CLOUD & CLEAR
Installeren en inloggen MiCollab Client (smartphone)
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INSTALLEREN EN INLOGGEN MICOLLAB CLIENT
(SMARTPHONE)
1.1 MiCollab Client voor Smartphone installeren
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De gebruiker ontvangt een e-mail vanuit noreply@mitel.easydeploy.net. Hierin staat als eerste
stap dat de applicatie geïnstalleerd moet worden voor het juiste platform. De applicatie is
beschikbaar voor Apple, Android, Microsoft en BlackBerry:



Vervolgens kan de applicatie geconfigureerd worden. Dit kan op 3 manieren:
1. Door te klikken op de link in de e-mail: click here. Doe dit wanneer u de e-mail op de
mobiele telefoon leest.
2. Door een QR Code te scannen. Doe dit wanneer u de mail op uw desktop leest of
wanneer u een geprinte versie van de e-mail heeft ontvangen.
3. Via een verificatie code. Open in dit geval eerst de applicatie en voer hierna de verificatie
code in van 32 tekens.
Een voorbeeld van de deployment e-mail is op de volgende bladzijde te vinden.



Tijdens de installatie en configuratie wordt u gevraagd om de voorwaarden te accepteren voor
het gebruik van de microfoon en toegang tot de telefoon contacten. Accepteer eveneens de
licentie overeenkomst.

1.2 Voorbeeld email MiCollab Client voor Smartphone installeren
Van: noreply@mitel.easydeploy.net [mailto:noreply@mitel.easydeploy.net]
Verzonden: maandag 8 augustus 2017 12:00
Aan: (gebruiker e-mailadres)
Onderwerp: MiCollab Client configuration ext no. 78*4 for user <username>
Dear <username>,
You are receiving this e-mail because your Mitel MiCollab administrator has started the deployment
process for your Mitel MiCollab Client.
Step 1:
Please install the client application on your mobile phone first.
For installation of the client, please use the App Store of your mobile phone platform.

Step 2:
If you are reading this on your mobile phone, and you have downloaded and installed the MiCollab for
Mobile application, then please use the following direct link to start the deployment process: click here
If you are reading this e-mail on your PC, or your administrator printed the e-mail, and you have
downloaded and installed the MiCollab for Mobile application, use a QR-code reader application on your
mobile phone to scan the QR-code below.
You can also start the deployment process by launching the MiCollab for Mobile application on your
phone. The client will request an authentication key.
Please use the following key: <32-digit verification code>
NOTE: This is an automatic e-mail notification. Please do not reply to this email. Replies will not be read.

QR-code
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