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Inleiding 

JabloSuite is een krachtige softwaretool voor het beheren van uw telefoonverkeer, waarmee u 

zowel uw telefoonboek, gesprekken, tekstberichten als GDP-04-instelling eenvoudig kunt 

beheren vanaf uw pc. 

 

Lijst van JabloSuite-functies 

Belbeheer 

• Nummer kiezen door invoer vanaf het toetsenbord of door kiezen uit het telefoonboek 

• Signaal bij inkomende gesprekken 

• Inkomend gesprek aannemen of weigeren 

• Wacht/Stil  

• Vergadering 

• Gesprek doorgeven 

Telefoonboek 

• Contacten toevoegen/bewerken/wissen/sorteren 

• Synchronisatie met het interne telefoonboek van de GDP-04 of met contacten uit Microsoft 

Outlook/Outlook Express 

• Contacten exporteren/importeren naar/vanaf vCard en CSV-bestanden 

• Contacten exporteren/importeren naar/vanaf SIM 

• Beheer van het SIM-telefoonboek 

• FDN-beheer 
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SMS 

• SMS-berichten versturen - inclusief multipart-SMS - door invoer vanaf het toetsenbord of 

door kiezen uit het telefoonboek 

• Ophalen van ontvangen SMS-berichten vanaf de telefoon  

• SMS-berichten beantwoorden/doorsturen 

• Sorteren op telefoonnummer, naam, datum en tijd van verzending, etc.  

• SMS-berichten kopiëren van/naar het klembord 

• Rechtstreeks terugbellen naar de afzender  

• Het telefoonnummer van de afzender als contact opslaan in het telefoonboek  

• Signaal bij het ontvangen van een nieuw SMS-bericht 

• Onbeperkt SMS-archief op de pc 

• Items wissen uit de lijst 

Oproepgeschiedenis 

• Ophalen van oproepgeschiedenis vanaf de telefoon  

• Sorteren op soort oproep, telefoonnummer, naam, tijd, nummer, duur, etc.  

• Rechtstreeks terugbellen naar de beller  

• Rechtstreeks versturen van SMS-bericht naar het telefoonnummer van de beller  

• Items wissen uit de lijst 

Geavanceerde functies 

• Volledige telefooninstellingen 

• Configuratie van de GPRS-aansluiting 

• Toon titel in het document of op het klembord 

• Geïntegreerde UpdateTool voor upgrades van de firmware 

• Automatisch controleren op updates - zowel voor JabloSuite als voor GDP-04 firmware 

Installatie 

Minimum vereisten voor software en hardware 

Minimum software 

• Microsoft Internet Explorer 6.0 - Service Pack 1 

• Microsoft Data Access Components (MDAC) 2.8 - bijgeleverd op cd 

Minimum hardware 

• RAM 96 MB 

• Processor 400MHz 

Ondersteunde besturingssystemen 

32-bits platforms 

• Microsoft Windows 2000 Family 

• Microsoft Windows XP Family - SP2 

• Windows XP Media Center Edition 2002 - SP2 

• Windows XP Media Center Edition 2004 - SP2 

• Windows XP Media Center Edition 2005 

• Windows XP Tablet PC Edition - SP2 

• Windows XP Starter Edition 

• Microsoft Windows Server™ 2003 Family 

• Windows Server 2003 R2 Family 

• Microsoft Windows Vista Family 
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Niet ondersteunde besturingssystemen 

32-bits platforms 

• Microsoft Windows 95 

• Microsoft Windows NT® Server 

• Windows NT Workstation 

• Windows Server 2003, Enterprise Edition for Itanium-based Systems 

• Windows Server 2003, Datacenter Edition for Itanium-based Systems 

• Microsoft® Windows® 98  

• Windows 98 Second Edition 

• Microsoft Windows Millennium Edition 

64-bits platforms 

• Windows XP Professional x64 Edition 

• Windows Server 2003, x64 Edition Family 

• Microsoft Windows Vista x64 Edition Family 

 

Software-installatie 

 

• Plaats de Jablocom cd-rom in uw computer. 

• Wacht tot onderstaande dialoog op uw pc verschijnt. 

• Klik op “Installeer software” 

 

 

Testen van .NET Framework 2.0 en MDAC 
 

• Het installatieproces test op de aanwezigheid van .NET Framework 2.0 en Microsoft Data 

Access Components of hoger. Als een van de twee niet geïnstalleerd is, moet u 

onderstaande licentieverklaring accepteren.  

• Na het installeren van .NET en MDAC kan er gevraagd worden de computer te herstarten. 

• Als .NET Framework 2.0 en MDAC al op uw machine geïnstalleerd zijn, worden ze niet 

opnieuw geïnstalleerd en ziet u de onderstaande dialogen niet. 
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Hoofdinstallatieproces 

 

• Kies de gewenste taal en klik op “Volgende”. Klik op “Volgende” in het volgende scherm. 

 

• Vink de acceptatie van de licentieovereenkomst aan, klik op "Volgende". Als u de 

installatiemap wilt wijzigen, klikt u op “Bladeren” en kiest u de gewenste map. Het wordt 

aangeraden om het voorgestelde pad niet te wijzigen. Klik op "Volgende" om het standaard 

pad te accepteren. 

•    

• Klik op “Installeren” om de installatie te starten. Klik op “Afsluiten" om de installatie te 

beëindigen. 
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Installatie van stuurprogramma’s – Microsoft Vista 

• Tijdens de installatie van stuurprogramma’s verschijnt het volgende venster. Vink 

“Jablocom software altijd vertrouwen” aan en klik op “Installeren”. 
 

 

 

• Sluit de telefoon en de PC op elkaar aan met een USB kabel. 
• De volgende informatie verschijnt op uw scherm. 

 

   

  Installatie van stuurprogramma’s – Microsoft Windows XP 

• Verbind de telefoon en de pc met elkaar met een usb-kabel. 

• Het systeem geeft aan dat er nieuwe hardware gevonden is. 
 

 

 
 

• De wizard “Nieuwe hardware gevonden" start. 

• Klik op “Volgende”. 
 

 



Versie 2.2 JABLOSUITE – GEBRUIKERSHANDLEIDING Pagina 7 van 14 

 

 

support@jablocom.com 
http://www.jablocom.com 
 

 JM_GDP-04.DUT.MAN.JABLOSUITE 
MANUAL.02.DOC 

 

 

• Als de wizard klaar is met het installeren van de software naar de GDP-04, klikt u op 

“Beëindigen” 
 

       
 

• Er kan opnieuw een waarschuwing “Software-installatie” verschijnen - klik op “Toch 

doorgaan”. 

• Het systeem geeft aan dat er nieuwe hardware is geïnstalleerd en dat die klaar is voor 

gebruik. 
 

 
 

• Klik op “Einde” om het hoofdinstallatiescherm te verlaten. 

 

JabloSuite opstarten 

• Start JabloSuite - Start menu  Programma's  JabloCOM  JabloSuite  JabloSuite of klik 

op het icoon voor JabloSuite op uw bureaublad. 

JabloSuite update 

JabloSuite updates worden gepubliceerd op www.jablocom.com/download/. 

U kunt kiezen voor automatisch controleren op JabloSuite updates via Gereedschap  Opties… 

 Overige of u kunt handmatig op updates controleren met Gereedschap  Controleer op 

updates. 

Om een update uit te voeren, klikt u op de link “Download Jablosuite x.x”, bewaart u het 

bestand op uw harde schijf en start u het gedownloade bestand. De installatieprocedure start. 
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Gebruiksaanwijzing 

Nadat u uw telefoon met de pc hebt verbonden, kunt u JabloSuite starten vanuit het menu 

Start  Programma's  JabloCom  JabloSuite  JabloSuite of het openen met het icoontje 

op het bureaublad. 

Tijdens de eerste keer opstarten is het nodig wat basisinstellingen te bepalen. De getoonde 

schermen zijn gelijk aan die in het menu Gereedschappen  Opties… . 

U moet een keuze maken of u het telefoonboek van uw apparaat wilt synchroniseren met het 

interne telefoonboek van JabloSuite of met het adresboek van uw standaard mailprogramma. 

Ondersteunde mailprogramma's zijn Microsoft Outlook 2000 of hoger  en Outlook 

Express 6 of hoger. Als u kiest voor het mailprogramma, moet u alle wijzigingen 

doorvoeren in het adresboek van dat programma. U kunt dan geen records wijzigen via 

JabloSuite. Alle andere functies van JabloSuite blijven ongewijzigd. 

U kunt ook tijdens het eerste gebruik kiezen voor de manier waarop u uw contacten 

onderhoudt: 

Synchronisatie - voert een volledige synchronisatie uit tussen het telefoonboek van uw 

apparaat en het telefoonboek van de pc.  

Apparaat wissen & data exporteren vanaf pc – wist alle records uit het telefoonboek van 

het apparaat en exporteert de records uit het telefoonboek van de pc tot aan de volledige 

capaciteit van het geheugen van de telefoon. 

PC wissen & data importeren vanaf apparaat – wist alle records uit het telefoonboek van 

de pc en importeert alle records uit het telefoonboek van het apparaat. Deze keuze is niet 

beschikbaar voor het synchroniseren van het mailprogramma. 

Als u de inhoud van de telefoonboeken van het apparaat of de pc niet wilt wijzigen, klikt u op 

de knop "Overslaan". 

Instellen van de opties 

Kies Gereedschappen  Opties… om de programma-instellingen te openen. Er zijn vier 

keuzemogelijkheden - Telefoonboek, Synchronisatie, Verbinding en Overige. 

Telefoonboek 

 

Stel de gewenste volgorde voor de volledige namen in. Standaard is de instelling Achternaam, 

Voornaam. 

Synchronisatie 
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U kunt de aanleiding voor synchronisatie, het doel en de prioriteiten instellen zoals in de 

afbeelding te zien is. JabloSuite optimaliseert het synchronisatieproces wat betreft snelheid en 

gebruik van het geheugen. De volledige synchronisatie wordt automatisch gebruikt als dat 

volgens het systeem nodig is. Anders wordt een snelle synchronisatie uitgevoerd. Als er een 

probleem met de database optreedt, zet dan de knop "Snelle synchronisatie toestaan" op 

Nee. Dat zal het synchronisatieproces iets langzamer maken, maar de complexe 

synchronisatie wordt elke keer uitgevoerd. 

U kunt het synchronisatievoorbeeld voor een kleiner aantal wijzigingen verbergen door een 

drempel in te stellen voor het tonen. 

Synchronisatie tussen GDP-04 en JabloSuite 

Als u kiest voor synchronisatie van het telefoonboek met JabloSuite, wordt het telefoonboek 

van het apparaat alleen gesynchroniseerd met het interne telefoonboek van JabloSuite. Alle 

wijzigingen die in de telefoon gemaakt worden, worden overgebracht naar JabloSuite en vice 

versa. 

Synchronisatie tussen GDP-04 en mailprogramma 

Als u kiest voor synchronisatie met het mailprogramma, worden de records van het 

telefoonboek van het apparaat gesynchroniseerd met het adresboek van het mailprogramma 

en vice versa. Het interne telefoonboek van JabloSuite geeft alle wijzigingen automatisch weer. 

Als u voor deze optie kiest, kunt u geen items in het telefoonboek wijzigen, toevoegen of 

wissen binnen JabloSuite. Alle wijzigingen moeten gebeuren in het mailprogramma. 

NB: Let op, dat er tijdens het synchroniseren geen records worden gewijzigd op de telefoon.Dit 
kan een fout in de records veroorzaken. 

Verbinding 

 

In aanvulling op de mogelijkheid om het apparaat zo nodig opnieuw aan te sluiten, kunt u 

regels aangeven voor het vastleggen van de communicatie. U kunt het logbestand vinden 

onder de naam “Communicatie.log” in de programmamap van JabloSuite. 

Overige 

 

De laatste map biedt mogelijkheden om regels in te stellen voor het controleren op updates, 

de taal van het JabloSuite-menu en het uiterlijk. 
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Bewerken van het telefoonboek 

Als u gekozen hebt voor synchronisatie met 

JabloSuite, kunt u binnen het venster Telefoonboek 

contacten toevoegen, bewerken of wissen. Om een 

nieuw contact in te voeren kiest u Telefoon  Nieuw 

contact uit het menu, opent u het keuzemenu met 

een rechter muisklik en kiest Nieuw contact of u klikt 

eenvoudig op de Insert toets. Vul de gewenste 

velden in en kies Opslaan&Sluiten. 

Als u een contact wilt bewerken, klikt u erop zodat het 

gehighlight wordt, opent het keuzemenu met een 

rechter muisklik en kiest Contact bewerken of u klikt op Ctrl+E. Voer de gewenste wijzigingen 

door en klik op de knop  Opslaan&Sluiten  .  
Als u een contact uit het telefoonboek wilt verwijderen, klikt u erop 

zodat het gehighlight wordt, opent het keuzemenu met een rechter 

muisklik en kiest Contact verwijderen of u klikt op Delete. 

Bevestig het verwijderen door op de JA knop te klikken in het 

bevestigingsscherm. Als u meer contacten tegelijk wilt 

verwijderen, kunt u meerdere items tegelijk selecteren door Ctrl + 

klik. 

Als u een bepaald contact wilt exporteren, klikt u erop zodat het 

gehighlight wordt, opent het keuzemenu met een rechter muisklik 

en kiest Exporteren naar bestand. Selecteer het gewenste 

formaat – een kommagescheiden bestand of een vCard – en druk 

op OK . Als u meer contacten tegelijk wilt exporteren, kunt u 

meerdere items tegelijk selecteren door Ctrl + klik. 

Bellen vanuit het telefoonboek van de pc 

Plaats de cursor op een telefoonnummer dat u wilt bellen. Klik met de rechter muisknop en 

kies Bellen. Het nummer wordt gebeld door de GDP-04. 

SMS-berichten versturen vanaf het telefoonboek van de pc 

Om rechtstreeks vanaf de pc een SMS-bericht te versturen, plaatst u de cursor op het 

telefoonnummer waar u het bericht heen wilt sturen. Klik met de rechter muisknop en kies 

Stuur SMS. Voer het bericht in in het veld “Bericht”. Boven het bericht ziet u het aantal 

standaardberichten dat gebruikt is voor verzending. 

Rechtstreeks bellen vanaf de pc 

Als u een nummer uit de pc wilt bellen, dat niet in het telefoonboek staat, klikt u op de knop 

Kiezen, voert het nummer in via het toetsenbord of via het venster getoonde cijfertoetsen en 

klikt op Kiezen. 
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Rechtstreeks SMS-berichten versturen vanaf de pc 

Als u vanaf de pc een SMS-bericht wilt versturen naar een nummer dat niet in het 

telefoonboek staat, klikt u op de knop Stuur SMS, voert het nummer in via het toetsenbord, 

typt uw bericht in het venster en klikt op Verzenden. 

 

 

Oproepgeschiedenis 

U kunt alle ontvangen, gekozen en gemiste 

oproepen tonen door te kiezen voor Telefoon 

 Oproepgeschiedenis. Als u het overzicht 

op een van de velden wilt sorteren, klik dan 

gewoon op de kop van de kolom. Door 

nogmaals te klikken krijgt u de gegevens in 

omgekeerde volgorde. 
 

 

 

 

 

 

U kunt een keuzemenu openen met een rechtermuisklik op een gehighlight 

record. 
 

 

SMS-overzicht 

U kunt alle ontvangen tekstberichten en de 

tekstberichten die vanuit de telefoon zijn 

verzonden, tonen door te kiezen voor 

Telefoon  SMS. Als u het overzicht op een 

van de velden wilt sorteren, klik dan gewoon 

op de kop van de kolom. Door nogmaals te 

klikken verandert de volgorde.  
 

 

 

 

Elk SMS-bericht kan gekopieerd worden naar een SMS-archief. Het archief 

bevindt zich op uw pc, zodat u er een onbeperkt aantal tekstberichten in kunt 

bewaren. 
  

U kunt een keuzemenu openen met een rechtermuisklik op een gehighlight 

record.  
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Direct kiezen vanuit een mailprogramma 

U kunt een nummer rechtstreeks bellen vanuit het adresboek van uw mailprogramma, zelfs als 

u dat adresboek niet synchroniseert met de telefoon. De manier van kiezen kan verschillen, 

afhankelijk van uw mailprogramma en besturingssysteem. Zie hiervoor de aanwijzingen van 

uw mailprogramma. 

Importeren van items uit het telefoonboek 

U kunt alleen items uit het telefoonboek importeren naar de JabloSuite database met 

Bewerken  Importeren en het selecteren van de bron – Apparaat, SIM, FDN, Bestand of 

Mailprogramma – als u voor synchronisatie met JabloSuite hebt gekozen. Als u hebt gekozen 

voor synchronisatie met uw standaard mailprogramma, (zie programmainstellingen / 

synchronisatie), zijn er alleen keuzes beschikbaar vanaf de SIM of vanuit het mailprogramma 

rechtstreeks naar het apparaat. 

Exporteren van items naar het telefoonboek 

U kunt alleen items uit het telefoonboek van de JabloSuite database exporteren metBewerken 

 Exporteren en het selecteren van het doel – Apparaat, SIM, FDN, Bestand ofMailprogramma 

– als u voor synchronisatie met JabloSuite hebt gekozen. Als u hebt gekozen voor 

synchronisatie met uw standaard mailprogramma, (zie programmainstellingen / 

synchronisatie), is er alleen de keuze om te exporteren naar de SIM. 

SIM-telefoonboek 

Om uw SIM-telefoonboek 

rechtstreeks te bewerken kiest u 

Bewerken  SIM-beheer  SIM-

telefoonboek of u klikt Ctrl+F5. 

Met een rechtermuisklik opent u 

het keuzemenu om een nieuw 

contact toe te voegen, een 

gehighlight contact te bewerken of 

te wissen, om het gehighlighte 

nummer te kiezen of om het 

gehighlighte contact toe te voegen 

aan het JabloSuite telefoonboek. 

U kunt ook de voorkeuzenummers 

op uw SIM-kaart bewerken met 

Bewerken  SIM-beheer  

Voorkeuzenummers of met Alt+F5. Raadpleeg voor meer informatie over werken met FDN de 

documentatie van uw SIM-kaart. 
 

Als u een overzicht wilt van het gebruik van uw SIM-kaart, Bewerken  SIM-beheer  SIM-

info. 
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Telefoon configureren vanaf de pc 

U kunt het telefoon-configuratiescherm openen met Gereedschappen  Apparaatinstellingen. 

U kunt verschillende telefooninstellingen vastleggen, inclusief de instellingen van het geluid en 

het beeldscherm. 
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Sneltoetsen 

U kunt gebruik maken van de volgende sneltoetsen om de JabloSuite software direct vanaf uw 

toetsenbord te gebruiken. 

Ctrl+F1  Opent de helpfunctie 

F2  Schakelt de verbinding van de telefoon naar/vanaf uw pc in/uit 

F3  Opent het dialoogvenster voor verzenden van SMS-berichten 

Alt+F3 Opent het dialoogvenster voor rechtstreeks kiezen 

F5  Opent het telefoonboek 

Ctrl+F5 Opent het SIM-telefoonboek 

Alt+F5 Opent de lijst van voorkeuzenummers op de SIM 

F6  Start synchronisatie van het telefoonboek 

 

De volgende sneltoetsen zijn beschikbaar in het telefoonboek-venster: 

Ins  Opent het dialoogvenster voor nieuwe contacten in het telefoonboek 

Del  Wist geselecteerde items uit het telefoonboek 

Ctrl+E  Opent het gehighlighte item in het telefoonboek om dat te bewerken 

 


