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Introduction 

JabloSuite er et kraftig telefonbehandling programvare som gir deg mulighet til å håndtere 
dine telefonbok, opprigninger, tekstmeldinger og GDP-04 innstillinger på en enkel måte fra din 
PC. 

 

Liste overJabloSuite funksjoner 

Ringehåndtering 

• Nummeropprigning ved å skrive inn fra tastaturet eller velge fra telefonboken. 
• Innkommende samtaler 
• Akseptere eller avvise innkommende samtaler 
• Holde/Demp  
• Konferanseanrop 
• Anropsoverføring 

Telefonbok 

• Legge til/redigere/slette/sortere kontakter 
• Synkronisering med GDP-04 indre telefonbok eller medMicrosoft Outlook/Outlook Express 

kontakter 
• Eksporter/importer kontakter til/fra vCard og CSV formater 

• Eksporter/importer kontakter til/fra SIM 

• SIM telefonbokbehandling 
• FDN behandling 
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SMS 

• SMS meldinger – inkludert flere SMS-er – ved å skrive inn fra tastaturet eller velge fra 
telefonboken. 

• Gjenopprettelse av mottatte SMS-er fra telefonen.  
• Svare/forrover SMS 
• Sortere etter telefonnummer, navn, dato og tid for sending etc.  
• Kopiere SMS til/fra utklipstavlen. 
• Direkte opprigning av senderens telefonnummer.  
• Sortere sendernes telefonnummer som en kontakt i telefonboken.  
• Melding om mottatt SMS 
• Ubegrenset SMS arkiv på PC. 
• Fjerne elementer fra listen. 

Ringehistorikk 

• Gjenopprette ringehistorikk fra telefonen  
• Sortere etter type opprigninger, telefonnummer, navn, tid, antall, varighet, etc..  
• Direkte opprigning av ringerens telefonnummer  
• Direkte SMS-sendinger til ringerens telefonnummer  
• Fjerne elementer fra listen 

Avansert 

• Avslutte telefoninnstillinger 
• GPRS tilknytningskonfigurasjon 
• Vise opptak i filen eller utklipstavlen 
• Integrert oppdateringsverktøy for fastvareoppgraderinger 

• Sjekker automatisk oppgraderinger – både JabloSuite og GDP-04 fastvare 

Installasjon 

Minimum software og hardware krav 

Minimum Software 

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

Minimum Hardware 

• RAM 96 MB 
• Prosessor 400MHz 

Operativsystemer som støttes 

32-bit plattformer 

• Microsoft Windows 2000 Family 
• Microsoft Windows XP Family - SP2, SP3 
• 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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Operativsystemer som ikke støttes 

32-bit plattformer 

• 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-bit plattformer 

• Windows XP Professional x64 Edition 

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

Installasjon av software 
 

• Sett inn Jablocom CD-ROM ito datamaskinen din 
• Vent til det vises en dialog på PC-en din. 
• Klikk på “InstallereSoftware” 

 

 

Kontroller .NET Framework 2.0 og MDAC 

• Installasjonsprosessen kontrollerer tilstedeværelsen av .NET Framework 2.0 og Microsoft 
Data Access Components eller høyere. Hvis noen av dem ikke er installert, må du akseptere 
lisensavtalen som vist under.  

• Etter at du har installert .NET og MDAC kan du bli spurt om å restarte datamaskinen din. 
• Hvis NET Framework 2.0 og MDAC er installert på maskinen, vil de ikke bli installert igjen 

og du ser ikke dialogene under. 
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Hovedinstallasjonsprosess 

• Velg det språket du ønsker og klikk ”Neste”. Klikk ”Neste” kun på påfølgende skjermbilde. 

 
• Kontroller aksepten på lisensavtalen, klikk ”Neste”. Hvis du ønsker å endre 

installasjonsmappe, klikk ”Browse” knappen og velg den mappen du ønsker. Det anbefales 
å ikke endre den tilbudte mappen. Klikk ”Neste” kun hvis du aksepterer standard mappe. 

 

• Klikk ”Installer” for å starte installasjonen. Klikk ”Ferdig” for å avslutte installasjonen. 
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Installasjon av drivere – Microsoft Vista 
• Under installasjon av drivere vil følgende vindu komme til syne. Kontroller ”Stol alltid på 

software fra Jablocom” og klikk på ”Installer”. 
 

 

 

• Koble sammen telefonen og PC-en med en USB-kabel. 
• Følgende informasjon kommer til syne på skjermen. 

 

   

 Installasjon av drivere – Microsoft Windows XP 

• Koble sammen telefonen og PC-en med en USB-kabel. 
• Systemet viser at det har funnet en ny maskinvare. 

 

 
 

• “Veiviser for funnet ny maskinvare” starter. 
• Klikk “Neste”. 
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• Så snart veiviseren er ferdig med installasjonen går programvaren til GDP-04, klikk på 
”Ferdig”. 

 

       

 

• En melding om “Softwareinstallasjon” kan vies igjen – klikk på “Fortsett likevel”. 
• Systemet gir beskjed om at en ny maskinvare er installert og at den er klar til bruk. 

 

 
 

• Klikk ”Gå ut” på hovedinstallasjonsskjermen. 

 
 

Kjøre JabloSuite 
 

• Start opp JabloSuite - Start meny  Programmer  JabloCOM  JabloSuite  JabloSuite 
eller klikk på JabloSuite ikonet på skrivebordet. 

JabloSuite oppdatering 

JabloSuite oppdateringer er publisert på www.jablocom.com/download/ siden. 
Du kan velge automatisk overvåking for JabloSuite oppdateringer iTools  Alternativer…  
Andre eller du kan se etter oppdateringer manuelt ved Verktøy  Se etter oppdateringer. 
For å utføre en oppdatering, klikk på ”Download Jablosuite x.x” linken, lagre filen på 
harddisken og start nedlastingsfilen.. Installasjonsprosessen vil starte. 
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Betjeningsmanual 

Etter at telephonen er koblet til PC-en, kan du starte JabloSuite fra menyenStart  
Programmer  JabloCom  JabloSuite  JabloSuite eller åpne den fra ikonet fra skrivebordet. 
Programmet vil kreve noen innledende innstillinger under førstegangs kjøring. Skjermbildene 
er lik de som brukes iTools  Alternativer… menyen. 
Du må velge om du ønsker å synkronisere telefonboken med JabloSuite indre telefonbok eller 
med adresseboken på din standard e-postklient. E-postklienter som støttes er Microsoft 
Outlook 2000 eller høyereand Outlook Express 6 eller høyere. Hvis du velger e-
postklienten, må du gjøre alle endringene i dens adressebok.. Du tillates ikke å endre 
registreringene som er i JabloSuite. Alle andre JabloSuite funksjoner forblir imidlertid uendret. 
Du kan også velge måten du behandler dine kontakter under førstegangs kjøring: 
Synkronisering- utfører en full synkronisering mellom utstyrets telefonbok og PC-ens 
telefonbok.  
Tøm utstyr & Eksporter data fra PC – sletter alle registreringer fra utstyrets telefonbok og 
eksporterer PC-ens telefonbokregistreringer opp til full kapasitet av telefonminnet. 
Tøm utstyr & Eksporter data fra utstyret – sletter alle registreringer fra PC-ens telefonbok 
og importerer alle registreringer fra utstyrets telefonbok. Dette valget er ikke tilgjengelig for e-
postsynkronisering. 
Hvis du ønsker å endre innholdet på utstyrets eller PC telefonboken, trykk på Hopp over 
knappen. 

Innstillinger av alternativer 

Velg Verktøy  Alternativer… for å åpne programinnstillinger Det er fire valg – Telefonbok, 
Synkronisering, Tilkobling og Andre. 

Telefonbok 

 

Sett dine foretrukne rekkefølge med fullt navn presentasjon. Standardverdi er Etternavn, 
Fornavn. 

Synkronisering 
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Du kan stille inn synkroniseringsutløser, synkroniseringsmål og prioriteringer som vist på 
bildet. JabloSuite optimaliserer synkroniseringsprosessen i hastighetsbetingelser og 
minnebruk. Full synkronisering brukes automatisk når det trengs fra systemets synspunkt. 
Ellers vil en hurtigsynkronisering utføres. Hvis det oppstår problemer med databasen, vennligst 
endre innstillingen til “Tillat hurtigsynkronisering” bryteren til Nei. Det vil senke farten til 
synkroniseringsprosessen litt men den komplekse synkroniseringen utføres hver gang. 
Du kan gjemme synkroniseringsvisningen for et mindre antall endringer ved å stille inn en 
terskel for visning. 

Synkronisering mellom GDP-04 og JabloSuite 

Hvis du velger telefonboksynkronisering med JabloSuite, blir utstyrets telefonbok kun 
synkronisert med JabloSuite interne telefonbok. Alle endringer som gjøres i telefonen blir 
overført til JabloSuite og omvendt. 

Synkronisering mellom GDP-04 og e-postklient 

Hvis du velger synkronisering med e-postklienten, blir utstyrets telefonbokregistreringer 
synkronisert med e-postklientens adressebok og omvendt. JabloSuite interne telefonbok vil 
reflektere alle endringer automatisk. Hvis du velger dette alternativet, kan du ikke redigere, 
legge til eller slette telefonelementer i JabloSuite. Alle endringer må gjøres i e-postklienten. 
Merk: Vennligst sørg for at ingen telefonbokregistreringer redigeres under synkronisering.Det 
kan forårsake feil i registreringene. 

Tilkobling 

 
 

I tillegg til re-tilkobling av utstyret, kan du sette regler for kommunikasjonslogging hvis 
nødvendig. Du kan finne loggfilen med navnet “Communication.log” i JabloSuite 
programmappe. 

Andre 

 

 

Den siste mappen tillater deg å stille inn regler for oppdateringer, menyspråk på JabloSuite og 
visningsstil. 
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Redigering av telefonbok 

Hvis du har valgt synkronisering med JabloSuite, kan 
du legge til, endre eller slette kontakter i 
telefonbokvinduet. For å skrive inn en ny kontakt, 
velg Telefon  Ny kontakt fra menyen eller åpne 
kontekstmenyen ved å klikk på høyre museknapp og 
velg Ny kontakt eller bare trykk på Sett inn tasten. 
Fyll inn alle feltene du ønsker og trykk på 
Lagre&Lukk. 
Hvis du ønsker å redigere en kontakt, klikk på den slik 
at den blir uthevet, åpne kontekstmenyen ved å 
høyreklikke med musen og velg Rediger kontakt eller trykk Ctrl+E. Gjør de ønskede 
endringer og trykk Lagre&Lukk knappen.  

Hvis du ønsker å fjerne en kontakt fra telefonboken, klikk på den 
slik at den blir uthevet, åpne kontekstmenyen ved å høyreklikke 
med musen og velg Slett kontakt eller trykk Slett knappen. 
Bekreft slettingen ved å klikke på Ja knappen i 
bekreftelsesvinduet. Hvis du ønsker å fjerne flere kontakter med 
en gang, kan du bruke en flerdoblet elementutvalg ved å trykke 
Ctrl + klikk. 
Hvis du ønsker å eksportere noen spesielle kontakter, klikk p den 
slik at den blir uthevet, åpne kontekstmenyen ved å høyreklikke 
med musen og velg Eporter til fil. Velg det ønskede formatet – 
en Comma Separated Values fil eller et vCard – og trykk Ok 
knappen. Hvis du ønsker å eksportere flere kontakter, kan du 
bruke multielement utvelgelse ved Ctrl + klikk. 

Ringe fra PC-ens telefonbok 

Sett markøren på det telefonnummeret du ønsker å ringe. Høyreklikk med musen og 
velgRing. Nummeret blir ringt av GDP-04. 

Sending av SMS fra PC-ens telefonbok 

For å sende en SMS direkte fra PC-en, sett markøren på telefonnummeret du ønsker å sende 
til. Trykk høyre museknapp og velg Send SMS. Skriv meldingen i ”Melding” feltet. Du kan se 
antall standardmeldinger som brukes for sendinger over meldingen. 

Direkte opprigning fra PC 

Hvis du ønsker å ringe et nummer fra PC-en som ikke fines i telefonboken, klikk på Ring 
knappen, skriv inn nummeret fra PC-tastaturet eller klikk på det viste tastaturet og klikk på 
Ring knappen. 
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Direkte sending av SMS fra PC-en 

Hvis du ønsker å sende en SMS fra PC-en på et nummer som ikke er i telefonboken, klikk på 
Send SMS knappen, skriv inn nummeret fra PC-ens tastatur, skriv meldingen i vinduet og 
klikk på Send knappen. 
 

 

 

Anropsregister 

Du kan vise alle mottatte, opprignte og 
ubesvarte annrop ved å velge Phone  
Anropsregister. Hvis du ønsker å sortere 
listen med et av feltene, klikk på kolonnens 
overskrift. Gjentatte klikk reverserer 
rekkefølgen. 
 

 

 

 

 

 

 

 

Du kan også åpne en kontekstmeny ved å høyreklikke med musen på et 
uthevet ringemappe. 
 

 

 

SMS liste 

Du kan vise alle mottatte tekstmeldinger og 
sendte tekstmeldinger fra telefonen ved å 
velge Telefon  SMS. Hvis du ønsker å 
sortere listen med et felt, klikk bare på 
kolonnens overskrift. Gjentatte klikk vil endre 
ordenen.  
 

 

 

 

 

 

Hver SMS kan kopieres til et SMS arkiv. Arkivet er plassert på PC-en slik at du 
kan lagre ubegrensede antall tekstmeldinger i det. 
  
Du kan også åpne en kontekstmeny ved å høyreklikke med musen på et uthevet 
ringemappe.  
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Direkte oppringing fra en e-post klient 

Du kan ringe et nummer direkte fra adresseboken på e-postklienten selv om du ikke 
synkroniserte adresseboken med telefonen. Ringeprosedyren og ringeinnstillingene kan variere 
avhengig av e-postklienten og operativsystemet. Vennligst se e-postklientens dokumentasjon. 

Importere telefonbokelementer 

Du kan importere telefonbokelementer i JabloSuite databasen ved Rediger  Importer og 
velge kilden– Utstyr, SIM, FDN, Fil eller E-postklient– hvis du kun har synkronisering med 
JabloSuite Hvis du har valgt synkronisering med din standard e-postklient (se 
programinnstillinger/synkronisering), er kun valg fra SIM eller fra e-postklienten direkte i 
utstyret tilgjengelig. 

Eksportere telefonbokelementer 

Du kan eksportere telefonbokelementer fra JabloSuite database med Rediger  Eksporterog 
velge destinasjon – Utstyr, SIM, FDN, Fil eller E-postklient– hvis du kun har valgt 
synkronisering med JabloSuite. Hvis du har valgt synkronisering med din standard e-postklient 
(se Programinnstillinger/synkronisering), er kun valg med eksport til SIM tilgjengelig. 

SIM telefonbok 

For å redigere din SIM telefonbok 
direkte velg Rediger  SIM 
behandling  SIM Telefonbok eller 
trykk Ctrl+F5. 
Ved å høyreklikke på musen kan du 
åpne kontekstmenyen for å legge 
til en ny kontakt, for redigering 
eller sletting av den uthevede 
kontakten, for opprigning det 
uthevede nummeret eller legge til 
den uthevede kontakten i 
JabloSuite telefonbok. 
Du kan også redigere det faste 
ringenummeret på SIM-kortet ditt 
ved å velge Rediger  SIM 

behandling  Faste eller ved å trykke på Alt+F5. For mer informasjon om å arbeide med 
FDN, skal du se i dokumentasjonen for SIM-kortet ditt. 
 

Hvis du ønsker å få et overblikk over ditt SIM-kort utnyttelse, Rediger  SIM behandling  
SIM Info. 
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Telefonkonfigurasjon fra PC 

Du kan åpne vinduet for telefonkonfigurasjon med Verktøy  Utstyrsinnstillinger. Du kan stille 
inn flere telefoninnstillinger, inkludert alle volumer og visningsinnstillinger. 
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Hurtigtaster 

Du kan bruke følgende hurtigtaster for å behandle JabloSuite programvare direkte fra 
tastaturet ditt: 

 

Ctrl+F1  Åpner hjelp-innholdet 
F2  Kobler til/kobler fra telefonen til/fra din PC 

F3  Åpner dialogen send SMS 

Alt+F3 Åpner direkte ringedialog 

F5  Åpner telefonboken 

Ctrl+F5 Åpner SIM telefonbok 
Alt+F5 Åpner SIM faste telefonnummerliste 
F6  Starter synkronisering av telefonboken 

 
Følgende hurtigtaster er tilgjengelige i vinduet telefonbok: 

 

Ins  Åpner den nye kontaktdialogen i telefonboken 
Del  Sletter valgte telefonbokelementer 

Ctrl+E  Åpner den uthevede telefonbokelementet for redigering 
 


