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Introducere 

JabloSuite este un program puternic de management al apelurilor, care v  permite s  
administra i agenda telefonic , apelurile, mesajele text, de asemenea i set rile GDP-04, 
confortabil de la calculatorul dumneavoastr . 

 

Lista func iilor JabloSuite 

Administrarea apelurilor 

• Formarea numerelor de la tastatur  sau selectarea din agenda telefonic  
• Alert  pentru apelul de intrare 
• Acceptarea sau respingerea apelului de intrare 
• A teptare/Anulare microfon  
• Apel conferin  
• Transferul unui apel 

Agenda contacte 

• Ad ugarea/Editare/ tergerea/Sortarea contactelor 
• Sincronizarea cu agenda telefonic  intern  a GDP-04 sau cu contactele din Microsoft 

Outlook/Outlook Express 
• Exportul/Importul la/de la formatele vCard i CSV 

• Exportul/Importul la/de la SIM 

• Administrarea agendei telefonice SIM 
• Administrarea FDN 
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SMS 

• Trimiterea SMS - inclusiv multidestina ie SMS - prin introducerea datelor de la tastatur  sau 
selectarea din agenda telefonic  

• Preluarea SMS-urilor primite de la telefon  
• R spuns/Înaintare SMS 
• Sortarea dup  num rul de telefon, nume, dat  i ora trimiterii etc.  
• Copierea SMS-urilor la/de la clipboard 
• Apelarea direct  a num rului de telefon al expeditorului  
• Salvarea num rului de telefon al expeditorului ca un contact în agenda telefonic   
• Alert  la primirea unui nou SMS 
• Arhivare nelimitat  a SMS-urilor pe calculator 
• tergerea elementelor din list  

Istoricul apelurilor 

• Preluarea istoricului apelurilor de la telefon  
• Sortarea dup  tipul de apel, num rul de telefon, nume, or , valoare, durat  etc.  
• Apelarea direct  a num rului de telefon al apelantului  
• Expedierea direct  a SMS-urilor la num rul de telefon al apelantului  
• tergerea elementelor din list  

Avansat 

• Set ri complete ale telefonului 
• Configurarea conexiunii GPRS 
• Captur  de ecran în fi ier sau clipboard 
• Unealt  de actualizare pentru actualiz rile microprogramului 
• Verificarea automat  a actualiz rilor - atât pentru JabloSuite, cât i pentru microprogramul 

GDP-04 

Instalarea 

Cerin ele minime de program i hardware 

Program minim 

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

Hardware minim 

• RAM 96 MB 
• Procesor de 400MHz 

Sisteme de operare suportate 

Platforme de 32-bit  

• 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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Sisteme de operare nesuportate 

Platforme de 32-bit 

• 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 

Platforme de 64-bit 

• Windows XP Professional x64 Edition 

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

Instalarea programului 
 

• Introduce i CD-ul Jablocom CD-ROM în calculator 
• A tepta i pân  când dialogul indicat este afi at pe monitor. 
• Da i click pe „Instalare program” 
 

 

 

Verifica i .NET Framework 2.0 i MDAC 

• Procesul de instalare verific  prezen a .NET Framework 2.0 i Microsoft Data Access 
Components sau a unor versiuni mai noi. Dac  niciunul dintre acestea nu este instalat, va 
trebui s  accepta i în elegerea de licen  a a cum este indicat mai jos.  

• Dup  instalarea .NET i MDAC vi se poate solicita resetarea calculatorului. 
• Dac  .NET Framework 2.0 i MDAC sunt instalate pe calculator, ele nu vor fi instalate din 

nou i nu ve i vedea dialogurile de mai jos. 
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Procesul principal de instalare 

• Alege i limba dorit  i face i clic pe „Urm tor”.Clic pe „Urm tor” doar la ecranul urm tor. 

 

• Bifa i acceptarea Acordului de licen , clic „Urm tor”. Dac  dori i s  modifica i directorul de 
instalare, face i clic pe butonul „Navigare” i selecta i directorul dorit. Este recomandat s  
nu modifica i directorul oferit. Clic pe „Urm tor” doar pentru acceptarea directorului implicit. 

 

 
• Clic pe „Instalare” pentru începerea instal rii. Clic pe „Finalizare” pentru a termina 

instalarea. 
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Instalarea driverelor - Microsoft Vista 
• În timpul instal rii driverelor, apare urm torul ecran.Bifa i „Întotdeauna înceredere în 

programele de la Jablocom” i face i clic pe „Instalare”. 
 

 

 

• Interconecta i telefonul i calculatorul cu un cablu USB. 
• Urm toara informa ie apare pe ecran. 

   

 

Instalarea driverelor - Microsoft Windows XP 

• Interconecta i telefonul i calculatorul printr-un cablu USB. 
• Sistemul v  anun  c  a g sit o nou  component  hardware. 
 

 

 

• „Îndrum torul Component  nou  g sit ” începe. 
• Da i click pe „Urm tor”. 
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• Imediat ce îndrum torul a terminat instalarea programului la GDP-04, da i click pe 
„Finalizare” 

 

       
 

• O alert  „Instalare program” poate ap rea din nou - da i click pe „Continu  oricum”. 
• Sistemul v  anun  c  o nou  component  hardware a fost g sit  i c  este gata de 

utilizare. 
 

 
 
• Clic pe „Ie ire” în ecranul principal al instal rii. 

 
 

Lansare  JabloSuite 

• Lansa i JabloSuite - Meniul de start  Programe  JabloCOM  JabloSuite  JabloSuite sau 
da i click pe pictograma JabloSuite de pe desktop. 

Actualizarea JabloSuite 

Actualiz rile JabloSuite sunt publicate pe pagina www.jablocom.com/download/ . 
Pute i opta pentru o verificare automat  a actualiz rilor JabloSuite în Unelte  Op iuni…  

Altele sau pute i verific manual prin Unelte  Verific  actualiz rile . 
Pentru a efectua o actualizare, da i click pe linkul „Desc rcare Jablosuite x.x”, salva i fi ierul pe 
hard-discul dumneavoastr  i lansa i fi ierul desc rcat. Procesul de instalare va începe. 
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Manual opera ional 

Dup  conectarea telefonului la calculator, pute i porni JabloSuite din meniu Start  Programe 

 JabloCom  JabloSuite  JabloSuite sau s -l deschide i de pe pictograma de pe desktop. 
Programul va solicita câteva set ri ini iale în momentul primei lans ri. Ecranele sunt similare 
cu cele folosite la meniul Unelte  Op iuni…. 
Trebuie s  alege i dac  dori i s  sincroniza i agenda telefonic  a dispozitivului cu agenda 
telefonic  intern  a JabloSuite sau cu agenda telefonic  a clientului ini ial de e-mail. Clien ii de 
e-mail suporta i sunt Microsoft Outlook 2000 sau versiuni mai noi i Outlook 
Express 6 sau versiuni mai noi. Dac  alege i clientul de e-mail, trebuie s  face i toate 
modific rile în agenda sa telefonic . Nu v  este permis s  modifica i înregistr rile din 
JabloSuite. Totu i, toate celelalte func ii ale JabloSuite r mân nemodificate. 
Pute i alege calea de procesare a contactelor în timpul primei func ion ri: 
Sincronizare - efectueaz  o sincronizare în întregime între agenda telefonic  a dispozitivului 
i agenda telefonic  a calculatorului.  

Golire dispozitiv & Export date de la PC – terge toate înregistr rile din agenda telefonic  
a dispozitivului i export  înregistr rile din agenda telefonic  a calculatorului, pân  la 
capacitatea maxim  a memoriei telefonului. 
Golire PC & Import date de la dispozitiv – terge toate înregistr rile din agenda telefonic  
a calculatorului i import  înregistr rile din agenda telefonic  a dispozitivului. Aceast  op iune 
nu este disponibil  la sincronizarea clientului de e-mail. 
Dac  dori i s  modifica i con inutul agendelor telefonice ale dispozitivului sau calculatorului, 
ap sa i butonul S ri peste. 
 

Set ri op ionale 

Alege i Unelte  Op iuni… pentru a deschide set rile programului. Sunt disponibile patru 
op iuni – Agend  telefonic , Sincronizare, Conectare i Altele. 

Agenda telefonic  

 

 

Seta i ordinea dorit  a prezent rii numelui întreg. Valoarea ini ial  este Prenume, Nume. 

Sincronizare 
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Pute i seta sursa sincroniz rii, inta sincroniz rii i priorit ile a a cum este indicat în imagine. 
JabloSuite optimizeaz  procesele de sincronizare în termenii vitezei i ai utiliz rii memoriei. 
Sincronizarea în întregime este folosit  automat când este necesar  din punctul de vedere al 
sistemului. În caz contrar, este efectuat  o sincronizare rapid . Dac  apare orice problem  la 
baza de date, v  rug m s  modifica i set rile de la comutarea „Permite sincronizarea rapid ” la 
Nu. Va încetini u or procesul de sincronizare, dar este efectuat  o sincronizare complex  de 
fiecare dat . 
Pute i ascunde previzualizarea sincroniz rii pentru un num r mai mic de modific ri prin setarea 
unui prag de afi are. 

Sincronizarea între GDP-04 i JabloSuite 

Dac  alege i o sincronizare a agendei telefonice cu JabloSuite, agenda telefonic  a 
dispozitivului este sincronizat  doar cu agenda telefonic  intern  a JabloSuite. Toate 
modific rile efectuate la telefon sunt transferate la JabloSuite i vice-versa. 

Sincronizarea între GDP-04 i clientul de e-mail  

Dac  alege i o sincronizare cu clientul de e-mail, înregistr rile din agenda telefonic  a 
dispozitivului sunt sincronizate cu agenda telefonic  a clientului i vice-versa. Agenda 
telefonic  intern  a JabloSuite va reflecta automat toate modific rile. Dac  alege i aceast  
op iune, nu pute i edita, ad uga sau terge elementele din agenda telefonic  cu JabloSuite. 
Toate modific rile trebuie s  fie efectuate în clientul de e-mail. 
Not : V  rug m s  v  asigura i c  nu este editat  nicio înregistrare din agenda telefonic  în 
timpul sincroniz rii. Poate provoca o eroare a înregistr rilor. 

Conectarea 

 
 

În completare la reconectarea dispozitivului, dac  este necesar pute i seta regulile pentru 
înregistrarea comunica iei. Pute i g si fi ierul înregistr rilor în fi ierul numit „Înregistrarea 
comunica iei” în directorul programului JabloSuite. 

Altele 

 

 

Ultimul director v  permite stabilirea regulilor pentru verificarea actualiz rilor, limba meniului 
JabloSuite i stilul vizual. 
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Editarea agendei telefonice 

Dac  a i ales sincronizarea cu JabloSuite, pute i 
ad uga, modifica sau terge contactele din fereastra 
agendei telefonice. Pentru a introduce un contact nou, 
alege i Telefon  Contact nou din meniu sau s  
deschide i meniul contextual. dând click pe butonul 
drept al mouselui i alegând Contact nou sau simplu 
ap sând tasta Insert. Completa i toate câmpurile pe 
care le dori i i ap sa i Salveaz &Închide. 
Dac  dori i s  edita i un contact, da i click pe el 
pentru a-l eviden ie, deschide i meniul contextual 
când click pe butonul drept al mouselui i alege i Editare contact sau ap sa i Ctrl+E. Efectua i 
modific rile necesare i ap sa i butonul Salveaz &Închide.  
Dac  dori i s  terge i un contact din agenda telefonic , da i click pe el pentru a-l eviden ie, 

deschide i meniul contextual când click pe butonul drept al 
mouselui i alege i tergere contact sau ap sa i butonul  

tergere. Confirma i tergerea dând click pe butonul Da din 
fereastra de confirmare. Dac  dori i s  terge i mai multe contacte 
deodat , pute i folosi selectarea multipl  a elementelor prin Ctrl + 

click. 
Dac  dori i s  exporta i un anumit contact, da i click pe el pentru 
a-l eviden ia, deschide i meniul contextual când click pe butonul 
drept al mouselui i alege i Export la fi ier. Selecta i formatul 
solicitat – u fi ier Valori separate prin virgul  sau vCard – i 
ap sa i butonul Ok . Dac  dori i s  exporta i mai multe contacte 
deodat , pute i folosi selectarea multipl  a elementelor prin Ctrl + 

click. 

Apelarea din agenda telefonic  a calculatorului 

Plasa i cursorul deasupra unui num r de telefon pe care dori i s -l apela i. Ap sa i butonul 
drept al mouselui i alege i Apel. Num rul este format de GDP-04. 

Trimiterea SMS-urilor din agenda telefonic  a calculatorului 

Pentru a trimite un SMS direct de pe PC, duce i cursorul deasupra num rului de telefon la care 
dori i s -l trimite i. Ap sa i butonul drept al mouselui i alege i Trimite SMS. Tasta i mesajul 
în câmpul „Mesaj”. Pute i vedea un num r de mesaje standard folosite pentru trimitere 
deasupra mesajului. 

Apelarea direct  de pe calculator 

Dac  dori i s  apela i un num r care nu este în agenda telefonic  a calculatorului, da i click pe 
butonul Apel, introduce i num rul de la tastatura calculatorului sau dând click pe tastatura 
afi at  i dând click pe butonul Apel. 
 

 



 Wersja 2.2 JABLOSUITE – GHIDUL UTILIZATORULUI Pagina 11 din 14 

 

 

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

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

 

Trimiterea direct  a SMS-urilor de pe calculator 

Dac  dori i s  trimite i un SMS la un num r care nu este în agenda telefonic  a calculatorului, 
da i click pe butonul Trimite SMS, introduce i num rul de la tastatura calculatorului, tasta i 
mesajul în fereastr  i da i click pe butonul Trimitere. 
 

 

Istoricul apelurilor 

Pute i afi a toate apelurile primite, apelate 
sau pierdute prin alegerea Telefon  

Istoricul apelurilor. Dac  dori i s  scurta i 
coloana cu unul dintre câmpuri, da i click pe 
partea de sus a coloanei. Click-urile repetate 
schimb  ordinea. 
 

 

 

 

 

 

 

Pute i de asemenea s  deschide i meniul contextual dând click pe butonul drept 
au mouselui deasupra unei înregistr ri eviden iate. 
 

 

Lista SMS 

Pute i afi a toate mesajele text primite i 
mesajele text trimise de la telefon prin 
alegerea Telefon  SMS. Dac  dori i s  
scurta i coloana cu unul dintre câmpuri, da i 
click pe partea de sus a coloanei. Click-urile 
repetate schimb  ordinea.  
 

 

 

 

 

 

Fiecare SMS poate fi copiat într-o arhiv  SMS. Arhiva se afl  pe calculator, astfel 
încât pute i stoca un num r nelimitat de mesaje. 
  
Pute i de asemenea s  deschide i meniul contextual dând click pe butonul drept 
au mouselui deasupra unei înregistr ri eviden iate.  
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Apelarea direct  din programul de e-mail 

Putea i apela un num r direct din agenda de adrese a programului de e-mail, chiar i dac  nu 
sincroniza i agenda de adrese cu telefonul. Procedura de apelare i set rile apelului pot varia în 
func ie de programul de e-mail i sistemul de operare. V  rugam c  consulta i documenta ia 
clientului de e-mail. 

Importarea elementelor din agenda telefonic  

Pute i importa elementele din agenta telefonic  în baza de date a JabloSuite prin Editare  

Import i alegerea sursei – Dispozitiv, SIM, FDN, File sau Client de mail– doar dac  a i aleg 
sincronizarea cu JabloSuite. Dac  a i ales sincronizarea cu clientul ini ial de e-mail (vezi 
Set rile programului/ Sincronizarea), sunt disponibile doar alegerile de la SIM sau de la clientul 
de e-mail direct în dispozitiv. 

Exportarea elementelor din agenda telefonic  

Pute i exporta elementele din agenda telefonic  în baza de date a JabloSuite prin Editare  

Export i alegerea destina iei – Dispozitiv, SIM, FDN, File sau Client de mail– doar dac  a i aleg 
sincronizarea cu JabloSuite. Dac  a i ales sincronizarea cu clientul ini ial de e-mail (vezi 
Set rile programului/ Sincronizarea), este disponibil  doar o alegere a exportului c tre SIM. 

Agenda telefonic  SIM 

Pentru a edita direct agenda 
telefonic  de pe SIM, alege i 
Editare  Management SIM  

Agend  telefonic  SIM  sau ap sa i 
Ctrl+F5. 
Dând click pe butonul drept al 
mouselui, pute i deschide meniul 
contextual pentru ad ugarea unui 
contact nou, pentru editarea sau 
tergerea unui contact eviden iai, 

pentru apelarea unui num r 
eviden iat sau pentru ad ugarea 
unui contact eviden iat în agenda 
telefonic  JabloSuite. 
De asemenea, pute i edita Numere 

prestabilite de apelare pe cartela SIM prin alegerea  Editare  Management SIM  Numere 

prestabilite de apelare sau prin ap sarea Alt+F5. Pentru mai multe informa ii cu privire la 
modul de lucru cu FDN, v  dur m s  consulta i documenta ia cartelei SIM. 
 

Dac  dori i s  ave i o privire de ansamblu asupra utiliz rii cartelei SIM, Editare  Management 

SIM  SIM Info. 
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Configurarea telefonului ce la calculator 

Pute i deschide fereastra de configurare a telefonului de la Unelte  Set ri dispozitiv. Pute i 
regla diferite set ri ale telefonului, inclusiv toate volumele i set rile ecranului. 
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Taste principale 

Pute i folosi urm toarele taste cheie pentru a opera JabloSuite direct de la tastatur : 

 

Ctrl+F1  Deschide con inutul Ajutorului 
F2  Conecteaz /deconecteaz  telefonul la/de la calculator 

F3  Deschide dialogul de trimitere a SMS-urilor 

Alt+F3 Deschide dialogul de apelare rapid  

F5  Deschide agenda telefonic  

Ctrl+F5 Deschide agenda telefonic  SIM 
Alt+F5 Deschide lista numerelor prestabilite de apelare 
F6  Porne te sincronizarea agendei telefonice 

 
Urm toarele taste cheie sunt disponibile în fereastra agendei telefonice: 

 

Ins  Deschide un dialog pentru un contact nou în agenda telefonic  
Del  terge elementele selectate din agenda telefonic  

Ctrl+E  Deschide pentru editare elementele eviden iate din agenda telefonic  
 
 


