Activităţi obişnuite
efectuate la telefon

Definiţii pentru chei soft

Vizualizaţi ajutorul
online pe telefon

Apăsaţi ? .

Efectuaţi un apel

Treceţi în mod „scos din furcă”
înainte sau după ce formaţi un
număr.

Reapelaţi un număr

Apăsaţi Reapl. Sau apăsaţi
butonul Navigare în timp
ce receptorul este în furcă,
pentru a vedea jurnalul
Apeluri efectuate.

Comutaţi pe receptor
în timpul unui apel

REFERINŢE RAPIDE

Comutaţi pe difuzor sau pe Apăsaţi
sau
, apoi
căşti în timpul unui apel puneţi receptorul în furcă.
Apăsaţi

Utilizaţi jurnalele dvs.
de apeluri

Apăsaţi
pentru a alege
un jurnal de apeluri. Pentru a
apela, evidenţiaţi o listă şi treceţi
în modul „scos din furcă”.

Reîmprospătaţi conţinutul

Alăt.

Combinaţi apelurile existente pentru
a crea o conferinţă

Apel nou

Efectuaţi un nou apel

ApelAbr

Apelaţi utilizând un număr de index
pentru apelare rapidă

Apelare

Formaţi un număr de telefon

Căutare

Căutaţi o listă de directoare

Confrn

Creaţi un apel conferinţă

Detalii
Deschideţi înregistrarea Detalii,
(numai SCCP) pentru un apel cu mai mulţi participanţi,
din jurnalele Apeluri pierdute şi Apeluri
primite

Ridicaţi receptorul.

Dezactivaţi sunetul pe
telefonul dvs.

Actual.

DevIm

Deviaţi sau redirecţionaţi un apel
la un sistem de mesagerie vocală

EditApel

Editaţi un număr dintr-un jurnal
de apeluri

Elimin.

Eliminaţi un participant la conferinţă

Eliminare

Restabiliţi setările la valorile
lor implicite

ElUltAp

Eliminaţi ultimul participant adăugat
la un apel conferinţă

ForţareC

Vă adăugaţi ca participant la un apel
pe o linie partajată şi stabiliţi
o conferinţă

Golire

Ştergeţi înregistrări sau setări

Ieşire

Reveniţi la ecranul anterior

Înapoi

Reveniţi la subiectul anterior din Ajutor

Închid.

Închideţi fereastra curentă

Întâln.

Pictogramele de pe ecranul
telefonului

Găzduiţi un apel conferinţă de tip
Întâlnire

IntrareF

Vă adăugaţi la un apel pe o linie partajată

Pictograme tip buton

Legături

Vizualizaţi subiecte de Ajutor corelate

Activităţi obişnuite efectuate
la telefon

ListConf

Vizualizaţi participanţii la conferinţă

mai mult

Afişaţi chei soft suplimentare

.

Editaţi un număr

Apăsaţi EditApel, << sau >>.

Plasaţi/reluaţi un apel
din aşteptare

Apăsaţi Aştept. sau Reluare.

Transferaţi un apel
la un nou număr

Apăsaţi Transfer, introduceţi
numărul, apoi apăsaţi din nou
Transfer.

Efectuaţi un apel intercom Apăsaţi butonul intercom,
introduceţi un număr dacă este
necesar şi vorbiţi după ce
auziţi tonul.
Începeţi un apel conferinţă Apăsaţi mai mult > Confrn
standard (ad-hoc)
şi apelaţi participantul, apoi
apăsaţi din nou Confrn.
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Telefonul IP Cisco
Unified pentru
Cisco Unified
Communications
Manager 8.0
(SCCP şi SIP)
Pentru telefoanele IP Cisco Unified 7975G,
7971G-GE, 7970G, 7965G şi 7945G

Definiţii pentru chei soft

ModVideo
Alegeţi un mod de afişare video
(numai SCCP)

Pictogramele de pe
ecranul telefonului

Difuzor în uz
Video activat (numai SCCP)

ND

Activaţi/dezactivaţi Nu deranjaţi (ND)

Parcare

Stocaţi un apel utilizând caracteristica
Parcare apel

Redirecţionare apeluri activată

Caracteristică asociată la buton

PrelAlt

Răspundeţi la un apel care sună la
un grup asociat

Apel în aşteptare; apel la distanţă în aşteptare

Mobilitate asociată la buton

PrelGrp

Răspundeţi la un apel care sună la alt
grup sau pe altă linie

Apel conectat

Preluare

Răspundeţi la un apel care sună la un
alt telefon din cadrul grupului dvs.

Apel de intrare

Princip.

Afişaţi meniul principal de Ajutor

QRT

Transmiteţi administratorului de sistem
problemele legate de apeluri

În furcă

URL servicii telefonice asociat la buton

Răspuns

Răspundeţi la un apel

Linie partajată în uz

Intrarea URL este gata de editare (numai SIP)

Reapelare

Reapelaţi cel mai recent număr format
Setaţi/anulaţi redirecţionarea apelurilor

Mesaj în aşteptare

Opţiune selectată

RedirTot
Reluare

Reluaţi un apel plasat în aşteptare

Apel autentificat

RepApel

Primiţi notificare atunci când o extensie
ocupată devine disponibilă

Apel criptat

Revocare

Revocaţi o acţiune sau ieşiţi dintr-un
ecran fără să se aplice modificările

Linia monitorizată prin BLF este în uz

Salvare

Salvaţi setările alese

Linia monitorizată prin BLF este inactivă

Selectare

Selectaţi un element de meniu sau
un apel

Linia monitorizată prin BLF
sună (Preluare BLF)

Ştergere

Ştergeţi caracterele din dreapta
cursorului când utilizaţi EditApel

Apelare rapidă, jurnal de apeluri sau listă
de directoare (stare linie necunoscută)

TermApel

Deconectaţi apelul curent sau apelul
intercom curent

Linie în starea Nu deranjaţi
(caracteristică BLF)

Setări

Transfer

Transferaţi un apel

Linie intercom inactivă

Volum

<<

Ştergeţi caracterele introduse

>>

Vă deplasaţi printre caracterele introduse

Aşteptare asociată la buton
Conferinţă asociată la buton
Transfer asociat la buton

Scos din furcă

Apel intercom unidirecţional
Apel intercom bidirecţional
Receptor în uz
Căşti în uz

Caracteristică activată

Pictograme tip buton
Mesaje
Servicii

?

Ajutor
Directoare

Difuzor
Fără sonor
Căşti

