Typowe funkcje telefonu
Wyświetlenie pomocy
online dla telefonu

Naciśnij klawisz ? .

Nawiązywanie
połączenia

Podnieś słuchawkę przed lub
po wybraniu numeru.

Ponowne wybieranie
numeru

Naciśnij klawisz Powtórz lub
naciśnij przy odłożonej słuchawce
klawisz Nawigacja, aby wyświetlić
dziennik połączeń wybieranych.

Przełączenie na
słuchawkę podczas
połączenia

Podnieś słuchawkę.

Przełączenie na układ
głośnomówiący lub
zestaw nagłowny
podczas połączenia

Naciśnij klawisz
i odłóż słuchawkę.

Wyciszenie telefonu

Naciśnij klawisz

Korzystanie
z dzienników
połączeń

Naciśnij klawisz
,
aby wybrać dziennik połączeń.
Aby wybrać numer, podświetl
pozycję i podnieś słuchawkę.

Edycja numeru

Naciśnij klawisz Edycja,
<< lub >>.

Odświeżanie treści

Anuluj

Anulowanie czynności lub zakończenie
bez stosowania zmian

Dołącz

Połączenie istniejących rozmów w celu
utworzenia połączenia konferencyjnego

Edycja

Edycja numeru w dzienniku połączeń

Główne

Wyświetlenie głównego menu pomocy

Konfer

Utworzenie połączenia konferencyjnego

ListaK

Wyświetlenie uczestników konferencji

Łącza

Wyświetlenie odpowiednich tematów
pomocy

MostKnf

Utworzenie konferencji typu MostKnf

NowePoł

Nawiązanie nowego połączenia

NPrzszk

Włączenie lub wyłączenie funkcji
Nie przeszkadzać (NPrzszk)

Odbierz

Odbieranie połączenia

Oddzwoń

Abonent jest powiadamiany, gdy zajęty
numer jest już dostępny.

Parkuj

Zapisanie połączenia przy użyciu funkcji
Parkowanie połączenia

Połącz

Wybieranie numeru telefonu

Powtórz

Dla telefonów IP Cisco Unified 7975G,
7971G-GE, 7970G, 7965G i 7945G

Ponowne wybieranie ostatnio
wybranego numeru

PrzejmG

Odbieranie połączenia z innej grupy
na innej linii

Definicje klawiszy programowych

PrzejmI

Ikony na wyświetlaczu telefonu

Odebranie połączenia dzwoniącego
w grupie powiązanej

Przejmij

Odebranie połączenia dzwoniącego
na innym telefonie w ramach grupy

Przek.

Skonfigurowanie/anulowanie
przekierowywania połączeń

Przekaż

Przekazywanie połączeń

PrzkNat

Przekierowanie połączenia do systemu
wiadomości głosowych

SKRÓCONA INSTRUKCJA OBSŁUGI

.

Naciśnij klawisz Przekaż,
wprowadź numer telefonu,
a następnie naciśnij ponownie
klawisz Przekaż.

Nawiązanie połączenia Naciśnij klawisz interkomu,
przez interkom
w razie potrzeby wprowadź numer
i mów po usłyszeniu sygnału.
Rozpoczynanie
standardowego
(„ad hoc”) połączenia
konferencyjnego

Aktual

lub

Zawieszenie lub
Naciśnij klawisz Zawieś
wznowienie połączenia lub Wznów.
Przekazywanie
połączenia na nowy
numer

Definicje klawiszy
programowych

Naciśnij kolejno klawisze więcej >
Konfer, połącz się z uczestnikiem,
a następnie ponownie naciśnij
klawisz Konfer.
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Telefon IP Cisco Unified
dla systemu
Cisco Unified
Communications
Manager 8.0 (SCCP i SIP)

Ikony klawiszy
Typowe funkcje telefonu

Ikony na wyświetlaczu
telefonu

QRT

Przesyłanie problemów z połączeniem
do administratora systemu

Rozłącz

Rozłączenie bieżącego połączenia lub
bieżącego połączenia przez interkom

SkrWybier

Wybieranie numeru przy użyciu numeru
szybkiego wybierania

Szczegóły
(tylko
SCCP)

Otwarcie rekordu Szczegóły
dla połączenia konferencyjnego
w dziennikach Połączenia nieodebrane
oraz Połączenia odebrane

Usuń

Usuwanie znaków z prawej strony kursora
podczas korzystania z funkcji Edycja

Usuń

Usunięcie uczestnika konferencji

UsuńOst

Usunięcie uczestnika ostatnio
dołączonego do konferencji

Wideo
(tylko
SCCP)

Wybranie trybu wideo

Więcej

Wyświetlenie dodatkowych klawiszy
programowych

Wstecz

Powrót do poprzedniego tematu pomocy

Wtrąć

Dodawanie się do połączenia na linii
wspólnej

Monitorowana linia BLF jest w użyciu

Wtrąć

Dołączanie do połączenia na linii
wspólnej i utworzenie konferencji

Monitorowana linia BLF jest wolna

Wiadomości

Wybranie pozycji menu lub połączenia

Monitorowana linia BLF dzwoni
(Przejmij BLF)

Usługi

Wybierz
Wyczyść

Usuwanie rekordów lub ustawień

Wyczyść

Przywrócenie ustawień domyślnych

Wyjście

Powrót do poprzedniego widoku

Wyszukaj

Wyszukiwanie pozycji w książce
telefonicznej

Wznów

Wznowienie zawieszonego połączenia

Zamknij

Zamknięcie bieżącego okna

Zapisz

Zapisanie wybranych ustawień

<<

Usuwanie wprowadzonych znaków

>>

Przesuwanie kursora po
wprowadzonych znakach

Układ głośnomówiący w użyciu
Włączony przekaz wideo (tylko SCCP)

Przekierowywanie połączeń włączone

Funkcja przypisana do klawisza

Połączenie zawieszone; zdalne połączenie
zawieszone

Przenoszenie przypisane do klawisza
Zawieszenie przypisane do klawisza

Trwające połączenie

Konferencja przypisana do klawisza

Połączenie przychodzące
Słuchawka podniesiona

Przekazywanie przypisane do klawisza

Słuchawka odłożona

Adres URL usługi telefonicznej przypisany
do klawisza

Linia wspólna w użyciu

Adres URL gotowy do edycji (tylko SIP)

Wiadomość oczekująca

Wybrana opcja

Połączenie uwierzytelnione

Funkcja włączona

Połączenie szyfrowane

Szybkie wybieranie, dziennik połączeń lub
książka telefoniczna (stan linii nieznany)
Linia w trybie Nie przeszkadzać
(funkcja BLF)
Wolna linia interkomu
Jednokierunkowe połączenie przez interkom
Dwukierunkowe połączenie przez interkom
Słuchawka w użyciu
Zestaw nagłowny w użyciu

Ikony klawiszy

?

Pomoc
Książki telefoniczne
Ustawienia
Głośność
Głośnik

Wycisz
Zestaw nagłowny

