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Overzicht 1

De MiVoice Office Web (MOWA) en MiVoice Office Mobile (MOMA) applicaties worden
vervangen door respectievelijk de Mitel One web- en mobiele applicaties. Mitel One is
de evolutie van MOWA/MOMA en introduceert een nieuwe UI die volledig geïntegreerde
meetings, agenda, en chat ondersteunt.

Mitel One is de MiVO400 samenwerkingsapplicatie die Mitel aanbeveelt. Mitel One biedt
een volledig geïntegreerde gebruikerservaring voor telefoon, berichten en vergaderingen
voor MiVoice Office 400-klanten. Net als MOMA/MOWA maakt Mitel One gebruik van het
Mitel CloudLink-platform en -architectuur om een applicatie te leveren die voortdurend
automatische updates krijgt, zodat klanten op de hoogte blijven van de nieuwste en meest
geavanceerde software zonder dat ze zelf upgrades hoeven uit te voeren.

Mitel One biedt een vernieuwde UI die widgets gebruikt om elke gebruiker de flexibiliteit
te geven om de UI aan te passen aan zijn voorkeuren. Bovendien biedt Mitel One
verbeterde prestaties en stabiliteit. Hieronder volgen de nieuwe functies die in Mitel One zijn
geïntroduceerd:

• Conferentieoproep
• Snelle functies (functietoetsen)
• Office 365 integratie

Voor meer informatie over de Mitel One Web en Mitel One mobiele applicaties, zie

• Mitel One-internetapplicatie Handleiding
• Mitel One Mobile Application gebruikersgids
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https://www.mitel.com/document-center/applications/collaboration/mitel-one/all-releases/en/mitel-one-web-application-html
https://www.mitel.com/document-center/applications/collaboration/mitel-one/all-releases/en/mitel-one-mobile-application-html




Migratieproces naar Mitel One 2

Mitel heeft deze overgang zo eenvoudig mogelijk gemaakt voor de applicatiegebruikers.
Er zijn geen onderdelen te bestellen, geen licenties te verhandelen, geen partneractiviteit
om CloudLink-accounts op te zetten en rechten aan gebruikers toe te kennen. Alle MOMA/
MOWA-klanten die de applicatie actief gebruiken en wiens MiVoice Office 400 onder actieve
SWA-dekking staat, zullen automatisch recht hebben op het gebruik van de nieuwe applicatie.

Opmerking:
De Mitel One integratie zal niet automatisch worden ingeschakeld op accounts met
MiVO400 die MOMA/MOWA in de afgelopen twee maanden niet hebben gebruikt. Voor
dergelijke accounts moet de Mitel One integratie handmatig worden ingeschakeld door de
beheerder.

In de loop van september 2022 zal Mitel Mitel One activeren voor alle accounts waarin
MOMA/MOWA gebruikt wordt, en waarvoor Mitel One nog niet geactiveerd is door de
accountbeheerder. Alle accounts zullen op dat moment Mitel One kunnen gaan gebruiken.
Nadat de Mitel One integratie in het account is ingeschakeld, zullen MOWA-gebruikers een
nieuwe toggle-knop in de applicatie zien, waarmee zij op een zelfgekozen tijdstip, binnen een
respijtperiode, naar de Mitel One webapplicatie kunnen overschakelen.

Bovendien zullen de MOWA/MOMA-gebruikers een bericht in hun applicatie ontvangen,
waarin hen wordt aanbevolen om naar Mitel One te migreren.
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MOMA naar Mitel One Mobile 3

De Mitel One mobiele applicatie is al beschikbaar in de Apple App Store en in de Google
Play Store. Het wordt apart van MOMA vermeld. Gebruikers moeten uitloggen uit MOMA, de
MOMA-applicatie verwijderen en vervolgens de Mitel One mobiele applicatie installeren en
inloggen .

De MOMA-applicatielijsten in de winkels zullen worden bijgewerkt met aanbevelingen om
over te stappen op de Mitel One mobiele applicatie.

U kunt de Mitel One mobiele applicatie downloaden in de Apple App Store of in de Google
Play Store via de volgende links:

• Apple App Store
• Google Play Store
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https://apps.apple.com/us/app/mitel-one/id1558922285
https://play.google.com/store/apps/details?id=com.mitel.one.android


Wanneer MOMA-gebruikers door het systeem gegenereerde meldingen ontvangen over de
migratie van Mitel One mobile, moeten zij het volgende doen:

1. De gebruikers moet(en) zich afmelden bij MOMA en MOMA verwijderen voordat u de Mitel
One mobiele applicatie installeert. Na het einde van de levensduur van MOMA zullen de
gebruikers zich niet meer kunnen aanmelden bij MOMA.

2. Ga naar de Apple App Store of Google Play Store.
3. Download de Mitel One mobiele applicatie.
4. Start de Mitel One mobiele applicatie en voer hun MOMA referenties in wanneer daarom

wordt gevraagd.
5. Accepteer de gebruiksvoorwaarden en klik op Doorgaan.
6. Volg de instructies op het scherm om de installatie te voltooien.

Beperkingen

• Einde van de ondersteuning van Android 8

De Mitel One mobiele applicatie ondersteunt momenteel alleen Android versies 9, 10, 11,
en 12. Dit is om een goede telefonie-functionaliteit te garanderen (met behulp van Android
9 Connection Services). Eindgebruikers met Android-versies ouder dan versie 9 moeten
hun Android-versie upgraden voordat ze de Mitel One mobiele applicatie installeren.

• Einde van de ondersteuning van iOS 13

De Mitel One mobiele applicatie biedt geen ondersteuning voor iOS 13. Eindgebruikers
met iOS-versies ouder dan versie 13 moeten hun iPhone-versie upgraden voordat ze de
Mitel One mobiele applicatie installeren



MOWA naar Mitel One Web 4

Wanneer de MOWA-gebruiker door het systeem gegenereerde meldingen over de
webmigratie van Mitel One ontvangt, moet de gebruiker de toggle-knop Launch Mitel One
inschakelen die in de MOWA-applicatie wordt weergegeven. Wanneer gebruikers de toggle-
knop inschakelen, worden ze omgeleid naar een nieuwe URL waar ze kunnen inloggen met
hun MOWA-gebruikersreferenties.

Voor MOWA-gebruikers om te migreren van MOWA naar de Mitel One webapplicatie:

1. Schakel de knop Launch Mitel One in.

De URL one.mitel.io wordt geopend.
2. Voer hun MOWA gegevens in.

De gebruiker is dan met succes ingelogd op de Mitel One webapplicatie.
3. Sla de URL van de Mitel One-webtoepassing op.
4. Wis de snelkoppelingen naar MOWA en verwijder MOWA.

Bij het einde van de levensduur van MOWA worden alle gebruikers die nog niet gemigreerd
zijn naar de Mitel One webapplicatie automatisch doorverwezen naar de Mitel One URL.
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