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1. Inleiding
Connecsy is een gebruiksvriendelijke PC telefoon bedieningsprogramma speciaal voor de Definity® en
Communication Manager® van Avaya. Met IP-Connecsy kan het beheer van de telefoondatabase en
telefoonfuncties met een Windows® computer (MS-Vista® en Windows 7®) uitgevoerd worden. Ook kan snel,
in een door u zelf in te delen database, met gebruikersgegevens worden gezocht.
Dit document beschrijft de features die beschikbaar zijn in Connecsy 6.0.
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2. Connecsy DXS/BLF Functie
Connecsy beschikt over een DXS (Direct eXtension Select) / BLF (Busy Lamp Field) scherm waarin de statussen
van de toestellen in de organisatie te zien zijn.
Er zijn verschillende status indicaties, te weten:
 In gesprek (rood)
 Doorgeschakeld (geel)
 IP toestel uitgelogd (blauw)
 Digitaal toestel uitgelogd (grijs)
Standaard worden de rode en gele statussen weergegeven. Optioneel kunnen de grijze en blauwe statussen
worden weergegeven met behulp van SNMP. Er kunnen honderd extensies tegelijk bekeken worden. In het
pulldown menu kunnen de verschillende groepen (max. 20) geselecteerd worden. Door op betreffende
extensie te dubbelklikken wordt naar de betreffende extensie een verbinding opgezet. Dit is bijvoorbeeld te
gebruiken om een gesprek door te verbinden of om een conferentie op te zetten.
De SNMP functionaliteit (blauw & grijze status) is alleen functioneel in kleinere omgevingen.

Wat moet er geconfigureerd worden?
 Op de Avaya CM moet SNMP ingeschakeld zijn.
 Vanaf de Connecsy CD moet een extra tool geïnstalleerd worden (Connecsy Dataservice).
 De Connecsy Dataservice moet geconfigureerd worden.
 SNMP poort 161/udp moet openstaan in de firewall.
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3. Connecsy Outlook integratie
Connecsy beschikt over een agenda integratie met Microsoft Outlook waarmee bij het zoeken naar een
persoon de agenda van de betreffende persoon kan worden weergegeven. Hierdoor kunt u direct zien of de
desbetreffende persoon beschikbaar is op zijn toestel. Er kan zelf worden ingesteld hoeveel dagen van de week
zichtbaar zijn in de agenda (1 tot 5 dagen).

Wat moet er geconfigureerd worden?
 De PC moet voorzien zijn van Microsoft Outlook 2003, 2007 of 2010.
 De gebruiker moet volledige rechten hebben om een agenda te kunnen zien.
 Vanaf de Connecsy CD moet bij de installatie de integratie mee geïnstalleerd worden.
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4. Connecsy notitieveld
Connecsy beschikt over een notitieveld welke op twee manieren kan worden weergegeven. Het veld kan als los
venster of over de laatste 4 zoekvelden worden ingesteld. In het notitieveld kunnen voor iedere persoon korte
notities worden genoteerd zoals vakantieperiode, vaste afwezigheidsdagen of het autokenteken.

Wat moet er geconfigureerd worden?
 Het notitieveld moet geactiveerd worden in de Connecsy Configurator.
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5. Connecsy E-mail functie
Connecsy beschikt over een e-mailfunctie waarmee er binnen enkele seconden een standaard e-mail kan
worden opgezet. In de e-mail word de volgende tekst neergezet:
Er was een telefoongesprek voor u van *bellende persoon*
Verder word automatisch het e-mailadres van de desbetreffende persoon ingevuld en krijgt de e-mail het
onderwerp Telefoon. Met deze functie kunt u binnen enkele seconden iemand per e-mail een terugbelnotitie
doorgeven.

Wat moet er geconfigureerd worden?
 In het adresboek moeten de e-mailadressen van alle gebruikers in het veld ‘E-mail’ zijn ingevuld.
 De PC moet beschikken over een geconfigureerd e-mail programma (Outlook Express, Microsoft
Outlook, Lotus notes).
 De E-mail functie moet geactiveerd worden in de Connecsy Configurator.
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6. Connecsy Quick Transfer
Doorschakelen zonder aankondiging wordt normaal gesproken gedaan met de Transer & Release knop op het
toetsenbord. Als er vaak of altijd word doorgeschakeld zonder aankondiging kan ervoor worden gekozen de
Quick Transfer functie in te schakelen. Hierdoor word het gesprek met alleen de Transfer knop direct
doorgeschakeld.

Wat moet er geconfigureerd worden?
 De Quick Transfer functie moet geactiveerd worden in de Connecsy Configurator.
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7. Connecsy Foto functie
Met de Connecsy foto functie kan er voor iedere persoon een foto worden toegevoegd in het adresboek. Op
het moment dat de gebruiker een persoon opzoekt in het adresboek wordt de foto direct weergegeven.

Wat moet er geconfigureerd worden?
 Er moet bij iedere persoon in het adresboek een foto worden toegevoegd van maximaal 240 x 300
pixels.
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8. Centrale rapportage functie
Met de Connecsy rapportage functie kunt u gespreksgegevens & logingegevens van de bedienposten opslaan
en inlezen. Deze kunt u tevens exporteren naar PDF. Vanaf Connecsy 5.6 is het ook mogelijk om deze rapporten
lokaal op te slaan en periodiek naar een centrale database te schrijven. Bij meerdere Connecsy bedienposten
kunt u daardoor centraal rapporten draaien van alle bedienposten. Het is mogelijk om per gebruiker in te
stellen welke gebruiker gebruik mag maken van de rapporten.

Wat moet er geconfigureerd worden?
 Alle Connecsy bedienposten moeten op een centrale SQL server zijn gekoppeld.
 De rapporten moeten worden ingeschakeld in de Connecsy configurator.
 Er moeten gebruikers worden toegevoegd in Connecsy, hiervan moet minimaal 1 gebruiker
rapportage rechten krijgen.
 Er moet in de Connecsy Configurator worden ingesteld op welke dagen & tijden de rapportages van de
lokale naar de centrale database worden overgekopieerd.
 Er moet in de Connecsy Configurator worden ingesteld hoe lang de gegevens in de lokale database
bewaard blijven.
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9. Connecsy LDAP koppeling
Met de Connecsy LDAP koppeling kunt u gegevens exporteren van uit vooraf aangegeven velden in active
directory. Hierdoor is het adresboek van Connecsy altijd voorzien van de meest recente gegevens van de
werknemers.

Wat moet er geconfigureerd worden?
 De LDAP plus module moet zijn aangeschaft.
 De Connecsy Dataservice moet geïnstalleerd & geconfigureerd zijn.
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10. Connecsy ECC Lync koppeling
Met de Microsoft Lync koppeling kunt u in Connecsy de Lync status zien van de personen in uw Lync omgeving.
Daarnaast kunt u via het ECC scherm Lync berichten en e-mails verzenden en gesprekken via MS Lync starten.

Wat moet er geconfigureerd worden?
 De PC moet voorzien zijn van een geconfigureerde Lync Client.
 De ECC koppeling moet geconfigureerd zijn.
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11. Connecsy VIP veld
In Connecsy 6.0 is een VIP veld aanwezig. Personen die vaak gebeld moeten worden of waarvan je
de status graag van wilt zien kunnen in dit VIP veld worden ingevoerd. Hierdoor zie je continue de
status van deze personen en kan je deze snel bellen, een Lync bericht sturen of een email verzenden
door middel van een muisklik.
Als er gebruik wordt gemaakt van meerdere gebruikersaccounts kan iedere gebruiker zijn/haar eigen
persoonlijke VIP veld configureren.

Wat moet er geconfigureerd worden?
 Als de gebruikers de Lync status willen zien moet de PC voorzien zijn van een geconfigureerde Lync
Client.
 Het VIP veld moet geconfigureerd zijn.
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Contact informatie
Pridis B.V.
Postbus 1193
3861 RH Nijkerk
Nederland
t: +31 (0)33 247 5700
f: +31 (0)33 247 5701
e: info@Pridis.com
i: www.pridis.com
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