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Descrição geral 1
This chapter contains the following sections:

• O que é a CloudLink Accounts
• Inicie sessão na Consola de Contas CloudLink
• Painel da Consola de Contas
• Criar Contas de Cliente e Adicionar Utilizadores

Bem-vindo a CloudLink Accounts! Antes de integrar o seu primeiro cliente, veja os tópicos
listados abaixo, que lhe darão respostas às seguintes perguntas:

O que é a CloudLink Accounts?

Como pode um Parceiro Mitel ou um Administrador de Contas iniciar sessão na consola de
CloudLink Accounts?

O que é um Painel da Consola de Contas?

Como criar contas de clientes e adicionar utilizadores a estas contas?

1.1 O que é a CloudLink Accounts

Mitel CloudLink Accounts é um aplicativo baseado na web que permite aos Parceiros
Mitel criar e gerenciar contas de clientes; e permite que os Administradores de contas
de uma conta de cliente gerenciem a conta do cliente e os usuários dessa conta.
Os utilizadores numa conta de cliente podem utilizar as várias aplicações da Mitel
para interagir uns com os outros após a integração do CloudLink ser ativada nestas
aplicações.

1.2 Inicie sessão na Consola de Contas CloudLink
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Note:
A Consola das CloudLink Accounts suporta os seguintes browsers:

• Apple Safari
• Google Chrome
• Microsoft Edge
• Mozilla Firefox

Iniciar sessão enquanto Parceiro Mitel

Enquanto Parceiro Mitel, pode iniciar sessão na Consola de CloudLink Accounts através
do Portal Mitel MiAccess ou através do URL https://accounts.mitel.io.

Para iniciar sessão na Consola de Contas CloudLink diretamente através do portal
MiAccess, deve primeiro iniciar sessão no Portal Mitel MiAccess utilizando as suas
credenciais MiAccess. Na página inicial do portal MiAccess, a Consola de CloudLink
Accounts será listada no lado esquerdo do site, desde que a política do CloudLink
lhe tenha sido atribuída. Clique em Consola de CloudLink Accounts. A Consola de
Contas abre-se e o Painel é apresentado.

Para iniciar sessão através do URL, clique no botão MiAccess no ecrã de início de
sessão de Contas.
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Na página de início de sessão Mitel MiAccess, introduza as suas credenciais MiAccess
e clique em INICIAR SESSÃO para iniciar sessão na Consola de CloudLink Accounts.
Com um início de sessão bem sucedido, a Consola de Contas abre-se e o Painel é
exibido.

A imagem seguinte mostra um exemplo do Painel quando um Parceiro Mitel inicia
sessão na Consola de Contas CloudLink pela primeira vez.

Quando inicia sessão na Consola de Contas CloudLink pela primeira vez, uma Conta de
Parceiro predefinida é criada e lhe atribuída na CloudLink Accounts e um novo utilizador
(Parceiro) é criado para si utilizando as suas credenciais de Utilizador Mitel MiAccess.
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A Conta de Parceiro mantém os detalhes de início de sessão de todos os Parceiros. A
Conta de Parceiro e o Parceiro numa conta não podem ser eliminados.

Após o início de sessão, os Parceiros Mitel podem adicionar, editar, desativar ou
eliminar as suas contas de clientes; e adicionar, editar ou eliminar utilizadores; e ativar
ou desativar direitos administrativos de utilizadores. Também podem atribuir contactos
de apoio para uma conta, ativar ou desativar integrações e atribuir Pedidos para uma
conta de cliente.

Note:
Os detalhes de início de sessão de um Parceiro permanecem na CloudLink
Accounts mesmo após as credenciais de utilizador do MiAccess desse Parceiro
serem desativadas ou removidas. Para remover um Parceiro da Conta de Parceiro,
entre em contacto com o Suporte Técnico do Parceiro Mitel, ao iniciar sessão em
https://www.mitel.com/en-ca/login

Iniciar Sessão enquanto Administrador de Conta ou Utilizador

Enquanto Administrador de Conta de uma conta de cliente ou enquanto utilizador,
pode iniciar sessão na Consola de Contas diretamente através do URL https://
accounts.mitel.io depois de ter registado a sua conta

Para obter mais informações sobre como registar uma conta, consulte Criar Contas de
Cliente e Adicionar Utilizadores on page 8. Para iniciar sessão, deve introduzir a
identificação de e-mail (especificado na conta para si) assim como o nome de utilizador
e a palavra-passe (selecionada por si durante o registo da conta) como a palavra-passe.
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Após o início de sessão, um Administrador de Conta de uma conta de cliente pode
adicionar, editar ou eliminar utilizadores (incluindo outros Administradores de Conta)
nessa conta; e ativar ou desativar os direitos administrativos para esses utilizadores.

A imagem seguinte mostra um exemplo do Painel quando um Administrador de Conta
inicia sessão na Consola de Contas CloudLink pela primeira vez.
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1.3 Painel da Consola de Contas

A imagem seguinte mostra o Painel da Consola de Contas quando um Parceiro Mitel
inicia sessão no sistema.

A imagem seguinte mostra o Painel da Consola de Contas quando um utilizador
administrativo inicia sessão.

A tabela seguinte descreve os elementos da interface do utilizador nestes dois painéis.

Elemento do Painel Função

Nome de utilizador Este é o nome do Parceiro Mitel ou do Administrador de
Conta, como na Consola de Contas. Para alterar este n
ome, clique no utilizador na página Utilizadores, edite o
nome e clique em Guardar.

Imagem de perfil Pode clicar no seu avatar e clicar em Terminar Sessão
para sair da aplicação.
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Elemento do Painel Função

Nome da Conta Este é o nome da conta do cliente adicionado pelo Pa
rceiro Mitel.

Ligações
Na parte inferior da Consola de Contas
estão as seguintes ligações:

• Apoio - Acesso à ajuda online
CloudLink.

• Legal - Acesso ao contrato de licença
de utilizador final das aplicações
CloudLink.

• Idiomas Suportados - Clique na seta
para baixo para selecionar os idiomas
suportados na lista.

Contas / Visualizar Contas Esta opção está disponível apenas para um Parceiro M
itel. Utilize esta opção para visualizar e gerir as contas
dos clientes. Para obter mais informações, consulte G
estão de Contas.

Faturação Esta opção está disponível apenas para um Parceiro
Mitel. Utilize esta opção para aceder a secção de Ped
idos.

Encomendas Esta opção está disponível apenas para um Parceiro M
itel. Utilize esta opção para visualizar uma lista de, e par
a gerir todos os pedidos que o parceiro adquiriu.

Conta / Visualizar conta Esta opção está disponível no Painel da Consola apen
as para um Administrador de Conta. Utilize esta opção
para visualizar e gerir uma conta de cliente.Esta opção
só está disponível para um Parceiro Mitel apenas depoi
s de selecionar uma conta de cliente.   

Utilizadores / Visualizar utilizadores Esta opção está disponível no Painel da Consola apen
as para um Administrador de Conta. Utilize esta opçã
o para visualizar e gerir os utilizadores numa conta de 
cliente. Para obter mais informações, consulte Gestão
de Utilizadores.Esta opção só está disponível para um 
Parceiro Mitel apenas depois de selecionar uma conta
 de cliente.  

Adicionar um utilizador Esta opção está disponível no Painel da Consola apen
as para um Administrador de Conta. Use esta opção pa
ra adicionar um novo usuário a uma conta de cliente.
Esta opção só está disponível para um Parceiro Mitel
 apenas depois de selecionar uma conta de cliente.   

Alterar a sua palavra-passe Utilize esta opção para alterar a sua palavra-passe util
izada para aceder à Consola de Contas CloudLink.Esta
 opção não será visível para um Parceiro Mitel que inicie
sessão na Consola de Contas através da MiAccess.   
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1.4 Criar Contas de Cliente e Adicionar Utilizadores

Depois de iniciar sessão, um Parceiro Mitel deve criar contas de clientes e adicionar
utilizadores a estas contas. Eles podem conferir direitos administrativos aos utilizadores
que adicionam a uma conta de cliente. Estes utilizadores administrativos ou
Administradores de Conta de uma conta de cliente pode adicionar utilizadores à conta.

Depois de um Parceiro Mitel ou um Administrador de Contas adicionar um utilizador a
uma conta de clientes, a Consola de CloudLink Accounts envia um e-mail de verificação
ao utilizador.

Este e-mail de verificação inclui um botão Acabe de criar a sua conta. Premir este
botão leva os utilizadores para a página de inscrição de Mitel Accounts.
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Aqui, os utilizadores devem criar uma nova palavra-passe para as Mitel Accounts e
clicar em Concluído para concluir o processo de registo.

Note:
A palavra-passe deve conter pelo menos 8 caracteres.

Após a conclusão do registo, um Administrador de Conta ou um utilizador regular pode
iniciar sessão na Accounts Console. Para obter mais informações sobre como iniciar
sessão na Consola de Contas, consulte Iniciar Sessão enquanto Administrador de Conta
ou Utilizador on page 4.

Note:
Um Parceiro Mitel tem direitos administrativos para todas as contas de clientes
criadas por um Parceiro na mesma Conta de Parceiro. Um Administrador de Contas
tem direitos administrativos apenas para a conta do cliente a que pertence. Para
obter mais informações sobre os tipos de funções do utilizador e os seus privilégios,
consulte Funções e Privilégios do Utilizador.



Gerir Contas de Clientes 2
This chapter contains the following sections:

• Ao Gerir Contas
• Informações da Conta do Cliente
• Gestão de Utilizadores
• Funções e Privilégios do Utilizador
• Encomendas
• Subscrições
• Importação em Massa de Utilizadores
• Contactos de Apoio
• Registos de Apoio
• Gateway
• Permitir que os utilizadores editem ou eliminem mensagens do chat nas aplicações

CloudLink

Os tópicos que se seguem fornecem instruções para gerir contas de clientes e utilizadores,
atribuir contactos de apoio, adicionar utilizadores a uma conta de cliente em massa e
visualizar e atribuir a subscrição do MiTeam Meetings adquirida por um Parceiro a uma conta
de cliente e a utilizadores que façam parte da conta.

2.1 Ao Gerir Contas

A página de Contas permite a um Parceiro Mitel visualizar, pesquisar, adicionar, editar,
eliminar e desativar todas as contas de cliente criadas por esse Parceiro. Para aceder
a esta página, o Parceiro deve clicar na opção Contas do menu de navegação no lado
esquerdo do Painel da Consola de Contas.

Note:
Os Parceiros Mitel dentro de uma Conta de Parceiro também podem visualizar as
contas de cliente criadas por outros Parceiros.

Adicionar uma Conta

Para adicionar uma nova conta, clique no botão Adicionar Conta. Introduza o Nome do
Cliente, País, Endereço, Cidade/Vila e Código Postal do cliente. Escolha o Idioma
Predefinido para a conta e atribua Contactos de Apoio. Clique em Guardar.
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Note:
A cada conta de cliente na Consola de Contas CloudLink é atribuído um identificador
único conhecido como "Identificação de Conta". Para visualizar a Identificação de
Conta de uma conta, vá para a página Informações de Conta dessa conta.

Visualizar Contas

Clique na seta para baixo acima da barra de Pesquisa na página Contas e, a partir da
lista suspensa, selecione para ver uma lista das contas ativas ou desativadas ao clicar
em Ativas ou Desativadas, respetivamente.

Pesquisar Contas

Na barra Pesquisar, introduza o nome da conta que está a pesquisar. O campo de
pesquisa exibe uma lista de nomes de conta correspondentes à medida que introduz as
letras.

Editar uma Conta

Para editar os detalhes de uma conta, clique na conta e edite os detalhes da conta

na página Informações de Conta que aparece. Clique no ícone  para guardar as
alterações.

Note:
Esta opção também está disponível para um Administrador de Conta de uma conta.

Desativar uma Conta

Para desativar uma conta, selecione a conta na página Contas e clique no botão
Desativar na página Informações de Conta que se abre. Abre-se uma tela pop-up.
Para continuar a desativar a conta, introduza a palavra "desativar" na caixa de texto que
aparece e clique em Desativar. Quando desativa uma conta, os utilizadores dessa conta
já não poderão entrar na CloudLink Accounts ou utilizar qualquer aplicação CloudLink.

Eliminar uma Conta

11 Guia do Utilizador da Consola de Contas CloudLink



Gerir Contas de Clientes

Note:
Quando apaga uma conta, o dispositivo CloudLink Gateway associado à conta
sofrerá uma reposição de fábrica. Para obter mais informações sobre a reposição
de fábrica, consulte Opções do Sistema em Configurar Definições e Opções
Avançadas.

Para eliminar uma conta, selecione a conta da lista e clique no botão Eliminar. Abre-
se uma tela pop-up. Para continuar a eliminar a conta, introduza a palavra "eliminar" na
caixa de texto que aparece e clique em Eliminar.

2.2 Informações da Conta do Cliente

A página Informações de Conta de uma conta de cliente permite ao Parceiro Mitel e
ao Administrador de Conta visualizar e editar informações da conta, ver a Identificação
da Conta e a localização da Cloud, atribuir contactos de Apoio e ativar ou desativar
integrações para uma conta. O Parceiro Mitel também pode eliminar ou desativar a
conta do cliente e visualizar os detalhes da Subscrição para a conta.

Para aceder à página de Informações de Conta de uma conta de cliente:

• Um Parceiro Mitel deve clicar nessa conta a partir da página de Contas.
• O Administrador de Conta dessa conta de cliente deve clicar na opção Conta do

menu de navegação no lado esquerdo do Painel da Consola de Contas.

Informações do Cliente

O painel de informações do cliente permite visualizar e editar os detalhes do cliente
a quem a conta pertence. Pode editar o Nome do Cliente, País, Província/Estado,
Endereço, Cidade, e o Código Postal do cliente. Também pode visualizar e copiar o
ID da conta do cliente e escolher o Idioma padrão e o Tipo de negócio do cliente.
O painel de informações do cliente também exibe o Número de Cliente SAP on page
13, o Cloud localização e o Tipo de PBX da conta do cliente.

Contactos de Apoio

Deve atribuir contactos de Apoio a uma conta de cliente para a qual todos os relatórios
de emissão relativos a essa conta são enviados. Para obter mais informações, consulte
Contactos de Apoio.
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Integrações

Pode integrar contas de clientes com outras aplicações Mitel, como MiCC, MiTeam
Meetings e MiCollab ao utilizar os botões de alternância deslizantes associados a cada
uma destas aplicações. Para obter mais informações, consulte Integrar Aplicações Mitel
com o CloudLink.

Privilégios

Quando integra uma conta de cliente com uma aplicação Mitel, os Privilégios específicos
(Autenticação Delegada e Permitir Acesso ao Convidado) associados a essa aplicação
também são ativados para essa conta. Um utilizador também pode ativar ou desativar
os Privilégios separadamente para uma conta ao utilizar os botões de alternância
associados a cada um desses privilégios. Para obter mais informações, consulte Integrar
Aplicações Mitel com o CloudLink.

Otimização da Largura de Banda

Para ativar a otimização da largura de banda para uma conta de cliente, deslize o
botão de alternância de Otimização da Largura de Banda para a direita na secção
Serviços de Chamadas. Para saber mais sobre otimização de largura de banda,
consulte a secção Otimização de Largura de Banda no tópico Requisitos do Sistema da
documentação da CloudLink Platform.

Número de Cliente SAP

O Número de Cliente SAP é um campo somente de leitura que exibe a Identificação
SAP dos clientes que tenham uma subscrição dos serviços ou aplicação CloudLink,
como pedido pelos seus Revendedores ou Distribuidores. Para uma conta MiCloud
Connect, o nome deste campo será Número de Faturação do Cliente.

Subscrições

O painel Subscriptions exibe a lista de todas as licenças do MiTeam Meetings
atribuídas a uma conta de cliente. Para mais informações, consulte Subscrições on page
22.

2.3 Gestão de Utilizadores

A página Utilizadores de uma conta de cliente contém a lista de todos os utilizadores da
conta do cliente. Todos os utilizadores numa conta de cliente podem interagir uns com
os outros utilizando várias aplicações Mitel após a integração do CloudLink estar ativada
nestas aplicações.
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A página Utilizadores permite que os Parceiros Mitel ou os Administradores de Contas
de um cliente adicionem, editem, visualizem e pesquisem um utilizador; ativar os direitos
administrativos para um utilizador; redefinir a palavra-passe de um utilizador; reenviar
a um utilizador o e-mail de boas-vindas; atribuir produtos e licenças a um utilizador; e
eliminar um utilizador dessa conta.

Para aceder à página Utilizadores de uma conta de cliente:

• Parceiro Mitel: Clique na conta a partir da página Contas. A página Informações de
Conta abre-se e a opção Utilizadores será apresentada no menu de navegação no
lado esquerdo do Painel da Consola de Contas. Clique na opção Utilizadores.

• Administrador de Conta: Clique na opção Utilizadores do menu de navegação no
lado esquerdo do Painel da Consola de Contas.

Adic. util.

Um Parceiro Mitel pode adicionar utilizadores às contas dos clientes. Um Administrador
de Conta de uma conta de cliente pode adicionar utilizadores a essa conta. Para
adicionar um novo utilizador, clique no botão Adicionar Utilizador. Tem de inserir os
detalhes seguintes no formulário que abre.

• Insira um nome em pelo menos um dos campos entre Nome, Primeiro nome, e
Apelido. Isto será apresentado como o NOME do utilizador na página Utilizador.

• Insira um endereço de e-mail válido para o utilizador no campo E-mail. Certifique-
se de que não insere um endereço de e-mail já atribuído a um utilizador existente na
conta do cliente.

Para ativar os direitos administrativos para o utilizador, deslize o botão de alternância
Administrador de Conta para a direita. Clique em Criar. Um e-mail de boas-vindas
é enviado para o endereço de e-mail do utilizador e a página de edição do utilizador é
aberta onde o Parceiro ou o Administrador de Conta pode atribuir licenças ao utilizador.

Pode adicionar utilizadores em massa a uma conta de cliente na Consola CloudLink
Accounts ao utilizar a funcionalidade de importação em massa. Para mais informações,
consulte Importação em Massa de Utilizadores on page 24.

Utilizadores do Filtro

O botão  na página Utilizador permite que o Administrador da Conta ou o
Parceiro Mitel filtre a lista de utilizadores numa conta por tipo de usuário e os produtos
para os quais eles têm licenças. Para filtrar, clique no botão +Adicionar filtro. É exibida
uma lista suspensa.
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Para filtrar a lista de utilizadores por tipo de utilizador, selecione Propriedade. Da lista
de propriedades que são exibidas, escolha qualquer tipo de propriedade. Para ver
uma lista de utilizadores administrativos, todos os utilizadores, utilizadores registados
ou não, utilizadores PBX, utilizadores MiCloud ou IoT ligados, clique nas respetivas
opções da lista de Propriedades Admins, Utilizadores, Registados, Não registados,
Utilizadores PBX , Ligados em MiCloud ou Ligados em IoT.

Para filtrar a lista de utilizadores com base nos produtos para os quais eles têm licença,
selecione Produto. Os produtos para os quais um utilizador está licenciado são exibidos
na lista de Produtos.

Pesquisar Utilizadores

Na barra de Pesquisa, introduza o nome ou o endereço de e-mail do utilizador que está
a procurar. A página Utilizadores apresenta uma lista de utilizadores correspondentes à
medida que introduz as letras.

Importar Utilizadores

Para adicionar utilizadores em massa a uma conta de cliente, selecione a conta do
cliente e clique em Importar Utilizadores. Para mais informações em como adicionar
utilizadores em massa, consulte Importação em Massa de Utilizadores on page 24.
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Note:
Um Parceiro Mitel pode adicionar utilizadores em massa a todas as contas dos
clientes. Um Administrador de Conta de uma conta de cliente pode adicionar
utilizadores em massa a essa conta.

Editar Utilizador

Para editar os detalhes de um utilizador, clique no utilizador e edite os detalhes do
utilizador no formulário que se abre. Pode editar o Nome, Primeiro Nome, Apelido,
Endereço de E-mail e número de contacto de um utilizador; atribuir licença MiTeam
Meetings a um utilizador (se aplicável); ativar ou desativar o botão de alternância
Administrador de Conta; reenviar o email de boas-vindas a um utilizador; repor
a palavra-passe de um Administrador de Conta; ou Eliminar um utilizador. Clique
em Guardar para guardar as alterações ou clique em Cancelar para descartar as
alterações.

Atribuir um Utilizador como Administrador de Conta

Para ativar os direitos administrativos para um novo utilizador, deslize o botão
de alternância Administrador de Conta para a direita no formulário de detalhes
do utilizador quando cria o utilizador. O botão de alternância fica azul quando um
utilizador é definido como Administrador de Conta. Para ativar ou desativar os direitos
administrativos de um utilizador, clique no utilizador a partir da página Utilizadores
e no formulário de detalhes do utilizador que se abre, deslize o botão de alternância
Administrador de Conta respetivamente para a direita ou para a esquerda.

Repor Palavras-passe

Para repor de uma só vez a palavra-passe de todos os utilizadores dentro da conta
de um cliente, clique na opção Gerir e a partir do painel que abre, clique em Repor
Palavras-passe para todos. Para repor a palavra-passe dos utilizadores selecionados,
selecione os utilizadores a partir da página Utilizadores e faça o seguinte.

•
Clique no ícone . A partir do painel que se abre, clique em Repor palavras-passe.

• Clique na opção Gerir e a partir do painel que abre, clique em Repor palavras-
passe.

Um email contendo o link Repor Palavra-passe é enviado para o endereço de e-mail
registado do utilizador.
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Note:
O email Repor Palavra-passe é enviado apenas para os utilizadores que tem os
seus detalhes registados na Mitel e construíram uma conta.

Enviar E-mail de Boas-vindas

Para enviar um e-mail de boas-vindas a todos os utilizadores dentro de uma conta de
cliente, siga uma das seguintes opções:

•
Clique no ícone  na página Utilizadores e a partir do painel que abre, clique em
Enviar E-mails de Boas-vindas.

• Clique na opção Gerir na página Utilizadores e a partir do painel que abre, clique em
Enviar E-mails de Boas-vindas a todos.

Para enviar um e-mail de boas-vindas aos utilizadores selecionados, selecione os
utilizadores a partir da página Utilizadores siga uma das seguintes opções:

•
Clique no ícone  a partir da página Utilizadores e a partir do painel que abre,
clique em Enviar E-mails de Boas-vindas.

• Clique na opção Gerir a partir da página Utilizadores e a partir do painel que abre,
clique em Enviar E-mails de Boas-vindas.

Gerir

Clicar na opção Gerir na página Utilizadores de uma conta de cliente abre o painel que
exibe o número de licença de MiTeam Meetings disponíveis para aquela conta e opções,
para atribuir a licença de MiTeam Meetings aos utilizadores, cancelar a atribuição da
licença de MiTeam Meetings aos utilizadores existentes, enviar e-mail de boas-vindas a
todos e repor a palavra-passe dos utilizadores.
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Note:
Os detalhes das licenças MiTeam Meetings apenas serão exibidos se:

• a conta em a integração MiTeam Meetings ligada e a integração MiCollab
desligada.

• a conta tem pelo menos uma subscrição/pedido MiTeam Meetings atribuída a ela.
• a conta não é uma Conta de Parceiro.

• Para atribuir de uma só vez licenças MiTeam Meetings a todos os utilizadores de uma
conta de cliente, clique na opção Gerir e clique Atribuir a todos, a partir do painel
que abre.

• Para cancelar a atribuição de uma só vez das licenças MiTeam Meetings de todos
os utilizadores de uma conta de cliente, clique na opção Gerir e clique Cancelar
Atribuição a todos, a partir do painel que abre.

• Para atribuir licenças MiTeam Meetings aos utilizadores selecionados, selecione os
utilizadores a partir da página Utilizadores, clique na opção Gerir e clique Atribuir, a
partir do painel que abre.
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• Para cancelar a atribuição das licenças MiTeam Meetings dos utilizadores
selecionados, selecione os utilizadores a partir da página Utilizadores, clique na
opção Gerir e clique Canelar Atribuição, a partir do painel que abre.

Note:
Se as licenças não estiverem disponíveis para atribuir aos utilizadores, a mensagem
X (número de licenças necessárias) é(são) necessário(ias) licença(s)
adicional(ais) para os utilizadores selecionados. Por favor, compre mais ou
cancele a atribuição de licenças existentes e tente novamente é exibido.

Eliminar Utilizador

Para apagar um utilizador, faça uma das opções seguintes:

• Selecione o utilizador a partir da página Utilizadores e clique no botão Eliminar a
partir do formulário que aparece.

• Selecione a caixa de verificação associada aos utilizadores que pretende eliminar e
clique em Eliminar utilizadores na página Utilizadores.

Note:

• Não pode eliminar um Parceiro Mitel ou um utilizador sincronizado do MiCloud
Connect.

• A eliminação de um utilizador sincronizado a partir de um PBX apenas irá remover
a conta CloudLink do utilizador e não irá eliminar o utilizador do PBX. Depois
da remoção, o utilizador irá continuar a estar listado na página Utilizadores da
Consola de CloudLink Accounts. Para adicionar uma conta CloudLink ao utilizador
novamente, o administrador da conta deve enviar um e-mail de boas-vindas ao
utilizador.

• A eliminação dos utilizadores SCIM sincronizados do Azure Active
Directory apenas removerá a conta CloudLink do utilizador e não o apagará do
Azure Active Directory.
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2.4 Funções e Privilégios do Utilizador

A CloudLink Accounts atribui uma função a todos os utilizadores quando são
adicionados à Consola de Contas CloudLink. A função do utilizador determina os
privilégios que são concedidos a um utilizador. A CloudLink Accounts suporta as
seguintes funções de utilizador.

Parceiro

Esta função é atribuída ao Parceiro Mitel que inicia sessão no Accounts Console através
do MiAccess. Após o início de sessão, um Parceiro Mitel pode criar, editar, desativar ou
eliminar contas de clientes; adicionar, editar e eliminar utilizadores; e ativar ou desativar
direitos administrativos para utilizadores.

Administrador de Conta

Esta função é atribuída a um utilizador por um Parceiro Mitel ou por um Administrador
de Conta. Após o início de sessão numa conta de cliente, um utilizador com esta função
pode adicionar, editar ou eliminar utilizadores (incluindo outros Administradores de
Conta); e ativar ou desativar os direitos administrativos dos utilizadores dessa conta.

Utilizador

Esta é a função básica do utilizador na Consola de Contas CloudLink. Os privilégios do
utilizador para esta função são restritos à redefinição das suas palavras-passe de início
de sessão.

Convidado

Esta função é atribuída a utilizadores anónimos quando acedem a contas para as quais
o acesso de convidados está ativado.

Note:
Enquanto Parceiro Mitel ou Administrador de Conta, pode modificar a função de
um utilizador básico para fornecer direitos administrativos ao utilizador e também
pode modificar a função de um Administrador de Conta para retirar os direitos
administrativos do utilizador. As restantes funções do utilizador não podem ser
modificadas. Consulte Definir Utilizador como Administrador para obter mais
detalhes.
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2.5 Encomendas

A página de Pedidos lista o Mitel One e as subscrições MiTeam Meetings adquiridas
por um Parceiro Mitel. Quando um Parceiro adquire uma subscrição, esta é
automaticamente listada nesta página enquanto Pedido. Os Parceiros podem utilizar
esta página para visualizar, pesquisar e atribuir os seus pedidos às contas dos clientes.
Podem também visualizar o número de seguimento do pedido, a conta à qual um pedido
é atribuído, a data de aquisição e a data de expiração dos pedidos.

Para aceder à página de Pedidos, clique na opção Faturação do menu de navegação
no lado esquerdo do Painel da Consola de Contas e clique na opção Pedidos para abrir
a página de Pedidos.

Visualizar Pedidos

Clique na seta para baixo ao lado dos Pedidos e, na lista suspensa, selecione para
visualizar uma lista de todos os pedidos, pedidos não atribuídos ou pedidos a expirar, ao
clicar em Todas, Não Atribuídas ou A Expirar, respetivamente.

Pesquisar Pedidos

Na barra de Pesquisar pedidos, introduza uma das seguintes opções; a identificação
do pedido SAP, número de pedido do revendedor, a conta à qual um pedido está
associado, o número de seguimento ou a data de expiração do pedido que está a
pesquisar. A página Pedidos exibe uma lista de pedidos correspondentes à medida que
introduz os carateres.

Atribuir Pedidos

Para atribuir um pedido a uma conta, clique no botão Atribuir adjacente ao pedido.
Aparece um painel. Clique em Empresa. No menu suspenso que aparece, exibindo
os nomes das contas com um campo de Pesquisa, introduza o nome da conta para a
qual quer associar o pedido. O campo de Pesquisa exibe uma lista de nomes de conta
correspondentes à medida que introduz os carateres. Selecione a conta e clique em
Atribuir.

Detalhes da encomenda

Clique no pedido para visualizar os detalhes de um pedido. Um painel aparece, exibindo
o número de seguimento do pedido, o número de licenças MiTeam Meetings no pedido,
a conta à qual o pedido é atribuído, o prazo e a data de aquisição do pedido. Clique
em Visualizar detalhes de seguimento adicionais para ver o Número de Pedido do
Revendedor, a Identificação SAP do Revendedor, o Número de Pedido do Cliente e
a Identificação SAP do Pedido. Clique em Fechar para sair do painel.
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2.6 Subscrições

O painel Subscrições exibe a lista de todas as licenças das aplicações CloudLink
atribuídas a uma conta de cliente.

No painel Subscrição, clique em  para ver o número de subscrição, detalhes da
subscrição, número restante de licenças disponíveis para a conta e a data de início da
subscrição.

Note:

• O painel de Subscrições não está disponível para as contas do Prime Partner.
• O painel de Subscrições não está disponível para um Parceiro que não tenha

uma conta de faturação.

Um Parceiro Mitel ou um Administrador de Contas de uma conta de cliente pode aceder
ao painel de Subscrições fazendo uma das seguintes opções:
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• Clique na opção Faturação no menu de navegação do lado esquerdo do Painel
da Consola de Contas e clique na opção Subscrições para abrir a página de
Subscrições.

• Navegue até a página Informações de Conta da conta do cliente. O painel de
Subscrições é exibido na parte inferior da página.
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Adicionar Pedido

Note:
Esta opção só está disponível para um Parceiro Mitel que tenha uma conta de
faturação.

A opção Adicionar Pedido no painel de Subscrições de uma conta de cliente permite
ao Parceiro Mitel adicionar um pedido à conta do cliente diretamente do painel de
Subscrições. Para fazê-lo:

1. Clique em Adicionar Pedido. A página Pedidos abre, exibindo a lista de todos os
pedido Não Atribuídos.

2. Para atribuir um pedido a uma conta, clique no botão Atribuir adjacente ao pedido.
Aparece um painel, com o campo Empresa a exibir o nome da conta do cliente.

3. Clique em Atribuir. O pedido será atribuído à conta do cliente e será reencaminhado
para o painel Subscrições.

Para adicionar um pedido a uma conta de cliente diferente:

1. Clique em Empresa. É exibida uma lista suspensa com os nomes das contas e um
campo de Pesquisa.

2. No campo de Pesquisa, introduza o nome da conta à qual deseja atribuir o pedido.
O campo de Pesquisa exibe uma lista de nomes de conta correspondentes à medida
que introduz os carateres.

3. Selecione a conta e clique em Atribuir. O pedido será atribuído à conta do cliente;
no entanto, não será redirecionado para o painel de Subscrições dessa conta, mas
permanecerá na página de Pedidos.

2.7 Importação em Massa de Utilizadores

Um Parceiro Mitel ou um Administrador de Conta pode adicionar utilizadores em massa
a uma conta de cliente na Consola CloudLink Accounts ao utilizar a funcionalidade de
importação em massa. Isto remove a necessidade de um Parceiro ou Administrador
de Conta adicionar utilizadores à Consola um de cada vez. Só precisam de inserir os
detalhes de cada utilizador no modelo de folha de cálculo fornecido e com o clique de
um botão, estes utilizadores serão adicionados à conta do cliente.
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Para adicionar utilizadores em massa a uma conta de cliente, selecione a conta do
cliente e clique em Importar Utilizadores na página Utilizadores da conta do cliente. O
painel Importar Utilizadores é aberto.

Clique na ligação modelo de planilha. Uma folha de cálculo contendo os campos
nos quais os detalhes do utilizador devem ser inseridos é descarregada para o local
predefinido de transferência no seu sistema. Utilizando o Microsoft Excel, insira os
detalhes do utilizador nos campos da folha de cálculo. A folha de cálculo contém os
campos PRIMEIRO NOME, APELIDO, NOME, EMAIL e FUNÇÃO.

• Deve introduzir os detalhes em pelo menos um dos campos entre PRIMEIRO NOME,
APELIDO e NOME.

• Deve inserir um endereço de e-mail válido para o utilizador no campo E-MAIL.
Certifique-se de que não insere:

• um endereço de e-mail já atribuído a um utilizador existente na conta do cliente
• o mesmo endereço de e-mail para diferentes utilizadores na folha de cálculo

• O utilizador deve inserir uma função de utilizador no campo FUNÇÃO. As funções de
utilizador disponíveis são Utilizador e Administrador de Conta. Se não introduzir
uma função de utilizador, a função predefinida Utilizador é atribuída a esse utilizador.

Guarde a folha de cálculo. Volte para a página Utilizadores da conta do cliente e clique
em Carregar a partir do painel Importar Utilizadores. Uma janela é aberta. Navegue
até o local onde a folha de cálculo está guardada, selecione a folha de cálculo e clique
em Abrir. Uma janela de Pré-Visualização abre-se.

A janela de Pré-visualização resume os detalhes do utilizador que inseriu. A coluna

ESTADO para um utilizador mostrará um ícone de erro ( ) se houver um erro nos
detalhes que introduziu. Pode proceder para adicionar utilizadores à conta do cliente ao
clicar no botão Carregar. No entanto, se prosseguir para adicionar utilizadores quando o
ESTADO apresenta o ícone de erro:
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• Os utilizadores sem erros nos detalhes do utilizador são adicionados à conta do
cliente e serão removidos da janela de Pré-Visualização.

• Os utilizadores com erros nos detalhes do utilizador não serão adicionados à conta do
cliente. Eles continuarão a permanecer na janela de Pré-Visualização até que faça as
correções necessárias e as adicione à conta do cliente ou as elimine.

Clique nos campos que têm erros e faça as correções necessárias. Se não houver erros
nos detalhes do utilizador, uma etiqueta na parte superior da janela de Pré-Visualização
apresenta Nenhum erro encontrado.

Na janela de Pré-Visualização, também pode:

• alterar a função de utilizador ao clicar na seta para baixo ao lado da função de
utilizador e selecionando uma função de utilizador a partir do menu suspenso

•
eliminar um utilizador ao clicar no ícone 

• adicione um utilizador ao clicar em Adicionar Linha e introduzindo os detalhes de
utilizador necessários.

Após fazer todas as correções e modificações necessárias, clique em Carregar para
adicionar os utilizadores à Consola de Contas. Os utilizadores serão agora listados
na página Utilizadores da Consola de Contas. Se clicar em Cancelar, a operação de
importação em massa é cancelada.

Depois de adicionar utilizadores em massa a uma conta de utilizador, tem de enviar
emails de Boas-vindas aos utilizadores registados e iniciar a sessão nas várias
aplicações CloudLink. Para enviar o e-mail de Boas-vindas, faça o seguinte:
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1. Na página Utilizadores, selecione a caixa de seleção associada ao utilizador para o
qual quer enviar o e-mail de Boas-vindas.

2.
Clique no ícone  e a partir do painel que abre, clique em Enviar Boas-vindas.

Um e-mail de Boas-vindas é enviado aos utilizadores selecionados.

2.8 Contactos de Apoio

O campo Contactos de Apoio de uma conta de cliente lista todos os contactos
adicionados por um utilizador Parceiro ou um utilizador Administrativo dessa conta para
os quais todos os relatórios de emissão relativos a essa conta são enviados. Estes
contactos podem ser um Parceiro existente ou qualquer outro endereço de e-mail
atribuído para ser um Contacto de Apoio para essa conta.

Quando um cliente comunica um problema com uma aplicação CloudLink, é enviado
um e-mail para os Contactos de Apoio. Os Contactos de Apoio são responsáveis por
abordar os problemas reportados pelos seus clientes e, quando necessário, contactar
o Apoio Técnico de Parceiros Mitel através dos canais apropriados. A Mitel não entra em
contacto com o parceiro ou com o cliente em relação a estas comunicações. Para mais
informações, consulte o Processo de Apoio aos Parceiros das Aplicações CloudLink.

Adicionar ou Editar um Contacto de Apoio (Utilizador Parceiro)

Um Parceiro deve adicionar Contactos de Apoio enquanto cria uma conta. Os contactos
adicionados podem incluir utilizadores Parceiros e endereços de e-mail explícitos.

Note:
É obrigatório adicionar pelo menos um Contacto de Apoio enquanto se cria uma
nova conta de cliente.
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Para adicionar contactos de apoio à conta enquanto utilizador Parceiro, siga o seguinte
procedimento:

• Para adicionar Parceiros como Contactos de Apoio:

1. Navegue até a página Informações de Conta da conta do cliente.
2. No campo de pesquisa Contactos de Apoio, introduza o nome do Parceiro de que

está a pesquisar. O campo de pesquisa exibe uma lista de Parceiros cujos nomes
ou endereços de e-mail correspondem às letras que introduz.

3. Clique no nome para adicionar esse Parceiro como Contacto de Apoio. O nome do
Parceiro é exibido na lista de Contactos de Apoio.

4. Clique em Guardar. Os Parceiros selecionados são definidos como Contactos de
Apoio para a conta.

• Para adicionar endereços de e-mail explícitos como Contactos de Apoio:

1. Navegue até a página Informações de Conta da conta do cliente.
2. No campo de pesquisa de Contactos de Apoio, introduza o endereço de e-mail

que deseja atribuir como Contacto de Apoio e prima ENTER. Se o endereço de
e-mail inserido for válido, é exibido como Contactos de Apoio. Se o endereço
de e-mail inserido não for válido, o portal exibe a mensagem Contém um e-mail
inválido.

3. Clique em Guardar. Os endereços de e-mail selecionados são definidos como
Contactos de Apoio para a conta.

Um utilizador Parceiro também pode editar os Contactos de Apoio para uma conta
existente, ao seguir o seguinte procedimento:

1. Clique em Visualizar Contas no painel da consola. Abre a página Contas. Clique na
conta que deseja editar. A página Informações de Conta para essa conta é aberta.

2. No campo de Contactos de Apoio,

• Clique em X contra um nome ou endereço de e-mail de um Contacto de Apoio para
eliminar esse Contacto de Apoio.

• Siga o mesmo procedimento para adicionar Contactos de Apoio para uma nova
conta para adicionar Contactos de Apoio à conta.

3. Clique em Guardar para guardar as alterações.

Editar um Contacto de Apoio (Utilizador Administrador)

Um utilizador Administrador pode eliminar ou adicionar Contactos de Apoio apenas para
contas existentes, que são criadas por um Parceiro.
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Para editar os Contactos de Apoio de uma conta como utilizador administrativo, utilize o
seguinte procedimento:

1. Clique em Visualizar Conta a partir do painel da consola. A página Informações de
Conta é aberta.

2. O campo Contactos de Apoio apresenta os nomes ou endereços de e-mail de todos
os Contactos de Apoio existentes para essa conta.

3. Clique em X contra um endereço de e-mail para eliminar esse Contacto de Apoio.
4. Para adicionar mais Contactos de Apoio para a conta, introduza um endereço de

e-mail válido na barra de pesquisa. O campo de pesquisa apresenta uma lista de
endereços de e-mail válidos que correspondem às letras que introduz.

5. Clique no botão Adicionar ao lado de um endereço de e-mail para adicionar esse
endereço de e-mail como o de um Contacto de Apoio. O endereço de e-mail é
apresentado nos Contactos de Apoio.

6.

Clique no ícone  para guardar as alterações.

2.9 Registos de Apoio

A página de Registos de Apoio de uma conta de cliente permite a um Parceiro Mitel ou
um Administrador de Conta visualizar ou editar os registos de apoio na conta de cliente.
Os registos de apoio são criados quando um utilizador na conta do cliente relata um
problema com uma aplicação CloudLink. O Parceiro Mitel ou um Administrador de Conta
pode clicar num registo de suporte para ver ou editar os detalhes desse registo.

Para ver a página de Registos de Apoio, utilize o seguinte procedimento:

1. Inicie sessão na Consola de Contas CloudLink on page 1.
2. Aceda ao painel de Registos de Apoio através de uma das seguintes opções:

• Se iniciou sessão como o Parceiro Mitel:

No painel esquerdo, clique em Contas e selecione a conta para a qual deseja ver
os registos. A página Informações de Conta é exibida. A partir do painel esquerdo
clique em Apoio e, em seguida, clique em Registos de Apoio.

• Se iniciou sessão como o Administrador de Conta:

No painel da esquerda, clique em Apoio e, em seguida, em Registos de Apoio.

A página de Registos de Apoio para a conta selecionada abre exibindo uma lista de
registos.
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Clique no registo que quer ver da lista de registos.

Pesquisar Registos

Pode pesquisar por registos com base em títulos de registos. Na barra de Pesquisa,
digite o TÍTULO DO REGISTO como critério de pesquisa. Será apresentada uma lista de
registos correspondentes.

Note:
Não é possível pesquisar registos com base no NOME DO PRODUTO, DATA &
HORA ou INFORMADOR.

Adicionar filtro

Por predefinição, a página de Registos de Apoio exibe todos os registos para todas as
aplicações. Pode filtrar a lista de registos por aplicação e por estado dos registos. Para
fazer isto, clique em Adicionar filtro e selecione Produto ou Estado para adicionar o
filtro correspondente.
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A lista de produtos apresentada após a seleção do filtro do Produto, mostra todos os
problemas de aplicação criados nos últimos 60 dias.

Ver um Registo

Clique no registo que deseja ver da lista de registos exibida na página Registos de
Apoio. A página de detalhes do registo abre-se, mostrando os detalhes do registo. Se
o cliente anexou uma imagem juntamente com a descrição, a imagem será exibida em
Detalhes do Anexo. As imagens seguintes mostram exemplos da página de detalhes
do registo:

• Se iniciou sessão como o Parceiro Mitel
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• Se iniciou sessão como o Administrador de Conta

Para transferir um ficheiro de registo e os seus anexos, clique no separador Exportar
Registos. O registo e os anexos são transferidos como um ficheiro zip. Descomprima
o ficheiro para ver o ficheiro de texto. A caixa Detalhes do Relatório contém uma
descrição do problema escrita pelo cliente.
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Ver Anexo

Se o cliente anexou uma captura de ecrã juntamente com a descrição, a captura de ecrã
será exibida em Anexos. Para ampliar uma imagem, passe o cursor sobre a imagem e

clique em Clicar para Ampliar. Clique no ícone  para a imagem.

Se quiser transferir um anexo, clique em Transferir. O anexo será guardado no seu
sistema.

Estado do registo

O estado do registo é útil para o Parceiro Mitel na identificação da métrica dos registos
com base no seu estado. A secção de Apoio aos Parceiros na página de Registos de
Apoio exibe o estado dos registos juntamente com notas.

Seguem-se os três estados de registos:

• Aberto: Uma nova edição é criada por um utilizador da Aplicação CloudLink através
da conta do cliente. Quando o assunto está em estado aberto, é enviado um e-mail
periódico de lembrete ao contacto de apoio do parceiro pelo CloudLink. O e-mail de
lembrete é para alertar que o cliente ainda pode estar a experienciar o problema.

• Reportado: A questão já foi reportada e está a ser tratada.
• Resolvido: A questão está resolvida.

Note:
Após o Parceiro Mitel resolver uma questão, o estatuto da questão deve ser
atualizado de Aberto para Resolvido. É apenas quando o Parceiro Mitel não é capaz
de resolver a questão e escalar a questão para a Mitel que o estado Reportado é
utilizado. Quando a questão for resolvida pela Mitel, o Parceiro Mitel deve atualizar o
estado de Reportado para Resolvido.
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Se iniciou sessão como um Parceiro Mitel, pode:

• Ver o estado do registo.
• Alterar o estado do registo.

Execute os seguintes passos para alterar o estado do registo:

1. Na lista pendente Estado, selecione o estado como Aberto, Reportado, ou
Resolvido.

2. Pode adicionar uma nota sobre o registo, tal como o ID do bilhete ou o estado do
registo.

3. Clique em Guardar Notas e Estado para guardar as alterações.

Se tiver iniciado sessão como Administrador de Conta, pode ver o estado do registo
juntamente com as notas, mas não pode alterar o estado dos registos.

2.10 Gateway

A página de suporte Gateway está disponível para o Parceiro Mitel e para os
Administradores de Contas de contas de clientes para as quais o CloudLink Gateway
está ativado. A página de suporte do Gateway fornece acesso rápido para o Parceiro
Mitel ou o Administrador de Contas agendar atualizações do gateway, rever registos
específicos, rastrear chamadas, reiniciar o gateway e atualizar a versão do sistema.
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Para aceder à página de suporte do Gateway, clique no ícone  no painel de
Suporte e, em seguida, clique em Gateway. A página parcial Avançada é exibida.
Esta página permite selecionar definições avançadas e opções que são úteis para
resolver problemas, especialmente quando se trabalha com o Apoio da Mitel. Para
mais informações sobre a configuração de definições e opções avançadas, consulte
Configurar definições e opções avançadas.

Em alguns casos, ao tentar aceder a esta página, é apresentada a seguinte mensagem
de erro.
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A mensagem de erro é exibida se:

• a conta do cliente tiver a integração CloudLink Gateway adicionada, mas o
onboarding não tiver progredido além do passo do Gateway para ligar um gateway à
conta.

• há um problema de ligação com o gateway da conta do cliente.

Para resolver o estado da integração CloudLink Gateway, navegue até Integração e
Aplicações no painel de navegação à esquerda e investigue o problema.

2.11 Permitir que os utilizadores editem ou eliminem
mensagens do chat nas aplicações CloudLink

O Parceiro Mitel ou o Administrador de Conta de um cliente pode ativar ou desativar
a funcionalidade que permite que os utilizadores dessa conta do cliente editem ou
eliminem mensagens do chat partilhadas nas aplicações CloudLink. Para tal, o Parceiro
Mitel ou o Administrador deve realizar os seguintes passos:

1. Inicie sessão na Consola de CloudLink Accounts.
2. Clique na opção Contas no menu de navegação do lado esquerdo do Painel da

Consola de Contas.

Guia do Utilizador da Consola de Contas CloudLink 36



3. Na lista de contas apresentada, clique na conta na qual pretende editar ou eliminar
mensagens do chat. Surge uma página de Informações de Conta quando clica na
conta.

4.
No painel Integrações, clique no ícone  associado à integração do Chat.

Abre-se a caixa de diálogo Definições do Serviço de Chat.
5. Por predefinição, a opção Permitir edição e eliminação de mensagens está

ativada na conta. Para evitar que os utilizadores de uma conta eliminem ou editem as
mensagens do chat, desmarque a caixa de verificação Permitir edição e eliminação
de mensagens e clique em Guardar.



Integrações das CloudLink Accounts 3
This chapter contains the following sections:

• Integrar Aplicações Mitel com CloudLink Accounts
• Integrar aplicações de terceiros nas CloudLink Accounts

O CloudLink suporta integração com outras aplicações Mitel e de terceiros para permitir o
provisionamento de utilizadores na base de dados CloudLink e para permitir a comunicação
entre soluções no local e aplicações baseadas na nuvem e com recursos amplos.

Note:

• Por padrão, a integração do Chat é sempre ativada para uma conta de cliente.
• Se uma conta tiver uma subscrição atribuída para uma aplicação e a aplicação não

estiver integrada com o CloudLink, é exibida uma mensagem de aviso.

Adicionar uma integração a uma conta de cliente

Para adicionar integrações a uma conta de cliente:
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1. Aceda à página de Integrações através de uma das seguintes opções:

• A partir da página Informações de Conta:

Aceda a página de Informações de Conta da conta do cliente, fazendo o seguinte.

a. Um Parceiro Mitel deve clicar na conta a partir da página de Contas.
b. Um Administrador de Conta da conta deve clicar na opção Conta do menu de

navegação no lado esquerdo do Painel da Consola de Contas.

A página Informações de Conta é aberta e o painel Integrações é exibido na metade
inferior da página.

• A partir da opção Integração e Aplicações:

Clique na opção Integração e Aplicações do menu de navegação do lado esquerdo do
Painel da Consola de Contas.
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2. No painel Integrações, clique em + Adicionar novo. Um ecrã pop-up apresenta as
integrações disponíveis.

Note:

Um Parceiro Mitel não pode ativar integrações na Conta do Parceiro porque a
integração não é suportada para as Contas do Parceiro. Para integrar a CloudLink
com outras aplicações, um Parceiro deve criar uma nova conta de cliente e ativar
integrações nessa conta. A Mitel recomenda que desative qualquer integração
existente na Conta de Parceiro para experimentar a funcionalidade completa dos
recursos. Para obter mais informações sobre as Contas de Parceiro, consulte Iniciar
sessão como Parceiro Mitel.

3. Escolha o tipo de integração que deseja adicionar clicando no separador correspondente,
Mitel ou de terceiros:

• O separador Mitel exibe todas as integrações Mitel suportadas.
• O separador de terceiros exibe uma lista de integrações de terceiros suportadas.
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4. Clique no botão Adicionar associado à integração e clique em Concluído.

A integração é adicionada à conta do cliente e é adicionada ao painel Integrações.
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Remover uma integração de uma conta de cliente

Para remover uma integração existente de uma conta de cliente:

1. Aceda à página Integrações, seguindo as instruções mencionadas no Passo 1 de
Adicionar uma integração a uma conta de cliente on page 38.

2. A partir do painel de Integrações que se abre, remova a integração utilizando um dos
seguintes métodos:

• Desative o botão de alternância associado à integração no painel Integrações.
• No painel Integrações, passe o rato sobre o botão Adicionado associado à integração

e clique em Remover.

Os tópicos que se seguem fornecem informações sobre como integrar uma conta CloudLink
nas várias aplicações da Mitel e em aplicações de terceiros.

3.1 Integrar Aplicações Mitel com CloudLink Accounts

A CloudLink suporta integração com aplicações Mitel como Mitel One, CloudLink
Gateway, MiTeam Meetings, MiCollab, e MiContact Center para permitir a comunicação
entre soluções no local e aplicações baseadas em nuvem e com recursos amplos.

Integração Mitel One

Adicionar a integração Mitel One a uma conta de cliente permite aos utilizadores da
conta acederem à aplicação Mitel One. O Parceiro Mitel ou o Administrador de Conta
pode gerir as funcionalidades do Mitel One para cada utilizador da conta. Para obter
mais informações, consulte Integração Mitel One.

Integração do CloudLink Gateway

Adicionar a integração CloudLink Gateway a uma conta de cliente permite que o
Parceiro Mitel ou Administrador de Conta associe o gateway com a conta de cliente,
configure e ligue o PBX, e que implemente uma aplicação CloudLink para todos os
utilizadores na conta. Para mais informações, consulte Integrar o CloudLink Gateway
com CloudLink Accounts on page 59.

Integração MiCC

Adicionar a integração MiCC a uma conta de cliente permite ao Parceiro Mitel ou ao
Administrador da Conta aceder ao portal de Administração do Centro de Contacto.
Após a integração ser adicionada, o ícone de Administração do Centro de Contacto

 aparece no canto superior direito da página de Informações de Contas. Clique no
ícone e a partir da caixa de diálogo que se abre, clique em Administração do Centro
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de Contacto. A página Sobreposições de Chat abre-se. Pode criar novos chats a partir
desta página. Para obter mais informações sobre a criação de chats, consulte a secção
Sobreposições de Chat no Guia de Integração para MiContact Center com o Google
Contact Center AI.

Integração da MiTeam Meetings

Adicionar a integração da MiTeam Meetings a uma conta de cliente permite que todos
os utilizadores da conta tenham uma subscrição MiTeam Meetings válida para aceder
à aplicação MiTeam Meetings. Para mais informações, consulte Integração da MiTeam
Meetings on page 72.

Integração MiCollab

Adicionar a integração do MiCollab a uma conta de cliente permite o Chat CloudLink
na aplicação MiCollab de todos os utilizadores da conta se o administrador do MiCollab
tiver ativado o Chat CloudLink no Servidor MiCollab. Para mais informações sobre
como ativar o Chat CloudLink no Servidor MiCollab, consulte o documento da solução
MiCollab CloudLink.

Privilégios associados à integração

Quando uma integração é adicionada a uma conta de cliente, os privilégios específicos
associados a essa integração são também ativados para essa conta. Um Parceiro
Mitel ou Administrador de Conta pode também ativar ou desativar estes privilégios
para os utilizadores numa conta sem adicionar integrações separadamente ao utilizar
os botões de alternância associados a cada um destes privilégios na secção de
Privilégios. Quando uma integração é removida para a uma conta, os privilégios
correspondentes também serão desativados se não existir outra integração que partilha
esses privilégios.

A tabela seguinte descreve os privilégios que são ativados quando um Parceiro ou
Administrador de Conta ativa o botão de alternância de integração para cada integração
de uma conta.

Integração Função

Mitel One A Mitel One tem como privilégio associado Permitir A
cesso a Convidados por predefinição. Portanto, quand
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Integração Função
o o botão de alternância do Mitel One é ativado, esse
privilégio é automaticamente ativado e adicionado à co
nta.

MiCC O MiCC tem a Autenticação Delegada e Permitir Acesso
 a Convidados como os privilégios associados por pre
definição. Portanto, quando o botão de alternância do
MiCC é ativado, estes dois privilégios são automaticam
ente ativados e adicionados à conta.

MiTeam Meetings A MiTeam Meetings tem como privilégio associado 
Permitir Acesso a Convidados por predefinição. Porta
nto, quando o botão de alternância do MiTeam Meeting
s é ativado, esse privilégio é automaticamente ativado e
 adicionado à conta.

MiCollab O MiCollab tem a Autenticação Delegada como privilég
io associado por predefinição. Portanto, quando o bo
tão de alternância do MiCollab é ativado, esse privilégio
é automaticamente ativado e adicionado à conta.

Privilégios

Autenticação Delegada

A autenticação delegada permite que os clientes autorizados na conta solicitem tokens
de utilizador em nome dos utilizadores da conta. Isto permite que qualquer servidor que
gere a conta, como o servidor MiCollab ou o MiContact Center, utilize as funcionalidades
do CloudLink, como o serviço de chat.

Permitir o Acesso a Convidados

Quando o privilégio Permitir o Acesso a Convidados é ativado numa conta, permitirá
o acesso a nível de convidado à conta para utilizadores anónimos que realmente
não existem na conta. Isto permite que funcionalidades como o chat de Convidados
funcionem de modo a que utilizadores externos anónimos possam conversar com
utilizadores verificados na conta.

Note:
Para uma integração associada a uma conta, mesmo que todos os privilégios da
conta estejam desativados, a integração continua a estar associada a essa conta.
No entanto, a integração pode não funcionar corretamente.

Os tópicos que se seguem fornecem informações sobre como integrar uma conta
CloudLink nas aplicações várias da Mitel.
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3.1.1 Integração Mitel One

A aplicação Mitel One é uma aplicação de colaboração de próxima geração que fornece
funcionalidades avançadas de comunicação e se integra com o gestor de chamadas
da sua empresa (Cloud e no local) para aumentar a eficiência do trabalho e melhorar a
comunicação no local de trabalho. Fornece transições perfeitas entre recursos de voz,
vídeo e chat para uma experiência de colaboração completa. Pode encontrar e ligar-
se a indivíduos e grupos através de chamadas e chats, atender e responder a várias
chamadas em tempo real, e participar em videoconferências para vários participantes
com os seus contactos a partir do seu dispositivo PC ou Mac

Para ativar a aplicação Mitel One para os utilizadores numa conta de cliente, o Parceiro
Mitel ou o Administrador de Conta deve adicionar a integração Mitel One à conta do
cliente. Para o fazer, deve realizar os seguintes passos:

1. Inicie sessão na Consola CloudLink Accounts.
2. Adicione a integração de Mitel One para a conta do cliente. Para obter informações

sobre como adicionar a integração Mitel One, consulteAdicionar uma integração a
uma conta de cliente on page 38.

Após ter adicionado a integração Mitel One à conta do cliente, Mitel One será listado
no painel Integrações.

Gerir as funcionalidades do Mitel One

Após adicionar a integração do Mitel One a uma conta de cliente, pode gerir as
funcionalidades do Mitel One para os utilizadores dessa conta de cliente.
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Note:
Deve desativar o Chat e Telefonia para utilizadores do MiVoice Office que tenham
a integração Mitel One ativada na sua conta. Caso contrário, os utilizadores do
MiVoice Office terão chat e telefonia a ser executados nos clientes (Mitel One como
MiVoice Office Web Application) quando lançarem o Mitel One Meetings da MiVoice
Office Web Application.

• Para ativar ou desativar utilizadores de mudar o seu nome e avatar na aplicação Mitel
One:

Por predefinição, os utilizadores numa conta de cliente podem alterar o seu nome e
avatar na aplicação Mitel One. Para desativar esta funcionalidade:

1.
Clique no ícone associado com o Mitel One. A página Definições Mitel One
abre.

2. Limpe a caixa de verificação Permitir que os utilizadores mudem o seu nome e
avatar.

3. Clique em Guardar para guardar as definições. Clicar em Cancelar cancela a
operação.
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• Para ativar ou desativar a funcionalidade de Chat na aplicação Mitel One:

A funcionalidade de Chat da aplicação web Mitel One permite-lhe ligar-se em tempo
real a qualquer outro contacto ou grupo de contactos da aplicação Mitel One através
de mensagens. Para desativar esta funcionalidade:

1. Clique na lista suspensa Funcionalidades disponíveis em Mitel One no painel de
Integrações.

2. Deslize o botão de alternância do Chat para a esquerda.

Note:

•
O ícone de roda dentada associado ao Chat permite que ative ou
desative a funcionalidade para os utilizadores na conta de cliente de editar
ou eliminar mensagens do chat partilhadas nas aplicações CloudLink. Para
obter mais informações, consulte Permitir que os utilizadores editem ou
eliminem mensagens do chat nas aplicações CloudLink.

• A integração de chat é ativada por predefinição para todas as contas de
clientes e é exibida no painel Integrações. Depois de ativar a integração
Mitel One, a integração por Chat já não será exibida como uma opção de
integração autónoma no painel de Integrações. Será exibido como uma
opção na lista suspensa Funcionalidades disponíveis associada ao Mitel
One.
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• Para ativar ou desativar o MiTeam Meetings na aplicação Mitel One:

Por predefinição, a funcionalidade MiTeam Meetings está ativada. Para desativar esta
funcionalidade:

1. Clique na lista suspensa Funcionalidades disponíveis sob a integração Mitel
One.

2. Deslize o botão de alternância do MiTeam Meetings para a esquerda.

Note:

•
O ícone de roda dentada associado ao MiTeam Meetings permite
ativar ou desativar a funcionalidade para que os utilizadores na conta do
cliente especifiquem, ao agendar uma reunião, se a sala de espera estará
disponível para os convidados que queiram juntar-se à reunião utilizando
a aplicação MiTeam Meetings. Para obter informações sobre como gerir a
funcionalidade MiTeam Meetings, consulte Permitir aos utilizadores gerir a
sala de espera no MiTeam Meetings.

• Se já tiver ativado a integração MiTeam Meetings, depois de ativar a
integração Mitel One, a integração MiTeam Meetings já não será exibida
como uma opção autónoma de integração no painel de Integrações. Será
exibida como uma funcionalidade na lista suspensa Funcionalidades
disponíveis associada ao Mitel One.

• Para ativar ou desativar a função Telefonia na aplicação Mitel One:

Por predefinição, a função Telefonia está ativada. Para desativar esta funcionalidade:

1. Clique na lista suspensa Funcionalidades disponíveis na Integração Mitel One.
2. Deslize o botão de alternância de Telefonia para a esquerda.

Remover a Integração Mitel One

Para remover a integração Mitel One para um utilizador numa conta de cliente, execute
uma das seguintes ações:
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• A partir da caixa de diálogo Definições Mitel One:

1.
Clique no ícone associado com o Mitel One. A página Definições Mitel One
abre.

2. Clique em Remover para remover a integração Mitel One.
• A partir do painel de Integrações:

Deslize o botão de alternância associado ao Mitel One para a esquerda. Para obter
mais informações sobre como remover uma integração de uma conta de cliente,
consulte .

3.1.1.1 Atribuir licenças do Mitel One aos
utilizadores

Quando um Parceiro Mitel compra um pacote de utilizador para um cliente, por exemplo.
O pacote MiVoice Office 400 UCC (Entrada, Premier ou Elite), a subscrição Mitel One
(que inclui Mitel One Softphone e licenças de Chat) no pacote é entregue à CloudLink
Platform e será exibida na página de Pedidos da conta do Parceiro.

O Parceiro Mitel deve então atribuir estas subscrições Mitel One às contas dos clientes.
Estas subscrições têm licenças que devem então ser atribuídas aos utilizadores nestas
contas de cliente pelo Administrador de Contas. Os utilizadores necessitam destas
licenças para poderem utilizar o Mitel One.

Para atribuir licenças Mitel One a um(ns) utilizador(es), faça o seguinte procedimento:

1. Inicie sessão na Consola de CloudLink Accounts.
2. Clique em Gestão de Utilizadores e, em seguida, clique em Utilizadores do menu

de navegação no lado esquerdo do Painel da Consola de Contas. É exibida a página
Utilizadores.
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3. O Administrador de Conta pode atribuir a licença Mitel One a um utilizador individual
ou a um número selecionado de utilizadores em massa.

• Para atribuir uma licença Mitel One a um utilizador individual, faça o seguinte:

a. A partir da página Utilizadores, clique no utilizador a quem deseja atribuir a
licença. Os detalhes do utilizador são exibidos.

b. Clique em +Adicionar Produto. A caixa de diálogoProduto e licenças é
exibida.

c. Clique no botão Adicionar associado com o Mitel One e clique em Concluído.
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Mitel One é adicionado ao perfil do utilizador.

Após adicionar o Mitel One ao utilizador, o Administrador de Contas deve atribuir
uma licença ao utilizador. Esta pode ser Elite, Essential, ou Premier.

d. Para atribuir um nível de licença, clique no botão Concluir configuração
associado ao Mitel One. A caixa de diálogo Configuração Mitel One é exibida.

e. Na lista de níveis exibida, selecione o nível que deseja atribuir ao
utilizador. Clique em Guardar para concluir o processo de atribuir a licença Mitel
One ao utilizador. Clicar em Cancelar cancela a operação. Clicar em Remover
remove o Mitel One para os utilizadores.

A licença Mitel One é atribuída ao utilizador.

• Para atribuir licença a um número selecionado de utilizadores em massa, faça
o seguinte:
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Note:
Se clicar em Gerir sem selecionar os utilizadores, então as alterações feitas
serão aplicáveis a todos os utilizadores da conta.

a. A partir da página Utilizadores, selecione as caixas de seleção associadas aos
utilizadores para os quais quer enviar a licença.

b. Clique em Gerir. É exibida a página Gerir.
c.

No painel Atribuir ou não atribuir licenças, clique no ícone  associado ao
Mitel One. A caixa de diálogo Mitel One é exibida.
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d. Na lista suspensa Substituir licenças para os utilizadores selecionados,
selecione o nível da licença que deseja atribuir aos utilizadores. Selecionar
Deixar inalteradomanterá as licenças existentes e ao selecionar Desmarcar
todos,desatribui todas as licenças Mitel One existentes para todos os
utilizadores selecionados.

Note:
O número de utilizadores selecionados deve ser igual ou menor que a soma
do número de licenças disponíveis e o número de licenças consumidas por
aqueles utilizadores selecionados. Caso contrário, a consola não exibirá o
nível de licença na lista suspensa Substituir licenças para os utilizadores
selecionados.

e. Pode ativar ou desativar os recursos correspondentes para os utilizadores
selecionados nas listas suspensas Chat, MiTeam Meetings e Telefonia.

Note:
Um Administrador de Conta pode optar por ativar ou desativar o Chat, o
MiTeam Meetings e as funcionalidades de telefonia dos respetivos menus
suspensos sob as Funcionalidades do Mitel One. No entanto, essas
alterações de funcionalidades serão aplicadas, apenas para os utilizadores
que tenham uma licença que suporte essas funcionalidades.

f. Clique em Guardar para atribuir a licença aos utilizadores selecionados. Clicar
em Cancelar cancelará a operação.

A licença Mitel One é atribuída aos utilizadores.

Gerir a Licença Mitel One

O Administrador da Conta pode alterar os níveis de licença existentes para os
utilizadores de uma conta. Para alterar o nível de licença, use o seguinte procedimento:
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Note:
O número de utilizadores selecionados deve ser igual ou menor que a soma do
número de licenças disponíveis e o número de licenças consumidas por aqueles
utilizadores selecionados. Caso contrário, a consola não exibirá o nível de licença na
lista suspensa Substituir licenças para os utilizadores selecionados.

• Para gerir a licença de um utilizador individual, faça o seguinte:

1. A partir da página Utilizadores, selecione o utilizador para os quais deseja alterar
o nível de licença existente.

2.
Clique no ícone  associado ao Mitel One no painel Produto e licenças, na
página de detalhes do utilizador. A página de Configuração Mitel Oneé exibida.

3. Escolha o nível de licença que deseja atribuir ao utilizador na conta e clique em
Guardar.

• Para gerir licenças para todos ou para um número selecionado de utilizadores
em massa, faça o seguinte:

Note:
Se clicar em Gerir sem selecionar os utilizadores, então as alterações feitas serão
aplicáveis a todos os utilizadores da conta.

1. A partir da página Utilizadores, selecione as caixas de verificação associadas aos
utilizadores para os quais deseja alterar o nível de licença existente.

2.
Clique em Gerir e na página que se abre, clique no ícone  associado ao
Mitel One em Definições de utilizadores em massa. A caixa de diálogo Mitel
One abre, exibindo o resumo da licença Mitel One para a conta e os utilizadores
selecionados.

3. Na lista suspensa sob Substituir licenças para utilizadores selecionados,
selecione o nível de licença que deseja atribuiraos utilizadores.
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Note:
Um Administrador de Conta pode optar por ativar ou desativar o Chat, o
MiTeam Meetings e as funcionalidades de telefonia dos respetivos menus
suspensos sob as Funcionalidades do Mitel One. No entanto, essas
alterações de funcionalidades serão aplicadas, apenas para os utilizadores que
tenham uma licença que suporte essas funcionalidades.

4. Clique em Guardar. O nível de licença selecionado é atribuído a todos os
utilizadores ou ao número selecionado de utilizadores.

3.1.2 Mitel One Workgroups Integration

The Mitel One Workgroups is Mitel's cloud-native workgroups solution for customers who
have informal workgroups and formal contact center use cases for both external and
internal customers.

To enable Mitel One Workgroups application for the users in a customer account, a Mitel
Partner or the Account Admin of a customer account must add Mitel One Workgroups
integration to the customer account.

Prerequisites
Following are the prerequisites for successfully integrating Mitel One Workgroups with a customer account:

• You must have onboarded MiVoice Office 400.
• You must add Mitel One integration to the customer account before adding Mitel

One Workgroups integration. For more information about integrating Mitel One to a
customer account see, Integração Mitel One na página 45.

• Mitel One subscription must have at least one of the following:

• MiVoice Office 400 Sub Elite User - M
• MiVoice Office 400 Sub Elite User - A

• You must remove MiCC integration (if added) from the customer account before
adding Mitel One Workgroups integration.

A Mitel Partner or the Account Admin of a customer account can add Mitel One
Workgroups integration to the customer account. To do this, perform the following steps:

1. Inicie sessão na Consola de Contas CloudLink na página 1.
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2. Add Mitel One Workgroups integration to the customer account. For information about
adding Mitel One Workgroups integration see, Adicionar uma integração a uma conta
de cliente na página 38.

After you have added Mitel One Workgroups integration to the customer account,
Mitel One Workgroups will be listed in the Integrations panel.

Nota:
If any of the above-listed prerequisites are not completed, a message prompts you
to complete the prerequisites before you click the Complete setup button.

3. Click the Complete setup button to complete the integration.

The integration panel indicates that Mite One Workgroups has been successfully
integrated as shown in the following screen capture.

Customer Care

When Mitel One Workgroups is integrated with a customer account,the Customer Care
option is displayed on the left navigation menu of the Accounts console.
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Clicking Customer Care displays the following options:

• About
• Queuing
• Routing
• Codes
• Templates
• Integrations
• Numbers
• Settings
• Help

For more information about configuring the features these options offer, Mitel One
Workgroups.
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Enabling or Disabling Mitel One Workgroups for Users

The Mitel Partner or the Account Admin can enable or disable Mitel One Workgroups
integration for a user. To enable or disable Mitel One Workgroups integration perform the
following steps.

1. Navigate to User Management > Users in the left navigation menu of the CloudLink
Accounts console. The Users page opens.

2. Select the user for whom you want to enable or disable Mitel One Workgroups. The
user details page opens.

3. Scroll down to the Products and licenses section. Under Mitel One Workgroups,
slide the toggle button to the right or to the left respectively to enable or disable Mitel
One Workgroups for the user.

4. (Optional) Select a Role, apply Skills, and enable Channels for the user. For more
information, see Mitel One Workgroups.

5. Click Save to save the changes.
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3.1.3 Integrar o CloudLink Gateway com CloudLink
Accounts

Depois de criar uma conta de cliente na consola de Contas, pode começar a
implementação do CloudLink Gateway para associar o Gateway com a conta do cliente,
configure e ligue uma PBX e para implementar a aplicação CloudLink para todos os
utilizadores.

Integração do gateway

Para integrar um gateway, ou seja, para associar corretamente o gateway à nova conta
do cliente na plataforma CloudLink, o Parceiro Mitel ou o Administrador da Conta têm de
aceder à consola das CloudLink Accounts pela primeira vez confirme indicado abaixo:

• Para plataformas autónomas, que possuem um gateway externo, aceda à consola
das CloudLink Accounts:

• ao inserir o endereço IP do aparelho de gateway num navegador suportado.
• ao ligar um navegador suportado ao gateway em http://cloudlink.local/.

Note:
O mDNS deve ser suportado no seu sistema para poder aceder ao gateway
através do http://cloudlink.local/. Para Windows, este suporte pode ser transferido
e instalado com os Serviços de Impressão Bonjour.

Tem de fazê-lo a partir de um dispositivo de computação localizado na mesma sub-
rede LAN que o CloudLink Gateway. Para obter mais informações, consulte Acesso
ao CloudLink Gateway. Após iniciar sessão, o gateway irá redirecioná-lo para a
consola das CloudLink Accounts.

• No caso de plataformas SMBC, que têm um gateway incorporado, aceda à consola
das CloudLink Accounts a partir do SMB Controller Manager. Para obter mais
informações, consulte Acesso ao CloudLink Gateway. Após iniciar sessão, o gateway
irá redirecioná-lo para a consola das CloudLink Accounts.

O gateway (numa plataforma autónoma ou plataforma SMBC) será corretamente
associado à conta do cliente quando completar o Passo 2 no Configurar o CloudLink
Gateway.
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Aceder à Consola CloudLink Accounts

Depois de ter associado uma conta a um gateway, pode aceder à consola das CloudLink
Accounts para gerir os clientes das seguintes formas diferentes:

• Ligando-se ao gateway em http://cloudlink.local/ a partir de um dispositivo de
computação localizado na mesma sub-rede LAN que o CloudLink Gateway. (apenas
para plataformas autónomas)

• Ao introduzir o endereço IP do dispositivo gateway num browser suportado a partir
de um dispositivo informático localizado na mesma sub-rede LAN que o CloudLink
Gateway (apenas para plataformas autónomas)

• Acedendo ao link de Configuração da aplicação no SMB Controller Manager (só para
plataformas SMBC)

• Ao aceder o Mitel MiAccess em https://connect.mitel.com/, e ao clicar na Consola
CloudLink Accounts a partir do painel de navegação à esquerda.

• Acedendo à consola das CloudLink Accounts diretamente em https://
accounts.mitel.io/.

Adicionar a Integração do CloudLink Gateway

Após o início de sessão na consola CloudLink Accounts, adicione a integração do
CloudLink Gateway a uma conta de cliente, ao executar os passos mencionados em
Adicionar uma integração a uma conta de cliente on page 38.

Após adicionar a integração do CloudLink Gateway à conta do cliente, o CloudLink
Gateway será listado no painel Integrações e uma mensagem de estado Configurar
Gateway aparecerá a indicar que precisa de configurar o gateway para continuar com o
processo de integração.

Guia do Utilizador da Consola de Contas CloudLink 60

http://cloudlink.local/
https://auth.mitel.io/authorize?client_id=42ade67aa234419486d611fd6825a913&response_type=code&redirect_uri=https:%2F%2Fgateway.mitel.io&state=%7B%22showToolbar%22:true%7D&app_name=Gateway%20Portal
https://auth.mitel.io/authorize?client_id=42ade67aa234419486d611fd6825a913&response_type=code&redirect_uri=https:%2F%2Fgateway.mitel.io&state=%7B%22showToolbar%22:true%7D&app_name=Gateway%20Portal
https://auth.mitel.io/authorize?client_id=42ade67aa234419486d611fd6825a913&response_type=code&redirect_uri=https:%2F%2Fgateway.mitel.io&state=%7B%22showToolbar%22:true%7D&app_name=Gateway%20Portal
https://connect.mitel.com/
https://accounts.mitel.io/
https://accounts.mitel.io/


Integrações das CloudLink Accounts

Note:
A mensagem de estado que aparece por baixo do CloudLink Gateway pode indicar o
seguinte:

• o passo seguinte que tem de ser realizado para configurar o gateway.
• uma mensagem de erro a avisar que há um problema com o gateway.
• uma mensagem de alerta a notificar que há uma atualização de software

disponível.

Note:
Se a mensagem de estado Nenhum gateway detetado for exibida, deve primeiro
aceder à consola CloudLink Accounts através dos passos descritos em Integração
do gateway on page 59.

Mensagens de estado

Seguem-se algumas mensagens típicas que indicam o passo seguinte a realizar para
configurar o CloudLink Gateway.

• Nenhum gateway detetado
• Configurar gateway
• Adicionar PBX (no caso de plataformas autónomas) ou Sincronizar PBX (no caso de

plataformas SMBC)
• Ligar o PBX
• Implantação
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Integrar o CloudLink Gateway

Depois de ativar a integração do CloudLink Gateway na consola das CloudLink
Accounts, tem de adicionar um gateway à conta do cliente, configurar o gateway e
sincronizar um PBX com a conta para implementar as aplicações CloudLink para os
utilizadores da conta. Para o fazer, complete os seguintes passos:

1. Na secção Integrações da página Informações de Conta, clique em Adicionar
Gateway.

Abre-se a página Gateway.

Note:
A qualquer momento durante o processo de configuração, clique na opção
Retornar para XXXX (Nome da conta) para retornar à página anterior (página
Integrações e aplicativos ou página Informações da conta).

2. Na página Gateway, na caixa de diálogo Informações do Gateway, introduza o
nome do site, o endereço completo da localização física do PBX, se for diferente do
seu endereço comercial (preenchido por predefinição) e configure as portas Ethernet
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no aparelho de gateway externo ou na máquina virtual. Para obter mais informações
sobre como introduzir estes dados, consulte Configurar o Site do Cliente.

Depois de introduzir estes dados, clique em Seguinte para configurar e registar o
gateway.

A consola de Contas tenta estabelecer ligação ao CloudLink Gateway. Quando for
estabelecida uma ligação com sucesso, o CloudLink Gateway fica associado à conta
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do cliente, aparece a mensagem pop-up Site atualizado com sucesso e abre-se a
seguinte página, consoante a plataforma em que está a implementar o gateway.

• No caso de plataformas autónomas, abre-se a página do PBX, que mostra a caixa
de diálogo Configurar PBX. Prossiga para o Passo 3 para fornecer os detalhes do
PBX.

• No caso de plataformas SMBC, abre-se a página Sincronizar, que mostra a caixa
de diálogo Sincronizar os Dados do PBX. Ignore o passo 3 e avance para o
passo 4 para continuar o processo de integração.
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3. Para adicionar e configurar o PBX para a conta, introduza as informações específicas
do seu PBX nos campos indicados. Para obter mais informações sobre como inserir
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os dados do PBX, consulte Introduzir informações do PBX. Após introduzir todos os
dados necessários, clique em Seguinte.

Quando terminar a configuração, aparece a mensagem pop-up Ligação ao PBX
criada com sucesso, e abre-se a página Ligar que mostra a caixa de diálogo Iniciar
ligação do PBX.
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4. Para ligar ou sincronizar o PBX com a conta do cliente, clique em Ligar. A consola
de Contas tenta estabelecer ligação ao PBX. Quando for estabelecida uma ligação
bem-sucedida, aparece a caixa de diálogo PBX ligado, juntamente com a mensagem
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Ligação efetuada com sucesso. Para obter mais informações, consulte Ligar ou
Sincronizar o PBX.

Por padrão, a sincronização ocorre a cada 20 minutos. Pode modificar o intervalo
de sincronização ao introduzir o número de minutos no campo Horário de
Sincronização do PBX.

Note:
Não clique em Sincronizar Agora imediatamente após ter ligado o PBX. Por
padrão, a sincronização automática é iniciada.

Se aparecer um aviso a informar que há endereços de e-mail dos utilizadores em
falta, faça todas as correções e modificações no PBX. Depois clique em Sincronizar
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Agora para acionar manualmente a sincronização sem esperar pela próxima
execução agendada. Assim que as mensagens de aviso estiverem resolvidas, clique
em Seguinte. Abre-se a página Implementação.

5. (Opcional) Pode utilizar a página de Implementação se quiser implementar a
aplicação CloudLink associada ao seu PBX, ao enviar e-mails de implementação
para os utilizadores importados para que eles possam registar a sua conta e receber
informações introdutórias sobre a aplicação.

O envio de e-mails de implantação pode ser feito a qualquer momento a partir da
página Utilizadores na consola de CloudLink Accounts. Para navegar para a página
Utilizadores, selecione a caixa de seleção Selecionar a caixa de seleção para ir
para a página Lista de Utilizadores depois de pressionar no botão Completar da
caixa de seleção e clicar em Completar.

Se clicar em Completar sem selecionar a caixa de seleção, será levado para a
página anterior na consola das CloudLink Accounts. Pode então aceder a página
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Utilizadores, ao clicar na opção Utilizadores exibida no menu de navegação no lado
esquerdo da Consola de Contas.

Na página Utilizadores:

• Para enviar e-mails de implementação para todos os utilizadores da conta do
cliente de uma só vez, clique na opção Gerir e clique em Enviar e-mails de
implementação do Mitel Office para todos (para MiVoice Office 400).

• Para enviar e-mails de implementação aos utilizadores selecionados, selecione os
utilizadores na página de Utilizadores, clique na opção Gerir e clique em Enviar
e-mails de implementação do Mitel Office (para MiVoice Office 400).

6. Após a configuração bem sucedida do gateway, o CloudLink Gateway será listado
no painel de Integrações , como apresentado abaixo.

Se for apresentada uma mensagem de erro, consulte Resolução de problemas para

obter informações sobre como resolver os erros. Clique no ícone  para ver ou
modificar a configuração.

Eliminar uma integração existente

Siga os passos que se seguem para eliminar uma integração do CloudLink Gateway
numa conta de cliente.
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1. Dependendo do estágio de integração, faça uma das seguintes opções:

•
Para a integração incompleta clique no ícone Eliminar ( ) associado ao
CloudLink Gateway a partir da secção Integrações da página de Informações da
conta .

• Para a integração completa desative o botão de alternância associado ao
CloudLink Gateway a partir da secção Integrações da página Informações da
conta.

Na secção Integrações da página Informações de Conta, clique no ícone Eliminar

( ) associado ao CloudLink Gateway. Abre-se o painel Reverter para as
Predefinições de Fábrica?.

Note:
Este painel apenas é exibido se estiver a eliminar a integração numa conta de
cliente que tenha um aparelho de gateway físico integrado. Este painel não será
exibido se estiver a bordo de um dispositivo de gateway virtual.

2. Escreva reverter no campo indicado e clique em Confirmar. A integração do
CloudLink Gateway será eliminada da conta do cliente e o gateway será reposto.
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Note:
Um CloudLink Gateway que é adicionado a uma conta de cliente (para a qual a
integração está ativada e o gateway está ligado) será redefinido se a conta de cliente
for eliminada por um Parceiro.

3.1.4 Integração da MiTeam Meetings

O MiTeam Meetings é uma solução de videoconferência desenhada para utilizadores
que desejam trabalhar mais eficientemente e melhorar a comunicação no local de
trabalho com transições perfeitas entre voz, vídeo e recursos de chat para uma
experiência de colaboração completa. Ela permite que os utilizadores acedam a
recursos como:

• Collaborate (Colaboração): Partilhar áudio, vídeo e conteúdo da Web
• Chat: Organizar sessões de chat e receber notificações de conversa numa reunião
• File Sharing (Partilha de ficheiros): Armazenar e partilhar ficheiros

Para ativar a aplicação MiTeam Meetings para os utilizadores numa conta de cliente,
o Parceiro Mitel ou o Administrador de Contas deve adicionar a integração MiTeam
Meetings à conta do cliente. Para o fazer, deve realizar os seguintes passos:

1. Inicie sessão na Consola de CloudLink Accounts.
2. Adicione a integração do MiTeam Meetings à conta do cliente. Para obter informações

sobre a integração do MiTeam Meetings, consulte Adicionar uma integração a uma
conta de cliente on page 38.

3. Depois de adicionar a integração do MiTeam Meetings à conta do cliente, o MiTeam
Meetings será listado no painel de Integrações.

Depois de adicionar a integração do MiTeam Meetings a uma conta de cliente, veja
os seguintes tópicos para fornecer licenças MiTeam Meetings gratuitas na forma
de avaliação gratuita para clientes elegíveis; atribua licenças MiTeam Meetings a
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utilizadores individuais na conta do cliente; e ativar ou desativar uma funcionalidade para
os utilizadores na conta do cliente para especificar se a sala de espera estará disponível
para os convidados que desejam participar na reunião utilizando a aplicação MiTeam
Meetings.

3.1.5 Atribuir a licença de MiTeam Meetings aos
Utilizadores

Um Parceiro Mitel deve adquirir licenças MiTeam Meetings e atribuí-las às contas de
cliente. Estas licenças devem então ser atribuídas aos utilizadores nestas contas de
cliente. Os utilizadores necessitam destas licenças para poderem utilizar o MiTeam
Meetings.

As licenças adquiridas por um Parceiro podem ser visualizadas na página Pedidos da
Consola de CloudLink Accounts. O Parceiro pode atribuir estas licenças às contas de
cliente ao utilizar as seguintes etapas:

1. Inicie sessão na Consola de CloudLink Accounts.
2. Para abrir a página de Pedidos, clique na opção Faturação do menu de navegação

no lado esquerdo do Painel da Consola de Contas e clique na opção Pedidos.
3. Clique no botão Atribuir ao lado do Pedido que adquiriu. Abre-se um painel.
4. Na lista suspensa, selecione o nome da Empresa (conta de cliente) à qual deseja

atribuir o Pedido. Clique em Atribuir. Todas as licenças nesse Pedido são atribuídas
à conta do cliente. Consulte a secção Pedidos na Página de Informações de Conta
para visualizar os detalhes da licença.

Gestão de Licenças quando o MiTeam Meetings é lançado de forma cruzada do
MiCollab

Os utilizadores numa conta de cliente podem lançar de forma cruzada o MiTeam
Meetings do MiCollab se a integração do MiCollab estiver ativada para essa conta. Para
obter mais informações sobre como ativar a integração do MiCollab para uma conta,
consulte Integração das Aplicações Mitel com o CloudLink e Documento de Solução da
MiTeam Meetings para MiCollab. Após a integração estar completa, o servidor MiCollab
controla o licenciamento MiTeam Meetings e, portanto, as licenças não podem ser
geridas individualmente na Consola de Contas CloudLink.

Os cenários seguintes explicam o que acontece na Consola de Contas CloudLink
quando se atribui licenças MiTeam Meetings a um utilizador numa conta de cliente para
a qual a integração MiCollab está ativada.

• Se a integração do MiTeam Meetings estiver desativada para uma conta, todas as
licenças existentes do MiTeam Meetings atribuídas aos utilizadores continuarão a
permanecer ativas.
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• Se as Integrações MiTeam Meetings estiverem ativadas para uma conta de cliente
e se os utilizadores da conta tiverem licenças MiTeam Meetings atribuídas a eles,
então a secção Produtos e licenças na página de informações do utilizador destes
utilizadores apresentará a licença MiTeam Meetings com o botão de alternância
associado ativado, mas o botão de alternância será apenas de leitura.

• Se as Integrações MiTeam Meetings estiverem ativadas para uma conta de cliente e
se os utilizadores da conta não tiverem licenças MiTeam Meetings atribuídas a eles,
então a secção Produtos e licenças apresentará "Sem Licenças".

Se desativar a integração MiTeam Meetings após desativar a integração MiCollab
para uma conta, então a Consola de Contas CloudLink irá desativar todas as licenças
MiTeam Meetings existentes para os utilizadores dessa conta. No entanto, se desativar
a integração do MiCollab depois de desativar a integração do MiTeam Meetings para
uma conta, todas as licenças MiTeam Meetings existentes atribuídas aos utilizadores
continuarão a permanecer ativas.

Licenças de Gestão para o MiTeam Meetings — Quando utilizado como
Ferramenta Autónoma e Quando é Lançado de Forma Cruzada a partir do MiVoice
Office

Para utilizar o MiTeam Meetings como uma ferramenta autónoma ou para lançar MiTeam
Meetings de forma cruzada a partir da aplicação MiVoice Office, o Parceiro Mitel ou o
Administrador de Conta de uma conta de cliente deve atribuir licenças MiTeam Meetings
a utilizadores individuais nessa conta de cliente. Para atribuir licenças a um utilizador:

• A integração do MiCollab deve ser desligada para a conta do cliente na qual o
utilizador está registado.

• As licenças da MiTeam Meetings devem ser atribuídas à conta do cliente.
• O utilizador deve ser adicionado à conta de cliente e a Integração MiTeam Meetings

deve ser ativada para essa conta.

Os passos seguintes descrevem como um utilizador Parceiro ou Administrador pode
atribuir licenças MiTeam Meetings a um utilizador numa conta de cliente.

1. Inicie sessão na Consola de CloudLink Accounts.
2. Para atribuir licenças a utilizadores individuais, aceda à página Utilizadores de uma

conta de cliente:

• Parceiro Mitel: Clique na conta a partir da página Contas. A página Informações
de Conta abre-se e a opção Utilizadores será apresentada no menu de
navegação no lado esquerdo da página. Clique na opção Utilizadores.

• Administrador de Conta: Clique na opção Utilizadores do menu de navegação no
lado esquerdo do Painel da Consola de Contas.

3. A página Utilizadores abre-se. Clique no utilizador a quem deseja atribuir a licença.
O formulário de detalhes do utilizador abre-se. Na secção Produtos e licenças deste
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formulário, ative o botão de alternância MiTeam Meetings para atribuir a licença
MiTeam Meetings a esse utilizador.

Os cenários seguintes explicam o que acontece na Consola de Contas CloudLink
quando tenta atribuir licenças MiTeam Meetings a um utilizador, mas não tem a licença
válida ou a integração MiTeam Meetings ativada.

• Se a integração do MiTeam Meetings estiver ativada para uma conta, mas as
licenças do MiTeam Meetings não estiverem disponíveis para serem atribuídas aos
utilizadores, então a secção Produtos e licenças na página de informações do
utilizador apresentará a licença do MiTeam Meetings, mas o botão de alternância
associado será desativado e a mensagem "Licenças não disponíveis" será
apresentada.

• Se a Integração MiTeam Meetings não estiver ativada para uma conta, então
independentemente dos utilizadores e da disponibilidade de licenças numa conta, a
secção Produtos e licenças na página de informações do utilizador irá apresentar
"Sem Licenças".

3.1.6 Permitir aos utilizadores gerir a sala de espera no
MiTeam Meetings

Após ativar a integração do MiTeam Meetings para uma conta de cliente, o Parceiro
Mitel ou o Administrador de Conta da conta do cliente pode ativar ou desativar uma
funcionalidade para os utilizadores dessa conta de cliente para especificar, enquanto
agendando uma reunião, se a sala de espera estará disponível para os convidados que
quiserem participar da reunião utilizando a aplicação MiTeam Meetings. Para fazer isso,
o Parceiro Mitel ou o Administrador de Contas deve realizar o seguinte procedimento:

75 Guia do Utilizador da Consola de Contas CloudLink



Integrações das CloudLink Accounts

1.
A partir do painel Integrações, clique no ícone  associado à integração do
MiTeam Meetings.

A aplicação MiTeam Meetings é aberta.

2. Ativar ou desativar a opção para os utilizadores:

• Para ativar a opção, deslize o botão de alternância da Sala de Espera Opcional
para a direita.

• Para desativar a opção, deslize o botão de alternância da Sala de Espera
Opcional para a esquerda.
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3. Digite a palavra "confirmar" na caixa de texto que aparece e clique em Guardar.
Clicar em Cancelar cancelará a operação.

Note:
Clicando em Remover removerá a integração MiTeam Meetings da conta do cliente.

3.2 Integrar aplicações de terceiros nas CloudLink
Accounts

O CloudLink suporta integração com aplicações de terceiros, como Azure Active
Directory e Outlook 365, permitindo o aprovisionamento de utilizadores na base de
dados do CloudLink. Os tópicos que se seguem fornecem informações sobre como
integrar uma conta CloudLink nas aplicações de terceiros suportadas.
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3.2.1 Configuring SAML Single Sign-On Integration
for CloudLink with Identity Providers (generic
instructions)

Following are instructions for setting up SAML Single Sign-On (SSO) integration using a
generic identity provider. To configure SSO for CloudLink with Microsoft Azure AD, see
Configuring Single Sign-On for CloudLink with Microsoft Azure AD.

Prerequisites

To configure SAML SSO integration with CloudLink platform, you must have:

• An IdP subscription
• Mitel CloudLink account

Procedure

Note:
To configure SAML SSO integration, it is recommended that you open the IdP portal
and the CloudLink Accounts portal side-by-side as you will need to copy some
information from the CloudLink Accounts portal to the IdP portal and vice versa.
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1. Enable the Single Sign-On integration in the CloudLink Accounts Console.

a. Navigate to the Account Information page of the customer account for which you
want to enable the integration.

b. In the Integrations section, click + Add new. A pop-up screen displays the
Integrations panel.

c. Click the 3rd party tab. A list of supported third-party applications is displayed.
Click the Add button associated with Single Sign-On, and click Done.

The Single Sign-On is enabled for the customer account and is added to the
Integrations section of the Account Information page.
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2. Accessing the Single Sign-On configuration dialog box.

In the Account Information page, click Complete setup.

The Single Sign-On configuration dialog box opens.
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Note:
Mitel recommends that the Enable Mitel Credentials (Optional) check box in the
Optional Mitel credentials section is not selected. Select this check box only if
you want to enable the user to log in to the CloudLink application using the Mitel
credentials in addition to the single sign-on option.

3. Add the CloudLink Platform information into the IdP.

While configuring the SAML application in the IdP portal, enter the following
information about the CloudLink Platform into the IdP portal.

• Service Provider Entity ID field: Copy the ID from the Mitel Identifier (Entity ID)
field in the CloudLink Accounts portal and paste it into the entity ID field of the IdP
portal.

• Service Provider Login URL: Copy the URL from the Reply URL (Assertion
Consumer Service URL) field in the CloudLink Accounts portal and paste it into
the Login URL field of the IdP portal.

4. Add the IdP portal information into CloudLink Accounts Console.

Once you have entered the above mentioned information into the IdP portal, the IdP
portal should provide you with the same two pieces of information as above, except on
the IdP side of the connection.

• IdP Entity ID - Copy the ID from the entity ID field of the IdP portal and paste it into
the IDP Identifier (Entity ID) field in the CloudLink Accounts.

• IdP Login URL - Copy the URL from the Login URL field of the IdP portal and paste
it into the Sign-in URL field in the CloudLink Accounts portal.

5. Upload the IdP certificate to CloudLink Accounts Console.

To do this, from the IdP portal, download the public certificate X.509 certificate in PEM
format provided by IdP and save it on your computer. After saving the certificate, open
the certificate file in a text editor, copy all data in the file, and then paste the data into
the Signing Certificate field in the CloudLink Accounts Console.

Note:
If you have more than one certificate, it is recommended that you paste them one
after the other.

Guia do Utilizador da Consola de Contas CloudLink 82



Integrações das CloudLink Accounts

6. Once you have entered the three IdP fields and have uploaded the IdP certificate into
CloudLink Accounts Console, click Save to save the SSO settings.

3.2.2 Configurar Inicio de Sessão Único para o CloudLink
com o Microsoft Azure AD

Configurar a sua plataforma CloudLink com o Microsoft Azure Active Directory (Azure
AD), permite que os utilizadores na sua conta acedam às aplicações CloudLink
utilizando as credenciais da sua empresa.

Pré-requisitos

Para configurar a Integração Azure AD com a plataforma CloudLink, tem que ter:

• Uma subscrição Azure AD

Se não tiver um ambiente Azure AD, pode obter uma conta gratuita.
• Uma conta Mitel CloudLink

Adicionar o Mitel Connect a partir da Galeria

Para configurar a integração Azure AD com a plataforma CloudLink, terá de adicionar a
aplicação Mitel Connect a partir da galeria para a sua lista de aplicações geridas SaaS
no portal Azure.

Para adicionar o Mitel Connect a partir da Galeria:

1. No portal Azure, no painel de navegação do lado esquerdo, clique em Azure Active
Directory. O painel Azure Active Directory abre.
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2. No painel Azure Active Directory, selecione Aplicações da empresa. Na página
Todas as aplicações abre e exibe uma lista de aplicações do seu Azure AD locatário.

3. Clique em Aplicação nova. A página Adicionar uma aplicação abre.

4. Na secção Adicionar a partir da galeria, introduza Mitel Connect no campo
Introduza um nome. Clique na aplicação Mitel Connect a partir do painel e depois
clique em Adicionar a partir do painel de informações das aplicações que abre.

Configurar e testar o Início de Sessão Único Azure AD

Esta secção descreve como configurar e testar o início de sessão único Azure AD com a
plataforma CloudLink baseada no nome de utilizador de teste John Smith. Para o início
de sessão único funcionar, uma ligação deve ser estabelecida entre o portal Azure AD e
o utilizador correspondente na plataforma CloudLink.

Para configurar e testar o início de sessão único Azure AD com a plataforma CloudLink,
complete os seguintes passos:
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1. Configure a plataforma CloudLink para o início de sessão único Azure AD on page
85 — permita que o seu utilizador possa usar esta função e configure as definições
SSO o lado da aplicação.

2. Criar um Utilizador de Teste Azure AD on page 93 — para testar o logon único do
Azure AD com John Smith.

3. Atribuir o Utilizador de Teste Azure AD on page 95 — para permitir que o John
Smith utilize o início de sessão único Azure AD.

4. Criar um Utilizador de Teste CloudLink on page 98 — para criar um utilizador
para o John Smith na consola CloudLink Accounts que esteja ligado ao utilizador
correspondente no portal Azure AD.

5. Testar Início de Sessão Único on page 98 — para verificar se a configuração
funcionou.

Configure a plataforma CloudLink para o início de sessão único Azure AD

Esta secção descreve como ligar o início de sessão único Azure AD para a plataforma
CloudLink no portal Azure e como configurar a conta da sua plataforma CloudLink para
permitir que o SSO utilize o Azure AD.

Para configurar a plataforma CloudLink com o SSO para o Azure AD, é recomendado
que abra o portal Azure o portal Contas CloudLink lado a lado, pois vai necessitar copiar
algumas informações do portal Azure para ao portal CloudLink Accounts e vice-versa.
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1. 1. Para aceder à página Configuração Básica SAML no Portal Azure, faça o
seguinte:

a. Navegue até ao Azure Active Directory > Aplicações da Empresa e selecione a
partir da lista Mitel Connect. A página Visão Geral do Mitel Connect abre.

b. Sob a secção Gerir, selecione Início de sessão único.

c. Na página Selecione um método de Início de sessão único que abre, clique em
SAML.

A página Início de sessão único baseado em SAML abre, exibindo a secção
Configuração SAML Básica.
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2. Para aceder à caixa de diálogo de configuração Início de sessão único Azure AD no
portal CloudLink Accounts, tem de fazer o seguinte:

a. Navegue para a página Informações de Conta da conta de cliente para a qual
quer ativar a integração.

b. Na secção Integrações, clique em + Adicionar novo. Um ecrã pop-up apresenta o
painel de Integrações.

c. Clique no separador Terceiros. É apresentada uma lista de aplicações de terceiros
suportadas. Clique no botão Adicionar associado com o Início de sessão único
Azure AD e clique em Concluído.

O Início de sessão único Azure AD é ativado para a conta de cliente e é
adicionada à secção Integrações da página Informações de Conta.

d. Clique em Completar as definições.

A caixa de diálogo de configuração Início de sessão único Azure AD.
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Note:
A Mitel recomenda que a caixa de verificação Ativar Credenciais Mitel
(Opcional) na secção Credenciais Mitel Opcionais não esteja selecionada.
Selecione esta caixa de verificação apenas se quiser iniciar a sessão na
aplicação CloudLink utilizando as credenciais Mitel em conjunto com a opção
de início de sessão único.
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3. No portal Azure, a partir da página Início de sessão único baseado em SAML,

clique no ícone Editar ( ) na secção Configurações Básicas SAML. O painel
Configurações Básicas SAML abre.

4. Copie o URL do campo Identificador Mitel (Identidade da Entidade) no portal
CloudLink Accounts e cole-o no campo Identificador (Identidade da Entidade) no
portal Azure.

5. Copie o URL do campo URL de Resposta (URL de Asserção dos Serviços do
Consumidor) no portal CloudLink Accounts e cole-o no campo URL de Resposta
(URL de Asserção dos Serviços do Consumidor) no portal Azure.
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6. Na caixa de texto URL de Início de Secção, introduza o URL seguinte:

https://accounts.mitel.io - para utilizar no portal CloudLink Accounts como a sua
aplicação Mitel padrão.

Note:
A aplicação Mitel padrão é a aplicação acedida quando o utilizador clica no
azulejo Mitel Connect no Painel de Acesso. Esta é também a aplicação acedida
quando se faz um teste das definições a partir do Azure AD.

7.
Cliquem em  no painel Configurações Básicas SAML.

8. Na secção Certificados de Início de Sessão SAML na página início de sessão
único baseado em SAML no portal Azure, clique Descarregar ao lado de
Certificado (Base64) para transferir o Certificado de Início de Sessão. Guarde o
certificado no seu computador.

9. Abra o ficheiro do Certificado de Início de Sessão num editor de texto, e depois cole
os dados no campo Certificado de Início de Sessão do portal CloudLink Accounts.
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Note:
Se tiver mais do que um certificado, é recomendado que os cole um após o outro.
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10. Na secção Definir o Mitel Connect na página início de sessão único baseado em
SAML do portal Azure, faça o seguinte:

a. Copie o URL do campo URL de Início de Sessão e cole-o no campo URL de
Inicio de Sessão no portal CloudLink Accounts.

b. Copie o URL do campo Identificador Azure AD e cole-o no campo Identificador
IDP (Identificação da Entidade) no portal CloudLink Accounts.

11. Clique em Guardar no painel Início de Sessão Único Azure AD no CloudLink
Accounts.

Criar um Utilizador de Teste Azure AD

Esta secção descreve como criar um nome de utilizador de teste John Smith no portal
Azure.
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1. No portal Azure, do painel esquerdo, navegue para Azure Active Directory >
Utilizadores > Todos os utilizadores.

2. Clique em Utilizador novo no topo do ecrã.

3. Na página de detalhes Utilizador novo que abre, introduz os seguintes detalhes:

a. No campo Nome de utilizador, introduza
JohnSmith@<yourcompanydomain>.<extension>.

Por exemplo: JohnSmith@miteldocs.com
b. No campo Nome, introduza John Smith.
c. Selecione a caixa de verificação Mostrar Palavra-passe e depois aponte a

palavra-passe criada automaticamente que é exibida na caixa Palavra-passe
inicial. Também pode escolher criar a sua própria palavra-passe ao selecionar a
caixa de verificação Deixe-me criar a palavra-passe.
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Note:
Esta é a palavra-passe que um utilizador tem de fornecer para iniciar a sessão
no portal Azure pela primeira vez.

d. Clique em Criar.

Atribuir o Utilizador de Teste Azure AD

Esta secção descreve como permitir que o John Smith utilize o início de sessão único
Azure através da autorização de acesso ao Mitel Connect.
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1. No painel Azure Active Directory, selecione Aplicações da empresa. Na página
Todas as aplicações abre, exibe uma lista de aplicações do seu Azure AD locatário.

2. Na lista de aplicações, clique em Mitel Connect. A página Visão Geral do Mitel
Connect aparece.

3. No menu que aparece, clique em Utilizadores e grupos. A página Utilizadores e
grupos abre.
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4. Clique em Adicionar utilizador e depois clique em Utilizadores e grupos na página
Adicionar Tarefa que abre.

5. Na página Utilizadores e grupos que abre, selecione John Smith na lista
Utilizadores e depois clique em Selecionar na parte inferior do ecrã.

6. Por padrão, o cargo de um utilizador novo é Acesso Padrão. Se estiver à espera
de algum valor de cargo na asserção SAML, selecione o cargo apropriado para o
utilizador a partir da lista da página Selecionar Cargo e depois clique em Selecionar
no fundo do ecrã.
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7. Na página Adicionar Tarefa, clique em Atribuir.

Criar um Utilizador de Teste CloudLink

Esta secção descreve como criar um nome de utilizador de teste John Smith na sua
plataforma CloudLink. Os utilizadores têm de criar e ativar antes de poderem utilizar o
início de sessão único.

Para detalhes de como adicionar utilizadores no portal CloudLink Accounts, consulte o
tópico Gerir Utilizadores na documentação CloudLink Accounts.

Crie um utilizador no seu portal CloudLink Accounts com os seguintes detalhes:

• Nome: John Smith
• Primeiro Nome: John
• Apelido: Smith
• E-mail: JohnSmith@miteldocs.com

Note:
O endereço de e-mail do utilizador CloudLink tem de ser idêntico ao Nome
Principal do Utilizador no portal Azure AD.

Testar Início de Sessão Único

Nesta secção, vai testar a sua configuração do início de sessão único Azure AD
utilizando o Painel de Acesso.

Quando clica no azulejo Mitel Connect no Painel de Acesso, deve ser automaticamente
redirecionado para iniciar a sessão na aplicação CloudLink que configurou como padrão
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no campo URL de Início de Sessão. Para mais informações sobre o Painel de Acesso,
consulte Introdução ao Painel de Acesso.

3.2.3 Integrar o Microsoft Office 365 com o CloudLink
Accounts

Se a integração do Microsoft Office 365 estiver ativada numa conta de cliente, os
utilizadores dessa conta podem integrar a sua conta do Microsoft Office 365 nas suas
aplicações CloudLink.

Adicionar uma integração do Microsoft Office 365 a uma conta de cliente

Para adicionar uma integração do Microsoft Office 365 a uma conta de cliente:

1. Navegue até a página Informações de Conta da conta do cliente.
2. Na secção Integrações, clique em + Adicionar novo.

Um ecrã pop-up apresenta o painel de Integrações.

Note:
Um Parceiro Mitel não pode ativar integrações na Conta de Parceiro porque a
integração com outras aplicações não é suportada para as Contas de Parceiro.
Para integrar o CloudLink com outras aplicações, um Parceiro deve criar uma
conta de cliente e ativar integrações nessa conta. A Mitel recomenda que desative
quaisquer integrações existentes na Conta de Parceiro para usufruir de todas as
funcionalidades do CloudLink. Para obter mais informações sobre as Contas de
Parceiro, consulte Iniciar sessão como Parceiro Mitel.
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3. Clique no separador Terceiros. É apresentada uma lista de aplicações de terceiros
suportadas. Clique no botão Adicionar associado com o Microsoft Office 365 e
clique em Concluído.

A integração do Microsoft Office 365 é adicionada à conta do cliente e é apresentada
na secção Integrações da página Informações de Conta.

Ativar a integração do Microsoft Office 365 numa conta de cliente

Depois de adicionar a integração do Microsoft Office 365 a uma conta de cliente, deve
fornecer o consentimento para que sua conta CloudLink se sincronize com a conta
Microsoft Office 365 da sua organização para permitir a integração. O consentimento
pode ser dado através do Azure por um utilizador que seja administrador do Office 365
da conta Microsoft Office 365 da sua organização. Para fazê-lo:
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1. Clique no botão Configurar associado ao Microsoft Office 365 na secção
Integrações.

A caixa de diálogo de configuração do Microsoft Office 365 abre.
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2. O procedimento adicional depende dos direitos do administrador do CloudLink e do
administrador do Office 365.

• Se o administrador do CloudLink também tiver direitos de administrador do
Office 365:

a. Clique em Autorizar no Azure.

A página de Iniciar sessão  da Microsoft abre.

b. Introduza as suas credenciais nos campos fornecidos e clique em Iniciar
sessão.

c. Após o início de sessão bem sucedido, um pop-up exibe quais informações a
Consola de CloudLink Accounts pode aceder.
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d. Clique em Aceitar para conceder permissão. A página pop-up será
redirecionada para a consola das CloudLink Accounts e, em seguida, fechará
automaticamente.

e. Volte à caixa de diálogo de configuração do Microsoft Office 365. A mensagem
de consentimento do Office 365 foi bem sucedida! Agora pode ativar essa
integração abaixo. aparece.
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f. Clique em Concluído e ativado para ativar a integração e fechar a caixa de
diálogo. Clicar em Concluído fechará a caixa de diálogo, mas não permitirá a
integração.

Deve então ativar o botão de alternância no painel Integrações associado ao
Microsoft Office 365 para ativar a integração. O painel de integração indica
uma integração bem sucedida, como mostrado na captura de ecrã seguinte.

Note:

a. Se fechar a página pop-up à força no passo iv anterior, a consola CloudLink
Accounts não reconhecerá que o consentimento foi bem sucedido.

b. Se fechar a consola CloudLink Accounts ou a caixa de diálogo de integração
do Microsoft Office 365 antes da página pop-up no passo iv anterior
fechar automaticamente, não haverá qualquer reconhecimento na consola
CloudLink Accounts de que o consentimento foi bem sucedido.

• Se o administrador do CloudLink não tiver direitos de administrador do Office
365:

a. Clique em Copiar url para copiar a URL da caixa de diálogo de configuração do
Microsoft Office 365 e partilhe a URL com o administrador do Office 365 da sua
organização.
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Note:
Se clicar no botão Autorizar no Azure na caixa de diálogo de configuração
do Microsoft Office 365, a página Iniciar sessão da Microsoft é
apresentada. Após iniciar a sessão, é apresentada uma página pop-up
que exibe um alerta que apenas um administrador do Office 365 pode
conceder permissão. Clique em Regressar à Aplicação sem conceder
consentimento para regressar à consola CloudLink Accounts. A caixa de
diálogo do Microsoft Office 365 exibe a mensagem O consentimento do
Office 365 falhou porque não tem o acesso. Copie o seguinte URL e
envie-o para um administrador do Office 365.

b. Os procedimentos adicionais dependem dos direitos de administrador que o
administrador do Office 365 tem.

• Se o administrador do Office 365 também tiver direitos de administrador
da CloudLink:

Após o administrador do Office 365 conceder a permissão ao aceitar o pedido
de permissão, a página pop-up será redirecionada para a página de início
de sessão da CloudLink Accounts. O administrador do Office 365 deve
então iniciar sessão na consola utilizando as credenciais de administrador
da CloudLink. Após o início de sessão bem sucedido, a consola CloudLink
Accounts deteta que o consentimento foi bem sucedido e exibe a seguinte
caixa de diálogo.

O administrador do Office 365 informa ao administrador da CloudLink que o
consentimento foi concedido.

Se o administrador do Office 365 negar a permissão, a página pop-up será
redirecionada para a página de início de sessão da CloudLink Accounts. Após
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o início de sessão, a consola CloudLink Accounts exibe a seguinte caixa de
diálogo.

Após o administrador do Office 365 conceder o consentimento, clique em
Concluído e ativado na caixa de diálogo de configuração do Microsoft Office
365. Se a consola CloudLink Accounts tiver detetado que o consentimento
foi bem sucedido, o estado de integração será conforme indicado na imagem
seguinte.

• Se o administrador do Office 365 não tiver direitos de administrador da
CloudLink:

Após o administrador do Office 365 conceder a permissão ao aceitar o
pedido de permissão, a página pop-up será redirecionada para a página de
início de sessão da CloudLink Accounts. Como o administrador do Office
365 não pode entrar na consola CloudLink Accounts, a consola não deteta
se o consentimento foi bem sucedido ou não. No entanto, o administrador
do Office 365 consegue informar ao administrador da CloudLink que o
consentimento foi concedido.

Após o administrador do Office 365 conceder o consentimento, clique em
Concluído e ativado na caixa de diálogo de configuração do Microsoft
Office 365. Se a consola CloudLink Accounts não conseguiu detetar se
o consentimento foi bem sucedido ou não, o estado de integração será
conforme indicado na imagem seguinte.

Remover a integração do Microsoft Office 365 de uma conta de cliente

É possível remover uma integração do Microsoft Office 365 existente de uma conta de
cliente utilizando um dos seguintes métodos:
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•

Clique no ícone  associado à integração no painel Integrações. A integração do
Microsoft Office 365 será removida da conta do cliente.

• Clique no botão Remover da caixa de diálogo de configuração do Microsoft Office
365. Para aceder à caixa de diálogo, faça uma das seguintes opções:

• Se a integração for adicionada mas não ativada, clique no botão Configurar
associado à integração no painel Integrações. A caixa de diálogo abre.

•
Se a integração for adicionada e ativada, clique no ícone  associado à
integração no painel Integrações.

A partir do painel de confirmação Remover a integração do Office 365, clique em
Remover integração para remover a integração. Clicar em Cancelar cancela a
operação.

• Desative o botão de alternância associado à Integração do Microsoft Office 365
no painel Integrações. A partir do painel de confirmação Remover a integração do
Office 365, clique em Remover integração para remover a integração. Clicar em
Cancelar cancela a operação.

3.2.4 Provisionamento de utilizadores do Azure Active
Directory para o CloudLink

O CloudLink suporta o provisionamento automático de utilizadores do Azure Active
Directory (Azure AD) para a base de dados do CloudLink. Para isso, os dados do
utilizador neste diretório são sincronizados com a base de dados da CloudLink utilizando
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o Sistema para a Gestão de Identidade de Domínio Cruzado (SCIM). Isto permite a
um Parceiro Mitel ou um Administrador de Conta gerir os utilizadores e serviços de
aplicações no Azure AD e tê-los provisionados para a base de dados da CloudLink, o
que minimiza as tarefas de introdução de dados e administração.

Pré-requisitos

Para configurar o provisionamento dos utilizadores do Azure AD para o CloudLink, deve
ter:

• Uma subscrição Azure AD

Se não tiver um ambiente Azure AD, pode obter uma conta gratuita.
• Uma conta Mitel CloudLink.

Neste documento, assume-se que:

• O ambiente Azure AD e a configuração das contas Azure estão disponíveis.
• O administrador tem um bom conhecimento das tecnologias da cloud, especialmente,

do Microsoft Azure.
• A integração do Azure com o CloudLink é aprovada pelo departamento de TI do

cliente ou equivalente.
• A conectividade entre o Azure e as instalações do cliente é ativa e suporta aplicações

em tempo real, por exemplo, a conectividade deve ter baixa latência.
• Os protocolos HTTPS e SIP/TLS (altamente recomendável) são utilizados na

configuração do Azure.
• Os servidores NTP e DNS são configurados e acessíveis a partir do Azure, para

que a Consola CloudLink Accounts possa aceder a estes servidores durante o
provisionamento.

Adicionar a integração do Azure AD Sync a uma conta de cliente

O provisionamento dos utilizadores do Azure AD numa conta de cliente na consola
CloudLink Accounts requer que a integração do Azure AD Sync seja adicionada a essa
conta de cliente a partir da consola de CloudLink Accounts. Um Parceiro Mitel ou um
Administrador de Contas pode adicionar a integração do Azure AD Sync a uma conta de
cliente, utilizando o seguinte procedimento:

1. Navegue até a página Informações de Conta da conta do cliente.
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2. Na secção Integrações, clique em + Adicionar novo.

Um ecrã pop-up apresenta o painel de Integrações.

Note:
Um Parceiro Mitel não pode ativar integrações na Conta de Parceiro porque a
integração com outras aplicações não é suportada para as Contas de Parceiro.
Para integrar o CloudLink com outras aplicações, um Parceiro deve criar uma
conta de cliente e ativar integrações nessa conta. A Mitel recomenda que desative
quaisquer integrações existentes na Conta de Parceiro para usufruir de todas as
funcionalidades do CloudLink. Para obter mais informações sobre as Contas de
Parceiro, consulte Iniciar sessão como Parceiro Mitel.
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3. Clique no separador Terceiros. É apresentada uma lista de aplicações de
terceiros suportadas pela CloudLink. Clique no botão Adicionar associado com o
Sincronização Azure AD e clique em Concluído.

A integração Azure AD Sync é adicionada à conta do cliente e é apresentada na
secção Integrações da página Informações de Conta.

Provisionamento de utilizadores do Azure AD para o CloudLink utilizando SCIM

O provisionamento dos utilizadores a partir do Azure AD para a base de dados
CloudLink utilizando o SCIM envolve as seguintes tarefas:

1. Criar uma aplicação SCIM no Azure AD on page 111 — criar uma aplicação SCIM
para ativar o provisionamento do utilizador.

2. Adicionar utilizadores à aplicação SCIM on page 113 — adicionar utilizadores à
aplicação SCIM.

3. Configurar a aplicação SCIM on page 116 — configurar as definições do SCIM no
lado da aplicação.

4. Testar a ligação on page 120 — para verificar se a configuração funcionou.
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5. Gerir os mapeamentos de atributos on page 121 — rever e personalizar os
mapeamentos de atributos que serão sincronizados com a base de dados CloudLink
durante o provisionamento.

6. Iniciar o provisionamento on page 126 — começar a provisionar os utilizadores para
a base de dados CloudLink.

Criar uma aplicação SCIM no Azure AD

Para criar uma aplicação SCIM:

1. No portal Azure, no painel de navegação do lado esquerdo, clique em Azure Active
Directory. O painel Azure Active Directory abre.

2. No painel Azure Active Directory, selecione Aplicações da empresa. Na página
Todas as aplicações abre, exibe uma lista de aplicações do seu Azure AD locatário.

3. Clique em Aplicação nova. A página Adicionar uma aplicação abre.
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4. Clique em Aplicação sem galeria. A página Adicionar a sua própria aplicação
abre-se.
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5. Digite o nome da sua aplicação (por exemplo, Mitel CloudLink), e clique em
Adicionar.

A aplicação será adicionada ao Azure AD, e será exibida na página Todas as
aplicações.

Adicionar utilizadores à aplicação SCIM

Esta secção descreve como adicionar utilizadores no Azure Active Directory à aplicação
SCIM a ser provisionada para o CloudLink.
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1. Aceda à página Utilizadores e grupos no Portal Azure, ao fazer o seguinte:

a. Navegue até ao Azure Active Directory > Aplicações da Empresa e selecione a
sua aplicação a partir da lista. A página Visão Geral da aplicação abre.

b. Sob a secção Gerir, selecione Utilizadores e grupos.

2. Na página Utilizadores e grupos que se abre, clique em + Adicionar utilizador. A
página Adicionar tarefa abre.

3. Clique na opção Utilizadores e grupos. O painel Utilizadores e grupos abre. A
partir da lista no painel Utilizadores e grupos, clique nos utilizadores que deseja

Guia do Utilizador da Consola de Contas CloudLink 114

https://portal.azure.com/


Integrações das CloudLink Accounts

adicionar à aplicação SCIM e clique em Selecionar para selecionar estes utilizadores.
Os utilizadores selecionados estão listados em Itens selecionados.
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4. Clique em Atribuir para adicionar estes utilizadores à aplicação SCIM.

Estes utilizadores serão exibidos na página Utilizadores e grupos.

Configurar a aplicação SCIM

Esta secção descreve como configurar a aplicação SCIM no Azure AD com os
parâmetros fornecidos pela consola CloudLink Accounts para estabelecer a ligação
entre a aplicação SCIM e a consola CloudLink Accounts.

Para configurar a aplicação SCIM, é recomendado que abra o portal Azure e a consola
CloudLink Accounts lado a lado, pois vai precisar de copiar alguns valores da consola
CloudLink Accounts para o portal Azure.
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1. Para aceder à página Provisionamento no Portal Azure, faça o seguinte:

a. Navegue até ao Azure Active Directory > Aplicações da Empresa e selecione a
sua aplicação a partir da lista. A página Visão Geral da aplicação abre.

b. Sob a secção Gerir, selecione Utilizadores e grupos.
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2. Na página Provisionamento que se abre, selecione o Modo de provisionamento
como Automático no menu suspenso.

A secção Credenciais do Administrador é apresentada.
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3. Forneça o URL do Locatário e o Token Secreto. Pode gerar o URL e o token a partir
da consola CloudLink Accounts seguindo estes passos:

a. A partir da secção Integrações, clique no botão de Completar as definições
associado ao Azure AD Sync. A caixa de diálogo de configuração Azure AD Sync
abre-se.

b. Clique em Gerar chaves. A URL do Locatário e o Token Secreto são gerados.
Clique em Copiar e cole estes valores nos respetivos campos no portal Azure AD.
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Note:
Cada vez que se clicar em Gerar chaves, qualquer URL e token de uma
sincronização anterior torna-se inválido e a aplicação SCIM deve ser
configurada com novos.

Testar a ligação

Esta secção descreve como verificar se a configuração funciona e se a ligação entre a
aplicação SCIM e o CloudLink é bem sucedida.
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1. Na página Provisionamento, dentro da secção Credenciais administrativas, clique
em Testar a ligação. A aplicação SCIM tenta ligar-se ao CloudLink.

Se a ligação for bem sucedida, a seguinte mensagem é apresentada.

Se a ligação falhar, a seguinte mensagem de erro é apresentada. Retifique o erro e
teste a ligação novamente.

2. Se a ligação for bem sucedida, clique em Guardar para guardar as credenciais do
administrador para o provisionamento do utilizador. Clicar em Descartar irá cancelar
as alterações.

Gerir os mapeamentos de atributos

Esta secção descreve como personalizar os mapeamentos de atributos padrão na
aplicação SCIM que definem quais propriedades de utilizador são provisionadas
do Azure AD para a base de dados do CloudLink. Pode modificar ou eliminar os
mapeamentos de atributos atuais, ou criar novos mapeamentos de atributos. Para fazê-
lo:
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1. Na página de Provisionamento, clique em Editar mapeamentos de atributos da
secção Gerir provisionamento.

2. Na página que se abre, expanda o separador Mapeamentos e faça o seguinte:

• Desative o mapeamento de grupos: Deve desativar o provisionamento de
objetos de grupo entre o Azure AD e a base de dados do CloudLink. Isto é
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necessário porque a base de dados do CloudLink não suporta objetos de grupo de
provisionamento. Para fazê-lo:

a. Clique em Provisão de Grupos Azure Active Directory.

b. Na página Mapeamento de atributos que se abre, desative a opção Ativado
ao clicar em Não. Clique em Guardar para guardar as alterações.
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Note:
Por padrão, a opção Ativado será configurada para Sim.

• Personalizar atributos: Deve personalizar os atributos a serem provisionados
entre o Azure AD e a base de dados do CloudLink. Para fazê-lo:

a. Clique em Provisão de Utilizadores do Azure Active Directory.

A página Mapeamento de atributos abre, mostrando a lista de atributos padrão
no Azure AD.
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b. Pode optar por manter os mapeamentos de atributos padrão a serem
provisionados para a base de dados CloudLink. Também pode adicionar
novos mapeamentos de atributos ao clicar em Adicionar novo mapeamento.
Para eliminar um mapeamento de atributos padrão, clique na opção Eliminar
associada ao atributo.

Deve certificar-se de que as seguintes condições são cumpridas ao rever os
atributos a serem provisionados entre o Azure AD e a base de dados CloudLink.

• Os seguintes atributos listados em Atributo Customappsso são obrigatórios
e não devem ser eliminados.

• Nome de utilizador
• um entre displayName, name.givenName, ou name.familyName
• emails[type eq "work"].value

• O CloudLink requer que os utilizadores válidos tenham um endereço
de e-mail. Para facilitar este requisito durante o provisionamento, deve
certificar-se de que o atributo tipo email[type eq "work"].value sob Atributo
Customappsso é mapeado para o tipo de atributo sob Azure Active
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Directory Attribute que contém o endereço de email do utilizador no diretório
Azure.

• Além dos atributos obrigatórios supramencionados, o CloudLink suporta os
seguintes atributos listados em Atributo Customappsso. Deve selecionar
apenas os seguintes atributos.

• ativo
• externalId
• emails[type eq "other"].value
• phoneNumbers[type eq "mobile"].value
• phoneNumbers[type eq "work"].value
• phoneNumbers[type eq "other"].value
• roles[primary eq "True"].type
• todos os atributos relacionados a endereços

Note:
No Azure AD, se apagar ou deixar algum dos campos de informações
do utilizador em branco que esteja mapeado para um atributo, o campo
não será provisionado, pois o serviço de aprovisionamento do Azure
AD não suporta o aprovisionamento de valores nulos. Para mais
informações sobre propriedades de mapeamento de atributos, consulte a
documentação Azure.

c. Depois de personalizar os mapeamentos de atributos necessários, clique em
Guardar para guardar as alterações. Clicar em Descartar irá cancelar as
alterações.

Iniciar o provisionamento

Depois de definir os atributos, deve iniciar o provisionamento. Para fazê-lo:
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1. Aceda à página Provisionamento no Portal Azure, ao fazer o seguinte:

a. Navegue até ao Azure Active Directory > Aplicações da Empresa e selecione a
sua aplicação a partir da lista. A página Visão Geral da aplicação abre.

b. Sob a secção Gerir, selecione Provisionamento.
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2. Na página de provisionamento que se abre, clique em Iniciar o provisionamento.

O serviço de provisionamento do Azure AD executa um ciclo de provisionamento
inicial. Após a conclusão do ciclo, o estado do ciclo será exibido na página de
Provisionamento, conforme mostrado na seguinte captura de ecrã.

O Estado do ciclo atual mostra o estado de conclusão. Esta secção também exibe o
número de utilizadores provisionado.

O ciclo de provisionamento inicial é seguido de ciclos incrementais periódicos. Os
ciclos incrementais acontecem a cada 40 minutos. Para mais informações sobre os
ciclos de provisionamento, consulte a documentação Azure.
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Note:
Se ocorrerem erros durante um ciclo de provisionamento, a sincronização é
tentada novamente no ciclo seguinte. Se os erros continuarem a ocorrer, então
as repetições ocorrerão com uma frequência reduzida, ou seja, a frequência
do provisionamento programado diminuirá. Para mais informações, consulte a
documentação Azure.

Após a conclusão do ciclo inicial, o utilizador tem as seguintes opções para gerir o
provisionamento:

• Parar o provisionamento: Clique nesta opção para parar o processo de
provisionamento.

• Reiniciar o provisionamento: Clique nesta opção para acionar a execução de
provisionamento manualmente sem esperar pela próxima execução agendada.

• Editar o provisionamento: Clique nesta opção para editar a configuração atual ou
para personalizar os mapeamentos de atributos.

• Provisão a pedido: Clique nesta opção para disponibilizar quaisquer alterações
a um único utilizador. Isto é feito manualmente. Também pode utilizar esta opção
para validar e verificar se as alterações feitas na configuração foram aplicadas
corretamente e estão a ser sincronizadas corretamente com a base de dados
CloudLink.

3.2.5 Integrazione di MS Teams

Di seguito sono riportate le istruzioni per l'integrazione di Microsoft Teams con gli
CloudLink Accounts.

Condizioni

Per configurare l'integrazione di Microsoft Teams con un account cliente CloudLink, è
necessario:

• Abilitare l'Integrazione gateway (per Configurare MiVoice Office 400 PBX).
• Sottoscrivere un abbonamento ad Azure AD. Per ulteriori informazioni

sull'integrazione di Azure AD, vedere Provisionamento de utilizadores do Azure Active
Directory para o CloudLink na página 107 e Configurar Inicio de Sessão Único para
o CloudLink com o Microsoft Azure AD na página 83
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Nota:
L'indirizzo e-mail di un utente configurato in MiVoice Office 400 PBX deve
corrispondere all'indirizzo e-mail principale o al nome principale utente in Azure
AD.

Integrazione di Microsoft Teams con un Account cliente

Per integrare Microsoft Teams con un account cliente, eseguire le operazioni seguenti:

1. Inicie sessão na Consola de Contas CloudLink na página 1.
2. Aggiungere l'integrazione di Microsft Teams all'account del cliente. Per ulteriori

informazioni sull'aggiunta di Microsoft Teams, vedereAdicionar uma integração a uma
conta de cliente na página 38.

3. Fare clic sulla scheda Terze parti. Viene visualizzato l'elenco delle applicazioni di
terze parti supportate. Fare clic sul tasto Aggiungi associato con Microsoft Teams, e
fare clic su Fatto.

L'integrazione di Microsoft Teams viene aggiunta all'account cliente e viene
visualizzata nella sezione Integrazioni della pagina Informazioni sull'account.

Guia do Utilizador da Consola de Contas CloudLink 130



Integrações das CloudLink Accounts

4. Fare clic su Configurazione completa. Viene visualizzata la finestra di dialogo
Microsoft Teams.

5. Per creare ID Proprietario, ID Applicazione (Cliente) Id e Segreti Cliente (Valore),
è necessario creare un'applicazione Enterprise. Per creare un'applicazione Enterprise,
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accedere al portale Azure e fare clic su Registrazione app > Nuova registrazione.
Viene visualizzata la pagina Registra una applicazione.

6. Immettere il nome dell'applicazione e selezionare l'opzione Account solo in questa
directory organizzativa (Solo directory predefinita – Proprietario singolo) in Tipi
di account supportati.

7. Fare clic su Registra per registrare l'applicazione.
8. Passare alle Autorizzazioni API sul pannello di navigazione a sinistra e fare clic su

+Aggiungi un’autorizzazione. Viene visualizzata la pagina Richiesta autorizzazioni
API.

9. Fare clic su Grafico Microsoft e quindi selezionare Autorizzazioni applicazioni.
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10. Abilitare le autorizzazioni User.Read.All, e Presence.ReadWrite.All come illustrato
nelle immagini successive.
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11. Fare clic su Concedi consenso amministratore per XXXX (nome directory) e fare
clic su Sì per concedere il consenso.
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12. Passare a Certificato e segreti sul pannello di navigazione a sinistra e fare clic sulla
scheda Segreti Cliente. Sarà visualizzata la finestra di dialogo Aggiungi un segreto
cliente.

13. Immettere la Descrizione e selezionare il tipo di scadenza. È possibile selezionare
la durata della scadenza da una data specifica fino a una data specifica. Fare clic su
Aggiungi per creare i segreti Cliente.

14. Copiare il valore sotto la colonna Valore.
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15. Passare all'applicazione Enterprise creata nello Step 5 e copiare i valori ID
Applicazione (cliente) e ID Directory (tenant).

16. Nel portale CloudLink Accounts, immettere l'ID Proprietario, l'ID Applicazione
(Cliente) e il Segreto Cliente (valore).
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17. Fare clic su Salva per salvare le impostazioni. Facendo clic suAnnulla si annulla
l’operazione e facendo clic su Rimuovi si rimuove l’integrazione Microsoft Teams.

Dopo aver aggiunto l’integrazione Microsoft Teams all’account cliente, Microsoft
Teams sarà presente sul pannelloIntegrazioni.

Attivazione della funzione Presenza

Dopo aver integrato Microsoft Teams con un account cliente, è possibile abilitare la
funzione Presenza per tale account cliente. La funzione Presenza sincronizza lo stato di
presenza dell'utente da CloudLink con MS Teams.

Per attivare il plugin, attenersi alla seguente procedura:

1. Sul pannello Integrazioni, fare clic sulla freccia a discesa associata alle Funzioni
disponibili in Microsoft Teams.
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2. Far scorrere l'interruttore a destra associato alla  Sincronizza Presenza da
CloudLink a MS Teams.

La funzione Presenza è ora abilitata per l'account cliente.

Nota:
Dopo aver abilitato la funzione Presenza, ci vogliono 20-30 minuti prima che la
presenza si rifletta in MS Teams
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