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F E J E Z E T 1
Az ATA

• Az új ATA, a(z) 1. oldalon
• Az ATA-hoz tartozó eszközök, a(z) 1. oldalon
• Cisco ATA 191 és ATA 192 hardver, a(z) 2. oldalon
• Az új ATA telepítése, a(z) 5. oldalon
• Telefonadapter konfigurációs segédprogramja, a(z) 7. oldalon
• Támogatott ATA-hívásfunkciók, a(z) 8. oldalon

Az új ATA
Az analóg telefonadapter (ATA) segítségével egy analóg eszközt, például egy analóg telefont vagy faxkészüléket
csatlakoztathat a hálózathoz. A csatlakoztatott készülék ily módon a hálózaton lévő IP-telefonokhoz hasonlóan
tud működni.

Az új analóg telefonadapter (ATA) két illesztőfelületet tartalmaz:

• Két RJ11 portot analóg eszközök számára

• Egy RJ45 portot Ethernethez

Az ATA fénykibocsátó diódái (LED-jei) megadják az állapotot.

Telepítse az ATA-t a dobozban lévő alkatrészekkel.

Ekkor a következő műveleteket hajtja végre:

• Az ATA telepítése a dobozban lévő alkatrészekkel.

Az ATA-hoz tartozó eszközök
Az ATA segítségével csatlakoztathatja az alábbi típusú eszközöket a hálózathoz:

• Analóg telefonok

• Az analóg telefonok nem rendelkeznek funkciógombokkal.

• Az analóg telefonok által megjelenített információk a modelltől függnek.

• A telefon Flash gombja a tartás, az újraindítás, az átadás és a konferencia funkciókhoz használható.
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• Analóg telefóniás hangeszközök

• Az ATA támogatja az analóg telefóniás hangeszközöket, például a felső személyhívó adaptereket
és az üzenetrögzítőket, amelyek normál telefont emulálnak.

• Felső személyhívó rendszerek

• A felső személyhívó rendszerek riasztásokat és nyilvános hirdetményeket biztosítanak az épületekben.

• Faxkészülékek

• A faxkészüléket közvetlenül ATA segítségével kell használni. Ne csatlakoztasson telefonmelléket
a faxkészülékhez, és ne használjon hozzá elosztót.

• A faxkészülék meghibásodásának csökkentése érdekében használja a tengerentúli üzemmódot, ha
van; ha nincs, akkor a fax továbbítási sebességét állítsa alacsonyra.

• Az adateszközök, így például a telefax-gépek és a modemek nem feltétlenül működnek optimálisan.
A legjobb fax- és modemteljesítmény érdekében továbbra is használjon dedikált PSTN-vonalat.

Cisco ATA 191 és ATA 192 hardver
Az ATA 191 és ATA 192 kompakt, könnyen telepíthető eszköz.

Az egység a következő csatlakozókat kínálja:

• 5V DC tápcsatlakozó.

• Két RJ-11 FXS (Foreign Exchange Station) port – az ATA két RJ-11 portot tartalmaz, amelyek bármilyen
szabványos analóg telefonnal működnek. Minden port támogatja a hanghívásokat és a faxokat, és a két
portot egyszerre használhatja.

• Egy WAN hálózati port – egy RJ-45 10/100BASE-T adatport egy Ethernetre képes eszköz hálózathoz
kapcsolásához.

AzATA 192 tartalmaz egy további LANEthernet portot – egy RJ-45 10/100BASE-T adatportot a hálózat
egy eszközéhez – például egy számítógéphez – Ethernet kábellel való csatlakozáshoz.

Az ATA hálózati port automatikus egyeztetést végez a duplex átvitel és a sebesség tekintetében. Támogatja
a 10/100 Mbps sebességet és a teljes duplex átvitelt.

Megjegyzés

Az ATA 191 és ATA 192 felső panelje
Az alábbi ábrán az ATA tetején lévő különböző LED-ek és gombok láthatók.
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ábra 1: Az ATA 191 és ATA 192 felső panelje

táblázat 1: Az ATA 191 és ATA 192 felső paneljének elemei

LeírásElem

Folyamatos zöld: a rendszer sikeresen elindult, és készen áll a
használatra.

Lassú villogó zöld: a rendszerindulás folyamatban van.

Gyorsan villogó zöld háromszor, majd ismétlés: a rendszerindulás
nem sikerült.

Nem világít: a tápellátás ki van kapcsolva.

Tápjelző LED

Villogó zöld: adatátvitel vagy vétel folyamatban van a WAN-porton
keresztül.

Nem világít: nincs kapcsolat.

Hálózati LED

Folyamatos zöld: le van téve.

Lassú villogó zöld: fel van véve.

Gyorsan villogó zöld háromszor, majd ismétlés: az analóg eszköz
regisztrációja nem sikerült.

Nem világít: a port nincs konfigurálva.

1. telefon LED

2. telefon LED
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LeírásElem

Agombmegnyomásával létrehozhat egy hibajelentést a Problémajelentés
eszköz segítségével.

Ez a gomb nem egy tápkapcsoló gomb. Ha ezt a gombot
nyomja meg, a rendszer hibajelentést hoz létre, és a
rendszergazda számára egy kiszolgálóra feltölti.

Megjegyzés

Problémajelentés eszköz (PRT)
gomb

Villogó sárga: a PRT előkészíti az adatokat a problémajelentéshez.

Gyorsan villogó sárga: a PRT a hibajelentési naplót jelenleg küldi a
HTTP-kiszolgálónak.

Folyamatos zöld öt másodpercig, majd elalszik: a PRT-jelentés
sikeresen elküldve.

Villogó piros: a PRT-jelentés nem sikerült. A PRT gomb újbóli
megnyomásával új PRT-jelentést indíthat el.

Villogó piros: nyomja meg egyszer a PRT gombot, hogy megszakítsa
a villogást, majd ismételten nyomja meg a gombot új PRT-t indításához.

Problémajelentés eszköz (PRT)
LED

Hibabejelentő eszköz gomb
A problémajelentés eszköz (PRT) gombja az ATA felső paneljén található. Nyomja meg a PRT gombot, és
egy naplófájl készül, mely feltöltődik a kiszolgálóra a hálózat hibaelhárítása céljából.

Utasíthatja az analóg telefon felhasználóit, hogy az ATA-eszköz PRT gombját megnyomva indítsák el a PRT
naplófájl-folyamatát.

Az alábbiak egyikének teljesülnie kell a PRT naplófájl ATA eszközről történő feltöltéséhez:

• A HTTP-kiszolgáló beállítása a PRT naplófáj ATA eszközről történő feltöltésére.

• Az ügyfélszolgálat feltöltési URL-jének igénye szerinti beállítása, és alkalmazása az ATA eszközön.

Az ATA 191 és ATA 192 hátsó panelje
Az alábbi ábrákon az ATA hátoldalán lévő különböző portok és gombok láthatók.

ábra 2: Az ATA 191 hátsó panelje
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ábra 3: ATA 192 — hátsó panel

táblázat 2: Az ATA 191 és ATA 192 hátsó paneljének elemei

LeírásElem

AzATA újraindításához egy gemkapocs vagy hasonló tárgy segítségével
nyomja meg röviden ezt a gombot.

Ha vissza szeretné állítani a gyári alapértelmezett beállításokat, nyomja
meg és tartsa nyomva 10 másodpercen keresztül.

RESET

Analóg telefon vagy faxkészülék csatlakoztatásához RJ-11 telefonkábelt
használjon.

PHONE 1

Második analóg telefon vagy faxkészülék csatlakoztatásához RJ-11
telefonkábelt használjon.

PHONE 2

Az ATA Ethernet-kábellel csatlakoztatható a hálózat egyik eszközéhez,
például egy számítógéphez.

ETHERNET (csak ATA 192)

Használjon Ethernet-kábelt a hálózathoz való csatlakozáshoz.NETWORK

Használja az áramforráshoz való csatlakozáshoz biztosított hálózati
adaptert.

DC 5V POWER

Az új ATA telepítése
Az ATA mindent tartalmaz a bekapcsoláshoz, a hálózathoz való csatlakoztatáshoz és az asztalon való
elhelyezéshez.

Mielőtt elkezdené

A telepítés megkezdése előtt győződjön meg arról, hogy rendelkezésre állnak a következő berendezések:

• Ethernet-kábel a hálózathoz való csatlakozáshoz.

• Analóg telefon vagy faxkészülék az ATA csatlakoztatásához.

• Telefonkábel a telefon csatlakoztatásához.

• Szünetmentes áramforrás (UPS) a tartalék tápellátás biztosítása érdekében.
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Eljárás

Lépés 1 Csatlakoztassa a hálózati kábelt a hálózathoz és az ATA „NETWORK” portjához.

Lépés 2 Csatlakoztassa a telefonkábelt az ATA „PHONE 1” portjához és az analóg eszközhöz (telefonhoz vagy faxhoz).

Ha faxkészüléket csatlakoztat, csatlakoztassa közvetlenül az ATA-hoz. Ne csatlakoztasson telefonmelléket
a faxkészülékhez, és ne használjon elosztót.

Lépés 3 (Opcionális) Ha van másik analóg eszköze is, csatlakoztassa a telefonkábelt az ATA „PHONE 2” portjához
és ehhez a másik analóg eszközhöz.

Lépés 4 Csatlakoztassa az ATA-tápkábelt az ATA „DC 5V POWER” portjához, majd csatlakoztassa a tápkábelt az
áramforráshoz.
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Telefonadapter konfigurációs segédprogramja
A telefon bizonyos funkcióit a telefonadapter konfigurációs segédprogramjának weboldalával konfigurálhatja
vagy testreszabhatja. Az oldal URL-címét, a felhasználói azonosítót és a jelszót a rendszergazda adja meg
Önnek.

A konfigurációs segédprogram oldalán megtekintheti a hálózati és adminisztrációs beállításokat, valamint az
ATA egyes alapvető adatit, például a firmware-verziót, a sorozatszámot és a memóriahasználatot.

A legtöbb felhasználó a telefonadapter konfigurációs segédprogramját használja néhány alapvető funkció
(például a gyorshívó vagy a hívásátirányítás) beállításához. A funkciók beállításához olvassa el az alábbi
táblázatot.

Az alábbi táblázat a Konfigurációs segédprogram weboldalának Telefonadapter lapján konfigurálható
telefonfunkciókat ismerteti.

táblázat 3: Konfigurációs segédprogram funkciói

LeírásSzolgáltatás

Megadhatja azt a számot, amelyen a hívásokat
fogadja, ha a hívásátirányítás engedélyezett a
telefonon. A Konfigurációs segédprogram oldalának
segítségével bonyolultabb hívásátirányítási funkciókat
is beállíthat, például foglalt vonal esetére.

További információért lásd: Hívásátirányítás
beállításai, a(z) 13. oldalon vagy Szelektív
hívásátirányítási beállítások, a(z) 14. oldalon és A
telefonfunkciók beállítása a telefonadapter
konfigurációs segédprogramjával, a(z) 13. oldalon.

Hívásátirányítás és szelektív hívásátirányítás.
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LeírásSzolgáltatás

A telefonszámokat egy vonalhoz rendelheti hozzá,
így gyorsan felhívhatja az adott személyt.

További információért lásd: Gyorshívási beállítások,
a(z) 15. oldalon és A telefonfunkciók beállítása a
telefonadapter konfigurációs segédprogramjával, a(z)
13. oldalon.

Gyorshívó.

Beállíthatja az olyan funkciókat, mint a
hívásvárakoztatás, ne zavarj vagy a hívott fél
azonosítása.

További információért lásd: Kiegészítő szolgáltatások
beállításai, a(z) 15. oldalon és A telefonfunkciók
beállítása a telefonadapter konfigurációs
segédprogramjával, a(z) 13. oldalon.

Kiegészítő szolgáltatások.

Egy adott csengőhangot egy telefonszámhoz vagy
vonalhoz rendelhet hozzá.

Bővebb információért lásdMegkülönböztető csengetés
beállításai, a(z) 17. oldalon és A telefonfunkciók
beállítása a telefonadapter konfigurációs
segédprogramjával, a(z) 13. oldalon.

Megkülönböztető csengés

Egy adott csengőhangot hozzárendelhet egy bizonyos
helyzethez, például egy hívás tartásba helyezéséhez
vagy egy hívás visszavételéhez.

Bővebb információért lásd Csengetési beállítások,
a(z) 17. oldalon és A telefonfunkciók beállítása a
telefonadapter konfigurációs segédprogramjával, a(z)
13. oldalon.

Csengetési beállítás

Támogatott ATA-hívásfunkciók
A rendszer konfigurációjától függően az ATA a következő hívásfunkciók némelyikét vagy mindegyikét
támogatja:

• Átadás (részvétellel vagy felügyelt) – az ilyen típusú átadás esetén az átadás elvégzése előtt Ön a fogadó
féllel beszél.

• Átadás (részvétel nélkül vagy felügyelet nélkül) – az ilyen típusú átadás esetén Ön az átadást elvégzi és
leteszi a hívást, mielőtt a fogadó fél fogadja a hívást.

• Conferencia.

• Tartás és Folytatás.

• Hívóazonosító.

• Hívásvárakoztatás.
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• Hívásfelvétel.

• Gyorshívó.

• Zene tartásban.

• Közös vonalak.

• Hangposta – ez a funkció nem tartalmaz vizuális jelzést, de egy üzenetre figyelmeztető üzenet jelenik
meg, amikor a kézibeszélőt felveszi, mely jelzi, hogy hangüzenetei vannak. Egyes analóg telefonok
nagyméretű LCD-kijelzőjükön a hangposta ikont is megjeleníthetik.

• Hívásátirányítás.

• Újrahívás.
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F E J E Z E T 2
Funkciók konfigurálása

• Telefonadapter konfigurációs segédprogramja, a(z) 11. oldalon
• A telefonfunkciók beállítása a telefonadapter konfigurációs segédprogramjával, a(z) 13. oldalon
• Hívásátirányítás beállításai, a(z) 13. oldalon
• Szelektív hívásátirányítási beállítások, a(z) 14. oldalon
• Gyorshívási beállítások, a(z) 15. oldalon
• Kiegészítő szolgáltatások beállításai, a(z) 15. oldalon
• Megkülönböztető csengetés beállításai, a(z) 17. oldalon
• Csengetési beállítások, a(z) 17. oldalon

Telefonadapter konfigurációs segédprogramja
A telefon bizonyos funkcióit a telefonadapter konfigurációs segédprogramjának weboldalával konfigurálhatja
vagy testreszabhatja. Az oldal URL-címét, a felhasználói azonosítót és a jelszót a rendszergazda adja meg
Önnek.

A konfigurációs segédprogram oldalán megtekintheti a hálózati és adminisztrációs beállításokat, valamint az
ATA egyes alapvető adatit, például a firmware-verziót, a sorozatszámot és a memóriahasználatot.

A legtöbb felhasználó a telefonadapter konfigurációs segédprogramját használja néhány alapvető funkció
(például a gyorshívó vagy a hívásátirányítás) beállításához. A funkciók beállításához olvassa el az alábbi
táblázatot.

Az alábbi táblázat a Konfigurációs segédprogram weboldalának Telefonadapter lapján konfigurálható
telefonfunkciókat ismerteti.
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táblázat 4: Konfigurációs segédprogram funkciói

LeírásSzolgáltatás

Megadhatja azt a számot, amelyen a hívásokat
fogadja, ha a hívásátirányítás engedélyezett a
telefonon. A Konfigurációs segédprogram oldalának
segítségével bonyolultabb hívásátirányítási funkciókat
is beállíthat, például foglalt vonal esetére.

További információért lásd: Hívásátirányítás
beállításai, a(z) 13. oldalon vagy Szelektív
hívásátirányítási beállítások, a(z) 14. oldalon és A
telefonfunkciók beállítása a telefonadapter
konfigurációs segédprogramjával, a(z) 13. oldalon.

Hívásátirányítás és szelektív hívásátirányítás.

A telefonszámokat egy vonalhoz rendelheti hozzá,
így gyorsan felhívhatja az adott személyt.

További információért lásd: Gyorshívási beállítások,
a(z) 15. oldalon és A telefonfunkciók beállítása a
telefonadapter konfigurációs segédprogramjával, a(z)
13. oldalon.

Gyorshívó.

Beállíthatja az olyan funkciókat, mint a
hívásvárakoztatás, ne zavarj vagy a hívott fél
azonosítása.

További információért lásd: Kiegészítő szolgáltatások
beállításai, a(z) 15. oldalon és A telefonfunkciók
beállítása a telefonadapter konfigurációs
segédprogramjával, a(z) 13. oldalon.

Kiegészítő szolgáltatások.

Egy adott csengőhangot egy telefonszámhoz vagy
vonalhoz rendelhet hozzá.

Bővebb információért lásdMegkülönböztető csengetés
beállításai, a(z) 17. oldalon és A telefonfunkciók
beállítása a telefonadapter konfigurációs
segédprogramjával, a(z) 13. oldalon.

Megkülönböztető csengés

Egy adott csengőhangot hozzárendelhet egy bizonyos
helyzethez, például egy hívás tartásba helyezéséhez
vagy egy hívás visszavételéhez.

Bővebb információért lásd Csengetési beállítások,
a(z) 17. oldalon és A telefonfunkciók beállítása a
telefonadapter konfigurációs segédprogramjával, a(z)
13. oldalon.

Csengetési beállítás
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A telefonfunkciók beállítása a telefonadapter konfigurációs
segédprogramjával

A telefonadapter konfigurációs segédprogramjának oldala segítségével beállítható néhány alapvető funkció,
például a gyorshívó, a hívásátirányítás vagy a ne zavarj.

Mielőtt elkezdené

Mielőtt beállít egy funkciót, tekintse át a megfelelő beállításokat tartalmazó oldalt.

Eljárás

Lépés 1 Jelentkezzen be a telefonadapter konfigurációs segédprogramjába felhasználóként.
Lépés 2 Válassza a Hang > Felhasználó lehetőséget.
Lépés 3 Lépjen a funkciópanelre, és állítsa be a mezőket.
Lépés 4 Kattintson a Mentés gombra.

Hívásátirányítás beállításai
A telefon bármely vonaláról átirányíthatja a hívásokat másik telefonszámra. A hívásátirányítás azonban adott
telefonvonalra vonatkozik. Amennyiben egy hívás olyan vonalra érkezik, amelyen a hívásátirányítás nem
engedélyezett, a hívás a szokásos módon kicseng.

A hívások kétféleképpen irányíthatók át:

• Minden hívás átirányítása

• Átirányítás különleges esetekben, például a telefon foglalt, vagy nem veszik fel.

A hívásátirányítás a Konfigurációs segédeszköz oldal Hang lapján állítható be. Ebben az alábbi táblázatban
szereplő információk segítenek. Miután megadta a beállításokat, kattintson a Mentés gombra a módosítások
megőrzéséhez.

Amikor egy hívás át van irányítva, egy rövid csengetés hallható, mielőtt a hívás továbbítódik az új számra.

Az alábbi táblázat a Konfigurációs segédprogram oldalának Hang lapján konfigurálható hívásátirányítási
beállításokat ismerteti.

táblázat 5: Hívásátirányítás beállításai

Használati irányelvekLeírásMezőnév

Akkor használja, ha minden bejövő
hívást egy másik telefonszámra
szeretne átirányítani. Adja meg a
továbbított hívást fogadó számot.

Hívás átirányítása az összes célra.

Alapértelmezett beállítás: Üres

Cfwd minden cél
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Használati irányelvekLeírásMezőnév

A Cfwd minden cél beállítás akkor
használható, ha a hívásokat át
szeretné irányítani egy másik
személynek, ha az elsőként választott
nem fogadja a hívást.

Hívásátirányítás célja, ha nincs válasz.

Alapértelmezett beállítás: Üres

Cfwd nincs válasz cél

A Cfwd minden cél beállítás akkor
használható, ha a hívásokat át
szeretné irányítani egy másik
személynek, ha az elsőként választott
másik hívásban vesz részt.

Hívásátirányítás foglalt célja.

Alapértelmezett beállítás: Üres

Cfwd foglalt cél

A késleltetés másodpercben, mielőtt
a hívásátirányítás válasz hiánya
esetén aktiválódik.

Hívásátirányítás késleltetése, ha nincs
válasz.

Alapértelmezett beállítás: 20

Cfwd nincs válasz
késleltetése

Szelektív hívásátirányítási beállítások
Létrehozhat egy listát legfeljebb 8 telefonszámmal, amelyeket minden hívás alkalmával átirányít. Amikor
valaki a fenti számok valamelyikéről hívja, egy csengőhangot hall, és a hívás átirányítódik az új számra.

Amikor megadja a hívásátirányítás szelektív hívó beállítását, használhatja a ? karaktert egyetlen számjegyhez,
vagy a * karaktert egy számjegytartományhoz. Például:

• 1408* — egy hívás átirányítása a megfelelő célra, ha a telefonszám a 1408-es számmal kezdődik

• 1512??? 1234 – a rendszer a megfelelő célra továbbítja a hívást, ha a telefonszám egy 11 jegyből álló
szám, amely 1512-vel kezdődik, és 1234-gyel végződik

Az utoljára érkezett hívás is átirányítható, illetve letiltható az utolsó hívás.

A szelektív hívások továbbítása a Konfigurációs segédeszköz oldal Hang lapján állítható be. Ebben az alábbi
táblázatban szereplő információk segítenek. Miután megadta a beállításokat, kattintson a Mentés gombra a
módosítások megőrzéséhez.

Az alábbi táblázat a Konfigurációs segédprogram oldalának Hang lapján konfigurálható hívásátirányítási
beállításokat ismerteti.

táblázat 6: Szelektív hívásátirányítási beállítások

Használati irányelvekLeírásMezőnév

Adja meg azt a telefonszámot,
amelyet át szeretne irányítani.

Ha egy telefonszám megegyezik a
bejegyzéssel, a hívás a megfelelő
Cfwd szelektív célhelyre
továbbítódik.

Hívás továbbítása – szelektív hívó

Alapértelmezett beállítás: Üres

Cfwd Sel1-8 hívó
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Használati irányelvekLeírásMezőnév

Írja be azt a telefonszámot, amelyik
a továbbított hívást fogadja.

Hívásátirányítás, szelektív cél

Alapértelmezett beállítás: Üres

Cfwd Sel1-8 cél

Adja meg az utolsó hívó
telefonszámát.

Ez a hívó aktívan át van irányítva a
Cfwd utolsó célra a hívásátirányítás
utolsó használatával.

Hívás átirányítása – utolsó hívó

Alapértelmezett beállítás: Üres

Cfwd utolsó hívó

A Cfwd utolsó hívójának célja.Hívás átirányítása utolsó célra

Alapértelmezett beállítás: Üres

Cfwd utolsó cél.

Az utolsó hívó száma; Ez a hívó az
utolsó hívó blokkolása szolgáltatáson
keresztül van letiltva.

-

Alapértelmezett beállítás: Üres

Utolsó hívó tiltása

Az utolsó hívó száma; Ez a hívó az
utolsó hívó elfogadása szolgáltatáson
keresztül van elfogadva.

-

Alapértelmezett beállítás: Üres

Utolsó hívó fogadása

Gyorshívási beállítások
Az egyes telefonvonalak a gyakran hívott személyek gyorshívásához is használhatók.

A gyorshívó beállítások a Konfigurációs segédeszköz oldal Hang lapján állíthatók be. Ebben az alábbi
táblázatban szereplő információk segítenek. Miután megadta a beállításokat, kattintson a Mentés gombra a
módosítások megőrzéséhez.

Az alábbi táblázat a Konfigurációs segédprogram oldalánanHang lapján konfigurálható gyorshívó beállításokat
ismerteti.

táblázat 7: Gyorshívási beállítások

Használati irányelvekLeírásMezőnév

Adjon meg egy gyakran tárcsázott
telefonszámot.

-

Alapértelmezett beállítás: Üres

2–9 gyorshívó

Kiegészítő szolgáltatások beállításai
A fő hívási funkciók mellett az ATA számos kiegészítő funkcióhoz nyújt támogatást. Az összes ilyen
szolgáltatás választható, és lehet, hogy nem áll rendelékezésre, ha a rendszergazda letiltotta őket. Bizonyos
esetekben a szolgáltató az ATA helyett más eszközök révén is támogathatja a hasonló funkciókat.
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A kiegészítő szolgáltatások a Konfigurációs segédeszköz oldal Hang lapján állíthatók be. Ebben az alábbi
táblázatban szereplő információk segítenek. Miután megadta a beállításokat, kattintson a Mentés gombra a
módosítások megőrzéséhez.

Az alábbi táblázat a Konfigurációs segédprogram oldalának Kiegészítő szolgáltatások lapján konfigurálható
csengetési beállításokat ismerteti.

táblázat 8: Kiegészítő szolgáltatások beállításai

Használati irányelvekLeírásMező

Engedélyezze, ha hívás
közben értesítést szeretne
kapni a bejövő hívásokról.

Hívásvárakoztatás.

Alapértelmezett beállítás: Igen

CW-beállítás

Lehetővé teszi a
telefonszám letiltását a
hívó fél azonosítását
engedélyező telefonoknál.

Hívóazonosító blokkolása.

Alapértelmezett beállítás: Nem

Hívófél-azonosítás
blokkolása

A hívási információkat
meg nem jelenítő hívások
blokkolását teszi lehetővé.

Névtelen hívások blokkolása.

Alapértelmezett beállítás: Nem

Az ANC letiltása

A „Ne zavarjanak”
funkcióval elnémíthatja
telefonkészülékét, és
figyelmen kívül hagyhatja
a bejövő hívásokról kapott
értesítéseket, amikor ki
akarja zárni a
figyelemelterelő
tényezőket.

Ne zavarj.

Alapértelmezett beállítás: Nem

Ne zavarj beállítás

Engedélyezze, ha
szeretné, hogy a hívó fél
azonosítása, például
telefonszáma, neve vagy
egyéb leíró szöveg
megjelenjen a telefon
kijelzőjén.

Hívóazonosító generálás.

Alapértelmezett beállítás: Igen

CID beállítás

Ez a funkció azonosítót
rendel hozzá a várakozó
hívásokhoz.

Hívásvárakoztatási hívóazonosító generálás.

Alapértelmezett beállítás: Igen

CWCID beállítás
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Használati irányelvekLeírásMező

Engedélyezze ezt a
funkciót, ha különböző
számokat szeretne
beállítani ugyanarra a
telefonra, és az egyes
számokhoz különböző
csengőhangot szeretne
hozzárendelni.

Megkülönböztető csengés.

Alapértelmezett beállítás: Igen

Megkülönböztető
csengőhang

Engedélyezze, ha
értesítést szeretne kapni a
hangüzenetekről.

-

Alapértelmezett beállítás: Nem

Várakozó üzenet

-Alapértelmezett beállítás: IgenCONFCID beállítás

Megkülönböztető csengetés beállításai
Akülönböző csengőhangok kiválasztásával testreszabhatja, hogy a telefon hogyan jelezze a bejövő hívásokat.
Ez a funkció azonban egy bizonyos típusú, szkriptnek nevezett számítógépkódot igényel. A funkció
engedélyezéséhez forduljon a rendszergazdához.

Csengetési beállítások
A csengőhangok igény szerint testreszabhatók. Lehet például egy csengőhang a bejövő hívásokhoz, illetve
egy másik csengőhang a visszahívási értesítésekhez.

A csengetési beállítások a Konfigurációs segédeszköz oldal Hang lapján állíthatók be. Ebben az alábbi
táblázatban szereplő információk segítenek. Miután megadta a beállításokat, kattintson a Mentés gombra a
módosítások megőrzéséhez.

Az alábbi táblázat a Konfigurációs segédprogram oldalánanHang lapján konfigurálható csengetési beállításokat
ismerteti.

táblázat 9: Csengetési beállítások

Használati irányelvekLeírásMezőnév

Lehetővé teszi, hogy a bejövő
hívásokhoz 8 különböző csengőhang
közül válasszon.

-

Alapértelmezett beállítás: 1

Alapértelmezett csengetés

Lehetővé teszi, hogy a
hívásvárakoztatáshoz 8 különböző
csengőhang közül válasszon.

-

Alapértelmezett beállítás: 1

Alapértelmezett CWT

Lehetővé teszi, hogy a hívástartáshoz
8 különböző csengőhang közül
válasszon.

-

Alapértelmezett beállítás: 8

Tartásemlékeztető csengetése
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Használati irányelvekLeírásMezőnév

Lehetővé teszi, hogy a visszahívási
értesítéshez 8 különböző csengőhang
közül válasszon.

-

Alapértelmezett beállítás: 7

Visszahívás csengőhangja

Adja meg a csengetés hosszát 0–10
másodpercben a hívás átirányításakor.

-

Alapértelmezett beállítás: 0

Cfwd csengőhang Splash
hossz

Adja meg a visszahívási értesítések
csengetésének hosszát 0–10
másodpercben.

-

Alapértelmezett beállítás: 0

Cblk csengetés Splash hossz

Adja meg a hangposta-értesítések
csengetésének hosszát 0–10
másodpercben.

-

Alapértelmezett beállítás: 0

VMWI csengetés Splash
hossz:
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F E J E Z E T 3
Hívások

• Hívás kezdeményezése az analóg telefonról, a(z) 19. oldalon
• Telefonszám újrahívása az analóg telefonról, a(z) 19. oldalon
• Hívás fogadása az analóg telefonon, a(z) 20. oldalon
• Hívásvárakoztatás fogadása az analóg telefonon, a(z) 20. oldalon
• Hívás várakoztatása az analóg telefonon, a(z) 20. oldalon
• Az analóg hívások átirányítása egy másik számra, a(z) 20. oldalon
• Hívás átadása az analóg telefonról, a(z) 21. oldalon
• Konferenciahívás kezdeményezése az analóg telefonról, a(z) 21. oldalon
• Hívási funkciók és csillagkódok analóg telefonoknál, a(z) 22. oldalon

Hívás kezdeményezése az analóg telefonról
Az analóg telefon ugyanúgy működik, mint egy Cisco IP-telefon.

Eljárás

Lépés 1 Vegye fel a kézibeszélőt, és ellenőrizze a tárcsahangot.
Lépés 2 (Opcionális) Tárcsázza a számjegyeket egy külső vonalhoz, és várja a tárcsahangot.
Lépés 3 Tárcsázza a telefonszámot.

Telefonszám újrahívása az analóg telefonról
Eljárás

Lépés 1 Vegye fel a kézibeszélőt, és ellenőrizze a tárcsahangot.
Lépés 2 Tárcsázza a *07-et.
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Hívás fogadása az analóg telefonon
Az analóg telefon ugyanúgy működik, mint egy Cisco IP-telefon.

Eljárás

Amikor az analóg telefon csörög, vegye fel a kézibeszélőt a hívás fogadásához.

Hívásvárakoztatás fogadása az analóg telefonon
Ha aktív hívás közben egy hívás várakozik, akkor ezt egy sípszó jelzi.

Eljárás

Lépés 1 A telefonkagyló villogásával beszélhet egy másik hívóval, aki Önt hívja.
Kapcsolódhat a másik hívóhoz, és az első hívót tartásba helyezheti.

Lépés 2 (Opcionális) Ha az első hívóval szeretne beszélni, akkor ismét végezze el a telefonkagyló villogtatását.
A következő telefonkagyló-villogtatások váltanak a két hívó között. Ilyenmódon nem hozhat létre konferenciát.

Hívás várakoztatása az analóg telefonon
Az aktív hívást tartásba teheti, majd folytathatja a hívást, amikor készen áll.

Eljárás

Lépés 1 Aktív hívás közben végezze el a telefonkagyló villogtatását.
Lépés 2 Ha vissza szeretne térni a beszélgetésre, akkor vagy:

• Végezze el ismét a telefonkagyló villogtatását.
• Tegye le a telefonkagylót. Vegye fel a kézibeszélőt, amikor a telefon cseng.

Az analóg hívások átirányítása egy másik számra
Ha távol van az íróasztaltól, de nem szeretne kihagyni egy fontos hívást, akkor továbbítsa a hívásokat egy
másik telefonra.
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Eljárás

Lépés 1 A hívásátirányítás indítása: az analóg telefonon nyomja meg a *72 billentyűket, írja be azt a számot, ahova
át szeretné irányítani a hívásokat, majd nyomja meg a # billentyűt.
A hívásátirányítás megkezdődését hangjelzés jelzi.

Lépés 2 A hívásátirányítás leállítása: az analóg telefonon nyomja meg a *73 billentyűket.
A hívásátirányítás leállását hangjelzés jelzi.

Hívás átadása az analóg telefonról
Hívás átadásakor az eredeti hívásbanmaradhat, amíg a másik személy nem veszi fel a telefont. Ekkor privátban
beszélhet a másik személlyel, mielőtt elhagyja a hívást.

Ha nem szeretne vele beszélni, akkor ne várja meg, amíg a másik személy felveszi a telefont. Ezt a műveletet
nevezzük azonnali átadásnak.

A két hívó között át is válthat, így egyenként tárgyalhat velük, mielőtt kilép a hívásból.

Eljárás

Lépés 1 Egy nem tartásban lévő hívásban nyomja meg a villogó gombot.

Ezzel a meglévő fél tartásba keról, és tárcsahang jelentkezik.

Lépés 2 Hajtsa végre a következő műveletek egyikét:

• Adja meg a másik személy telefonszámát.

• Nyomja meg a *98 billentyűket a telefon billentyűzetén, írja be a másik személy telefonszámát, majd
nyomja meg a # billentyűt.

Lépés 3 (Opcionális) Várja meg a kicsengést vagy amíg a másik fél fogadja a hívást.
Lépés 4 (Opcionális) Ha megvárja, amíg a másik személy fogadja a hívást, akkor beszéljen vele, és mutassa be a hívó

felet.
Lépés 5 Tegye le a telefont az átadás befejezéséhez.

Konferenciahívás kezdeményezése az analóg telefonról
Egyetlen hívás keretében több emberrel is beszélhet.

Eljárás

Lépés 1 Aktív hívás közben végezze el a telefonkagyló villogtatását.
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Ezzel a hívás tartásba kerül, és tárcsahangot hallatszik.
Lépés 2 Tárcsázza a második számot, és várjon, amíg a felhasználó fogadja a hívást.
Lépés 3 A konferencia létrehozásához a telefonkagyló villogtatását kell végrehajtania.

Ekkor konferenciabeszélgetés jön létre mindkét személlyel.

Hívási funkciók és csillagkódok analóg telefonoknál
A csillagkódok segítségével gyorsan elérhet számos hívásfunkciót. Egy példa a csillagkódokra: *69 vagy *78.

A csillagkódokat a hálózati rendszergazda az egyéni igények szerint személyre szabja. További tájékoztatásért
forduljon a hálózat fenntartásáért felelős személyhez.
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F E J E Z E T 4
Hangposta

• Új hangüzenetek ellenőrzése az analóg telefonon, a(z) 23. oldalon
• A hangposta ellenőrzése, a(z) 23. oldalon

Új hangüzenetek ellenőrzése az analóg telefonon
A telefonkészülékről közvetlenül elérheti hangüzeneteit. Azonban a rendszergazdának kell beállítania a
hangpostafiókját és a telefonját a hangpostarendszer eléréséhez.

Eljárás

Vegye fel a kézibeszélőt, és figyelje a tárcsahangot.
Ha akadozó hangot hall, akkor új hangüzenete van.

A hangposta ellenőrzése
Mielőtt elkezdené

A telefonkészülékről közvetlenül elérheti hangüzeneteit. Azonban a rendszergazdának kell beállítania a
hangpostafiókját és a telefonját a hangpostarendszer eléréséhez. Az egyes rendszerek némileg eltérőek, de a
rendszergazda általában a hangüzenetek eléréséhez használt telefonszámot és a bejelentkezési információkat
adja meg.

Eljárás

Lépés 1 Tárcsázza a hangposta telefonszámát.
Lépés 2 Kövesse az utasításokat.
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F E J E Z E T 5
Termékbiztonság

• A biztonságra és a teljesítményre vonatkozó információk, a(z) 25. oldalon
• Megfelelőségi nyilatkozatok, a(z) 26. oldalon
• A Cisco termékek biztonsági áttekintése, a(z) 27. oldalon
• Fontos online információk, a(z) 27. oldalon

A biztonságra és a teljesítményre vonatkozó információk

Áramkimaradás
A telefonon csak akkor érhető el vészhívó szolgáltatás, ha a telefon áramellátást kap. Ha áramkimaradás fordul
elő, mindaddig nem érhető el a szerviz- és vsegélyhívó szolgáltatás, amíg helyre nem áll az áramellátás.
Áramkimaradás vagy üzemzavar esetén előfordulhat, hogy alaphelyzetbe kell állítani vagy újra kell konfigurálni
a berendezést, és csak az után használhatja a szerviz- és segélyhívó szolgáltatást.

Külső eszközök
A jó minőségű, a nemkívánatos rádiófrekvenciás (RF) és hangfrekvenciás (HF) jelektől árnyékolt külső
eszközök használatát ajánljuk. A külső eszközök körébe tartoznak a fejhallgatók, kábelek és csatlakozók is.

Ezen eszközök minőségétől és az egyéb eszközök, mint a mobiltelefonok és rádió adó-vevők közelségétől
függően előfordulhat némi zaj. Ezekben az esetekben a következő lépéseket ajánljuk:

• Helyezze a külső eszközt távolabb az RF vagy HF jelek forrásától.

• Vezesse a külső eszköz kábeleit távolabb az RF vagy HF jelek forrásától.

• Használjon árnyékolt kábeleket a külső eszközhöz, vagy használjon jobb árnyékolású és csatlakozójú
kábeleket.

• Használjon rövidebb kábeleket a külső eszközhöz.

• Helyezzen ferritet vagy hasonló eszközt a külső eszköz kábeleire.

A Cisco nem tudja garantálni a külső eszközök, kábelek és csatlakozók teljesítőképességét.
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Az Európai Unió országaiban csak olyan külső hangszórókat, mikrofonokat és fejbeszélőket használjon,
melyek teljes mértékben megfelelnek az EMC irányelvnek [89/336/EC].

Felhívás

A telefon viselkedése hálózati zavarok esetén
• Rendszergazdai tevékenység, például belső port vizsgálata vagy biztonsági ellenőrzés.

• A hálózatot érő támadás, például szolgáltatásmegtagadási (DoS – Denial of Service) támadás.

Megfelelőségi nyilatkozatok

Megfelelés az FCC biztonsági előírásainak
A Federal Communications Commission (FCC) a következőkre ír elő megfelelőségi nyilatkozatot:

FCC 15.21 részre vonatkozó nyilatkozat
Minden olyan változtatás vagy módosítás, amelyet a megfelelőségért felelős fél nem hagyott kifejezetten jóvá,
érvénytelenítheti a felhasználó készüléküzemeltetési jogát.

FCC-nyilatkozat a rádiófrekvenciás sugárzásnak való kitettségről
A berendezés megfelel az FCC által meghatározott, nem ellenőrzött környezetekre vonatkozó sugárzási
határértékeknek. A végfelhasználónak a rádiófrekvenciás sugárzásra vonatkozó előírások betartása érdekében
követnie kell a meghatározott kezelési utasításokat. Az adókészüléket legalább 20 cm távolságra kell helyezni
a felhasználótól, és nem szabad más antenna vagy jeladó készülék közvetlen közelébe tenni, illetve azzal
együtt használni.

Vevő- és B osztályú digitális készülékekre vonatkozó FCC-nyilatkozat
Ez a termék a B osztályú digitális eszközökre vonatkozó rádiózavarási határértékek tesztje során megfelelt
az FCC (Federal Communications Commission) előírásainak 15. pontja szerinti feltételeknek. A szóban forgó
határértékek megállapítása biztosítja, hogy a lakóterületeken ne legyenek észlelhetők káros interferenciák. A
berendezés rádiófrekvenciás energiát hoz létre és használ, és ezt kisugározhatja. Ha a készülék üzembe
helyezése és használata nem az utasításoknak megfelelően történik, annak a rádiós kommunikáció zavarása
lehet a következménye. Mindemellett nem garantálható, hogy bizonyos helyzetekben nem fog fellépni
interferencia.

Ha a készülék mégis nem kívánt interferenciát okoz a rádió- vagy televízióvételben – amit a készülék ki- és
bekapcsolásával ellenőrizhet –, a felhasználó a következő műveletekkel szüntetheti meg az interferenciát:

• Fordítsa más irányba az antennát, vagy helyezze át.

• Helyezze egymástól távolabbra a berendezéseket vagy készülékeket.

• Csatlakoztassa a berendezést a vevőkészülékétől eltérő aljzathoz.

• Kérjen segítséget a viszonteladótól vagy egy tapasztalt rádió-/tv-szerelőtől.
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Brazíliára vonatkozó megfelelőségi információk

A Cisco termékek biztonsági áttekintése
Ez a termék kriptográfiai funkciókat foglal magába, így az Egyesült Államok és a felhasználási hely szerinti
ország importra, exportra, továbbadásra és használatra vonatkozó jogszabályainak hatálya alá esik. A
kriptográfiai szolgáltatásokat tartalmazó Cisco termékek leszállítása nem jogosítja fel a harmadik felet a
titkosítási funkciók importálására, exportálására, terjesztésére vagy használatára. Az Egyesült Államok és a
helyi állam jogszabályainak betartásáért az importőr, az exportőr, a disztribútor és a felhasználó felelős. A
termék használatával elfogadja, hogy betartja a hatályos jogszabályokat és előírásokat. Ha nem áll módjában
az Egyesült Államokban és a helyben érvényes jogszabályok rendelkezéseinek betartása, akkor azonnal juttassa
vissza a terméket.

Az Egyesült Államok exportelőírásairól a https://www.bis.doc.gov/policiesandregulations/ear/index.htm
weboldalon található bővebb információ.

Fontos online információk
Végfelhasználói licencszerződés

A végfelhasználói licencszerződés (EULA) itt található: https://www.cisco.com/go/eula

Megfelelőségi és biztonsági információk

A megfelelőségi és biztonsági információk itt találhatók:
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