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Bevezetés 

A munkahelyek átalakulóban vannak. Az egyre széttagoltabb munkacsoportokban a munkatársaknak 

olyan hatékonyságnövelő eszközökre van szükségük, amelyekkel gyakorlatilag bárhonnan dolgozhatnak. 

A felhasználók számára azonban a szervezetek technológiai beruházásai ellenére is nehézséget jelent a 

munkatársakkal és a vállalattal való folyamatos kapcsolattartás. A hagyományos technológiák, például a 

telefon innovációjának lassúsága miatt a felhasználók más együttműködési és kommunikációs módszerek 

használatára kényszerülnek. Mindez megnehezíti az informatikai szakemberek számára az új 

szolgáltatások integrált, költséghatékony és biztonságos módon történő kialakítását. 

A Microsoft® Lync™ a felhasználók fizikai helyétől független, új kapcsolattartási lehetőségeket kínál. Az 

egységes kommunikációs platform legújabb kiadásának friss, intuitív kezelőfelülete közvetlenül elérhető a 

Microsoft Office alkalmazásaiból, például a Microsoft Outlook®, a Microsoft Word és a Microsoft 

SharePoint® programból. Az egységes platformként rendszerbe állítható Lync egyetlen kezelőfelületben 

ötvözi a különböző kommunikációs módszereket, és egyetlen infrastruktúra segítségével felügyelhető. 

Egységes jellege révén a rendszer költségcsökkentést és gyors bevezetést tesz lehetővé. A programok 

széles körével együttműködő Lync zökkenőmentesen integrálható a meglévő informatikai 

infrastruktúrába, ami megkönnyíti a rendszerbe állítást és az átállást.  

Egységes felhasználói környezet 

A Microsoft Lync Server 2010 olyan új, integrált felhasználói felületet kínál, amely minden kommunikációs 

tevékenységet együttműködésre alkalmas, vonzó, bárhonnan elérhető interakcióvá alakít át. A 

felhasználók olyan kommunikációs eszközöket igényelnek, amelyek megkönnyítik munkájukat, és bárhol, 

bármikor – adott esetben egy másik alkalmazásból is – elérhetők. A funkciókban gazdag Microsoft Lync 

2010 ügyfélalkalmazás megfelel e kívánalmaknak: integrált kezelőfelülete a jelenléti információk, az 

azonnali üzenetváltás, a hangátvitel, az alkalmi együttműködési lehetőségek és az online értekezletek 

elérését egyaránt biztosítja. A Lync 2010 könnyen kezelhető, szorosan együttműködik a már jól ismert 

eszközökkel, például a SharePoint rendszerrel és az Office-alkalmazásokkal, hatékony funkciói és korszerű 

kommunikációs lehetőségei révén pedig gyorsan kedveltté válhat a felhasználók körében. Az ügyfél-

irányítópult biztosítja a gyakran használt funkciók, például a tárcsázó, a vizuális hangposta, a névjegylista 

és az aktív beszélgetések elérését. A felhasználók a számítógépet, a telefont és a böngészőt egységesen, 

ugyanazon az ismerős felületen kezelhetik. 
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Üzleti igény Lync-funkció 

Kapcsolatfelvétel és kommunikáció a megfelelő 

személlyel 

Gazdag jelenlét-információk, szakértelem-keresés 

Interaktívabb munkakörnyezet kialakítása közösségi 

kapcsolatépítéssel 

Tevékenységnapló 

A munkavégzéshez igazodó, természetes 

kommunikáció 

Office-integráció, vállalati hangkommunikáció 

A személyes találkozáshoz hasonló élmény 

biztosítása 

Egységes konferenciaszolgáltatások 

Kommunikáció a Microsoft Office-alkalmazásokból Együttműködés az Office rendszerrel 

Állandó kapcsolattartás, gyakorlatilag bárhonnan Vállalati hangkommunikáció 

Egyetlen egységes platform 

Ez a rendkívül biztonságos, megbízható rendszer hasonlóan vonzó előnyöket biztosít az informatikai 

részleg számára is: együttműködik a már meglévő eszközökkel és rendszerekkel a felügyelet 

egyszerűsítése, a teljes birtoklási költség csökkentése, a zökkenőmentes bevezetés és átállás, valamint a 

nagyobb választék és rugalmasság érdekében. A Lync Server 2010 rendszert már a kezdetektől olyan 

egységes platformnak szánták, amely együttműködik a hagyományos IP-alközponti rendszerekkel, a külső 

gyártók hangpostarendszereivel, valamint a régebbi hang-, video- és webkonferencia-megoldásokkal, 

vagy akár a helyébe is léphet azoknak. 

Üzleti igény Lync-funkció 

A hagyományos alközponti rendszer kiegészítése 

vagy lecserélése 

Vállalati hangkommunikáció, egységes platform 

A különböző eszközökkel rendelkező felhasználók 

igényeinek kiszolgálása 

Széles végpontválaszték 

Problémamentes és költséghatékony IT-felügyelet  Egyszerűsített rendszerbe állítás 

Egyéni üzleti megoldások kialakítása Bővíthetőség 

A felhőtechnológiára való áttéréssel megtakarított 

idő és költségek rugalmas kihasználása 

A helyszíni, a felhőalapú és a hibrid megoldások 

támogatása 

Csevegési és jelenléti funkciók 

A Lync Server 2010 gazdag jelenléti és csevegési funkcióival a munkatársak hatékonyan és eredményesen 

találhatják meg egymást, és kommunikálhatnak egymással. A Microsoft Office jól ismert 

hatékonyságnövelő eszközeivel és a Microsoft SharePoint rendszerrel való integráció a csevegést és a 

jelenléti információkat a mindennapi munkafolyamat természetes részévé teszi, ami fejlettebb 

együttműködést biztosít, a szervezeti tudás és szakértelem pedig az összes felhasználó számára azonnal 

elérhetővé válik.  
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Jelenlét 

A jelenlét a felhasználó személyes rendelkezésre állását tükrözi olyan általános állapotok segítségével, 

mint például az „Elérhető” vagy az „Elfoglalt”. A változatos jelenlét-információk révén a felhasználók 

hatékonyabb kommunikációs döntéseket hozhatnak. A felhasználó jelenléti adatai többek között az 

elérhetőséget, a kommunikációra való hajlandóságot, a kiegészítő megjegyzéseket (például a helyet és az 

állapotot), valamint a felhasználóval való kapcsolatfelvétel lehetséges módját tüntetik fel. A jelenléti 

adatokat a Lync Server 2010 rendszerben képek, helyinformációk és további állapotok – például „Off 

Work” (Nem dolgozom) – egészítik ki, így részletesebb információk jeleníthetők meg az elérhetőségről és 

a kommunikációs preferenciákról. Azáltal, hogy a felhasználók a megfelelő időben, a megfelelő 

kommunikációs módszerrel vehetik fel a kapcsolatot munkatársaikkal, hatékonyabb munkakörnyezet 

alakítható ki. A partnerkezelési lehetőségek segítségével a felhasználók meghatározhatják, hogy mások 

milyen adatokat láthatnak róluk, például arra vonatkozóan, hogy otthon vagy egy ügyfél telephelyén 

dolgoznak éppen, illetve egyáltalán nem érhetők el.  

A Lync Server 2010 azonnali vizuális jelzést nyújt a felhasználók elérhetőségéről, más néven jelenlétéről. A 

felhasználók a partnerek kikeresése után első pillantásra hozzájuthatnak minden szükséges információhoz. 

A zöld színű ikon például azt jelzi, hogy a partner elérhető, a piros szín azt, hogy elfoglalt, a sárga pedig 

azt, hogy jelenleg nincs a számítógépnél. Az információkban gazdag felületen a jelenléti állapotot jelző 

színes ikonon kívül a partner képe és tartózkodási helye is megjelenik, így megfelelőbb kommunikációs 

döntések hozhatók. A jelenléti információk kiegészíthetők a vállalati hálózati hozzáférési pontokhoz 

viszonyított fizikai helyek adataival is ; sőt, a felhasználó kézzel is beállíthatja helyinformációit, így 

munkatársaival pontosan tudathatja, hogy otthon, egy kávézóban vagy máshol dolgozik éppen. 

A további jelenléti állapotok (lásd: 1. ábra) még részletesebb információt adhatnak az egyes partnerekről. 

Ezek közé tartoznak az ismertebb állapotok, például az Available (Elérhető) vagy az Away (Nem vagyok a 

gépnél), továbbá a Do Not Disturb (Ne zavarjanak) vagy a Be Right Back (Rögtön jövök) állapot is.  
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1. ábra. A jelenléti állapot beállítása a Lync 2010 programban 

 

Ha munkatársainak további információt szeretne adni aktuális állapotáról, a felhasználó kézzel is 

beállíthatja azt, és egyéni megjegyzéseket is beírhat, például: „Az éves költségvetésen dolgozom” vagy 

„A webhely tervét véglegesítem”. Az elérhetőségi és kapcsolattartási adatok részletesebb 

szabályozásával biztosítható, hogy a munkatársak pontosan ismerjék a legalkalmasabb módot a 

felhasználó elérésére. 

Az állapot és az elérhetőségi adatok mindenütt megjelennek a partner neve mellett, így az e-mail 

üzenetekben és a csoportwebhelyeken is. A jelenléti funkciók a Communicator Mobile alkalmazást futtató 

Windows Phone® készülékeken is rendelkezésre állnak, így valós idejű információk érhetők el a 

munkatársak állapotáról és elérhetőségi adatairól. A 2. ábrán a Lync Server 2010 programban beállítható 

alapértelmezett jelenléti állapotok láthatók. 
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2. ábra. A felhasználó vagy a Lync Server 2010 által beállított jelenléti állapotok 

 Állapot 

szövege 

Leírás  

 

Available 

(Elérhető) 

A partner kapcsolódik a hálózathoz, és készen áll a beszélgetésre. 

 

 

Busy (Elfoglalt) 

In a Call 

(Mással beszél) 

In a Conference 

(Konferencián) 

In a Meeting 

(Értekezleten) 

A partner kapcsolódik a hálózathoz, de más tevékenységet folytat. Ilyen 

tevékenységek például a következők: 

 In a Call (Mással beszél): a partner hang- vagy videobeszélgetést 

folytat. 

 In a Conference (Konferencián): a partner több résztvevős 

beszélgetést folytat telefon, hangátvitel, videó és/vagy 

alkalmazásmegosztás segítségével. 

 In a Meeting (Értekezleten): az Outlook-naptár ütemezése szerint a 

partner értekezleten van.  

 
Do Not Disturb 

(Ne zavarjanak) 

A partner kapcsolódik a hálózathoz, de nem szeretné, ha zavarnák. Do Not 

Disturb (Ne zavarjanak) üzemmódban a felhasználók megadhatják, hogy 

milyen szintű zavartalanságot igényelnek – beállíthatják, hogy egyáltalán ne, 

vagy csak egy adott munkacsoporttól jelenjenek meg értesítések. 

 
Away (Nem 

vagyok a 

gépnél) 

A partner kapcsolódik a hálózathoz, ám a következő okok egyike miatt nem 

érhető el: 

 A partner számítógépe a felhasználó által beállított időtartamnál 

(alapértelmezés szerint 15 percnél) hosszabb ideje inaktív.  

 A partner az Outlook-naptár vagy a „Házon kívül” üzenet szerint 

nincs az irodában. 

 A partner átmenetileg nem érhető el.  

 A partner kézzel állította be jelenlétét Away (Nem vagyok a gépnél) 

vagy Appear Away (Látszólag nem vagyok a gépnél) állapotúra. 

 
Off Work (Nem 

dolgozom) 

A partner nem dolgozik. 

 
Offline (Nem 

kapcsolódom) 

A partner nem kapcsolódik a hálózathoz. Ez az állapot a következő okok 

miatt jelenik meg: 

 A partner nincs bejelentkezve. 

 A partner letiltotta a felhasználó számára jelenléti állapota 

megtekintését. 

 

Presence 

unknown 

(Ismeretlen 

jelenléti 

állapot) 

A Lync Server 2010 nem tudja meghatározni a partner állapotát.  

 

Blocked 

(Letiltva) 

A felhasználó letiltotta az adott partnert. A letiltott partner számára úgy tűnik, 

hogy a felhasználó nem kapcsolódik a hálózathoz.  
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Eszköz jelzése 

A jelenléti állapot arról is tájékoztat, hogy a 

felhasználó olyan mobil eszközről vagy IP-

telefonról jelentkezett-e be, amely nem 

alkalmas azonnali üzenetek fogadására. Ez az 

információ segít a megfelelő kommunikációs 

módszer kiválasztásában, és javítja a megfelelő 

partnerrel való gyors kapcsolatfelvétel esélyét. 

Testre szabott jelenléti állapotok 

A rendszergazdák testre szabott jelenléti 

állapotokat is definiálhatnak a Lync Server 2010 

programban. A szervezet konkrét igényeire 

szabott jelenléti állapotok (például Ügyféllel 

egyeztetek vagy Tárgyalóteremben) 

segítségével a felhasználók még pontosabb 

állapotinformációkat adhatnak meg a többiek 

számára.  

Adatvédelmi beállítások 

Az adatvédelmi funkciókkal szabályozható a 

mások számára elérhetővé tett információk 

mennyisége. A jelenléti adatok elérhetősége 

például a partnerlistában szereplő személyekre 

korlátozható, és beállítható, hogy 

megjelenjenek-e a helyinformációk (lásd: 3. 

ábra). 

A jelenléti funkciók használata a Microsoft 

Office és a SharePoint rendszerben 

A jelenléti információk alapértelmezés szerint 

mindig elérhetők az Outlook programban, a 

SharePoint rendszerben és más Office-

alkalmazásokban. A jelenléti ikonra mutatva 

megjelenik egy menü, amelynek segítségével 

beszélgetés kezdeményezhető az adott 

alkalmazásból. Ez egyszerű, az alkalmazásokból 

egyetlen kattintással elérhető kommunikációs 

lehetőséget biztosít a felhasználók számára. 

 

 

 

3. ábra. Egyéni helyinformáció 
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Partnerek 

Partnerlista 

A Lync Server 2010 listát vezet a leggyakrabban 

felkeresett munkatársakról, így a felhasználók 

könnyen tarthatják a kapcsolatot azokkal, akikkel a 

legtöbbet beszélnek. A partnerek csoport, állapot 

és viszony szerint rendezhetők. A partnerlista 

beállításainak módosításával megjelenítheti a 

fényképeket, a jelenléti információkat és az 

állapotfrissítéseket, vagy választhat olyan összevont 

nézetet is, amelyben több partner jelenik meg 

egyszerre. 

Partnerek nyomon követése  

Ha a kívánt partner nem érhető el, a felhasználó 

nyomon követheti azt, ha a jobb oldali 

egérgombbal a partner nevére kattint, majd az 

Állapotváltozás nyomonkövetése risztásokkal 

lehetőséget választja. Miután megjelölte a partnert, 

automatikusan értesítést kap, ha a partner állapota 

megváltozik. Ha már nincs szükség rá, a jelölés 

eltávolítható. 

Partnerek csoportosítása 

A partnerek többféleképpen – például felhasználó 

vagy szervezet által megadott csoportok, jelenléti 

adatok vagy jelölés szerint – csoportosíthatók (lásd: 

4. ábra). A partnerek a jelenléti állapot helyett a 

megjelenített név szerint ábécésorrendbe is 

rendezhetők, így a partnerlista címjegyzékként 

használható. 

4. ábra. Csoport szerint rendezett partnerlista 

 

Partnerek névjegykártyái 

Az egyes partnerek, terjesztési csoportok, személyes csoportok és csevegőügynökök (adatbázisokhoz 

kapcsolódó interaktív robotok, amelyek a lekérdezésben segítenek) újratervezett névjegykártyái számos új 

funkciót kínálnak (lásd: 5. ábra). Ugyanezek a kártyák a Microsoft Office-alkalmazásokban is megjelennek. 

Minden olyan Office-alkalmazásban, amelyben jelenléti információk érhetők el, rámutatással 

megjeleníthető egy fényképet, megjegyzéseket és kommunikációs lehetőségeket tartalmazó előugró 

névjegykártya is. Ezt kibontva megtekinthető az újratervezett névjegykártya, amely további fontos 

információkat tartalmaz a partnerről, így például a személyes üzenetét és a tartózkodási helyét. A 

névjegykártya megkönnyíti a kapcsolatfelvételt a partnerekkel, az Office-alkalmazásokban való egységes 
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megjelenésének köszönhetően pedig a felhasználók minden alkalmazásban egy ismerős kezelőfelület 

segítségével érhetik el ugyanazokat az információkat. 

5. ábra. Partner kibontott névjegykártyája 

 

Partnerek kezelése 

A továbbfejlesztett partnerkezelési funkciók könnyebb kezelhetőséget biztosítanak, és lehetővé teszik a 

partnerlisták igény szerinti testreszabását. A listákban két vagy három sorban jeleníthetők meg a 

partneradatok, beleértve a partner fényképét is. A felhasználók módosíthatják a partnerek nevét, és 

megjegyzéseket fűzhetnek partnereikhez. 

Egységesített partnerek 

A Lync Server 2010, az Exchange Server 2010 és a SharePoint az összes partneridentitást megosztja 

egymással, amelyek így egységesek maradnak, és az Exchange Server központilag tárolja azokat. A 

felhasználók át is nevezhetik a partnereket, vagy egyéb adatokkal bővíthetik a névjegykártyákat további 

kontextus vagy személyes vonatkozások biztosítása érdekében.  

Csevegés 

Beszélgetéskezelés  

A beszélgetéselőzmények segítségével a felhasználók nyomon követhetik a régebbi beszélgetéseket, így 

előkereshetők azok a fontos információk, amelyek esetleg egy hónapokkal ezelőtti csevegés során 

hangoztak el. A csevegés szövege mellett megőrizhető az üzenetek dátum- és időbélyege is. A 

beszélgetéselőzmények a Conversations (Beszélgetések) lapról kényelmesen elérhetők, ahol a korábbi 

beszélgetések is folytathatók. 
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Federáció 

A kiszolgálók közötti federációs lehetőségek révén a jelenléti és csevegési funkciók a vállalati hálózaton 

kívüli Lync Server 2010-felhasználók esetében is használhatók. A rendszer hatókörét bővítő nyilvános 

csevegési funkció révén a felhasználók számos nyilvános csevegőhálózathoz (például MSN®, Windows 

Live™, Yahoo! és AOL) csatlakozhatnak. A Windows Live hálózatához csatlakozó partnerekkel egyenrangú 

hang- és videohívások is lebonyolíthatók. 

Több választható ügyfélprogram 

 Webes hozzáférés: A partnerlisták, a gazdag jelenléti funkciók és a csevegési szolgáltatás az 

Outlook Web App és a Lync Web App segítségével is elérhető. 

 Mobil eszközök: A mobil dolgozók a mobil eszközökön futtatott Communicator Mobile 

alkalmazás segítségével menet közben is cseveghetnek, és frissíthetik jelenléti állapotukat.  

 Mac: A Mac-felhasználók a Communicator for Mac 2011 segítségével vehetik igénybe a Lync 

Server 2010 jelenléti és csevegési funkcióit. Az ügyfélprogram többek között a következő 

újdonságokkal szolgál: gazdag jelenléti funkciók, naptáralapú elfoglaltsági adatok, integrált 

„Házon kívül” üzenetek, jelenléti információk a Microsoft Office 2011 for Mac rendszerben, 

asztalmegosztás a Lync Server 2010 rendszer segítségével és egy tárcsázó, amely nyilvános 

kapcsolt telefonhálózatokba (PSTN) is képes hívásokat kezdeményezni. 

 Microsoft Outlook: A Lync Server 2010 partnerlistája a Microsoft Outlook programban is 

elérhető. A partnerlistában a felhasználók megtekinthetik munkatársaik jelenléti adatait, és 

beszélgetéseket kezdeményezhetnek velük. 

Csoportos csevegés 

A Lync Server 2010 csoportos csevegési konzolján a munkacsoportok tagjai folyamatosan megvitathatják 

az őket érintő témákat. A rendszer megőrzi a korábbi beszélgetéseket, így a különböző helyszínen és 

osztályon dolgozó felhasználók akkor is visszakereshetik az előzményeket, ha nem egy időben 

kapcsolódnak a hálózathoz. A csoportos csevegés javítja a csapat kommunikációját, és földrajzilag 

elosztott munkacsoportokban is lehetővé teszi az eredményes együttműködést. 

A kezelőfelület megjeleníti a megadott témakörökben rendelkezésre álló csevegőszobák listáját, 

eszközöket kínál a megbeszélések előzményeiben történő kereséshez, továbbá szűrőket és értesítéseket is 

biztosít, amelyek segítségével a felhasználók tájékoztatást kaphatnak a kívánt témakörökkel kapcsolatos új 

hozzászólásokról. 

Csatlakozás csevegőszobához 

A felhasználók az adott csevegőszobába szóló meghívó megtekintésével vagy a csevegőszobával 

kapcsolatos megfelelő kulcsszavakat megadva kereséssel csatlakozhatnak a kívánt csevegőszobához. 

Függetlenül attól, hogy miként talál rá a felhasználó a csevegőszobára, a csatlakozáshoz szerepelnie kell a 

szobafelelős által meghatározott tagsági listán. 
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Üzenetek küldése 

Miután a felhasználó csatlakozik a csevegőszobához, üzeneteivel részt vehet a folyamatos 

megbeszélésben, és megtekintheti a többi tag által küldött üzenetek előzményeit. A Lync Server 2010 

rendszerben küldött üzenetek szöveget, képet, fájlt, hivatkozást és hangulatjelet is tartalmazhatnak. A 

hosszabb üzenetek a képernyőterülettel való takarékoskodás érdekében egysorossá tömöríthetők. 

Szűrők és értesítések beállítása 

A szűrőkkel a felhasználók olyan kulcsszavakat és feltételeket állíthatnak be, amelyek alapján a rendszer 

valós idejű keresést végez a bejövő üzenetek között, hogy a felhasználó ne maradjon le a kritikus 

információkat tartalmazó üzenetekről. A beépített Ego filter (Énszűrő) például az összes olyan hozzászólást 

rögzíti, amelyben a felhasználó nevét említik – bármely szobában, amelynek az adott felhasználó tagja. 

Az értesítések testreszabásával a felhasználók tájékoztatást kaphatnak arról, ha a csevegőszobába 

meghatározott tartalmú üzenet érkezik. Ezekkel a funkciókkal szabályozható, hogy a felhasználót csak 

bizonyos ügyekben zavarják, ugyanakkor értesítést kapjon a fontos üzenetekről. 
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Információkeresés 

A felhasználók a csevegési előzményekben végzett 

kereséssel fellelhetik a kívánt elemeket a korábban 

közzétett tartalmakban. E funkció révén a csoportos 

megbeszélések a szervezet tudástárának részévé 

válhatnak. A csoporthoz csatlakozó új tagok a korábbi 

megbeszélésekben való kereséssel gyorsan 

bekapcsolódhatnak a beszélgetésbe anélkül, hogy meg 

kellene kérniük a többi csapattagot a korábbi 

hosszadalmas beszélgetések továbbítására. A 

felhasználók mező (például szerző, dátum, 

csevegőszoba vagy kulcsszó) szerint kereshetnek a 

csevegési előzményekben. 

Csoportos csevegés a csevegőszobában 

A csoportos csevegési szolgáltatásban a felhasználók 

láthatják a csevegőszobában tartózkodók jelenléti 

állapotát, így gyorsan kezdeményezhetnek csevegést 

egymással. A Lync 2010 csoportos csevegési 

ügyfélprogramból indítható beszélgetési ablakában 

további kommunikációs üzemmódok, például hang- és 

videohívások is kezdeményezhetők. 

Tevékenységnapló 

A tevékenységnapló (lásd: 6. ábra) segítségével a 

felhasználók erősebb kapcsolatokat építhetnek ki, 

ugyanis naprakészen tájékozódhatnak munkatársaik 

tevékenységeiről. A munkatársak véleményük 

kinyilvánításával vagy egy aktuális téma felvetésével 

megoszthatják egymással sikereiket és 

aggodalmaikat. A tevékenységnapló megjeleníti a 

frissítéseket, így például azt is, amikor egy partner 

módosítja személyes megjegyzését, képét, 

beosztását vagy tartózkodási helyét. 

 

 

6. ábra. Tevékenységnapló 

 

 

 

Szakértelem-keresés 

A SharePoint rendszerből származó információkra épülő szakértelem-keresési funkció segítségével a 

felhasználók megtalálhatják a kellő szakértelemmel vagy hasonló érdeklődési körrel rendelkező 
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személyeket a szervezetben. E funkció révén a felhasználók olyan kulcsszavak alapján végezhetnek 

keresést, amelyek egy adott gyakorlati képességre, szaktudásra, érdeklődési területre vagy 

csoporttagságra vonatkoznak, és megtekinthetik a feltételeknek megfelelő munkatársak listáját. A 

felhasználó ezután a jelenléti információk alapján kiválaszthatja az ideális módszert a megfelelő 

munkatársakkal való kapcsolatfelvételre. 

7. ábra. Szakértelem-keresés 
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Egységes konferenciaszolgáltatások 

A szükséges konferenciaszolgáltatásokat mindig is a munkaterhelés (alkalmazásmegosztás, hang-, video- 

vagy webkonferencia) alapján határozták meg és szerezték be, és a vállalat egy adott osztályán vagy 

részlegén dolgozó felhasználókra korlátozták. A Lync Server 2010 ezeket a korlátozásokat kívánja 

megszüntetni egy olyan egységes megoldással, amely eredményes, költségtakarékos, funkciókészlete 

pedig felér több egyetlen munkaterhelést kiszolgáló megoldás funkcióinak összességével. Az új funkciók, 

az egységesített ügyfélprogram és az egyszerűbb kezelhetőség növeli az elfogadottságot, így a 

felhasználók átfogó képzés nélkül fokozhatják hatékonyságukat.  

Mind az ütemezett, mind a rögtönzött értekezletek lebonyolításához csupán a Lync 2010 ügyfélprogramra 

van szükség. Az egyszerű, spontán csevegések bármikor könnyedén hangkonferenciává alakíthatók, és 

akár az asztal is megosztható több csapattag között, a beszélgetés menetének megzavarása nélkül. Az 

ismerős ügyféloldali környezet az Outlook 2010 programmal való szoros integrációval párosul, ami 

megkönnyíti az értekezletek ütemezését, lebonyolítását és az azokhoz való csatlakozást.  

A Lync Server 2010 minden infomunkás számára elérhetővé teszi az alkalmi együttműködési és online 

értekezletek lebonyolítására szolgáló eszközök teljes kínálatát. Ezeket az eszközöket nem kell különleges 

alkalmakra tartogatni vagy kizárólag egy adott fizikai helyszínre korlátozni. A Lync Server 2010 hang- és 

videoátviteli funkciói internetkapcsolat segítségével bárhonnan megbízhatóan működtethetők. Az utazási 

költségek és a külső konferenciamegoldásoktól való függőség csökkentését lehetővé tevő egységes 

konferenciaszolgáltatások révén a vállalatok jelentős költségmegtakarításokat érhetnek el. 

A Lync Server 2010 egységes konferenciaszolgáltatása segítségével a felhasználók együttműködhetnek, 

információkat oszthatnak meg, és összehangolhatják munkájukat – mindezt valós időben. Az integrált 

hang- és videoátviteli, valamint dokumentum-, asztal- és alkalmazásmegosztási funkciókat biztosító, 

könnyen kezelhető Lync 2010 ügyfélprogram a leggyakoribb munkafolyamatokban igény szerint érhető el. 

A felhasználók például anélkül térhetnek át az egyszerű csevegésről egy több résztvevős, hang- vagy akár 

videoátvitelt is biztosító alkalmazásmegosztási munkamenetre, hogy alkalmazást kellene váltaniuk. A 

bemutatókat, dokumentumokat és egyéb tartalmakat bármelyik fél megtekintheti és szerkesztheti, és 

ehhez még levélváltásra sincs szükség. 

Online értekezletek ütemezése és kezelése, csatlakozás értekezletekhez 

Az Outlook 2010 integrált online értekezletkezelő eszközeivel a szervezők értekezleteket ütemezhetnek, 

vagy egyetlen kattintással rögtönzött konferenciákat indíthatnak el, amelyekhez a résztvevők hasonlóan 

könnyen csatlakozhatnak. A résztvevők egy „előcsarnokba” helyezhetők, így az értekezlet szervezője 

könnyebben szabályozhatja a belépést. Egy lista felsorolja az értekezleten részt vevők nevét és beosztását. 

Egy webes ügyfélprogram segítségével azok a résztvevők is igénybe vehetik a sokrétű 

konferenciaszolgáltatásokat, akik nem rendelkeznek a Lync 2010 asztali ügyfélalkalmazással. 

Az Outlook programmal való integráció egyetlen kattintással történő ütemezést tesz lehetővé. Az előre 

beállított konferenciatulajdonságok többnyire módosítás nélkül megfelelnek a legtöbb felhasználói 

igénynek; egyéni igények esetén a szervező beállíthatja az értekezlettípust és a beléptetési szabályokat. Az 

értekezletek egyszerűsített URL-címeit könnyebb megjegyezni és kommunikálni. Minden konferenciára 
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mutató hivatkozás a „http://” előtaggal kezdődik, ezáltal rövidebbek, kisebb az esélye annak, hogy a 

levelezőprogramokban csonkolódnak, és szükség esetén e hivatkozásokra kattintva a webes 

ügyfélprogramok is elindíthatók. Az egyszerű URL-cím első része a szervezet külső teljes tartományneve, 

amelyet egy könnyen megjegyezhető szó követhet, például „ertekezlet”. 

Egyszerű időtakarékos funkció az is, hogy az Outlook programban az értekezlet emlékeztetőjéből egyetlen 

kattintással lehet csatlakozni a konferenciákhoz. Ez a funkció a Communicator Mobile felhasználói 

számára is elérhető.  

A sikertelenül hitelesített felhasználóknak többé nem kell lecsatlakozniuk és újra próbálkozniuk. Ehelyett 

az előcsarnokba kerülnek, és ott várakozhatnak a vezető elfogadására vagy elutasítására, a kapcsolatuk 

pedig csak időtúllépés esetén szakad meg. A nyilvános telefonhálózatból (PSTN) betárcsázó, nem 

hitelesített felhasználókat a rendszer nevük megadására kéri. A megadott név a konferencia hitelesítetlen 

felhasználóinak azonosítására szolgál. 

Az ismert webböngészők használatával csatlakozó résztvevők olyan funkciókat vehetnek igénybe, mint 

például a konferenciahívások, a vendégfelhasználók támogatása, a kimenő PSTN-hanghívások, illetve az 

asztal megosztása Microsoft Windows®, Mac és Linux rendszerekben. A webes ügyfélprogram 

mindemellett kiváló minőségű megjelenítést, fájlletöltési és -feltöltési lehetőséget, előadás-megjelenítési 

funkciót, rajztáblát, előcsarnokot és előadói hozzáférés-szabályozási beállításokat kínál.  

A konferenciához való csatlakozás engedélyezése után a betárcsázós felhasználók telefonjuk 

tárcsázógombjaival választhatnak a különböző parancsok közül. A betárcsázást felügyelő vezetők 

mindenkit elnémíthatnak, zárolhatják a konferenciát, illetve feloldhatják a zárolást, valamint be- és 

kikapcsolhatják a belépési és a távozási értesítéseket. A betárcsázós résztvevők a tárcsázógombos 

parancsokkal meghallgathatják a súgót és a névsort, valamint elnémíthatják önmagukat. 

Hangkonferenciák 

A hangkonferencia-szolgáltatás számos vállalat számára alapvető igény, helyben üzemeltetve pedig kiváló 

költségmegtakarítási lehetőséget jelent. A Lync Server 2010 olyan felhasználói élményt kínál, amely jól 

ismert a hagyományos audiohíd-szolgáltatások, például a tárcsázógombos hívásvezérlő funkciókkal 

rendelkező nyilvános telefonhálózatok felhasználói számára. A szolgáltatás ugyanakkor olyan hatékony 

ütemezési, csatlakozási és felügyeleti funkciókat is kínál, amelyek csak egy integrált egységes 

kommunikációs platform segítségével érhetők el. 

Beállítás egyetlen kattintással az Outlook 2010 programból 

A felhasználók egyetlen kattintással ütemezhetnek online értekezleteket az Outlook programból. A 

részletek, például az értekezlet időpontjának, helyének és résztvevőinek adatai a jól ismert Outlook-

sablont követik. A rendszer automatikusan kitölti a konferenciahívással kapcsolatos adatokat is, például a 

betárcsázási számot, az értekezlet azonosítóját és a PIN-kód emlékeztető szövegét. 

Több hitelesítési szint a biztonságosabb konferenciák érdekében 

A Lync Server 2010 számos hívásbeállítást kínál annak biztosítása érdekében, hogy csak az arra jogosult 

személyek vehessenek részt a hívásban: 
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 Open Authenticated (Nyílt, hitelesített): csak az Active Directory címtárban hitelesített résztvevők 

kapcsolódhatnak a híváshoz. 

 Closed Authenticated (Zárt, hitelesített): csak az Active Directory címtárban hitelesített és a 

konferenciahívás résztvevőinek listáján szereplő személyek kapcsolódhatnak a híváshoz. 

 Anonymous (Névtelen):  megfelelő értekezletazonosítóval és belépési kóddal bárki csatlakozhat a 

híváshoz. 

Együttműködés az Active Directory szolgáltatással 

A Lync 2010 vagy Communicator Mobile programmal kapcsolódó felhasználókat a rendszer már a 

csatlakozás előtt hitelesíti az Active Directory címtárban. Ez esetben nincs szükség PIN-kód vagy belépési 

kód megadására. A Lync 2010 programból csatlakozó felhasználóknak az értekezletazonosítót sem kell 

megadniuk. A felhasználók egyszerűen, egyetlen kattintással kapcsolódhatnak a hívásokhoz. 

Jobban szabályozható hangkonferenciák 

A Lync Server 2010 a Lync 2010 híváskezelő felülete kényelmes használatot biztosít, mivel a 

felhasználóknak nem kell DTMF-kódokat megjegyezniük a különböző funkciók eléréséhez, például 

telefonjuk elnémításához. 

Sok résztvevős hangkonferenciák esetén az aktuális beszélő vagy a zaj forrásának azonosítása különösen 

nehéz feladat lehet. A Lync Server 2010 ikonnal jelzi a konferencia aktuális beszélőjét.  

Ez a jelzés megkönnyíti a beszélő azonosítását, illetve a konferencia vezetője számára azon résztvevők 

elnémítását, akik esetlegesen nincsenek tisztában azzal, hogy a telefonjukba szűrődő utcai háttérzaj 

zavarja a hívást. 

Betárcsázási számok és vezetői/résztvevői belépési kódok nem számítógépről kapcsolódó 

felhasználók számára 

A nem számítógépről kapcsolódó felhasználók többféleképpen csatlakozhatnak a Lync Server 2010-alapú 

konferenciahívásokhoz: 

 Hozzáférési szám tárcsázása: a felhasználó a konferenciahíváshoz való kapcsolódáshoz felhívja a 

hozzáférési számot, eléri az „értekezleti hidat”, majd megadja az értekezletazonosítót, és ha 

szükséges, a belépési kódot. Magasabb biztonsági szintű értekezletek esetén előfordulhat, hogy a 

felhasználónak az Active Directory-hitelesítéshez szükséges PIN-kódját is meg kell adnia. Az 

online értekezlet vezetőjének a konferenciába történő betárcsázáskor szintén meg kell adnia a 

PIN-kódját. 

 Lync 2010 Phone Edition programot futtató eszköz használata: a felhasználó a konferenciához 

való csatlakozáshoz felhívja a konferencia hozzáférési számát, majd az „értekezlethíd” elérésekor 

megadja az értekezlet azonosítóját. Mivel a Lync 2010 Phone Edition programot futtató eszközt a 

rendszer automatikusan hitelesíti az Active Directory címtárban, nem kell PIN-kódot megadni.  

A Lync Server 2010 konferenciakezelője több nyelvet támogat 

Az értekezlet-hívószámok több nyelvet is támogatnak. Az értekezlet tárcsázásakor a rendszer a hívószám 

alapértelmezett nyelvén kéri az adatok megadását. Ha nem érkezik válasz, a kiszolgáló más választható 

nyelveket is felajánl. Ezt követően minden interakció a kiszolgálóval a kiválasztott nyelven zajlik. 
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 angol – Egyesült Államok 

 angol – Nagy-Britannia 

 angol – Ausztrália 

 egyszerűsített kínai 

 hagyományos kínai 

 portugál – Brazília 

 koreai – Korea 

 spanyol – Mexikó 

 spanyol – Spanyolország 

 francia – Kanada 

 francia – Franciaország 

 német – Németország 

 olasz – Olaszország 

 japán – Japán 

Videó 

A szervezetek földrajzi széttagoltságának és mobilitásának fokozódásával a videokonferencia-szolgáltatás 

egyre fontosabbá válik, mivel olyan személyes élményt nyújt, amely segíti a hatékony csapatépítést. A 

bonyolult kezelőfelületek, a magas költség és a korlátozott funkciókészlet azonban hátráltatta a 

videokonferencia-szolgáltatás elterjedését a munkahelyeken. A Lync Server 2010 a videofunkciók 

egységesített ügyfélprogramba történő beépítésével egyszerűbb felhasználói környezetet biztosít annak 

érdekében, hogy az online videoértekezletek ütemezése és az egyéb kommunikációs lehetőségekről a 

videobeszélgetésre történő áttérés könnyű és gördülékeny legyen. A Lync Server 2010 a lehető 

legvalósághűbb kommunikációs élményt biztosítja azáltal, hogy a videokonferencia-szolgáltatási 

lehetőségek széles körét támogatja.  

Megszakítás nélküli áttérés videokapcsolatra  

A Lync 2010 segítségével a hagyományos telefonhívásokat mindössze egyetlen kattintással videohívássá 

alakíthatja. A hang- és videoeszközök fejlett támogatásának köszönhetően a felhasználó percek alatt 

beállíthatja a videohívást (lásd: 8. ábra). Ez igen egyszerű módszert kínál a munkatársakkal és az 

ügyfelekkel való együttműködés fejlesztésére. 
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8. ábra. Áttérés videohívásra 

 

Panorámanézet és az aktív beszélő észlelése 

A Lync 2010 a tárgyalót vagy más helyiséget 360 

fokos panorámanézetben is képes megjeleníteni. 

Több résztvevős video- vagy webkonferencia esetén 

a videoablakban mindig az aktív beszélő látható. A 

Lync Server 2010 észleli, hogy ki beszél, és ennek 

megfelelően továbbítja a video-adatfolyamot a 

résztvevőknek. 

A nagy felbontású videoátvitel támogatása 

A Lync 2010 a csúcskategóriás számítógéppel 

rendelkező felhasználók közötti két résztvevős 

hívások esetében a nagy felbontású (1270 x 720 

képpont, 16:9-es képarány) és a VGA (640 x 480 

képpont, 4:3-as képarány) videomegjelenítést 

egyaránt támogatja. A két résztvevő számára 

megjelenített videók felbontása az általuk használt 

hardvereszközöktől függően eltérő lehet. Több 

résztvevős beszélgetések esetén a nagy felbontású és 

a VGA videomegjelenítés nem érhető el.  

A rendszergazdák a számítógépek teljesítményétől, a 

hálózati sávszélességtől és a videokamera 

felbontásától függően házirendek felállításával 

korlátozhatják vagy letilthatják a nagy felbontású és a 

VGA videomegjelenítés ügyfélprogramokban való 

használatát. A házirendek sávon belüli üzembe 

helyezéssel léptethetők érvénybe. 
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Együttműködő-képesség a vezető videohardver-gyártók termékeivel 

A Lync Server 2010 nem csak a Lync 2010-végpontok között, hanem a Lync 2010-végpontok és a külső 

hardvergyártóktól származó végpontok között is lehetővé teszi a valós idejű videoátvitelt. Ennek az 

együttműködő-képességnek köszönhetően a felhasználók hasznosíthatják a videokonferencia-

szolgáltatást működtető hardverekre fordított korábbi beruházásaikat, a videokonferencia-funkciókat 

pedig minimális befektetéssel és továbbképzéssel más felhasználók számára is elérhetővé tehetik. A 

felhasználók más gyártók videokonferencia-hardvereit is használhatják, miközben jól ismert eszközök 

(például az Outlook vagy a Lync 2010) segítségével ütemezik az értekezleteket, és határozzák meg a 

résztvevők elérhetőségét. 

Alkalmazások és dokumentumok megosztása 

Azáltal, hogy a hagyományos alkalmazás- és dokumentummegosztási funkciókat beépítették a 

korszerűsített Lync 2010 ügyfélprogramba, a Lync Server 2010 könnyen elérhető és megbízható eszközül 

szolgál gyakorlatilag bárki számára. Ha ehhez még hozzávesszük a hang- és videokonferencia-

szolgáltatást, eredményül egy valósághű kommunikációt biztosító és könnyen kezelhető együttműködési 

munkamenetet kapunk. 

Rajztábla 

A rajztábla egy üres oldal, amelyen az előadók a jegyzetkészítő eszközök segítségével rajzokat 

készíthetnek, szöveget írhatnak és kiemelhetik a különböző információkat. A szervezők például 

mondandójuk szemléltetéséhez gyorsan létrehozhatnak egy folyamatábrát, beilleszthetnek egy rajztáblát, 

majd a jegyzetkészítő eszközökkel négyzeteket, vonalakat és egyéb alakzatokat rajzolhatnak. A diát a 

későbbi visszakereshetőség érdekében menthetik. Az új fejlesztéseknek köszönhetően kivágási és 

beillesztési funkciók, helyi menük, vonaltulajdonságok (például vastagság és végződések), 

objektumtulajdonságok (például szín, kitöltés és méret), továbbfejlesztett szövegeszközök és 

folyamatábra-készítő eszközök is alkalmazhatók. A felhasználók közvetlenül a Lync 2010 programból 

indíthatnak rajztáblás munkameneteket az ötletek vagy diagramok megosztása érdekében. A rajztábla 

módosításai és a közreműködő munkatárs identitása automatikusan megjelennek a képernyőn. 

Asztal- és alkalmazásmegosztás 

Ez a funkció lehetővé teszi az előadók számára, hogy a kívánt vizuális elemet, alkalmazást, weblapot, 

dokumentumot, szoftvert vagy akár asztaluk egy adott területét valós időben, közvetlenül a Lync 2010 

programból megosszák a konferencia távoli résztvevőivel. Az alkalmazásmegosztás révén a közönség 

tagjai az egér mozgását és a billentyűzettel való adatbevitelt is követhetik. Az előadók eldönthetik, hogy a 

teljes képernyőt vagy annak csak egy részét kívánják-e megosztani annak érdekében, hogy a közönség a 

legfontosabb információkra összpontosítson. Az asztal megosztásával az előadók bárhonnan interaktív 

termék- és szoftverbemutatókat tarthatnak közönségük számára. 

Az alkalmazásmegosztási funkció segítségével az előadók megoszthatják a számítógépükön található 

szoftverek működtetését, miközben továbbra is nyomon követhetik a résztvevők visszajelzéseit és 

szöveges kérdéseit (lásd: 9. ábra). Az előadók átadhatják a vezérlést az értekezlet résztvevőinek. A 
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különböző megjelenítési lehetőségekkel rendelkező résztvevőkkel való hatékonyabb együttműködés 

érdekében az előadók személyre szabhatják a színmélységet és a képernyő felbontását is. 

9. ábra. Alkalmazásmegosztás 

 

Értekezletek rögzítése  

A Lync 2010 egységesített ügyfélprogrammal a felhasználók felvételt készíthetnek az értekezletekről, így 

többek között a bemutatott tartalmakról is. A program már lehetővé teszi a felvételek egyetlen 

mozgóképfájlként (WMV) történő exportálását is. A hang, a videó, az értekezlet tartalma és a jegyzetek 

egyaránt rögzíthetők, és szükség esetén közzétehetők (lásd: 10. ábra). A felvételek megosztott helyekre 

exportálhatók (lásd: 11. ábra), de e-mail mellékletként is elküldhetők. A felvételek lejátszásához Internet 

Explorer és Microsoft Silverlight szükséges. 
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10. ábra. Rögzítési beállítások 

 

11. ábra. Értekezletről készült felvétel mentése és exportálása 

 

Megbízhatóbb és hatékonyabb konferenciaszolgáltatás 

A jobb méretezhetőség és teljesítmény érdekében a konferenciaszolgáltatás az új Audio/Video (A/V) 

Conferencing Server (Audio- és videokonferencia-kiszolgáló) kiszolgálói szerepkörhöz való 

hozzárendeléssel elkülöníthető az előtér-kiszolgálói szerepkörtől. Az A/V Conferencing szerepkör az 

előtérkiszolgáló-készlettel együtt, de attól elkülönítve is használható. Az előtér-kiszolgáló részeként 

működő, továbbfejlesztett Data Conferencing (Adatkonferencia) kiszolgáló jobb környezetet biztosít az 

értekezletekhez és az együttműködéshez. 

Vállalati hangkommunikáció 

A Lync Server 2010 az IP-alközpontok telefonos képességeinek teljes tárházával, valamint a gazdag 

jelenléti, csevegési és ad hoc jellegű együttműködési funkciók és online értekezletek integrációjával az 
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egységes kommunikáció iránti igényt elégíti ki. A Lync Server 2010 vállalati hangkommunikációs 

szolgáltatása a hagyományos IP-alközpontok hangátviteli funkciói, valamint a rugalmasabb egységes 

kommunikációs megoldások ötvözésével kíván megfelelni a telefonrendszerekkel szemben támasztott 

követelményeknek. A rendszer olyan funkciókat támogat közvetlenül, mint például a hívások fogadása, 

várakoztatása, folytatása, átadása és hangpostára történő átirányítása. A testreszabott gyorshívógombokat 

partnerlisták, az automatikus intercom (átbeszélő) módot pedig a csevegési szolgáltatás váltotta fel. A 

hagyományos telefonkezelési funkciók, többek között a tárcsázási tervek, a hívásengedélyezés és a 

hívásadat-nyilvántartás támogatását és továbbfejlesztését a standard nagyvállalati eszközökkel, például az 

Active Directory® szolgáltatással és a Microsoft SQL Server® rendszerrel való együttműködő-képesség 

biztosítja. A vállalati hangkommunikációs szolgáltatás révén a felhasználók számítógépüket vagy asztali 

IP-telefonjukat elsődleges vállalati telefonként használhatják, az üzleti hívásokat pedig mobil eszközökön 

is fogadhatják.  

Átfogó vállalati hangkommunikációs funkciókészlet 

A Lync Server 2010 hangátviteli 

szolgáltatást biztosít a 

hagyományos alközponti 

rendszerek1 továbbfejlesztése 

vagy lecserélése érdekében, és e 

lehetőségeket az internet 

segítségével az irodán kívüli 

helyszínekre is képes kiterjeszteni 

anélkül, hogy virtuális 

magánhálózati (VPN) kapcsolatot 

kellene létesíteni.  

12. ábra. Hívásparkoltatás 

 

Ez olyan általános hívási funkciókat foglal magában, mint például a hívások fogadása, átirányítása, 

átadása, várakoztatása, megszakítása és parkoltatása, az észak-amerikai 9-1-1 segélyhívási szolgáltatás*, 

valamint a régebbi készülékek és a különböző partnerektől származó IP- és USB-alapú eszközök szélesebb 

körű támogatása. Ez a megoldás a hívásengedélyezési szolgáltatás (Call Admission Control) révén magas 

rendelkezésre állást, a fiókirodák számára pedig hibatűrési funkciókat biztosít*, és többféle lehetőséget 

kínál az adatsérüléssel szembeni ellenálló-képesség fokozására. A Lync Server 2010 olyan funkciókat kínál, 

mint például a kattintással történő hívás, a hívásvárakoztatás, a hívásátirányítás és -átadás, a fordított 

hívószámkeresés, valamint a hangpostára vagy csevegőszolgáltatásra történő átirányítás, valamint olyan 

speciális szolgáltatásokat, mint például a hívások parkoltatása (lásd: 12. ábra) és visszakapcsolása, a 

                                                      

1
 A Lync 2010 és az alközpont együttes használatának rendszerarchitekturális vonatkozásairól további információkat a 3. függelékben 

(Architekturális rugalmasság) olvashat. 

* A Lync Server 2010 egy külső megoldás segítségével biztosítja ezt a szolgáltatást. További információt a következő címen olvashat: 

http://www.microsoft.com/lync. 

http://www.microsoft.com/lync
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rosszindulatú hívások nyomon követése, a magánvonal és az egyedi csengőhangok. 

Hívások kezdeményezése 

A Microsoft Lync 2010 asztali ügyfélprogram felhasználói 

számos különböző helyről kezdeményezhetnek és 

fogadhatnak hanghívásokat vállalati telefonszámukról. A 

felhasználók a vállalat VoIP-hálózatán és hagyományos 

alközponti rendszerén keresztül is felhívhatják munkatársaikat 

vagy a vállalaton kívüli hálózatokban hagyományos 

telefonszámon elérhető partnereiket.  

A Telefon lapon elérhető az összes telefonfunkció, valamint 

az ismerős tárcsázófelület (lásd: 13. ábra). Telefonhívás 

kezdeményezéséhez a felhasználó beírhatja a kívánt nevet 

vagy telefonszámot a billentyűzeten, vagy a tárcsázó 

segítségével is megadhatja a telefonszámot. E két módszer 

rugalmas lehetőséget kínál a felhasználóknak a jól ismert 

tárcsázó használatával történő telefonálásra. 

Hívás számítógépről egyetlen kattintással 

Hívások közvetlenül a Lync 2010 partnerlistájából (lásd: 14. 

ábra), illetve olyan alkalmazásokból kezdeményezhetők, 

amelyek megjelenítik a partnerek jelenléti állapotát.  

14. ábra. Hívás kezdeményezése a partnerlistából 

 

13. ábra. Tárcsázófelület 

 

Egyidejű csengetés  

A bejövő hívásokat a felhasználó 

valamennyi aktív Lync Server 2010-

végpontja jelzi. Ezeken felül egy további 

egyidejűleg csengethető PSTN-

telefonszám is megadható. Ezáltal a 

felhasználók mindig az adott időpontban 

leginkább alkalmas eszközön 

válaszolhatnak a hívásokra, így például az 

otthoni és a mobiltelefonjukon is. 
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Eszközváltás 

Az elsődleges eszközök kijelölése és a különböző eszközök közötti váltás egy könnyen használható 

legördülő menüben valósítható meg (lásd: 15. ábra). A Lync 2010 felületén egy kényelmes eszközikon 

teszi lehetővé az eszközök közötti váltást aktív beszélgetés közben, így értékes tárgyalóidő takarítható 

meg. 

Bejövő hívások 

A felhasználók az összes aktív Lync Server 2010-

végponton egyszerre kapnak értesítést a bejövő 

hívásokról az IP-telefonok testre szabható 

csengőhangjai és a számítógépes 

csevegőüzenetekhez hasonló értesítések révén. Az 

értesítésben a hívó neve is szerepel, ha az elérhető 

a vállalati címtárban vagy a felhasználó 

partnerlistájában, a felhasználó pedig választhat, 

hogy fogadja-e a hívást, vagy dinamikusan 

átirányítja azt hangpostára vagy másik 

telefonszámra. 

15. ábra. Eszközváltás hívás közben 

 

Több hívás egyidejű kezelése 

A felhasználók hívás közben további bejövő hívásokat fogadhatnak, és kimenő hívásokat is 

kezdeményezhetnek, a rendszer így automatikusan várakoztatásba helyezi a folyamatban lévő aktív hívást. 

A Lync 2010 programban minden hívás külön beszélgetési ablakban kezelhető, a híváskezelési funkciókkal 

pedig külön szabályozható. A Lync 2010 főablakában elérhető Jelenlegi beszélgetések lista a navigáció 

megkönnyítésére szolgál. 

Hívásátirányítás munkahelyi telefonról mobiltelefonra vagy valaki máshoz 

A hívások kétféleképpen irányíthatók át egyik felhasználótól a másikhoz. Az első módszer egy lépésből áll: 

a felhasználó kiválasztja, hogy kinek szeretné átadni a hívást, a hívás pedig közvetlenül a kiválasztott 

felhasználóhoz kerül. A másik lehetőség egyeztető jellegű – a felhasználó először felhívja azt a személyt, 

akinek szeretné átadni a hívást, majd egy gomb megnyomásával végrehajtja az átirányítást. A felhasználók 

saját eszközeikre, például mobil- (lásd: 16. ábra) vagy otthoni telefonjukra is átirányíthatják a hívásokat. Ha 

például a felhasználó elhagyja az irodát, az asztali telefonról a beszélgetés megszakítása nélkül 

átirányíthatja a hívást mobiltelefonjára. 



 

27 | Microsoft Lync™ Server 2010 – termékismertető 

16. ábra. Hívásátirányítás mobil eszközre  
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Sokrétűbb kommunikáció a többi Lync 2010-

felhasználóval 

A Lync 2010 több lehetőséget biztosít a felhasználók 

számára az egymással folytatott kommunikáció során, 

mint a hagyományos telefonhívások esetében. A Lync 

2010 programban a hívások szöveges és 

videokommunikációval, valamint asztalmegosztással 

bővíthetők (lásd: 17. ábra). 

Ráadásul az adaptív médiakezelésnek köszönhetően a 

Lync 2010-felhasználók között továbbított hang 

természetes és jól érthető – gyakran jobb minőségű, 

mint a mobil- vagy IP-telefonoké. A kiváló minőség 

alacsony sávszélesség-igénnyel párosul (körülbelül 28 

kilobájt/másodperc), ami ideális megoldást jelent mind 

a vállalati hálózatban, mind az utazás közben vagy 

otthoni számítógépről kezdeményezett hívások 

esetében. 

Biztonságosabb hozzáférés 

A Lync 2010 és a Lync Server 2010 egyéb végpontjai az 

intelligens, adaptív médiakezelésnek köszönhetően 

kiváló minőségű kommunikációt biztosítanak még az 

olyan felügyelet nélküli hálózatok használatakor is, mint 

az internet. Mi több, a végpontok alapértelmezés 

szerint titkosítják az üzeneteket és a médiatartalmakat a 

TLS (Transport Layer Security), illetve az SRTP (Secure 

Real-time Transport Protocol) protokoll segítségével, 

így virtuális magánhálózati (VPN) kapcsolatra sincs 

szükség. E funkcióknak köszönhetően a felhasználók az 

internethez kapcsolódva bárhol magabiztosan és 

könnyedén igénybe vehetik a vállalati 

hangkommunikációs szolgáltatást és a többi 

kommunikációs lehetőséget.  

17. ábra. Gazdag kommunikációs lehetőségek 

 

 

Rugalmas hívásátirányítás 

A rugalmas hívásátirányítási lehetőségek révén (lásd: 18. ábra) a felhasználók változatos hívásátirányítási 

beállításokat végezhetnek, beállíthatják az otthoni- és a mobiltelefonok egyidejű csengetését, 

átirányíthatják a nem fogadott hívásokat, és számos egyéb lehetőséggel élhetnek. A felsorolt 

szolgáltatások segítségével kényelmes kapcsolattartást valósíthatnak meg a teljes munkanap során.  
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18. ábra. Hívásátirányítási lehetőségek 

 

A hívásátirányítási beállítások a következő 

lehetőségeket kínálják: 

 Hívásátirányítás másik 

telefonszámra, másik személynek 

vagy hangpostára 

 További telefonszámok – például a 

csapattagok telefonjainak – egyidejű 

csengetése 

 Megbízott kijelölése, aki a Lync 

Server 2010 Attendant segítségével 

hívásokat fogadhat és 

kezdeményezhet a megbízó 

nevében 

 Adott időben nem fogadott hívások 

átirányítása nem fogadott hívásként 

másik telefonszámra, másik 

személynek vagy hangpostára  

Egyszámos elérés  

Az egyszámos elérés támogatásával a 

mobilkészülékek a vállalati telefonhálózat 

kiterjesztésévé válnak. A felhasználók immár 

egyetlen telefonszámot használhatnak 

asztali telefonjukhoz, számítógépükhöz és 

mobiltelefonjukhoz, így mindig elérhetők 

maradnak, bárhol is tartózkodnak éppen. 

Kimenő hívás esetén a hívott fél ugyanazt a 

hívóazonosítót látja, függetlenül attól, hogy 

a felhasználó irodai vagy mobiltelefonját 

használja. A Windows Phone rendszerű 

eszközökön ezenkívül a hívásátirányítási 

beállítások közvetlenül a telefonról is 

konfigurálhatók. 

Do Not Disturb (Ne zavarjanak) 

A vállalati hangkommunikációs szolgáltatás a Lync 2010 gazdag jelenléti modelljébe beépített hatékony 

hívásátirányítási és „ne zavarjanak” típusú funkciókat tartalmaz a felhasználók munkaidejének 

hatékonyabb kihasználása érdekében. A Do Not Disturb (Ne zavarjanak) jelenléti állapot manuális 

beállítása esetén például a Lync 2010 a nem csapattagoktól érkező összes hívást automatikusan a 

hangpostára irányítja. 
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Hívásengedélyezés 

A rendszergazdák rugalmasan szabályozhatják a telefonhívásra jogosultak körét, így lehetővé válik 

számukra, hogy adott típusú (például nemzetközi) hívásokat csak bizonyos felhasználók számára 

engedélyezzenek. 

Hívások környezeti adatai 

A Lync 2010 rendszerben folytatott egyéb beszélgetésekhez hasonlóan a hanghívásokhoz kiemelt prioritás 

rendelhető hozzá, valamint a hívás tárgya is feltüntethető, amely a hívás fogadásakor megjelenik a hívott 

Lync 2010-felhasználó számára. 

Hívásnaplók 

E funkció engedélyezése esetén a rendszer az Outlook 2010 Beszélgetési előzmények mappájában 

naplózza a felhasználók által lebonyolított összes bejövő és kimenő hívást. Ha a hívás közbeni 

jegyzeteléshez vagy a beszélgetés szöveggé történő átalakításához a hívás során a Microsoft OneNote® 

programot is használták, a felhasználó egy gombnyomással átválthat a OneNote-jegyzetekre. 
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Egységes üzenetkezelés 

A Lync 2010 és a Lync Server 2010 

együttműködik a Microsoft Exchange 

Server 2010 egységes üzenetkezelési 

szolgáltatásával. A felhasználók a Lync 

2010 főablakában és a képernyő alján 

lévő értesítési területen megjelenő ikon 

segítségével egyaránt megállapíthatják, 

hogy érkezett-e új hangpostaüzenetük. 

A hangposta a Lync 2010 tárcsázója 

alatt könnyen elérhető. Az üzenetek 

„hangos” része a hangposta Lejátszás 

gombjára kattintva hallgatható meg, az 

Exchange Server 2010 segítségével 

pedig az üzenet megnyitható az 

Outlook programban, és szövegként is 

megtekinthető (lásd: 19. ábra). A 

hangposta üzenetek szöveges 

felismerését az Exchange Server 2010 a 

következő nyelveken támogatja: angol, 

francia, olasz, lengyel, portugál, spanyol. 

A Lync Server 2010 mindemellett 

dinamikus és statikus módszerrel 

egyaránt képes átirányítani a hívásokat 

az Exchange egységes üzenetkezelési 

szolgáltatásába, továbbá lehetővé teszi 

a felhasználók számára az egységes 

üzenetkezelési szolgáltatáshoz való 

csatlakozást az üdvözlő üzenetek 

módosítása vagy egyéb hangátviteli 

funkciók elérése céljából. 

19. ábra. Szövegként megjelenített hangüzenet 

 

Hívásfedezés 

A Delegation (Meghatalmazás) funkció segítségével a felhasználók akár több asszisztensre is rábízhatják 

hívásaik kezelését. Ha egy meghatalmazott válaszol egy hívásra, a vezető erről értesítést kap, és láthatja a 

hívást fogadó munkatárs nevét is. A meghatalmazott több feladatot is végrehajthat a felhasználó nevében, 

például szűrheti a kétszemélyes hívásokat, valamint hívásokat és konferenciahívásokat kezdeményezhet. A 

csoporthívási funkció segítségével a felhasználó megadhatja, hogy bejövő hívás esetén a rendszer 

egyidejűleg a munkatársak telefonjait is kicsengesse, és a funkció csoportos hívásfogadásra, közvetlen 

részleghívásra és osztott vonalas híváskezelésre is használható. Az egy felhasználóhoz hozzárendelhető 

meghatalmazottak és csoporthívási partnerek száma gyakorlatilag korlátlan. A hagyományos 

megoldásokkal szemben, amelyek esetében a konfiguráláshoz és a változtatásokhoz rendszergazdai 

beavatkozásra van szükség, a meghatalmazási és a csoporthívási funkciót a felhasználók is kezelhetik. 
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Munkacsoport által fogadott hívások várólistára helyezése és átirányítása 

A rendszergazdák több konfigurálható hívásfogadási csoportot is létrehozhatnak a hívások várólistára 

helyezése és a kijelölt híváskezelőkhöz történő intelligens átirányítása céljából. Ez általában az informatikai 

támogatási szolgálatok, a HR-forródrótok és egyéb belső, nem hivatalos ügyfélkapcsolati központok 

számára lehet hasznos. A hívásfogadási csoportok támogatják az automatikus beszédfelismerési és -

átalakítási funkciókat biztosító, interaktív hang-válasz rendszerek kialakítását. A csoportok a hívásokat 

jelenléti állapot és hagyományos hívásátirányítási algoritmusok (például soros, párhuzamos, „legrégebben 

inaktív” és ciklikus multiplexelés) alapján irányíthatják át a megfelelő híváskezelőhöz. A hívásfogadási 

csoportok konfigurálásával az üzenetküldési keresőcsoportok mellett számos különböző hagyományos 

funkció vehető igénybe, ilyen például az éjjeli ügyfélszolgálat, a prioritásos üzenetsor-kezelés, az 

értesítések késleltetése, a sikertelen hívások kezelése, a közvetlen részleghívás, az egységes híváselosztás 

és a fővonalas hívásfogadás bármelyik készülékről.  

A 9-1-1 segélyhívási szolgáltatás 

A Lync Server 2010 egy National Emergency Number Association (NENA) i2 architektúrához hasonló 

módszer segítségével támogatja az észak-amerikai ügyfelek által igénybe vehető 9-1-1 segélyhívási 

szolgáltatást. Vészhelyzet esetén az IP-készülékek fizikai helyével kapcsolatos adatok egy SIP (Session 

Initiation Protocol) protokollt alkalmazó hívásfelépítési üzenetben jutnak el a 9-1-1 segélyhívási 

szolgáltatóhoz
2
, a szolgáltató pedig ezek alapján a megfelelő közbiztonsági válaszponthoz (PSAP) irányítja 

a hívást. Ez az architektúra lehetővé teszi, hogy az ügyfelek az összes mobil és helyhez kötött 

felhasználóra kiterjesszék a 9-1-1 segélyhívási szolgáltatást, és ezáltal a teljes birtoklási költséget is 

csökkenthetik, mivel nem kell mindenhol helyi vészhelyzeti fővonalakat üzembe helyezni, és 

szolgáltatóalapú PS ALI adatbázisokat fenntartani az IP-készülékekhez. 

Elérhetőség tetszőleges helyről 

A Lync Server 2010 az interneten keresztül a távoli és a mobil felhasználók számára is elérhetővé teszi a 

gazdag híváskezelési funkciókat. A hívási adatfolyamokat és a hívásjelzéseket az SRTP, illetve a TLS 

protokoll segítségével titkosítja, és ehhez hardveres vagy szoftveres virtuális magánhálózatra (VPN) sincs 

szükség. Az optimalizált végpontok adaptív médiakezelő szoftvert és a rendelkezésre álló sávszélességet 

intelligens módon kihasználó, változó bitsebességű RTAudio kodeket használnak, ami a megfelelően 

felügyelt (például helyi) hálózatokban kiváló hangminőséget, a felügyelet nélküli hálózatokban (például az 

interneten) pedig jó hangminőséget biztosít. A Lync Server 2010 a régebbi IP-hangátviteli (VoIP) 

megoldásokkal való együttműködés érdekében támogatja a hagyományos kodekeket (például G.711, 

G.722 és G.723.1). 

Hívásengedélyezési szolgáltatás 

A rendszergazdák korlátozhatják a Lync Server 2010 által a kevésbé terhelhető hálózati kapcsolatokon 

keresztül lebonyolított hang- és video-adatforgalmat, és megadhatják, hogy mit tegyen a rendszer abban 

az esetben, ha egy adott munkamenet túllépné a korlátozást. Ilyen esetekben a munkamenet átirányítható 

                                                      

2 A Voicecon Orlando 2010 konferencián az Intrado és a Connexon egyaránt bejelentette, hogy 9-1-1 segélyhívási szolgáltatásokat 

kíván biztosítani a Communications 2010-ügyfelek számára. 

http://www.nena.org/sites/default/files/08-001_20051205.pdf
http://www.intrado.com/assets/VOIP/
http://www.911enable.com/products/emergency_routing_service.php
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egy másik útvonalra, vagy akár el is utasítható. A hang és a videó külön útvonalon történő továbbítása 

lehetővé teszi a rendszergazdák számára a médiatípusok eltérő rangsorolását, valamint előnyben 

részesített és alternatív útvonalak beállítását a különböző médiatípusokhoz A Lync Server 2010 

hívásengedélyezési szolgáltatása hálózatfüggetlen, és nem igényel semmilyen gyártóspecifikus hálózati 

berendezést vagy beállítást. 

Együttműködés a meglévő telefonos infrastruktúrával 

A Lync Server 2010 szabványok és közzétett illesztőfelületek segítségével kommunikál a meglévő 

infrastruktúrával. Az IP-alapú alközponti (PBX) rendszerekkel és a nyilvános kapcsolt telefonhálózattal 

(PSTN) való összeköttetésre szolgáló médiaátjárók és SIP-alapú megoldások lehetővé teszik a vállalatok 

számára, hogy felhasználóik fokozatosan és zökkenőmentesen, a meglévő beruházások maximális 

kihasználásával térjenek át a Lync Server 2010 vállalati hangkommunikációs szolgáltatására. A Microsoft 

telefonos átjárókkal, IP-alközpontokkal és SIP-trönkszolgáltatókkal való használatra szánt, nyílt 

együttműködésen alapuló egységes kommunikációs programja biztosítja a minősített termékek és 

szolgáltatások zökkenőmentes telepítését, támogatását és használatát a Microsoft egységes 

kommunikációs szoftvereinek segítségével. 

Tartós fiókirodai berendezések 

A Lync Server 2010 a külső gyártóktól származó hibatűrő fiókirodai berendezésekkel való együttműködés 

révén biztosítja a helyi hívási szolgáltatásokat és a PSTN-kapcsolatot a WAN-hálózat vagy az adatközpont 

meghibásodása esetén.  

Lync Server 2010 Attendant 

A Lync Server 2010 Attendant segítségével a recepciósok és az ügyfelekkel foglalkozó egyéb szakemberek 

hatékonyabban kezelhetik a nagy számban beérkező hívásokat, fokozhatják az ügyfél-elégedettséget, és a 

fejlettebb hívásirányítási lehetőségek révén biztosíthatják, hogy a hívásokat a megfelelő személy fogadja a 

megfelelő időben. A Lync Server 2010 Attendant egyetlen kezelőfelületen teszi elérhetővé az összes valós 

idejű kommunikációs funkciót, így például a jelenléti állapotot, valamint a speciális hívási és csevegési 

funkciókat is.  

Hatékony kezelőfelület 

A híváskezelő teljes képernyős ablaka hatékony és könnyű kezelhetőséget biztosít. A beszélgetési 

várólisták, a partnerlisták, a címtárban történő keresés, a kattintással történő hívás, a hívásátadás és a 

konferenciahívás egyetlen felületen érhető el, így a kezelőnek nem kell több ablak között váltogatnia. 

Ezáltal a felhasználók az adott hívás fogadására leginkább megfelelő személy meghatározásakor 

figyelembe vehetik a jelenléti információkat is. Azt is eldönthetik, hogy a csevegés vagy a hanghívás 

lenne-e a legalkalmasabb kommunikációs módszer a hívást fogadó személy számára. Ha például a 

keresett személy jelenléti állapota In a Meeting (Értekezleten), a felhasználó csevegőüzenetben is kérheti 

az átirányítást. 
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20. ábra. A Lync Server 2010 Attendant kezelőfelülete 

 

Beszélgetési sablonok  

A Lync Server 2010 Attendant konzol segítségével a felhasználók beszélgetési sablonba menthetik a 

partnerek egy adott csoportját, és a megfelelő sablon kiválasztásával később egyszerűen, egyetlen 

lépésben kezdeményezhetnek konferenciabeszélgetést a csoporttal, értékes időt takarítva meg. 

Megjegyzések mező 

A felhasználók beszélgetés közben a Megjegyzések mezőben feljegyzéseket készíthetnek a hívó féllel 

kapcsolatban. Ezeket a feljegyzéseket a program automatikusan az Outlook Beszélgetési előzmények 

mappájába menti, így a felhasználók később könnyen megkereshetik a kívánt megjegyzést, és 

továbbíthatják munkatársaiknak. A jegyzetek közvetlenül a jegyzetelésre szolgáló ablakból e-mailben is 

elküldhetők a munkatársaknak.  

Széles végpontválaszték 

Az Optimized for Microsoft Lync minősítés olyan eszközöket jelöl, amelyek a Microsoft Lync 

termékcsaláddal való együttműködés érdekében eleget tesznek bizonyos előírásoknak, amelyek például a 

plug-and-play jellegű telepítésre, a kiváló hangminőségre és a Lync 2010 programmal való 

együttműködésre vonatkoznak. Ezek mindegyike arra szolgál, hogy a lehető legjobb felhasználói élményt, 

a rendszergazdák számára pedig a lehető legnagyobb nyugalmat biztosítsa. Az előírásoknak megfelelő 

eszközökön feltüntethető az Optimized for Microsoft Lync szlogen, amely garantálja a megbízható 

minőséget az ügyfelek számára (lásd: 21. ábra). Jelenleg több mint 50 Optimized for Microsoft Lync 

http://technet.microsoft.com/en-us/office/ocs/bb970310.aspx
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minősítéssel rendelkező eszköz érhető el
3
. Ez a szám folyamatosan nő, egy-egy eszköz pedig már 30 

dollárért is beszerezhető. Ezekről a készülékekről további információ a www.OptimizedFor.com webhelyen 

található. 

Az USB-perifériaeszközök (például mikrofonos fejhallgatók, kihangosítható telefonok, USB-telefonok és 

webkamerák) terén tapasztalható folyamatos innovációval párhuzamosan a Microsoft partnerei, a 

Polycom és az Aastra öt új IP-telefont dobnak piacra. A Lync 2010 ügyfélprogrammal és a Lync Server 

2010 rendszerrel való használatra szánt telefonok csúcsminőségű szolgáltatásokat nyújtanak. A 

felhasználói élmény funkciógazdag partnerlistát és jelenléti információkat, az Outlook 2010 naptárával 

való integrációt és egyetlen kattintással elérhető konferenciákat kínál, résztvevőlistával és az aktuális 

beszélő megjelenítésével. A kiváló felhasználói élmény mellett az ár szempontjából széles skálán mozgó 

telefonokat úgy tervezték, hogy különböző munkahelyi környezetekben (iroda, közösségi tér, 

konferenciaterem) is használhatók legyenek. 

A különböző munkakörben dolgozók munkájának és egyéni 

igényeinek más és más eszközök felelnek meg a legjobban, 

ezért a felhasználói kör kategorizálásával és az egyes 

felhasználói típusok számára eltérő eszközök 

megvásárlásával biztosítható, hogy a szervezet valamennyi 

munkatársa rendelkezzen a hatékony munkavégzéshez 

szükséges kommunikációs eszközökkel. 

21. ábra. Az „Optimized For” szlogen 

 

Intenzív telefonhasználók 

Vannak dolgozók, akik igen gyakran használják a telefont, például a híváskezelők, az asszisztensek, a 

vezetők és az értékesítési munkatársak. Ezek a felhasználók vezetékes vagy vezeték nélküli mikrofonos 

fejhallgató segítségével a gyakori telefonbeszélgetéseket úgy intézhetik, hogy közben számítógépükön is 

hatékonyan dolgozhatnak. Ha pedig egy hagyományos asztali telefonkészülék – USB-eszköz vagy önálló 

IP-telefon – is a felhasználók rendelkezésére áll, szükség esetén felvehetik a kézibeszélőt, vagy ki is 

hangosíthatják a telefont. 

 Mikrofonos fejhallgatók –  a Lync 2010 és a minősített mikrofonos USB-fejhallgatók segítségével a 

munkaidejük nagy részét a számítógép előtt töltő dolgozók telefonbeszélgetés közben akár két 

kézzel is gépelhetnek. A könnyen hordozható fejhallgatók egyszerűen elcsomagolhatók, és 

utazáskor is használhatók hang- és videohívásokhoz. Az USB-telefonokhoz készült, a Lync 2010 

programmal a Microsoft nyílt együttműködésen alapuló egységes kommunikációs programjában 

leírtaknak megfelelően együttműködő, minősített RJ22 szabványú mikrofonos fejhallgatók szintén 

használhatók. 

 Vezeték nélküli mikrofonos fejhallgatók: ezek az eszközök lehetővé teszik, hogy a dolgozók 

beszélgetés közben elhagyják íróasztalukat és számítógépüket. A munkaidejük nagy részét 

telefonálással töltő dolgozók így beszélgetés közben szabadon sétálhatnak az irodában. A 

minősített Bluetooth mikrofonos fejhallgatók némelyike lehetővé teszi, hogy a felhasználó 

                                                      

3
 A visszamenőleges kompatibilitás azt jelenti, hogy az „Optimized for Office Communicator” minősítéssel ellátott eszközök a Lync 

2010 rendszerrel is együttműködnek. 

http://www.optimizedfor.com/
http://technet.microsoft.com/en-us/office/ocs/bb735838.aspx
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ugyanazt a könnyen hordozható fejhallgatót használja mind a mobiltelefonjára, mind a Lync 2010 

programot futtató számítógépére érkező hívásokhoz. 

Gyakran utazó dolgozók és távmunkások 

A gyakran utazó felhasználók, például a tanácsadók, valamint a marketing- és az értékesítési szakemberek 

nagyra értékelik a hordozható mikrofonos fejhallgatók, telefonok és kihangosítható telefonok nyújtotta 

kényelmet. Ezek az eszközök könnyen elcsomagolhatók az üzleti utakra, és egyszerűen csatlakoztathatók a 

hordozható számítógépekhez, így a felhasználók utazás közben is ugyanúgy bonyolíthatják le 

hanghívásaikat, mintha az irodában lennének. Emellett a webkamera segítségével a mobil dolgozók még 

szorosabb kapcsolatot tarthatnak az irodával utazás közben. A hordozható, kihangosítható USB-telefonok 

segítségével a gyakran utazó dolgozók bármely hotelszobából, konferenciateremből vagy egyéb 

internetkapcsolattal rendelkező helyről bonyolíthatnak kihangosított telefonhívásokat.  

Állandó irodai dolgozók 

A munkaidejük nagy részét az irodában töltő felhasználóknak, akik mindennap telefonálnak egy keveset, 

és alkalmanként – ám nem túl gyakran – utaznak is, tökéletesen megfelel a hagyományos asztali 

telefonkészülék, amely lehet USB-eszköz vagy önálló IP-telefon is. A felhasználók igényeinek megfelelő 

vezetékes vagy vezeték nélküli mikrofonos fejhallgató további kényelmet biztosíthat, ha utazás vagy 

gépelés közben is szükség van hanghívások bonyolítására. 

Azok a felhasználók, akik a hagyományos telefonkészülékeket részesítik előnyben, használhatják a Lync 

2010 programmal együttműködő minősített telefonokat, például USB-telefonokat vagy önálló IP-

telefonokat. Az ezekhez az eszközökhöz csatlakoztatható RJ22 szabványú minősített mikrofonos 

fejhallgatók szintén használhatók.  

A videokommunikációból származó további előnyök 

A Lync 2010 programban a webkamerák valósághűbb kommunikációs élményt nyújtanak a felhasználók 

számára, hiszen a beszélgetőpartnerek mellett a máskülönben észrevétlenül maradó nem verbális jelzések 

is láthatóvá válnak. 

Lync 2010 Phone Edition 

A Lync 2010 Phone Edition a Lync 2010 ügyfélprogramhoz hasonló gazdag felhasználói élményt nyújt 

egyes Microsoft-partnerek által gyártott IP-telefonokon. A program telefonos kiadását olyan funkciókkal 

bővítettük, amelyek jobb felhasználói élményt kínálnak ezeken a készülékeken. Ezek a funkciók a 

következők: 

 Egyszeri bejelentkezés. A felhasználók egy 

USB-kábellel a számítógépükhöz 

csatlakoztathatják a Lync 2010 Phone Edition 

programot futtató készüléküket, és egyszerre 

jelentkezhetnek be a telefonjukra és a Lync 

2010 programba. 

 Együttműködés a számítógépen futó Lync 

2010 programmal. A felhasználók a 

számítógépükön futtatott Lync 2010 

 

 

 

 

 

 



 

37 | Microsoft Lync™ Server 2010 – termékismertető 

partnerlistájában egy névre vagy telefonszámra 

kattintva hívást kezdeményezhetnek, amelyet 

ezután a Lync 2010 Phone Edition programmal 

rendelkező telefonnal bonyolíthatnak le. A 

hívásvezérlés mind a telefonon, mind a 

számítógépen futtatott Lync 2010 programban 

szinkronizálva van. Ha számítógép rendelkezik 

webkamerával, a hívás videokapcsolattal is 

kiegészíthető. 

 Jobb hangminőség. A fejlesztéseknek 

köszönhetően javult a hangminőség, és 

csökkent a válaszidő, valamint a 

hívásbeállításhoz szükséges idő. 

 A Lync Server 2010 új hangátviteli 

szolgáltatásainak támogatása. A Lync 2010 

Phone Edition támogatja a Lync Server 2010 új 

meghatalmazási és csoporthívási funkcióit, 

valamint hívásfogadási csoportjait. 

 Továbbfejlesztett felhasználói felület. A 

kezelőfelület egyszerűbb és korszerűbb lett. A 

felhasználók a számítógépen futtatott Lync 

2010 partnerlistájában szereplő nevekre 

kattintva kezdeményezhetnek hívásokat, 

amelyek a telefonon is megjelennek (lásd: 23. 

ábra), könnyedén kereshetnek a partnerek 

között, és olyan hagyományosabb telefonos 

funkciókat is igénybe vehetnek, mint például az 

újratárcsázás és a csengőhang kiválasztása. 

22. ábra. A Lync 2010 Phone Edition kezdőképernyője 

 

23. ábra. A Lync 2010 Phone Edition partnerlistája 

 

Integráció a Microsoft Office rendszerrel 

A felhasználók bizonyos kommunikációs funkciókat a Microsoft Office-alkalmazásokban is elérhetnek. A 

Lync Server 2010 együttműködik az Exchange és a SharePoint rendszerrel, valamint az Office 

alkalmazásaival is, és gazdag együttműködési lehetőségeket kínál az egységes jelenléti és egykattintásos 

hívási funkciók, valamint az új, megosztott névjegykártya révén. 

Részletes jelenléti adatok az Office-alkalmazásokban 

A részletes jelenléti adatok a teljes Office 2010 rendszerben, így az Outlook, a SharePoint, a Word, a 

PowerPoint és az Excel® alkalmazásban is elérhetők. A jelenlétikonra mutatva megjeleníthető a 

névjegykártya a partner fényképével, jelenléti állapotával és egykattintásos hívási lehetőségekkel. A 

jelenléti információk a Word intelligens címkéiben is elérhetők. 
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Közös dokumentumszerkesztés 

A Word és a PowerPoint programban a felhasználók megtekinthetik a jelenléti adatokat, és közvetlenül a 

dokumentumból, egyetlen kattintással közös dokumentumszerkesztési munkamenetet 

kezdeményezhetnek a kívánt partnerrel. A munkamenetbe ugyanilyen könnyen több felhasználó is 

bevonható. 

Együttműködés az Office Backstage™ nézettel 

Az új Office Backstage nézet különböző integrált kommunikációs lehetőségeket kínál, amelyek révén a 

felhasználók csevegés közben dokumentumokat és bemutatókat oszthatnak meg egymással, 

megoszthatják magát az alkalmazást is, vagy közvetlenül az alkalmazásból kattintással 

kezdeményezhetnek hívásokat. A közvetlenül az alkalmazásokból kezdeményezhető, gördülékenyebb 

kommunikáció egyszerűbb együttműködést és fokozott hatékonyságot eredményez. A felhasználó 

telefonhívással is válaszolhat az e-mailekre, és kapcsolatba léphet a dokumentumok szerzőivel – mindezt a 

Microsoft Office alkalmazásaiból. 

 A dokumentumhoz kapcsolódó személyek jelenléti állapotának megtekintése 

 Olyan partnerek keresése, akikkel meg kívánja osztani a dokumentumokat  

 Csevegés közben dokumentumok küldése a „Send Now” (Küldés) gombra kattintva 

 Közvetlenül a dokumentumból történő ad hoc jellegű alkalmazásmegosztás a „Share Now” 

(Megosztás) gombra kattintva 
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Mobil élmény 

Communicator Mobile 

A Communicator Mobile ügyfélprogram révén a Lync Server 2010 a Microsoft és más gyártók által 

készített platformok széles választékát támogatja, így a gazdag kommunikációs élményt az ügyfelek 

mobilkészülékeire is kiterjeszti. A Microsoft a Nokiával és más gyártókkal kötött partneri megállapodás, 

illetve további gyártók tevékenységének eredményeként számos olyan mobil ügyfélprogram érhető el, 

amely kompatibilis a Lync Server 2010 rendszerrel. 

Továbbfejlesztett jelenléti funkciók  

Mobilkészülék használata esetén a Communicator 

Mobile megjeleníti a felhasználó aktuális jelenléti 

állapotát, és jelzi, hogy a felhasználó 

mobilkészülékről jelentkezett be a rendszerbe (lásd: 

24. ábra). 

Jobb használhatóság  

A felhasználók könnyen végezhetnek keresést a 

vállalat címtárában vezetéknév, utónév vagy e-mail 

cím alapján. Hozzáférhetnek a közelmúltbeli 

beszélgetőpartnerekhez, felvehetik őket az 

eszközön tárolt terjesztési listákra, és könnyen 

válthatnak a csevegések között. 

24. ábra. Mobil jelenlétjelző ikonok 

 

Ismerős környezet 

25. ábra. Bejelentkezés a Communicator Mobile programba  

 

A Communicator Mobile megjelenése és működése 

a Lync 2010 asztali verziójához hasonló, így ismerős 

élményt nyújt a felhasználók számára.  

Amikor a felhasználó a Communicator Mobile 

alkalmazást az első alkalommal telepíti, semmilyen 

speciális beállítást nem kell megadnia, csupán be 

kell jelentkeznie saját hálózati hitelesítő adataival. 
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Egyetlen átfogó platform 

Együttműködő-képesség 

Hálózatokon átívelő kapcsolattartás 

A Lync Server 2010 támogatja az együttműködést a nyilvános csevegőhálózatokkal, például a Windows 

Live, az AOL, a Yahoo, egy átjáró segítségével pedig a Google Talk hálózattal is, így a dolgozók vállalati 

identitásuk segítségével létesíthetnek kapcsolatot ügyfeleikkel és partnereikkel. A felhasználók hang- és 

videohívásokat kezdeményezhetnek a Windows Live Messenger felhasználóival még abban az esetben is, 

ha azok más vállalat dolgozói.  

A Lync Server 2010 a vállalaton kívüli partnerekkel való együttműködést is támogatja. Ezek a partnerek 

lehetnek egy másik szervezetnél dolgozó személyek, amellyel vállalata „szövetségesi” kapcsolatban áll, 

illetve olyanok is, akik egy nyilvános csevegőszolgáltatáshoz, például az MSN hálózathoz, vagy a Windows 

Live internetes szolgáltatások hálózatához csatlakoznak. A partnerlistában a szövetséges rendszert 

használó partnerek neve mellett a megfelelő azonosítóikon látható.  

Szövetségesi kapcsolat nyilvános csevegőhálózatokkal és üzleti partnerekkel is létesíthető. A vállalatokkal 

létesített szövetségesi kapcsolat biztonságosabb, és az összes kommunikációs csatornára kiterjed, míg a 

nyilvános hálózatokkal való kapcsolat kevésbé biztonságos, és csak a csevegésre és a jelenléti adatokra 

korlátozódik. A szövetségesi kapcsolat, amely nyílt iparági szabványok, illetve nyilvánosan közzétett 

specifikációk használatával létesíthető, több fél közötti együttműködést tesz lehetővé valaminek a közös 

használatára.  

Szövetséges konferenciák 

Az összevont tartományok felhasználóit a rendszer a helyszíni konferenciákhoz való csatlakozás céljából 

hitelesítettnek tekinti. A szövetséges felhasználó előadóként nem csatlakozhat az értekezletekhez, ám az 

értekezlet közben előléptethető előadóvá. A szövetséges felhasználók nem szervezhetnek olyan 

konferenciákat, amelyeket más szervezet tartományában tartanak meg. 

Több tartománynévvel rendelkező partnerek támogatása 

A szövetségesi kapcsolat továbbfejlesztésének eredményeként a tanúsítványok már alternatív 

tulajdonosneveket (Subject Alternate Name; SAN) használnak a több tartománynévvel rendelkező 

szervezetek támogatása érdekében. A továbbfejlesztett szövetségesi kapcsolatra való jogosultság 

megszerzése érdekében a több tartománynévvel rendelkező szervezetek olyan tanúsítványokat 

telepíthetnek, amelyek támogatják az alternatív tulajdonosneveket a Live Communications 2005 SP1, az 

Office Communications Server 2007, az Office Communications Server 2007 R2 és Lync Server 2010 

rendszerekben, hozzáférési proxykon és biztonságos hozzáférési (Access Edge) kiszolgálókon. 

Szövetségesi kapcsolatok – továbbfejlesztett felügyeleti és sávszélesség-szabályozási funkciók 

A Lync Server 2010 segítségével a szervezetek aktívan felügyelhetik az összevont tartományokkal létesített 

kapcsolatokat, és korlátozhatják az engedélyezési listában nem szereplő összevont tartományokból érkező 
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adatforgalom mennyiségét. A Lync Server 2010 emellett korlátozza azoknak a belső felhasználóknak a 

számát is, akikkel az összevont tartományok kommunikálhatnak. A szervezetek ezt a tevékenységet a 

biztonságos hozzáférési (Access Edge) kiszolgálón, a Lync Server 2010 Computer Management 

(Számítógép-felügyelet) beépülő moduljának Status (Állapot) ablakában elérhető Open Federation (Nyílt 

federációs) lapon követhetik nyomon. Ha az összevont tartomány szabályszerű, ám az átlagnál nagyobb 

mennyiségű kommunikációt folytat a szervezettel, a tartomány felvehető az engedélyezési listára. Ha a 

szervezet kártékony tevékenységet gyanít, le is tilthatja a tartományt. További részletekért tekintse meg a 

szövetséges partnerek hozzáférésének felügyeletével kapcsolatos információkat a Lync Server 2010 

felügyeleti útmutatójában. 

Bővíthetőség 

A Microsoft egységes kommunikációs megoldása szoftveres alapokra épül, így a hardveres alapú 

rendszerekhez képest könnyebben bővíthető testre szabható kommunikációs funkciókkal. A Lync Server 

2010 az iparági szabványt jelentő technológiákra épülő, egyszerűsített alkalmazásprogramozási felületek 

révén egy lépéssel közelebb hozza a teljes mértékben bővíthető kommunikációs platform ideálját. 

A fejlesztők a hatékony kommunikációs megoldások kialakításához immár olyan eszközöket vehetnek 

igénybe, mint például a Visual Studio, a jól ismert Microsoft .NET-keretrendszer vagy a webszolgáltatás-

fejlesztési paradigma, ugyanakkor nem kell szakértőnek lenniük a kommunikációtechnológia területén. 

További információkért látogasson el a http://msdn.microsoft.com/ocdev címre. 

A kommunikációs lehetőségek beépítése az üzleti folyamatokba 

Az egységes kommunikációs lehetőségek – telefonos funkciók, konferenciaszolgáltatások, vállalati 

üzenetkezelés, jelenléti adatok – beépítésével automatizált, gyorsabb vagy egyéb szempontból 

megfelelőbb, kommunikációs funkciókkal rendelkező üzleti folyamatok hozhatók létre. Erre jó példa lehet 

egy olyan munkafolyamat, amely a jelenléti állapota által jelzett kommunikációs módszer segítségével 

automatikusan kapcsolatot teremt a jóváhagyó féllel, vagy egy olyan funkció, amely lehetővé teszi a 

hatékonyságnövelő vagy együttműködési alkalmazásokból való kapcsolatfelvételt a munkatársakkal.  

A Lync Server 2010 kialakításánál fogva beépített módon támogatja az ilyen jellegű integrációs 

lehetőségeket, és lehetővé teszi gazdag, kommunikációs funkciókkal rendelkező egyedi alkalmazások 

fejlesztését. A szervezetek a megoldás egyszerű használhatósága révén gazdaságosabb működést és 

nagyobb hatékonyságot érhetnek el. 

A Lync 2010 funkciói minden eddiginél könnyebben beágyazhatók az egyedi fejlesztésű alkalmazásokba 

az új Microsoft Lync 2010 SDK segítségével, amely a .NET Windows megjelenítési alaprendszerében és a 

Microsoft Silverlight® technológiában elérhető Visual Studio-vezérlőelemeket kínál. Ez azt jelenti, hogy a 

Lync 2010 kezelőfelületi elemeinek egyedi alkalmazásokba való beágyazásakor szinte egyáltalán nincs 

szükség programozásra. 

Az új és továbbfejlesztett ügyféloldali API-k a támogatott, használatra kész kódrészletek segítségével 

lehetővé teszik a fejlesztők számára a Lync 2010 funkcióinak beépítését a Windows- és Silverlight-alapú 

alkalmazásokba. A továbbfejlesztett kiszolgálóoldali API-k segítségével egyszerűbbé válik a csevegési 

üzenetben vagy telefonon keresztül küldött értesítések kialakítása és kézbesítése, a szakértők keresése, és 

a csevegőrobotokkal történő segítségnyújtás.  
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A kontextuális együttműködés támogatása 

A kontextuális együttműködés segítségével a felhasználók az egységes kommunikációs platform három fő 

funkciójával korszerűsíthetik kommunikációjukat: 

 Integrált jelenléti adatok 

 Kontextuális információk 

 Kommunikáció egyetlen kattintással 

Az alkalmazásokban megjelenő jelenléti állapot 

információt nyújt egy adott partner 

elérhetőségéről és beszélgetésre való 

hajlandóságáról. További jelenléti információk is 

elérhetők, például arra vonatkozóan, hogy a 

felhasználó által keresett partner értekezleten 

van, éppen hívást bonyolít le, vagy a 

csevegőszolgáltatásban nem érhető el. A 

jelenlétikon egyetlen kattintással, közvetlenül az 

alkalmazásból kezdeményezhető kommunikációt 

tesz lehetővé – az ikonra kattintva egy legördülő 

menü jelenik meg, amely hozzáférést biztosít a 

beépített egykattintásos kommunikációs 

lehetőségekhez. 

26. ábra. A Visual Studio jelenlét-információs vezérlőelemei  

 

A fejlesztők bármilyen asztali alkalmazásba, így funkciógazdag ügyfélprogramokba és böngészőalapú 

alkalmazásokba is beépíthetnek jelenléti funkciókat. A Microsoft MSDN webhelyen elérhető fejlesztői 

minták használatakor a Visual Studio jelenléti vezérlőelemein elérhető egy integrált legördülő menü, 

amely csevegés, hang- és videohívás, konferenciahívások vagy adatmegosztási együttműködés 

kezdeményezésére egyaránt alkalmas (lásd: 26. ábra). 
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Kommunikációbarát üzleti folyamatok fejlesztése 

A kommunikációs lehetőségek üzleti folyamatokba történő beépítésével csökkenthető a munkavégzés 

során előforduló késések időtartama. A fejlesztők valós idejű kommunikációs funkciókat, például 

jelenlétfigyelő és többcsatornás riasztásokat és értesítéseket integrálhatnak a folyamatokba, és 

elősegíthetik a munkafolyamatok egyes fázisai közötti emberi késések időtartamának csökkentését. 

Mindez jelentősen hozzájárulhat az üzleti munkafolyamatok teljes feldolgozási idejének optimalizálásához. 

27. ábra. Egységes kommunikációs 

munkafolyamat-elemek 

 

Az üzleti folyamatokba beépített kommunikációs funkciók három fő 

területen alkalmazhatók: 

 Riasztások és értesítések 

 Kimenő interaktív felmérések csevegés vagy telefonhívás 

keretében 

 Szakértőkeresők és szerepkörügynökök 

Az egységes kommunikációs platform emellett speciálisabb esetek, így 

SIP-alapú alkalmazások (például üzenetlejátszó rendszerek) 

kiszolgálására is alkalmas (lásd: 27. ábra). 

Összetett ügyfélszolgálati helyzetek támogatása 

A Lync Server 2010 a Microsoft Unified Communications Managed API 

3.0 (UCMA 3.0) révén az ügyfélszolgálatok és kapcsolattartó központok 

esetében gyakori összetett helyzetek támogatására is alkalmas. Ilyen 

helyzet például a beszédfelismeréssel vezérelhető telefonos 

önkiszolgálás (IVR), az automatikus híváselosztás (ACD), a hívásrögzítés, 

továbbá a webcsevegés, a válaszadó robotok, a konferenciák és az 

alkalmazásmegosztás. 

Beépített beszédfelismerés 

Az UCMA 3.0-s verziójához mellékelt megújult nagyvállalati szintű, 

kiszolgálóalapú, jogdíjmentesen használható Microsoft Speech Platform 

már 26 nyelven elérhető modern beszédfelismerő technológiát kínál, és a 

VoiceXML 2.1-es szabványt is tartalmazza. 

 

  



 

44 | Microsoft Lync™ Server 2010 – termékismertető 

Egyszerűbb bevezetés és felügyelet 

A Lync Server 2010 jelentősen egyszerűbb megoldásokat kínál a bevezetés, az üzemeltetés és a 

bővítményekkel való együttműködés terén – ilyen például az egyszerű összevont alkalmazásfelügyelet, a 

szoftveres terheléselosztás, illetve az automatikus feladatátvétel és kapcsolatkiürítés. 

A Lync Server 2010 gyakorlatilag bármilyen méretű szervezet számára képes jelenléti-, csevegési- és 

konferenciaszolgáltatásokat biztosítani, ugyanis kiszolgálónként akár 10 000, kiszolgálókészletenként 

pedig 100 000 felhasználó, valamint korlátlan számú kiszolgálókészlet kezelésére alkalmas.  

Automatizált tervezés, konfigurálás és bevezetés 

Az automatizált eszközök nem csak a kapacitás- és topológiatervezésben segítenek, hanem 

automatikusan továbbítják a konfigurációs információkat és módosításokat a hálózat valamennyi 

kiszolgálójának, kiküszöbölve a manuális feladatokat és az azokkal együtt járó hibalehetőségeket. A Lync 

Server 2010 új vezérlőpultja egyetlen kezelőfelületen egyesít számos célfeladatot, a PowerShell 

támogatásának köszönhetően pedig a rendszergazdák egy jól ismert eszközzel automatizálhatják az 

ismétlődő feladatokat. 

28. ábra. A Lync Server 2010 vezérlőpultja 
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Együttműködés az Active Directory szolgáltatással 

A Lync Server 2010 együttműködik az Active Directory szolgáltatással, így nincs szükség külön 

felhasználó- és házirend-adatbázisok használatára, emellett szerepköralapú hozzáférés-szabályozással 

(RBAC) teszi lehetővé, hogy a különböző rendszergazdákhoz a megfelelő szerepköröket és hatásköröket 

lehessen hozzárendelni. 

Adatközponti ellenálló-képesség 

A Lync Server 2010 elő- és háttérrendszere elosztható két adatközpont között, illetve elsődleges és 

biztonsági mentési adatközpontok is használhatók. A Lync Server 2010 így az adatközpont katasztrofális 

meghibásodását is képes átvészelni. Az elosztott kiszolgálókészleten alapuló megközelítés közel azonnali 

feladatátvételt tesz lehetővé az összes funkció megőrzése mellett, míg az elsődleges és biztonsági 

mentési adatközponton alapuló módszerrel magas rendelkezésre állás érhető el, kevésbé szigorú hálózati 

követelmények mellett.  

A Lync Server 2010 továbbá együttműködik a külső gyártóktól származó hibatűrő fiókirodai 

berendezésekkel annak érdekében, hogy biztosítsa a helyi hívási szolgáltatásokat és a PSTN-kapcsolatot a 

WAN-hálózat vagy az adatközpont meghibásodása esetén.  

29. ábra. Túlélőképes fiókirodai berendezésekkel megvalósítható hibatűrési lehetőségek 
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A helyszíni és a kihelyezett környezetek támogatása4 

A Lync Server 2010 helyszíni, szolgáltatásként kínált (kihelyezett) és hibrid környezetekben helyezhető 

üzembe. A szolgáltatásként kínált megoldás gyorsabb bevezetést tesz lehetővé, biztosítja a szoftverek 

rendszeres frissítését, az informatikai csapat pedig több időt fordíthat a stratégiai jelentőségű feladatokra 

és kezdeményezésekre. 

  

                                                      

4
 Az elérhető funkciók a helyszíni, a kihelyezett és a hibrid környezetektől függően változnak. 
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FÜGGELÉK: A LYNC SERVER 2010 ÚJDONSÁGAI 

30. ábra. Csevegési és jelenléti funkciók 

 

31. ábra. Hang-, video- és webkonferencia-szolgáltatások 
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32. ábra. Vállalati hangkommunikációs funkciók 

 

FÜGGELÉK: ARCHITEKTURÁLIS RUGALMASSÁG 

Rugalmas integráció a meglévő infrastruktúrával 

A Lync Server 2010 olyan bővíthető kommunikációs platformot kínál, amely rugalmasan integrálható a 

meglévő üzenetkezelési és telefonos infrastruktúrával, és amely támogatja a meglévő szoftverek 

testreszabását a szervezet változó üzleti igényeihez való alkalmazkodás érdekében. A platform a 

szabványok széles körét támogatja, és hatékony alkalmazásfejlesztői felületeket (API-kat) kínál. 

A meglévő telefonos infrastruktúrák bővítése 

A Lync Server 2010 számos más gyártótól származó telefonos infrastruktúrával integrálható. A közzétett és 

támogatott illesztőfelületek révén a szoftveres IP-hangátvitel a meglévő alközponti infrastruktúrával 

párhuzamosan is rendszerbe állítható. Ennek köszönhetően a különböző híváskezelési funkciók (például a 

hívásátirányítás, az egyidejű csengetés stb.) az alközponti, a nyilvános telefonhálózati és a mobil 

végpontok esetében is használhatók. 

Számos olyan helyzet létezik, amikor a szervezetek integrálhatják a Lync Server 2010 rendszert meglévő 

alközponti környezetükkel. Részletes információkért látogassa meg a nyílt együttműködési program 

webhelyét a http://technet.microsoft.com/UCOIP címen.  

FÜGGELÉK: TOVÁBBI FORRÁSOK 

http://www.microsoft.com/lync 
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