
Po wejściu na stronę logowania za pierwszym razem należy wprowadzić swój identyfikator oraz pin i potwierdzić 
przyciskiem zaloguj.

Następnie system poprosi o ustanowienie nowego hasła do panelu.

Po ustaleniu swojego hasła i potwierdzeniu go przyciskiem zaloguj system poprosi o ponowne logowanie z użyciem 
identyfikatora i ustanowionego hasła. Od tej pory zawsze do panelu www będziesz logować się swoim identyfikatorem i 
nowym hasłem. Hasła do panelu od tej pory będziesz również używać do innych konfiguracji panelu np. przy integracji 
lifebox z telefonem komórkowym.

Po zalogowaniu otworzy się strona powitalna panelu, na której wyświetlane są ogólne informacje statystyczne dotyczące 
wiadomości oraz salda konta. Po lewej stronie użytkownik ma dostęp do:
- wiadomości przychodzących
- wiadomości wychodzących
- tworzenia wiadomości z zewnętrznego pliku dźwiękowego
- szczegóły dotyczące finansów (doładowań, wykupionych pakietów, kosztów)
- ustawiania służące do konfiguracji panelu i integracji telefonu z lifebox24 
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Pierwsze logowanie

Lifebox24 - kilka wskazówek dla korzystających z 

panelu www. Uwaga! Niektóre informacje mogą 

być przydatne także dla Was.



Informacje dotyczące wiadomości

Okno wiadomości przychodzących i wychodzących wygląda tak samo. Skupiamy się na wychodzących ponieważ w 
kolumnie „Koszt” wyświetlany jest koszt poniesiony za wysłanie każdej wiadomości.

Po wejściu w szczegóły widomości mamy możliwość:
- odsłuchiwania wiadomości
- zmiany etykiety (nazwy) wiadomości
- zmiany etykiety (nazwy) odbiorcy
- skasowania wiadomości
- transferu czyli przesłania wiadomości do innego odbiorcy
- archiwizowania - Uwaga! Wiadomości niearchiwizowane usuwane są z systemu automatycznie po 14 dniach,
 oraz widzimy wszelkie informacje dotyczące wiadomości (nadawcę, odbiorcę, daty, czas, status)

Tworzenie wiadomości z zewnętrznego pliku dżwiękowego

Ta opcja daje możliwość tworzenia wiadomości z zewnętrznego pliku dźwiękowego czyli przesłanie dowolnego pliku 
dźwiękowego, który potem można odsłuchać także na budce telefonicznej np. piosenka, płacz Waszego dziecka, 
pozdrowienia z imprezy, życzenia urodzinowe, a w zasadzie wszytko co zawiera dźwięk. Ograniczeniem jest Wasza 
wyobraźnia. 
Uwaga! Już w grudniu w tym miejscu możliwe będzie nagrywanie wiadomość także z poziomu komputera przy użyciu 
słuchawek z mikrofonem, a nie tak jak dotychczas z poziomu telefonu. To dużo tańsze niż znaczki, prostsze, 
wygodniejsze i bezpieczniejsze od biegania w pandemii na pocztę.  

PUNKTY STYKU

INSTRUKCJA PANELU INTERNETOWEGO LIFEBOX24



PUNKTY STYKU

INSTRUKCJA PANELU INTERNETOWEGO LIFEBOX24

Informacje dotyczące ustawień

Pomijamy ustawienia umożliwiające zmianę hasła i pinu i przechodzimy do integracji telefonu z lifeboxem. 
Dzięki integracji osoba dzwoniąca na numer systemu 222111990 nie musi się już logować swoim identyfikatorem i 
pinem. System rozpozna przypisany telefon i wpuści użytkownika do jego skrzynki. Poza tym użytkownicy mogą między 
sobą wykonywać połączenia wprowadzając identyfikator lifebox rozmówcy, a system przekieruje połączenie na  
odpowiedni numer telefonu. Takie rozwiązanie gwarantuje anonimowość. Poza tym ma jeszcze jedną zaletę: osadzeni 
mogą dzwonić z budek telefonicznych na komórki w cenie połączenia stacjonarnego! 

Jak zintegrować lifebox z telefonem by móc na nim odbierać połączenia?
W „Ustawieniach” w zakładce „Zmień nr telefonu” w oknie „Nowy nr telefonu” należy wpisać numer, na którym chcemy 
odbierać połączenia, a następnie w okno „Potwierdź hasłem” należy wpisać hasło, które ustawiliśmy podczas 
pierwszego logowania do panelu. Następnie zapisujemy ustawienia. System poinformuje nas czy wszystko przebiegło 
oprawnie.

Integracja dowolnego telefonu z lifeboxem czyli anonimowość, 

bezpieczeństwo i tanie połączenia z zk 

W „Pozostałych ustawieniach” możemy zdecydować czy chcemy:
- korzystać z uproszczonego trybu logowania do systemu telefonicznego 
- aby system powiadamiał nas smsem o otrzymanej wiadomości w skrzynce lifebox,
a także właściciele skrzynek biznes mogą wyrażać zgody użytkownikom skrzynek podrzędnych przypisanych do 
skrzynki biznes na:
- zmianę hasła w skrzynce podrzędnej
- usuwanie wiadomości w skrzynce podrzędnej
Wszystkie zmiany należy zapisać, a system poinformuje nas czy wszystko przebiegło poprawnie.

Uwaga! Nie musisz być biznesmenem żeby uruchomić skrzynkę biznes. Skrzynka biznes to oszczędność! Dlaczego? 
Ponieważ posiadanie skrzynki w planie Biznes lub Biznes Pro oznacza posiadanie dodatkowych trzech lub dziewięciu 
całkowicie darmowych skrzynek podrzędnych. Zatem to dobry sposób na wspólne obniżenie comiesięcznych kosztów 
korzystania z systemu dla osób, które chcą wykorzystywać go do tanich połączeń telefonicznych.
Miesięczny koszt utrzymania skrzynki biznes to 120 pln. Jeśli podzielicie to między 4 osoby to tylko 30 pln na osobę.
Pamiętajcie, że właściciel skrzynki głównej ma pełne uprawnienia do zaglądania przez panel www do skrzynek podrzędnych, a 
skrzynki podrzędne ściśle powiązane są ze skrzynką główną co oznacza ich blokadę w momencie gdy skończy się ważność 
pakietu biznes. Po uruchomieniu pakietu skrzynki odblokowane są automatycznie.


