidsgiver.
Gå inn på «Settings» og scroll nedover til «Telefoninnstillinger» og velg «App innstillinger».
Velg «Aldri» om du manuelt vil starte og slå av appen
ved arbeidstids start og slutt.
Velg «Alltid» om du alltid vil være logget på jobben og
la systemets regler for åpningstider etc gjelder.
Velg «På alle samtaler». Da vil myPBX være din
telefonklient når appen er på (du er logget på jobben).
Når appen slås av (etter arbeidstid), vil den vanlige
mobiltelefonen med ditt private nummer overta.
Dersom du ofte skal bytte mellom å ringe med
jobbnummer og privatnummer, kan du velge «Alltid
spør».

<sentralens mobily-nummer>

Velg «Hvis ikke registrert». GSM-nettet vil kun brukes
som backup dersom det ikke er datadekning.

Ved «Callthrough» vil myPBX ved backup ringe inn via gsm-nettet.
Ved «Callback» vil myPBX ved backup ringe inn til sentralen som så ringer
tilbake. Ringekostnadene vil i det alt vesentlige bli på sentralen, men det tar
noe lenger tid å sette opp samtalen.
myPBX mobil-app v12_2 2017-08-28

Side 3 av 9

www.vcom.no
Mobility-nummer oppgis fra systemansvarlig, benyttes for backup. Oppgi internasjonalt nummmer +47xxxxxx
Etter ferdige settinger, trykk Arkiver oppe til høyre på iPhone eller på Android:  App instillinger og velg Hjemfanen.
Fordi smarttelefonen med denne løsningen har to aktive telefoner (myPBX og gsm-telefon), kan det
oppstå konflikt hvis det samtidig kommer inn samtaler på begge telefoner. Hvordan dette håndteres
varierer med telefonens fabrikat. For noen telefoner vil den første samtalen automatisk settes på vent
når man svarer den andre. For andre må dette gjøres manuelt, eller man bør avvise samtale to.
En måte å løse det på, kan være å viderekoble (privat) gsm-nummer til jobbnummer i arbeidstiden. Vær
oppmerksom på at dette også vil sperre innkomne samtaler som kommer inn via gsm backupløsningen.

2.1.1.Lydinnstillinger (gjelder kun Andorid)
Avhengig av mobiltelefon fabrikat og operativsystem, er den utstyrt med forskjellige lyd-drivere. Som regel er
standard driver OK. Men noen ganger oppleves det dårlig lyd, slik at man bør bytte til en annen driver.
Hvilken driver som passer best kan være avhengig av mobiltelefon-type og versjon. Erfaringsmessig kan følgende
Audio-API brukes:
•
•
•
•
•

Standard
Java
OpenSL ES: Tilgjengelig fra Android 2.3
RTP: Tilgjengelig fra Android 3.1. Rask, men har ikke støtte for HD-kvalitet
Default (*), Java (*), OpenSL ES (*): kan forsøkes på eldre Android-modeller

Gå inn på «Settings» og scroll nedover til «Telefoninnstillinger» og velg «App innstillinger».
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2.2.

Arbeidsgivers mobilnummer, myPBX støtte

Dersom den ansatte har arbeidsgivers mobilnummer (eller benytter privat mobilnummer i jobb), benyttes
innovaphone mobil-integrasjon med app-støtte. Dette gir tilgang til funksjonsknapper som inn/utlogging av køer,
status og katalogtjenester, mens samtaler tvinges over gsm-nettet i stedet for datanettet. Sammen med
mobilstatus fra Telenor eller Phonero (Ventelo), gir dette en god løsning. Løsningen er også godt egnet sammen
med operatører som leverer mobil og sip-trunk på samme abonnement.
Gå inn på «Settings» og scroll nedover til «Account settings / Kontoinnstillinger» og «Ikke forstyrr / Do not disturb»
•
•
•

Slå på «Do not disturb now / Ikke forstyrr»
Action / Handling: “Hide calls / Skjul samtaler”
Applies to /Gjelder for “Every call / Alle anrop”

Gå inn på «Settings» og scroll nedover til «Phone setup /Telefoninnstillinger» og velg «App settings /App
innstillinger».
Velg «Alltid»

Velg «Aldri» om du vil bruke mobiltelefonens
innebygde klient, eller «På alle samtaler» om du vil ha
myPBX til å være din telefonklient.

Velg «På alle samtaler». GSM-nettet vil alltid brukes.

Velg «Direct». GSM-nettet vil alltid brukes.

Mobility benyttes normalt ikke
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Etter ferdige settinger, trykk Arkiver oppe til høyre på iPhone eller på Android:  App instillinger og velg Hjemfanen.

3. Installasjon av mobil-app
Etter at appen er lastet ned og installert på mobilen, er videre settinger avhengig av om man har en lokal
innovpaphone-sentral eller benytter skytjenesten skyPBX.

3.1.

Nedlasting og installasjon

Last ned myPBX-appen fra Google Play eller iTunes Store

Google Play

iTunes iOS 

Etter installasjon må den konfigureres for å få kontakt med eget telefonsystem. Oppsettet er forskjellig om du er
tilkoblet skyPBX eller en lokal PBX.

3.2.

skyPBX

Åpne app,
1. Scroll til nedest på settings, til linken WEB konfigurasjon
2. En webside kommer opp. Velg menyen «Services» og «Update»
a. Du får spørsmål om brukernavn og passord,
det er: «admin» og «swphone»
b. Legg inn update-url som du har fått tilsendt av systemansvarlig.
Eks: http://skypbx.no/xxx
c. klikk OK
d. Vent fem minutter. Den vil laste opp korrekte settinger
og automatisk starte på nytt et par ganger.
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3. Velg settings (tannhjul)
4. Velg Acount [1] og «Login settings /Innstillinger for innlogging»
5. Navn settes lik <epost-app>, eks: fornavn.etternavn@firma.no-app

6. Lagre
a. Android: OK og  Innstillinger for innlogging og 
b. iPhone: trykk Arkiver oppe til høyre

3.3.

Lokal PBX

Spør systemansvarlig om hva som skal skrives inn i de forskjellige feltene.
Åpne app,
1. Velg settings (tannhjul)
2. Velg konto [1] og «innstillinger for innlogging»
Erfaringsmessig må følgende felt fylles ut:
•
•
•
•
•
•
•

Protokoll: Som regel H323/TLS eller H323
Navn: benyttes for registrering, må matche med Hardware-ID i PBX
Passord
Domene: ikke så ofte i bruk
Primary gatekeeper: må fylles inn, ip-adrese eller domene
Foretrukket codec: Anbefalt Opus-WB, G.722 eller G.711 A-law. Ved lydproblemer, velg G.711 A-law
Trykk Arkiver oppe til høyre på iPhone eller på Android: OK og  Innstillinger for innlogging og 

Under settings (tannhjul), scroll også ned til Administrasjon og STUN:
•
•
•

STUN adresse: ip-adresse eller domene
TURN adresse og TURN brukernavn/passord: Ofte i bruk. Løser problem med manglende lyd via brannmur.
Etter ferdige settinger, trykk  STUN og velg Hjem-fanen

Når registrering er vellykket, skal myPBX-ikon endre farge fra rødt til hvitt. Navn og funksjonsknapper skal komme
opp.

4. Konfigurasjon på PBX
Konfigurasjon av PBX er avhengig av om man har en lokal innovpaphone-sentral eller benytter skytjenesten skyPBX
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4.1.

skyPBX

Hvis det ved bestilling er oppgitt hvilke brukere som skal ha mobilapp og hvordan denne skal være integrert, bør
settingene være korrekte. Endringer kan gjøres på bruker i både skyPBX Portal og i admin GUI.
I skyPBX portal, sjekk at det er angitt korrekt epost og merket av for app-bruker. Registreringsnavn skal da være
epost-app.

Velg korrekt type mobilintegrasjon i nedtrekksmeny:
•
•
•

App backup: (Privat) mobilnummer brukes kun som backup for app. Angi Delay og Avoid voicemail.
Dual ringing: Anrop settes opp til (arbeidsgivers) mobilnummer. Hvis bruker kun har mobiltelefon (ikke
annen ip-telefon), settes delay til 0 sek, og Avoid voicemail benyttes ikke eller settes høyt.
API only: Anrop vil ikke settes opp til mobil. Nummer brukes kun av MobilStatus API.

I admin GUI angis app som device for User. «No Mobility» krysses av når app brukes som kommunikasjonsløsning
og (privat) gsm kun som backup. Dersom alle anrop skal settes opp via (arbeidsgivers) gsm, fjernes avkryssing.

På forking-fanen angis Object=Mobility. Mobilnummer angis med 0 foran når alle anrop skal gå via (arbeidsgivers)
gsm og når (privat) gsm skal brukes som backup for app som kommunikasjonsløsning. Dersom det kun skal brukes
med UpdateStatus API, angis ### foran mobilnummer.
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Min-Alert og Max-Alert angis for å unngå at samtalene settes over hvis mobil er utenfor dekning eller ikke besvares.
Da vil samtalen i stedet gå tilbake til sentralbord el.l.

4.2.

Lokal PBX

Følg anbefalte setting for skyPBX. Sjekk i tillegg:
•
•
•
•

http://wiki.innovaphone.com/index.php?title=Reference11r1:Concept_myPBX_for_Android
http://wiki.innovaphone.com/index.php?title=Reference12r1:Concept_myPBX_for_iOS
http://wiki.innovaphone.com/index.php?title=Reference11r1:PBX/Objects#Devices
http://wiki.innovaphone.com/index.php?title=Reference10:PBX/Objects/Edit_Forks
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