
 Wersja 2.2 JABLOSUITE – PODR CZNIK U YTKOWNIKA Strona 1 z 14 

 

 

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

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

 

JabloSuite - Podr cznik  u ytkownika  

 

Wprowadzenie

Lista funkcji oprogramowania JabloSuite ..................................................................2 

Instalacja .............................................................................................................................3 

Minimalne wymagania programowe oraz sprz towe.................................................3 

Obs ugiwane systemy operacyjne .............................................................................3 

Nieobs ugiwane systemy operacyjne.........................................................................4 

Instalacja oprogramowania........................................................................................4 

Sprawd , czy zainstalowano oprogramowanie NET Framework 2.0 i MDAC ...........4 

Proces g ównej instalacji............................................................................................5 

Aktualizacja oprogramowania JabloSuite ..................................................................7 

Instrukcja obs ugi...............................................................................................................8 

Ustawienia opcji .........................................................................................................8 

Edytowanie ksi ki telefonicznej .............................................................................10 

Historia po cze .....................................................................................................11 

Lista SMS ................................................................................................................11 

Bezpo rednie nawi zywanie po cze  z klienta poczty e-mail................................12 

Importowanie pozycji ksi ki telefonicznej ..............................................................12 

Eksportowanie pozycji ksi ki telefonicznej ............................................................12 

Ksi ka telefoniczna karty SIM................................................................................12 

Konfiguracja telefonu z komputera PC ....................................................................13 

Klawisze skrótów .....................................................................................................14 



 Wersja 2.2 JABLOSUITE – PODR CZNIK U YTKOWNIKA Strona 2 z 14 

 

 

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

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

 

 

JabloSuite to wszechstronne narz dzie do zarz dzania po czeniami, które zapewnia 
u ytkownikowi mo liwo  wygodnego zarz dzania ksi zk  telefoniczn , po czeniami, 
wiadomo ciami tekstowymi i ustawieniami urz dzenia GDP-04, bezpo rednio z komputera PC. 

 

Lista funkcji oprogramowania JabloSuite 

Zarz dzanie po czeniami 

• Mo liwo  wybierania numerów z klawiatury komputera lub z ksi ki telefonicznej 
• Sygna  po cze  przychodz cych 
• Przyjmowanie lub odrzucanie po cze  przychodz cych 
• Wstrzymywanie/Wyciszanie  
• Po czenie konferencyjne 
• Przenoszenie po cze  

Ksi ka telefoniczna 

• Dodawanie/Edycja/Usuwanie/Sortowanie kontaktów 
• Synchronizacja z ksi k  wewn trzna telefonu GDP-04 lub z kontaktami programów 

Microsoft Outlook/Outlook Express 
• Eksportowanie/importowanie kontaktów do lub z formatów plików vCard i CSV 

• Eksportowanie/importowanie kontaktów do lub z karty SIM 

• Zarz dzanie ksi k  telefoniczn  karty SIM 
• Zarz dzanie FDN 
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SMS 

• Wysy anie wiadomo ci SMS - w tym wiadomo ci wielocz ciowych - bezpo rednio z 
klawiatury komputera lub poprzez wybieranie z ksi ki telefonicznej. 

• Odczytywanie odebranych wiadomo ci SMS z telefonu  
• Odpowiadanie na/przesy anie wiadomo ci SMS 
• Sortowanie wg. numeru telefonu, nazwy, daty oraz godziny wys ania, itd.  
• Kopiowanie wiadomo ci do lub ze schowka 
• Bezpo rednie nawi zywanie po cze  z numerem telefonicznym nadawcy.  
• Zapisywanie numeru telefonicznego nadawcy w formie kontaktu ksi ki telefonicznej  
• Sygna  odebrania nowej wiadomo ci SMS 
• Nieograniczone archiwum wiadomo ci SMS na komputerze PC 
• Usuwanie pozycji z listy 

Historia po cze  

• Odczytywanie historii po cze  z telefonu  
• Sortowanie wg. typu po czenia, numeru telefonu, nazwy, daty, liczby, okresu trwania, itd.  
• Bezpo rednie nawi zywanie po cze  z numerem telefonicznym dzwoni cego.  
• Bezpo rednie wysy anie wiadomo ci SMS na numer telefoniczny dzwoni cego  
• Usuwanie pozycji z listy 

Zaawansowane 

• Pe na konfiguracja ustawie  telefonu 
• Konfiguracja ustawie  po czenia GPRS 
• Przechwytywanie wy wietlacza do pliku lub schowka 
• Zintegrowane narz dzie UpdateTool do aktualizacji oprogramowania firmware. 
• Automatyczne wyszukiwanie aktualizacji oprogramowania JabloSuite i firmware urz dzenia 

GDP-04 

Instalacja 

Minimalne wymagania programowe oraz sprz towe. 

Minimalne wymaganie oprogramowania 

• Microsoft Internet Explorer 6.0 - Service Pack 1 

• Microsoft Data Access Components (MDAC) 2.8 - za czone na p ycie CD 

Minimalne wymagania sprz towe 

• Pami  RAM 96 MB 
• Procesor 400MHz 

Obs ugiwane systemy operacyjne 

Platformy 32-bitowe 

• 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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Nieobs ugiwane systemy operacyjne 

Platformy 32-bitowe 

• 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 

Platformy 64-bitowe 

• Windows XP Professional x64 Edition 

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

Instalacja oprogramowania 
 

• W ó  p yt  CD Jablocom do komputera 
• Poczekaj, a  na ekranie komputera PC zostanie wy wietlone okno z ilustracji. 
• Kliknij pozycj  "Instalacja oprogramowania" 
 

 

Sprawd , czy zainstalowano oprogramowanie NET Framework 2.0 i MDAC 

• Proces instalacji sprawdzi, czy zainstalowano oprogramowanie NET Framework 2.0 lub 
nowsze oraz komponenty Microsoft Data Access Components. Je li którykolwiek z nich nie 
zosta  jeszcze zainstalowany, dalsza instalacja wymaga zaakceptowana umowy licencyjnej, 
któr  zilustrowano poni ej.  

• Po instalacji oprogramowania .NET i MDAC system mo e wymaga  ponownego 
uruchomienia komputera. 

• Je li na komputerze zainstalowano .NET Framework 2.0 oraz MDAC, nie b d  instalowane 
ponownie, a okna zilustrowane poni ej nie b d  wy wietlane. 
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Proces g ównej instalacji 

• Wybierz odpowiedni j zyk i kliknij „Dalej”. Na nast pnym ekranie po prostu kliknij „Dalej”. 

 

• Zaznacz akceptacj  Umowy licencyjnej i kliknij „Dalej”. Je li chcesz zmieni  folder instalacji, 
kliknij „Przegl daj” i okre l dany folder. Nie zalecamy zmieniania podanej cie ki. Aby 
zaakceptowa  folder domy lny, po prostu naci nij „Dalej”. 

   
• Kliknij przycisk „Instaluj”, aby rozpocz  instalacj . Kliknij „Zako cz”, aby zako czy  

instalacj . 
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Instalacja sterowników – Microsoft Vista 

• Podczas instalacji sterowników pojawi si  nast puj ce okno. Zaznacz „Zawsze ufaj 
oprogramowaniu Jablocom” i kliknij przycisk „Instaluj”. 

 

 

 

• Po cz telefon z komputerem za pomoc  kabla USB. 
• Na ekranie pojawi si  nast puj ca informacja. 
 

   

Instalacja sterowników – Microsoft Windows XP 

• Po cz telefon z komputerem PC za pomoc  przewodu USB. 
• System powiadomi u ytkownika o znalezieniu nowego sprz tu 
 

 
 

• Zostanie uruchomiony "Kreator znajdowania nowego sprz tu". 
• Kliknij "Dalej". 
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Po zako czeniu instalowania oprogramowania GDP-04 przez kreatora, kliknij "Zako cz" 
 

       
 

• Mo e ponownie zosta  wy wietlone powiadomienie "Instalacja oprogramowania" - kliknij 
"Kontynuuj mimo to". 

• System powiadomi u ytkownika o pomy lnym zainstalowaniu nowego sprz tu i gotowo ci 
do jego u ytkowania. 

 

 
 
• Kliknij „Wyjd ” na g ównym ekranie instalacji. 

 

Uruchamianie JabloSuite 

• Uruchom oprogramowanie JabloSuite - Menu Start  Programy  JabloCOM  JabloSuite  
JabloSuite lub kliknij ikon  JabloSuite na pulpicie. 

Aktualizacja oprogramowania JabloSuite 

Aktualizacje oprogramowania JabloSuite s  zamieszane na stronie 
www.jablocom.com/download/. 
U ytkownik mo e w czy  automatyczne sprawdzanie aktualizacji oprogramowania JabloSuite 
w pozycji Narz dzia  Opcje   Inne lub wyszuka  aktualizacje r cznie w pozycji Narz dzia 

 Wyszukaj aktualizacje. 
Aby przeprowadzi  aktualizacj , kliknij cze "Pobierz oprogramowanie Jablosuite x.x", zapisz 
plik na dysku twardym i uruchom pobrany plik. Zostanie rozpocz ty proces instalacji. 
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Instrukcja obs ugi 

Po pod czeniu telefonu do komputera PC, mo esz uruchomi  program JabloSuite poprzez 
menu - Start  Programy  JabloCOM  JabloSuite  JabloSuite lub kliknij ikon  na pulpicie. 
Przy pierwszym uruchomieniu problem b dzie wymaga  wst pnej konfiguracji. Ekrany s  
podobne do tych z menu  Narz dzia  Opcje . 
Nale y wybra  sposób synchronizacji ksi ki telefonicznej urz dzenia - z wewn trzn  ksi zk  
programu JabloSuite lub z ksi zk  adresow  domy lnego klienta poczta e-mail. Obs ugiwane 

klienty poczty e-mail to Microsoft Outlook 2000 lub nowszy i Outlook Express 6 
lub nowszy. Je li wybrano klienta poczty, wszystkie zmiany kontaktów nale y 
przeprowadza  z poziomu ksi zki adresowej tego klienta. Zmiana rekordów poprzez 
oprogramowanie JabloSuite nie b dzie mo liwe. Pozosta e funkcje JabloSuite pozostan  bez 
zmian. 
Przy pierwszym uruchomieniu mo na równie  wybra  sposób przetwarzania kontaktów: 
Synchronizacja - przeprowadza pe n  synchronizacj  pomi dzy ksi k  adresow  urz dzenia 
a ksi k  telefoniczn  komputera PC.  
Wyczy  zawarto  urz dzenia i eksportuj dane z komputera PC – usuwa wszystkie 
rekordy z ksi ki telefonicznej urz dzenia, a nast pnie eksportuje rekordy z ksi ki komputera 
PC, do momentu zape nienia pami ci urz dzenia. 
Wyczy  zawarto  komputera PC i eksportuj dane z urz dzenia – usuwa wszystkie 
rekordy z komputera PC, a nast pnie importuje wszystkie rekordy ksi ki telefonicznej 
urz dzenia. Ta opcja nie jest dost pna podczas synchronizacji z klientem poczty e-mail. 
Je li nie chcesz zmienia  zawarto ci ksi ek telefonicznych urz dzenia lub komputera PC, 
naci nij przycisk Pomi . 

Ustawienia opcji 

Kliknij pozycj  Narz dzia  Opcje  , aby otworzy  ustawienia programu. Dost pna s  cztery 
opcje - Ksi ka telefoniczna, Synchronizacja, Po czenia oraz Inne. 
 

Ksi ka telefoniczna 

 

 

 

Okre l preferowan  kolejno  przedstawiania 
nazwiska. Domy lna warto  do Nazwisko, 
Imi . 
 

Synchronizacja 
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W tym miejscu mo na okre li  wyzwalacz synchronizacji, miejsce docelowe synchronizacji oraz 
priorytety - jak podano na ilustracji. Program JabloSuite optymalizuje proces synchronizacji 
pod wzgl dem pr dko ci i zu ycia pami ci. Pe na synchronizacja jest przeprowadzana 
automatycznie, w razie potrzeby okre lonej przez system. W przeciwnym razie zostanie 
przeprowadzona szybka synchronizacja. Je li w bazie danych wyst pi b d, zmie  ustawienie 

pozycji "Zezwalaj na szybk  synchronizacj " na Nie. Proces synchronizacji zostanie troch  
spowolniony, poniewa  za ka dym razem b dzie przeprowadzana pe na synchronizacja. 
Mo esz ukry  podgl d synchronizacji przy mniejszej liczbie zmian, poprzez okre lanie progu 
wy wietlania. 

Synchronizacja mi dzy urz dzeniem GDP-04 oraz JabloSuite 

Po wybraniu synchronizacji ksi ki telefonicznej z oprogramowaniem JabloSuite, ksi ka 
telefoniczna urz dzenia zostanie zsynchronizowana wy cznie z wewn trzn  ksi k  
telefoniczn  oprogramowania JabloSuite. Wszystkie zmiany dokonane w telefonie zostan  
przeniesione do oprogramowania JabloSuite i odwrotnie. 

Synchronizacja mi dzy urz dzeniem GDP-04 oraz klientem poczty e-mail 

Po wybraniu synchronizacji ksi ki telefonicznej z klientem poczty e-mail, rekordy ksi ki 
telefonicznej urz dzenia zostan  zsynchronizowane z ksi k  telefoniczn  klienta poczty e-mail 
i odwrotnie. Wszystkie zmiany zostan  automatycznie zawarte w wewn trznej ksi ce 
telefonicznej JabloSuite. Po wybraniu tej opcji nie mo na edytowa , dodawa  lub usuwa  
pozycji ksi ki telefonicznej w oprogramowaniu JabloSuite. Wszystkie zmiany nale y 
przeprowadza  w programie klienta poczty e-mail. 
Uwaga: Nie nale y edytowa  rekordów ksi ki telefonicznej w telefonie podczas synchronizacji. 
Mo e to spowodowa  b dy w rekordach. 

Po czenie 

 

Oprócz ponownego pod czania urz dzenia mo na okre li  zasady logowania komunikacji. Plik 
dziennika o nazwie "Communication.log" mo na znale  w folderze programu JabloSuite. 

Inne 

 

 

Ostatni folder umo liwia ustawienia zasad wyszukiwania aktualizacji, j zyka menu 
oprogramowania JabloSuite oraz stylu wizualnego. 
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Edytowanie ksi ki telefonicznej 

Je li wybrano opcj  synchronizacji z programem 
JabloSuite, w oknie ksi ki telefonicznej mo na 
edytowa , dodawa  lub usuwa  kontakty. Aby 
wprowadzi  nowy kontakt, wybierz pozycj  Telefon  
Nowy kontakt z menu lub otwórz menu kontekstowe 
naciskaj c prawy klawisz myszy, i wybieraj c Nowy 
kontakt, b d  po prostu naci nij klawisz klawiatury 

Insert. Wype nij wszystkie dane pola i naci nij 

przycisk Zapisz i zamknij.  
Aby edytowa  kontakt, kliknij na nim pod wietlaj c 
go, a nast pnie otwórz menu kontekstowe naciskaj c prawy klawisz myszy i wybierz Edytuj 

kontakt, b d  naci nij kombinacj  klawiszy Ctrl+E. Wprowad  dane zmiany, a nast pnie 

naci nij przycisk Zapisz i zamknij.  
Aby usun  kontakt, kliknij na nim pod wietlaj c go, a nast pnie 
otwórz menu kontekstowe naciskaj c prawy klawisz myszy i 

wybierz Usu  kontakt, b d  naci nij klawisz klawiatury Delete. 

Potwierd  usuwanie, klikaj c przycisk Tak  w oknie potwierdzenia. 
Aby usun  wiele kontaktów naraz, mo esz zaznaczy  wiele pozycji 
naciskaj c naraz klawisze Ctrl i lewy przycisk myszy. 
Aby eksportowa  wybrany kontakt, kliknij na nim pod wietlaj c go, 
a nast pnie otwórz menu kontekstowe naciskaj c prawy klawisz 

myszy i wybierz Eksportuj do pliku. Wybierz wybrany format - 
plik z warto ciami rozdzielanymi przecinkami lub vCard - a 

nast pnie naci nij przycisk Ok . Aby eksportowa  wiele kontaktów 
naraz, mo esz zaznaczy  wiele pozycji naciskaj c naraz klawisze 
Ctrl i lewy przycisk myszy. 

Nawi zywanie po cze  z ksi ki telefonicznej komputera PC 

Umie  kursor na numerze telefonu, z których chcesz nawi za  po czenie. Naci nij lewy 

klawisz myszy i wybierz Po cz. Urz dzenie GDP-04 nawi e po czenie z wybranym 
numerem. 

Wysy anie wiadomo ci SMS z ksi ki telefonicznej komputera PC 

Aby wys a  wiadomo  SMS bezpo rednio z komputera PC, umie  kursor na docelowym 

numerze telefonu. Naci nij prawy klawisz myszy i wybierz Wy lij SMS. Wprowad  wiadomo  
w polu "Wiadomo ". Nad tym polem jest wy wietlana liczba standardowych wiadomo ci, które 
zu yje ta wiadomo . 

Nawi zywanie po cze  z komputera PC 

Aby nawi za  po czenie z numerem, który nie zosta  zapisany w ksi ce telefonicznej z 

poziomu komputera PC, kliknij przycisk  Po cz, wprowad  numer z klawiatury komputera PC 
lub klikaj c klawiszem myszy na wy wietlanej klawiaturze numerycznej, a nast pnie kliknij 

przycisk Po cz ponownie. 
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Bezpo rednie wysy anie wiadomo ci SMS z komputera PC 

Aby wys a  wiadomo ci SMS pod numer, który nie zosta  zapisany w ksi ce telefonicznej z 

poziomu komputera PC, kliknij przycisk  Wy lij SMS, wprowad  numer z klawiatury 

komputera PC i wiadomo  w odpowiednie pole, a nast pnie kliknij przycisk Wy lij. 
 

 

Historia po cze  

Klikni ciem pozycji Telefon  Historia 
po czenia mo na wy wietli  wszystkie 
odebrane, nawi zane i wykonane po czenia. 
Aby posortowa  list  wed ug wybranego 
pola, kliknij na nag ówku kolumny. Ponownie 
klikni cie odwraca kolejno  sortowania. 
 

 

 

 

 

 

 

Klikni cie prawym klawiszem myszy na pod wietlonym rekordzie po czenia 
przywo uje menu kontekstowe. 
 

 

Lista SMS 

Klikni ciem pozycji Telefon  SMS mo na 
wy wietli  wszystkie odebrane wiadomo ci 
tekstowe, oraz wszystkie wiadomo ci wys ane 
z telefonu. Aby posortowa  list  wed ug 
wybranego pola, kliknij na nag ówku 
kolumny. Ponownie klikni cie odwraca 
kolejno  sortowania.  
 

 

 

 

Ka d  wiadomo  SMS mo na skopiowa  do archiwum SMS Archiwum jest 
umieszczane na komputerze PC, wi c liczba zachowywanych wiadomo ci 
tekstowych jest nieograniczona. 
  
Klikni cie prawym klawiszem myszy na pod wietlonym rekordzie po czenia 
przywo uje menu kontekstowe.  
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Bezpo rednie nawi zywanie po cze  z klienta poczty e-mail 

Mo esz wybra  numer bezpo rednio z ksi ki adresowej klienta poczty e-mail, nawet gdy jego 
ksi ka adresowa nie zosta a zsynchronizowana z telefonem. Procedura nawi zywania 
po czenia oraz ustawienia po czenia s  zale ne od klienta poczty e-mail i systemu 
operacyjnego. Wi cej informacji zawiera dokumentacja wybranego klienta poczty e-mail. 

Importowanie pozycji ksi ki telefonicznej 

Importowanie pozycji ksi zki telefonicznej do bazy danych programu JabloSuite nale y 
przeprowadzi  poprzez klikni cie pozycji Edycja  Importowanie i wybranie ród a – 
Urz dzenie, SIM, FDN, Plik lub Klient poczty ; pod warunkiem, e wybrano synchronizacj  
wy cznie z oprogramowaniem JabloSuite. Je li wybrano synchronizacj  z domy lnym klientem 
poczty e-mail (patrz Ustawienia programu / Synchronizacja), dost pne b d  wy cznie opcje 
synchronizacji z karty SIM lub bezpo rednio z klienta poczty e-mail. 

Eksportowanie pozycji ksi ki telefonicznej 

Eksportowanie pozycji ksi zki telefonicznej z bazy danych programu JabloSuite nale y 
przeprowadzi  poprzez klikni cie pozycji Edycja  Eksportowanie i wybranie miejsca 
docelowego – Urz dzenie, SIM, FDN, Plik lub Klient poczty ; pod warunkiem, e wybrano 
synchronizacj  wy cznie z oprogramowaniem JabloSuite. Je li wybrano synchronizacj  z 
domy lnym klientem poczty e-mail (patrz Ustawienia programu / Synchronizacja), dost pna 
b dzie wy cznie opcja eksportowania do karty SIM. 

Ksi ka telefoniczna karty SIM 

Aby bezpo rednio edytowa  ksi k  
telefoniczn  karty SIM, kliknij 
Edycja  Zarz dzanie SIM  
Ksi ka telefoniczna karty SIM lub 
naci nij kombinacj  klawiszy 

Ctrl+F5. 
Klikni cie prawym klawiszem 
myszy otwiera menu kontekstowe, 
które umo liwia dodawanie nowego 
kontaktu, edycj  lub usuwanie 
zaznaczonego kontaktu, wybieranie 
zaznaczonego numeru lub 
dodawanie zaznaczonego kontaktu 
do ksi ki telefonicznej JabloSuite. 
Edycj  sta ych numerów telefonów 

na karcie SIM mo na wykona  po klikni ciu  Edycja  Zarz dzanie SIM  Sta e numery 

telefonów  lub naci ni ciu kombinacji klawiszy Alt+F5. Wi cej informacji na temat pracy z 
FDN mo na znale  w dokumentacji karty SIM. 
 

Aby przywo a  informacje ogólne dotycz ce zape nienia karty SIM, kliknij  Edycja  
Zarz dzanie SIM  Informacje o karcie SIM. 
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Konfiguracja telefonu z komputera PC 

Klikni cie pozycji Narz dzia  Ustawienia urz dzenia przywo uje okno konfiguracji telefonu. 
Dzi ki niemu mo na przeprowadzi  konfiguracj  wielu ustawie , w tym ustawienia poziomu 
g o no ci oraz wy wietlania. 
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Klawisze skrótów 

Nast puj ce klawisze skrótów umo liwiaj  obs ug  oprogramowania JabloSuite bezpo rednio z 
klawiatury komputera: 

 

Ctrl+F1  Otwiera spis tre ci pliku pomocy 
F2  Pod cza/od cza telefon od/do komputera PC 

F3  Otwiera okno wysy ania wiadomo ci SMS 

Alt+F3 Otwiera okno bezpo redniego wybierania po cze  

F5  Otwiera ksi k  telefoniczn  

Ctrl+F5 Otwiera ksi k  telefoniczn  karty SIM 
Alt+F5 Otwiera list  sta ych numerów telefonów karty SIM 
F6  Rozpoczyna synchronizacj  ksi ki telefonicznej 
 
W oknie ksi ki telefonicznej aktywne s  nast puj ce klawisze skrótu: 

 

Ins  Otwiera okno nowego kontaktu w ksi ce telefonicznej 
Del  Usuwa wybrane pozycje ksi ki telefonicznej 
Ctrl+E  Otwiera zaznaczon  pozycj  ksi ki telefonicznej do edycji 
 


