SwyxMobile App

Swyx Mobile App
Maak je gebruik van de SwyxIt! client via OZMO, dan kun je aanvullend de Swyx Mobile App
(kosteloos!) downloaden – voor Apple in de iPhone App Store en voor Android in de Google Play
Store. Met de Swyx Mobile App wordt je smartphone naadloos geïntegreerd met je zakelijke vaste
telefonie omgeving. Je kunt hierdoor dus met één telefoonnummer altijd en overal bereikbaar zijn
– alle belangrijke functionaliteiten van de SwyxIt! client nu op je smartphone! Alle gesprekken die
worden gevoerd via de applicatie lopen via het internet.

SwyxMobile instellen
Server Variant
SwyxWare
Internal Server
IP-adres / serveradres invullen
vb: mail.bedrijfsnaam.nl of 00.000.00.000
External Server
IP-adres / serveradres invullen
vb: mail.bedrijfsnaam.nl of 00.000.00.000
User
Vul hier de gebruikersnaam in welke overeenkomt
met de SwyxIt! Client.
Password
Vul hier het wachtwoord in welke overeenkomt met
het wachtwoord van de SwyxIt! Client.
More ...
Bij “More...” is het belangrijk dat je de optie “Remote
Connector mode” op Automatic zet.
Hide number
Hier stel je in dat je anoniem naar buiten belt.

Met de Swyx Mobile App kun je ...
VoIP gesprekken voeren via de OZMO cloud telefooncentrale;
Het OZMO cloud telefoonboek gebruiken;
Je zakelijke nummer blijven gebruiken op je mobiel;
Status zien van collega’s (Beschikbaar, Afwezig, Niet storen);
Je eigen status wijzigen;
Favorieten toevoegen en beheren;
Gesprekken doorverbinden met één druk op de knop;
Een conference call opzetten;
Gespreksgeschiedenis inzien;
Inkomende oproepen doorschakelen naar voicemail of een
ander nummer, afhankelijk van de aanwezigheidsstatus;

Favorites
In “favorites” kun je gemakkelijk de personen toevoegen
waar je veel contact mee hebt. Je voegt de contacten toe
aan “favorites” door simpelweg de contactpersoon op te
zoeken in “contacts” en bij het desgewenste nummer op
het sterretje te drukken.

Recents
Onder “recents” kun je de meest recente gesprekken
vinden. Hier kun je zien wie je gebeld hebt, wie jou gebeld
heeft en van wie je gemiste gesprekken hebt.
Contacts
Onder “contacts” kun je je telefoonboek vinden. Bij het instellen van de Swyx App worden al
je contacten gesynchroniseerd vanuit je persoonlijke contacten met de app. Ook bestaat de
mogelijkheid om te zoeken naar de contacten op de telefooncentrale. Wil je een nummer bellen
vanuit de Swyx Mobile App? Dan doe je dat simpelweg door een extra 0 toe te voegen vóór het
telefoonnummer óf +31 toe te voegen vóór het telefoonnummer.
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