คําสัง
 โทรศัพททใี ชบอ
 ย

ความหมายของซอฟตคย
ี 

โทรออก

<<

ลบอั กขระที่ ป อน

cBarge

แทรกตนเองในสายสนทนาบน
คู สายร วมและจั ดประชุ มสาย

iDivert

ส งหรื อโอนสายเรี ยกเข าไป
ระบบข อความเสี ยง

MeetMe

เป นผู จั ดตั้ งการประชุ มสาย
Meet-Me

แก เบอร

แก ไขหมายเลขในข อมู ลการใช

ข อความ

ตั้งคา ตรวจ หรือฟงขอความเสียง

ข อความเสี ยง

ตรวจข อมู ลข อความเสี ยง

ขึ้ น

ปรั บเพิ่ มการตั้ งค าคอนทราสต
ข องหน าจอแสดงผล

จองสาย

ไดรับการแจงเตือนเมื่อสายภายใน
ที่ เคยใช งานอยู ว างลง

เชื่ อม

เชื่ อมสายเรี ยกเข าอื่ นๆ ที่ อยู ใน
คู สายเพื่ อจั ดการประชุ มสาย

ตรวจสอบ

ยื นยั นชื่ อผู ใช และรหั สผ านที่
ป อนระหว างการกําหนดค า
ความปลอดภั ย

ตอบรั บ

รั บสายเรี ยกเข าใดๆ ที่ ดั งอยู

แทรกสาย

แทรกตนเองในสายสนทนาบน
คู สายร วม

โทรซ้ํ า

โทรไปยั งหมายเลขที่ เพิ่ งโทร
ออกอี กครั้ ง

โทรย อ

โทรออกโดยใช หมายเลขดั ชนี
โทรด วน

โทรใหม

โทรไปหมายเลขใหม

โทรออก

กดหมายเลขโทรศั พท

บั นทึ ก

บั นทึ กการตั้ งค าที่ เลื อก

ประชุ ม

จั ดการประชุ มสาย

ปรั บปรุ ง

รี เฟรชข อมู ลบนหน าจอแสดงผล

กด
ก อนหรื อหลั งจากที่
คุ ณกดหมายเลขแล ว

รั บสายเรี ยกเข า

กด
หรื อกดซอฟต คี ย
ตอบรั บ

วางสาย

กด
หรื อกดซอฟต คี ย
วางสาย

โทรหมายเลขซ้ํา

กด
หรื อกดซอฟต คี ย
โทรซ้ํ า

ป ดเสี ยงโทรศั พท

กด

ใช ข อมู ลการใช

กด
เลื อก ข อมู ลการใช
ที่ ต องการ จากนั้ นกดรายการ
ที่ ต องการ หากต องการโทร
ทําแถบสี ที่ รายการ จากนั้ นกด
โทรออก

พั กสาย/พู ดต อ

โอนสายไป
หมายเลขอื่ น

กดซอฟต คี ย พั กสาย
เพื่ อพั กสาย หรื อซอฟต คี ย
พู ดต อ เพื่ อสนทนาต อ
กดซอฟต คี ย โอนสาย
ใส หมายเลขที่ ต องการ
จากนั้ นกด โอนสาย

เริ่ มการประชุ มสาย กดซอฟต คี ย ประชุ ม โทรหา
ปกติ (เฉพาะกิ จ)
ผู เข าร วมประชุ มที่ ต องการ
จากนั้ นกด ประชุ ม อี กครั้ ง
โอนสายทั้ งหมด

กดซอฟต คี ย โอนหมด
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ป ด

ป ดแสงพื้ นหลั งหน าจอแสดงผล

เป ด

เปดแสงพื้ นหลังหนาจอแสดงผล

พั กสาย

พั กสายที่ สนทนาอยู

พู ดต อ

คื นสายสนทนาที่ มี การพั กสาย

เพิ่ มเติ ม

แสดงซอฟต คี ย อื่ นๆ

ยื่ น

ยื นยั นรหั สผู ใช และรหั สผ าน
เพื่ อเข าถึ งรายนามโทรศั
พท ส วนบุ คคล

รั บกลุ ม

รั บสายเรี ยกเข าที่ ดั งอยู ใน
กลุ มอื่ น

รั บแทน

รั บสายเรี ยกเข าที่ ดั งอยู ภายใน
กลุ มของคุ ณ

รายชื่ อ

ดู รายชื่ อผู ประชุ มสาย

รายละเอี ยด

แสดงข อมู ลของเบอร ที่ โทรออก
เบอร ที่ รั บสาย หรื อเบอร ที่ ไม ได
รั บสาย

ลง

ปรั บลดการตั้ งค าคอนทราสต
ของหน าจอแสดงผล

ล าง

ลบข อมู ลหรื อการตั้ งค า

เล น

ฟ งเสี ยงเรี ยกเข าที่ เลื อก

เลื อก

เลื อกรายการในเมนู หรื อโทร

วางพั ก

วางพั กสายและแสดงหมายเลข

วางสาย

วางสายป จจุ บั น

ออก

กลั บไปหน าจอก อนหน า

โอนตรง

โอนสายเรี ยกเข าสองสาย
ไปหากั น

โอนสาย

โอนสายเรี ยกเข า

โอนหมด

ตั้ ง/ยกเลิ ก การฝากสาย

ไอคอนหนาจอโทรศัพท
สถานะคูสายและสายเรียกเขา

ปุม
 ไอคอน
ยกหู

สายที่ พั ก
สายที่ เชื่ อมต ออยู

วางหู

สายเรี ยกเข า
การนําทาง
ยกหู
คู สายร วมมี การใช งานอยู
คุณลักษณะอื่นๆ
ช องที่ ทําเครื่ องหมาย
ล็ อคแล ว

เลื อก
แอพพลิ เคชั น
ไดเร็ กทอรี

มี ข อความรออยู
การตั้ งค า

โทรซ้ํ า

ช องที่ ไม ได ทําเครื่ องหมาย

เพิ่ มเสี ยง

ปลดล็ อคแล ว

ลดเสี ยง
ป ดเสี ยง
ซอฟต คี ย

