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Aan de slag

Dit hoofdstuk bevat een overzicht van dit document en algemene informatie over 
uw Cisco Small Business IP-telefoon. Het bestaat uit de volgende secties:

• Over dit document, pagina 6

• Overzicht van de Cisco Small Business 300 Series IP-telefoons, 
pagina 8

• Bekend raken met de Cisco SPA 301, pagina 9

• Bekend raken met de Cisco SPA 303, pagina 11

Over dit document 

Deze handleiding beschrijft de concepten en de taken voor het gebruiken en 
configureren van uw Cisco Small Business IP-telefoon.

OPMERKING De functies van de Cisco Small Business IP-telefoon variëren, afhankelijk van het 
type gesprekscontrolesysteem dat u gebruikt. In dit document wordt het gebruik 
van de Cisco Small Business IP-telefoons met een SIP-telefoonsysteem 
beschreven, zoals het Cisco SPA 9000 Voice System of een BroadSoft- of Asterisk-
systeem. Zie de Gebruikershandleiding Cisco Unified Communications Manager 
Express voor Cisco Small Business IP-telefoon SPA 30X (SPCP) als u de Cisco 
Small Business IP-telefoon gebruikt met Cisco Unified Communications 500 Series.
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Indeling
In deze tabel wordt de inhoud van elk hoofdstuk van dit document beschreven.

Titel Beschrijving

Hoofdstuk 1 Aan de slag Een beschrijving van dit boek 
en een overzicht van de 
Cisco Small Business IP-
telefoons.

Hoofdstuk 2 De telefoon installeren De telefoon aansluiten en 
installeren.

Hoofdstuk 3 Basisfuncties van telefoon 
gebruiken

Algemene telefoontaken 
uitvoeren, zoals gesprekken 
starten en beantwoorden, 
gesprekken doorverbinden, 
gesprekken doorsturen 
instellen en gesprekken 
aannemen.

Hoofdstuk 4 Geavanceerde 
telefoonfuncties gebruiken

Geavanceerde telefoontaken 
uitvoeren, zoals het 
configureren van privacy- en 
beveiligingsfuncties, 
snelkiesnummers, 
tekstberichten en beltonen.

Hoofdstuk 5 De webinterface gebruiken Aanmelden en de 
webinterface van de telefoon 
gebruiken.

Bijlage A Hoe verder Lijst met en koppelingen naar 
verwante documentatie.
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Overzicht van de Cisco Small Business 300 Series IP-
telefoons

De Cisco Small Business 300 Series IP-telefoons zijn multifunctionele VoIP-
telefoons (Voice over Internet Protocol) voor gesproken communicatie via een IP-
netwerk. De telefoons hebben traditionele functies zoals gesprekken 
doorverbinden, opnieuw kiezen, snelkiezen, gesprekken doorschakelen, 
telefonisch vergaderen en voicemail beluisteren. U kunt gesprekken voeren of 
ontvangen via een handset, headset of via een luidspreker. 

IP-telefoons bieden ook speciale functies die niet beschikbaar zijn op traditionele 
telefoons. De Cisco Small Business 300 Series IP-telefoons zijn voorzien van 
Ethernet-poorten of poorten met behulp waarvan ze aan het computernetwerk 
kunnen worden gekoppeld. Ze hebben ook aanvullende Ethernet-poorten 
waarmee een computer op het netwerk kan worden aangesloten via de IP-
telefoon. In tegenstelling tot traditionele telefoons hebben Cisco Small Business 
IP-telefoons een afzonderlijke voedingsbron nodig. Sluit de bijgeleverde 
voedingsadapter aan op de telefoons om ze van stroom te voorzien.

In de volgende tabel ziet u de Cisco Small Business 300 Series IP-telefoons die in 
dit document worden besproken en hun respectievelijke functies:

De telefoon onderhouden

De Cisco Small Business IP-telefoons zijn elektronische apparaten die niet mogen 
worden blootgesteld aan overdadige warmte, zon, kou of water. Reinig de 
apparatuur met een licht bevochtigde tissue of stofdoek. Sproei of giet geen 
reinigingsmiddelen rechtstreeks op het apparaat.

Cisco SPA 301 Cisco SPA 303

Scherm Geen 128 X 64 monochroom LCD 

Lijnen 1 3

Softkeys Geen 4 dynamische

Navigatieknop Geen 4-wegs navigatieknop
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Bekend raken met de Cisco SPA 301

Nummer Functie Beschrijving

1 Handset Opnemen om een gesprek te starten of een 
oproep te beantwoorden.
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2 Indicator voor 
wachtend 
bericht/
statusindicator

De kleur en actie van de LED geven de telefoon- of 
berichtstatus aan:

• Rood (brandt): u hebt een nieuw 
voicemailbericht. 

• Rood (knippert snel): u hebt een 
binnenkomend gesprek.

• Rood (knippert langzaam): u hebt een 
gesprek in de wachtstand.

• Rood (reeksen van twee keer snel 
knipperen): de Ethernet-verbinding van de 
telefoon is tijdelijk verbroken.

• Oranje (brandt): de telefoon is niet 
geregistreerd bij het 
gesprekscontrolesysteem. Dit gebeurt 
wanneer de telefoon opnieuw wordt 
opgestart en nog niet is geregistreerd.

• Oranje (knippert snel): de firmware van de 
telefoon wordt bijgewerkt.

• Oranje (knippert langzaam): de firmware 
wordt gedownload op de telefoon.

• Oranje (reeksen van twee keer snel 
knipperen): de Ethernet-verbinding van de 
telefoon is permanent verbroken. Wanneer 
de verbinding is hersteld, wordt de telefoon 
opnieuw opgestart.

• Groen (knippert langzaam): Gesprekken 
doorst. of Niet storen is ingeschakeld. (U 
hoort tevens een onderbroken kiestoon.)

3 Beltoon Druk de toets naar de positie Aan om de beltoon in 
te schakelen. Druk de toets naar de positie Uit om 
de beltoon uit te schakelen.

4 Voicemail Met deze toets hebt u toegang tot uw voicemail 
(dit moet worden ingesteld door uw 
telefoonbeheerder).

Nummer Functie Beschrijving
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Bekend raken met de Cisco SPA 303

5 Flash Met deze toets zet u een gesprek in de 
wachtstand en opent u een andere lijn.

6 Herh Met deze toets kiest u het laatst gebelde nummer 
opnieuw.

7 Volume Druk herhaaldelijk op deze toets om het volume 
van de handset (als de handset van de haak is) of 
het belvolume (als de handset op de haak ligt) te 
verhogen.

8 Toetsenblok Met deze toets kunt u telefoonnummers kiezen.

Nummer Functie Beschrijving
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Nummer Functie Beschrijving

1 Handset Opnemen om een gesprek te starten of een 
oproep te beantwoorden.

2 Indicator voor 
wachtend 
bericht

Brandt rood wanneer u een nieuw 
voicemailbericht hebt ontvangen. Knippert 
tijdens een binnenkomend gesprek of wanneer 
de firmware van de telefoon wordt bijgewerkt.

3 LCD-scherm Hier worden de datum en de tijd, de naam van de 
telefoon, toestelnummers en de softkeyopties 
weergegeven. 

4 Lijntoetsen Hier wordt de status van de telefoonlijn 
weergegeven. Brandt:

Groen: lijn is niet bezet.

Rood (continu): lijn is actief of in gebruik.

Rood (knippert): lijn is in de wacht.

Oranje: lijn is niet geregistreerd en kan niet 
worden gebruikt. 

De kleuren van de lijntoetsen zijn afhankelijk van 
het telefoonsysteem en kunnen verschillen. 

Deze toetsen kunnen ook door uw 
telefoonbeheerder worden geprogrammeerd 
voor het uitvoeren van functies als 
snelkiesnummers, gesprek aannemen of 
bewaken van een toestel.

5 Softkeytoetsen Druk op een softkeytoets om de actie uit te 
voeren die wordt weergegeven op het 
betreffende label op het LCD-scherm. Softkeys 
kunnen verschillen afhankelijk van het 
telefoonsysteem. Zie de gebruikershandleiding 
van de telefoon voor meer informatie.
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6 Navigatietoets Met behulp van de pijlen kunt u naar links, naar 
rechts, naar boven of naar beneden bladeren 
door de items die op het LCD-scherm worden 
weergegeven. 

7 Berichten Met deze toets hebt u toegang tot uw voicemail 
(dit moet worden ingesteld door uw 
telefoonbeheerder).

8 In wacht Met deze toets kunt u een gesprek in de 
wachtstand zetten. 

9 Instellen Met deze knop opent u een menu waarin u 
functies en voorkeuren (zoals de te gebruiken 
telefoonlijst en de snelkiesnummers) kunt 
configureren, uw belgeschiedenis kunt bekijken 
en functies kunt instellen (zoals het doorsturen 
van gesprekken).

10 Dempen Met deze toets kunt u het geluid van de telefoon 
dempen of het dempen ongedaan maken. Als 
het geluid is gedempt, brandt deze toets rood. 
Een knipperende toets betekent dat de 
netwerkverbinding niet kan worden gevonden.

11 Headset Met deze toets kunt u de headset in- of 
uitschakelen. Als de headset is ingeschakeld, 
brandt deze toets groen.

12 Volume Druk op + om het volume te verhogen en op - om 
het volume van de handset, de headset, de 
luidspreker (als de handset van de haak is) of het 
belvolume (wanneer de handset op de haak ligt) 
te verlagen.

13 Luidspreker Met deze toets kunt u de luidspreker in- of 
uitschakelen. Als de luidspreker is ingeschakeld, 
brandt deze toets groen.

14 Toetsenblok Hiermee kunt telefoonnummers en letters 
invoeren, en menu-items kiezen.

Nummer Functie Beschrijving
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Softkeytoetsen

De softkeytoetsen op uw telefoon variëren afhankelijk van het telefoonmodel en 
de instellingen van het telefoonsysteem. (Softkeytoetsen zijn niet beschikbaar op 
de Cisco SPA 301.) Druk op de toetsen pijl naar rechts of pijl naar links op de 
navigatietoets om extra softkeytoetsen weer te geven. 

Hieronder volgt een gedeeltelijk overzicht van de softkeytoetsen die mogelijk 
beschikbaar zijn op uw telefoon. Mogelijk zijn niet al deze softkeytoetsen op de 
telefoon aanwezig en mogelijk beschikt u over andere toetsen die hier niet worden 
vermeld. De telefoonbeheerder kan bijvoorbeeld eigen softkeytoetsen op de 
telefoon instellen, zoals toetsen met een snelkiesnummer voor het 
telefoonnummer van een bedrijf of toetsen voor het openen van een 
gespecialiseerd programma dat op de telefoon actief is. Neem contact op met de 
telefoonbeheerder voor meer informatie.

Toets Functie

<< of >> Ga in een vermelding naar links of naar rechts zonder tekens te 
verwijderen.

activ Hiermee activeert u de Screen Saver-modus.

toev Voeg een vermelding toe.

blDrvb Met deze toets verbindt u een gesprek blind door naar een 
persoon, dus zonder dat u met deze persoon hebt gesproken.

annul Hiermee annuleert u de door u aangebrachte wijzigingen (voordat 
u op ok of slaOp drukt).

dstrn Hiermee schakelt u alle gesprekken van uw telefoon door naar 
een opgegeven nummer.

-drst Hiermee heft u het doorschakelen op.

conf Met deze toets start u een telefonische vergadering.

confLx Met deze toets verbindt u de actieve lijnen op de telefoon samen 
in een conferentie.

TekWis Met deze toets wist u de laatst ingevoerde letter of het laatst 
ingevoerde cijfer.

verwij Met deze toets verwijdert u een volledig item (bijvoorbeeld een 
nummer uit de lijst Belgeschiedenis).
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kies Met deze toets kiest u een nummer om te bellen.

lijst Met deze toets krijgt u toegang tot de telefoonlijsten.

nStor Niet storen: met deze functie voorkomt u dat binnenkomende 
gesprekken overgaan op uw telefoon.

-nStor Met deze toets heft u de functie Niet storen op.

bewerk Met deze toets kunt u items openen om cijfers of letters aan te 
passen of om bepaalde functies in of uit te schakelen.

grOpn Met deze toets kunt u een gesprek dat binnenkomt op een ander 
toestel aannemen op uw eigen toestel door te zoeken naar het 
toestelnummer van het andere toestel.

neg. Met deze toets negeert u een binnenkomend gesprek.

LtstG Met deze toets belt u het nummer van de laatste ontvangen 
oproep.

gemist Met deze toets geeft u de lijst Gemiste gesprekken weer.

park Zet een gesprek in de wacht onder een opgegeven 
parkeernummer. Het gesprek blijft geparkeerd op de lijn totdat u 
het parkeren opheft of tot de beller de verbinding verbreekt. 
Deze functie moet worden geconfigureerd door uw 
telefoonbeheerder.

pakOp Met deze toets kunt u een gesprek dat binnenkomt op een ander 
toestel aannemen op uw eigen toestel door het nummer van het 
andere toestel te kiezen. 

wacht Hiermee zet u een gesprek in de wacht op een actieve gedeelde 
lijn.

herh Met deze toets kunt u een lijst met recent gebelde nummers 
weergeven.

slaOp Met deze toets slaat u uw wijzigingen op.

select Met deze toets selecteert u het gemarkeerde item op het LCD-
scherm.

stercode Hiermee kunt u een sterretjescode invoeren. Zie 
“Sterretjescodes gebruiken,” op pagina 72.

Toets Functie
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Schermpictogrammen

Op het LCD-scherm worden verschillende pictogrammen weergegeven die de 
status van de telefoon of de gesprekken op de telefoon aangeven. In de volgende 
schermen worden enkele pictogrammen weergegeven:

In de bovenstaande afbeelding geeft de dubbele pijl aan de rechterkant van het 
scherm aan dat er een gesprek wordt uitgevoerd. Het pictogram van de telefoon 
met de hoorn van de haak naast 'SPA 303' geeft aan dat de handset in gebruik is.

prkUit Met deze toets hervat u een geparkeerd gesprek.

drst Met deze toets kunt u een gesprek doorsturen.

DrvbLx Met deze toets verbindt u een actieve lijn op de telefoon door met 
een gebeld nummer.

j/n Hiermee opent u een submenu en schakelt u tussen Ja of Nee om 
een optie in- of uit te schakelen.

Toets Functie
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In de bovenstaande afbeelding geeft het pictogram van de luidspreker naast 'SPA 
303' aan dat de luidspreker wordt gebruikt.

In de bovenstaande afbeelding geeft het pictogram van de headset naast 'SPA 
303' aan dat de headset wordt gebruikt.

In de bovenstaande afbeelding geeft de pijl naar rechts aan de rechterkant van het 
scherm aan dat een gesprek in de wachtstand is geplaatst. 
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Sneltoetsen op het toetsenblok gebruiken

Wanneer u de telefoonmenu's gebruikt, kunt u het toetsenblok gebruiken om het 
nummer in te voeren dat u ziet naast de optie in het menu of submenu op het LCD-
scherm. (Niet van toepassing op de Cisco SPA 301.)

Als u bijvoorbeeld het IP-adres voor de Cisco SPA 303 wilt ophalen, drukt u op 
Instellen en kiest u 9.

Het IP-adres wordt weergegeven op het netwerkscherm.

OPMERKING De menu's en opties kunnen variëren.
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De telefoon installeren 

In dit hoofdstuk wordt beschreven hoe u de Cisco Small Business IP-telefoon 
installeert en aansluit op uw netwerk. Het bestaat uit de volgende secties:

• Voordat u begint, pagina 19

• De Cisco SPA 301 IP-telefoon installeren, pagina 20

• De Cisco SPA 303 IP-telefoon installeren, pagina 22

• (Optioneel) De Cisco SPA 30X-telefoon aan de wand monteren, 
pagina 26

• Controleren of de telefoon start, pagina 33

• De firmware van de telefoon bijwerken, pagina 34

Voordat u begint

Voordat u de telefoon installeert en aansluit, vraagt u de telefoonbeheerder (indien 
van toepassing) of het netwerk gereed is voor de telefoon, neemt u de 
veiligheidsvoorschriften door en zorgt u dat u beschikt over alle 
telefoononderdelen en documentatie.
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De Cisco SPA 301 IP-telefoon installeren

Afbeelding 1 Cisco SPA 301 - Voedings- en handsetaansluitingen telefoon

De handset aansluiten

STAP 1 Draai de telefoon om zodat u de poorten op de achterkant ziet.

STAP 2 Sluit het lange uiteinde van de telefoonkabel aan op de handsetpoort op 
de telefoon die wordt aangegeven met een telefoonsymbool (aangegeven 
met 2 in Afbeelding 1).

STAP 3 Sluit het andere uiteinde van de telefoonkabel aan op de poort onder in de 
handset (niet getoond).

De voeding aansluiten

Sluit het ene uiteinde van de voedingskabel aan op een stopcontact en sluit het 
andere uiteinde van de voedingskabel aan op de voedingsaansluiting op de 
telefoon (aangegeven met 1 in Afbeelding 1).

OPMERKING Als u de telefoon van stroom wilt voorzien via een Ethernet-verbinding, gebruikt u 
de optionele Cisco POES5 5-Volt PoE-splitter (Power Over Ethernet). Zie de Cisco 
POES5-documentatie op Cisco.com voor meer informatie.
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De Cisco SPA 301 aansluiten op het netwerk

Afbeelding 2 Cisco SPA 301 - Ethernet-verbinding van telefoon

Als u een Ethernet-verbinding gebruikt:

STAP 1 Plaats het ene uiteinde van de Ethernet-kabel in de netwerkpoort van de telefoon 
die wordt aangeduid met 'WAN' (aangegeven met 3 in Afbeelding 2).

STAP 2 Sluit het andere uiteinde van de Ethernet-kabel aan op het juiste apparaat op het 
netwerk, zoals een netwerkswitch. 

(Optioneel) De Cisco SPA 301 aansluiten op het draadloze netwerk

U kunt de Cisco WBP54G Wireless-G Bridge voor telefoonadapters gebruiken om 
de IP-telefoon aan te sluiten op een Wireless-G-netwerk in plaats van op een vast 
lokaal netwerk. De telefoon aansluiten op de Cisco WBP54G:

STAP 1 Configureer de Cisco WBP54G met de wizard Instellen. Zie de instructies in de 
Beknopte installatiehandleiding voor Wireless-G Bridge voor telefoonadapters op 
cisco.com. In Bijlage A, “Hoe verder,” vindt u een lijst met documenten en 
locaties.

STAP 2 Sluit tijdens de installatieprocedure de Ethernet-netwerkkabel van de WBP54G 
aan op de achterkant van het basisstation van de IP-telefoon in de sleuf met de 
aanduiding 'WAN'.
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STAP 3 Sluit de voedingskabel van de WBP54G aan op de voedingspoort op de 
onderkant van de IP-telefoon. 

STAP 4 Sluit de voedingsadapter van de IP-telefoon aan op de voedingspoort op de 
WBP54G.

STAP 5 Sluit het andere uiteinde van de voedingsadapter aan op een wandcontactdoos.

De Cisco SPA 303 IP-telefoon installeren

Afbeelding 3 Cisco SPA 303 - Telefoonaansluitingen

De handset aansluiten

STAP 1 Draai de telefoon om zodat u de poorten op de achterkant kunt zien.

STAP 2 Sluit het lange uiteinde van de telefoonkabel aan op de handsetpoort op de 
telefoon die wordt aangegeven met een telefoonsymbool. (aangegeven met 5 in 
Afbeelding 3).
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STAP 3 (Optioneel) Leid de telefoonkabel door de kabelsleuf (aangegeven met 4 in 
Afbeelding 3).

STAP 4 Sluit het andere uiteinde van de telefoonkabel aan op de poort onder in de 
handset (niet getoond).

De voeding aansluiten

Sluit het ene uiteinde van de voedingskabel aan op een stopcontact en sluit het 
andere uiteinde van de voedingskabel aan op de voedingsaansluiting op de 
telefoon (aangegeven met 6 in Afbeelding 3).

OPMERKING Als u de telefoon van stroom wilt voorzien via een Ethernet-verbinding, gebruikt u 
de optionele Cisco POES5 5-Volt PoE-splitter (Power Over Ethernet). Zie de Cisco 
POES5-documentatie op Cisco.com voor meer informatie.

De Cisco SPA 303 aansluiten op het netwerk

STAP 1 Plaats het ene uiteinde van de Ethernet-kabel in de netwerkpoort van de telefoon 
die wordt aangeduid met 'SW' (aangegeven met 3 in Afbeelding 3).

STAP 2 Sluit het andere uiteinde van de Ethernet-kabel aan op het juiste apparaat op uw 
netwerk, zoals een netwerkswitch. 

(Optioneel) De Cisco SPA 303 aansluiten op het draadloze netwerk

U kunt de Cisco WBP54G Wireless-G Bridge voor telefoonadapters gebruiken om 
de IP-telefoon aan te sluiten op een Wireless-G-netwerk in plaats van op een vast 
lokaal netwerk. 

OPMERKING Cisco raadt aan om geen pc op de telefoon aan te sluiten als deze draadloos wordt 
gebruikt.

De telefoon aansluiten op de Cisco WBP54G:

STAP 1 Configureer de Cisco WBP54G met de wizard Instellen. Zie de instructies in de 
Beknopte installatiehandleiding voor Wireless-G Bridge voor telefoonadapters op 
cisco.com. In Bijlage A, “Hoe verder,” vindt u een lijst met documenten en 
locaties.
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STAP 2 Sluit tijdens de installatieprocedure de Ethernet-netwerkkabel van de WBP54G 
aan op de achterkant van het basisstation van de IP-telefoon in de sleuf met de 
aanduiding 'SW'.

STAP 3 Sluit de voedingskabel van de WBP54G aan op de voedingspoort op de 
onderkant van de IP-telefoon. 

STAP 4 Sluit de voedingsadapter van de IP-telefoon aan op de voedingspoort op de 
WBP54G.

STAP 5 Sluit het andere uiteinde van de voedingsadapter aan op een wandcontactdoos.

(Optioneel) De Cisco SPA 303-standaard installeren

OPMERKING Bevestig de bureaustandaard niet als u de telefoon aan de wand wilt monteren. 

STAP 1 Sluit de telefoonstandaard aan door de nokjes op de standaard uit te lijnen met de 
sleuven op de telefoon. 

STAP 2 Schuif de nokjes in de onderste sleuven op de telefoon (aangegeven met 1 in 
Afbeelding 3) en druk de telefoon voorzichtig in de standaard. U kunt nu de 
telefoon gemakkelijk in de bovenste sleuven schuiven. Gebruik geen kracht.

(Optioneel) Een pc aansluiten op de Cisco SPA 303

Een pc aansluiten op de telefoon (optioneel):

OPMERKING Cisco raadt aan om geen pc op de telefoon aan te sluiten als deze draadloos wordt 
gebruikt.

STAP 1 Voor netwerktoegang tot een pc sluit u het ene uiteinde van een extra Ethernet-
kabel (niet meegeleverd) aan op de pc-poort op de achterkant van de telefoon 
(aangegeven met 2 in Afbeelding 3). 

STAP 2 Sluit het andere uiteinde van de Ethernet-kabel aan op de netwerkpoort van de pc. 
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(Optioneel) Vaste en draadloze headsets aansluiten

De Cisco SPA 303 ondersteunt headsets van verschillende fabrikanten. Neem 
contact op met de leverancier voor de nieuwste ondersteunde modellen. 
Aanvullende informatie vindt u op de websites van de fabrikanten:

http://www.plantronics.com

http://www.jabra.com

Voor het aansluiten van de verschillende merken en typen headsets kunnen 
verschillende stappen vereist zijn. Raadpleeg de documentatie van uw specifieke 
headset voor meer informatie. 

De algemene stappen voor het aansluiten van een headset zijn als volgt: sluit de 
2,5-mm connector van de headset aan op de headsetpoort op de rechterkant van 
de IP-telefoon zoals in de volgende afbeelding wordt weergegeven:

Headsetpoort
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(Optioneel) De Cisco SPA 30X-telefoon aan de wand monteren 

Als u de telefoon aan de muur wilt bevestigen, moet u de MB100-kit met 
wandmontagebeugel aanschaffen. 

Afbeelding 4 MB100-kit voor wandmontage
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STAP 1 Voor het bevestigen van de montagebeugel lijnt u de twee noppen op de beugel 
uit met de gaten in de onderkant van de telefoon.

STAP 2 Plaats de beugel zo dat de Ethernet- en handsetpoorten ook na installatie nog 
bereikbaar zijn.

STAP 3 Duw de beugel op de onderkant van de telefoon. Schuif de montagebeugel 
omhoog om deze op zijn plaats te vergrendelen.
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STAP 4 (Optioneel) Als er een Wi-Fi- of PoE-dongle is geïnstalleerd, plaatst u deze in het 
vak.
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Sluit de Ethernet- en voedingskabels aan.



De telefoon installeren
(Optioneel) De Cisco SPA 30X-telefoon aan de wand monteren

Gebruikershandleiding Cisco Small Business IP-telefoon SPA 30X (SIP) 31

2
 

STAP 5 Hang de telefoon op aan de schroeven in de wand.
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Het bevestigingsnokje voor de handset omdraaien

Als u de telefoon op een verticaal oppervlak monteert, moet u het 
bevestigingsnokje voor de handset omdraaien om te voorkomen dat de handset 
van de telefoon valt wanneer u deze in de houder plaatst. 

Afbeelding 5 Bevestigingsnokje voor handset (standaardpositie)

STAP 1 Steek een munt of een voorwerp van vergelijkbare grootte in de sleuf. 

STAP 2 Draai het nokje 180°. (Zie Afbeelding 6.) De handset blijft nu met de uitsparing in 
het nokje hangen wanneer u de handset in de houder plaatst. 
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Afbeelding 6 Bevestigingsnokje voor handset (gedraaid)

Controleren of de telefoon start

Na het aansluiten van de voeding en het netwerk voert de telefoon een 
opstartreeks uit. Tijdens deze reeks ziet u op telefoons met een scherm 
achtereenvolgens het Cisco-logo en de melding 'Netwerk initialiseren'. Alle 
lampjes op de telefoon gaan knipperen. 

Nadat de telefoon op het netwerk is aangesloten en de basisconfiguratie is 
uitgevoerd, verschijnt het toestelnummer op het scherm (op modellen met een 
scherm) en hoort u een kiestoon.

Op modellen met een scherm verschijnt het standaardmenu voor de telefoon. De 
datum, de naam en het nummer van de telefoon worden weergegeven op de 
bovenste regel van het LCD-scherm. Onder aan het LCD-scherm ziet u de softkeys 
bij de bijbehorende toetsen.

Op modellen zonder scherm, zoals de Cisco SPA 301, hoort u een kiestoon 
wanneer u de handset oppakt of op de luidsprekertoets drukt.
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Controleer de installatie en de aansluitingen als de telefoon niet start. Als deze 
correct zijn, koppelt u de telefoon los en sluit u deze weer aan. Als het scherm nog 
steeds leeg blijft, neemt u contact op met de telefoonbeheerder of uw 
serviceprovider voor internettelefonie.

De firmware van de telefoon bijwerken

De telefoon wordt geleverd met vooraf geïnstalleerde firmware. Er kunnen echter 
recentere versies van de firmware beschikbaar zijn, die functies toevoegen en 
problemen met de telefoon oplossen. Mogelijk moet u de telefoon bijwerken naar 
de meest recente firmware voor de beste prestaties.

!
VOORZICHTIG Als u de telefoon gebruikt met een systeem van een provider van internettelefonie, 

raadpleegt u eerst de serviceprovider voordat u de firmware bijwerkt. Mogelijk 
worden de telefoons automatisch bijgewerkt door uw provider, zonder dat u 
daarvoor zelf actie hoeft te ondernemen. 

Om de firmware van de telefoon bij te werken, downloadt u de firmware vanaf de 
website van Cisco en installeert u deze vanaf de pc. Zie de volgende sectie voor 
instructies.

De huidige firmwareversie bepalen

Cisco SPA 303

STAP 1 Druk op Instellen.

STAP 2 Blader naar Productinformatie en druk op select.

STAP 3 Blader naar Softwareversie. Het nummer van de firmwareversie wordt 
weergegeven.
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Cisco SPA 501

STAP 1 Druk op ****.

STAP 2 Voer 150 in en druk vervolgens op #. De firmwareversie wordt opgegeven.

De firmware downloaden

Ga naar www.tools.cisco.com/support/downloads en geef het modelnummer op 
in het zoekvak voor software. Sla de firmware op uw bureaublad op.

Het IP-adres van de telefoon verkrijgen

Voordat u de firmware bijwerkt, hebt u het IP-adres nodig van de telefoon die u 
bijwerkt. Ga als volgt te werk om uw IP-adres te verkrijgen:

Cisco SPA 303

STAP 1 Druk op Instellen.

STAP 2 Blader naar Netwerk en druk op select.

STAP 3 Blader naar Huidig IP-adres. Dit is het IP-adres van uw telefoon.

SPA 301

STAP 1 Druk op ****.

STAP 2 Voer 110 in en druk op #. Het IP-adres wordt opgegeven.
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De firmware installeren

STAP 1 Pak de firmware uit op de pc.

OPMERKING Als u een VPN-verbinding hebt, moet u mogelijk de verbinding verbreken voordat u 
verder gaat, zodat de pc rechtstreeks met de telefoon kan communiceren voor het 
bijwerken.

STAP 2 Voer het uitvoerbare bestand voor de firmware-upgrade uit (dubbelklik 
bijvoorbeeld op upg-spa303-7-4-5.exe).

STAP 3 Klik op Doorgaan nadat u het bericht over het bijwerken en uw serviceprovider 
hebt gelezen.

STAP 4 Geef het IP-adres van de telefoon op en controleer het adres van de pc.

STAP 5 Klik op OK. Er wordt informatie weergegeven over de huidige software en 
hardware van de telefoon.

STAP 6 Klik op Bijwerken om met bijwerken te beginnen.

OPMERKING Koppel de telefoon niet los van de voeding tot de upgrade is voltooid (de lampjes 
van de telefoon knipperen niet meer).

STAP 7 Klik op OK om het upgradestatusbericht te verwijderen.
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Basisfuncties van telefoon gebruiken

Dit hoofdstuk bevat instructies voor het gebruiken van de basisfuncties van uw 
telefoon. Het bestaat uit de volgende secties:

• Hardware en accessoires van de telefoon gebruiken (Cisco SPA 303), 
pagina 38

• Het gespreksvolume aanpassen en dempen, pagina 39

• Bellen of een oproep aannemen, pagina 40

• In wacht en Hervat gebruiken, pagina 42

• Een gesprek beëindigen, pagina 43

• Gesprekken doorverbinden (Cisco SPA 303), pagina 43

• Een nummer opnieuw kiezen, pagina 45

• Gemiste gesprekken bekijken en terugbellen (Cisco SPA 303), 
pagina 45

• Gesprekken doorsturen, pagina 47

• Niet storen instellen, pagina 50

• Gesprek in wachtstand in- en uitschakelen, pagina 52

• Een oproep beantwoorden vanaf een ander toestel (Cisco SPA 303), 
pagina 53

• Een gesprek parkeren (Cisco SPA 303), pagina 54

• Een telefonische vergadering met drie bellers tot stand brengen, 
pagina 55

• De telefoonlijsten gebruiken (Cisco SPA 303), pagina 56

• Belgeschiedenis gebruiken, pagina 58

• Een wachtwoord voor uw telefoon instellen of wijzigen, pagina 60

• Voicemail openen, pagina 60
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Hardware en accessoires van de telefoon gebruiken (Cisco 
SPA 303)

De luidspreker gebruiken

Als u de luidspreker wilt gebruiken, drukt u op de toets Luidspreker (met de 
handset op of van de haak).

De headset gebruiken met de IP-telefoon

Installeer de headset volgens de instructies in “(Optioneel) Vaste en draadloze 
headsets aansluiten” op pagina 25

OPMERKING De stappen voor het gebruiken van uw headset met de IP-telefoon kunnen 
verschillen. Raadpleeg de gebruikersdocumentatie van uw headset voor meer 
informatie.

Druk op Headset op de telefoon en kies een nummer om te bellen of druk op de 
headsettoets om een binnenkomende oproep te beantwoorden.

Wisselen tussen de handset/headset/luidspreker tijdens een 
gesprek

Tijdens een gesprek kunt u een van deze audioapparaten gebruiken. U kunt 
slechts één apparaat tegelijk gebruiken. 

De handset kan op de haak blijven als u de luidspreker of de headset gebruikt. Als 
u overschakelt van de handset naar de luidspreker, moet u erop letten dat het 
lampje van de luidspreker of de headset brandt voordat u de handset weer op de 
haak legt. (Als u echter van de handset overschakelt naar een draadloze headset, 
moet u de handset niet terugplaatsen omdat u daarmee de verbinding verbreekt.)

Audio naar de luidspreker van de telefoon verzenden

Wanneer u deze optie kiest, wordt audio naar de luidspreker verzonden wanneer 
de handset wordt opgenomen.

STAP 1 Druk op Instellen.

STAP  2 Blader naar Voorkeuren en druk op de softkey select.
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STAP  3 Blader naar Audio naar luidspreker en druk op de softkey bewerk.

STAP  4 Druk op j/n om de functie in- of uit te schakelen.

STAP  5 Druk op de softkey ok.

STAP  6 Druk op de softkey slaOp.

Uw voorkeursaudioapparaat kiezen 

Met deze optie wijst u de headset of luidspreker toe als voorkeursaudioapparaat 
wanneer de handset niet wordt gebruikt. 

Uw voorkeursaudioapparaat kiezen:

STAP 1 Druk op Instellen.

STAP  2 Blader naar Voorkeuren en druk op de softkey select.

STAP  3 Blader naar Voorkeursaudioapparaat en druk op de softkey bewerk.

STAP  4 Druk op de softkey optie om de keuzemogelijkheden te bekijken. Druk op de 
softkey ok wanneer de gewenste optie wordt weergegeven.

STAP  5 Druk op de softkey slaOp.

Het gespreksvolume aanpassen en dempen

U kunt ook de instellingen voor gespreksvolume instellen vanaf uw pc met de 
webinterface van de IP-telefoon. Zie “Het audiovolume aanpassen” op 
pagina 85.

Het gespreksvolume aanpassen

Cisco SPA 301

Neem de handset van de haak en druk herhaaldelijk op vol. om het volume te 
verhogen. Wanneer het volume het maximale niveau heeft bereikt, wordt het 
volume verlaagd wanneer u opnieuw op de toets drukt.
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Cisco SPA 303

Haal de handset van de haak of druk op de toets Luidspreker om het volume van 
de handset of de luidspreker aan te passen. Druk op + op de toets Volume om het 
volume te verhogen of op - om het volume te verlagen. Druk op slaOp.

Het belvolume aanpassen

Cisco SPA 301

Laat de handset op de haak liggen en druk op vol. om het belvolume aan te 
passen. Wanneer het belvolume het maximale niveau heeft bereikt, wordt het 
volume verlaagd wanneer u opnieuw op de toets drukt.

Cisco SPA 303

Als u het belvolume wilt aanpassen, drukt u op de toets Volume wanneer de 
handset op de haak ligt en de luidsprekertoets is uitgeschakeld. Druk op slaOp.

Het geluid dempen (Cisco SPA 303)

Als u de microfoon van de telefoon, de luidsprekers of de microfoon van de 
headset wilt uitschakelen, drukt u op de toets Dempen op de telefoon. De toets 
brandt rood. Druk nogmaals op de toets Dempen om het dempen te annuleren.

Als er geen audioapparaat is ingeschakeld, gebeurt er niets wanneer u op de 
toets Dempen drukt. Wanneer u overschakelt van de luidspreker naar de handset, 
wordt dempen automatisch uitgeschakeld.

Bellen of een oproep aannemen

OPMERKING Mogelijk moet u een nummer of nummers kiezen om een buitenlijn te openen. Vraag 
dit na bij de telefoonbeheerder.

Algemene technieken voor het beantwoorden van een oproep:

• Neem de handset van de haak.

• Druk op de toets Luidspreker (Cisco SPA 303).

• Druk op de toets Headset (Cisco SPA 303).



Basisfuncties van telefoon gebruiken
Bellen of een oproep aannemen

Gebruikershandleiding Cisco Small Business IP-telefoon SPA 30X (SIP) 41

3
 

• Druk op een groene lijntoets om te bellen of op een rood knipperende lijntoets 
om een oproep te beantwoorden (Cisco SPA 303).

Technieken voor het bellen zonder een nummer te kiezen (Cisco SPA 303):

• Druk op de softkey herh en vervolgens op de softkey kies om het laatst 
gebelde nummer te bellen.

• Als er snelkiesnummers zijn geconfigureerd, drukt u op de toegewezen 
snelkiescode en vervolgens op de softkey kies.

• Als u een oproep wilt beantwoorden die op een andere telefoon in het systeem 
overgaat, drukt u op de softkey pakOp. Druk vervolgens op het toestelnummer 
van de telefoon die overgaat.

OPMERKING U kunt ook bellen door een nummer te kiezen uit een telefoonlijst of uit de 
belgeschiedenis. Zie “De telefoonlijsten gebruiken (Cisco SPA 303)” op 
pagina 56 en “Belgeschiedenis gebruiken” op pagina 58.

Kieshulp gebruiken (Cisco SPA 303)

Als kieshulp is ingeschakeld, ziet u wanneer u belt op het scherm een lijst met 
overeenkomende recent gekozen of ontvangen telefoonnummers zodra u begint 
met kiezen. 

Ga als volgt te werk als u een van deze nummers wilt kiezen:

STAP 1 Gebruik de navigatietoets om omlaag te bladeren en een telefoonnummer op het 
LCD-scherm te selecteren.

STAP  2 Druk op de softkey kies om de oproep tot stand te brengen. 

Zie “Kieshulp inschakelen (Cisco SPA 303),” op pagina 64 voor meer informatie 
over het inschakelen van deze functie.
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In wacht en Hervat gebruiken

Om een gesprek in de wachtstand te zetten, drukt u op Flash (Cisco SPA 301) of In 
wacht (Cisco SPA 303). De beller hoort een reeks pieptonen of het wachtmuziekje 
(afhankelijk van de configuratie) om aan te geven dat het gesprek in de 
wachtstand staat. Op de Cisco SPA 303 wordt in het LCD-scherm op de telefoon 
een knipperende pijl naar rechts weergegeven om aan te geven dat de lijn in de 
wachtstand staat, zoals in de onderstaande afbeelding wordt weergegeven.

Als u het gesprek wilt hervatten, drukt u op Flash (Cisco SPA 301) of de 
knipperende rode lijntoets voor het gesprek (Cisco SPA 303). Als er meerdere 
gesprekken zijn, worden alle gesprekken in de wachtstand gezet behalve het 
actieve gesprek.

Als u in gesprek bent wanneer een andere oproep binnenkomt:

Cisco SPA 301

Druk op Flash. Als u het eerste gesprek wilt hervatten, drukt u nogmaals op Flash.

Cisco SPA 303

Voer een van de volgende handelingen uit:

• Druk op de softkey antw. of neg..

• Druk op de toets In wacht om het gesprek in de wachtstand te zetten en 
druk op de knipperende rode lijntoets om de binnenkomende oproep te 
beantwoorden.

Als u het eerste gesprek wilt hervatten, drukt u op de knipperende rode lijntoets.
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Schakelen tussen meerdere gesprekken in de wachtstand op 
één lijn (Cisco SPA 303)

U kunt maximaal twee gesprekken op een telefoonlijn hebben. Als een of meer 
gesprekken op een lijn in de wachtstand staan, wordt in de zwarte balk boven aan 
het scherm aangegeven welk gesprek in de wachtstand staat (aangegeven met 
de pijl naar rechts). Bij de gespreksinformatie onder aan het scherm wordt het 
actieve gesprek weergegeven. 

Als u wilt schakelen tussen twee gesprekken op één lijn, drukt u op de 
knipperende lijntoets. Als meerdere gesprekken in de wachtstand staan op 
meerdere lijnen, gebruikt u de navigatietoets om naar boven of naar beneden te 
bladeren en drukt u op de knipperende lijntoets om het gewenste gesprek te 
selecteren.

Een gesprek beëindigen

Een gesprek beëindigen:

• Als u de handset gebruikt, legt u deze op de haak.

• Als u de luidspreker gebruikt, drukt u op de toets Luidspreker (Cisco SPA 303).

• Als u de headset gebruikt, drukt u op de toets Headset (vast) of plaatst u de 
hoorn opnieuw op de haak (voor bepaalde draadloze modellen) - Cisco SPA 
303.

Gesprekken doorverbinden (Cisco SPA 303)

U kunt gesprekken op de volgende manieren doorverbinden:

• Begeleid doorverbinden: u belt de persoon naar wie u het gesprek 
doorverbindt en vervolgens:

- verbindt u het gesprek door terwijl de telefoon overgaat.

- wacht u tot de persoon antwoordt voordat u het gesprek doorverbindt.

• Blind doorverbinden: u verbindt het gesprek zonder aankondiging door naar 
de andere persoon.
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Begeleid doorverbinden

STAP 1 Druk tijdens een actief gesprek op drst. Het gesprek wordt in de wacht gezet en 
er wordt een nieuwe lijn geopend om het nummer te bellen.

STAP  2 Ga op een van de volgende manieren te werk:

• Kies het nummer waarnaar u het gesprek wilt doorverbinden en druk op de 
softkey kies of wacht een paar seconden.

• Druk op de softkey lijst en kies een nummer uit de persoonlijke telefoonlijst 
of selecteer de Bedrijfstelefoonlijst en druk vervolgens op de softkey kies.

.Laat het toestel minimaal twee keer overgaan voordat u ophangt, 
anders mislukt het doorverbinden en wordt de verbinding met het 
oorspronkelijke gesprek verbroken. Als u een verkeerd nummer kiest, 
kunt u de softkey tekWis, wis of annul gebruiken om te corrigeren 
voordat het gesprek wordt doorverbonden.

STAP  3 Druk op de softkey drst wanneer de telefoon overgaat of nadat de telefoon is 
opgenomen.

Onbegeleid (blind) doorverbinden

STAP 1 Druk tijdens een actief gesprek op de softkey blDrvb.

STAP  2 Voer het nummer in waarnaar u het gesprek wilt doorverbinden en druk op de 
softkey kies. Het gesprek wordt doorverbonden, zonder dat u daar verder iets 
voor hoeft te doen.

Een gesprek in de wacht doorverbinden naar een actief 
gesprek

Als u een gesprek in de wacht hebt en een actief gesprek, kunt u een van deze 
gesprekken doorverbinden naar het andere gesprek om zo de twee bellers met 
elkaar te verbinden. (Dit verschilt van een telefonische vergadering, omdat u na het 
doorverbinden niet meer deelneemt aan het gesprek.)

Druk terwijl u een actief gesprek hebt en een of meer gesprekken in de wacht op 
de softkey DrvbLx.
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• Als u maar één gesprek in de wacht hebt, wordt het gesprek 
doorverbonden naar de actieve partij en wordt de verbinding met u 
verbroken.

• Als u meer dan één gesprek in de wacht hebt, kiest u het gesprek in de 
wacht dat u wilt doorverbinden door op de lijntoets van het gesprek in de 
wacht te drukken. 

Een nummer opnieuw kiezen

Cisco SPA 303

Als u het laatst gebelde nummer nogmaals wilt kiezen, drukt u tweemaal op de 
softkey herh. 

Een ander nummer opnieuw kiezen:

STAP 1 Druk op de softkey herh en selecteer het gewenste nummer.

STAP  2 (Optioneel) Druk op de softkey bewerk om een nummer te selecteren en aan te 
passen (bijvoorbeeld om een netnummer toe te voegen). Wanneer u klaar bent, 
drukt u op de softkey ok.

STAP  3 Neem de handset van de haak of druk op de softkey kies om automatisch het 
geselecteerde nummer te kiezen. 

Cisco SPA 301

Druk op Herh om het laatste nummer te kiezen. 

Gemiste gesprekken bekijken en terugbellen (Cisco SPA 303)

Op het LCD-scherm van uw IP-telefoon ziet u een melding wanneer een oproep 
onbeantwoord is gebleven. 
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Een gemiste oproep terugbellen:

• Als op het LCD-scherm een gemiste oproep wordt weergegeven, drukt u op 
de softkey LtstG om de laatste gemiste oproep terug te bellen. Druk op de 
softkey gemist om een lijst met gemiste gesprekken weer te geven, selecteer 
een oproep en druk op kies.

• Als de softkeys LtstG en gemist niet in het LCD-scherm worden weergegeven, 
kunt u een gemiste oproep terugbellen vanuit de lijst Gemiste gesprek:

a. Druk op Instellen.

b. Blader naar Belgeschiedenis en druk op de softkey select.

c. Blader naar Gemiste gesprekken en druk op de softkey select.

d. Kies het nummer dat u wilt terugbellen en druk op de softkey kies.

OPMERKING Als het een internationaal nummer betreft, moet u het mogelijk bewerken voordat u 
kunt terugbellen. Druk op de softkey bewerk om het nummer te bewerken en 
gebruik de softkeytoetsen en het toetsenblok om het nummer te bewerken.

Een lijst weergeven met alle gemiste gesprekken:

• Als u op het LCD-scherm een gemist gesprek ziet, drukt u op de softkey gemist 
om een lijst met gemiste gesprekken weer te geven.

• Als de softkeys LtstG en gemist niet in het LCD-scherm worden weergegeven:

a. Druk op Instellen.

b. Blader naar Belgeschiedenis en druk op de softkey select.

c. Blader naar Gemiste gesprekken en druk op de softkey select.

De snelkoppeling Gemiste gesprekken in- en uitschakelen

Met deze optie verwijdert u de softkeys LtstG en gemist die worden 
weergegeven op het scherm van de IP-telefoon wanneer u een oproep hebt 
gemist.

Ga als volgt te werk op deze optie te gebruiken:

STAP 1 Druk op Instellen.

STAP  2 Blader naar Voorkeuren en druk op de softkey select.

STAP  3 Blader naar Snelkoppeling gemist gesprek en druk op de softkey bewerk.
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STAP  4 Druk op de softkey j/n om de functie in- of uit te schakelen.

STAP  5 Druk op de softkey ok.

STAP  6 Druk op de softkey slaOp.

Gesprekken doorsturen

U kunt alle gesprekken doorsturen, gesprekken doorsturen als de telefoon bezet is 
of gesprekken doorsturen als er niet wordt opgenomen. 

U kunt ook de opties voor het doorsturen van gesprekken instellen vanaf uw pc via 
de webinterface van de IP-telefoon. Zie “Gesprekken doorsturen configureren” 
op pagina 80. 

OPMERKING Voor de Cisco SPA 301 kunt u alleen de webinterface van de IP-telefoon of 
sterretjescodes gebruiken om het doorsturen van gesprekken in te schakelen. Zie 
de onderstaande instructies voor de juiste sterretjescodes.

Alle gesprekken doorschakelen

De softkey dstrn gebruiken (Cisco SPA 303):

STAP 1 Druk op de softkey dstrn.

STAP  2 Kies het nummer waarnaar u alle gesprekken wilt doorschakelen, bijvoorbeeld uw 
voicemailbox, een ander toestel of een buitenlijn. Zorg bij het doorsturen van een 
gesprek naar een buitenlijn dat u de eventueel benodigde toegangscodes en 
netnummers gebruikt.

STAP  3 Druk op de softkey kies.In het LCD-scherm wordt Doorgest. gesprekken 
weergegeven.

Met de sterretjescode:

Druk op *72 en voer het nummer in waarnaar u alle gesprekken wilt doorsturen.
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Met de knop Instellen:

STAP 1 Druk op Instellen.

STAP  2 Blader naar Gesprekken doorst. en druk op de softkey select.

STAP  3 Blader naar Alle gespr doorsturen en druk op de softkey bewerk.

STAP  4 Kies het nummer waarnaar u alle gesprekken wilt doorschakelen, bijvoorbeeld uw 
voicemailbox, een ander toestel of een buitenlijn. Zorg bij het doorsturen van een 
gesprek naar een buitenlijn dat u de eventueel benodigde toegangscodes en 
netnummers gebruikt.

STAP  5 Druk op de softkey ok.

STAP  6 Druk op de softkey slaOp.

Gesprekken doorsturen wanneer uw telefoon bezet is

Met de sterretjescode:

Druk op *90 en voer het nummer in waarnaar u gesprekken wilt doorsturen.

De toets Instellen gebruiken (Cisco SPA 303):

STAP 1 Druk op Instellen.

STAP  2 Blader naar Gesprekken doorst. en druk op de softkey select.

STAP  3 Blader naar Gespr doorstrn bij bezet en druk op de softkey bewerk.

STAP  4 Voer het nummer in waarnaar alle gesprekken moeten worden doorgestuurd 
(bijvoorbeeld een ander toestelnummer of een buitenlijn). Als gesprekken worden 
doorgestuurd naar een buitenlijn, moet u ervoor zorgen dat alle vereiste 
toegangscodes en netnummers zijn ingevoerd.

Als u 'vm' wilt invoeren (hiermee wordt verbinding gemaakt met voicemail, als deze 
functie is ingesteld door uw telefoonbeheerder), drukt u op de navigatietoets 
Rechts, vervolgens op de softkey letter en voert u letters in met het toetsenblok. 
Druk op de navigatietoets Links.

STAP  5 Druk op de softkey ok.

STAP  6 Druk op de softkey slaOp.
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Gesprekken doorsturen wanneer u de telefoon niet opneemt

Met de sterretjescode:

Druk op *92 en voer het nummer in waarnaar u gesprekken wilt doorsturen.

De toets Instellen gebruiken (Cisco SPA 303):

STAP 1 Druk op Instellen.

STAP  2 Blader naar Gesprekken doorst. en druk op de softkey select.

STAP  3 Blader naar Gespr doorstrn bij geen gehoor en druk op de softkey bewerk.

STAP  4 Voer 'vm' in voor voicemail, of een nummer waarnaar u gesprekken wilt doorsturen, 
bijvoorbeeld een ander toestel of een buitenlijn. Zorg bij het doorsturen van 
gesprekken naar een buitenlijn dat u de vereiste toegangscodes en netnummers 
gebruikt.

STAP  5 Druk op de softkey ok.

STAP  6 Druk op de softkey slaOp.

Gesprekken doorsturen uitstellen wanneer u de telefoon niet 
opneemt (Cisco SPA 303)

STAP 1 Druk op Instellen.

STAP  2 Blader naar Gesprekken doorst. en druk op de softkey select.

STAP  3 Blader naar Gespr doorstrn bij geen antw na bep tijd en druk op de softkey 
bewerk.

STAP  4 Geef het aantal seconden op waarna gesprekken worden doorgestuurd als uw 
telefoon niet wordt opgenomen.

STAP  5 Druk op de softkey ok.

STAP  6 Druk op de softkey slaOp.
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Doorsturen van gesprekken stoppen

Als u het doorsturen van gesprekken wilt stoppen, drukt u op de softkey -drst.

U kunt het doorsturen van gesprekken ook stoppen door als volgt te werk te gaan:

STAP 1 Druk op Instellen.

STAP  2 Blader naar Gesprekken doorst. en druk op de softkey bewerk. 

STAP  3 Druk op de softkey wis en vervolgens op de softkey ok. 

STAP  4 Druk op de softkey slaOp.

Met sterretjescodes:

• Voer *73 in om gesprekken doorsturen te deactiveren.

• Voer *91 in om Gespr doorstrn bij bezet te deactiveren.

• Voer *93 in om Gespr doorstrn bij niet beantw. te deactiveren.

Niet storen instellen

Met de functie Niet storen voorkomt u dat binnenkomende gesprekken overgaan 
op uw telefoon. Als voicemail is geconfigureerd voor uw telefoon, komen bellers 
meteen bij uw voicemail terecht. Als er geen voicemail is geconfigureerd, krijgen 
bellers een ingesprektoon of een bericht te horen.

U kunt Niet storen ook instellen vanaf uw pc via de webinterface van de IP-
telefoon. Zie “Niet storen instellen” op pagina 80.

OPMERKING Voor de Cisco SPA 301 kunt u Niet storen alleen instellen in de webinterface van de 
IP-telefoon of met behulp van de sterretjescode.

Niet storen activeren

Met de softkey nStor:

Als u Niet storen wilt activeren, drukt u op de softkey nStor. Op het LCD-scherm 
ziet u dat Niet storen op uw telefoon is ingeschakeld.
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Met de knop Instellen:

U kunt ook toegang krijgen tot Niet storen door de volgende stappen uit te voeren:

STAP 1 Druk op Instellen.

STAP  2 Blader naar Voorkeuren en druk op de softkey select.

STAP  3 Blader naar Niet storen en druk op de softkey bewerk. 

STAP  4 Druk op de softkey j/n om j te kiezen en druk op de softkey ok.

STAP  5 Druk op de softkey slaOp.

Met de sterretjescode:

Voer *78 in om Niet storen te activeren.

Niet storen deactiveren

Met de softkey nStor:

Als u Niet storen wilt deactiveren, drukt u op de softkey -nStor. 

Met de knop Instellen:

U kunt Niet storen ook deactiveren door als volgt te werk te gaan:

STAP 1 Druk op Instellen.

STAP  2 Blader naar Voorkeuren en druk op de softkey select.

STAP  3 Blader naar Niet storen en druk op de softkey bewerk.

STAP  4 Druk op de softkey j/n om 'ja' te selecteren.

STAP  5 Druk op de softkey ok.

STAP  6 Druk op de softkey slaOp.

Met de sterretjescode:

Voer *79 in om Niet storen te deactiveren.
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Gesprek in wachtstand in- en uitschakelen

Wanneer Gesprek in wachtstand is ingeschakeld, wordt u gewaarschuwd 
wanneer u in gesprek bent en een andere oproep binnenkomt. Uw telefoon gaat 
dan over en er wordt een statusbericht weergegeven. Als u Gesprek in 
wachtstand uitschakelt, gaat uw telefoon niet over wanneer u al in gesprek bent 
en krijgt de beller een ingesprektoon of bericht te horen. 

U kunt Gesprek in wachtstand ook in- en uitschakelen vanaf uw pc via de 
webinterface van de IP-telefoon. Zie “Gesprek in wachtstand configureren” op 
pagina 81.

OPMERKING Voor de Cisco SPA 301 kunt u Gesprek in wachtstand alleen instellen in de 
webinterface van de IP-telefoon of met behulp van de sterretjescode.

Met de knop Instellen:

STAP 1 Druk op Instellen.

STAP  2 Blader naar Voorkeuren en druk op de softkey select.

STAP  3 Blader naar Gesprekken doorst. en druk op de softkey bewerk.

STAP  4 Druk op de softkey j/n om Gesprek in wachtstand in- of uit te schakelen.

STAP  5 Druk op de softkey ok.

STAP  6 Druk op de softkey slaOp.

Met de sterretjescode:

• Voer *56 in om Gesprek in wachtstand te activeren.

• Voer *71 in voordat u een nummer kiest om Gesprek in wachtstand te 
activeren voor dat gesprek.

• Voer *57 in om Gesprek in wachtstand te deactiveren.

• Voer *72 in voordat u een nummer kiest om Gesprek in wachtstand te 
deactiveren voor dat gesprek.
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Een oproep beantwoorden vanaf een ander toestel (Cisco SPA 
303)

U kunt een oproep beantwoorden die op een ander toestel binnenkomt. 
Afhankelijk van de manier waarop het telefoonnetwerk is geconfigureerd, kunt u 
de oproep op de volgende manieren beantwoorden:

• Een oproep die binnenkomt op een toestel in uw groep, neemt u op met de 
softkey grOpn. 

• Een oproep die binnenkomt op een specifiek toestel in uw groep, neemt u 
op met de softkey pakOp. 

• Neem een oproep op die binnenkomt op een toestel dat is ingesteld voor 
een van de lijntoetsen op uw telefoon. Dit moet door de beheerder worden 
geconfigureerd. 

Een oproep opnemen die binnenkomt op een toestel in uw groep:

STAP 1 Druk op de softkey grOpn. U ziet op de telefoon welke toestellen in de groep 
overgaan. Druk op de softkey kies om een lijst met oproepen weer te geven.

STAP  2 Kies de oproep die u wilt opnemen en druk op de softkey kies.

Een oproep opnemen op een specifiek toestel in uw groep:

STAP 1 Druk op de softkey pakOp.

STAP  2 Kies het toestelnummer van de telefoon vanwaar u de oproep opneemt en druk op 
kies.

STAP  3 Druk nogmaals op kies.

Druk op de knipperende lijntoets om een oproep aan te nemen die binnenkomt op 
een toestel dat is ingesteld voor een van de lijntoetsen op uw telefoon.
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Een gesprek parkeren (Cisco SPA 303)

U kunt een gesprek 'parkeren' op een aangewezen lijn zodat een andere persoon 
in uw bedrijf het gesprek kan opnemen. Het gesprek is actief tot het wordt 
'uitgeparkeerd' of tot de beller ophangt.

Een gesprek parkeren:

STAP 1 Druk tijdens een actief gesprek op de softkey park.

STAP  2 Geef een nummer op om de parkeerlijn te identificeren en druk op kies. Het 
'parkeerlijnnummer' correspondeert niet met een echt toestelnummer. U kunt elk 
gemakkelijk te onthouden nummer kiezen (bijvoorbeeld 100). Het gesprek wordt 
vervolgens op die lijn geparkeerd en de beller hoort het wachtstandmuziekje of 
een bericht..

STAP  3 Het gesprek moet vervolgens door u of door iemand anders worden 
'uitgeparkeerd'.

Om een gesprek uit te parkeren kunt u de softkey prkUit gebruiken (als u het 
parkeerlijnnummer weet) of u kunt een lijst weergeven met geparkeerde 
gesprekken en het gesprek uitparkeren vanuit de lijst.

Uitparkeren als u het parkeerlijnnummer weet:

STAP 1 Druk op de softkey prkUit.

STAP  2 Voer het nummer in van de parkeerlijn (bijvoorbeeld het nummer dat bij stap 2 van 
'een gesprek parkeren' is ingevoerd).

STAP  3 Druk op kies. Het gesprek wordt opgenomen op uw telefoon.

Een lijst met geparkeerde gesprekken weergeven (en uitparkeren vanuit de lijst):

STAP 1 Druk op Instellen.

STAP  2 Blader naar Status gepark. gesprek en druk op de softkey select.

STAP  3 Kies het geparkeerde gesprek dat u wilt terughalen en druk op prkUit.
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Een telefonische vergadering met drie bellers tot stand 
brengen

Cisco SPA 301

Een telefonische vergadering beginnen:

STAP 1 Druk tijdens een actief gesprek op de toets Flash. Het eerste gesprek wordt in de 
wacht gezet en er wordt een tweede lijn geopend. U hoort vervolgens een 
kiestoon.

STAP  2 Kies het telefoonnummer van de tweede persoon die u wilt bellen.

STAP  3 Druk nogmaals op Flash. Alle drie de partijen maken nu deel uit van de 
telefonische vergadering.

OPMERKING Als u ophangt, wordt de verbinding met de andere twee personen verbroken.

Cisco SPA 303

Een telefonische vergadering beginnen:

STAP 1 Druk op de softkey conf tijdens een actief gesprek. Het eerste gesprek wordt in 
de wacht gezet en er wordt een tweede lijn geopend. U hoort vervolgens een 
kiestoon. 

STAP  2 Kies het telefoonnummer van de tweede persoon die u wilt bellen. 

STAP  3 Druk nogmaals op de softkey conf. Alle drie de partijen maken nu deel uit van de 
telefonische vergadering. 

Als u ophangt, wordt de verbinding met de andere twee personen verbroken.

Een telefonische vergadering beginnen met een gesprek in 
de wacht en een actief gesprek (Cisco SPA 303)

Als u een gesprek in de wacht hebt en een actief gesprek, kunt u een telefonische 
vergadering tot stand brengen tussen het actieve gesprek, het gesprek in de 
wacht en uzelf.
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Druk terwijl u een actief gesprek hebt en een of meer gesprekken in de wacht op 
de softkey confLx.

• Als u maar één gesprek in de wacht hebt, wordt de telefonische 
vergadering tot stand gebracht tussen u drieën.

• Als u meer dan één gesprek in de wacht hebt, kiest u het gesprek in de 
wacht dat u aan de telefonische vergadering wilt toevoegen door op de 
lijntoets van het gesprek in de wacht te drukken. 

De telefoonlijsten gebruiken (Cisco SPA 303)

De IP-telefoons bieden verschillende soorten telefoonlijsten, afhankelijk van het 
model van de telefoon en wat de systeembeheerder heeft ingesteld voor het 
bedrijf. 

Over het algemeen bieden de telefoons de volgende twee soorten telefoonlijsten:

• Persoonlijke telefoonlijst: in de persoonlijke telefoonlijst kunt u vaak gekozen 
nummers opslaan en weergeven. U kunt ook nummers kiezen vanuit de 
telefoonlijst.

• Bedrijfstelefoonlijst: de bedrijfstelefoonlijst bevat de telefoons en 
toestelnummers in uw bedrijf. Afhankelijk van de configuratie van het 
telefoonnetwerk, kunnen de volgende telefoonlijsten beschikbaar zijn:

- Bedrijfstelefoonlijst

- Deze telefoonlijst maakt gebruik van het LDAP-protocol (Lightweight 
Directory Access Protocol)

De persoonlijke telefoonlijst gebruiken

Als u de persoonlijke telefoonlijst wilt gebruiken, drukt u op de softkey lijst of u 
drukt op de knop Instellen en selecteert u Telefoonlijst.

U kunt de telefoonlijst ook weergeven en bewerken vanaf uw pc via de 
webinterface van de IP-telefoon. Zie “De persoonlijke telefoonlijst gebruiken 
(Cisco SPA 303)” op pagina 82.
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Een nieuwe vermelding toevoegen aan de telefoonlijst:

STAP 1 Selecteer Nieuwe vermelding in het scherm TlfLst en druk op de softkey toev.

STAP  2 Gebruik het toetsenblok om de naam van de telefoonlijstvermelding in te voeren. 
Druk meerdere keren op de cijfertoets om naar een andere letter onder dat cijfer 
te gaan. (Als u bijvoorbeeld 'Mary' wilt invoeren, drukt u op 6 en wacht u even (voor 
M), drukt u op 2 en wacht u (voor A), drukt u driemaal kort op 7 (voor R), en drukt u 
vervolgens driemaal kort op 9 (voor Y). Gebruik de softkey TekWis om letters te 
verwijderen, de softkeys <<< en >>> om een teken naar links of naar rechts te 
gaan of de softkey wis om de gehele naam te wissen. Wanneer u klaar bent met 
de naam, gebruikt u de navigatieknop om omlaag te gaan naar het veld Nummer. 

STAP  3 Voer het telefoonnummer in, inclusief eventuele voorlooptekens voor het bellen 
naar een buitenlijn en indien nodig het juiste netnummer.

STAP  4 (Optioneel) Het type beltoon voor de beller wijzigen: 

a. Druk op de softkey optie. 

b. Blader door de beschikbare typen beltonen. 

c. Druk op de softkey speel om de geselecteerde beltoon af te spelen of op de 
softkey select om die beltoon toe te wijzen aan de persoon van wie u het 
nummer toevoegt aan de telefoonlijst.

STAP  5 Druk op de softkey slaOp om de vermelding op te slaan.

De bedrijfstelefoonlijst gebruiken

OPMERKING Afhankelijk van uw provider voor internettelefonie of de instellingen van het 
bedrijfsnetwerk is er mogelijk geen bedrijfstelefoonlijst voor u beschikbaar.

De bedrijfstelefoonlijst gebruiken:

STAP 1 Druk op de softkey lijst of druk op de knop Instellen en selecteer TlfLst.

STAP  2 Blader naar Bedrijfstelefoonlijst en druk op de softkey select.

STAP  3 Kies een vermelding en druk op de softkey kies. Druk op annul om de lijst te 
sluiten.

De LDAP-telefoonlijst (Lightweight Directory Access Protocol) gebruiken:
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STAP 1 Druk op de softkey lijst of druk op de knop Instellen en selecteer TlfLst.

STAP  2 Blader naar de naam van de LDAP-telefoonlijst en druk op de softkey select.

OPMERKING De naam van de LDAP-telefoonlijst wordt door de telefoonbeheerder 
geconfigureerd en kan verschillen.

STAP  3 Voer informatie in de velden in en druk op Zkn.

STAP  4 Druk in de resultaten op kies om de contactpersoon te bellen of kies een van de 
andere opties.

Belgeschiedenis gebruiken

U kunt de belgeschiedenis ook weergeven vanaf uw pc via de webinterface van 
de IP-telefoon. Zie “Belgeschiedenis weergeven” op pagina 83.

OPMERKING Voor de Cisco SPA 301 kunt u de belgeschiedenis alleen weergeven via de 
webinterface van de IP-telefoon.

De lijsten Belgeschiedenis weergeven

De lijsten Belgeschiedenis weergeven:

STAP 1 Druk op Instellen.

STAP  2 Blader naar Belgeschiedenis en druk op de softkey select.

STAP  3 Blader naar de gewenste lijst Belgeschiedenis en druk op de softkey select. 
Beschikbare belgeschiedenislijsten zijn:

• Lijst Opnieuw kiezen: toont de laatste 60 nummers die via uw telefoon zijn 
gebeld.

• Beantwoorde gespr.: toont de gegevens van de beller voor de laatste 60 
beantwoorde oproepen.

• Gemiste gesprekken: toont de laatste 60 gemiste gesprekken.
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Bellen vanuit de belgeschiedenis

Een nummer kiezen vanuit een van de belgeschiedenislijsten:

STAP 1 Blader naar het gesprek dat u wilt selecteren.

STAP  2 Druk op de softkey kies.

OPMERKING Als het een gesprek van een buitenlijn of een internationaal 
nummer betreft, moet u het nummer mogelijk bewerken voordat u het kunt 
bellen. Druk op de softkey bewerk om het nummer te bewerken en gebruik 
de softkeytoetsen en het toetsenblok om het nummer te bewerken.

Een nummer verwijderen uit de belgeschiedenislijsten

STAP 1 Blader in de lijst Opnieuw kiezen, Beantwoorde gespr. of Gemiste gesprekken 
naar het gesprek dat u wilt selecteren.

STAP  2 Druk op de softkey verwij.

STAP  3 Druk op ok.

Een nummer uit de belgeschiedenis opslaan in uw 
telefoonlijst

STAP 1 Blader in de lijst Opnieuw kiezen, Beantwoorde gespr. of Gemiste gesprekken 
naar het gesprek dat u wilt selecteren.

STAP  2 Gebruik de navigatietoets om naar rechts te bladeren voor meer opties voor 
softkeytoetsen en druk op de softkey slaOp.

STAP  3 Bewerk de informatie (indien gewenst) en druk nogmaals op de softkey slaOp. De 
vermelding wordt toegevoegd aan uw telefoonlijst.
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Een wachtwoord voor uw telefoon instellen of wijzigen

U kunt een wachtwoord voor uw telefoon instellen of wijzigen om niet-
geautoriseerd gebruik te voorkomen. Een wachtwoord voor uw telefoon instellen:

STAP 1 Druk op Instellen.

STAP  2 Blader naar Wachtwoord instellen en druk op de softkey select.

STAP  3 Voer een numeriek wachtwoord in. Voer twee keer hetzelfde nummer in. 

STAP  4 Druk op de softkey slaOp.

Voicemail openen

Druk voor het openen van uw voicemail op de toets Berichten op uw telefoon. Uw 
systeembeheerder moet het juiste voicemailnummer configureren voor uw 
telefoon, zodat u meteen het juiste nummer belt als u op Berichten drukt.

Als u het nummer voor uw voicemail wilt wijzigen, gaat u als volgt te werk:

STAP 1 Druk op Instellen.

STAP  2 Blader naar Voicemail en druk op de softkey select.

STAP  3 Voer het nummer in dat moet worden gekozen voor voicemail. Geef het 
telefoonnummer op, inclusief alle nummers die moeten worden gekozen om een 
buitenlijn te bereiken.

Om een eerdere vermelding uit het veld te verwijderen, drukt u op de softkey wis. 
Als u letters wilt opgeven, drukt u op de navigatietoets Rechts om te bladeren en 
drukt u vervolgens op de softkey letter.

STAP  4 Druk op de softkey slaOp.
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Geavanceerde telefoonfuncties gebruiken

Dit hoofdstuk beschrijft hoe u geavanceerde functies van uw IP-telefoon kunt 
configureren. Het bestaat uit de volgende secties:

• Functies voor privacy en beveiliging configureren, pagina 62

• Snelkiesnummers toevoegen en gebruiken, pagina 64

• De functie Tekstberichten gebruiken, pagina 67

• Een andere telefoon vanaf uw telefoon controleren/toegang krijgen 
(Cisco SPA 303), pagina 68

• Het LCD-scherm aanpassen (Cisco SPA 303), pagina 68

• Beltonen gebruiken (Cisco SPA 303), pagina 71

• Parameters voor datum en tijd configureren voor de telefoon (Cisco SPA 
303), pagina 71

• Sterretjescodes gebruiken, pagina 72

• Het Interactive Voice Response Menu gebruiken op de Cisco SPA 301, 
pagina 74

• Geavanceerde procedures voor medewerkers van de technische 
ondersteuning (Cisco SPA 303), pagina 75
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Functies voor privacy en beveiliging configureren

U kunt deze functies ook configureren met uw pc en de webinterface van de IP-
telefoon. Zie “Beller-id blokkeren,” op pagina 81 en “Anonieme oproepen 
blokkeren,” op pagina 82.

OPMERKING Voor de Cisco SPA 301 configureert u deze functies via de webinterface van de IP-
telefoon of met de sterretjescodes (hieronder beschreven).

Beller-id blokk.

U kunt beller-id blokkeren voor uw telefoon, zodat uw telefoonnummer niet 
zichtbaar is voor de persoon die u belt.

De toets Instellen gebruiken (Cisco SPA 303):

STAP 1 Druk op Instellen.

STAP  2 Blader naar Voorkeuren en druk op de softkey select.

STAP  3 Blader naar Beller-id blokk. en druk op de softkey bewerk.

STAP  4 Druk op de softkey j/n om ja te kiezen.

STAP  5 Druk op de softkey ok.

STAP  6 Druk op de softkey slaOp.

Met de sterretjescode:

Druk op *67 voordat u het nummer kiest. Beller-id blijft geblokkeerd tot u *68 
invoert.)

Anonieme oproepen blokkeren

Wanneer u anonieme oproepen blokkeert, gaat uw telefoon niet over wanneer u 
wordt gebeld door iemand met een onbekende beller-id. (Als een beller zijn 
telefoon bijvoorbeeld heeft ingesteld voor het niet weergeven van zijn beller-id, 
wordt de oproep als anoniem beschouwd). Deze bellers krijgen dan een 
ingesprektoon of bericht te horen.
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De toets Instellen gebruiken (Cisco SPA 303):

STAP 1 Druk op Instellen.

STAP  2 Blader naar Voorkeuren en druk op de softkey select.

STAP  3 Blader naar Anonieme gespr. blokk. en druk op de softkey bewerk.

STAP  4 Druk op de softkey j/n om ja te kiezen.

STAP  5 Druk op de softkey ok.

STAP  6 Druk op de softkey slaOp.

Met de sterretjescode:

Druk op *77. Anonieme oproepen blijven geblokkeerd tot u *87 invoert.

Beveiligd gesprek gebruiken

Met de functie voor beveiligd gesprek wordt het actieve gesprek versleuteld 
zodat anderen niet kunnen meeluisteren. Vraag uw serviceprovider of Beveiligd 
gesprek beschikbaar is voordat u deze functie inschakelt. 

De toets Instellen gebruiken (Cisco SPA 303):

STAP 1 Druk op Instellen.

STAP  2 Blader naar Voorkeuren en druk op de softkey select.

STAP  3 Blader naar Beveiligd gesprek en druk op de softkey bewerk.

STAP  4 Druk op de softkey j/n om ja te kiezen.

STAP  5 Druk op de softkey ok.

STAP  6 Druk op de softkey slaOp. Als u kiest, hoort u een toon vóór de oproep.

Met sterretjescodes:

• *16: de functie Beveiligd gesprek activeren voor alle gesprekken.

• *18: de functie Beveiligd gesprek activeren voor één gesprek.
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Beveiligd gesprek deactiveren:

• *17: de functie Beveiligd gesprek deactiveren voor alle gesprekken.

• *19: de functie Beveiligd gesprek deactiveren voor één gesprek.

Kieshulp inschakelen (Cisco SPA 303)

Als u kieshulp inschakelt en u een nummer kiest, worden op het LCD-scherm 
telefoonnummers weergegeven op basis van de meest overeenkomende 
nummers in de telefoonlijst en de belgeschiedenislijsten.

Kieshulp inschakelen:

STAP 1 Druk op Instellen.

STAP  2 Blader naar Voorkeuren en druk op de softkey select.

STAP  3 Blader naar Kieshulp en druk op de softkey bewerk.

STAP  4 Druk op de softkey j/n om ja te kiezen.

STAP  5 Druk op de softkey ok.

STAP  6 Druk op de softkey slaOp.

Als kieshulp is ingeschakeld en u een nummer wilt kiezen, kunt u de navigatietoets 
gebruiken om omlaag te bladeren, een telefoonnummer selecteren op het LCD-
scherm en op de softkey kies drukken om de oproep tot stand te brengen. 

Snelkiesnummers toevoegen en gebruiken

U kunt verschillende typen snelkiesnummers configureren:

• U kunt ongebruikte lijntoetsen op uw telefoon toewijzen om te fungeren als 
snelkiesnummers.

• Afhankelijk van hoe uw toestelnummers zijn geconfigureerd en over 
hoeveel lijntoetsen de telefoon beschikt, kunt u maximaal 2 
snelkiesnummers voor de lijntoetsen configureren.
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• U kunt snelkiesnummers maken die zijn toegewezen aan een nummer, zodat 
wanneer u op dat nummer op het toetsenblok drukt, het toegewezen 
nummer wordt gebeld. U kunt maximaal 8 van deze snelkiesnummers 
maken. Elk nummer kan een telefoonnummer, een IP-adres of een URL zijn.

U maakt en bewerkt de snelkiesnummers met uw computer en de webinterface 
van de IP-telefoon. Zie “Snelkiesnummers maken,” op pagina 84.

OPMERKING Voor de Cisco SPA 301 kunt u snelkiesnummers maken via de webinterface van de 
IP-telefoon.

Snelkiesnummers maken van ongebruikte lijntoetsen (Cisco 
SPA 303)

OPMERKING Deze functie moet door de telefoonbeheerder worden ingeschakeld.

STAP 1 Druk op de ongebruikte lijntoets en houd deze drie seconden ingedrukt. Het 
venster Snelkiesnummer definiëren wordt weergegeven.

STAP  2 Voer een naam in voor het snelkiesnummer.

STAP  3 Druk op de toets pijl-omlaag om naar het veld voor het telefoonnummer te gaan. 
Voer het telefoonnummer in en druk op slaOp.

STAP  4 Wanneer het snelkiesnummer is gemaakt, wordt het naast de lijntoets 
weergegeven en is het gemarkeerd met een speciaal pictogram. In de 
onderstaande afbeelding is 'Mary' het geconfigureerde snelkiesnummer.

STAP  5 Druk op de lijntoets om het snelkiesnummer te gebruiken.
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Numerieke snelkiesnummers maken

STAP 1 Druk op Instellen.

STAP  2 Blader naar Snelkiezen en druk op de softkey select.

STAP  3 Voor een nieuw snelkiesnummer bladert u naar een ongebruikt snelkiesnummer 
(gemarkeerd met Niet-toegewezen) en selecteert u dit. Als u een bestaand 
snelkiesnummer wilt bewerken, selecteert u het.

STAP  4 Druk op de softkey bewerk.

STAP  5 Voer het nummer in dat u aan het snelkiesnummer wilt toewijzen en druk op de 
softkey ok.

Snelkiesnummers gebruiken

Cisco SPA 301

Druk op het toetsenblok van de telefoon op het nummer voor het snelkiesnummer 
en wacht enkele seconden.

Cisco SPA 303

Ga als volgt te werk om een van de geconfigureerde snelkiesnummers te bellen:

• Open een telefoonlijn en druk op het toetsenblok van de telefoon op het 
nummer voor het snelkiesnummer en druk vervolgens op de softkey kies.

• Druk op de toets Instellen, blader naar Snelkiezen en druk op de softkey select, 
kies het nummer en druk op de softkey kies.

• Druk op de ongebruikte lijntoets die u voor het snelkiesnummer hebt 
geconfigureerd.
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De functie Tekstberichten gebruiken

Op de IP-telefoon kunnen automatisch tekstberichten van andere Cisco IP-
telefoons in het kantoor worden beantwoord, als de telefoonbeheerder deze 
functie heeft ingeschakeld. Wanneer u een tekstbericht op uw telefoon ontvangt, 
geeft de telefoon een reeks pieptonen en wordt audio in twee richtingen tot stand 
gebracht tussen uw telefoon en de telefoon waardoor u bent gebeld. U hoeft het 
tekstbericht niet te accepteren.

Een tekstbericht sturen naar een andere telefoon

Als u een tekstbericht naar een andere telefoon wilt sturen, kiest u *96 plus het 
toestelnummer van de telefoon die u een tekstbericht wilt sturen. Als de telefoon 
die u een tekstbericht stuurt niet is ingesteld voor het automatisch beantwoorden 
van tekstberichten, gaat de telefoon over zoals bij een normale spraakoproep.

Een tekstbericht sturen naar een groep telefoons

Uw telefoonbeheerder kan een groep telefoons configureren waarnaar u 
gelijktijdig een tekstbericht kunt versturen. Elke tekstberichtgroep heeft een 
nummer dat hieraan is gekoppeld. Uw beheerder moet u het nummer geven van 
de groepen die zijn geconfigureerd. Als u deze groep een tekstbericht wilt 
verzenden, kiest u *96 plus het nummer van de tekstberichtgroep.

Automatisch beantwoorden configureren (Cisco SPA 303)

De telefoon configureren voor het automatisch beantwoorden van tekstberichten:

STAP 1 Druk op Instellen.

STAP  2 Blader naar Voorkeuren en druk op de softkey select.

STAP  3 Blader naar Pag voor autom. beantw. en druk op de softkey bewerk.

STAP  4 Druk op de softkey j/n om ja te kiezen.

STAP  5 Druk op de softkey ok.

STAP  6 Druk op de softkey slaOp.
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Een andere telefoon vanaf uw telefoon controleren/toegang 
krijgen (Cisco SPA 303)

De telefoonbeheerder kan uw telefoon zo configureren dat u telefoons van andere 
gebruikers vanaf uw telefoon kunt controleren. Als deze functie is geconfigureerd, 
worden sommige lijntoetsen op uw telefoon toegewezen om de status van de 
telefoon van een andere gebruiker weer te geven. Als uw lijn 3 bijvoorbeeld is 
geconfigureerd voor het weergeven van de telefoonlijn van Bob, geeft de kleur 
van de LED de status van zijn telefoonlijn aan:

• Groen: lijn is niet bezet.

• Rood (continu): lijn is actief of in gebruik.

• Rood (knipperend): lijn gaat over.

• Oranje (continu): lijn is niet geregistreerd en kan niet worden gebruikt.

• Oranje (knipperend): lijn is niet juist geconfigureerd.

Ook kunt u, als de systeembeheerder dat heeft geconfigureerd, dezelfde lijntoets 
(3) als snelkiesnummer voor het toestel van Bob gebruiken of een oproep 
beantwoorden die op zijn toestel overgaat.

Het LCD-scherm aanpassen (Cisco SPA 303)

U kunt het LCD-scherm op diverse manieren aanpassen.

Het contrast van het LCD-scherm wijzigen

U kunt het contrast van het LCD-scherm ook wijzigen vanaf uw pc via de 
webinterface van de IP-telefoon. Zie “Het LCD-contrast wijzigen (Cisco SPA 
303),” op pagina 85.

Het contrast van het LCD-scherm wijzigen:

STAP 1 Druk op de toets Instellen, blader naar LCD-contrast om dit te markeren en druk op 
de softkey select. 

STAP  2 Gebruik de navigatietoets om het schermcontrast aan te passen. Druk op de 
navigatietoets Links om het contrast te verlagen. Druk op de navigatietoets Rechts 
om het contrast te verhogen.
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STAP  3 Druk op de softkey slaOp.

Schermbeveiliging configureren voor de telefoon

U kunt schermbeveiliging voor uw telefoon instellen, opgeven hoe deze wordt 
weergeven en hoe lang de telefoon buiten gebruik moet zijn, voordat de 
schermbeveiliging wordt gestart. Sommige van deze opties kunt u configureren 
vanaf uw pc via de webinterface van de IP-telefoon. Zie “Schermbeveiliging van 
de telefoon configureren (Cisco SPA 303),” op pagina 86.

De schermbeveiliging configureren:

STAP 1 Druk op Instellen.

STAP  2 Blader naar Screen Saver-modus en druk op de softkey select.

De schermbeveiliging inschakelen:

STAP 1 In het scherm Screen Saver-modus kiest u Screen Saver insch en drukt u op de 
softkey bewerk.

STAP  2 Druk op de softkey j/n om ja te kiezen.

STAP  3 Druk op de softkey ok.

STAP  4 Druk op de softkey slaOp.

Opgeven hoe lang de telefoon buiten gebruik moet zijn voordat de 
schermbeveiliging wordt ingeschakeld:

STAP 1 In het scherm Screen Saver-modus kiest u Screen Saver-wachttijd en drukt u op 
de softkey bewerk.

STAP  2 Geef de wachttijd op, in minuten, waarna de schermbeveiliging moet starten.

STAP  3 Druk op de softkey ok.

STAP  4 Druk op de softkey slaOp.

De schermbeveiligingsafbeelding wijzigen:
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STAP 1 In het scherm Screen Saver-modus kiest u Screen Saver-pictogram en drukt u op 
bewerk.

STAP  2 Druk meerdere malen op optie om de beschikbare opties weer te geven tot de 
gewenste optie wordt weergegeven. Opties zijn:

• Achtergrondafbeelding: de achtergrondafbeelding van de telefoon 
weergeven.

• Stationtijd: de telefoon-id- en -tijd weergeven op de afbeelding.

• Vergrendelen: een afbeelding van een slot weergeven op de afbeelding.

• Telefoon: een afbeelding van een telefoon weergeven op de afbeelding.

• Datum/tijd: de datum en tijd weergeven op de afbeelding.

STAP  3 Druk op de softkey ok.

STAP  4 Druk op de softkey slaOp.

De schermbeveiliging inschakelen

De schermbeveiliging meteen inschakelen:

STAP 1 Druk op Instellen.

STAP  2 Blader naar Screen Saver-modus en druk op activ. (De schermbeveiliging moet 
zijn ingeschakeld om deze meteen te kunnen activeren.)
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Beltonen gebruiken (Cisco SPA 303)

Elk toestelnummer van uw telefoon kan een eigen beltoon hebben. U kunt ook uw 
eigen beltonen maken.

De beltoon wijzigen

De beltoon wijzigen:

STAP 1 Druk op Instellen.

STAP  2 Blader naar Beltoon en druk op de softkey select.

STAP  3 Kies het toestelnummer waarvoor u een beltoon wilt selecteren en druk op wijzig.

STAP  4 Blader door de beltonen en druk op speel om de gemarkeerde beltoon af te 
spelen. Druk op select om de gemarkeerde beltoon te kiezen voor dat 
toestelnummer.

Parameters voor datum en tijd configureren voor de telefoon 
(Cisco SPA 303)

De datum en tijd van de telefoon instellen

Gewoonlijk worden de datum en tijd van de telefoon ingesteld via de SIP-
proxyserver of NTP-server. Als u echter parameters voor datum en tijd wilt 
wijzigen, kunt u deze stappen volgen:

STAP 1 Druk op Instellen.

STAP  2 Blader naar Tijd/datum en druk op de softkey select.

STAP  3 Voer de datum in de volgende notatie in: mm*dd*jj (dit wordt weergegeven als m/
d)

STAP  4 Voer de tijd in de volgende notatie in: uu*mm*ss (dit wordt weergegeven als 
(u:mm)
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STAP  5 Als vm (v) of nm (n) niet goed wordt weergegeven bij de tijd, past u dit aan bij 
Offset. Als u van vm naar nm wilt gaan, voert u *12*00*00 in. Als u van nm naar vm 
wilt gaan, voert u #12*00*00 in.

STAP  6 Druk op de softkey slaOp.

U kunt zo nodig ook een van deze keuzes instellen.

Sterretjescodes gebruiken

Uw IP-telefoon kan diverse 'sterretjescodes' ondersteunen, waarmee u toegang 
kunt krijgen tot aanvullende telefoonservices. Deze codes, die beginnen met *, 
worden ingevoerd voordat u een telefoonnummer kiest en bieden aanvullende 
services. Als u bijvoorbeeld beller-id wilt blokkeren (sterretjescode 67), kiest u *67, 
gevolgd door het telefoonnummer dat u wilt bellen. Hieronder volgt een lijst met 
veelgebruikte sterretjescodes. 

OPMERKING Mogelijk zijn niet alle sterretjescodes voor u beschikbaar. Neem contact op met uw 
telefoonbeheerder voor meer informatie.

Code Definitie

16 De functie Beveiligd gesprek activeren voor alle gesprekken. Zie Beveiligd 
gesprek gebruiken, pagina 63.

17 De functie Beveiligd gesprek deactiveren voor alle gesprekken. Zie 
Beveiligd gesprek gebruiken, pagina 63.

18 De functie Beveiligd gesprek activeren voor één gesprek. Zie Beveiligd 
gesprek gebruiken, pagina 63.

19 De functie Beveiligd gesprek deactiveren voor één gesprek. Zie Beveiligd 
gesprek gebruiken, pagina 63.

36 Een oproep beantwoorden op een ander toestel. Zie Een oproep 
beantwoorden vanaf een ander toestel (Cisco SPA 303), pagina 53.

37 Een groepsgesprek beantwoorden. Zie Een oproep beantwoorden vanaf 
een ander toestel (Cisco SPA 303), pagina 53.

38 Een gesprek parkeren. Zie Een gesprek parkeren (Cisco SPA 303), 
pagina 54.
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39 Een gesprek uitparkeren. Zie Een gesprek parkeren (Cisco SPA 303), 
pagina 54.

56 Gesprek in wachtstand activeren. Zie Gesprek in wachtstand in- en 
uitschakelen, pagina 52.

57 Gesprek in wachtstand deactiveren. Zie Gesprek in wachtstand in- en 
uitschakelen, pagina 52.

66 Terugbellen activeren. Hiermee zorgt u dat de IP-telefoon een bezet 
nummer blijft terugbellen tot de gebelde partij terugbelt of antwoordt. De 
IP-telefoon geeft dan een waarschuwing dat de oproep tot stand is 
gebracht.

67 Beller-id blokkeren Zie Beller-id blokk., pagina 62.

68 Beller-id deblokkeren. Zie Beller-id blokk., pagina 62.

69 Het laatste nummer bellen dat naar uw telefoon heeft gebeld.

70 Gesprek 'in wachtstand deactiveren voor één gesprek. Zie Gesprek in 
wachtstand in- en uitschakelen, pagina 52.

71 Gesprek in wachtstand activeren voor één gesprek. Zie Gesprek in 
wachtstand in- en uitschakelen, pagina 52.

72 Alle gespr doorstrn activeren. Zie Gesprekken doorsturen, pagina 47.

73 Alle gespr doorstrn deactiveren. Zie Gesprekken doorsturen, pagina 47.

77 Anonieme oproepen blokkeren activeren. Zie Anonieme oproepen 
blokkeren, pagina 62.

78 Niet storen activeren. Zie Niet storen instellen, pagina 50.

79 Niet storen deactiveren. Zie Niet storen instellen, pagina 50.

86 Terugbellen deactiveren.

87 Anonieme oproepen blokkeren deactiveren. Zie Anonieme oproepen 
blokkeren, pagina 62.

90 Gespr doorstrn bij bezet activeren. Zie Gesprekken doorsturen, 
pagina 47.

91 Gespr doorstrn bij bezet deactiveren. Zie Gesprekken doorsturen, 
pagina 47.

Code Definitie
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Het Interactive Voice Response Menu gebruiken op de Cisco 
SPA 301

De Cisco SPA 301 beschikt over het menu Interactive Voice Response. Kies opties 
en ontvang informatie over de telefoon en de werking daarvan.

Voor toegang tot de IVR neemt u de handset van de haak en voert u **** in.

Druk op 9 voor ondersteuning of voer het nummer voor de gewenste menuoptie in. 
Wanneer u op 9 drukt, wordt u door een menu met veelgebruikte taken geleid. 
Nadat u op 9 hebt gedrukt, voert u het nummer in van de instellingen die u wilt 
wijzigen en volgt u de gesproken instructies.

U kunt de IVR-optie ook invoeren door op de nummers van de optie te drukken en 
vervolgens op # te drukken. Voor sommige menu's moeten meer gegevens of 
nummers worden ingevoerd. In de volgende tabel ziet u een aantal veelgebruikte 
opties:

92 Gespr doorstrn bij niet beantw. activeren. Zie Gesprekken doorsturen, 
pagina 47.

93 Gespr doorstrn bij niet beantw. deactiveren. Zie Gesprekken doorsturen, 
pagina 47.

96 Een tekstbericht naar een toestel versturen. Zie De functie Tekstberichten 
gebruiken, pagina 67.

98 Blind doorverbinden.  Gesprekken doorverbinden (Cisco SPA 303), 
pagina 43.

Code Definitie

Nummer Optie

100 Geeft aan of DHCP (Dynamic Host Configuration Protocol) is 
ingeschakeld.

110 Geeft het IP-adres van de telefoon.

120 Geeft het netmasker van de telefoon.

130 Geeft het gateway-adres.
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Geavanceerde procedures voor medewerkers van de 
technische ondersteuning (Cisco SPA 303)

!
VOORZICHTIG Deze menu's worden gebruikt voor het configureren en oplossen van problemen 

met uw telefoon en het telefoonnetwerk. Wijzig deze instellingen niet en voer deze 
handelingen niet uit, tenzij in opdracht van uw telefoonbeheerder.

STAP 1 Druk op Instellen.

STAP  2 Kies een van de volgende opties:

• Netwerk: deze instelling is bestemd voor het configureren van het netwerk 
en het oplossen van problemen met het netwerk. U kunt deze instellingen 
beter niet wijzigen tenzij op aanwijzing van uw beheerder, aangezien de 
functies van uw telefoon hierdoor drastisch kunnen worden gewijzigd.

140 Geeft het MAC-adres (hardware-adres) van de telefoon.

150 Geeft de softwareversie van de telefoon.

160 Geeft het adres van de primaire DNS-server.

170 Geeft de HTTP-poort waarnaar de webserver luistert. De 
standaardinstelling is 80.

180 Geeft het IP-multicast-adres (wordt gebruikt door de Cisco SPA 9000 
om met de IP-telefoon te communiceren).

220 Geeft de methode van gesprekscontrole (SIP of SPCP).

73738 De telefoon terugzetten naar de fabrieksinstellingen en 
standaardsoftware. 

Voer 1 in om te bevestigen of * om af te sluiten. Als u voor opnieuw 
instellen hebt gekozen, hangt u de telefoon op om af te sluiten en 
terugzetprocedure te starten.

732668 De telefoon opnieuw opstarten. Nadat u # hebt ingevoerd, hangt u op 
om opnieuw op te starten.

Nummer Optie
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• Productinformatie: met deze instelling worden de productnaam, het 
serienummer, de softwareversie, de hardwareversie, het MAC-adres en het 
clientcertificaat weergegeven.

• Status: met deze instelling worden de status van de telefoon, het 
toestelnummer en de lijntoetsen weergegeven.

• Reboot: zie De telefoon opnieuw starten, pagina 76.

• Opn. starten: hiermee start u de telefoon opnieuw op.

• Fabrieksinst. herst.: hiermee stelt u de telefoon opnieuw in op de standaard 
fabrieksinstellingen.

!
VOORZICHTIG Als u kiest voor het herstellen van de fabrieksinstellingen, keert u terug naar de 

oorspronkelijke fabrieksinstellingen van de telefoon en worden alle huidige 
instellingen gewist, inclusief de adressenlijsten en oproeplijsten. Het is ook 
mogelijk dat het toestelnummer van de telefoon wordt gewijzigd.

• Aangepaste reset: hiermee wordt de telefoon hersteld naar de meest 
recent aangepaste profielen.

• Taal: hiermee wijzigt u de taal van de telefoon (afhankelijk van 
beschikbaarheid en configuratie door uw systeembeheerder).

De telefoon opnieuw starten

Deze instelling is bestemd voor het configureren van het netwerk en het oplossen 
van problemen met het netwerk. U kunt deze instellingen beter niet wijzigen tenzij 
op aanwijzing van uw beheerder, aangezien het functioneren van uw telefoon 
hierdoor negatief kan worden beïnvloed.

De telefoon opnieuw starten:

Cisco SPA 301

STAP 1 Druk op ****.

STAP  2 Voer 732668 in en druk vervolgens op #.
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STAP  3 Hang op om opnieuw te starten.

Cisco SPA 303

STAP 1 Druk op Instellen.

STAP  2 Blader naar Reboot en druk op select.

STAP  3 Druk op ok.
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De webinterface gebruiken

Uw Cisco IP-telefoon biedt een webinterface voor de telefoon, waarmee u 
verschillende functies van de telefoon kunt configureren via een webbrowser. Dit 
hoofdstuk bestaat uit de volgende secties:

• Aanmelden bij de webinterface, pagina 79

• Niet storen instellen, pagina 80

• Gesprekken doorsturen configureren, pagina 80

• Gesprek in wachtstand configureren, pagina 81

• Beller-id blokkeren, pagina 81

• Anonieme oproepen blokkeren, pagina 82

• De persoonlijke telefoonlijst gebruiken (Cisco SPA 303), pagina 82

• Belgeschiedenis weergeven, pagina 83

• Snelkiesnummers maken, pagina 84

• Tekstberichten accepteren (Cisco SPA 303), pagina 84

• Het audiovolume aanpassen, pagina 85

• Het LCD-contrast wijzigen (Cisco SPA 303), pagina 85

• Schermbeveiliging van de telefoon configureren (Cisco SPA 303), 
pagina 86
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Aanmelden bij de webinterface

STAP 1 Het IP-adres van de telefoon verkrijgen:

Cisco SPA 301

a. Druk op ****. 

b. Voer 110 in en druk op #. Het IP-adres wordt opgegeven.

Cisco SPA 303

a. Druk op Instellen.

b. Blader naar Netwerk en druk op de softkey select.

c. Blader naar Huidig IP-adres. Dit is het IP-adres van uw telefoon.

STAP  2 Open Internet Explorer op uw pc.

STAP  3 Voer het IP-adres in de adresbalk van de browser in. 

De webinterface heeft drie hoofdtabbladen: 

• Spraak: bevat informatie over de telefoon en heeft de volgende 
subtabbladen:

- Info: bevat systeem- en telefooninformatie (alleen-lezen).

- Systeem: hier kunt u een wachtwoord en netwerkinstellingen 
configureren.

- Telefoon: hier kunt u de schermbeveiliging inschakelen (Cisco SPA 303).

- Gebruiker: bevat instellingen voor gesprekken doorsturen, 
snelkiesnummers, oproepen in wachtstand, privacy-instellingen en 
audio-instellingen.

• Belgeschiedenis: hier worden de oproepen weergegeven die met uw 
telefoon zijn gemaakt of ontvangen.

• Persoonlijke telefoonlijst: bevat uw persoonlijke adresboek.
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Niet storen instellen

Met de functie Niet storen voorkomt u dat binnenkomende gesprekken overgaan 
op uw telefoon. Als voicemail is geconfigureerd voor uw telefoon, komen bellers 
meteen bij uw voicemail terecht. Als er geen voicemail is geconfigureerd, krijgen 
bellers een ingesprektoon of een bericht te horen.

Niet storen activeren:

STAP 1 Meld u aan bij de webinterface.

STAP  2 Klik in het tabblad Spraak op het tabblad Gebruiker.

STAP  3 Ga onder Aanvullende services naar het veld voor de instelling voor nStor.

STAP  4 Kies Ja om Niet storen in te schakelen.

STAP  5 Klik onder aan de pagina op Alle wijzigingen verzenden. 

OPMERKING U kunt Niet storen uitschakelen vanaf de telefoon of via de webinterface.

Gesprekken doorsturen configureren

STAP 1 Meld u aan bij de webinterface.

STAP  2 Klik in het tabblad Spraak op het tabblad Gebruiker.

STAP  3 Onder Gesprekken doorst. kunt u de volgende velden configureren:

• Bestemming Alle gesprekken doorsturen: alle gesprekken doorsturen naar 
een nummer dat u invoert.

• Bestemming Gesprekken doorsturen bij bezet: alle gesprekken doorsturen 
naar een ander nummer wanneer de telefoon bezet is. Voer het nummer in 
waarnaar u gesprekken wilt doorsturen.

• Bestemming Gesprekken doorsturen bij geen antwoord: gesprekken 
doorsturen naar een ander nummer als uw telefoon niet wordt beantwoord. 
Voer het nummer in waarnaar u gesprekken wilt doorsturen.
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• Gespr doorstrn bij geen antw na bep tijd: het aantal seconden waarna 
gesprekken worden doorgestuurd als uw telefoon niet wordt beantwoord. 
Voer het aantal seconden voor de vertraging in.

STAP  4 Klik onder aan de pagina op Alle wijzigingen verzenden. 

Gesprek in wachtstand configureren

Met Gesprek in wachtstand wordt u door middel van een beltoon en een 
statusbericht gewaarschuwd wanneer u in gesprek bent en een andere oproep 
binnenkomt. Als u Gesprek in wachtstand uitschakelt, gaat uw telefoon niet over 
wanneer u al in gesprek bent en krijgt de beller een ingesprektoon of bericht te 
horen.

Gesprek in wachtstand in- of uitschakelen:

STAP 1 Meld u aan bij de webinterface.

STAP  2 Klik in het tabblad Spraak op het tabblad Gebruiker.

STAP  3 Ga onder Aanvullende services naar het veld voor de instelling voor Gesprek in 
wachtstand.

STAP  4 Kies ja of nee om de functie in- of uit te schakelen.

STAP  5 Klik onder aan de pagina op Alle wijzigingen verzenden. 

Beller-id blokkeren

U kunt beller-id blokkeren voor uw telefoon, zodat uw telefoonnummer niet 
zichtbaar is voor de persoon die u belt.

Beller-id blokkeren:

STAP 1 Meld u aan bij de webinterface.

STAP  2 Klik in het tabblad Spraak op het tabblad Gebruiker.
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STAP  3 Ga onder Aanvullende services naar het veld voor de instelling voor Beller-id 
blokk..

STAP  4 Kies ja of nee om de functie in- of uit te schakelen.

STAP  5 Klik onder aan de pagina op Alle wijzigingen verzenden. 

Anonieme oproepen blokkeren

Wanneer u anonieme oproepen blokkeert, gaat uw telefoon niet over wanneer u 
wordt gebeld door iemand met een onbekende beller-id. (Als een beller zijn 
telefoon bijvoorbeeld heeft ingesteld voor het niet weergeven van zijn beller-id, 
wordt de oproep als anoniem beschouwd). Deze bellers krijgen dan een 
ingesprektoon of bericht te horen.

Anonieme oproepen blokkeren:

STAP 1 Meld u aan bij de webinterface.

STAP  2 Klik in het tabblad Spraak op het tabblad Gebruiker.

STAP  3 Ga onder Aanvullende services naar het veld voor de instelling voor Anonieme 
oproepen blokkeren.

STAP  4 Kies ja of nee om de functie in- of uit te schakelen.

STAP  5 Klik onder aan de pagina op Alle wijzigingen verzenden. 

De persoonlijke telefoonlijst gebruiken (Cisco SPA 303)

Uw IP-telefoon biedt een telefoonnummerlijst waarin u vaak gebelde nummers 
kunt opslaan en weergeven. Deze lijst wordt weergegeven op uw telefoon en u 
kunt nummers bellen vanuit de lijst.

De persoonlijke telefoonlijst weergeven en bewerken:
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STAP 1 Meld u aan bij de webinterface.

STAP  2 Klik op het tabblad Persoonlijke telefoonlijst. Er wordt een venster weergegeven 
met de vermeldingen in de persoonlijke telefoonlijst van uw telefoon.

Een nieuw item invoeren in de telefoonlijst:

STAP 1 Selecteer de regel en voer de informatie in de volgende notatie in:

n=Marketing;p=5045551212

waarbij 'n=' de naam voor de vermelding aanduidt en 'p=' het 
telefoonnummer (inclusief netnummer).

STAP  2 Klik onder aan de pagina op Wijzigingen verzenden.

Belgeschiedenis weergeven

Belgeschiedenis weergeven:

STAP 1 Meld u aan bij de webinterface.

STAP  2 Klik op het tabblad Belgeschiedenis. Er wordt een venster weergegeven met de 
belgeschiedenislijsten voor uw telefoon. Dit zijn onder meer:

• Gevoerd: toont de laatste 60 nummers die via uw telefoon zijn gebeld.

• Beantwoord: toont de beller-id voor de laatste 60 beantwoorde 
gesprekken.

• Gemist: toont de laatste 60 gemiste gesprekken.

Klik op de tabbladen om de lijsten weer te geven.
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Snelkiesnummers maken

U kunt maximaal 8 snelkiesnummers configureren voor de numerieke toetsen. Elk 
nummer kan een telefoonnummer, een IP-adres of een URL zijn.

Een numeriek snelkiesnummer maken of bewerken:

STAP 1 Meld u aan bij de webinterface.

STAP  2 Klik in het tabblad Spraak op het tabblad Gebruiker.

STAP  3 Voer onder Snelkiezen de snelkiesnummers in die u wilt maken of bewerken.

STAP  4 Klik op Alle wijzigingen verzenden. 

Tekstberichten accepteren (Cisco SPA 303)

Uw telefoon kan tekstberichten accepteren van sommige IP-telefoons of -services.

Tekstberichten accepteren van andere IP-telefoons:

STAP 1 Meld u aan bij de webinterface.

STAP  2 Klik in het tabblad Spraak op het tabblad Gebruiker.

STAP  3 Kies onder Aanvullende services in het veld Tekstbericht de optie ja.

STAP  4 Klik op Alle wijzigingen verzenden. 

Tekstberichten van een derde partij accepteren:

STAP 1 Meld u aan bij de webinterface.

STAP  2 Klik in het tabblad Spraak op het tabblad Gebruiker.

STAP  3 Kies onder Aanvullende services in het veld Tekstbericht van derde partij de optie 
ja.

STAP  4 Klik op Alle wijzigingen verzenden. 



De webinterface gebruiken
Het audiovolume aanpassen

Gebruikershandleiding Cisco Small Business IP-telefoon SPA 30X (SIP) 85

5
 

Het audiovolume aanpassen

STAP 1 Meld u aan bij de webinterface.

STAP  2 Klik in het tabblad Spraak op het tabblad Gebruiker.

Onder Audiovolume kunt u de volgende instellingen aanpassen:

• Belvolume

• Luidsprekervolume (niet van toepassing op Cisco SPA 301)

• Handsetvolume

• Headsetvolume (niet van toepassing op Cisco SPA 301)

Voer een volume in tussen 1 en 10, waarbij 1 het laagste is.

• Diepe lage tonen: inschakelen om audio met lage frequenties te versterken.

STAP  3 Klik op Alle wijzigingen verzenden.

Het LCD-contrast wijzigen (Cisco SPA 303)

STAP 1 Meld u aan bij de webinterface.

STAP  2 Klik in het tabblad Spraak op het tabblad Gebruiker.

STAP  3 Onder LCD kunt u het LCD-contrast aanpassen door een nummer tussen 1 en 10 in 
te voeren, waarbij 1 het laagste contrast is.

STAP  4 Klik op Alle wijzigingen verzenden.
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Schermbeveiliging van de telefoon configureren (Cisco SPA 
303)

De schermbeveiliging voor de telefoon configureren:

STAP 1 Meld u aan bij de webinterface.

STAP  2 Klik in het tabblad Spraak op het tabblad Telefoon.

Onder Algemeen kunt u de volgende opties configureren:

• Schermbeveiliging inschakelen: de schermbeveiliging in- of uitschakelen.

• Screen Saver-wachttijd: het aantal seconden dat de telefoon niet in gebruik 
is voordat de schermbeveiliging start.

• Screen Saver-pictogram: het weergavetype:

- Een achtergrondafbeelding.

- De telefoontijd in het midden van het scherm.

- Een bewegend pictogram van een hangslot. Wanneer de telefoon is 
vergrendeld, wordt op de statusregel een doorschuivend bericht 
weergegeven: 'Druk op een toets om te ontgrendelen.'

- Een bewegend pictogram van een telefoon.

- De telefoondatum en -tijd in het midden van het scherm.

STAP  3 Klik op Alle wijzigingen verzenden.
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Hoe verder

Cisco biedt een groot aantal hulpmiddelen waarmee u optimaal kunt profiteren 
van de voordelen van de Cisco Small Business SPA 300 Series IP Phones.

Ondersteuning

Cisco Small Business 
Community voor 
ondersteuning

www.cisco.com/go/smallbizsupport

Cisco Small Business 
Ondersteuning en 
hulpmiddelen

www.cisco.com/go/smallbizhelp

Contactpersonen voor 
telefonische ondersteuning

www.cisco.com/en/US/support/
tsd_cisco_small_business 
_support_center_contacts.html

Cisco Small Business 
Firmwaredownloads

www.cisco.com/go/smallbizfirmware

Selecteer een koppeling om firmware te 
downloaden voor Cisco Small Business-
producten. Geen aanmelding vereist.

Downloads voor alle overige Cisco Small 
Business-producten, inclusief Network Storage 
Systems, zijn beschikbaar in het 
downloadgedeelte op Cisco.com op 
www.cisco.com/go/software (registreren/
aanmelden vereist).

Productdocumentatie

Cisco SPA 300 Series IP-
telefoons

www.cisco.com/go/300phonesresources 

Accessoires voor Cisco 
Small Business IP-telefoons

www.cisco.com/en/US/products/ps10042/
tsd_products_support_series_home.html
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Cisco Small Business

Algemene Cisco-
partnerwebsite voor kleine 
ondernemingen (aanmelden 
als partner vereist)

www.cisco.com/web/partners/sell/smb

Cisco Small Business Home www.cisco.com/smb
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