Algemene telefoontaken

Overzicht van sneltoetsen

Een gesprek tot
stand brengen

Druk op
voor- of nadat
u een nummer kiest.

<<

Ingevoerde tekens verwijderen

Aan

Beeldverlichting inschakelen

Een gesprek
beantwoorden

Druk op
of op de
functietoets Beantw.

Afsluiten

Terugkeren naar het vorige scherm

Een gesprek
beëindigen

Druk op
of op de
functietoets Einde.

Afspelen

Een beltoon beluisteren

Beantw

Elk gesprek beantwoorden

Een nummer
opnieuw kiezen

Druk op
of op
de functietoets Herhaal.

Bericht

Voiceberichten instellen, controleren
of beluisteren

Bijwrk

De inhoud van het weergavescherm
vernieuwen

cInbrkn

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

ConfList

Een lijst weergeven van
de deelnemers aan een
conferentiegesprek

Confrn

Een conferentiegesprek opzetten

Details

Informatie ontvangen over alle
geplaatste, ontvangen of gemiste
gesprekken

DirDrvb

Twee gesprekken met elkaar
doorverbinden

dOml

Een gesprek doorsturen of omleiden
naar een voicemailsysteem

Geluid van de
Druk op
telefoon dempen
Gesprekslogboe
ken gebruiken

REFERENTIEKAART

.

Druk op
, selecteer
het gewenste gesprekslogboek
en selecteer de gewenste naam.
Markeer een naam die u wilt
bellen en druk op Kies.

Een gesprek in
de wachtstand
zetten en
hervatten

Druk op de functietoets Wacht
om een gesprek in de wacht
te plaatsen of op de
functietoets Hervat om een
gesprek te hervatten.

Een gesprek
doorschakelen
naar een nieuw
nummer

Druk op de functietoets
Doorvb, voer het nummer
in en druk nogmaals
op Doorvb.

Een (ad hoc)
standaardconferentiegesprek
starten

Druk op de functietoets
Confrn, kies het nummer
van een deelnemer en druk
nogmaals op Confrn.

Alle gesprekken
doorsturen

Druk op de functietoets
DschakAll.
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Doorvb

Een gesprek doorverbinden

Pictogrammen op het
telefoonscherm

Dschak

Doorschakelen van gesprekken
instellen of annuleren

Toetspictogrammen

Einde

De verbinding met het huidige
gesprek verbreken

GOpn

Een gesprek beantwoorden dat
binnenkomt in een andere groep

Herhaal

Het laatst gekozen nummer
opnieuw kiezen

Hervat

Een gesprek uit de wacht
terugnemen
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Pictogrammen op het
telefoonscherm

Inbrkn

Inbreken in een bestaand gesprek
op een gedeelde lijn

Kies

Een menuoptie of gesprek selecteren

KiezBew

Een nummer in een gesprekslogboek
bewerken

Kiezen

Een telefoonnummer kiezen

KortKies

Een nummer kiezen met
een snelkiescode

Verbonden gesprek

meer

Aanvullende sneltoetsen weergeven

Binnenkomend gesprek

Meer

Hiermee verhoogt u het contrast
van het weergavescherm

Van de haak

MeetMe

Een Meet-Me-conferentie opzetten

Gedeelde lijn in gebruik

Minder

Het contrast van de schermweergave
verlagen

Nieuw

Een nieuw gesprek tot stand brengen

Selectievakje ingeschakeld

Opnemen

Een gesprek beantwoorden
dat binnenkomt in uw groep

Vergrendeld

Opslaan

De gekozen instellingen opslaan

Park

Een gesprek parkeren en weergeven

Samenv

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

TrgBlln

Een terugbelopdracht ontvangen
wanneer een bezet toestel weer
beschikbaar is

Uit

Beeldverlichting uitschakelen

Valideren

De gebruikersnaam en het wachtwoord van de beveiligingsconfiguratie bevestigen

Verzenden

Gebruikersnaam en PIN voor
de persoonlijke telefoonlijst
bevestigen

Voicemail

Inhoud van voicemail beluisteren

Wacht

Een actief gesprek in de wacht zetten

Wissen

Records of instellingen verwijderen

Toetspictogrammen
Van de haak

Lijn- en gespreksstatus
Gesprek in de wacht

Overige functies

Op de haak

Navigatie

Kies

Toepassingen
Telefoonlijsten

Er zijn nieuwe berichten
Instellingen
Selectievakje uitgeschakeld

Ontgrendeld

Herhaal
Volume omhoog
Volume omlaag
Dempen
Functietoetsen

