Uporaba telefona

Običajna telefonska
opravila
Uvrščanje klica
na čakanje/
nadaljevanje
klica

Pritisnite Zadrži ali Nadaljuj.

Preusmerjanje
klica na novo
številko

Pritisnite Preusmeri, vnesite ciljno
telefonsko številko, nato pa
ponovno pritisnite Preusmeri.

Ponovno klicanje Pritisnite Ponovi ali
številke

Hitri pregled

.

Pritisnite Konfer. Pokličite
številko, nato pa ponovno pritisnite
Konfer. To ponovite za vsakega
sogovornika.

Preusmeritev
Pritisnite PreuVse. Vnesite
vašega priključka telefonsko številko, na katero želite
preusmeriti vse klice. Če želite
preklicati, pritisnite PreuVse.
Uporaba
Izberite Meni > Zgodovina klicev,
dnevnikov klicev da izberete dnevnik klicev.
Če želite klicati, označite možnost
na seznamu in pritisnite
.
Premikanje
skupne linije med
namiznim in
brezžičnim
telefonom

Na telefonu, ki ima aktiven klic,
pritisnite Zadrži. Na drugem
telefonu pritisnite Nadaljuj, da
prevzamete klic.

Pritisnite in držite
(rdeča tipka),
dokler se telefon ne vklopi.

Klicanje

Vtipkajte številko in nato pritisnite
(zelena tipka). (Ni signala za
klic.)

Prevzemanje
klica

Pritisnite

Prekinitev klica Pritisnite

Dostop do
možnosti
menija

Pritisnite
(Meni) in uporabite
ali , da boste videli menije.

Izklop telefona

Pritisnite in držite
(rdeča tipka),
dokler se telefon ne izklopi.

Brezžični IP-telefon
Cisco Unified 7920
za Cisco Unified
CallManager 5.0 (SCCP)
Običajna telefonska opravila
Uporaba telefona

Zakleni/
odkleni
številčnico

Pritisnite in držite # (tipka #).
označuje, da je številčnica zaklenjena.
Če jo želite odkleniti, pritisnite # in
V redu.

Vklopite ali
izklopite
opozarjanje z
vibriranjem

Pritisnite in držite
(tipka *).
Na zaslonu se prikaže »Vibriranje
vklopljeno« in
. Če želite aktivirati
zvonjenje, pritisnite
in
izgine.

Prilagoditev
glasnosti
zvočnika

Pritisnite , da se prikaže zaslon za
nastavitev glasnosti. Pritisnite za
povečanje ali za zmanjšanje
glasnosti.

Dostop do
glasovnih
sporočil

Pritisnite in za trenutek držite 1 ,
da se boste povezali v sistem glasovne
pošte.

Ponovno
klicanje
številke

Pritisnite
, če želite videti klicane
številke. Pritisnite , da poiščete
številko; nato pritisnite
.

Opredelitve dinamičnih tipk
Ikone na telefonskem zaslonu
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(zelena tipka).

Dostop do
Pritisnite
ali
(dinamična
funkcij telefona tipka) za funkcijo. Uporabite ali
, če želite videti druge funkcije.

Utišanje telefona Pritisnite IzklopZvoka. Za vklop
mikrofona pritisnite VklopZvoka.
Začetek
standardnega
konferenčnega
klica

Vklop telefona

Opredelitve dinamičnih
tipk

PovKlic

Prejem obvestila, ko zasedeni
priključek postane na voljo.

Prekini

Preklic dejanja ali izhod z zaslona brez
uveljavitve sprememb.

Ikone na telefonskem
zaslonu
Statusi linije in klica

Briši

Brisanje zapisov ali nastavitev.

Dvigni

Prevzemanje klica v vaši skupini.

Preusmeri

Preusmerjanje klica.

Glasnost

Prilagajanje glasnosti zvočnika.

PreuVse

Nastavitev/preklic preusmeritve klica.

Izberi

Izbira elementa na zaslonu.

Pridruži

Izbriši

Odstranjevanje znakov ob kazalki, ko
uporabljate »UrediŠt«.

Združevanje več klicev, ki so že na eni
liniji, da se ustvari konferenca.

PrkKonf

Pridruževanje klicu na skupni liniji in
vzpostavljanje konference.

Dohodni klic

QRT

Obveščanje skrbnika sistema o težavah
s klici.

Telefonska linija

SDvig

Prevzemanje klica, ki zvoni v drugi
skupini.

SezKonKl

Ogled seznama udeležencev v
konferenčnem klicu.

IzklopZvoka/ Izklapljanje/vklapljanje zvoka.
VklopZvoka

Preusmeritev klica omogočena
Klic na čakanju
Vzpostavljen klic

Kliči

Klicanje telefonske številke.

Končaj

Prekinitev trenutnega klica.

Konfer

Ustvarjanje konferenčnega klica.

MCID

Prijava sumljivih klicev.

Meni

Dostop do telefonskih menijev.

Shrani

Shranjevanje izbranih nastavitev.

Nadaljuj

Nadaljevanje klica na čakanju.

SkrKlic

NovKlic

Opravljanje novega klica.

Klicanje s pomočjo imenika številk za
hitro klicanje.

Odgovori

Prevzemanje klica.

SrečajMe

Gostovanje konferenčnega klica
»SrečajMe«.

Odstrani

Odstranjevanje udeleženca iz
konference.

Storitve

Dostop do storitev telefona.

OdstrZKKl

Odstranjevanje zadnjega udeleženca,
dodanega v konferenčni klic.

TakPreu

Posredovanje klica v sistem glasovne
pošte.

Vnašanje v osebni imenik

ODvig

Prevzemanje klica, ki zvoni v skupini,
ki je povezana z vašo skupino.

UrediŠt

Urejanje številke v dnevniku klicev.

VklKonf

Pridruževanje klicu na skupni liniji.

ZdružKl

Združevanje dveh klicev.

Izberite Meni > Imenik > Osebni imenik > Dodaj.
Pomaknite se do izbranega elementa, ga izberite in
pritisnite Uredi.

OsImenik

Dostop do možnosti menija osebnega
imenika.

Parkiraj

Shranjevanje klica s funkcijo
»Parkiranje klica«.

Podrobno

Prikaz podatkov v zapisu.

Ponovi

Ponovno klicanje številke, ki ste jo
nazadnje klicali.

Posodobi

Osveževanje vsebine.

Potrdi

Iskanje seznama imenika.

Uporaba tipk za hitro klicanje
Nastavitev
Izberite Meni > Imenik > Osebni
tipk za hitro imenik > Hitro klicanje. Pomaknite
klicanje
se do elementa za hitro klicanje brez
. Pritisnite Podrobno, nato Uredi
in vnesite telefonsko številko.
Uporaba
Pritisnite in držite 2 (tipke 2–9),
tipk za hitro če želite dostopati do številke za hitro
klicanje
klicanje.
ABC

Druge funkcije
Številka za hitri klic je nastavljena
Storitve so nastavljene
Linija BLF je v uporabi
Linija BLF je nedejavna
Indikator BLF za to linijo ni na voljo

S pomočjo številčnice vnesite ime in telefonsko
številko ter te bližnjične tipke:
Besedilo – Za pravo črko pritisnite numerično tipko
od enkrat do trikrat; za presledke pritisnite ali .
Velike črke – Pritisnite
za preklop med velikimi
in malimi črkami. Na desni strani zaslona se bo
prikazala ikona
ali
.
Številke – Numerično tipko pritisnite štirikrat.
Simboli – Pritisnite # za tabelo s simboli. S
pomočjo puščic izberite želeni simbol in pritisnite
Uporabi za vstavljanje.

