Biežākie tālruņa
uzdevumi

Izvēles taustiņu apraksti
Aizvērt

Aizvērt pašlaik atvērto logu

Veikt zvanu

Pirms un pēc numura
sastādīšanas pacelt klausuli.

Apspr.

Izveidot apspriedes zvanu

Atbild.

Atbildēt zvanu

Atkārtot zvanu

Nospiest Atkārt.

Atcelt

Atcelt darbību un iziet no ekrāna,
nelietojot izmaiņas

Atjaun.

Atsvaidzināt saturu

Atkārt.

Atkārtoti zvanīt pēdējam zvanītajam
numuram

Atzvan.

Saņemt paziņojumu, kad aizņemts
paplašinājums kļūst pieejams

BeigtZv

Atvienot esošo zvanu

Dalībn.

Apskatīt apspriedes dalībniekus

Dzēst

Dzēst rakstzīmes pa labi no kursora,
kad izmanto režīmu Rediģēt

Dzēst

Izdzēst apspriedes dalībnieku

Dzēst v.

Dzēst ierakstus vai iestatījumus

GKIzsl.

Atspējot grupas klausīšanos

GKlaus.

Runāt, lietojot klausuli, un klausīties
ar skaļruni (grupas klausīšanās)

Iejaukt.

Pievienot sevi sarunai koplietotā
līnijā

Īsais nr.

Zvanīt, izmantojot ātrās zvanīšanas
indeksa numuru

Tālruņa ekrāna ikonas

Iziet

Atgriezties iepriekšējā ekrāna logā

Pogu ikonas

Izsl.pēd.

Noņemt pēdējo apspriedes zvanam
pievienoto pusi

JaunsZv

Izveidot jaunu zvanu

Kv.prob.

Nosūtīt zvana problēmas sistēmas
administratoram

Meklēt

Meklēt sarakstu

Netrauc.

Ieslēgt/izslēgt režīmu Netraucēt

ĀTRO UZZIŅU CEĻVEDIS

(Tikai grupas klausīšanās
Runāt, lietojot
klausuli, un klausīties režīms.) Nospiest GKlaus.
ar skaļruni
Klausīties tikai
skaļrunī

(Tikai pārrauga režīms.)
Nospiest Pārraugs.

Lietot savus zvanu
žurnālus

Nospiest
un izvēlēties
Saraksti > Neatbildētie
zvani, Veiktie zvani vai
Saņemtie zvani. Izvēlēties
numuru un nospiest Zvanīt.

Rediģēt numuru

Nospiest Rediģēt,
<< vai >>.

Aizturēt/atsākt zvanu Atlasīt zvanu, lai to
aizturētu vai atsāktu zvanu
un nospiest
.
Pārsūtīt zvanu uz
jaunu numuru

Nospiest Pārsūt., ievadīt
numuru un pēc tam vēlreiz
nospiest Pārsūt.

Sākt standarta
(ekspromta)
apspriedes zvanu

Nospiest vairāk > Apspr.
un zvanīt dalībniekam, pēc
tam vēlreiz nospiest Apspr.
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Nodzēst

Atiestatīt iestatījumu noklusējuma
vērtības

Noviet.

Saglabā zvanu, izmantojot
novietošanu

Tālruņa ekrāna ikonas
Līnijas un zvana statuss
Iespējota zvanu pārsūtīšana

pApspr.

Pievienot sevi koplietotā līnijā
un izveidot apspriedi

Pāradr.

Iestatīt/atcelt zvanu pāradresēšanu

PārIzsl.

Atspējot pārrauga funkciju

Savienots zvans

Pārraugs

Klausīties sarunu skaļrunī

Paceltas klausules režīms

Pārsūt.

Pārsūtīt zvanu

Noliktas klausules režīms

Pārtv.

Atbildēt zvanu, kas ienāk citā jūsu
grupas tālrunī

Ienākošais zvans

Pārtv.+

Atbildēt zvanu, kas ienāk saistītajā
grupā

Pārtv.N

Atbildēt zvanu, kas ienāk citā grupā
vai citā līnijā

Rediģēt

Rediģēt numuru zvanu žurnālā

Satikt.

Vadīt satikšanās apspriedes zvanu

Uz BP

Nosūtīt vai novirzīt zvanu uz balss
ziņojumu sistēmu

vairāk

Parādīt citus izvēles taustiņus

VideoR
Izvēlēties ekrāna videorežīmu
(tikai SCCP)
Ziņoj.

Piekļūt balss ziņojumu sistēmai

Zvanīt

Zvanīt tālruņa numuram

>>

Pārvietoties pa ievadītajām
rakstzīmēm

<<

Dzēst ievadītās rakstzīmes

Aizturēts zvans; aizturēts attāls zvans

Audio vai video režīms
Klausule tiek lietota
Skaļrunis tiek lietots (pārraugs ieslēgts)
Video iespējots (tikai Cisco vienotajam
IP tālrunim 7911G ar SCCP)

Pogu ikonas
Skaļums

Pārvietošanās

Tiek lietota koplietota līnija
Autentificēts zvans
Šifrēts zvans
Citi līdzekļi
Ātrā zvanīšana konfigurēta
Ziņojuma gaidīšana
Iespēja izvēlēta
Līdzeklis iespējots
Vietrāža URL ieraksts zvana žurnālā
ir gatavs rediģēšanai (tikai SIP)

Aizturēt
Lietotņu izvēlne

