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Johdanto 

JabloSuite on tehokas puheluiden hallintaohjelmistoväline, joka mahdollistaa numeroluettelon, 
puheluiden, tekstiviestien sekä GDP-04-asetuksien helpon hallinnan tietokoneelta. 

 

JabloSuite-toimintoluettelo 

Puheluiden hallinta 

• Soitto syöttömällä numero näppäistöllä tai valitsemalla numero numeroluettelosta 
• Ilmoitus tulevasta puhelusta 
• Tulevan puhelun hyväksyntä tai peruutus 
• Puhelun pito/Äänetön tila  
• Neuvottelupuhelu 
• Puhelun siirto 

Numeroluettelo 

• Lisää/Muokkaa/Poista/Järjestä yhteystietoja 
• Synkronisointi sisäiseen GDP-04-numeroluetteloon tai Microsoft Outlook/Outlook Express -

sovellusten yhteystietoihin 
• Yhteystietojen vienti/tuonti kohteeseen/kohteesta vCard ja CSV-

formaaatteihin/formaateista 

• Yhteystietojen vienti/tuonti SIM-korttiin/-kortilta 

• SIM-numeroluettelon hallinta 
• FDN-hallinta 
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Tekstiviesti 

• Tekstiviestien lähetys - mukaan lukien moniosaiset tekstiviestit - näppäimistön avulla tai 
numeroluettelosta valitsemalla 

• Vastaanoetettujen tekstiviestien lataus puhelimesta  
• Tekstiviesteihin vastaus/tekstiviestien lähetys eteenpäin 
• Järjestys puhelinnumeron, nimen, päivämäärän ja lähetysajan jne. mukaan  
• Tekstiviestin kopioiminen leikepöytään/leikepöydältä 
• Suora soitto lähettäjän puhelinnumeroon  
• Lähettäjän puhelinnumeron tallennus yhteystietona numeroluetteloon  
• Uuden tekstiviestin vastaanotosta ilmoittava äänimerkki 
• Rajoittamaton tekstiviestikansio tietokoneella 
• Kohteiden poisto luettelosta 

Tallennetut puhelutiedot 

• Tallennettujen puhelutietojen lataus puhelimesta  
• Järjestys puhelutyypin, puhelinnumeron, nimen, ajan, määrän, keston, jne. mukaan  
• Suora soitto soittajan puhelinnumeroon  
• Suora tekstiviestin lähetys soittajan puhelinnumeroon  
• Kohteiden poisto luettelosta 

Edistynyt 

• Kokonaisvaltaiset puhelinasetukset 
• GPRS-yhteyden konfigurointi 
• Näytön asetus tiedostoon tai leikepöydälle 
• Integroitu päivitystyökalu laitepäivityksiä varten 

• Automaattinen päivityksien tarkistus - sekä JabloSuite- että GDP-04-laitteet 

Asennus 

Ohjelmistojen ja laitteiden vähimmäisvaatimukset 

Ohjelmiston vähimmäisvaatimukset 

• Microsoft Internet Explorer 6.0 - Service Pack 1 
• Microsoft Data Access Components (MDAC) 2.8 - sisältyy CD-levyyn 

Laitteiden vähimmäisvaatimukset 

• RAM 96 MB 
• Prosessori 400MHz 

Soveltuvat käyttöjärjestelmät 

32-bitin käyttöjärjestelmät 

• 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 



Versio 2.2 JABLOSUITE – KÄYTTÖOPAS Sivu 4 sivusta 14 

 

 

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

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

 

Sovetumattomat käyttöjärjestelmät 

32-bitin käyttöjärjestelmät 

• 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-bitin käyttöjärjestelmät 

• Windows XP Professional x64 Edition 

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

Ohjelmiston asennus 
 

• Aseta Jablocom CD-ROM tietokoneeseen 
• Odota, että valintaikkuna tulee näkymään tietokoneelle 
• Napsauta “Asenna ohjelmisto” 
 

 

Tarkista .NET Framework 2.0 ja MDAC 
 

• Asennusprosessi tarkistaa löytyykö .NET Framework 2.0 ja Microsoft Data Access 
Components tai niitä suurempia kohteita. Jos niistä kumpaakaan ei ole asennettu, tulee 
käyttäjän hyväksyä alla näkyvä lisenssisopimus.  

• Kun .NET ja MDAC on asennettu, voi tietokoneen uudelleen käynnistys olla tarpeen. 
• Jos .NET Framework 2.0 ja MDAC on asennettu laitteeseen, niitä ei asenneta uudelleen 

eivätkä alla näkyvät valintaikkunat tule näkyviin. 
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Asennusprosessi 

• Valitse haluamasi kieli ja napsauta “Seuraava”. Napsauta “Seuraava” –painiketta ainoastaan 
seuraavassa näytössä. 

 
• Rastita lisenssisopimuksen hyväksymisruutu, napsauta “Seuraava”. Jos haluat muuttaa 

asennuskansiota, napsauta “Selaa” –painiketta ja valitse haluamasi kansio. Hakemiston 
vaihto ei ole suositeltavaa. Napsauta “Seuraava” –painiketta vain silloin, kun hyväksyt 
oletushakemiston. 

 

• Napsauta “Asenna” käynnistääksesi asennusprosessin. Napsauta “Lopeta” lopettaaksesi 
asennusprosessin. 
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Ajureiden asennus – Microsoft Vista 

• Ajureiden asennuksen aikana näkyviin tulee seuraava ikkuna. Rastita ruutu “Jablocom-
ohjelmisto on aina luotettava” ja napsauta “Asenna”. 

 

 
 

• Liitä puhelin tietokoneeseen USB-kaapelilla. 
• Seuraavat tiedot tulevat näkyviin näyttöön. 
 

   

 

Ajureiden asennus – Microsoft Windows XP 

• Yhdistä puhelin ja tietokone USB-kaapelilla. 
• Järjestelmä ilmoittaa löytäessään uuden laitteen. 
 

 
 

• “Uuden laitteen ohjelma löydetty” käynnistyy. 
• Napsauta “Seuraava”. 
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Heti kun ohjelma on asentanut ohjelmiston GDP-04-laitteeseen, napsauta “Lopeta” 

 

       

 

• Näkyviin voi tulla uudelleen “Ohjelmiston asennus” -ikkuna - napsauta “Jatka siitä 
huolimatta”. 

• Järjestelmä ilmoittaa, että uusi laite on asennettu ja valmis käytettäväksi. 
 

 
 

• Napsauta asennusikkunan painiketta “Poistu”. 

 

JabloSuite-ohjelman käynnistys 

• Suorita JabloSuite - Käynnistysvalikko  Ohjelmat  JabloCOM  JabloSuite  JabloSuite 
tai napsauta työpöydän JabloSuite-kuvaketta. 

JabloSuite-päivitys 

JabloSuite-päivitykset julkaistaan sivulla www.jablocom.com/download/. 
Voit valita JabloSuite-päivityksien automaattisen tarkistuksen valitsemalla Työkalut  

Valinnat…  Muut tai päivityksiä voi tarkistaa manuaalisesti valitsemalla Työkalut  Tarkista 
päivitykset. 
Suorita päivitys napsauttamalla “Lataa Jablosuite x.x” linkkiä, tallenna tiedosto tietokoneen 
kovalevylle ja suorita ladattu tiedosto. Asennusprosessi käynnistyy. 



Versio 2.2 JABLOSUITE – KÄYTTÖOPAS Sivu 8 sivusta 14 

 

 

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

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

 

Käyttöopas 

Kun puhelin on yhdistetty tietokoneeseen, voit käynnistää JabloSuite-ohjelman valikosta 
Käynnistä  Ohjelmat  JabloCom  JabloSuite  JabloSuite tai avata sen työpöydän 
kuvakkeesta. 
Ensimmäisellä käyttökerralla ohjelma vaatii joitakin alkuasetuksia. Näytöt vastaavat valikkojen 
Työkalut  Valinnat… näyttöjä. 
Käyttäjän tulee valita halutaanko laitteen numeroluettelo synkronisoida JabloSuite-laitteen 
sisäiseen numeroluetteloon vai sähköpostisovelluksen numeroluetteloon. Ohjelma tukee 
sähköpostisovelluksia Microsoft Outlook 2000 tai sitä uudempaa ja Outlook Express 
6 tai sitä uudempaa. Jos valitset sähköpostisovelluksen, tulee kyseiseen luetteloon tehdä 
kaikki muutokset. JabloSuite-laitteen tallennuksien muuttamista ei sallita. Kaikki muut 
JabloSuite-toiminnot jäävät kuitenkin entiselleen. 
Voit valita yhteystietojen käsittelytavan ensimmäisellä käyttökerralla: 
Synkronisointi - synkronisoi laitteen numeroluettelon ja tietokoneen numeroluettelon.  
Poista laite & vie tietoja tietokoneesta – poistaa kaikki tallennukset laitteen 
numeroluettelosta ja vie tietokoneen numeroluettelon tiedot puhelimeen sen kapasiteetin 
verran. 
Poista tietokone & tuo tietoja laitteesta – poistaa kaikki tallennukset tietokoneen 
numeroluettelosta ja tuo kaikki laitteen numeroluettelon tallennukset. Tämä valinta ei ole 
käytettävissä sähköpostisovelluksen synkronisoinnille. 
Jos et halua muuttaa laitteen tai tietokoneen numeroluettelon sisältöjä, paina painiketta 
Ohita. 

Valintojen asetus 

Valitse Työkalut  Valinnat… avataksesi ohjelma-asetukset. Vaihtoehtoja on neljä – 
Numeroluettelo, Synkronisointi, Yhteyden luominen ja Muut. 

Numeroluettelo 

 

Aseta haluamasi koko nimen esitysjärjestys. Oletuksena on järjestys: sukunimi, etunimi. 

Synkronisointi 
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Voit asettaa synkronisointilaukaisimen, synkronisointikohteen ja prioriteetit kuvan mukaisesti. 
JabloSuite optimoi synkronisointiprosessin nopeuden ja muistin käytön kannalta. Koko 
synkronisointia käytetään automaattisesti silloin, kun järjestelmä sitä tarvitsee. Muutoin 
suoritetaan nopea synkronisointi. Jos tietokannassa esiintyy jokin ongelma, muuta “Salli nopea 
synkronisointi” asetus asetukseen No. Tämä hidastaa synkronisointiprosessia hiukan mutta 
jokaisella kerralla suoritetaan kokonaisvaltainen synkronisointi. 
Voit piilottaa synkronisoinnin esikatselun vähemmille muutoksille asettamalla näyttöraja. 

GDP-04:n ja JabloSuite-laitteen synkronisointi 

Jos valitset numeroluettelon synkronisoinnin JabloSuite-laitteella, laitteen numeroluettelo 
synkronisoituu vain JabloSuite-laitteen sisäisen numeroluettelon kanssa. Kaikki puhelimeen 
tehdyt muutokset siirtyvät JabloSuite-laitteeseen ja päinvastoin. 

GDP-04:n ja sähköpostisovelluksen synkronisointi 

Jos valitset sähköpostisovelluksen synkronisoinnin, laitteen tallennukset synkronisoituvat 
sähköpostisovelluksen numeroluetteloon ja päinvastoin. JabloSuite-laitteen sisäinen 
numeroluettelo näytää kaikki muutokset automaattisesti. Jos valitset tämän valninnan, et voi 
muokata, lisätä tai poistaa numeroluettelon kohteita JabloSuite-laitteesta. Kaikki muutokset on 
tehtävä sähköpostisovellusta käyttäen. 
Huom: Varmista, ettei puhelimen numeroluettelon tallennuksia muokata synkronisoinnin 
aikana. Tallennuksiin voi tulla tällöin virheitä. 

Yhteyden luominen 

 

 

Laitteen uudelleen kytkennän lisäksi voit tarvittaessa asettaa asetukset viestinnän kirjaukselle. 
Lokitiedosto “Communication.log” löytyy JabloSuite-ohjelmakansiosta. 

Muut 

 

 

Viimeisessä kansiossa voidaan asettaa asetukset päivityksien tarkistukselle, JabloSuite-
valikkokielelle ja ulkoasulle. 
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Numeroluettelon muokkaus 

Jos olet valinnut synkronisoinnin JabloSuite-
laitteeseen, voit lisätä, muuttaa ja poistaa 
yhteystietoja numeroluetteloikkunasta. Voit syöttää 
yyden yhteystiedon valitsemalla valikosta Puhelin  

Uusi yhteystieto tai avaamalla sisältövalikon hiiren 
oikealla painikkeella ja valitsemalla Uusi yhteystieto 
tai yksinkertaisesti painamalla näppäintä Uusi. Täytä 
kaikki haluamasi kentät ja paina Tallenna&Sulje. 
Jos haluat muokata yhteystietoa, napsauta sitä niin, 
että se korostuu, avaa sisältövalikko hiiren oikealla 
painikkeella ja ja valitse Muokkaa yhteystietoa tai paina Ctrl+E. Tee muutokset ja paina 
painiketta Tallenna&Sulje.  

Jos haluat poistaa yhteystiedon, napsauta sitä niin, että se 
korostuu, avaa sisältövalikko hiiren oikealla painikkeella ja ja 
valitse Poista yhteystieto tai paina painiketta Delete. Vahvista 
poisto napsauttamalla vahvistusikkunan painiketta Kyllä. Jos 
haluat poistaa useamman yhteystiedon yhdellä kertaa, voit valita 
useamman kohteen painamalla Ctrl. 
Jos haluat viedä tietyn kontaktin, napsauta sitä niin, että se 
korostuu ja avaa sisältövalikko hiiren oikealla painikkeella ja 
valitse Vie tiedostoon. Valitse formaatti – pilkulla erotetut 
arvotiedostot tai vCard – ja paina Ok. Jos haluat viedä useamman 
yhteystiedon yhdellä kertaa, voit valita useamman kohteen 
painamalla Ctrl. 
 

Tietokoneen numeroluettelosta soittaminen 

Aseta kursori haluamasi puhelinnumeron kohdalle. Paina hiiren oikeaa painiketta ja valitse 
Soita. Numeroon soitetaan GDP-04:n välityksellä. 

Tekstiviestin lähetys tietokoneen numeroluettelosta 

Tekstiviesti voidaan lähettää suoraan tietokoneesta asettamalla kursori valitun puhelinnumeron 
kohdalle, napsauttamalla hiiren oikeaa näppäintä ja valitsemalla Lähetä viesti. Syötä viesti 
Viesti-kenttään. Näkyvissä on standardien viestien lukumäärä. 

Suoraan tietokoneelta soittaminen 

Jos haluat soittaa tietokoneelta numeroon, joka ei ole numeroluettelossa, napsauta painiketta 
Soita, syötä numero tietokoneen näppäimistöä käyttäen tai napsauttamalla näytön 
näppäimistöä ja napsauta sen jälkeen painiketta Soita. 
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Tekstiviestin lähetys suoraan tietokoneelta 

Jos haluat lähettää tekstiviestin tietokoneelta numeroon, joka ei ole numeroluettelossa, 
napsauta painiketta Lähetä tekstiviesti, syötä numero tietokoneen näppäimistöä käyttäen tai 
napsauttamalla näytön näppäimistöä ja napsauta sen jälkeen painiketta Lähetä. 
 

 

Tallennetut puhelutiedot: 

Voit nähdä kaikki vastaanotetut, soitetut ja 
tulleet puhelut valitsemalla Puhelin  
Puhelutiedot. Jos haluat järjestää luettelon 
jonkin kentän mukaan, napsauta sarakkeen 
otsikkoa. Toistuva näppäinmen painallus 
vaihtaa järjestystä. 
 

 

 

 

 

 

 

Voit myös avata sisältövalikon napsauttamalla hiiren oikeaa painiketta 
korostetun puhelutiedon kohdalla. 
 

 

Tekstiviestitiedot 

Voit nähdä kaikki vastaanotetut tekstiviestit 
ja puhelimesta lähetetyt tekstiviestit 
valitsemalla Puhelin  Tekstiviesti. Jos haluat 
järjestää luettelon jonkin kentän mukaan, 
napsauta sarakkeen otsikkoa. Toistuva 
näppäinmen painallus vaihtaa järjestystä.  
 

 

 

 

 

 

Tekstiviestit voidaan kopioida tekstiviestikansioon. Tiedosto sijaitsee 
tietokoneella niin, että siihen voidaan tallentaa rajaton määrä tekstiviestejä. 
  
Voit myös avata sisältövalikon napsauttamalla hiiren oikeaa painiketta 
korostetun puhelutiedon kohdalla.  
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Suora soitto sähköpostisovellusta käyttäen 

Numeroon voidaan soittaa suoraan sähköpostisovelluksen numeroluettelosta, vaikka et 
synkronisoisikaan sovelluksen hakemistoa puhelimen kanssa. Soittomenetelmät ja 
puheluasetukset voivat vaihdella sähköpostisovelluksen ja käyttöjärjestelmän mukaan. Katso 
lisätietoja sähköpostisovelluksen asiakirjoista. 

Numeroluettelotietojen tuonti 

Voit tuoda numeroluettelon tietoja JabloSuite-tietokantaan painamalla Muokkaa  Tuo ja 
valitsemalla lähteen – Laite, SIM, FDN,  Tiedosto tai Sähköpostisovellus – edellyttäen, että olet 
valinnut synkronisoinnin vain JabloSuite-laitteen kanssa. Jos olet valinnut synkronisoinnin 
oletussähköpostisovellukseen (katso Ohjelma-asetukset / Synkronisointi), ainoastaan valinnat 
SIM tai sähköpostisovelluksesta suoraan laitteeseen ovat käytettävissä. 

Numeroluettelotietojen vienti 

Voit viedä numeroluettelon tietoja JabloSuite-tietokannasta painamalla Muokkaa  Vie ja 
valitsemalla lähteen – Laite, SIM, FDN, Tiedosto tai Sähköpostisovellus – edellyttäen, että olet 
valinnut synkronisoinnin vain JabloSuite-laitteen kanssa. Jos olet valinnut synkronisoinnin 
oletussähköpostisovellukseen (katso Ohjelma-asetukset / Synkronisointi), ainaostaan SIM-
korttiin vienti on mahdollista. 

SIM-kortin numeroluettelo 

Noit muokata SIM-kortin numero- 
luetteloa suoraan valitsemalla 

Muokkaa  SIM-kortin hallinta  

SIM-kortin numeroluettelo tai 
painamalla Ctrl+F5. 
Hiiren oikeaa painiketta painamalla 
voit avata sisältövalikon uuden 
yhteystiedon lisäämiseksi, 
yhteystiedon muokkaamiseksi tai 
poistamiseksi, numeroon 
soittamiseksi tai numeron 
lisäämiseksi JabloSuite-
numeroluetteloon. 
Voit myös muokata SIM-kortin 
vakionumeroita valitsemalla 

Muokkaa  SIM-kortin hallinta  Vakionumerot tai painamalla Alt+F5. Lisätietoja FDN:n 
käytöstä saat SIM-kortin asiakirjoista. 
 

Jos haluat nähdä yleiskatsauksen SIM-kortin käytöstä, napsauta Muokkaa  SIM-kortin 

hallinta  SIM-tiedot. 
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Puhelimen konfigurointi tietokoneelta 

Voit valita puhelimen konfigurointi-ikkunan valitsemalla Työkalut  Laiteasetukset. Voit 
asettaa valikossa eri puhelinasetuksia, mukaan lukien kaikki äänenvoimakkuudet ja 
näyttöasetukset. 
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Pikavalintanäppäimet 

Voit käyttää seuraavia pikavalintanäppäimiä käyttääksesi JabloSuite-ohjelmaa suoraan 
näppäimistöstä: 
Ctrl+F1  Avaa oppaan sisällön 
F2  Yhdistää/katkaisee puhelimen tietokoneeseen/tietokoneesta 

F3  Avaa viestin lähetyksen valintaikkunan 

Alt+F3 Avaa suoran soiton valintaikkunan 

F5  Avaa numeroluettelon 

Ctrl+F5 Avaa SIM-kortin numeroluettelon 
Alt+F5 Avaa SIM-kortin vakionumeroluettelon 
F6  Käynnistää numeroluettelon synkronisoinnin 

 
Seuraavat pikavalintanäppäimet on käytettävissä numeroluetteloikkunassa: 
Ins  Avaa uuden yhteystiedon valintaikkunan numeroluetteloon 
Del  Poistaa valitut numeroluettelotiedot 

Ctrl+E  Avaa korostetun numeroluettelotiedon sen muokkausta varten 
 


