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Algemene telefoontaken
Een gesprek tot 
stand brengen

Neem de hoorn van de haak 
voor of nadat u een nummer 
kiest.

Een nummer 
herhalen

Druk op Herhaal.

Gesprekken in de 
wachtstand zetten

Markeer een gesprek en druk 
op .

Een gesprek dat in 
de wachtstand 
staat, hervatten

Markeer een gesprek dat in 
de wachtstand staat en druk 
op .

Een nummer 
kiezen met een 
snelkiestoets

• Druk op  en selecteer 
het gewenste nummer.

• Druk op  en kies 
Telefoonlijsten > 
Snelkiesnummers. Selecteer 
het gewenste nummer.

• Voer een snelkiesnummer in 
terwijl de hoorn op de haak 
ligt en druk op KortKies.

Een gesprek 
doorschakelen 
naar een nieuw 
nummer

Druk op Doorverbinden, toets 
het nummer in en leg de hoorn 
op de haak (of druk nogmaals 
op Doorverbinden als uw 
telefoon de functie voor 
doorverbinden met de hoorn 
op de haak niet ondersteunt).

Een standaard-
conferentie-
gesprek starten

Druk op meer > Confrn en kies 
het nummer van een deelnemer. 
Druk daarna nogmaals op 
Confrn.
Referentiekaart
Cisco Unified IP-telefoon 
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Overzicht van functietoetsen
Afsluiten Terugkeren naar het vorige scherm

Annuleren Een actie annuleren of een scherm 
afsluiten zonder wijzigingen toe te 
passen

AOpn Een gesprek beantwoorden dat 
binnenkomt in een bijbehorende 
groep

Beantwoorden Een gesprek beantwoorden

Bericht Het voicemailsysteem openen

Bijwerken Inhoud vernieuwen

cInbrkn Inbreken in een gesprek op een 
gedeelde lijn en een 
conferentiegesprek tot stand brengen

ConfLst Een lijst weergeven van de 
deelnemers aan een 
conferentiegesprek

Confrn Een conferentiegesprek opzetten

DirDrvb Twee gesprekken met elkaar 
doorverbinden

dOml Een gesprek doorsturen naar uw 
voicemailsysteem

Doorvb Een gesprek doorverbinden

DschakAll Doorschakelen van gesprekken 
instellen of annuleren

Einde De verbinding met het huidige 
gesprek verbreken

Fabriek Fabrieksinstellingen terugzetten

GOpn Een gesprek beantwoorden dat 
binnenkomt in een andere groep

Herhaal Het laatst gekozen nummer 
opnieuw kiezen

Herstel Standaardinstellingen terugzetten

Kies Een menuoptie of gesprek selecteren

KiezBew Een nummer in een logboek met 
gesprekken bewerken

Kiezen Een telefoonnummer kiezen

KortKies Een nummer kiezen met een 
snelkiescode



meer Aanvullende functietoetsen 
weergeven

MeetMe Een MeetMe-conferentiegesprek 
opzetten

Monitor Naar een gesprek luisteren via de 
luidspreker

MonUit De functie Monitor uitschakelen

Nieuw Een nieuw gesprek tot stand brengen

Opnemen Een gesprek beantwoorden dat 
binnenkomt in uw groep

Opslaan De gekozen instellingen opslaan

Park Een gesprek opslaan met Gesprek 
parkeren

Privé Voorkomt dat anderen gesprekken 
op een gedeelde lijn kunnen 
bekijken of hierin kunnen inbreken

QRT Problemen met gesprekken 
doorsturen naar de systeembeheerder

Samenvoegen Verschillende gesprekken op 
dezelfde lijn samenvoegen om een 
conferentiegesprek tot stand te 
brengen

Sluiten Het huidige venster sluiten

TrgBlln Een terugbelopdracht ontvangen 
wanneer een bezet toestel weer 
beschikbaar is

Verwdr De deelnemer verwijderen die het 
laatst is toegevoegd aan een 
conferentiegesprek

Verwijderen Tekens rechts van de cursor 
verwijderen wanneer u KiezBew 
gebruikt

Verwijderen Een deelnemer uit een 
conferentiegesprek verwijderen

Verzenden Een vermelding in een telefoonlijst 
zoeken

Wissen Records of instellingen verwijderen

<< Tekens aan de linkerkant van 
de cursor verwijderen

>> De cursor naar rechts door 
de tekens verplaatsen
Pictogrammen van 
telefoonscherm
Gespreksstatus

Doorschakelen gesprekken 
ingeschakeld

Gesprek in de wachtstand

Verbonden gesprek

Van de haak

Inkomend gesprek

Gaat over

Gedeelde lijn in gebruik

Geselecteerd apparaat

Hoorn in gebruik

Luidspreker in gebruik 
(Monitor aan)

Belangrijke gesprekken

Gesprek met prioriteit

Gesprek met gemiddelde prioriteit

Gesprek met hoge prioriteit

Gesprek met de hoogste prioriteit
Knoppictogrammen

Overige functies

Er zijn nieuwe berichten

Optie geselecteerd

Volume

Navigatie

Wacht

Menu
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