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Úvod 

JabloSuite je v konn  software ke správ  a ízení telefonick ch hovor , kter  vám umo uje 
organizovat telefonní seznam, hovory a textové zprávy stejn  jako pohodln  nastavit GDP-04 
p ímo z po íta e. 

 

Seznam funkcí JabloSuite 

Správa telefonních hovor  

• Volba telefonního ísla zadáním na klávesnici nebo v b rem z telefonního seznamu 
• Signalizace p íchozího hovoru 
• P ijmutí nebo odmítnutí p íchozího hovoru 
• P idr ení/Ztlumení  
• Konferen ní hovor 
• P esm rování hovoru 

Telefonní seznam 

• Kontakty P idat/Editovat/Vymazat/ adit 
• Synchronizace s interním telefonním seznamem GDP-04 nebo s kontakty v Microsoft 

Outlook/Outlook Express 
• Export/Import kontakt  do/z vCard a formát  CSV ( árkou odd lované hodnoty) 

• Export/import kontakt  do/z SIM karty 

• Správa telefonního seznamu na SIM kart  
• Správa FDN (Fixed Dialling Numbers-omezení ísel, na která lze volat) 
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SMS 

• Posílání SMS - v etn  vícedíln ch SMS - zadáním na klávesnici nebo v b rem z telefonního 
seznamu 

• Na ítání p ijat ch SMS z telefonu  
• Odpovídání/P eposílání SMS 
• azení podle telefonního ísla, jména, data a asu odesílání, atd.  
• Kopírování SMS do/ze schránky (Windows) 
• P ímé volání na íslo odesílatele  
• Ulo ení ísla odesílatele jako nov  kontakt do telefonního seznamu  
• Signalizace p íchozí SMS 
• Neomezen  archiv SMS na PC 
• Odstra ování polo ek ze seznamu 

Zaznamenan  pr b h (historie) telefonních hovor  

• Vyvolání historie telefonních hovor  z telefonu  
• azení podle druhu hovoru, telefonního ísla, jména, asu, celkového po tu hovor , délky 

hovor , apod.  
• P ímé volání na ú astnické íslo  
• P ímé zasílání SMS na ú astnické íslo  
• Odstra ování polo ek ze seznamu 

Pokro ilé nastavení 

• Kompletní nastavení telefonu 
• Konfigurace GPRS spojení 
• Zaznamenání stavu displeje do souboru nebo schránky ve Windows 
• Integrovan  nástroj aktualizace pro firmware 

• Automatická kontrola aktualizací firmware - jak pro JabloSuite, tak pro GDP-04 

Instalace 

Minimální softwarové a hardwarové po adavky 

Software 

• Microsoft Internet Explorer 6.0 se Service Pack 1 
• Microsoft Data Access Components (MDAC) 2.8 pro p ístup k dat m aplikace- obsa eno na 

CD 

Hardware 

• Pam  RAM 96 MB 
• Procesor 400MHz 

Podporované opera ní systémy 

32-bitové programy 

• Microsoft Windows 2000 
• Microsoft Windows XP s SP2 
• Windows XP Media Center Edition 2002 s SP2 
• Windows XP Media Center Edition 2004 s SP2 
• Windows XP Media Center Edition 2005 
• Windows XP Tablet PC Edition s SP2 
• Windows XP Starter Edition 
• Microsoft Windows Server™ 2003 
• Windows Server 2003 R2 
• Microsoft Windows Vista 
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Nepodporované opera ní systémy 

32-bitové programy 

• Microsoft Windows 95 
• Microsoft Windows NT® Server 
• Windows NT Workstation 
• Windows Server 2003, Enterprise Edition pro systémy zalo ené na procesoru Itanium 
• Windows Server 2003, Datacenter Edition pro systémy zalo ené na procesoru Itanium 
• Microsoft® Windows® 98  
• Windows 98 Second Edition 
• Microsoft Windows Millennium Edition 

64-bitové programy 

• Windows XP Professional x64 Edition 

• Windows Server 2003, x64 Edition 
• Microsoft Windows Vista x64 Edition 

Instalace softwaru 

• Do po íta e vlo te CD-ROM Jablocom 
• Po kejte, a  se vám na PC zobrazí dialogové okno. 
• Klikn te na “Instalovat software” 
 

 

 

Kontrola .NET Framework 2.0 a MDAC 

• P i instalaci se zkontroluje p ítomnost .NET Framework 2.0 a Microsoft Data Access 
Components event. vy ích verzí. Pokud jeden nebo druh  není nainstalován, musíte 
p ijmout ní e uvedené licen ní ujednání.  

• Po instalaci .NET a MDAC m e b t vy adován restart po íta e. 
• Pokud jsou .NET Framework 2.0 a MDAC na po íta i nainstalovány, nebude t eba jejich 

op tovné instalace a ní e uvedené dialogové okno se nezobrazí. 
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Vlastní instalace 

• Zvolte po adovan  jazyk a stiskn te “Dal í”. Na následující obrazovce stiskn te pouze 
“Dal í”. 

 
• Za krtn te souhlas s licen ními podmínkami a stiskn te “Dal í”. Pokud chcete zm nit 

adresá  pro instalaci, zvolte “Procházet” a vyberte po adovan  adresá . Doporu ujeme v ak 
nabídnut  adresá  nem nit. Stiskn te pouze “Dal í” pro volbu p ednastaveného adresá e. 

 

   
• Stiskn te tla ítko “Instalovat” pro start instalace. Stiskn te “Dokon it” pro dokon ení 

instalace. 
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Instalace driver  – Microsoft Vista 

• V pr b hu instalace se objeví následující okno. Zvolte “V dy d v ovat software z 
Jablocom” a stiskn te “Instalovat”. 

 

 

• Propojte vzájemn  telefon a PC kabelem USB. 
• Následující informace se objeví na obrazovce. 

 

   

 

Instalace driver  – Microsoft Windows XP 

• Propojte vzájemn  telefon a PC kabelem USB. 
• Systém oznámí, e byl nalezen nov  hardware. 
 

 

 

• Spustí se “Pr vodce nov m hardwarem”. 
• Klikn te na “Dal í”. 
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Jakmile pr vodce ukon í instalaci softwaru do GDP-04, klikn te na “Dokon it” 

 

       

 

• Pokud se znovu objeví upozorn ní “Instalace Softwaru” - klikn te na “P esto pokra ovat”. 
• Systém upozorní, e nov  hardware byl nainstalován a je p ipraven k pou ití. 
 

 

 
• Stiskn te “Konec” na hlavní obrazovce instalace.  
 

 

Spu t ní JabloSuite 

• Spus te JabloSuite - menu Start  Programy  JabloCOM  JabloSuite  JabloSuite nebo 
klikn te na ikonu JabloSuite na plo e. 

Aktualizace JabloSuite 

Aktualizace JabloSuite jsou ke sta ení na stránce www.jablocom.com/download/. 
M ete zvolit automatickou kontrolu aktualizací v Nástroje  Mo nosti nastavení…  Ostatní 
nebo m ete kontrolu aktualizací spustit ru n  pomocí Nástroje  Zkontrolovat aktualizace. 
K provedení aktualizace klikn te na odkaz “Stáhnout Jablosuite x.x”, ulo te soubor na pevn  
disk a poté ho spus te. Zahájí se instalace. 
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U ivatelská p íru ka 

Po p ipojení telefonu k PC spustíte JabloSuite z menu Start  Programy  JabloCom  
JabloSuite  JabloSuite nebo kliknutím na ikonu umíst nou na plo e PC. 
Aplikace vy aduje n která po áte ní nastavení b hem prvního spu t ní. Okna t chto nastavení 
jsou podobná t m v menu Nástroje  Mo nosti nastavení…. 
Musíte si zvolit, zda chcete synchronizovat telefonní seznam p ístroje s telefonním seznamem 
JabloSuite nebo s adresá em svého implicitního e-mailového klienta. Podporovaní e-mailoví 
klienti jsou Microsoft Outlook 2000 nebo vy í a Outlook Express 6 nebo vy í. 
Jakmile vyberete e-mailového klienta, musíte v jeho adresá i provést ve keré modifikace. 
Jinak nebude mo no v JabloSuite provád t ádné úpravy záznam . Ve keré ostatní funkce 
JabloSuite v ak z stávají beze zm ny. 
B hem prvního spu t ní programu si m ete rovn  zvolit zp sob zpracování va ich kontakt : 
Synchronizace - provádí úplnou synchronizaci mezi telefonním seznamem p ístroje a 
telefonním seznamem po íta e.  
Vymazání telefonního seznamu p ístroje & Export dat z PC – vyma e ve keré záznamy z 
telefonního seznamu p ístroje a provede export telefonního seznamu po íta e a  do zapln ní 
pam ti telefonu. 
Vymazání telefonního seznamu PC & Import Dat z p ístroje – vyma e ve keré záznamy 
z telefonního seznamu po íta e a provede import telefonního seznamu p ístroje. Tuto mo nost 
nelze vyu ít k synchronizaci s e-mailov m klientem. 
Pokud nechcete m nit obsah telefonního seznamu p ístroje nebo PC, zmá kn te tla ítko Skip 
(P esko it). 

Nastavení mo ností 

Volbou Nástroje  Mo nosti nastavení… otev ete nastavení programu. Jsou zde 4 mo nosti – 
Telefonní seznam, Synchronizace, Spojení a Ostatní. 

Telefonní seznam 

 

Nastavte preferované po adí jmenného seznamu. Implicitní hodnota je P íjmení, Jméno. 

Synchronizace 
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M ete nastavit spou t ní synchronizace, cíl synchronizace a priority, jak je znázorn no na 
obrázku. JabloSuite p izp sobí synchronizaci rychlosti a vyu ití pam ti. Úplná synchronizace 
probíhá automaticky dle pot eby systému. Neboli je provedena rychlá synchronizace. Pokud se 
objeví n jak  problém se souborem dat, zm te prosím nastavení “Povolit rychlou 
synchronizaci” na Ne. To trochu zpomalí synchroniza ní proces av ak úplná synchronizace je i 
tak provád na pravideln . 
U men ího po tu zm n m ete skr t náhled synchronizace nastavením limitu zobrazování. 

Synchronizace mezi GDP-04 a JabloSuite 

Pokud zvolíte synchronizaci s JabloSuite, telefonní seznam p ístroje je synchronizován pouze s 
interním seznamem JabloSuite. Ve keré zm ny provedené v telefonu jsou p eneseny do 
JabloSuite a naopak. 

Synchronizace mezi GDP-04 a e-mailov m klientem 

Pokud zvolíte synchronizaci s e-mailov m klientem, jsou záznamy telefonního seznamu 
p ístroje synchronizovány s adresá em e-mailového klienta a naopak. Interní telefonní seznam 
JabloSuite akceptuje ve keré zm ny automaticky. Pokud zvolíte tuto mo nost, potom v rámci 
aplikace JabloSuite nelze editovat, p idávat nebo mazat polo ky telefonního seznamu. Ve keré 
zm ny musí b t provedeny prost ednictvím e-mailového klienta. 
Poznámka: Ujist te se prosím, e b hem synchronizace nejsou v telefonu editovány ádné 
záznamy. M e to p i ukládání zp sobit chybu. 

Spojení 

 

 
V p ípad  pot eby lze navíc u opakovaného spojení p ístroje nastavit pravidla pro p ipojení. 
Log soubor “Communication.log” (je  uchovává zm ny v souborech) naleznete v programové 
slo ce JabloSuite. 

Ostatní 

 

 
V této slo ce lze nastavit pravidla pro kontrolu aktualizací, jazyková nastavení menu a 
nastavení vzhledu aplikace. 
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Editace telefonního seznamu 

Pokud jste nastavili synchronizaci s JabloSuite, 
m ete v okn  telefonního seznamu p idávat, m nit 
nebo mazat kontakty. Pro vlo ení nového kontaktu 
zvolte v menu Telefon  Nov  kontakt nebo prav m 
tla ítkem my i otev ete kontextové menu a zvolte 
Nov  kontakt nebo jednodu e stiskn te tla ítko 
Vlo it. Vypl te polí ka dle své pot eby a stiskn te 
Ulo it&Zav ít. 
Pokud chcete kontakt editovat, klikn te na n ho ( ím  
ho zv razníte), prav m tla ítkem my i otev ete 
kontextové menu a zvolte Editovat kontakt nebo zmá kn te Ctrl+E. Prove te po adované 
zm ny a stiskn te tla ítko Ulo it&Zav ít.  

Pokud chcete kontakt odstranit, klikn te na n ho ( ím  ho 
zv razníte), prav m tla ítkem my i otev ete kontextové menu a 
zvolte Smazat kontakt nebo zmá kn te tla ítko Smazat. Volbu 
potvr te kliknutím na Ano. Pokud chcete odstranit najednou více 
kontakt , pou ijte pro jejich v b r volbu Ctrl + kliknutí na ka d  
po adovan  kontakt. 
Pokud chcete exportovat n jak  konkrétní kontakt, klikn te na 
n ho ( ím  ho zv razníte), prav m tla ítkem my i otev ete 
kontextové menu a zvolte Exportovat do souboru. Zvolte 
po adovan  formát – soubor CSV ( árkou odd lované hodnoty) 
nebo vCard – a stiskn te Ok. Pokud chcete najednou exportovat 
více kontakt , pou ijte pro jejich v b r volbu Ctrl + kliknutí na 
ka d  po adovan  kontakt. 

Vytá ení telefonního ísla ze seznamu na PC 

Umíst te kurzor na telefonní íslo, které chcete volat. Zmá kn te pravé tla ítko my i a zvolte 
Volat. íslo je vyto eno na GDP-04. 

Posílání SMS ze seznamu na PC 

Pro p ímé zaslání SMS z po íta e umíst te kurzor na telefonní íslo p íjemce. Zmá kn te pravé 
tla ítko my i a zvolte Poslat SMS. Do pole “Zpráva” napi te po adovan  text. Podle délky 
textu se vám nad psanou zprávou zobrazuje po et standardních SMS k odeslání. 

P ímé vytá ení telefonního ísla z PC 

Pokud chcete z po íta e vyto it íslo, které není uvedeno v telefonním seznamu, klikn te na 
tla ítko Vyto it, vlo te íslo bu  pomocí klávesnice PC nebo zobrazené klávesnice na displeji 
a klikn te na tla ítko Vyto it. 
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P ímé posílání SMS z PC 

Pokud chcete z po íta e poslat SMS na íslo, které není uvedeno v telefonním seznamu, 
klikn te na tla ítko Poslat SMS, vlo te íslo pomocí klávesnice PC, napi te do odpovídajícího 
pole svoji zprávu a klikn te na tla ítko Poslat. 
 

 

Zaznamenan  pr b h (historie) telefonních hovor  

M ete si zobrazit ve keré p íchozí, odchozí 
a zme kané hovory, zvolíte-li Telefon  
Historie telefonních hovor . Pokud chcete 
set ídit seznam podle jednoho ze 
zobrazen ch parametr , klikn te na 
odpovídající záhlaví sloupce. Opakované 
kliknutí obrátí po adí. 
 
 
 
 
 

 
U aktuáln  zv razn ného záznamu m ete rovn  prav m kliknutím my i 
otev ít kontextové menu. 
 
 

Seznam SMS 

M ete zobrazit v echny p ijaté a odeslané 
textové zprávy volbou Telefon  SMS. Pokud 
chcete set ídit seznam podle jednoho ze 
zobrazen ch parametr , klikn te na 
odpovídající záhlaví sloupce. Opakované 
kliknutí zm ní po adí.  
 
 
 
 
 

 
Ka dou SMS lze zkopírovat do SMS archivu. Archiv je umíst n na PC tak e 
m ete ulo it neomezené mno ství textov ch zpráv. 
  
U aktuáln  zv razn ného záznamu m ete rovn  prav m kliknutím my i otev ít 
kontextové menu.  
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P ímé vytá ení telefonního ísla z e-mailového klienta 

íslo m ete vyto it p ímo z adresá e e-mailového klienta dokonce i kdy  jste zatím neprovedli 
synchronizaci adresá e s telefonem. Postup vytá ení ísla a nastavení hovor  se m e li it v 
závislosti na pou itém e-mailovém klientovi a opera ním systému. Doporu ujeme nahlédnout 
do dokumentace va eho e-mailového klienta. 
 

Import telefonního seznamu 

Do databáze JabloSuite m ete telefonní seznam importovat pomocí Editace  Import a 
v b rem zdroje – P ístroj, SIM, FDN, Soubor nebo E-mailov  klient – pokud jste zvolili 
synchronizaci pouze s JabloSuite. Pokud jste zvolili synchronizaci s p ednastaven m e-
mailov m klientem (viz Nastavení programu / Synchronizace), je p ím  import dostupn  pouze 
ze SIM nebo z e-mailového klienta. 
 

Export telefonního seznamu 

Z databáze JabloSuite m ete telefonní seznam exportovat pomocí Editace  Export a 
v b rem místa ur ení – P ístroj, SIM, FDN, Soubor nebo E-mailov  klient – pokud jste zvolili 
synchronizaci pouze s JabloSuite. Pokud jste zvolili synchronizaci s p ednastaven m e-
mailov m klientem (viz Nastavení programu / Synchronizace), je export mo n  pouze na SIM. 
 

Telefonní seznam na SIM kart  

Pro p ímou editaci telefonního 
seznamu SIM karty zvolte Editace 

 Správa SIM  Telefonní seznam 

SIM nebo stiskn te Ctrl+F5. 
Kliknutím pravého tla ítka my í 
otev ete kontextové menu pro 
p idání nového kontaktu, pro 
editaci nebo vymazání ozna eného 
kontaktu, pro vyto ení ozna eného 
ísla nebo pro p idání ozna eného 

kontaktu do telefonního seznamu 
JabloSuite. 
Na SIM kart  m ete také editovat 
u ivatelsky povolená ísla pomocí  
Editace  Správa SIM  Povolená 

ísla nebo stla ením Alt+F5. Pro více informací o práci s povolen mi ísly nahlédn te do 
dokumentace k va í SIM kart . 
 
Pokud chcete získat celkov  p ehled o vyu ití va í SIM karty, zvolte Editace  Správa SIM  
SIM Info. 
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Konfigurace telefonu z PC 

Okno konfigurace otev ete pomocí Nástroje  Nastavení p ístroje. M ete pou ít r zná 
nastavení, v etn  nastavení obsahu telefonu, hlasitosti, displeje apod. 
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Klávesové zkratky 

Následující klávesové zkratky m ete pou ít pro ovládání SW JabloSuite p ímo z klávesnice: 
Ctrl+F1  Otev e Nápov du 
F2  Spojí/odpojí telefon s/od PC 

F3  Otev e dialogové okno pro zasílání SMS 

Alt+F3 Otev e dialogové okno pro p ímé volání 
F5  Otev e telefonní seznam 

Ctrl+F5 Otev e telefonní seznam na SIM kart  
Alt+F5 Otev e seznam povolen ch ísel na SIM kart  
F6  Spustí synchronizaci telefonního seznamu 

 
Následující klávesové zkratky je mo no pou ít pouze v okn  telefonního seznamu: 
Ins  Otev e dialogové okno pro vlo ení nového kontaktu do telefonního seznamu 
Del  Vyma e vybrané polo ky telefonního seznamu 

Ctrl+E  Otev e zv razn nou (ozna enou) polo ku telefonního seznamu pro editaci 
 
 


