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1. Xelion voor Android™
Algemeen
Xelion voor Android biedt vanaf je smartphone direct toegang tot de Xelion
telefooncentrale op kantoor. Met één klik raadpleeg je het centrale adresboek,
heb je inzicht in recente gesprekken, chat of bel je met een collega, of zie je de
beschikbaarheid van iemand via de favorietenlijst. Ook kun je de belangrijkste
persoonlijke instellingen aanpassen.
De schermen zijn ontworpen voor het reguliere smartphone formaat. (De app zal
ook functioneren op tablets, alleen is de schermlayout hier niet op aangepast).

Om de app te kunnen gebruiken moet je smartphone beschikken over een internet
verbinding (Wi-Fi of GSM - mobiele gegevens).
Je hebt een Xelion smartphone licentie nodig als je vanuit de app een belopdracht naar Xelion wilt sturen; de overige functionaliteit van de app is volledig
beschikbaar, inclusief het activeren van de android-dialer voor het direct via GSM
uitbellen.

Overzicht van functies
Raadplegen
Xelion voor Android biedt overzichten van deze gegevens:
 lijst van recente communicatie (gegroepeerd op persoon);
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lijst van favorieten;
lijst van gemiste oproepen;
lijst van gevlagde personen;
gebruikersinstellingen en wallboards.

Detailkaarten
Van Personen, Organisaties en Objecten kunnen detailkaarten worden getoond
met bijvoorbeeld adres en telefoongegevens.
Zoeken
Er zijn 5 zoekingangen:
 zoek en bel een persoon;
 zoek een 'chattable' persoon (of groep, nog niet beschikbaar)
 zoek een persoon om te SMS'en
 zoek in adresboek.
Gebruikersinstellingen
Je kunt deze instellingen aanpassen:
 beschikbaarheid;
 doorschakelen;
 persoonlijk bericht;
 nummerweergave;
 gemiste oproepen doorschakelen naar;
Afsluiten van de app
Je kunt de app afsluiten door 2 keer snel achter elkaar op de Android 'terug-toets'
te tikken wanneer je op een van de hoofdschermen staat (zie de beschrijving van
hoofdschermen verderop in dit document).

Randvoorwaarden
De app is beschikbaar voor Android versie 4.2 en hoger (API level 17 of hoger).
Oudere versies worden niet ondersteund.
Om een belopdracht via de Xelion centrale te laten lopen heb je een smartphone
licentie nodig. Voor direct GSM bellen vanuit de app is dit niet nodig.

Installeren
Je kunt de app downloaden en installeren vanuit de Google Play Store. Open op je
smartphone de Play Store en zoek naar Xelion6. Je zult ook de app Xelion zien
(zonder 6). Dit is de versie die alleen werkt tegen de oudere versie van de
centrale.
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2. Eerste keer opstarten
Welkomstscherm
Wanneer de app voor het eerst wordt opgestart krijg je een welkomstscherm met
een disclaimer. Ga akkoord met de disclaimer door op OK te klikken:

Credentials dialoog
Je krijgt nu een scherm waar je je Xelion credentials moet invullen.:

Vul hier je Xelion 6 gebruikersnaam en wachtwoord in, en de hostnaam of het IP
adres van je Xelion 6 systeem. Indien het Xelion 6 systeem in een Xelion
MultiTenant omgeving draait moet je ook de naam van de gebruikte tenant
opgeven. Je systeembeheerder kan eventueel helpen met de juiste gegevens.
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Test
Klik op Test om de opgegeven credentials te controleren. Wanneer je contact hebt
met Xelion krijg je de melding dat je credentials kloppen en kun je Xelion gaan
gebruiken:

Als de credentials kloppen en de app kan contact krijgen met de Xelion6 centrale
krijg je onderstaand scherm te zien:

Klik op OK om het scherm te sluiten en klik nogmaals op OK om het instellingen
scherm ter sluiten. De app is nu beschikbaar.
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3. App instellingen

Rechts bovenaan het scherm zie je de drie verticale puntjes waarmee het
instellingenscherm van de app kan worden geopend:

Instellingen:

Mijn mobiele nummer
Wanneer de app zich aanmeldt bij Xelion, zoekt Xelion het mobiele nummer van de
gebruiker op en geeft deze terug aan de app. De waarde wordt hier ingevuld.
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In Xelion moet het telefoonnummer wel als 'mobiel' of met de indicatie 'SMS' zijn
gedefinieerd, ander zal Xelion geen nummer teruggeven.
Om, indien nodig, Xelion opnieuw het mobiele nummer terug te laten geven aan
de app kun je de 'Ga offline' gevolgd door de 'Ga online' functie gebruiken. Dit kan
bijvoorbeeld ook nodig zijn wanneer het nummer is veranderd.
Let op: Als in dit veld al een nummer is ingevuld moet je dit eerst leegmaken. De
app zal dit veld NIET vervangen indien er al iets in staat.
Belstrategie

Belstrategie kent één van drie waarden. Wanneer vanuit de Xelion app een
nummer wordt gekozen zal de hier ingestelde strategie worden gebruikt om te
bepalen hoe er gebeld moet worden.
Bellen (direct)
De app zal (zonder tussenkomst van Xelion) direct de Android dialer openen en via
GSM uitbellen naar het gegeven nummer. Xelion weet hier verder niet van af, en er
wordt geen Xelion communicatie log gemaakt.
Bellen (via Xelion PBX)
De app zal het belverzoek (met daarin de twee relevante telefoonnummers: Je
eigen mobiel nummer en het nummer dat gebeld moet worden) doorgeven aan
Xelion.
De Xelion centrale belt de twee nummers en verbindt deze met elkaar door.
Wanneer beide partijen de oproep hebben aangenomen komt het gesprek tot
stand.
Xelion doorschakelbellen
De app zal het belverzoek (met daarin de twee relevante telefoonnummers: Je
eigen mobiel nummer en het nummer dat gebeld moet worden) doorgeven aan
Xelion.
De centrale maakt een tijdelijke doorschakeling voor het nummer waar naar toe
moet worden gebeld en geeft aan de app een speciaal telefoonnummer. De app
belt vervolgens dat speciale nummer om de verbinding op te bouwen.
Toon belbevestiging
Wanneer dit aangevinkt is zal de app vragen om bevestiging voordat het nummer
wordt gebeld.
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Xelion login

Met dit scherm kunnen je Xelion credentials worden aangepast indien nodig.
Tip: Zet het vinkje onder 'Geavanceerde instellingen->Initiële start' om het 'welkom'scherm weer actief te maken. Vervolgens kun je via dat scherm de credentials aanpassen
en ter controle de Test uitvoeren. Je kunt dan ook tijdelijk je wachtwoord weer zichtbaar
maken.

Geavanceerde instellingen

Xelion web server Naam/IP
7
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In ontwikkelsituatie en sommige testomgevingen lopen de door Xelion gebruikte
http-server en de Xelion telefooncentrale op twee verschillende systemen (dus
verschillende IP adressen). Om in dat geval de app te kunnen gebruiken moet hier
het adres van de http server worden ingevuld.
Bij regulier gebruik dient dit veld leeg te blijven.
Xelion web server poort nummer
Net als boven, alleen gaat het hier om de te gebruiken poort nummer op de http
server.
Bij regulier gebruik dient dit veld leeg te blijven.
Xelion tenant naam
Wanneer de app wordt gebruikt in een Xelion multi-tenant omgeving moet hier de
naam van die tenant worden ingevuld waar de gebruiker bekend is.
Initiële start
Dit vinkje maakt dat de app weer het 'welkom'-scherm toont.
Logcat
Voor ontwikkelingsdoeleinden en foutopsporing is het soms nodig om meer
informatie te krijgen over de interne gang van zaken. Android biedt ontwikkelaars
een log functie die met speciale gereedschappen kan worden bekeken. Door dit
vinkje te zetten zal Xelion technische informatie naar de Android log sturen.
Bij normaal gebruik moet dit vinkje uit staan.
Stuur GCM Id opnieuw
Nieuw in Xelion is het gebruik van Google Cloud Messaging services om
'notificaties' naar de app te sturen.
De GCM Id is een unieke sleutel die Google Cloud Messaging naar de app stuurt
waarna de app deze naar Xelion stuurt waar deze wordt opgeslagen bij de
gebruikersinformatie.
Wanneer de versie van de app verandert, of de gebruiker verwisselt van
smartphone, of de informatie in Xelion is handmatig overschreven of verwijderd,
kan het nodig zijn deze GCM id opnieuw naar Xelion te sturen.
Het opnieuw sturen van de GCM Id wordt bereikt door dit vinkje te zetten en
vervolgens offline en weer online te gaan.
Socket timeout
De Xelion app communiceert met Xelion via een reguliere web http interface.
Nadat de app contact heeft gemaakt met de Xelion web server zullen alle
dataverzoeken via deze verbinding lopen. Normaliter is elk verzoek binnen
maximaal 1 seconde afgehandeld. Bij zware netwerkbelasting en/of GSM verkeer
kan het wel eens iets langer duren. Het mag echter nooit langer duren dan de
zogenaamde socket timeout. In uitzonderlijke gevallen kan het nodig zijn deze
timeout nog hoger in te stellen.
De standaardwaarde is 60 seconden.
Gebruik SSL
De app kan ook via een SSL verbinding lopen. Intern wordt automatisch
overgeschakeld naar het gebruik van https (in plaats van http) en van poort 443
(in plaats van poort 80).
De Xelion server moet wel voorzien zijn van een officieel beveiligingscertificaat om
van SSL gebruik te kunnen maken.
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Trillen ter bevestiging
Met dit vinkje zal elke actie in de Xelion app een korte vibratie veroorzaken. Deze
vibratie gaat buiten de standaard Android vibratie-instellingen om.
Standaard staat deze functie uit.
About
Geeft de versie informatie van de app weer.
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4. Navigatiegedrag
Om gemakkelijk met de app te kunnen werken is het nodig om te weten hoe het
navigatiegedrag van app is vormgegeven.

Lijsten
De meeste schermen van de app zijn lijsten. Een lijst bevat regels met daarin vaak
een icoon van de persoon of organisatie met enkele van de meest relevante
details.

Kort aanraken van een lijstregel
Door een regel in een lijst kort aan te raken 'navigeer' je naar een vervolgscherm.
Het soort vervolgscherm hangt af van het soort gegeven dat getoond wordt en zal
per lijst verschillen.

Langer vasthouden van een lijstregel
Van sommige lijsten kunnen de regels langer worden vastgehouden waardoor er
naar een ander vervolgscherm wordt genavigeerd dan bij kort aanraken.
Bijvoorbeeld het langer vasthouden van een regel op de favorietenlijst zal een
dialoogvenster tonen met de vraag of je de favoriet van de lijst wilt verwijderen.

Velden
Het aanraken van invoervelden (bijvoorbeeld het 'zoek' veld) zal een toetsenbord
tonen zodat tekst kan worden ingevoerd.
Sommige velden zijn intern gedefinieerd als numeriek veld of als telefoonnummer
veld. In dat geval zal een numeriek toetsenbord worden getoond.

Toetsenbord
Het getoonde toetsenbord heeft rechtsonder meestal een 'Gereed' toets. Het
aanraken van deze toets zal het toetsenbord sluiten. Soms is er een 'Volgende'
toets. Deze zal het volgende invoerveld op het scherm activeren zodat ingevoerde
tekens daarin terechtkomen.
Ook de Android 'terug'-toets zal het toetsenbord sluiten. Dit kan soms nodig zijn
om te zien wat er onder het toetsenbord op het scherm staat.

Navigatie tussen schermen
Elke keer dat één van de hoofdschermen wordt opgevraagd (recente
communicatie, favorieten, gemist, gevlagd en gebruikersinstellingen), wordt de
navigatiehistorie van de app gewist.
Van alle andere navigatieacties wordt de historie bewaard. Wanneer je
bijvoorbeeld via je favorieten naar een persoonskaart navigeert en van daaruit
naar de SMS functie om een SMS te versturen, dan zal de Android 'terug'-toets
eerst terug naar de persoonskaart gaan om vervolgens weer terug te gaan naar de
favorietenlijst.

Zoekopdracht
Wanneer je na een zoekopdracht op een resultaatregel hebt geklikt, navigeer je
naar de kaart de bijbehorende persoon of organisatie.
Het bedienen van de 'terug'-toets brengt je terug naar de lijst met zoekresultaten.
Het opnieuw bedienen van de 'terug'-toets brengt je weer naar het hoofdscherm
waar je vandaan kwam.
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5. Notificaties
Algemeen
Nieuw in de Xelion app vanaf versie 6.33 is het gebruik van de Google Cloud
Messaging service (GCM) voor het afleveren van notificaties aan de Xelion app.
Wanneer de Xelion centrale iets te melden heeft aan de app, dan stuurt Xelion een
bericht naar de Google Cloud Messaging Service. GCM stuurt het bericht door naar
de Android app welke hier vervolgens op kan reageren.
In de praktijk blijkt dat heel soms de notificaties met vertraging doorkomen. Dit
leidt in dat geval tot het niet kunnen weergeven van de naam van beller wanneer
de smartphone vanuit Xelion wordt gebeld (al dan niet via een doorschakeling in
Xelion), of dat een chat-verzoek pas later doorkomt.

Smartphone registratie
De smartphone krijgt van Google Cloud Messaging een unieke en geheime sleutel
toegestuurd die de app opstuurt naar Xelion. Het registreren gebeurt eenmalig na
eerste installatie van de app en het inloggen in Xelion.
Bij een update van de app zal opnieuw registratie in Xelion plaatsvinden met een
nieuwe sleutel.
Registratie niet gelukt of werkt niet meer
Mochten er problemen zijn met de registratie (de app ontvangt bijvoorbeeld geen
notificaties meer) dan kan men het beste de app verwijderen en opnieuw
installeren uit de Google Play store. Het is overigens mogelijk om via de
'geavanceerde app instellingen' de GCM sleutel opnieuw op te laten sturen naar
Xelion (vinkje zetten, offline en weer online gaan). Dit blijkt niet altijd afdoende te
zijn.

Soorten notificatie
Op dit moment kan Xelion deze notificaties uitsturen:
 Chat verzoek
 Gemiste oproep
Chat verzoek
Een gebruiker in Xelion heeft een persoonsgerichte chat-bericht verstuurd. Xelion
stuurt een notificatie uit. De app ontvangt deze notificatie en kan op een aantal
manieren reageren:
De app staat in de achtergrond
De app plaatst een notificatie in de notificatiebalk van Android. De
notificatie ziet er uit als een klein blauw driehoekje met een uitroepteken er
in. Door het Android notificatiescherm te open (vanaf linksboven naar
beneden swipen) kan je de notificatie zien. Door op de notificatie te klikken
wordt Xelion geopend en wordt het chatvenster met de betreffende
persoon getoond.
De app staat in de voorgrond maar niet in het chatvenster
De gebruiker krijgt in dit geval een popup met de melding dat er een
chatverzoek is
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Door op OK te klikken wordt het chat-venster geopend. Annuleren sluit de
popup zonder naar de chat te gaan.
De app staat in de voorgrond met het chat-venster open
Het chat-bericht wordt getoond zonder verdere notificatie.
Gemiste oproep of gemist chat-verzoek
Een oproep of chat-verzoek is niet beantwoord. Xelion stuurt een notificatie naar
de app met daarin enkele relevante details.
De app plaatst de notificatie in de notificatiebalk van Android. De notificatie ziet er
uit als een klein blauw driehoekje met een uitroepteken er in. Door het Android
notificatiescherm te open (vanaf linksboven naar beneden swipen) kan je de
notificatie zien. Door op de notificatie te klikken wordt Xelion geopend en wordt
het 'gemist' venster getoond.

13
Xelion b.v. - Delft

Xelion voor Android™ v6.34 gebruikershandleiding

6. Toelichting zoekfuncties
Xelion biedt een 4-tal zoekmogelijkheden welke we hier toelichten.

Algemeen
Na het kiezen van een zoekfunctie laat Xelion eerst de meest recente contacten
zien (de persoonsgebonden MRU lijst). Wanneer je vervolgens tekst in de
zoekregel tikt, wordt gezocht naar adresboekgegevens die voldoen aan dat
zoekpatroon. Steeds wanneer na ongeveer een halve seconde geen tekst is
ingegeven wordt de zoekopdracht gestart zodat de lijst steeds actuele informatie
toont. (MRU staat voor Most Recently Used)

Zoeken om te bellen
Het aanraken van het telefoonhoorntje toont deze zoekbalk:

Meteen wordt in het zoekresultaat de inhoud van de persoonsgebonden MRU lijst
getoond, samen met een alfanumeriek toetsenbord.
Je kunt nu een (deel van een) naam of een nummer intoetsen en na een korte
vertraging wordt de lijst bijgewerkt met de dan gevonden gegevens.
Het tweede icoon van rechts (naast het instellingen icon) is een numeriek
toetsenbord icon. Door hier op te klikken kun je het alfanumerieke toetsenbord
veranderen in een numeriek toetsenbord voor het ingeven van een
telefoonnummer. Tevens verandert dit icoon in een hoorntje. Door hier weer op te
klikken schakel je terug naar het alfanumerieke toetsenbord.
Persoon/Organisatie/Object
Wanneer een lijstregel een persoon, organisatie of object is en je klikt hier op, zal
de app naar de bijbehorende lijst met telecomgegevens navigeren.
Nummer
Wanneer een lijstregel een nummer is en je klikt hier op, zal de app de bel-actie
uitvoeren.
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Iemand opzoeken om mee te chatten
Het aanraken van het chat-icoon toont deze zoekbalk:

Meteen wordt in het zoekresultaat de inhoud van de persoonsgebonden
MRU lijst getoond, samen met een alfanumeriek toetsenbord.
Je kunt nu een (deel van een) naam of een nummer intoetsen en na een korte
vertraging wordt de lijst bijgewerkt met de dan gevonden gegevens. Alleen
personen die 'chattable' zijn worden getoond.
Door op een regel in de lijst te klikken wordt het chat-venster met die persoon
geopend.
N.B. Op het moment van schrijven is groeps-chat nog niet operationeel.

Iemand opzoeken om naar te Sms'en
Het aanraken van het SMS-icoon toont deze zoekbalk:

Je kunt nu een (deel van een) naam of een nummer intoetsen en na een korte
vertraging wordt de lijst bijgewerkt met de dan gevonden gegevens. Alleen
personen/organisaties die een telefoonnummer hebben die SMS kunnen ontvangen
worden getoond
Je kunt op een lijstregel klikken om het SMS-dialoog voor het versturen van een
SMS bericht naar het betreffende nummer te sturen. Het SMS bericht zal via Xelion
6 centrale worden verstuurd (en dus niet als directe SMS vanaf je smartphone).

15
Xelion b.v. - Delft

Xelion voor Android™ v6.34 gebruikershandleiding
Zoeken in het Xelion adresboek
Het aanraken van het adresboek-icoon toont deze zoekbalk:

Je kunt nu een (deel van een) naam of een nummer intoetsen en na een korte
vertraging wordt de lijst bijgewerkt met de dan gevonden gegevens. Er wordt in
het gehele adresboek gezocht.
De gevonden personen/organisaties worden in een lijst getoond.
Door het klikken op een regel in de lijst navigeer je naar de details van de
betreffende persoon of organisatie.
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7. Hoofdoverzichten.
Algemeen
De app biedt 5 hoofdoverzichten die opgevraagd worden via één van de 5 iconen
onderaan het scherm. Steeds wanneer één van de hoofdoverzichten wordt
gekozen, wordt de navigatiegeschiedenis van de app gewist om te voorkomen dat
het geheugenbeslag te groot wordt.
Van de navigatie tussen de diverse detailschermen wordt de historie wel bewaard,
totdat een van de hoofdoverzichten wordt opgevraagd.
Het icoon van het gekozen (actieve) hoofdoverzicht krijgt een blauwe achtergrond.
De app kent deze 5 hoofdoverzichten:
 lijst van recente communicatie;
 lijst van favorieten;
 lijst van gemiste oproepen;
 lijst van gevlagde personen;
 gebruikersinstellingen en wallboards.
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Recente communicatie

Een regel in de lijst van recente communicatie vertegenwoordigt één of meerdere
recente communicaties met de betreffende persoon of organisatie. Van de meest
recente communicatie worden de details in de lijstregel getoond.
Kort aanraken
Door het kort aanraken van een lijstregel navigeer je naar de betreffende
persoons- of organisatiekaart. De gevonden kaart toont op dat moment de lijst van
recent communicaties met deze persoon of organisatie
Langer vasthouden
Het langer vasthouden van een regel zal de betreffende persoon of organisatie
toevoegen aan de lijst met 'gevlagde' gegevens.
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Favorieten

Een regel in de lijst van favorieten toont alle person, organisaties en objecten die
op de persoonlijke favorietenlijst zijn gezet.
Kort aanraken
Door het kort aanraken van een lijstregel navigeer je naar de betreffende
persoons- of organisatiekaart. De gevonden kaart toont de detailgegevens van
deze persoon.
Langer vasthouden
Het langer vasthouden van een regel opent een dialoogvenster met de vraag of je
het gegeven van de favorietenlijst wilt verwijderen.
Toevoegen van een favoriet
Door op de tekst 'Voeg favoriet toe' (onderaan het scherm) te klikken open je een
zoekscherm waarmee je een gegeven kan toevoegen aan de lijst.
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Gemist

Een regel in de 'gemist' lijst toont de niet-beantwoorde oproepen.
Kort aanraken
Door het kort aanraken van een lijstregel navigeer je naar de betreffende
persoons- of organisatiekaart. De gevonden kaart toont de details van de gemiste
oproep.
Langer vasthouden
Het langer vasthouden van een regel zal de betreffende persoon of organisatie
toevoegen aan de lijst met 'gevlagde' gegevens.
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Gevlagd

Deze lijst toont alle gevlagde gegevens.
Kort aanraken
Door het kort aanraken van een lijstregel navigeer je naar de betreffende
persoons- of organisatiekaart. De gevonden kaart toont de details van de persoon
of organisatie.
Langer vasthouden
Het langer vasthouden van een regel opent een dialoogvenster met de vraag of je
het gegeven van de lijst wilt verwijderen.

21
Xelion b.v. - Delft

Xelion voor Android™ v6.34 gebruikershandleiding
Gebruikersinstellingen

Via dit scherm kun je enkele persoonlijke instellingen raadplegen en aanpassen, en
kun de beschikbare wallboards zien.
Status
De eerste 7 velden op dit scherm vormen een keuzelijst waarin je kunt aangeven
wat je huidige Xelion status is. Het zijn dezelfde statuswaarden die je met de
Xelion softphone kunt zetten.
Kies je voor 'Inlogstatus' dan bepaalt Xelion welk status-icoon getoond wordt. De
waarde is dan afhankelijk van het al dan niet ingelogd zijn in Xelion, het hebben
van een afspraak, of het in gesprek zijn.
Doorschakelen
Hier kan je aangeven of je persoonlijke aansluiting in Xelion is doorgeschakeld, en
zo ja naar welk nummer.
Persoonlijk bericht
Hier kun je je persoonlijk bericht aanpassen. Andere gebruikers zien dit bericht
bijvoorbeeld in de Xelion presentieoverzicht.
Nummerweergave
Onder nummerweergave kan je instellen of anoniem belt (vanuit de Xelion
centrale), of een van de standaard nummers wilt laten zien.
De inhoud van de keuzelijst met nummers wordt bepaald door instellingen in de
Xelion centrale (vraag indien nodig uw systeembeheerder).
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Gemiste oproep naar
Hier kan je instellen wat er moet gebeuren met een gemiste oproep. Door op het
veld te klikken krijg je een zoekvenster te zien waarin je kunt zoeken naar de
gewenste aansluiting:

Wallboards
Door op de knop 'Wallboards' te klikken navigeer je naar de lijst met wachtrijen:

De lijst toont alle aansluitingen die tevens als wallboard functioneren. Dit is een
sub lijst van alle aansluitingen in de Xelion centrale.
Door op een van de regels in de lijst te klikken navigeer je naar het betreffende
wallboard. De wallboards in de app zijn identiek aan de wallboards die in de Xelion
softphone worden getoond.
Het wallboard bestaat uit twee gebieden: Tegels en Agents.
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Tegels
De tegels tonen statistische gegevens van de telefooncentrale in een 3 x 3 matrix.
Welke tegel welke inhoud heeft wordt bepaald door instellingen in de Xelion
centrale. De systeembeheerder kan dit aanpassen indien nodig.
Voorbeeld:
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Agents
Voorbeeld:

Agents met een rode stip zijn niet meer gekoppeld.
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8. Persoon
Via een zoekfunctie of een favoriet kun je de details van een Persoon tonen in een
persoonskaart. Via de iconen op de persoonskaart kun je de gewenste functie
kiezen. Verwar deze iconen niet met de 'zoek'-functies bovenaan. De gekozen
icoon krijgt een donkere achtergrond.

Persoon -> recente communicatie

Dit scherm laat de recente communicatie zien tussen mij en de gekozen persoon.
Door op een regel te klikken ga je naar de details van de betreffende
communicatie.
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Persoon -> details

Hier worden de detailgegevens van de gekozen persoon getoond.
Door op één van de getoonde telefoonnummers onder 'Contact' te klikken wordt
de belfunctie geactiveerd.
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Persoon -> telecommunicatieadressen

In dit overzicht worden alleen de telecomgegevens van de persoon getoond.
Het aanraken van een nummer activeert de belfunctie.
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Persoon -> stuur SMS
Let op. Voor het kunnen versturen van een SMS via de Xelion centrale moet de
centrale hier wel op geconfigureerd zijn. Raadpleeg uw systeembeheerder bij
twijfel.

Wanneer je het SMS venster open hebt staan kun je een bericht intikken en
versturen (via de Xelion centrale). Xelion zal indien mogelijk al het te gebruiken
06-nummer hebben ingevuld.
Tik de gewenste tekst in en klik op Privé of Gedeeld om het bericht te versturen.
Wanneer je meteen op Sluiten klikt voor dat je één van de verzendfuncties hebt
geklikt wordt het bericht niet verstuurd.
Privé
Klik op Privé om het bericht te versturen en om er voor te zorgen dat het
bericht in Xelion 6 niet zichtbaar is voor anderen.
Gedeeld
Klik op gedeeld om het bericht te versturen en om deze wel zichtbaar voor
anderen te zetten.
Sluiten
Het venster blijft open na het versturen om eventueel hetzelfde
bericht naar iemand anders te sturen. Klik op sluiten wanneer je klaar bent.
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Persoon -> chat

Het chatvenster laat de berichtenuitwisseling zien die je met de betreffende
persoon hebt gehad.
Om een tekstbericht toe te voegen aan het dialoog klik je op Chat. Je krijgt een
venster waar je tekst kunt invoeren en versturen.

Om een foto toe te voegen klik je op Voeg afbeelding toe. Je krijgt de
mogelijkheid om te kiezen tussen het directe gebruik van de camera, of om een
fotobestand in te lezen.
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Camera
Kies je voor Camera dan wordt de Android camera gestart en kun je een foto
nemen. Klik na het nemen van de foto op OK om deze op te nemen in de chat.
Bestand
Kies je voor bestand dan toont Android de beschikbare foto apps en kun je kiezen
met welke app je een fot wilt opzoeken, bijvoorbeeld 'Galerij'.
Zoek de gewenste foto op. Wanneer je vervolgens op een foto klikt wordt deze
direct toegevoegd aan de chat. Klik op de annuleren functie van de foto app om de
handeling af te breken. De foto wordt in dat geval niet toegevoegd aan de chat.
Afsnijden
De gebruikte foto (camera of bestand) wordt automatisch rechthoekig afgesneden
en wordt in stappen van een factor 2 verkleind tot een formaat dat onder
1024x1024 pixels valt. Daarna wordt de foto in Xelion opgeslagen.
In de chat zelf wordt de foto getoond in een vierkant van 400x400.
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Persoon -> bewerken

Het is mogelijk om vanuit de app enkele basisgegevens van een persoon te
bewerken. Het gaat met name om het kunnen invoeren of aanpassen van de NAW
gegevens en de telefoonnummers van een persoon.
Bewaren
Klik op bewaren om de wijzigingen op te slaan in Xelion
Annuleren
Klik op annuleren om de bewerking te annuleren en terug te gaan naar het vorige
scherm.
Weg navigeren
Wanneer je probeert weg te navigeren (door een andere functie te kiezen) voordat
wijzigingen zijn opgeslagen krijg je een waarschuwingsbericht 'Uw wijzigingen zijn
nog niet opgeslagen'.
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9. Organisatie
Via een zoekfunctie of een favoriet kun je de details van een Organisatie tonen in
een organisatiekaart. Via de iconen op de organisatiekaart kun je de gewenste
functie kiezen. Verwar deze iconen niet met de 'zoek'-functies bovenaan. De
gekozen icoon krijgt een donkere achtergrond.

Organisatie -> recente communicatie
Deze functie is op het moment van schrijven niet operationeel

Organisatie -> details

Hier worden de detailgegevens van de gekozen organisatie getoond.
Door op één van de getoonde telefoonnummers onder 'Contact' te klikken wordt
de belfunctie geactiveerd.

33
Xelion b.v. - Delft

Xelion voor Android™ v6.34 gebruikershandleiding
Organisatie -> telecommunicatieadressen

In dit overzicht worden alleen de telecomgegevens van de organisatie getoond.
Het aanraken van een nummer activeert de belfunctie.
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Organisatie -> stuur SMS

Wanneer je het SMS venster open hebt staan kun je een bericht intikken en
versturen (via de Xelion centrale). Xelion zal indien mogelijk al het te gebruiken
06-nummer hebben ingevuld.
Tik de gewenste tekst in en klik op Privé of Gedeeld om het bericht te versturen.
Wanneer je meteen op Sluiten klikt voor dat je één van de verzendfuncties hebt
geklikt wordt het bericht niet verstuurd.
Privé
Klik op Privé om het bericht te versturen en om er voor te zorgen dat het
bericht in Xelion 6 niet zichtbaar is voor anderen.
Gedeeld
Klik op gedeeld om het bericht te versturen en om deze wel zichtbaar voor
anderen te zetten.
Sluiten
Het venster blijft open na het versturen om eventueel hetzelfde
bericht naar iemand anders te sturen. Klik op sluiten wanneer je klaar bent.
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Organisatie -> bewerken

Het is mogelijk om vanuit de app enkele basisgegevens van een organisatie te
bewerken. Het gaat met name om het kunnen invoeren of aanpassen van de NAW
gegevens en de telefoonnummers van een organisatie.
Bewaren
Klik op bewaren om de wijzigingen op te slaan in Xelion
Annuleren
Klik op annuleren om de bewerking te annuleren en terug te gaan naar het vorige
scherm.
Weg navigeren
Wanneer je probeert weg te navigeren (door een andere functie te kiezen) voordat
wijzigingen zijn opgeslagen krijg je een waarschuwingsbericht 'Uw wijzigingen zijn
nog niet opgeslagen'.
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10. Object
Via een zoekfunctie of een favoriet kun je de details van een Object tonen in een
objectkaart.
De kaart laat alleen de naam van het object zien en de beschikbare
contactgegevens:

Door op een telefoonnummer te klikken wordt de bel-actie uitgevoerd.
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