UCAP - OUTLOOK EKLENTİSİ
KAREL TÜMLEŞİK İLETİŞİM PLATFORMU UCAP, GELİŞMİŞ İLETİŞİM YETENEKLERİNİ E-POSTA YAZILIMINIZLA
BİRLEŞTİRİYOR VE ÇALIŞMA VERİMLİLİĞİNİZİ ARTTIRIYOR.
UCAP – Outlook 2010 entegrasyonun
sunduğu gelişmiş çözüm ile günlük
e-posta iletişiminizi yöneten Outlook
tüm diğer iletişim süreçlerinizi yöneten
ve yönlendiren merkezi bir yazılıma
dönüşüyor. UCAP entegrasyonu
Outlook’a “Tümleşik Gelen Kutusu” ve
tamamen iletişim kuracağınız kişilerin
durum bilgisine göre yönetilebilen ek
iletişim yetenekleri sağlıyor.
Tümleşik Gelen Kutusu sahip olduğu
e-posta, takvim, konferanslar, tümleşik
mesajlaşma yetenekleri ile esnek ve
kolaylıkla yönetilebilen bir iletişim
merkezi haline geliyor. Üstelik tüm bu
yetenekler Lync veya Microsoft
Exchange kullanımını gerektirmeden,
tamamen bu yazılımlardan bağımsız
sunuluyor.

UCAP Outlook 2010 Entegrasyonu
Uç Birim Eşleştirme
UCAP – Outlook entegrasyonu
sayesinde Outlook; yazılım tabanlı IP
telefon, IP telefon, akıllı cep telefonu
vb herhangi bir IP uç birim ile
eşleştirilebiliyor ve Outlook – IP uç
birim işbirliği sağlanıyor.
Tümleşik Durum Bilgisi
Tümleşik durum bilgisinin Outlook’a
entegre edilmesi kullanıcıya sosyal
işbirliği yetenekleri sağlıyor.
Tümleşik Mesajlaşma
Outlook kullanıcının tüm mesajlarının
(e-posta, sesli mesaj, anlık mesaj, vb.)
bir arada kolaylıkla görüntülenebildiği

ve yönetilebildiği bir yazılıma
dönüşüyor.
Fihrist
Kullanıcının özel ve kurumsal tüm
fihristleri otomatik olarak
aktarılabiliyor. Kullanıcının telefon
bilgileri, avatar, vb içeren tüm kişi
bilgileri artık Outlook üzerinde
görüntülenebiliyor. UCAP LDAP
desteği ile fihrist güncelleme sorunları
ortadan kalkıyor.
Tek Tuşla Arama ve Sohbet
Kullanıcı sadece tek bir dokunuşla
arama yapabiliyor, anlık mesaj
gönderebiliyor, sohbet odası
kullanabiliyor, konferans görüşmesi
yapabiliyor.

Konferans Yönetimi
Kullanıcı Outlook üzerinden ayrıntılı
bilgilendirme ile desteklenen
konferans isteği gönderebiliyor ve
konferansları dinamik olarak
yönetebiliyor.
Otomatik Numara Tanımlama
E-postaların içinde gördüğünüz
numaralar artık kolaylıkla ve hızla
aranabiliyor. UCAP entegrasyonu
ile e-posta içindeki telefon numaraları
otomatik tespit ediliyor ve sadece
numaranın üzerine tıklanarak arama
başlatılabiliyor.
Gelen Çağrı Alarmları
UCAP, Outlook fihristindeki bir kayıttan

çağrı geldiği zaman kullanıcıya uyarılar
iletebiliyor.
Ek Arama Özellikleri
UCAP – Outlook entegrasyonun sunduğu
ek yetenekler ile kullanıcılar Outlook
fihristi üzerinden anında çağrı
başlatabiliyor veya çağrı yönlendirebiliyor.
Çağrı Geçmişi
UCAP - Outlook entegrasyonu ile cevapsız
çağrı, gelen çağrı, aranan numara geçmişi
bilgileri kişi avatarlarını da içeren durum
bilgisi desteği ile Outlook üzerinden
görüntüleniyor. Entegrasyon desteği ile
aynı zamanda çağrı geçmişleri üzerinden
arama başlatılabiliyor veya anlık mesaj
isteği iletilebiliyor.
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Hızlı Arama
Outlook fihristi artık kişi avatarlarını da
içeren durum bilgilerini görüntülüyor,
ulaşılmak istenen kişi uygun olduğu
anda tek tıkla çağrı başlatılabiliyor.

Durum Bilgisi Alarmları
Bir fihrist kaydının durum bilgisi
“Uygun”a geçtiğinde Outlook üzerinde
uyarı görüntülenebiliyor.
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