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Inledning 

JabloSuite är en kraftfull programvara för telefonering som låter dig hantera din telefonbok, 
dina samtal, textmeddelanden liksom GDP-04-inställningarna från din dator. 

 

Lista över funktionerna i JabloSuite 

Samtalshantering 

• Slå numret genom att använda tangentbordet eller välj från telefonboken 
• Inkommande samtal 
• Acceptera eller avslå inkommande samtal 
• Håll/Tyst  
• Konferenssamtal 
• Samtalsöverföring 

Telefonbok 

• Lägg till/Radera/Sortera kontakter 
• Synkronisering med GDP-04 intern telefonbok eller med Microsoft Outlook/Outlook Express-

kontakter 
• Exportera/importera kontakter till/från vCard och CSV-format 
• Exportera/importera kontakter till/från SIM 

• SIM telefonbokshantering 
• FDN-hantering 
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SMS 

• Skicka SMS - inklusive flerparts-SMS - genom att använda tangentbordet eller välja från 
telefonboken 

• Hämta mottagna SMS från telefonen  
• Svara på/vidarebefodra SMS 
• Sortera genom telefonnummer, namn, datum och sändningstid etc.  
• Kopiera SMS till/från urklipp 
• Direkt samtalsuppringning från avsändarens telefonnummer  
• Spara avsändarens telefonnummer som en kontakt i telefonboken  
• Nytt SMS-signal 
• Obegränsat SMS-arkiv i datorn 
• Borttagning av poster i listan 

Samtalshistorik 

• Hämta samtalshistorik från telefonen  
• Sortera efter typ av samtal, telefonnummer, namn, tid, varaktighet etc.  
• Direkt samtalsuppringning från den uppringandes telefonnummer  
• Direkt SMS-sändning till den uppringandes telefonnummer  
• Borttagning av poster i listan 

Avancerat 

• Kompletta telefoninställningar 
• Konfiguration av GPRS-anslutning 
• Displayfångst till fil eller urklipp 
• Inbyggt uppdateringsverktyg för uppdatering av maskinvara 

• Automatisk kontroll av uppgraderingar - både för JabloSuite och GDP-04 

Installation 

Minimala krav på programvara och maskinvara 

Minimal programvara 

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

Minimmal maskinvara 

• RAM 96 MB 
• Processor 400MHz 

Operativsystem som stöds 

32-bitars plattformar 

• 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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Operativsystem som inte stöds 

32-bitars plattformar 

• 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-bitars plattformar 

• Windows XP Professional x64 Edition 

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

Installation av programvara 
 

• Sätt in Jablocom CD-ROM i din dator 
• Vänta tills följande meddelande visas på din dator. 
• Klicka på “Installera programvara” 
 

 

Kontrollera .NET Framework 2.0 och MDAC 
• Under installationen söker programmet efter .NET Framework 2.0 och Microsoft Data 

Access-komponenter eller högre. Om något av detta inte har installerats måste du 
godkänna licensavtalet enligt nedan.  

• Efter installationen av .NET och MDAC kan du bli ombedd att starta om datorn. 
• Om .NET Framework 2.0 och MDAC är installerade på din dator kommer de inte installeras 

igen och du kommer alltså inte att se dialogrutorna nedan. 
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Installationen steg för steg 
• Välj önskat språk och klicka på “Nästa”. Klicka endast på “Nästa” på följande skärmbild. 

 
• Kontrollera licensavtalet innan du godkänner det, och klicka på “Nästa”. Om du vill ändra 

målmapp för installationen, klicka på knappen “Bläddra” och välj önskad mapp. Vi 
rekommenderar inte att du ändrar föreslagen katalog. Klicka endast på “Nästa” för att 
godkänna standardkatalogen. 

   
• Klicka på “Installera” för att starta installationen. Klicka på “Avsluta” för att avsluta 

installationen.   
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Installation av drivrutiner – Microsoft Vista 

• Under installation av drivrutiner visas följande fönster. Kontrollera “Lita alltid på 
programvara från Jablocom” och klicka på “Installera”. 

 

 

 

• Anslut telefonen till datorn med en USB-sladd. 
• Följande information visas på skärmen. 
 

   
 

Installation av drivrutiner – Microsoft Windows XP 

• Koppla samman telefonen och datorn med en USB-kabel. 
• Systemet meddelar att det har hittat ny maskinvara. 
 

 
 

• Nu startar “Ny maskinvara har hittats”. 
• Klicka på “Nästa”. 
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• Så snart programvaran har installerats på GDP-04, trycker du på “Slutför” 
 

       

 

• Ett meddelande om “Software Installation” kan visas igen - tryck på “Fortsätt ändå”. 
• Systemet meddelar att ny maskinvara har installerats och att den är klar att användas. 
 

 

 
• Klicka på “Avsluta” på huvudskärmbilden för installation. 

 

Starta JabloSuite 
 

• Kör JabloSuite - Startmenyn  Program  JabloCOM  JabloSuite  JabloSuite eller klicka 
på symbolen JabloSuite på skrivbordet. 

Uppdatering av JabloSuite 
JabloSuites uppdateringar publiceras på www.jablocom.com/download/. 
Du kan välja automatisk kontroll av uppdateringar i Verktyg  Alternativ…  Annat eller så 
kan du söka efter uppdateringar manuellt genom Verktyg  Sök efter uppdateringar. 
Utför en uppdatering genom att klicka på länken “Download Jablosuite x.x”, spara filen på din 
hårddisk och kör den nerladdade filen. Installationen startar nu. 
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Bruksanvisning 

Efter att du har anslutit telefonen till datorn kan du starta JabloSuite från menyn Start  

Program  JabloCom  JabloSuite  JabloSuite eller öppna programmet från symbolen på 
skrivbordet. 
För att programmet ska kunna fungera ordentligt behöver du göra några inställningar första 
gången du startar programmet. Skärmbilderna är desamma som de som användes i menyn 
Verktyg  Alternativ…. 
Du måste välja om du vill synkronisera din enhets telefonbok med JabloSuites interna 
telefonbok eller med adressboken hos din grundinställda e-postklient. E-postklienter som stöds 
är Microsoft Outlook 2000 eller högre och Outlook Express 6 eller högre. Om du 
väljer e-postklienten måste du göra alla ändringar i dess adressbok. Du får inte ändra 
uppgifter inom JabloSuite. Alla andra funktioner för JabloSuite förblir oförändrade. 
Du kan även välja hur du vill hantera dina kontakter första gången du kör programmet: 
Synkronisering - utför en full synkronisering mellan enhetens telefonbok och datorns 
telefonbok.  
Rensa enhet och exportera data från PC – raderar alla uppgifter från enhetens telefonbok 
och exporterar uppgifterna i datorns telefonbok upp till telefonens hela minneskapacitet. 
Rensa PC och importera data från enheten – raderar alla uppgifter från datorns telefonbok 
och exporterar uppgifterna i enhetens telefonbok . Detta alternativ är inte tillgängligt för 
synkronisering av e-postklient. 
Om du inte vill ändra innehållet i enhetens eller datorns telefonbok, tryck på knappen Hoppa 
över. 

Inställning av alternativ 
Välj Verktyg  Alternativ… för att öppna programinställningarna. Det finns fyra alternativ – 
Telefonbok, Synkronisering, Anslutning och Annat. 

Telefonbok 

 

 

Välj i vilken ordning du vill visa hela namnet. Grundinställningen är Efternamn, Förnamn. 

Synkronisering 
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Du kan ställa in synkroniseringskällan, synkroniseringsmålet och egenskaper som visas i 
bilden. JabloSuite optimerar synkroniseringen när det gäller hastigheten och 
minnesanvändningen. Den fulla synkroniseringen används automatiskt när det behövs ur 
systemsynpunkt. Annars utförs en snabb synkronisering. Om något problem uppstår i 
databasen, ändra då inställningen från “Tillåt snabb synkronisering” till Nej. Detta saktar ner 
synkroniseringen lite, men en full synkronisering utförs varje gång. 
Du kan dölja förhandsgranskningen av synkroniseringen för ett mindre antal ändringar genom 
att ställa in tröskeln för visning. 

Synkronisering mellan GDP-04 och JabloSuite 

Om du väljer telefonbokssynkronisering med JabloSuite, synkroniseras enheten endast med 
JabloSuite interna telefonbok. Alla ändringar som görs i telefonen överförs till JabloSuite och 
tvärtom. 

Synkronisering mellan GDP-04 och e-postklient 

Om du väljer synkronisering med e-postklienten, synkroniseras enhetens telefonbok med e-
postklientens adressbok och vice-versa. JabloSuite interna telefonbok speglar automatiskt alla 
ändringar. Om du väljer detta alternativ kan du inte redigera, lägga till eller radera poster i 
telefonboken inom JabloSuite. Alla ändringar måste göras hos e-postklienten. 
Anmärkning: Kontrollera att det inte sker några redigeringar i telefonboken under 
synkroniseringen. Det kan leda till minnesfel. 

Anslutning 

 

 

I anslutning till att enheten kopplas in igen kan du ställa in regler för kommunikationsloggning. 
Du hittar logfilen med namnet “Communication.log” i JabloSuite programmapp. 

Annat  

 

 

Den sista mappen låter dig ställa in regler för kontroll av uppdateringar, språk på JabloSuite-
menyn och visuell stil. 
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Redigering av telefonbok 
Om du har valt synkronisering med JabloSuite, kan du 
lägga till, ändra eller radera kontakter i 
telefonboksfönstret. Vill du mata in en ny kontakt 
väljer du Telefon  Ny kontakt från menyn eller 
öppnar innehållsmenyn genom att högerklicka med 
musen och väljer Ny kontakt eller så trycker du bara 
på Insert-knappen. Fyll i de fält du vill och tryck på 
Spara och stäng . 
Om du vill redigera en kontakt, klickar du på den så 
den markeras, sedan öppnar du innehållsmenyn 
genom att högerklicka med musen och väljer Redigera kontakt eller tryck på Ctrl+E. Gör de 
ändringar som behövs och tryck på Spara och stäng.  

Om du vill ta bort en kontakt, klickar du på den så den markeras, 
sedan öppnar du innehållsmenyn genom att högerklicka med 
musen och väljer Radera kontakt eller tryck på Delete. Bekräfta 
raderingen genom att klicka på Ja -knappen i bekräftelsefönstret. 
Om du vill ta bort fler kontakter med en gång, kan du använda Ctrl 

+ klick. 
Om du vill exportera en viss kontakt, klickar du på den så den 
markeras, sedan öppnar du innehållsmenyn genom att högerklicka 
med musen och väljer Exportera fil. Välj önskat format – en 
kommaseparerande värde-fil eller ett vCard – och tryck på Ok-
knappen. Om du vill exportera fler kontakter med en gång, kan du 
använda Ctrl + klick. 
 

Ringa från datorns telefonbok 

Placera markören på det telefonnummer du vill ringa. Tryck på höger musknapp och välj Call. 
Numret slås på GDP-04. 

Skicka SMS från datorns telefonbok 

För att skicka ett SMS direkt från din dator placerar du markören på telefonnumret du vill 
skicka det till. Högerklicka med musen och välj Skicka SMS. Knappa in meddelandet i fältet 
Meddelande. Du kan se antalet standardmeddelanden som använts ovanför meddelandet. 

Ringa från datorns telefonbok 

Om du vill slå ett nummer från datorn som inte finns i telefonboken, klickar du på Ring-
knappen och matar in numret på datorns tangentbord eller på knappsatsen som visas och 
trycker sedan på Ring-knappen. 
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Skicka SMS direkt från datorn 

Om du vill skicka ett SMS från datorn till ett nummer som inte finns i telefonboken, klickar du 
på Skicka SMS-knappen och matar in numret på datorns tangentbord eller på knappsatsen 
som visas och trycker sedan på Skicka-knappen. 
 

 

Samtalshistorik 

Du kan visa alla mottagna, slagna och 
missade samtal genom att välja Telefon  

Samtalshistorik. Om du vill sortera listan 
efter ett av alternativen klickar du på 
rubriken för kolumnen. Upprepade 
klickanden ändrar ordningen. 
 

 

 

 

 

 

 

Du kan även öppna en innehållsmeny genom att högerklicka med musen på ett 
markerat samtal. 
 

 

SMS-lista 

Du kan visa alla mottagna textmeddelanden 
och de textmeddelanden du skickat från 
telefonen genom att välja Telefon  SMS. 
Om du vill sortera listan efter ett av 
alternativen klickar du på rubriken för 
kolumnen. Upprepade klickanden ändrar 
ordningen.  
 

 

 

 

 

Alla SMS kan kopieras över till ett SMS-arkiv. Arkivet finns på din dator så du 
kan spara obegränsat antal textmeddelanden där. 
  
Du kan även öppna en innehållsmeny genom att högerklicka med musen på ett 
markerat samtal.  
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Direkruppringning från e-postklient 

Du kan direktslå ett nummer från adressboken hos din e-postklient även om du inte 
synkroniserar adressboken med telefonen. Uppringningar och samtalsinställningar kan variera 
beroende på din e-postklient och ditt operativsystem. Se instruktionerna för din e-postklient. 

Importera poster från telefonboken 
Du kan importera poster från telefonboken in i JabloSuite databas genom Redigera  

Importera och välja källan – Enhet, SIM, Fil eller Mailklient – om du endast har valt 
synkronisering med JabloSuite. Om du har valt synkronisering med din grundinställda e-
postklient (se Programinställningar/Synkronisering), är endast alternativen från SIM eller från 
e-postklienten direkt till enheten tillgängliga. 

Exportera poster från telefonboken 

Du kan exportera poster från telefonboken från JabloSuite databas genom Redigera  

Exportera och välja källan – Enhet, SIM, FDN, Fil eller Mailklient – om du endast har valt 
synkronisering med JabloSuite. Om du har valt synkronisering med din grundinställda e-
postklient (se Programinställningar/Synkronisering), är endast ett alternativ för export till SIM 
tillgängligt. 

SIM-kortets telefonbok 

Du kan redigera ditt SIM-korts 
telefonbok direkt genom att välja 

Redigera  SIM-hantering  SIM-

kortets telefonbok eller trycka på 
Ctrl+F5. 
Genom att högerklicka med musen 
kan du öppna 
innehållsföretckningen och lägga till 
en ny kontakt, för redigering eller 
radering av den markerade 
kontakten för slagning av det 
markerade numret eller för att 
lägga till den markerade kontakten 
i JabloSuites telefonbok. 
Du kan även redigera de fasta 

numren på ditt SIM-kort genom att välja Redigera  SIM-hantering  Fasta nummer eller 
genom att trycka på Alt+F5. För mer information om arbete med FDN, se dokumentationen 
för ditt SIM-kort. 
 

Vill du ha en översikt över ditt SIM-kort: Redigera  SIM-hantering  SIM Info. 
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Konfiguration av telefon från datorn 

Du kan öppna telefonens konfigurationsfönster med Verktyg  Enhetens inställningar. Du kan 
ställa in många telefoninställningar, inklusive inställningar för volym och display. 
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Snabbknappar 

Du kan använda följande snabbknappar för att snabbt styra JabloSuite programvara från ditt 
tangentbord: 

 

Ctrl+F1  Öppnar hjälpmenyn. 
F2  Kopplar till/kopplar bort telefonen till/från din dator. 
F3  Öppnar dialogrutan Skicka SMS 

Alt+F3 Öppnar dialogrutan för direktslagning av nummer. 
F5  Öppnar telefonboken. 
Ctrl+F5 Öppnar SIM-kortets telefonbok. 
Alt+F5 Öppnar listan över fasta nummer på SIM-kortet 
F6  Startar synkronisering av telefonbok. 
 
Följande snabbknappar är tillgängliga i telefonboksfönstret. 
 

Ins  Öppnar dialogrutan för nya kontakter i telefonboken. 
Del  Raderar valda poster från telefonboken. 
Ctrl+E  Öppnar den markerade posten i telefonboken för redigering. 
 

 
 


