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DE SPECIFICATIES EN INFORMATIE BETREFFENDE DE PRODUCTEN IN DEZE HANDLEIDING KUNNEN ZONDER KENNISGEVING WORDEN GEWIJZIGD. ALLE
UITEENZETTINGEN, INFORMATIE EN AANBEVELINGEN IN DEZE HANDLEIDING WORDEN GEACHT ACCURAAT TE ZIJN MAAR WORDEN GEPRESENTEERD
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De volgende informatie heeft betrekking op de FCC-richtlijnen voor apparaten van klasse A: de apparatuur is getest en voldoet aan de voorschriften voor een digitaal apparaat van klasse
A conform deel 15 van de FCC-regels. Deze voorschriften zijn ontworpen om een redelijke bescherming te bieden tegen schadelijke storingen bij gebruik op de werkplek. Deze apparaten
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B conform deel 15 van de FCC-regels. Deze limieten zijn opgesteld om een redelijke bescherming te bieden tegen schadelijke interferentie bij installatie in een woonomgeving. Deze
apparatuur genereert en gebruikt radiofrequente energie en kan deze ook uitstralen. Indien de apparatuur niet volgens de instructies wordt geïnstalleerd en gebruikt, kan de apparatuur
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• Wijzig de richting van de ontvangstantenne of verplaats deze.

• Vergroot de afstand tussen het apparaat en de ontvanger.

• Sluit de apparatuur aan op een wandcontactdoos in een andere groep dan de ontvanger.

• Raadpleeg de leverancier of een ervaren radio-/televisiemonteur.

Alle wijzigingen aan dit product die niet zijn goedgekeurd door Cisco kunnen de FCC-goedkeuring teniet doen en uw bevoegdheid om de apparatuur te bedienen ongeldig maken.

De implementatie door Cisco van TCP-headercompressie is een aanpassing van een programma ontwikkeld door de Universiteit van Californië, Berkeley (UCB) als onderdeel van UCB’s
openbaar-domeinversie van het besturingssysteem UNIX. Alle rechten voorbehouden. Copyright © 1981, Regents of the University of California.
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H O O F D S T U K  1
Aan de slag

• Toegankelijkheidsfuncties, pagina 1

• Cisco IP-telefoon 8811, pagina 1

• Cisco IP-telefoons 8841 en 8845, pagina 6

• Cisco IP-telefoons 8851 en 8851NR, pagina 11

• Cisco IP-telefoons 8861 en 8865, pagina 16

• Power Save en Power Save Plus, pagina 21

• Aanvullende informatie, pagina 22

Toegankelijkheidsfuncties
Cisco IP-telefoons bieden toegankelijkheidsfuncties voor slechtzienden, blinden, slechthorenden en mensen
die slecht ter been zijn.

Zie http://www.cisco.com/c/en/us/support/collaboration-endpoints/unified-ip-phone-8800-series/
products-technical-reference-list.html voormeer informatie over de toegankelijkheidsfuncties op deze telefoons.

U kunt ook meer informatie over toegankelijkheid vinden op deze Cisco-website:

http://www.cisco.com/web/about/responsibility/accessibility/index.html

Cisco IP-telefoon 8811
In de volgende gedeelten worden kenmerken van de Cisco IP-telefoon 8811 beschreven.

Telefoonverbindingen
Verbind uw telefoon met het IP-telefonienetwerk van het bedrijf aan de hand van het volgende diagram.
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Toegangspoortverbinding (10/100/1000 PC).5Aansluiting gelijkstroom (48V).1

Hulppoort.6Netvoeding (optioneel).2

Hoornverbinding.7Netvoedingsstekker (optioneel).3

Analoge headsetverbinding (optioneel).8Netwerkpoortverbinding (10/100/1000 SW).
IEEE 802.3at stroom ingeschakeld.

4

De Cisco IP-telefoon 8811 ondersteunt de Cisco IP-telefoon 8800 Toetsuitbreidingsmodule niet.Opmerking
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Toetsen en hardware

Hiermee wordt een inkomend gesprek (knipperend rood) of een nieuw
voicemailbericht (onafgebroken rood) aangegeven.

Indicatielampje op hoorn1

Hier wordt informatie over uw telefoon weergegeven zoals het
directorynummer, status van actief gesprek en lijnstatus, opties voor
schermtoetsen, snelkeuzenummers, geplaatste gesprekken en
telefoonmenulijsten. Het scherm Cisco IP-telefoon 8811 heeft
grijswaarden.

Telefoonscherm2.
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Uw telefoon geeft snelle toegang tot uw telefoonlijnen, functies en
gesprekssessies:

• Programmeerbare functietoetsen (linkerkant): worden gebruikt om
gesprekken op een lijn weer te geven of functies zoals Snelkeuze
of Alle gesprekken te gebruiken. Deze toetsen worden ook wel
functietoetsen genoemd.

• Sessietoetsen (rechterkant): worden gebruikt om taken uit te voeren
zoals het beantwoorden van een gesprek, hervatten van een gesprek
in de wacht, of (als ze niet worden gebruikt voor een actief gesprek)
het starten van telefoonfuncties zoals het weergeven van gemiste
gesprekken. Elk gesprek op uw telefoon is gekoppeld aan een
sessietoets.

Als u een taal gebruikt die van rechts naar links werkt,
zoals Arabisch, worden de lijntoets en gesprekstoets
omgewisseld.

Opmerking

Afhankelijk van de manier waarop uw systeembeheerder de telefoon
instelt, bieden de toetsen toegang tot:

• Telefoonlijnen en intercomlijnen

• Snelkeuzenummers (snelkeuzetoetsen, inclusief de snelkeuzefuncties
voor de Lijnstatus)

• Webservices (bijvoorbeeld een toets voor uw persoonlijk adresboek)

• Gespreksfuncties (bijvoorbeeld de toets voor de privacyfunctie)

Toetsen lichten op om een status aan te geven:

• Groen, onafgebroken: actief gesprek of
tweerichtingsintercomgesprek

• Groen, knipperend: een gesprek dat in de wacht staat

• Oranje, onafgebroken: privacy actief, eenrichtingsintercomgesprek,
NST actief, of aangemeld bij groepsnummer

• Oranje, knipperend: inkomend gesprek of terugverwezen gesprek

• Rood, onafgebroken: externe lijn in gebruik (gedeelde lijn of
Lijnstatus)

• Rood, knipperend: externe lijn in de wacht

Programmeerbare
functietoetsen en
sessietoetsen

3

Afhankelijk van de manier waarop uw systeembeheerder de telefoon
instelt, worden schermtoetsopties op uw telefoonscherm weergegeven.

Schermtoetsen4
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Met het navigatiecluster en de toets Kies kunt u door menu's bladeren,
items markeren en het gemarkeerde item selecteren.

Navigatiecluster en de
toets Kies

5

Hiermee wordt een verbonden gesprek of sessie beëindigd.Toets Vrijgeven6

Hiermee zet u een actief gesprek in de wacht en hervat u het gesprek dat
in de wacht staat.

Toets
Wachtstand/Hervatten

7

Hiermee zet u een conferentiegesprek op.Toets Conferentie8

Hiermee verbindt u een gesprek door.Toets Doorverbinden9

Hiermee schakelt u de luidspreker in of uit. Wanneer de luidspreker is
ingeschakeld, is de toets verlicht.

Toets Luidspreker10

Hiermee schakelt u de microfoon in of uit. Als de telefoon is gedempt,
is de toets verlicht.

Toets Dempen11

Hiermee schakelt u de hoofdtelefoon in of uit. Als de headset is
ingeschakeld, is de toets verlicht.

Toets Headset12

Hiermee kunt u telefoonnummers kiezen, letters invoeren en menuopties
kiezen (door het itemnummer in te voeren).

Toetsenblok13

Hiermee bestuurt u het volume van de hoorn, headset en de luidspreker
(van de haak) en het beltoonvolume (op de haak).

Volumetoets14
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Hiermee opent of sluit u het menu Telefoonlijsten. Gebruik de toets
Contactpersonen om persoonlijke en bedrijfsdirectories te openen.

Toets Contactpersonen15

Hiermee opent of sluit u het menu Toepassingen. Gebruik de toets
Toepassingen om de gespreksgeschiedenis, gebruikersvoorkeuren,
telefooninstellingen en informatie over het telefoonmodel te bekijken.

Toets Toepassingen16

Hiermee wordt uw voicemailsysteem automatisch gebeld (varieert per
systeem).

Knop Berichten0

Hiermee keert u terug naar het vorige scherm.Toets Terug18

Telefoonhoorn.Hoorn19

Cisco IP-telefoons 8841 en 8845
In de volgende gedeelten worden de kenmerken van de Cisco IP-telefoons 8841 en 8845 beschreven.

Telefoonverbindingen
Verbind uw telefoon met het IP-telefonienetwerk van het bedrijf aan de hand van het volgende diagram.
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Toegangspoortverbinding (10/100/1000 PC).5Aansluiting gelijkstroom (48V).1

Hulppoort.6Netvoeding (optioneel).2

Hoornverbinding.7Netvoedingsstekker (optioneel).3

Analoge headsetverbinding (optioneel).8Netwerkpoortverbinding (10/100/1000 SW).
IEEE 802.3at stroom ingeschakeld.

4

De Cisco IP-telefoons 8841 en 8445 ondersteunen de Cisco IP-telefoon 8800 Toetsuitbreidingsmodule
niet.

Opmerking

Toetsen en hardware
Cisco IP-telefoons 8841 en 8845 hebben dezelfde toets- en hardwareconfiguratie, maar boven op de Cisco
IP-telefoon 8845 is een videocamera gemonteerd. De Cisco IP-telefoon 8841 is weergegeven.
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Hiermee wordt een inkomend gesprek (knipperend rood) of een nieuw
voicemailbericht (onafgebroken rood) aangegeven.

Indicatielampje op hoorn1

Hier wordt informatie over uw telefoon weergegeven zoals het
directorynummer, status van actief gesprek en lijnstatus, opties voor
schermtoetsen, snelkeuzenummers, geplaatste gesprekken en
telefoonmenulijsten.

Telefoonscherm2.
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Uw telefoon geeft snelle toegang tot uw telefoonlijnen, functies en
gesprekssessies:

• Programmeerbare functietoetsen (linkerkant): worden gebruikt om
gesprekken op een lijn weer te geven of functies zoals Snelkeuze
of Alle gesprekken te gebruiken. Deze toetsen worden ook wel
functietoetsen genoemd.

• Sessietoetsen (rechterkant): worden gebruikt om taken uit te voeren
zoals het beantwoorden van een gesprek, hervatten van een gesprek
in de wacht, of (als ze niet worden gebruikt voor een actief gesprek)
het starten van telefoonfuncties zoals het weergeven van gemiste
gesprekken. Elk gesprek op uw telefoon is gekoppeld aan een
sessietoets.

Als u een taal gebruikt die van rechts naar links werkt,
zoals Arabisch, worden de lijntoets en gesprekstoets
omgewisseld.

Opmerking

Afhankelijk van de manier waarop uw systeembeheerder de telefoon
instelt, bieden de toetsen toegang tot:

• Telefoonlijnen en intercomlijnen

• Snelkeuzenummers (snelkeuzetoetsen, inclusief de snelkeuzefuncties
voor de Lijnstatus)

• Webservices (bijvoorbeeld een toets voor uw persoonlijk adresboek)

• Gespreksfuncties (bijvoorbeeld de toets voor de privacyfunctie)

Toetsen lichten op om een status aan te geven:

• Groen, onafgebroken: actief gesprek of
tweerichtingsintercomgesprek

• Groen, knipperend: een gesprek dat in de wacht staat

• Oranje, onafgebroken: privacy actief, eenrichtingsintercomgesprek,
NST actief, of aangemeld bij groepsnummer

• Oranje, knipperend: inkomend gesprek of terugverwezen gesprek

• Rood, onafgebroken: externe lijn in gebruik (gedeelde lijn of
Lijnstatus)

• Rood, knipperend: externe lijn in de wacht

Programmeerbare
functietoetsen en
sessietoetsen

3

Afhankelijk van de manier waarop uw systeembeheerder de telefoon
instelt, worden schermtoetsopties op uw telefoonscherm weergegeven.

Schermtoetsen4
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Met het navigatiecluster en de toets Kies kunt u door menu's bladeren,
items markeren en het gemarkeerde item selecteren.

Navigatiecluster en de
toets Kies

5

Hiermee wordt een verbonden gesprek of sessie beëindigd.Toets Vrijgeven6

Hiermee zet u een actief gesprek in de wacht en hervat u het gesprek dat
in de wacht staat.

Toets
Wachtstand/Hervatten

7

Hiermee zet u een conferentiegesprek op.Toets Conferentie8

Hiermee verbindt u een gesprek door.Doorverbinden, toets9

Hiermee schakelt u de luidspreker in of uit. Wanneer de luidspreker is
ingeschakeld, is de toets verlicht.

Toets Luidspreker10

Hiermee schakelt u de microfoon in of uit. Als de telefoon is gedempt,
is de toets verlicht.

Toets Dempen11

Hiermee schakelt u de hoofdtelefoon in of uit. Als de headset is
ingeschakeld, is de toets verlicht.

Toets Headset12

Hiermee kunt u telefoonnummers kiezen, letters invoeren en menuopties
kiezen (door het itemnummer in te voeren).

Toetsenblok13

Hiermee bestuurt u het volume van de hoorn, headset en de luidspreker
(van de haak) en het beltoonvolume (op de haak).

Volumetoets14
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Hiermee opent of sluit u het menu Telefoonlijsten. Gebruik de toets
Contactpersonen om persoonlijke en bedrijfsdirectories te openen.

Toets Contactpersonen15

Hiermee opent of sluit u het menu Toepassingen. Gebruik de toets
Toepassingen om de gespreksgeschiedenis, gebruikersvoorkeuren,
telefooninstellingen en informatie over het telefoonmodel te bekijken.

Toets Toepassingen16

Hiermee wordt uw voicemailsysteem automatisch gebeld (varieert per
systeem).

Knop Berichten0

Hiermee keert u terug naar het vorige scherm.Toets Terug18

Telefoonhoorn.Hoorn19

Cisco IP-telefoons 8851 en 8851NR
In de volgende gedeelten worden de kenmerken van de Cisco IP-telefoons 8851 en 8851NR beschreven.

De Cisco IP-telefoon 8851NR ondersteunt geen Bluetooth. Buiten het niet ondersteunen van Bluetooth
ondersteunen de Cisco IP-telefoon 8851 en de Cisco IP-telefoon 8851NR dezelfde functies.

Opmerking

Telefoonverbindingen
Verbind uw telefoon met het IP-telefonienetwerk van het bedrijf aan de hand van het volgende diagram.
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USB-poort.9Toegangspoortverbinding
(10/100/1000 PC).

5Aansluiting gelijkstroom (48V).1

Hulppoort.6Netvoeding (optioneel).2

Hoornverbinding.7Netvoedingsstekker (optioneel).3

Analoge headsetverbinding
(optioneel).

8Netwerkpoortverbinding
(10/100/1000 SW). IEEE
802.3at stroom ingeschakeld.

4

In elke USB-poort kunnenmaximaal vijf ondersteunde en niet-ondersteunde apparaten worden aangesloten.
Elk apparaat dat is verbonden met de telefoon, wordt meegeteld. Uw telefoon kan bijvoorbeeld vijf
USB-apparaten bevatten (zoals twee Cisco IP-telefoon 8800 Toetsuitbreidingsmodule, een headset, een
hub, en nog een ander standaard USB-apparaat) op de poort aan de zijkant. Veel USB-producten van
derden tellen als meerdere USB-apparaten: een apparaat dat bijvoorbeeld een USB-hub en -headset bevat,
kan worden geteld als tweeUSB-apparaten. Zie de documentatie over USB-apparaten voor meer informatie.

Opmerking

   Gebruikershandleiding van de Cisco IP-telefoon 8800-serie
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Toetsen en hardware

Hiermee wordt een inkomend gesprek (knipperend rood) of een nieuw
voicemailbericht (onafgebroken rood) aangegeven.

Indicatielampje op hoorn1

Hier wordt informatie over uw telefoon weergegeven zoals het
directorynummer, status van actief gesprek en lijnstatus, opties voor
schermtoetsen, snelkeuzenummers, geplaatste gesprekken en
telefoonmenulijsten.

Telefoonscherm2
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Uw telefoon geeft snelle toegang tot uw telefoonlijnen, functies en
gesprekssessies:

• Programmeerbare functietoetsen (linkerkant): worden gebruikt om
gesprekken op een lijn weer te geven of functies zoals Snelkeuze
of Alle gesprekken te gebruiken. Deze toetsen worden ook wel
functietoetsen genoemd.

• Sessietoetsen (rechterkant): worden gebruikt om taken uit te voeren
zoals het beantwoorden van een gesprek, hervatten van een gesprek
in de wacht, of (als ze niet worden gebruikt voor een actief gesprek)
het starten van telefoonfuncties zoals het weergeven van gemiste
gesprekken. Elk gesprek op uw telefoon is gekoppeld aan een
sessietoets.

Als u een taal gebruikt die van rechts naar links werkt,
zoals Arabisch, worden de lijntoets en gesprekstoets
omgewisseld.

Opmerking

Afhankelijk van de manier waarop uw systeembeheerder de telefoon
instelt, bieden de toetsen toegang tot:

• Telefoonlijnen en intercomlijnen

• Snelkeuzenummers (snelkeuzetoetsen, inclusief de snelkeuzefuncties
voor de Lijnstatus)

• Webservices (bijvoorbeeld een toets voor uw persoonlijk adresboek)

• Gespreksfuncties (bijvoorbeeld de toets voor de privacyfunctie)

Toetsen lichten op om een status aan te geven:

• Groen, onafgebroken: actief gesprek of
tweerichtingsintercomgesprek

• Groen, knipperend: een gesprek dat in de wacht staat

• Oranje, onafgebroken: privacy actief, eenrichtingsintercomgesprek,
NST actief, of aangemeld bij groepsnummer

• Oranje, knipperend: inkomend gesprek of terugverwezen gesprek

• Rood, onafgebroken: externe lijn in gebruik (gedeelde lijn of
Lijnstatus)

• Rood, knipperend: externe lijn in de wacht

Programmeerbare
functietoetsen en
sessietoetsen

3

Afhankelijk van de manier waarop uw systeembeheerder de telefoon
instelt, worden schermtoetsopties op uw telefoonscherm weergegeven.

Schermtoetsen4
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Met het navigatiecluster en de toets Kies kunt u door menu's bladeren,
items markeren en het gemarkeerde item selecteren.

Navigatiecluster en de
toets Kies

5

Hiermee wordt een verbonden gesprek of sessie beëindigd.Toets Vrijgeven6

Hiermee zet u een actief gesprek in de wacht en hervat u het gesprek dat
in de wacht staat.

Toets
Wachtstand/Hervatten

7

Hiermee zet u een conferentiegesprek op.Toets Conferentie8

Hiermee verbindt u een gesprek door.Doorverbinden, toets9

Hiermee schakelt u de luidspreker in of uit. Wanneer de luidspreker is
ingeschakeld, is de toets verlicht.

Toets Luidspreker10

Hiermee schakelt u de microfoon in of uit. Als de telefoon is gedempt,
is de toets verlicht.

Toets Dempen11

Hiermee schakelt u de hoofdtelefoon in of uit. Als de headset is
ingeschakeld, is de toets verlicht.

Toets Headset12

Hiermee kunt u telefoonnummers kiezen, letters invoeren en menuopties
kiezen (door het itemnummer in te voeren).

Toetsenblok13

Hiermee bestuurt u het volume van de hoorn, headset en de luidspreker
(van de haak) en het beltoonvolume (op de haak).

Volumetoets14
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Hiermee opent of sluit u het menu Telefoonlijsten. Gebruik de toets
Contactpersonen om persoonlijke en bedrijfsdirectories te openen.

Toets Contactpersonen15

Hiermee opent of sluit u het menu Toepassingen. Gebruik de toets
Toepassingen om de gespreksgeschiedenis, gebruikersvoorkeuren,
telefooninstellingen en informatie over het telefoonmodel te bekijken.

Toets Toepassingen16

Hiermee wordt uw voicemailsysteem automatisch gebeld (varieert per
systeem).

Knop Berichten0

Hiermee keert u terug naar het vorige scherm.Toets Terug18

Telefoonhoorn.Hoorn19

Cisco IP-telefoons 8861 en 8865
In de volgende gedeelten worden de kenmerken van de Cisco IP-telefoons 8861 en 8865 beschreven.

Telefoonverbindingen
Verbind uw telefoon met het IP-telefonienetwerk van het bedrijf aan de hand van het volgende diagram.
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USB-poort.11Hulppoort.6Aansluiting gelijkstroom (48V).1

Hoornverbinding.7Netvoeding (optioneel).2

Analoge headsetverbinding
(optioneel).

8Netvoedingsstekker (optioneel).3

USB-poort.9Netwerkpoortverbinding
(10/100/1000 SW). IEEE
802.3at stroom ingeschakeld.

4

Audio in/uit-poorten.10Toegangspoortverbinding
(10/100/1000 PC).

5
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In elke USB-poort kunnenmaximaal vijf ondersteunde en niet-ondersteunde apparaten worden aangesloten.
Elk apparaat dat is verbonden met de telefoon, wordt meegeteld. Uw telefoon kan bijvoorbeeld vijf
USB-apparaten bevatten (zoals drie Cisco IP-telefoon 8800 Toetsuitbreidingsmodule, een hub, en nog
een ander standaard USB-apparaat) op de poort aan de zijkant en vijf extra standaard USB-apparaten op
de poort aan de achterkant. Veel USB-producten van derden tellen als meerdere USB-apparaten: een
apparaat dat bijvoorbeeld een USB-hub en -headset bevat, kan worden geteld als twee USB-apparaten.
Zie de documentatie over USB-apparaten voor meer informatie.

Opmerking

Toetsen en hardware
De Cisco IP-telefoons 8861 en 8865 hebben dezelfde toets- en hardwareconfiguratie, maar boven op de Cisco
IP-telefoon 8865 is een videocamera gemonteerd. De Cisco IP-telefoon 8861 is weergegeven.

Hiermee wordt een inkomend gesprek (knipperend rood) of een nieuw
voicemailbericht (onafgebroken rood) aangegeven.

Indicatielampje op hoorn1

Hier wordt informatie over uw telefoon weergegeven zoals het
directorynummer, status van actief gesprek en lijnstatus, opties voor
schermtoetsen, snelkeuzenummers, geplaatste gesprekken en
telefoonmenulijsten.

Telefoonscherm2
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Uw telefoon geeft snelle toegang tot uw telefoonlijnen, functies en
gesprekssessies:

• Programmeerbare functietoetsen (linkerkant): worden gebruikt om
gesprekken op een lijn weer te geven of functies zoals Snelkeuze
of Alle gesprekken te gebruiken. Deze toetsen worden ook wel
functietoetsen genoemd.

• Sessietoetsen (rechterkant): worden gebruikt om taken uit te voeren
zoals het beantwoorden van een gesprek, hervatten van een gesprek
in de wacht, of (als ze niet worden gebruikt voor een actief gesprek)
het starten van telefoonfuncties zoals het weergeven van gemiste
gesprekken. Elk gesprek op uw telefoon is gekoppeld aan een
sessietoets.

Als u een taal gebruikt die van rechts naar links werkt,
zoals Arabisch, worden de lijntoets en gesprekstoets
omgewisseld.

Opmerking

Afhankelijk van de manier waarop uw systeembeheerder de telefoon
instelt, bieden de toetsen toegang tot:

• Telefoonlijnen en intercomlijnen

• Snelkeuzenummers (snelkeuzetoetsen, inclusief de snelkeuzefuncties
voor de Lijnstatus)

• Webservices (bijvoorbeeld een toets voor uw persoonlijk adresboek)

• Gespreksfuncties (bijvoorbeeld de toets voor de privacyfunctie)

Toetsen lichten op om een status aan te geven:

• Groen, onafgebroken: actief gesprek of
tweerichtingsintercomgesprek

• Groen, knipperend: een gesprek dat in de wacht staat

• Oranje, onafgebroken: privacy actief, eenrichtingsintercomgesprek,
NST actief, of aangemeld bij groepsnummer

• Oranje, knipperend: inkomend gesprek of terugverwezen gesprek

• Rood, onafgebroken: externe lijn in gebruik (gedeelde lijn of
Lijnstatus)

• Rood, knipperend: externe lijn in de wacht

Programmeerbare
functietoetsen en
sessietoetsen

3

Afhankelijk van de manier waarop uw systeembeheerder de telefoon
instelt, worden schermtoetsopties op uw telefoonscherm weergegeven.

Schermtoetsen4
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Met het navigatiecluster en de toets Kies kunt u door menu's bladeren,
items markeren en het gemarkeerde item selecteren.

Navigatiecluster en de
toets Kies

5

Hiermee wordt een verbonden gesprek of sessie beëindigd.Toets Vrijgeven6

Hiermee zet u een actief gesprek in de wacht en hervat u het gesprek dat
in de wacht staat.

Toets
Wachtstand/Hervatten

7

Hiermee zet u een conferentiegesprek op.Toets Conferentie8

Hiermee verbindt u een gesprek door.Doorverbinden, toets9

Hiermee schakelt u de luidspreker in of uit. Wanneer de luidspreker is
ingeschakeld, is de toets verlicht.

Toets Luidspreker10

Hiermee schakelt u de microfoon in of uit. Als de telefoon is gedempt,
is de toets verlicht.

Toets Dempen11

Hiermee schakelt u de hoofdtelefoon in of uit. Als de headset is
ingeschakeld, is de toets verlicht.

Toets Headset12

Hiermee kunt u telefoonnummers kiezen, letters invoeren en menuopties
kiezen (door het itemnummer in te voeren).

Toetsenblok13

Hiermee bestuurt u het volume van de hoorn, headset en de luidspreker
(van de haak) en het beltoonvolume (op de haak).

Volumetoets14

   Gebruikershandleiding van de Cisco IP-telefoon 8800-serie
20

Aan de slag
Toetsen en hardware



Hiermee opent of sluit u het menu Telefoonlijsten. Gebruik de toets
Contactpersonen om persoonlijke en bedrijfsdirectories te openen.

Toets Contactpersonen15

Hiermee opent of sluit u het menu Toepassingen. Gebruik de toets
Toepassingen om de gespreksgeschiedenis, gebruikersvoorkeuren,
telefooninstellingen en informatie over het telefoonmodel te bekijken.

Toets Toepassingen16

Hiermee wordt uw voicemailsysteem automatisch gebeld (varieert per
systeem).

Knop Berichten0

Hiermee keert u terug naar het vorige scherm.Toets Terug18

Telefoonhoorn.Hoorn19

Power Save en Power Save Plus
Er zijn twee niveaus energiebesparingsmodi die uw systeembeheerder kan instellen:

• Power Save: achtergrondverlichting wordt uitgeschakeld als het apparaat gedurende een bepaalde tijd
niet wordt gebruikt. Dit vermindert het stroomverbruik.

• Power Save Plus: het telefoonscherm wordt zwart en de telefoon wordt op vooraf ingestelde tijden
uitgeschakeld en weer ingeschakeld. De stroomtoevoer naar de telefoon wordt aanzienlijk verminderd.

Energiebesparing
Afhankelijk van de manier waarop de systeembeheerder uw telefoon heeft ingesteld, kan het telefoonscherm
overschakelen naar een energiebesparende modus (het telefoonscherm wordt zwart en de toets Kies licht wit
op).

Druk op een willekeurige toets of neem de hoorn van de haak om het scherm te activeren.

Power Save Plus
Uw telefoon ondersteunt het Cisco EnergyWise-programma (EW). Dit staat ook bekend als Power Save Plus.
Uw systeembeheerder stelt in dat uw telefoon op een bepaalde tijd overschakelt naar de sluimerstand
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(uitschakelen) en vervolgens op een bepaalde tijd weer actief wordt (inschakelen), om energie te besparen.
Als uw telefoon naar de Power Save Plus-modus schakelt, licht de toets Kies wit op.

Tien minuten voordat de telefoon naar de sluimerstand schakelt, licht de toets Kies op en ontvangt u een
bericht dat uw telefoon op een bepaalde tijd wordt uitgeschakeld. U hoort ook een beltoon als dit is ingeschakeld
door uw systeembeheerder. De beltoon wordt volgens het volgende schema afgespeeld:

• 10 minuten voordat de telefoon wordt uitgeschakeld, wordt de beltoon vier keer afgespeeld

• 7 minuten voordat de telefoon wordt uitgeschakeld, wordt de beltoon vier keer afgespeeld

• 4 minuten voordat de telefoon wordt uitgeschakeld, wordt de beltoon vier keer afgespeeld

• 30 seconden voordat de telefoon wordt uitgeschakeld, wordt de beltoon vijftien keer afgespeeld, of totdat
de telefoon wordt uitgeschakeld

Als uw telefoon inactief is als deze naar de sluimerstand schakelt, ziet u een bericht dat uw telefoon binnenkort
wordt uitgeschakeld. Als u de telefoon actief wilt houden, moet u op OK in het bericht of op een willekeurige
toets op de telefoon drukken. Als u deze toets of een andere willekeurige toets niet indrukt, wordt uw telefoon
uitgeschakeld.

Als uw telefoon actief is (bijvoorbeeld in een gesprek), wacht de telefoon totdat deze een bepaalde tijd inactief
is geweest voordat u de melding krijgt dat de telefoon binnenkort wordt uitgeschakeld. Voordat uw telefoon
wordt uitgeschakeld, ziet u een bericht dat deze binnenkort wordt uitgeschakeld.

Als uw telefoon in de sluimerstand staat, drukt u op Kies om uw telefoon te activeren. Als de telefoon een
bepaalde periode inactief is geweest, ziet u een bericht dat deze binnenkort wordt uitgeschakeld. Uw telefoon
wordt geactiveerd op de ingestelde tijd.

Activerings- en sluimertijden zijn ook gekoppeld aan het aantal dagen dat u normaal gesproken werkt. Als
uw behoeften veranderen (als bijvoorbeeld uw werkuren of werkdagen veranderen), neemt u contact op met
uw systeembeheerder om de telefoon opnieuw in te stellen.

Neem contact op met de systeembeheerder voor meer informatie over EnergyWise en uw telefoon.

Aanvullende informatie
Via de volgende URL hebt u toegang tot de Cisco-website: http://www.cisco.com/

Op de Cisco-website kunt u de volgende informatie vinden:

• Referentiekaarten, aan-de-slaghandleidingen en handleidingen voor eindgebruikers:

http://www.cisco.com/c/en/us/support/collaboration-endpoints/unified-ip-phone-8800-series/
products-user-guide-list.html

• Licentie-informatie:

http://www.cisco.com/c/en/us/support/collaboration-endpoints/unified-ip-phone-8800-series/
products-licensing-information-listing.html

• Internationale Cisco-websites:

Geeft toegang tot internationale Cisco-websites vanaf www.cisco.com door op deWorldwide-koppeling
[change] boven aan de webpagina te klikken.
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H O O F D S T U K  2
Telefoon instellen

• Voetsteun aansluiten, pagina 23

• De haak aanpassen, pagina 23

• De telefoon bevestigen met een kabelvergrendeling, pagina 24

Voetsteun aansluiten
De telefoon heeft een aanpasbare voetsteun. Als de telefoon op een tafel of bureau wordt gezet, kan de voetsteun
aan de achterkant van de telefoon worden aangesloten. Dankzij de voetsteun kan de hoek van de telefoon
worden aangepast van eenminimum van 35 graden naar eenmaximum van 50 graden, zodat de weergavehoek
optimaal is.

Er is mogelijk meer kracht voor nodig dan verwacht om de voetsteun naar de gewenste hoek aan te passen.Opmerking

Procedure

Stap 1 Plaats de connectors in de daarvoor bestemde sleuven.
Stap 2 Druk op de voetsteun totdat de connectors op hun plek klikken.
Stap 3 Pas de hoek aan door de voetsteun naar beneden te drukken of omhoog te tillen. De connectors zijn gemaakt

van een flexibel materiaal.

De haak aanpassen
Als uw telefoon aan de muur is bevestigd, moet u mogelijk de haak aanpassen om te voorkomen dat de hoorn
van de haak glijdt.
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Procedure

Stap 1 Haal de hoorn van de haak en trek het plastic plaatje uit de haak.
Stap 2 Draai het plaatje 180 graden.
Stap 3 Houd het plaatje met twee vingers vast, waarbij de inkepingen op de hoekjes naar u gericht zijn.
Stap 4 Lijn het plaatje uit met de uitsparing in de haak en druk het plaatje gelijkmatig in de uitsparing. Het uiteinde

van het omgedraaide plaatje is voorzien van een uitsteeksel.
Stap 5 Leg de hoorn weer op de haak.

De telefoon bevestigen met een kabelvergrendeling
U kunt de telefoon aan een desktop bevestigen met een kabelvergrendeling van een laptop. De vergrendeling
wordt aangesloten op de antidiefstalconnector op de achterkant van de telefoon en de kabel kan worden
bevestigd aan een desktop.

In de beveiligingssleuf past een vergrendeling tot 20 mm breed. Compatibele laptopkabelvergrendelingen
zijn bijvoorbeeld de Kensington-laptopkabelvergrendeling en laptopkabelvergrendelingen van andere
fabrikanten die in de beveiligingssleuf op de achterkant van de telefoon passen.

Procedure

Stap 1 Rol het uiteinde van de kabelvergrendeling met de lus op en draai deze om het object waaraan u uw telefoon
wilt bevestigen.

Stap 2 Haal de vergrendeling door de lus van de kabel.
Stap 3 Ontgrendel de kabelvergrendeling.
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Er zijn twee soorten kabelvergrendelingen: met sleutel en met combinatie. Afhankelijk van het
soort vergrendeling kunt u de sleutel of de juiste combinatie gebruiken om deze te ontgrendelen.

Opmerking

Stap 4 Houd de vergrendeltoets ingedrukt om de vergrendeltanden uit te lijnen.
Stap 5 Steek de kabel in de vergrendelsleuf op uw telefoon en laat de vergrendeltoets los.
Stap 6 Vergrendel de kabelvergrendeling.

Draai voor vergrendelingen met sleutel de sleutel 90 graden rechtsom en haal de sleutel uit de
vergrendeling. Draai voor vergrendelingen met combinatie de vergrendeling 90 graden en voer
de combinatie in.

Opmerking

Gebruikershandleiding van de Cisco IP-telefoon 8800-serie    
25

Telefoon instellen
De telefoon bevestigen met een kabelvergrendeling



   Gebruikershandleiding van de Cisco IP-telefoon 8800-serie
26

Telefoon instellen
De telefoon bevestigen met een kabelvergrendeling



H O O F D S T U K  3
Basisgebruik

• De telefoonweergave schoonmaken, pagina 27

• Gesprekken voeren, pagina 28

• Navigeren naar items en deze selecteren, pagina 30

• Alle gesprekken op de telefoon weergeven, pagina 31

• Gesprekken beantwoorden, pagina 32

• Gesprekken automatisch beantwoorden, pagina 35

• Reageren op een melding 'Wachtend gesprek', pagina 36

• Gesprekken beheren, pagina 37

• Gesprek doorschakelen, pagina 38

• Telefoon dempen, pagina 40

• Gesprekken in de wacht zetten, pagina 40

• Terugbelmelding instellen, pagina 41

• Gesprek parkeren, pagina 42

• Intercomgesprekken beheren, pagina 44

• Telefoongegevens weergeven, pagina 45

• Videogesprekken, pagina 46

• Aanmelden bij Cisco Unified Communications Self Care Portal, pagina 48

De telefoonweergave schoonmaken
Telefoonweergaven zonder touchscreen kunnen eenvoudig worden schoongemaakt.

Procedure

Veeg het scherm schoon met een zachte, droge doek.
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Gebruik alleen een zachte, droge doek om de telefoonweergave schoon te vegen. Gebruik geen
vloeistoffen of poeders op de telefoon. Onderdelen van de telefoon kunnen beschadigd raken
en dit kan leiden tot defecten.

Voorzichtig

Gesprekken voeren
Als in het telefoonvenster het bericht Geen toegang wordt weergegeven voor uw primaire lijn, neemt u
contact op met uw systeembeheerder om de primaire lijn in te stellen.

Een nummer vooraf kiezen
U kunt een nummer kiezen terwijl de hoorn van uw telefoon op de haak ligt (zonder dat u een kiestoon hoort);
deze kiesactie wordt 'vooraf kiezen' genoemd.

Procedure

Stap 1 Voer met behulp van het toetsenblok een nummer in.
Stap 2 Kies een van de volgende opties:

• Neem de hoorn van de haak.

• Druk op /Gesprek.

• Druk op Hoorn .

• Druk op Luidspreker .

Een gesprek voeren met de luidspreker
Uw systeembeheerder kan uw telefoon zodanig configureren dat de luidspreker is uitgeschakeld. Als de
luidspreker is uitgeschakeld, zijn de toetsen gedimd of blanco.

Procedure

Stap 1 Druk op Luidspreker .
Stap 2 Geef een nummer op.
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Een gesprek voeren met een headset

Procedure

Stap 1 Druk op Nieuw gespr..
Stap 2 Controleer of de headsettoets oplicht. Als de headsettoets niet oplicht, drukt u op Headset .
Stap 3 Geef een nummer op.

Een gesprek beëindigen en een ander gesprek starten
Als u in een actief gesprek bent of iemand belt en het gesprek wilt vrijgeven, gebeurt het volgende:

• Het actieve gesprek wordt beëindigd.

• De telefoon speelt een kiestoon af.

• U kunt het nieuwe nummer bellen.

Procedure

Stap 1 Druk tijdens een actief gesprek op Gesprek beëindigen, of druk tijdens het kiezen op Annuleren.
Stap 2 Voer het vereiste nummer in en druk op /Gesprek.

Een internationaal nummer kiezen
Met de optie 'Plus kiezen' kunt u de asterisk (*) minimaal 1 seconde ingedrukt houden om een plus-teken (+)
in te voegen als het eerste cijfer van een telefoonnummer voor internationaal bellen. Het plus-teken is alleen
van toepassing op bellen met de hoorn op of van de haak.

Als u een telefoonnummer ziet met het +-teken, kunt u dit nummer selecteren en kiezen zonder cijfers te
hoeven toevoegen voor internationale gesprekken.

Procedure

Stap 1 Houd de asterisk (*) ten minste 1 seconde ingedrukt.
Het plus-teken (+) wordt weergegeven als het eerste cijfer in het telefoonnummer. De bijbehorende toon stopt
om aan te geven dat de * is veranderd in een +. U hoort de toon alleen in de status 'van de haak'.

Stap 2 Kies het nummer.
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Een nummer opnieuw kiezen
Met 'opnieuw kiezen' kunt u het laatst gekozen nummer opnieuw kiezen.

Procedure

Stap 1 Als u een gesprek wilt voeren vanaf een willekeurige telefoonlijn, drukt u op Herhaal.
Stap 2 Als u het gesprek wilt voeren vanaf een bepaalde telefoonlijn, selecteert u de lijn om de kiestoon te horen en

drukt u op Herhaal.

Navigeren naar items en deze selecteren
VoorbeeldActieTaak

Markeer een gesprek in de lijst gemiste
gesprekken.

Druk op het Navigatiecluster en de toets Kies.Blader om een item te markeren.

Druk op 2 om het tweede item in het menu
Toepassingen te selecteren.

Druk op het betreffende cijfer op het
toetsenblok.

Selecteer een item op nummer.

Markeer de toepassing Instellingen en druk
op Kies.

Druk op Kies in het midden van het
Navigatiecluster en de toets Kies.

Selecteer een item met de toets Kies.

Markeer het menu Netwerkinstelling en druk
op 1 om het submenu te openen.

Markeer het menu-item en druk op het
itemnummer op het toetsenblok.

Of druk op het Navigatiecluster en de toets
Kies.

Navigeer naar een submenu.

(Een pijl naar rechts (>) naast het
menu-item geeft aan dat er een
submenu is.)

Druk op de lijntoets en vervolgens op Alles
dsch. om gesprekken op die lijn door te
schakelen.

Druk op de lijntoets.

Indicatoren van uw lijnselectie zijn onder
andere:

• De geselecteerde lijn wordt boven aan
het telefoonscherm weergegeven.

• Op telefoons met kleurschermenwordt
de kleur van het pictogram (op het
lijnlabel) blauw.

Selecteer een lijn om een
gespreksfunctie te gebruiken (als de
lijn inactief is).
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VoorbeeldActieTaak

Druk twee keer op de lijntoets en vervolgens
op Alles dsch. om gesprekken op die lijn
door te schakelen.

Druk op de lijntoets.

Indicatoren van uw lijnselectie zijn onder
andere:

• De geselecteerde lijn wordt bovenaan
het telefoonscherm weergegeven.

• Op telefoons met kleurschermenwordt
de kleur van het pictogram (op het
lijnlabel) blauw.

Selecteer een lijn om een
gespreksfunctie te gebruiken (als de
lijn een of meer actieve gesprekken
heeft).

Alle gesprekken op de telefoon weergeven
Met Alle gesprekken kunt u een lijst weergeven, gesorteerd in chronologische volgorde (oudste eerst) van
alle actieve gesprekken op al uw telefoonlijnen. U ziet ook de normale telefoongesprekken, gedeelde lijn,
ingebroken gesprekken en conferentiegesprekken.

U gebruikt deze functie als u meerdere lijnen hebt of als u lijnen deelt met andere gebruikers. Met de weergave
Alle gesprekken:

• Alle actieve gesprekken worden op één plek weergegeven. Zo is het eenvoudig gesprekken op alle lijnen
te bekijken en erop te reageren.

• Als u de hoorn van de haak haalt, selecteert de telefoon uw primaire lijn. Hiermee voorkomt u onbedoeld
gebruik van een gedeelde lijn.

• U kunt op de knipperende oranje sessietoets drukken om een inkomend gesprek op alle lijnen te
beantwoorden. U hoeft niet eerst de lijn met het inkomende gesprek te selecteren.

Uw systeembeheerder stelt de toets Alle gesprekken in, afhankelijk van uw belbehoeften en uwwerkomgeving.

De toets Alle gesprekken is de sessietoets met een gekoppeld pictogram. Als het pictogram wordt gewijzigd,
hebt u een gesprek gemist. Druk op het pictogram om de gespreksgeschiedenis voor het gemiste gesprek te
bekijken.

Uw systeembeheerder kan ook instellen dat uw primaire lijn automatisch alle gesprekken weergeeft. Uw
systeembeheerder kan uw telefoon ook zo instellen dat de primaire lijn met de weergave Alle gesprekken
wordt weergegeven als een gesprek is beëindigd.

Procedure

Stap 1 Druk op Alle gesprekken om alle gesprekken weer te geven.
Stap 2 Als u de toets Alle gesprekken niet ziet, drukt u op Primaire lijn.
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Gesprekken beantwoorden
Met Beantwoorden kunt u het oudste beschikbare gesprek eerst beantwoorden op alle lijnen die op uw telefoon
verschijnen, inclusief gesprekken voor 'Terugverwijzing in wachtstand' en 'Terugverwijzing in parkeerstand'
die een waarschuwingsstatus hebben. Inkomende gesprekken hebben altijd prioriteit over gesprekken in de
wachtstand of 'Terugverwijzing in parkeerstand'.

Uw systeembeheerder stelt de toets Beantwoorden in, afhankelijk van uw belbehoeften en uwwerkomgeving.
Normaal gesproken wordt deze functie ingesteld voor gebruikers die meerdere lijnen hebben.

Wanneer u een gesprek ontvangt, ziet u een meldingsvenster op het telefoonscherm. Dit wordt een 'call toast'
genoemd. De call toast blijft zichtbaar gedurende een vooraf ingestelde tijdsduur. Als een inkomend gesprek
doorgeschakeld is vanaf een andere telefoon, ziet u mogelijk aanvullende informatie in de call toast waarin
wordt aangegeven dat het gesprek is doorgeschakeld.

Als een inkomend gesprek doorgeschakeld is vanaf een andere telefoon, ziet u mogelijk aanvullende informatie
waarin wordt aangegeven dat het gesprek is doorgeschakeld. Uw systeembeheerder bepaalt hoeveel aanvullende
informatie wordt weergegeven. Aanvullende informatie kan bijvoorbeeld de naam zijn van de persoon die
het gesprek naar u heeft doorgeschakeld of informatie over de beller.

Neem voor meer informatie contact op met de systeembeheerder.

Het oudste gesprek eerst beantwoorden
Met Beantwoorden kunt u het oudste beschikbare gesprek eerst beantwoorden op alle lijnen die op uw telefoon
verschijnen, inclusief gesprekken voor 'Terugverwijzing in wachtstand' en 'Terugverwijzing in parkeerstand'
die een waarschuwingsstatus hebben. Inkomende gesprekken hebben altijd prioriteit over gesprekken in de
wachtstand of 'Terugverwijzing in parkeerstand'.

Uw systeembeheerder stelt de toets Beantwoorden in, afhankelijk van uw belbehoeften en uwwerkomgeving.
Normaal gesproken wordt de toets Beantwoorden ingesteld als u meerdere lijnen hebt.

Wanneer u een gesprek ontvangt, ziet u een meldingsvenster op het telefoonscherm. Dit wordt een 'call toast'
genoemd. De call toast blijft zichtbaar gedurende een vooraf ingestelde tijdsduur. Uw systeembeheerder stelt
de standaardtijd in.

Als een inkomend gesprek doorgeschakeld is vanaf een andere telefoon, ziet u mogelijk aanvullende informatie
in de call toast waarin wordt aangegeven dat het gesprek is doorgeschakeld. Uw systeembeheerder bepaalt
hoeveel aanvullende informatie wordt weergegeven. Aanvullende informatie kan bijvoorbeeld de naam zijn
van de persoon die het gesprek naar u heeft doorgeschakeld of informatie over de beller.

Procedure

Als u het oudste inkomende gesprek eerst wilt beantwoorden, drukt u op Beantwoorden.

Gesprek opnemen
Met de functie Gesprek opnemen kunt u een gesprek dat binnenkomt op de telefoon van een collega
beantwoorden door het gesprek om te leiden naar uw eigen telefoon. Uw systeembeheer stelt groepen in en
kan u toewijzen aan één of meer groepen. Uw systeembeheerder stelt ook de schermtoetsen Gesprek opnemen
in, afhankelijk van uw belbehoeften en uw werkomgeving.

   Gebruikershandleiding van de Cisco IP-telefoon 8800-serie
32

Basisgebruik
Gesprekken beantwoorden



U kunt Gesprek opnemen gebruiken wanneer u collega's hebt die eveneens gesprekken afhandelen.

U kunt gesprekken op drie manieren opnemen:

Opnemen

Hiermee kunt u een gesprek dat binnenkomt op een ander toestel binnen uw groep aannemen op uw
eigen toestel.

Als er meerdere gesprekken kunnen worden aangenomen, neemt uw telefoon eerst het oudste gesprek
aan (dat het langst overgaat).

Groep opnemen

Hiermee kunt u een gesprek dat binnenkomt op een ander toestel buiten uw groep aannemen op uw
eigen toestel door:

• Een opneemcode voor de groep (dat u van de systeembeheerder hebt gekregen) te gebruiken.

• Het nummer te draaien van het apparaat dat overgaat.

Andere opnemen

Hiermee kunt u een gesprek dat binnenkomt op een ander toestel binnen uw groep of in een gekoppelde
groep aannemen op uw eigen toestel.

U kunt ook inkomende gesprekken controleren en beantwoorden met de Lijnstatusindicatoren als uw
systeembeheerder Lijnstatusindicatoren op sneltoetsen voor u heeft ingesteld. Met Lijnstatusindicatoren kunt
u zien of een lijn die is gekoppeld aan een sneltoets inactief is, in gebruik is, in de status Niet storen staat of
overgaat.

Verwante onderwerpen

Lijnstatusindicatoren, op pagina 76

Een gesprek beantwoorden met de functie Opnemen
Met Gesprek opnemen kunt u een gesprek beantwoorden als de telefoon van een collega overgaat. U schakelt
het gesprek dan door naar uw telefoon.

U kunt Gesprek opnemen gebruiken wanneer u collega's hebt die eveneens gesprekken afhandelen.

U kunt gesprekken op drie manieren opnemen:

• Opnemen: hiermee kunt u een gesprek dat binnenkomt op een ander toestel binnen uw groep aannemen
op uw eigen toestel.

Als er meerdere gesprekken kunnen worden aangenomen, neemt uw telefoon eerst het oudste gesprek
aan (dat het langst overgaat).

• Groep opnemen: hiermee kunt u een gesprek dat binnenkomt op een ander toestel buiten uw groep
aannemen op uw eigen toestel door:

• Een opneemcode voor de groep (dat u van de systeembeheerder hebt gekregen) te gebruiken.

• Het nummer te draaien van het apparaat dat overgaat.
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• Andere opnemen: hiermee kunt u een gesprek dat binnenkomt op een ander toestel binnen uw groep of
in een gekoppelde groep aannemen op uw eigen toestel.

Uw systeembeheerder stelt uw groep en toetsen voor opnemen in, afhankelijk van uw belbehoeften en uw
werkomgeving.

U kunt ook inkomende gesprekken controleren en beantwoorden met de Lijnstatusindicatoren als uw
systeembeheerder Lijnstatusindicatoren op sneltoetsen voor u heeft ingesteld. Met Lijnstatusindicatoren kunt
u zien of een lijn die is gekoppeld aan een sneltoets inactief is, in gebruik is, in de status Niet storen staat of
overgaat.

Procedure

Stap 1 Voer een van de volgende handelingen uit:

• Druk op Opnemen om een inkomend gesprek in uw groep naar uw telefoon door te schakelen.

• Als u meerdere lijnen hebt en het gesprek op een niet-primaire lijn wilt opnemen, drukt u eerst op de
gewenste lijntoets en vervolgens op Opnemen.

Als de telefoon de functie voor automatisch opnemen ondersteunt, hebt u nu contact met de beller.

Stap 2 Als de telefoon overgaat, drukt u op Beantwoorden om het gesprek te beantwoorden.

Een gesprek beantwoorden met de functie Groep opnemen en een telefoonnummer

Procedure

Stap 1 Voer een van de volgende handelingen uit:

• Druk op Groep opn..

• Als u meerdere lijnen hebt en het gesprek op een niet-primaire lijn wilt opnemen, drukt u eerst op de
gewenste lijntoets en vervolgens op Groep opn..

Stap 2 Voer het nummer in van de telefoonlijn met het gesprek dat u wilt opnemen.
Als het gesprek bijvoorbeeld op lijn 12345 overgaat, voert u 12345 in.

Als de telefoon de functie voor automatisch opnemen ondersteunt, hebt u nu contact met de beller.

Stap 3 Als de telefoon overgaat, drukt u op Beantwoorden om het gesprek te beantwoorden.
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Een gesprek beantwoorden met de functie Groep opnemen en een nummer voor Groep opnemen

Procedure

Stap 1 Voer een van de volgende handelingen uit:

• Druk op Groep opn. om een gesprek te beantwoorden op een telefoon buiten uw opnamegroep.

• Als u meerdere lijnen hebt en het gesprek een andere lijn wilt beantwoorden, drukt u eerst op de gewenste
lijntoets en vervolgens op Groep opn..

Stap 2 Voer het nummer voor groep opnemen in.
Als de telefoon de functie voor automatisch opnemen ondersteunt, hebt u nu contact met de beller.

Stap 3 Als de telefoon overgaat, drukt u op Beantwoorden om het gesprek te beantwoorden.

Een gesprek beantwoorden met de functie Andere opnemen

Procedure

Stap 1 Voer een van de volgende handelingen uit:

• Druk op Opnemen om een gesprek in uw groep voor opnemen of in een gekoppelde groep van uw
telefoon te beantwoorden.

• Als u meerdere lijnen hebt en het gesprek op een andere lijn wilt beantwoorden, drukt u eerst op de
gewenste lijntoets en vervolgens op Opnemen.

Stap 2 Als de telefoon overgaat, drukt u op Beantwoorden om het gesprek te beantwoorden.

Gesprekken automatisch beantwoorden
Inkomende gesprekken kunnen automatisch door uw telefoon worden beantwoord als deze één keer is
overgegaan. Uw systeembeheerder stelt in of de functie Automatisch beantwoorden met de luidspreker of
met de headset werkt. Neem voor meer informatie contact op met de beheerder.

Procedure

Stap 1 Als uw telefoon is ingesteld om gesprekken automatisch te beantwoorden met de headset.
a) Als u automatisch gesprekken wilt beantwoorden met een headset, bereidt u de telefoon op de volgende

manier voor:
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• Zorg ervoor dat uw headset is aangesloten op de telefoon.

• Zorg ervoor dat de headsettoets oplicht.

Wanneer u een gesprek ontvangt, wordt het gesprek automatisch beantwoord en praat u met behulp
van de headset met de beller.

b) Gebruik de toetsen en schermtoetsen om gesprekken te beëindigen of zelf iemand te bellen. Gebruik niet
de headsettoets .

c) Als u gesprekken niet automatisch wilt beantwoorden met uw headset, drukt u op de headsettoets
om de headset uit te schakelen en de hoorn of luidspreker te gebruiken.

Stap 2 Als uw telefoon is ingesteld om gesprekken automatisch te beantwoorden met de luidspreker.
a) Als u automatisch gesprekken wilt beantwoorden met de luidspreker, bereidt u de telefoon op de volgende

manier voor:

• Zorg ervoor dat de headsettoets niet oplicht.

• Laat de hoorn op de haak liggen.

Wanneer u een gesprek ontvangt, wordt het gesprek automatisch beantwoord en praat u met behulp
van de luidspreker met de beller.

b) Als u gesprekken niet automatisch wilt beantwoorden met uw luidspreker, drukt u op de headsettoets
om gesprekken te beantwoorden of mensen te bellen met een headset of de hoorn.

Reageren op een melding 'Wachtend gesprek'
'Wachtend gesprek' biedt het volgende om te melden dat er een nieuw gesprek binnenkomt op uw telefoon
als u bezig bent met een ander gesprek:

• Toon 'Wachtend gesprek' (één piepje)

• Een knipperende oranje lijntoets

Deze functie wordt geconfigureerd door de beheerder.
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Procedure

Stap 1 Druk op de knipperende oranje lijntoets of druk op Beantwoorden om het gesprek te beantwoorden. U kunt
ook naar het gesprek bladeren en op Kies drukken om te beantwoorden. Uw telefoon zet het oorspronkelijke
gesprek automatisch in de wachtstand en beantwoordt het inkomende gesprek.

Stap 2 Als het gesprek op een andere lijn binnenkomt, moet u eerst op de lijntoets of op Alle gesprekken drukken
indien beschikbaar om de inkomende sessie weer te geven en vervolgens het gesprek te beantwoorden.

Stap 3 Als het gesprek op dezelfde lijn binnenkomt en niet zichtbaar is, omdat er veel gesprekken zijn, moet u bladeren
om de sessies weer te geven.

Stap 4 Als een programmeerbare functietoets om gesprekken te beantwoorden is ingeschakeld door uw
systeembeheerder, kunt u op de functietoets drukken om een inkomend gesprek te beantwoorden, ongeacht
de lijn van het gesprek of de lijn die momenteel zichtbaar is. De telefoon wisselt automatisch van lijn om het
gesprek weer te geven.

Gesprekken beheren

Een gesprek weigeren
Met Weigeren kunt u een actief of inkomend gesprek naar uw voicemailsysteem of naar een vooringesteld
telefoonnummer sturen. Neem voor meer informatie contact op met de systeembeheerder.

U kunt het inkomende gesprek dempen. Druk een keer op Volume omlaag en laat het inkomende gesprek
doorschakelen (naar de voicemail of een vooraf bepaald nummer dat is ingesteld door de systeembeheerder).

Procedure

Stap 1 Als u een inkomend gesprek wilt doorverbinden terwijl u aan het bellen bent, markeert u het inkomende
gesprek en drukt u op Afwijzen. Druk anders op Afwijzen om het huidige actieve gesprek door te verbinden.

Stap 2 Als u een inkomend gesprek wilt doorverbinden terwijl u niet aan het bellen bent, drukt u op Afwijzen.
Stap 3 Als u een gesprek in de wachtstand wilt doorverbinden, hervat u eerst het gesprek en drukt u vervolgens op

Afwijzen.

Een gesprek doorverbinden naar een ander nummer
Met Doorverbinden kunt u een verbonden gesprek vanaf uw telefoon doorverbinden naar een ander nummer.

• U kunt een gesprek doorverbinden naar een ander door u opgegeven nummer.

• U kunt twee gesprekken naar elkaar doorverbinden zonder dat u zelf op de lijn hoeft te blijven.
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Uw systeembeheerder beheert de mogelijkheid om gesprekken door te verbinden van de ene naar de andere
lijn.

Procedure

Stap 1 Zorg ervoor dat u zich in een actief gesprek bevindt (niet in de wacht).
Stap 2 Druk op Doorvb .
Stap 3 Voer het nummer in van degene naar wie u wilt doorverbinden of druk op een snelkeuzetoets.
Stap 4 Wacht totdat de ontvanger opneemt of ga verder met stap 5 terwijl de telefoon overgaat.
Stap 5 Druk opnieuw op Doorvb .

Wisselen tussen gesprekken alvorens een gesprek door te verbinden
Nadat u verbinding hebt gemaakt met de ontvanger, maar voordat u hier een gesprek naar doorverbindt, kunt
u opWisselen drukken om tussen de twee gesprekken te wisselen. Zo kunt u met de verschillende partijen
afzonderlijk spreken voordat u het doorverbinden voltooit.

Procedure

Stap 1 Bel een nieuwe conferentiedeelnemer, maar voeg de deelnemer niet toe aan de conferentie.
Stap 2 Druk opWisselen om te schakelen tussen de deelnemer en de conferentie.

Gesprekken controleren en opnemen
Met Controleren en opnemen kunt u gesprekken indien gewenst controleren en opnemen. Uw systeembeheerder
schakelt deze functie in. De functie kan worden ingesteld voor automatisch opnemen van alle gesprekken of
opnemen van individuele gesprekken wanneer dit nodig is.

Procedure

Als u opnemen wilt starten of stoppen, drukt u op uw telefoon op Opnemen.

Tijdens het controleren en opnemen van gesprekken hoort u mogelijk meldingstonen. De persoon die het
gesprek controleert en opneemt (indien geconfigureerd) hoort standaard de meldingstonen niet.

Gesprek doorschakelen
Met Gesprek doorschakelen kunt u gesprekken van elke lijn op uw telefoon doorschakelen naar een ander
nummer.
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Er zijn twee soorten doorschakelfuncties die uw systeembeheerder kan instellen op uw telefoon:

• Onvoorwaardelijk doorschakelen (Alle gesprekken doorschakelen): dit is van toepassing op alle
gesprekken die u ontvangt. U kunt Alle gesprekken doorschakelen direct op uw telefoon voor elke lijn
instellen. Als u Alle gesprekken doorschakelen op afstand wilt instellen, gaat u naar het Self Care Portal.

• Voorwaardelijk doorschakelen (Gesprekken met geen gehoor doorschakelen, gesprekken met bezettoon
doorschakelen, gesprekkenmet geen bereik doorschakelen): dit is van toepassing op bepaalde gesprekken
die u ontvangt, afhankelijk van voorwaarden, en wordt ingesteld vanaf het Self Care Portal.

Als u gesprekken vanaf uw telefoon doorschakelt:

• Voert u het nummer waarnaar u de gesprekken wilt doorschakelen op dezelfde manier in als wanneer u
het op uw telefoon zou kiezen. Voeg indien nodig een toegangscode voor een buitenlijn of het netnummer
toe.

• Gesprekken doorschakelen is telefoonlijnspecifiek. Als een gesprek binnenkomt op een lijn waarvoor
gesprekken doorschakelen niet is ingeschakeld, gaat de telefoon gewoon over.

• Uw systeembeheerder kan andere opties voor het doorschakelen van gesprekken instellen:

◦ Toestaan dat gesprekken die vanaf het nummer waarnaar de gesprekken worden doorgeschakeld,
blijven overgaan in plaats van dat ze worden doorgeschakeld.

◦ Voorkomen dat u een doorschakellus maakt of het maximale aantal koppelingen in een
doorschakelketen overschrijdt.

Alle gesprekken doorschakelen

Procedure

Stap 1 Druk op een inactieve lijn waarnaar u gesprekken wilt doorschakelen op Alles doorschakelen.
Stap 2 Voer een telefoonnummer in of selecteer een nummer uit de lijst Belgeschiedenis.

Afhankelijk van de configuratie van uw voicemailsysteem kunt u mogelijk op Berichten drukken om alle
gesprekken door te schakelen naar de voicemail.
Er verschijnt gedurende enkele seconden een visuele bevestiging met het nummer waarnaar uw gesprekken
worden doorgeschakeld.

Stap 3 U kunt als volgt controleren of uw gesprekken worden doorgeschakeld:

• Pictogram Alles doorschakelen in het lijnlabel.

• De doorschakelinformatie in de header.

Stap 4 Als u het doorschakelen van gesprekken wilt annuleren, drukt u op Dschakel uit.
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Telefoon dempen
Met de functie Dempen kunt u audio-invoer voor de hoorn, headset of luidspreker blokkeren. Dit betekent
dat u wel de andere deelnemers van het gesprek hoort, maar zij kunnen u niet horen.

Als u tijdens een videogesprek de audio dempt, wordt de video niet gestopt. Als u wilt dat uw camera stopt
met het uitzenden van video, sluit u de sluiter door deze linksom te draaien.

Procedure

Stap 1 Druk op Dempen om Dempen in te schakelen.
Stap 2 Druk nogmaals op Dempen om Dempen uit te schakelen.

Gesprekken in de wacht zetten
Met 'Wacht' kunt u een actief gesprek in de wacht zetten. U kunt slechts één actief gesprek hebben. Alle andere
gesprekken worden in de wacht gezet. In de wacht werkt zowel met uw hoorn als met uw USB-headset.

Tijdens een videogesprek wordt geen video uitgezonden totdat u het gesprek hervat.

Procedure

Druk tijdens een actief gesprek opWacht.

Schakelen tussen actieve gesprekken en gesprekken in de wachtstand
Gebruik de lijntoetsen om te schakelen tussen gesprekken in de wachtstand en verbonden gesprekken.

Procedure

Als u een gesprek in de wachtstand en een actief gesprek hebt, drukt u op de lijntoets voor het gesprek in de
wachtstand om dat gesprek te hervatten en plaatst u het andere gesprek automatisch in de wachtstand.

Een gesprek in de wachtstand plaatsen door een nieuw gesprek te
beantwoorden

Als u al een gesprek voert en een nieuw gesprek ontvangt, wordt het eerste gesprek automatisch in de wachtstand
geplaatst als u het nieuwe gesprek beantwoordt.

Procedure

Druk op de knipperende oranje lijntoets of druk opBeantwoorden om het inkomende gesprek te beantwoorden.
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Reageren op een melding 'Terugverwijzing in wachtstand'
'Terugverwijzing in wachtstand' geeft een melding wanneer een gesprek in de wacht staat.

Een melding 'Terugverwijzing in wachtstand' is vergelijkbaar met een melding van een nieuw gesprek en
bevat deze signalen:

• Eén keer overgaan, wordt herhaald met bepaalde intervallen

• Knipperende oranje lijntoets

• Knipperende berichtindicator op de hoorn

• Visuele melding op het telefoonscherm

Procedure

Druk op de knipperende oranje lijntoets of druk op Beantwoorden om het gesprek in de wachtstand te
hervatten.

Controleren of een gedeelde lijn in de wacht staat
Als een gesprek op een gedeelde lijn in de wacht is gezet door een andere gebruiker, wordt een knipperende

rode lijntoets en het pictogram In de wacht weergegeven.

Extern in de wacht
Als u een gesprek in de wacht zet terwijl u een gedeelde lijn gebruikt, knippert de lijntoets groen en wordt

het pictogram In de wacht weergegeven op de telefoon. Als iemand anders een gesprek in de wacht zet,
knippert de lijntoets rood en wordt het pictogram 'Extern in de wacht' weergegeven op de telefoon.

Terugbelmelding instellen
Procedure

Stap 1 Druk op Terugbellen terwijl u de bezettoon of de beltoon hoort.
Stap 2 Druk op Afsluiten om het bevestigingsscherm te sluiten.

Uw telefoon geeft een melding als de lijn vrij is.

Stap 3 Druk op /Gesprek om het gesprek opnieuw te plaatsen.
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Gesprek parkeren
Met Gesprek parkeren kunt u de telefoon gebruiken om een gesprek te parkeren (tijdelijk op te slaan), waarna
u het vanaf een andere telefoon (zoals de telefoon op het bureau van een collega of in een conferentieruimte)
kunt voortzetten.

U kunt een gesprek op twee manieren parkeren:

Parkeren

Hiermee kunt u een actief gesprek dat u op uw telefoon hebt opgenomen, parkeren, en weer voortzetten
vanaf een andere telefoon in het Cisco Unified Communications Manager-systeem.

Doorverbonden gesprek parkeren

Hiermee kunt u een actief gesprek op twee manieren parkeren en voortzetten:

• Hulp bij doorverbonden gesprek parkeren: hiermee kunt u een actief gesprek parkeren met een
functietoets, die uw systeembeheerder heeft ingesteld als een snelkeuzelijn.

Bij dit soort doorgeschakelde gesprekken kunt u de status van de lijn (in gebruik of inactief)
controleren met de Lijnstatusindicatoren.

• Handmatig doorverbonden gesprek parkeren: hiermee kunt u een actief gesprek parkeren door
dit door te verbinden naar een nummer voor Gesprek doorverbinden, dat uw systeembeheerder
heeft ingesteld.

U neemt het gesprek op een andere telefoon aan door een voorvoegsel voor het ophalen van een
geparkeerd gesprek te kiezen (dit hebt u gekregen van uw systeembeheerder) en vervolgens het
nummer van het Doorgeschakelde gesprek te kiezen dat u hebt gebruikt om het gesprek te parkeren.

Uw systeembeheerder stelt de functie 'Doorverbonden gesprek parkeren' of de functie 'Parkeren' in op uw
telefoon, maar niet beide.

Verwante onderwerpen

Lijnstatus, op pagina 76

Gesprekken parkeren en ontvangen met Gesprek parkeren

Procedure

Stap 1 Druk tijdens het gesprek op Parkeren en hang vervolgens op.
Uw telefoon geeft het nummer weer waar het systeem het gesprek heeft geparkeerd. Het geparkeerde gesprek
wordt in de wacht gezet en u kunt op Hervatten drukken om het gesprek op uw telefoon te hervatten.

Stap 2 Voer vanuit een andere Cisco IP-telefoon in uw netwerk het nummer in waar het gesprek is geparkeerd om
het gesprek op te halen.

Stap 3 Als u het gesprek niet binnen een bepaalde tijd (ingesteld door uw systeembeheerder) ophaalt, ontvangt u een
waarschuwingstoon en kunt u het volgende doen:

• Druk op Beantwoorden om het gesprek op uw telefoon te beantwoorden.
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• Haal het gesprek op vanaf een andere telefoon.

Als u het gesprek niet binnen de opgegeven tijd ophaalt of beantwoordt, wordt het gesprek omgeleid naar een
andere bestemming (ingesteld door uw systeembeheerder), zoals voicemail. Als het gesprek wordt omgeleid,
kan dit niet meer worden opgehaald met Gesprek parkeren.

Een gesprek parkeren met Hulp bij doorverbonden gesprek parkeren

Procedure

Stap 1 Druk tijdens een gesprek op BLF Doorverbonden gesprek parkeren op een lijn die een inactieve
Lijnstatusindicator weergeeft.

Stap 2 Haal als volgt het gesprek op vanaf een andere Cisco IP-telefoon in uw netwerk:
a) Voer het voorvoegsel voor 'Geparkeerd gesprek ophalen' in.
b) Kies het nummer van het omgeleide gesprek.

Stap 3 Als u het gesprek niet ophaalt binnen de tijd die is ingesteld door uw systeembeheerder, ontvangt u een
inkomend gesprek met de melding 'Parkeren gesprek terugverw'. U kunt dan op 'beantwoorden' drukken om
het gesprek te beantwoorden. De andere telefoons kunnen dat gesprek niet meer ophalen.

• Druk op Hervatten om het gesprek op uw telefoon te hervatten.

• Haal het gesprek op vanaf een andere telefoon.

Een gesprek parkeren met Handmatig doorverbonden gesprek parkeren

Procedure

Stap 1 Druk tijdens het gesprek op Doorvb .
Stap 2 Voer het nummer van het omgeleide gesprek in waar u het gesprek parkeert.
Stap 3 Druk opnieuw op Doorvb om het gesprek te parkeren en hang vervolgens op.
Stap 4 Haal als volgt het gesprek op vanaf een andere Cisco IP-telefoon in uw netwerk:

a) Voer het voorvoegsel voor 'Geparkeerd gesprek ophalen' in.
b) Kies het nummer van het omgeleide gesprek.

Stap 5 Als u het gesprek niet ophaalt binnen de tijd die is ingesteld door uw systeembeheerder, ontvangt u een
waarschuwingstoon. U kunt dan het volgende doen:

• Druk op Hervatten om het gesprek op uw telefoon te hervatten.

• Haal het gesprek op vanaf een andere telefoon.
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Intercomgesprekken beheren
Met Intercom kunt u eenrichtingsgesprekken plaatsenmet behulp van een toegewezen of kiesbare intercomlijn.

Als u een intercomgesprek plaatst, beantwoordt de ontvangende telefoon het gesprek automatisch met dempen
geactiveerd (fluistermodus) en zendt uw bericht uit via de luidspreker, headset of hoorn van de ontvanger, als
een van deze apparaten actief is.

Nadat de ontvanger het intercomgesprek heeft ontvangen, kan deze tweewegsaudio starten (verbondenmodus)
om het gesprek te voeren.

Een toegewezen intercomgesprek tot stand brengen
Met Intercom kunt u eenrichtingsgesprekken plaatsenmet behulp van een toegewezen of kiesbare intercomlijn.

Als u een intercomgesprek plaatst, beantwoordt de ontvangende telefoon de oproep automatisch met dempen
geactiveerd (fluistermodus) en zendt uw bericht uit via de luidspreker, headset of hoorn van de ontvanger, als
een van deze apparaten actief is.

Nadat de ontvanger het intercomgesprek heeft ontvangen, kan deze tweewegsaudio starten (verbondenmodus)
om het gesprek te voeren.

Procedure

Stap 1 Druk op Intercom.
Uw telefoon schakelt over naar de fluistermodus totdat de ontvanger het intercomgesprek
accepteert. Als u bezig bent met een actief gesprek, wordt dat gesprek in de wacht gezet.

Opmerking

Stap 2 Luister naar de intercomwaarschuwingstoon en begin met praten.
Stap 3 Druk op Intercom om het gesprek te beëindigen.

Een kiesbaar intercomgesprek tot stand brengen

Procedure

Stap 1 Druk op Intercom.
Stap 2 Voer de intercomcode in.

Uw telefoon schakelt over naar de fluistermodus totdat de ontvanger het intercomgesprek
accepteert. Als u bezig bent met een actief gesprek, wordt dat gesprek in de wacht gezet.

Opmerking

Stap 3 Luister naar de intercomwaarschuwingstoon en begin met praten.
Stap 4 Druk op Intercom om het gesprek te beëindigen.
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Een intercomgesprek ontvangen
Met Intercom kunt u eenrichtingsgesprekken plaatsenmet behulp van een toegewezen of kiesbare intercomlijn.

Nadat de ontvanger het intercomgesprek heeft ontvangen, kan deze tweewegsaudio starten (verbondenmodus)
om het gesprek te voeren.

Procedure

Stap 1 Als een intercomgesprek binnenkomt op uw telefoon, ziet u een bericht op uw telefoonscherm, hoort u een
geluidsmelding en beantwoordt uw telefoon het intercomgesprek met 'dempen' geactiveerd. U kunt als volgt
het intercomgesprek afhandelen:

• Luister naar de intercombeller in de fluistermodus. Andere gespreksactiviteiten waarbij u al betrokken
bent, worden gelijktijdig voortgezet. In de fluistermodus kan de intercombeller u niet horen.

• Druk op Intercom om naar de verbonden modus te schakelen. In de verbonden modus kunt u met de
intercombeller praten.

Stap 2 Druk op Intercom om het gesprek te beëindigen.

Telefoongegevens weergeven
Met deze functie kunt u de volgende gegevens weergeven op uw telefoon:

• Modelnummer

• IP-adres

• Hostnaam

• Actieve belasting

• Laatste upgrade

• Actieve server

• Stand-by-Server

U kunt de functie Een probleem melden openen vanuit het venster Telefoongegevens. Zie het gedeelte 'Cisco
Collaboration Hulpprogramma voor foutenrapportage' voor meer informatie.

Procedure

Stap 1 Druk op Toepassingen .
Stap 2 Selecteer Telefoongegevens.
Stap 3 Druk op Afsluiten om terug te gaan naar het scherm Toepassingen.

U kunt op Details weergeven drukken om het upgradeproces tijdens een upgrade te bekijken.Opmerking
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Videogesprekken
De Cisco IP-telefoons 8845 en 8865 ondersteunen videogesprekken met de ingebouwde camera. Gebruik de
camera om samen te werken met vrienden en collega's of om vergaderingen met beeld via uw telefoon te
houden.

Beide partijen moeten een telefoon met videomogelijkheden hebben om een videogesprek te voeren.

Een videogesprek heeft de volgende functies:

• PIP - dit geeft een kleinere afbeelding van de uitgaande video weer, waardoor u inkomende en uitgaande
video tegelijkertijd kunt zien. U kunt kiezen uit vier PIP-posities: rechtsonder, rechtsboven, linksboven
en linksonder. U kunt PIP ook uitschakelen.

• Video verbergen: verplaatst de weergegeven video achter het actieve gesprek. De video in PIP wordt
niet weergegeven. Gebruik deze functie om de telefoondesktop weer te geven tijdens een videogesprek.

• Wisselen: wisselt de weergaven in de PIP-weergave. De schermtoets Wisselen wordt grijs als PIP is
uitgeschakeld.

• Eigen beeld video: selecteer Eigen beeld om uw eigen beeld te zien op video.

De Cisco IP-telefoons 8845 en 8865 hebben handmatige sluiters. Als u in een actief gesprek bent, draait u de
sluiter rechtsom om de sluiter te openen en video uit te zenden. Draai de sluiter linksom om de sluiter te sluiten
en de video-uitzending te stoppen. Als u de sluiter tijdens een videogesprek sluit, wordt het gesprek niet
beëindigd.

We raden aan dat u de camerasluiter na elk gesprek sluit om ervoor te zorgen dat u niet ongewenste video
naar de volgende beller verstuurt.

Tijdens een videogesprek worden de schermtoetsen op het telefoonschermweergegeven. Ze verdwijnen echter
na 10 seconden van het scherm als u niet op een toets drukt. Druk op een schermtoets en de functies verschijnen
weer.

Verwante onderwerpen

Videoblootstelling aanpassen, op pagina 112
De videobandbreedte aanpassen, op pagina 112
Video inschakelen via uw computer, op pagina 113

Een videogesprek plaatsen
De Cisco IP-telefoons 8845 en 8865 ondersteunen videogesprekken. Tijdens een audiogesprek opent u de
sluiter op de videocamera om een videogesprek te creëren. Voor een videogesprek moeten beide partijen een
telefoon met camera hebben.
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Procedure

Stap 1 Voer een nummer in wanneer de telefoon niet actief is.
Stap 2 Pak de hoorn op of druk op Nieuw gesprek, Headset of Luidspreker .
Stap 3 Open de sluiter van de videocamera.

Video stoppen
Tijdens een videogesprek kunt u uw videocamera uitschakelen als u visuele privacy nodig hebt. Audio wordt
niet beïnvloed.

Procedure

Stap 1 Sluit de camerasluiter door deze linksom te draaien.
Stap 2 Open de camerasluiter door deze rechtsom te draaien om video te hervatten.

Video verbergen of weergeven
Uw systeembeheerder stelt de standaardschermtoets (Video verbergen of Video weergeven) en de
standaardweergave in (video verborgen of video weergegeven).

Als u de functie Video verbergen of Video weergeven inschakelt, wordt de weergegeven video naar de
achtergrond verplaatst en wordt deze weergegeven met een wazig effect.

Procedure

Stap 1 Als u de video wilt verbergen, drukt u op Video verbergen.
Stap 2 Als u de video wilt weergeven, drukt u op Video weergeven.

Picture-in-pictureposities aanpassen
U kunt de Picture-in-pictureplaatsing (PIP) aanpassen met de PIP-schermtoets. Kies uit vier posities:
rechtsonder, rechtsboven, linksboven en linksonder. U kunt ook het Navigatiecluster en de toets Kies gebruiken
om de PIP-plaatsing aan te passen. Houd het Navigatiecluster in één richting ingedrukt om PIP-plaatsing te
versnellen.

Druk op Wisselen om te schakelen tussen weergave op volledig scherm en de PIP-weergave.
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Procedure

Stap 1 Druk op PIP om het PIP-venster te verplaatsen naar een ander kwadrant van het scherm. Als u op PIP drukt,
verandert de schermtoets om de huidige PIP-positie weer te geven.

Stap 2 Als u PIP wilt uitschakelen, drukt u vijf keer op PIP.

Aanmelden bij Cisco Unified Communications Self Care Portal
Uw telefoon is een netwerktoestel dat informatie kan delen met andere netwerkapparaten in uw bedrijf,
inclusief uw computer. U kunt zich via uw computer aanmelden bij de Cisco Unified Communications Self
Care Portal. Hier kunt u functies, instellingen en services voor uw telefoon beheren. U kunt bijvoorbeeld de
weergavetaal op uw telefoon beheren, services instellen, contactpersonen toevoegen aan uw persoonlijke
adresboek en snelkeuzecodes instellen.

U moet zich eerst aanmelden voordat u toegang hebt tot uw opties zoals Snelkeuze of Persoonlijk adresboek.
Als u klaar bent met het portal, moet u zich afmelden.

In sommige gevallen kunt u de Cisco Unified Communications Self Care Portal openen zonder dat u zich
hoeft aan te melden. Neem voor meer informatie contact op met uw systeembeheerder.

Raadpleeg deCiscoUnified Communications Self Care Portal Gebruikershandleiding op http://www.cisco.com/
en/US/products/sw/voicesw/ps556/products_user_guide_list.html voor hulp bij het gebruik van het portal.

Procedure

Stap 1 Vraag de systeembeheerder om een URL, gebruikersnaam en standaardwachtwoord voor het portal.
Normaal gesproken is de URL van het portal http://<ip-adres of hostnaam>/ucmuser.

Stap 2 Open een webbrowser op uw computer en voer de URL in.
Stap 3 Als u wordt gevraagd om beveiligingsinstellingen te accepteren, selecteert u Ja of Certificaat installeren.
Stap 4 Voer in het veld Gebruikersnaam uw gebruikers-id in.
Stap 5 Voer in het veld Wachtwoord uw wachtwoord in.
Stap 6 Selecteer Aanmelden.
Stap 7 Selecteer Afmelden om u af te melden.
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H O O F D S T U K  4
Contactpersonen

• Adreslijst van bedrijf, pagina 49

• Persoonlijke directory, pagina 50

• Snelkeuzenummers, pagina 53

• Snelkeuzecodes met persoonlijke directory, pagina 53

• Cisco WebDialer, pagina 55

Adreslijst van bedrijf
Het menu Adreslijst van bedrijf bevat zakelijke contactpersonen die u op uw telefoon kunt bekijken. Uw
systeembeheerder stelt de directory in en onderhoudt deze.

Een contactpersonen zoeken en bellen

Procedure

Stap 1 Druk op Contactpersonen .
Stap 2 Gebruik het Navigatiecluster en de toets Kies om te bladeren en selecteer Bedrijfsdirectory.
Stap 3 Selecteer (een van) deze zoekcriteria om naar een collega te zoeken:

• Voornaam

• Achternaam

Stap 4 Voer de zoekcriteria in, druk op Verzenden en selecteer een contactpersoon.
Stap 5 Voer een van de volgende handelingen uit om te bellen:

• Druk op Bellen.

• Druk op Kies.
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• Druk in het toetsenblok op het nummer dat in rechterbovenhoek van het contactpersoonlabel wordt
weergegeven.

• Druk op Luidspreker .

• Druk op Headset .

• Neem de hoorn van de haak.

Een contactpersoon zoeken en bellen tijdens een gesprek

Procedure

Stap 1 Druk op Contactpersonen .
Stap 2 Gebruik het Navigatiecluster en de toets Kies om te bladeren en selecteer Bedrijfsdirectory.
Stap 3 Selecteer (een van) deze zoekcriteria om naar een collega te zoeken:

• Voornaam

• Achternaam

Stap 4 Voer de zoekcriteria in en druk op Zoeken.
Stap 5 Druk op Bellen.

De telefoon zet het bestaande gesprek in de wachtstand en plaatst het nieuwe gesprek.

Persoonlijke directory
De persoonlijke directory bevat een lijst met uw persoonlijke contactpersonen. U kunt snelkeuzecodes toewijzen
aan contactpersonen in uw persoonlijke directory om deze snel te kunnen bellen.

U kunt uw persoonlijke directory vanaf uw telefoon of vanaf het Cisco Unified Communications Self Care
Portal instellen. Gebruik uw telefoon om snelkeuzecodes toe te wijzen aan contactpersonen in uw persoonlijke
directory. Zie voor informatie deGebruikershandleiding voor Cisco Unified Communications Self Care Portal
op http://www.cisco.com/c/en/us/td/docs/voice_ip_comm/cucm/useroptions/10_5_1/CUCM_BK_U437D0F8_
00_self-care-user-guide-1051.html.
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Aan- en afmelden bij de persoonlijke directory

Procedure

Stap 1 Druk op Contactpersonen .
Stap 2 Selecteer Persoonlijke directory.
Stap 3 Voer de gebruikers-id en PIN in en druk op Verzenden.
Stap 4 Selecteer Afmelden, druk op Kies en druk op OK.

Een contactpersoon in de persoonlijke directory toevoegen vanaf de telefoon

Procedure

Stap 1 Druk op Contactpersonen .
Stap 2 Meld u aan bij de persoonlijke directory.
Stap 3 Selecteer Persoonlijk adresboek.
Stap 4 Druk op Verzenden.
Stap 5 Druk op Nieuw. Mogelijk moet u eerst opMeer drukken.
Stap 6 Voer het alias in.

U kunt ook een naam invoeren.
Stap 7 Druk op Telefoons en voer de telefoonnummers in.

Zorg ervoor dat u vereiste toegangscodes zoals 9 of 1 opneemt.
Stap 8 Druk op Verzenden om de contactpersoon toe te voegen aan uw persoonlijke directory.

Zoeken naar een contactpersoon in de persoonlijke directory

Procedure

Stap 1 Druk op Contactpersonen .
Stap 2 Meld u aan bij de persoonlijke directory.
Stap 3 Selecteer Persoonlijk adresboek.
Stap 4 Selecteer (een van) de volgende opties:

• Achternaam

• Voornaam

Gebruikershandleiding van de Cisco IP-telefoon 8800-serie    
51

Contactpersonen
Aan- en afmelden bij de persoonlijke directory



• Bijnaam

Stap 5 Voer de zoekcriteria in en druk op Verzenden.

Een nummer uit de persoonlijke directory kiezen

Procedure

Stap 1 Druk op Contactpersonen .
Stap 2 Meld u aan bij de persoonlijke directory.
Stap 3 Selecteer Persoonlijke directory en zoek naar een contactpersoon.
Stap 4 Selecteer de contactpersoon die u wilt bellen.
Stap 5 Druk op /Gesprek.

Een contactpersoon in de persoonlijke directory bewerken

Procedure

Stap 1 Druk op Contactpersonen .
Stap 2 Meld u aan bij de persoonlijke directory.
Stap 3 Selecteer Persoonlijk adresboek en zoek naar een contactpersoon.
Stap 4 Druk op Kies.
Stap 5 Druk op Bewerk.
Stap 6 Wijzig de informatie van de contactpersoon.
Stap 7 Druk op Telefoons om een telefoonnummer te wijzigen.
Stap 8 Druk op Bijwerken.
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Een contactpersoon uit de persoonlijke directory verwijderen

Procedure

Stap 1 Druk op Contactpersonen .
Stap 2 Meld u aan bij de persoonlijke directory.
Stap 3 Selecteer Persoonlijk adresboek en zoek naar een contactpersoon.
Stap 4 Druk op Kies.
Stap 5 Druk op Bewerk.
Stap 6 Druk op Verwijderen.

Mogelijk moet u eerst opMeer drukken.

Stap 7 Druk op OK om de verwijdering te bevestigen.

Snelkeuzenummers
Met Snelkeuze kunt u een telefoonnummer bellen vanuit de service 'Snelkeuze' op uw telefoon.

Gesprekken plaatsen met een snelkeuzetoets

Procedure

Stap 1 Druk op Snelkeuze.
Stap 2 Meld u aan bij de persoonlijke directory.
Stap 3 Selecteer Persoonlijke snelkeuzetoetsen.
Stap 4 Selecteer een snelkeuzecode en druk op de schermtoets Kies.

Snelkeuzecodes met persoonlijke directory
U beheert de snelkeuzecodes met Persoonlijke directory met behulp van het menu Contactpersonen op uw
telefoon.
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Een snelkeuzenummer toevoegen aan een contactpersoon in de persoonlijke
directory

Procedure

Stap 1 Druk op Contactpersonen .
Stap 2 Selecteer Persoonlijke directory.
Stap 3 Selecteer Persoonlijk adresboek.
Stap 4 Voer de naam in en druk op Verzenden.
Stap 5 Druk op Kies en druk vervolgens op Snelkeuze.
Stap 6 Selecteer een nummer en druk op Kies.
Stap 7 Blader naar een niet-toegewezen snelkeuze-index en druk op Verzenden.

Een gesprek plaatsen met een snelkeuzecode

Procedure

Stap 1 Druk op Contactpersonen .
Stap 2 Meld u aan bij de persoonlijke directory.
Stap 3 Selecteer Persoonlijke snelkeuzes en blader naar een snelkeuzecode.

Voor meer snelkeuzecodes drukt u op
Volgende.

Opmerking

Stap 4 Selecteer de gewenste code en druk op /Gesprek.

Een snelkeuzecode verwijderen

Procedure

Stap 1 Druk op Contactpersonen .
Stap 2 Meld u aan bij de persoonlijke directory.
Stap 3 Selecteer Persoonlijke snelkeuzes en zoek naar een snelkeuzecode.
Stap 4 Selecteer de gewenste code en druk op Verwijderen.
Stap 5 Selecteer de index en druk op Verwijderen.
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Cisco WebDialer
Met CiscoWebDialer kunt u op uw Cisco IP-telefoon gesprekken voeren met contactpersonen in uw directory
door items in een webbrowser te selecteren.

Neem voor meer informatie contact op met de systeembeheerder.

Cisco WebDialer met een andere online bedrijfsdirectory gebruiken

Procedure

Stap 1 Typ in een webbrowser het adres van de pagina met Cisco WebDialer:
https://[CUCM IP]/webdialer/Webdialer

Stap 2 Voer uw gebruikers-id en wachtwoord in als hierom wordt gevraagd.
Als u Cisco WebDialer voor het eerst gebruikt, controleert u de voorkeuren in het venster
Gesprek voeren.

Opmerking

Stap 3 Kies een lijn of een telefoon.
Als u één telefoon met één lijn hebt, worden de geschikte telefoon en lijn automatisch geselecteerd.

Als u meerdere telefoons van hetzelfde type hebt, wordt de telefoon in de lijst aangegeven aan de hand van
het apparaattype en het MAC-adres. Als u het MAC-adres op uw telefoon wilt weergeven, selecteert u
Toepassingen > Telefoongegevens.

Stap 4 Voer het telefoonnummer in dat u wilt bellen en druk op Kies.
Stap 5 Selecteer Ophangen of hang de hoorn op nadat u klaar bent met het gesprek.

Cisco WebDialer-voorkeuren wijzigen

Procedure

Stap 1 Plaats een gesprek met behulp van Cisco WebDialer om het venster Gesprek voeren te openen.
Stap 2 Kies een van de volgende opties in het venster Gesprek voeren:

• Voorkeurstaal

• Voorkeursapparaat

Stap 3 Kies een lijn of een telefoon.
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Als u één telefoon met één lijn hebt, worden de geschikte telefoon en lijn automatisch
geselecteerd.

Als u meerdere telefoons van hetzelfde type hebt, wordt de telefoon in de lijst aangegeven aan
de hand van het apparaattype en het MAC-adres. Als u het MAC-adres op uw telefoon wilt
weergeven, selecteert u Toepassingen > Telefoongegevens.

Opmerking

Stap 4 Als u een Toestelmobiliteitsprofiel hebt, selecteert u Toestelmobiliteit in het vervolgkeuzemenu Apparaat
bellen.

Stap 5 Zorg ervoor dat uGespreksinformatie niet weergeven ofAutomatisch sluiten uitschakelen niet selecteert.
Als u Gespreksinformatie niet weergeven selecteert, wordt het venster Gesprek voeren niet
weergegeven de volgende keer dat u de telefoon gebruikt. Als u Automatisch sluiten
uitschakelen selecteert, wordt het gespreksvenster niet automatisch gesloten na 15 seconden.

Opmerking

Afmelden bij Cisco WebDialer

Procedure

Stap 1 Open het venster Gesprek voeren of Ophangen.
Stap 2 Selecteer Afmelden.
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H O O F D S T U K  5
Gespreksgeschiedenis

• Overzicht Gespreksgeschiedenis, pagina 57

• De gespreksgeschiedenis weergeven, pagina 59

• Gegevens van gespreksrecord weergeven, pagina 59

• De Gespreksgeschiedenis filteren, pagina 60

• Kiezen vanuit de Gespreksgeschiedenis, pagina 60

• Een telefoonnummer bewerken, pagina 60

• De Gespreksgeschiedenis wissen, pagina 61

• Een gespreksrecord verwijderen, pagina 61

Overzicht Gespreksgeschiedenis
Met Gespreksgeschiedenis kunt u informatie over de laatste 150 gesprekken op uw telefoon bekijken. De
Gespreksgeschiedenis bevat individuele gesprekken en gespreksgroepen in chronologische volgorde, van het
meest recente gesprek naar het oudste gesprek. Als uw telefoon meerdere lijnen heeft, worden de gesprekken
op alle lijnen samengevoegd. De oudste gesprekken boven de limiet van 150 worden verwijderd uit de
geschiedenis.

In het venster Gespreksgeschiedenis wordt de lijninformatie (zoals “Lijn: 5623”) weergegeven in de
rechterbovenhoek om de lijnnaam of het lijnnummer aan te geven waarvoor de gespreksgeschiedenis wordt
weergegeven.

Als uw beheerder dit heeft ingesteld, ziet u pictogrammen naast elk item in de Gespreksgeschiedenis. Het
pictogram geeft de status (Onbekend, Inactief, Bezet of NST) weer van de persoon die heeft gebeld.

Een pictogram aan de linkerkant van de beller-id geeft het gesprekstype weer voor elke gespreksopname of
gespreksgroep:

• Ontvangen:

• Geplaatst:

• Gemist:
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Op de Cisco IP-telefoon 8811 is het pictogram grijs.Opmerking

Als de beller-id niet beschikbaar is, wordt “Onbekend” weergegeven en ziet u het telefoonnummer.

Gesprekken voor dezelfde beller-id en telefoonnummer worden alleen samengevoegd als ze in chronologische
volgorde voorkomen en er geen gesprekken aan zijn gekoppeld. Voor elke groep wordt het tijdstip van het
laatste gesprek en het aantal gesprekken (bijvoorbeeld “(3)”) weergegeven:

• Inkomende (Ontvangen) en uitgaande (Geplaatste) gesprekken worden bij elkaar weergegeven.

• Gemiste gesprekken worden in een aparte groep bij elkaar weergegeven.

Voor elk individueel gesprek of elke gespreksgroep wordt het telefoonnummer weergegeven in blauw en is
gevoelig voor kiezen door aanraken.

Groepsnummers en gesprekkenmet meerdere partijen hebben een pictogram aan de rechterkant van de beller-id
die het gesprek onderscheidt van een normaal gesprek. Deze gesprekken worden niet samen weergegeven,
zelfs niet als ze naast elkaar staan in de lijst.

Een plus-symbool (+) op items in de gespreksgeschiedenis, opnieuw kiezen of gespreksdirectory betekent dat
uw telefoon is ingesteld om internationale nummers weer te geven. Neem voor meer informatie contact op
met de systeembeheerder.

De ontvangen en geplaatste gesprekken van gedeelde lijnen worden in de Gespreksgeschiedenis opgenomen.
Als u alle gespreksgeschiedenislogboeken wilt weergeven, opent u het scherm Gespreksgeschiedenis. In de
volgende tabel worden de gespreksstatus, het pictogram en tag voor gedeelde lijnen weergegeven.

TagGesprekspictogramGespreksstatus

GeplaatstLokaal geplaatste gesprekken

OntvangenLokaal ontvangen gesprekken

Extern geplaatstExtern geplaatste gesprekken

Extern ontvangenExtern ontvangen gesprekken

Gemist

Op de Cisco
IP-telefoon 8811 is
het pictogram grijs.

Opmerking

Gemiste gesprekken

Uw Gespreksgeschiedenislijst geeft de status van gecontroleerde lijnen weer als de functie is ingeschakeld
door uw systeembeheerder. Elk item in de Gespreksgeschiedenislijst geeft een pictogram weer om de status
van de lijn aan te geven. De volgende statussen zijn beschikbaar:

• Offline

• Inactief

• Bezet
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• NST

De gespreksgeschiedenis weergeven
Procedure

Stap 1 Druk op Toepassingen .
Stap 2 Selecteer Recent.
Stap 3 Blader en selecteer een gespreksrecord of gespreksgroep.
Stap 4 Druk op Afsluiten om terug te gaan naar het scherm Toepassingen.

Gegevens van gespreksrecord weergeven
Procedure

Stap 1 Als u een gesprek voert, drukt u op Details weergeven om het scherm Gespreksdetails weer te geven. Op dit
schermworden gespreksgegevens en de duur van het gesprek weergegeven; dit wordt elke seconde bijgewerkt.

Stap 2 Als u geen gesprek voert, volgt u onderstaande stappen.
a) Druk op Toepassingen en selecteer Recent.
b) Selecteer een gespreksrecord uit de lijst en druk op Details weergeven.

Als u in een gespreksrecord zit, kunt u het Navigatiecluster en de toets Kies gemarkeerd
laten om de gespreksgegevens weer te geven.

Opmerking

c) Druk op Terug om terug te gaan naar het scherm Gespreksgeschiedenis.
d) Druk op Afsluiten om terug te gaan naar het scherm Toepassingen.
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De Gespreksgeschiedenis filteren
Procedure

Stap 1 Druk op Toepassingen en selecteer Recent.
Stap 2 Als u gesprekken voor een specifieke lijn wilt sorteren, selecteert u de gewenste telefoonlijn en bekijkt u de

individuele gesprekken.
Stap 3 Als u wilt sorteren op gemiste gesprekken voor een specifieke lijn, selecteert u de gewenste telefoonlijn en

drukt u op Gemiste opr.
Stap 4 Druk op Afsluiten om terug te gaan naar het scherm Toepassingen.

Kiezen vanuit de Gespreksgeschiedenis
Procedure

Stap 1 Als de telefoon niet in de inactieve status staat, voert u de volgende stappen uit:
a) Druk op Toepassingen en selecteer Recent.
b) Selecteer de gespreksrecord die u wilt kiezen en voer een van de volgende handelingen uit:

• Druk op Bellen.

• Neem de hoorn van de haak.

• Druk op Details.

• Druk op Luidspreker of Headset .

Stap 2 Als de telefoon in de inactieve status staat, drukt u op het Navigatiecluster naar beneden en de toets Kies om
het scherm Kiezen met de hoorn op de haak weer te geven.

Een telefoonnummer bewerken
Procedure

Stap 1 Druk op Toepassingen en selecteer Recent.
Stap 2 Druk op Alle lijnen of op de gewenste lijn.
Stap 3 Kies het gesprek dat u wilt bewerken en druk op Gesprek bewerken.
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Druk op het Navigatieblok naar rechts of links om de cursor te
bewegen.

Druk op om het teken links van de cursor te verwijderen.

Opmerking

Stap 4 Druk op Bellen om het nummer te bellen.
Stap 5 Druk op Terug om terug te gaan naar de lijst Gepreksgeschiedenis.

De Gespreksgeschiedenis wissen
Procedure

Stap 1 Druk op Toepassingen en selecteer Recent.
Stap 2 Selecteer Alle lijnen of de gewenste lijn.
Stap 3 Druk op Lijst wissen en vervolgens op Verwijderen om de gespreksgeschiedenislijst te verwijderen.
Stap 4 Druk op Annuleren om terug te gaan naar het scherm Gespreksgeschiedenis.

Een gespreksrecord verwijderen
Procedure

Stap 1 Druk op Toepassingen en selecteer Recent.
Stap 2 Markeer de individuele gespreksrecord of gespreksgroep die u wilt verwijderen.
Stap 3 Druk op Verwijderen om een gespreksrecord of gespreksgroep te verwijderen.

Ter bevestiging verschijnt een melding Record verwijderen.

Stap 4 Druk op Verwijderen als u de record wilt verwijderen.
Stap 5 Druk op Afsluiten om terug te gaan naar het scherm Toepassingen.
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H O O F D S T U K  6
Voicemail

• Overzicht voicemail, pagina 63

• Voicemail openen, pagina 63

• Spraakberichten controleren, pagina 64

• Spraakberichten beluisteren, pagina 64

• Visuele voicemail, pagina 65

Overzicht voicemail
Spraakberichten worden op uw voicemailsysteem opgeslagen. Uw bedrijf bepaalt welk voicemailsysteem uw
telefoon gebruikt.

Als u uw voicemail wilt openen, moet uw beheerder uw voicemailaccount instellen en uw telefoon instellen
zodat u met de toets Berichten uw voicemail kunt openen. Neem voor meer informatie contact op met de
beheerder.

Raadpleeg voor meer informatie over de opdrachten die uw voicemailservice ondersteunt de
gebruikersdocumentatie voor de voicemailservice.

Voicemail openen
Procedure

Stap 1 Druk op Berichten.
Stap 2 Volg de gesproken aanwijzingen.
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Spraakberichten controleren
Procedure

U kunt op de volgende manieren spraakberichten controleren:

• Zoek naar een brandend rood lampje op de hoorn.

U kunt het visuele berichtwachtlampje instellen via het Self Care Portal.

• Zoek naar een gekleurd vak naast de lijntoets.

De gekleurde achtergrond geeft aan dat er nieuwe spraakberichten zijn en het aantal gemiste gesprekken
en voicemailberichten wordt in het vak weergegeven.

Op de Cisco IP-telefoon 8811 is het vak
grijs.

Opmerking

Als u een lijn met een berichtpictogram selecteert, wordt het scherm Aanmelden weergeven op het
telefoonscherm.

Als u Ja had geselecteerd in het scherm Onthoud mij toen u zich voor de laatste keer hebt
aangemeld, wordt de berichtenlijst weergegeven.

Opmerking

Als er meer dan 99 nieuwe spraakberichten zijn, wordt het berichtenaantal vervangen door een plus-teken
(+).

Als gesprekken doorverbinden is ingesteld op een lijn met nieuwe spraakberichten, vervangt het pictogram
Gesprekken doorverbinden het pictogram Berichten op het lijnlabel.

Op de Cisco IP-telefoon 8811 is het pictogram Gesprekken doorverbinden
grijs.

Opmerking

• Let op een stottertoon (indien beschikbaar) van uw hoorn, headset of luidspreker als u een gesprek
plaatst.

De stottertoon is lijnspecifiek. U hoort deze toon alleen als u een lijn gebruikt die nieuwe spraakberichten
heeft.

U kunt geluidstonen voor wachtende berichten instellen via het Self Care Portal.

Spraakberichten beluisteren
Nadat u uw nieuwe spraakberichten hebt beluisterd, worden de berichtindicatoren op het telefoonscherm
bijgewerkt. Als er geen nieuwe spraakberichten zijn, wordt het pictogramBerichten verwijderd uit het lijnlabel
en wordt het pictogram Voicemail verwijderd van de rechterkant van het telefoonscherm.

Procedure

Stap 1 U kunt op een van de volgende manieren naar spraakberichten luisteren:

• Druk op Berichten . Het aanmeldscherm wordt weergegeven.
Als u Ja had geselecteerd in het scherm Onthoud mij toen u zich voor de laatste keer hebt
aangemeld, wordt de berichtenlijst weergegeven.

Opmerking
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• Selecteer een lijn met een gekleurd vak ernaast. Het vak geeft het aantal wachtende berichten weer.

De Cisco IP-telefoon 8881 geeft een grijs vak weer.

• Druk op de lijntoets en vervolgens op Voicemail .

Stap 2 Volg de aanwijzingen op om uw spraakberichten te beluisteren.

Visuele voicemail
Visuele voicemail is een alternatief voor gesproken voicemail. U gebruikt het scherm op uw telefoon om met
uw berichten te werken, in plaats van te reageren op gesproken instructies. U kunt een lijst met uw berichten
bekijken en uw berichten afspelen. U kunt ook berichten opstellen, beantwoorden, doorsturen en wissen.

Raadpleeg de Snelstartgids voor Visuele voicemail op http://www.cisco.com/c/en/us/support/
unified-communications/unity-connection/products-user-guide-list.html voor meer informatie.
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H O O F D S T U K  7
Geavanceerde gespreksfuncties

• Conferentie, pagina 67

• Meet Me-conferentie, pagina 69

• Snelkeuze, pagina 70

• Niet storen, pagina 73

• OGID, pagina 73

• Toestelmobiliteit, pagina 74

• Mobiel verbinden, pagina 74

• Lijnstatus, pagina 76

• Alle gesprekken op primaire lijn weergeven , pagina 77

• Waarschuwing voor uitvoerbaar inkomend gesprek, pagina 78

• Aangepaste lijnfilters, pagina 78

• Groepsnummers, pagina 81

• Inbreken en Samenvoegen, pagina 82

• Oproepchaperone, pagina 83

• Uniform Resource Identifier kiezen, pagina 84

• Intelligent Proximity voor mobiele apparaten, pagina 86

• Intelligent Proximity voor tablets, pagina 90

Conferentie
Met Conferentie kunt u met meerdere partijen tegelijk spreken in een ad-hoc-vergadering.

Als u spreekt in een gesprek, gebruikt u Conferentie om een andere partij te bellen en toe te voegen aan het
gesprek.
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Als u meerdere telefoonlijnen hebt, kunt u ook Conferentie gebruiken om twee gesprekken op twee lijnen te
combineren. Als u bijvoorbeeld een gesprek op Lijn 1 en een gesprek op Lijn 2 hebt, kunt u de gesprekken
samenvoegen in een conferentie.

Als de conferentiehost kunt u afzonderlijke deelnemers uit de conferentie verwijderen. De conferentie wordt
beëindigd wanneer alle deelnemers ophangen.

Een derde partij toevoegen aan een conferentie

Procedure

Stap 1 Start met een verbonden gesprek dat niet in de wacht staat.
Stap 2 Druk op Conferentie en voer een van de volgende handelingen uit:

• Voer het telefoonnummer in voor de persoon die u wilt toevoegen en druk op Bellen.

• Druk op een snelkeuzetoets.

• Druk op Snelkeuze, voer een snelkeuzenummer in en druk nogmaals op Snelkeuze.

• Druk op Actieve gesprekken en selecteer een gesprek.

• Selecteer een gesprek uit de Gespreksgeschiedenis.

Stap 3 Wacht totdat de partij opneemt of ga verder met stap 4 terwijl de telefoon overgaat.
Stap 4 Druk op Conferentie.

De conferentie begint.

Gesprekken samenvoegen in een conferentie
De conferentie wordt opgezet op de lijn met het actieve gesprek.

Uw systeembeheerder beheert de mogelijkheid om gesprekken door te verbinden van de ene naar de andere
lijn.

Procedure

Stap 1 Start met twee verbonden gesprekken.
Stap 2 Zorg ervoor dat een van de gesprekken actief is (niet in de wacht staat). Als beide gesprekken in de wachtstand

staan, hervat u één gesprek.
Stap 3 Druk op Conferentie .
Stap 4 Druk op de lijntoets voor het andere gesprek (in de wacht) of als het gesprek in de wachtstand op een andere

lijn staat:
a) Druk op Actieve gesprekken.
b) Kies een gesprek in de lijst.
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c) Druk op Conferentie.
De conferentie begint. De conferentie wordt opgezet op de lijn met het actieve gesprek.

Wisselen tussen gesprekken alvorens een conferentie tot stand te brengen
U kunt afzonderlijk met de conferentie en een andere persoon spreken voordat u de persoon toevoegt aan de
conferentie.

Procedure

Stap 1 Bel een nieuwe conferentiedeelnemer, maar voeg de deelnemer niet toe aan de conferentie.
U moet wachten totdat het gesprek is verbonden.

Stap 2 Druk opWisselen om te schakelen tussen de deelnemer en de conferentie.

Een lijst weergeven van de deelnemers aan een conferentiegesprek
U kunt de details weergeven van de laatste 16 deelnemers die hebben deelgenomen aan een conferentie.

Procedure

Druk in een conferentie op Details weergeven om een lijst met deelnemers weer te geven.
Als u een gesprek naar een andere partij plaatst en de persoon die u hebt gebeld een conferentie
opzet met een derde telefoon, wordt de functietoets Details weergeven alleen weergegeven
voor de persoon die de conferentie heeft opgezet.

Opmerking

Conferentiedeelnemers verwijderen

Procedure

Stap 1 Druk tijdens een conferentie op Geg. weerg..
Stap 2 Kies de deelnemer die u wilt verwijderen en druk op Verwijderen.

Meet Me-conferentie
Met Meet Me kunt u een vooringesteld nummer bellen op een geplande tijd om een Meet Me-conferentie te
hosten of eraan deel te nemen.
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De Meet Me-conferentie start als de host verbinding maakt. Deelnemers die de conferentie bellen voordat de
host heeft deelgenomen, horen een bezettoon en moeten opnieuw bellen.

De conferentie wordt beëindigd als alle deelnemers ophangen; de conferentie wordt niet automatisch beëindigd
als de host de verbinding verbreekt.

Een Meet Me-conferentie hosten

Procedure

Stap 1 Vraag uw systeembeheerder om een Meet-Me-telefoonnummer.
Stap 2 Geef dit Meet Me-telefoonnummer aan de deelnemers.
Stap 3 Als u klaar bent om de vergadering te starten, haalt u de hoorn van de haak om een kiestoon te krijgen en

drukt u opMeet Me.
Stap 4 Kies het Meet Me-telefoonnummer.

Deelnemen aan een Meet Me-conferentie

Procedure

Stap 1 Kies het Meet Me-telefoonnummer dat door de conferentiehost wordt verstrekt.
Stap 2 Als u een bezettoon hoort, heeft de host nog niet deelgenomen aan de conferentie. In dit geval hangt u op en

probeert u opnieuw te bellen.

Snelkeuze
Met Snelkeuze kunt u op een toets drukken en een vooringestelde code invoeren om een gesprek te starten.
Als u de snelkeuzefuncties op uw telefoon wilt gebruiken, moet u Snelkeuze instellen in het Self Care Portal.

Afhankelijk van de configuratie ondersteunt de telefoon deze snelkeuzefuncties:

• Snelkeuzetoetsen: hiermee kunt u snel een telefoonnummer kiezen doormiddel van een ofmeer lijntoetsen
die zijn ingesteld voor snelkeuze.

Als uw systeembeheerder de Lijnstatusfunctie heeft ingesteld, kunt u de status van een snelkeuzelijn
controleren met de lijnstatusindicatoren.

• Snelkeuzecodes: hiermee kunt u een telefoonnummer kiezen door middel van een code (soms Verkort
kiezen genoemd).

U kunt Snelkeuze gebruiken om bestemmingen te bereiken waarvoor een Forced Authorization Code (FAC),
Client Matter Code (CMC), oproeponderbreking of een aanvullende cijferreeks (zoals een toestelnummer van
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de gebruiker, toegangscode voor een vergadering of wachtwoord voor de voicemail) vereist is. Voor deze
nummers moet u normaal gesproken afbrekingstekens invoeren in de cijferreeks.

Verwante onderwerpen

Onderbreken in Snelkeuze, op pagina 71

Gesprekken plaatsen met een snelkeuzetoets

Voordat u begint

Als u de snelkeuzetoetsen op uw telefoon wilt gebruiken, moet u Snelkeuze instellen in het Self Care Portal.

Procedure

Druk op een snelkeuzetoets aan de linkerkant van uw telefoon om een gesprek te plaatsen.

Een Snelkeuzecode gebruiken met de hoorn op de haak

Voordat u begint

Als u de snelkeuzecodes op uw telefoon wilt gebruiken, moet u Snelkeuze instellen in het Self Care Portal.

Procedure

Voer de snelkeuzecode in en druk op Snelkeuze.

Een Snelkeuzecode gebruiken met de hoorn van de haak

Voordat u begint

Als u de snelkeuzecodes op uw telefoon wilt gebruiken, moet u Snelkeuze instellen in het Self Care Portal.

Procedure

Stap 1 Neem de hoorn van de haak en druk op Snelkeuze.
Stap 2 Voer de snelkeuzecode in en druk opnieuw op Snelkeuze om te bellen.

Onderbreken in Snelkeuze
U kunt Snelkeuze gebruiken om bestemmingen te bereiken waarvoor een Forced Authorization Code (FAC),
Client Matter Code (CMC), oproeponderbreking of een aanvullende cijferreeks (zoals een toestelnummer van
de gebruiker, toegangscode voor een vergadering of wachtwoord voor de voicemail) vereist is. Als u op het

Gebruikershandleiding van de Cisco IP-telefoon 8800-serie    
71

Geavanceerde gespreksfuncties
Gesprekken plaatsen met een snelkeuzetoets



geconfigureerde Snelkeuze drukt, plaatst de telefoon het gesprek naar het bestemmingsnummer en verzendt
deze de opgegeven FAC-, CMC- en aanvullende cijfers met oproeponderbrekingen.

Als u oproeponderbrekingen wilt opnemen in snelkeuze, voegt u een komma (,) toe als onderdeel van de
snelkeuzereeks. Deze komma staat voor een pauze van 2 seconden. Hiermee kunt u FAC enCMConderscheiden
van de andere cijfers in de snelkeuzereeks.

Let op de volgende vereisten als u FAC en CMC opneemt in de snelkeuzereeks:Opmerking

• FAC moet altijd voorafgaan aan CMC in de snelkeuzereeks.

• Een snelkeuzelabel is vereist voor snelkeuzenummer met FAC- en DMTF-cijfers.

• U kunt slechts één komma toevoegen tussen FAC- en CMC-cijfers in de reeks.

Elke komma die u toevoegt, staat voor een pauze van 2 seconden. Twee komma's (,,) staat bijvoorbeeld voor
een pauze van 4 seconden.

Probeer voordat u het snelkeuzenummer instelt ten minste één keer de opgegeven cijfers handmatig te
kiezen, om te controleren of de cijferreeks klopt.

Opmerking

De telefoon slaat de FAC-, CMC- of aanvullende cijfers van het snelkeuzenummer niet op in de
gespreksgeschiedenis. Als u op Opnieuw kiezen drukt nadat u met behulp van Snelkeuze een nummer hebt
gebeld, vraagt de telefoon u handmatig benodigde FAC-, CMC- of DTMF-cijfers in te voeren.

Voorbeeld 1

Houd rekening met de volgende vereisten voor toegang tot voicemail:

• Gebeld nummer voor toegang tot voicemail: 8000

• PIN: 123456# na aankondiging van 2 seconden

• Voicemailantwoord: voer optie 3 in om het nieuwste bericht te lezen na een pauze van 6 seconden (terwijl
de geautomatiseerde aankondiging de beschikbare opties noemt)

Als u de snelkeuzetoegang wilt instellen naar deze voicemailbox, geeft u de volgende snelkeuzereeks op:

8000,123456#,,,3

Voorbeeld 2

Bekijk de volgende gespreksvereisten

• Gebeld nummer: 95556543

• FAC: 1234

• CMC: 9876

• Geautomatiseerd telefoonsysteem reageert, benodigde 4 seconden nadat het gesprek is verbonden:
56789#

Voor toegang tot deze bestemming geeft u de volgende snelkeuzereeks op:
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95556543,1234,9876,,56789#

Niet storen
Met Niet Storen (NST) kunt u een van de volgende indicatoren voor inkomende gesprekken uitschakelen:

• De beltoon van de telefoon

• De beltoon en visuele meldingen dat er een gesprek binnenkomt

Als NST is ingeschakeld, worden uw inkomende gesprekken doorgeschakeld naar een ander nummer, zoals
uw voicemail, als dit is ingesteld, wordt het gesprek niet opgeslagen en staat het ook niet in uw
Gespreksgeschiedenis.

De functie NST heeft invloed op alle lijnen op een telefoon. De functie heeft geen invloed op
intercomgesprekken of gesprekken met 112.

U kunt uw NST-opties wijzigen in het Self Care Portal. Zie voor meer informatie over het aanpassen van uw
NST-opties de Gebruikershandleiding voor Cisco Unified Communications Self Care Portal op http://
www.cisco.com/en/US/products/sw/voicesw/ps556/products_user_guide_list.html.

NST in- en uitschakelen

Procedure

Stap 1 Druk op NST om NST in te schakelen.
Er wordt kort een visuele bevestiging weergegeven.

Stap 2 Druk nogmaals op NST om NST uit te schakelen.
Er wordt kort een visuele bevestiging weergegeven.

OGID
MetMCID (Malicious Call Identification; identificatie van ongewenste gesprekken) kunt u een actief gesprek
identificeren als verdacht, waardoor een reeks geautomatiseerde tracerings- en waarschuwingsberichten wordt
weergegeven.

Een verdacht gesprek traceren

Procedure

Druk op Rap. beller om een stille melding naar uw systeembeheerder te verzenden.
Als de stille melding wordt verzonden, geeft uw telefoon zowel een visuele als een geluidsbevestiging.
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Toestelmobiliteit
Met de Cisco-service Toestelmobiliteit kunt u tijdelijk een andere Cisco IP-telefoon als uw eigen telefoon
configureren. Wanneer u zich hebt aangemeld bij deze service, wordt uw gebruikersprofiel, inclusief uw
telefoonlijnen, functies, ingestelde services en webinstellingen, overgenomen door de telefoon. Uw
systeembeheerder stelt Toestelmobiliteit voor u in.

Met de functie Cisco Toestelmobiliteit PIN wijzigen kunt u uw PIN van uw Cisco IP-telefoon wijzigen.

Toestelmobiliteit inschakelen

Procedure

Stap 1 Druk op Toepassingen .
Stap 2 Selecteer Toestelmobiliteit (naam kan variëren, inclusief EM-service).
Stap 3 Geef uw gebruiker-ID en PIN op. Deze krijgt u van uw systeembeheerder.
Stap 4 Selecteer een apparaatprofiel als hierom wordt gevraagd.
Stap 5 Druk op Toepassingen om u af te melden.
Stap 6 Selecteer Toestelmobiliteit.
Stap 7 Druk op Ja als u wordt gevraagd om u af te melden.

Mobiel verbinden
MetMobiel verbinden kunt u uwmobiele telefoon gebruiken om gesprekken af te handelen die zijn gekoppeld
aan uw bureautelefoonnummer.

Als u CiscoMobiel verbinden gebruikt, moet u uwmobiele en andere telefoons toevoegen die u wilt gebruiken
om gesprekken te plaatsen en te ontvangen met dezelfde directorynummers als uw bureautelefoon. Deze
telefoons worden externe bestemmingen genoemd. U kunt ook toegangslijsten opstellen waarmee u kunt
beperken of toestaan dat gesprekken van bepaalde nummers naar uw mobiele telefoon worden verzonden.

Als u Mobiel verbinden inschakelt:

• Komen gesprekken gelijktijdig binnen op uw bureautelefoon en externe bestemmingen (uw mobiele
telefoons).

• Wanneer u het gesprek op uw bureautelefoon aanneemt, gaan de externe bestemmingen niet meer over,
wordt de verbinding met die bestemmingen verbroken en verschijnt een bericht voor een gemist gesprek.

• Wanneer u het gesprek op een externe bestemming aanneemt, gaan de andere externe bestemmingen en
de bureautelefoon niet meer over, wordt de verbinding met die bestemmingen en de bureautelefoon
verbroken en verschijnt een bericht voor een gemist gesprek op de andere externe bestemmingen.
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• Als u het gesprek aanneemt op een externe bestemming en het gesprek vervolgens overschakelt naar
een Cisco Unified-apparaat dat lijnen deelt, wordt op de Cisco Unified-apparaten die dezelfde lijn delen
het bericht Extern in gebruik weergegeven.

Mobiel verbinden inschakelen

Procedure

Stap 1 Druk opMobiliteit om de huidige externe bestemmingsstatus (Ingeschakeld of Uitgeschakeld) weer te geven.
Stap 2 Druk op Kies om de status te wijzigen.

Mobiel verbinden vanaf een bureautelefoon in- of uitschakelen voor alle
externe bestemmingen

Procedure

Stap 1 Druk opMobiliteit ofNaarmobiel om de huidige externe bestemmingsstatus (Ingeschakeld of Uitgeschakeld)
weer te geven.

Stap 2 Druk op Kies om de status te wijzigen.

Een gesprek op een bureautelefoon naar een mobiele telefoon verplaatsen

Procedure

Stap 1 Druk opMobiliteit.
Stap 2 Druk op Kies om het gesprek naar een mobiele telefoon te sturen.
Stap 3 Beantwoord het lopende gesprek op uw mobiele telefoon.

U kunt niet dezelfde telefoonlijn gebruiken voor andere gesprekken, maar als uw bureautelefoon
meerdere lijnen ondersteunt, kunt u een andere lijn gebruiken om gesprekken te plaatsen of te
ontvangen.

Opmerking
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Een mobiel gesprek naar een bureautelefoon verplaatsen

Procedure

Stap 1 Verbreek de verbinding op uwmobiele telefoon om de verbinding met de telefoon, maar niet met het gesprek,
te verbreken.

Stap 2 Druk binnen 5 tot 10 seconden op de lijn op uw bureautelefoon om het gesprek te hervatten op uw
bureautelefoon en begin te praten.

Een gesprek overdragen van een mobiele telefoon naar de bureautelefoon

Procedure

Stap 1 Voer op uw mobiele telefoon de toegangscode voor de functie 'overdragen' in.
Neem voor meer informatie contact op met de systeembeheerder.

Stap 2 Verbreek de verbinding op uwmobiele telefoon om de verbinding met de telefoon, maar niet met het gesprek,
te verbreken.

Stap 3 Druk binnen 10 seconden op Beantwoorden op uw bureautelefoon en begin te praten via de bureautelefoon.
Neem voor meer informatie contact op met de systeembeheerder. Op Cisco Unified-apparaten die dezelfde
lijn delen, wordt een bericht Extern in gebruik weergegeven.

Lijnstatus
Met Lijnstatusindicatoren kunt u de status van een telefoonlijn weergeven die is gekoppeld aan een sneltoets.

Uw systeembeheerder stelt de Lijnstatusindicatoren op uw telefoon in.

Lijnstatusindicatoren
Lijnstatusindicatoren geven de status van een lijn weer.

IndicatorPictogram

De lijn is in gebruik.

De lijn is inactief.
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IndicatorPictogram

De lijn gaat over. (Alleen voor gesprek opnemen.)

De lijn staat in de status Niet storen (NST).

Lijnstatusindicatoren kunnen worden ingesteld voor sneltoetsen door uw systeembeheerder en kunnen met
deze functies worden gebruikt:

Snelkeuze

Hiermee kunt u de status van een bepaald nummer op een sneltoets controleren en dit nummer bellen.
Als de gecontroleerde lijn niet beschikbaar is, verandert de Lijnstatustoets naar een normale sneltoets.

Doorverbonden gesprek parkeren

Hiermee kunt u de lijnstatus van een nummer voor 'Doorverbonden gesprek parkeren' op een sneltoets
controleren en dit nummer bellen.

Gesprek opnemen

Hiermee kunt u de lijnstatus van een inkomend gesprek op een sneltoets controleren en dit gesprek
beantwoorden.

Uw systeembeheerder kan uw telefoon ook zo instellen dat een geluidsmelding wordt afgespeeld als er een
gesprek op de gecontroleerde lijn binnenkomt.

Verwante onderwerpen

Gesprek parkeren, op pagina 42
Snelkeuze, op pagina 70

Alle gesprekken op primaire lijn weergeven
Met Alle gesprekken op primaire lijn weergeven kunt u het filter Alle gesprekken weergeven op uw primaire
lijn zodra u een gesprek hebt afgerond.

Met deze functie wordt een lijst met actieve gesprekken weergegeven op uw primaire lijn, gesorteerd in
chronologische volgorde van oudste naar meest recente. U ziet ook de normale telefoongesprekken, gedeelde
lijn, ingebroken gesprekken en conferentiegesprekken. Maar anders dan bij de functie Alle gesprekken
weergeven, hoeft u niet Alle gesprekken te selecteren om de lijst met actieve gesprekken op te halen.

Alle gesprekken op primaire lijn weergeven is een optionele functie. Neem dus contact op met uw beheerder
om dit in te schakelen. Vraag of zowel de functie Alle gesprekken weergeven als de functie Terugkeren naar
alle gesprekken wordt ingeschakeld.

Als u alleen de functie Terugkeren naar alle gesprekken inschakelt, wordt op de telefoon de filterweergave
Alle gesprekken weergegeven, maar wordt niet standaard naar uw primaire lijn geschakeld. En als de primaire
lijn of het filter Waarschuwingsgesprekken is geselecteerd, mislukt het terugkeren naar Alle gesprekken.
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Met Alle gesprekken op primaire lijn keert u terug naar de primaire lijn als u de hoorn van de haak haalt,
of als u de headset of luidspreker activeert. U blijft op een gedeelde lijn als u direct vanaf het toetsenblok
kiest. U blijft ook op een gedeelde lijn als u de toets Omlaag op het Navigatiecluster, een sessietoets of
de schermtoets Nieuw gesprek selecteert. Voor Terugkeren naar alle gesprekken is Alle gesprekken PLK
of Alle gesprekken op primaire lijn weergeven vereist.

Opmerking

Waarschuwing voor uitvoerbaar inkomend gesprek
De Waarschuwing voor uitvoerbaar inkomend gesprek geeft een uitvoerbare waarschuwing in plaats van een
toast-waarschuwing weer als er een gesprek binnenkomt. Naast weergegeven details over de beller, kunt u
met de uitvoerbare waarschuwing het gesprek ook beantwoorden, negeren of omleiden.

Uw systeembeheerder configureert de Waarschuwing voor uitvoerbaar inkomend gesprek. Deze uitvoerbare
waarschuwing is standaard uitgeschakeld.

Als de functies Aangepaste lijnfilters en Waarschuwing voor uitvoerbaar inkomend gesprek beide zijn
ingeschakeld, zijn uitvoerbare waarschuwingen voor gesprekken alleen van toepassing op de lijnen met
filters.

Opmerking

Aangepaste lijnfilters
Met Aangepaste lijnfilters kunt u de meldingsactiviteit verminderen door te filteren op lijnenmet hoge prioriteit
door de prioriteit voor gespreksmeldingen in te stellen op een subset lijnen die door een meldingsfilter worden
gedekt. De aangepaste filter genereert traditionele pop-upmeldingen of uitvoerbare meldingen voor inkomende
gesprekken op de geselecteerde lijnen. Voor elke filter genereren alleen de gedekte subset lijnen een melding.
Als een filter is uitgeschakeld, worden voor lijnen die door dit filter worden gedekt, geen meldingen
weergegeven.

Als deze functie is geconfigureerd, zijn er drie selecteerbare filtertypen beschikbaar:

• Alle gesprekken (op alle lijnen)

• Dagelijkse planning

• Aangepaste gebruiker

De beheerder configureert het standaard lijnfilter. Dit is voor u zichtbaar als het filter Dagelijkse planning.
Zelfs als de beheerder het standaard filter niet heeft geconfigureerd, zijn de opties Filter alle gesprekken en
Aangepast filter beschikbaar voor u. Als u geen aangepaste filters hebt gemaakt, worden alle geboden filters
gedekt door het standaard lijnfilter als dit bestaat, of door alle gesprekken als het niet bestaat.

U kunt het filter Alle gesprekken of het filter Dagelijkse planning niet bewerken, maar u kunt wel het filter
Dagelijkse planning gebruiken als sjabloon voor een nieuw, aangepast filter door het te kopiëren en vervolgens
te bewerken.

U slaat de aangepaste filters direct op uw telefoon op zodat u snel de dekking kunt selecteren en wijzigen. U
kunt maximaal 20 aangepaste filters opgeven, maar er kan slechts één filter tegelijkertijd actief zijn.
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Als de functies Aangepaste lijnfilters en Waarschuwing voor uitvoerbaar inkomend gesprek beide zijn
ingeschakeld, zijn uitvoerbare waarschuwingen voor gesprekken alleen van toepassing op de lijnen met
filters.

Opmerking

Een lijnfilter toevoegen

Procedure

Stap 1 Ga op uw telefoon naar Toepassingen > Instellingen.
Stap 2 Markeer Gespreksmeldingen en druk op Kies.

Het huidige filter wordt naast de optie weergegeven.

Stap 3 Markeer Nieuw filter toevoegen en druk op Kies.
Het maximumaantal aangepaste filters is 20. Als u al het maximumaantal aangepaste filters hebt gemaakt,
verwijdert u een filter voordat u doorgaat met deze procedure.

Stap 4 Druk een tweede keer op Kies om de tekst bewerkbaar te maken.
Het scherm Melding van inkomende gesprekken weergeven voor geselecteerde lijnen met beschikbare
telefoonlijnen wordt weergegeven.

Stap 5 Accepteer de standaardnaam voor het nieuwe filter of voer een nieuwe naam in.
Stap 6 Selecteer de lijnen om het nieuwe filter toe te voegen.

Alle beschikbare lijnen worden weergegeven in de lijst. Als u een lijn nodig hebt die niet in de lijst staat,
neemt u contact op met uw beheerder.

Stap 7 Klik op Toepassen.
Stap 8 Als u het filter wilt bekijken, drukt u op Terug.

Een actief lijnfilter selecteren

Procedure

Stap 1 Selecteer op uw telefoon Toepassingen > Instellingen.
Stap 2 Markeer Gespreksmeldingen en druk op Kies.

De momenteel beschikbare filteropties worden weergegeven.

Stap 3 Markeer het toe te passen filter en druk op Kies.
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Een lijnfilter verwijderen

Procedure

Stap 1 Ga op uw telefoon naar Toepassingen > Instellingen.
Stap 2 Markeer Gespreksmeldingen en druk op Kies.
Stap 3 Markeer het te verwijderen filter en druk op Verwijderen.

Het filter wordt verwijderd en wordt niet langer weergegeven in de lijst met filters.

Een lijnfilter kopiëren

Procedure

Stap 1 Ga op uw telefoon naar Toepassingen > Instellingen.
Stap 2 Markeer Gespreksmeldingen en druk op Kies.
Stap 3 Markeer het te kopiëren filter en druk op Kopiëren.
Stap 4 Markeer het gekopieerde filter en druk op Bewerken.
Stap 5 (Optioneel) Geef een nieuwe naam voor het filter op.
Stap 6 Voeg beschikbare lijnen aan het filter toe of verwijder deze.
Stap 7 Klik op Toepassen.
Stap 8 Als u het filter wilt bekijken, drukt u op Terug.

Een lijnfilter bewerken

Procedure

Stap 1 Ga op uw telefoon naar Toepassingen > Instellingen.
Stap 2 Markeer Gespreksmeldingen en druk op Kies.
Stap 3 Markeer het te bewerken filter en druk op Bewerken.

U kunt het filter Dagelijkse planning niet bewerken. Neem voor meer informatie contact op
met de beheerder.

Opmerking
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Stap 4 (Optioneel) Geef een nieuwe naam voor het filter op.
Stap 5 Voeg beschikbare lijnen aan het filter toe of verwijder deze.
Stap 6 Klik op Toepassen.
Stap 7 Als u het filter wilt bekijken, drukt u op Terug.

Een lijnfilter hernoemen

Procedure

Stap 1 Ga op uw telefoon naar Toepassingen > Instellingen.
Stap 2 Markeer Gespreksmeldingen en druk op Kies.
Stap 3 Markeer het te hernoemen filter en druk op Bewerken.
Stap 4 Geef een nieuwe naam voor het filter op.
Stap 5 Klik op Toepassen.
Stap 6 Als u het filter wilt bekijken, drukt u op Terug.

Groepsnummers
Groepsnummers worden gebruikt om de gespreksbelasting te verdelen in organisaties die een groot aantal
inkomende gesprekken ontvangen.

De systeembeheerder stelt een groepsnummer in met een reeks directorynummers. Als het eerste
directorynummer in het groepsnummer bezet is, zoekt het systeem naar het volgende beschikbare
directorynummer in de groep en schakelt het gesprek door naar die telefoon.

Als u lid bent van een groepsnummer, meld u zich aan bij een groepsnummer als u gesprekken wilt ontvangen.
U meldt zich af bij de groep als u niet wilt dat gesprekken binnenkomen op uw telefoon.

Uw beheerder stelt de toets Wachtrijstatus in zodat u statistieken over de wachtrij voor het groepsnummer
kunt bekijken.

Voor gesprekken in de gesprekswachtrij voor de groep wordt hetzelfde gespreksidentificatienummer
weergegeven, ongeacht welke groepstelefoon de lijst opent.

Aan- en afmelden bij een groepsnummer
Als u zich afmeldt bij een groepsnummer, komen directe gesprekken nog steeds binnen op uw telefoon.

Procedure

Stap 1 Druk op Groepsnummer om u aan te melden.
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Er wordt kort een visuele bevestiging weergegeven.

Stap 2 Druk opnieuw op Groepsnummer om u af te melden.

Wachtrijstatistieken weergeven
Gebruik de wachtrijstatistieken om de status van de wachtrij van de opgezochte groep te controleren.

Procedure

Stap 1 Druk opWachtrijstatus.
Het venster Wachtrijstatus wordt weergegeven.

Stap 2 Als u de statistieken wilt bijwerken, drukt u op Bijwerken.
Stap 3 Druk op Afsluiten om af te sluiten.

Inbreken en Samenvoegen
Met Inbreken en Samenvoegen kunt u uzelf toevoegen aan openbare gesprekken op een gedeelde lijn. Met
Samenvoegen wordt een conferentiegesprek met u en de deelnemers van een openbaar gesprek op de Cisco
Unified Communications Manager opgezet. Met Inbreken wordt het gesprek tussen u en de deelnemers van
een openbaar gesprek samengevoegd met behulp van de ingebouwde conferentiebrug op de telefoon. De
systeembeheerder configureert uw telefoon om Inbreken of Samenvoegen weer te geven. Zowel Inbreken als
Samenvoegen ondersteunt Inbreker alarm.

Met Inbreken kunt u uzelf toevoegen aan openbare gesprekken op een gedeelde lijn. U kunt de functie Inbreken
gebruiken met behulp van de functietoets Samenvoegen. Er wordt een conferentiegesprek met u en de
deelnemers van een openbaar gesprek op de Cisco Unified Communications Manager opgezet.

Waarschuwing voor Inbreken/ instellen
De optie Waarschuwing voor inbreken is standaard uitgeschakeld en u kunt inbreken op een in aanmerking
komende gedeelde lijn zonder dat u een melding krijgt. Als de Waarschuwing voor inbreken is ingeschakeld,
ziet u een melding.

Procedure

Stap 1 Ga op uw telefoon naar Toepassingen > Instellingen.
Stap 2 Klik bij het menu-itemWaarschuwing voor inbreken op Aan om de waarschuwing in te schakelen of op

Uit om Inbreken in te schakelen.
De melding voor inbreken is standaard uitgeschakeld.
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Inbreken in een bestaand gesprek op een gedeelde lijn

Procedure

Druk op de lijntoets voor de gedeelde lijn.

Privacy op een gedeelde lijn inschakelen
Als u niet wilt dat anderen die een lijn met u delen informatie over uw gesprekken te zien krijgen, schakelt u
Privacy in.

Privacy is van toepassing op alle gedeelde lijnen op uw telefoon. Als u meerdere gedeelde lijnen hebt en
Privacy is ingeschakeld, kunnen anderen op geen van de gedeelde lijnen gesprekken bekijken.

Als de privacyfunctie is ingeschakeld op de telefoon die de lijn met u deelt, kunt u gewoon gesprekken voeren
en ontvangen met de gedeelde lijn.

Procedure

Stap 1 Druk op Privacy om de functie in te schakelen.
Op uw telefoonscherm wordt zolang als de functie is ingeschakeld visuele bevestiging weergegeven.

Stap 2 Druk opnieuw op Privacy om de functie uit te schakelen.

Het waarschuwingsvenster voor Inbreken/ negeren
Als de functie Vragen om inbreken is ingeschakeld op uw telefoon, ziet u een pop-upvenster als u inbreekt
in een gesprek.

Procedure

Druk op Nee om het inbreken te annuleren, of druk op een willekeurige lijn of sessietoets.
De melding wordt automatisch gesloten als een nieuw venster wordt geopend op de telefoon,
als een nieuw meldingsvenster wordt geopend, of als de huidige sessie niet langer beschikbaar
is voor inbreken.

Opmerking

Oproepchaperone
Met Oproepchaperone kan een geautoriseerde Oproepchaperone-gebruiker (de chaperone) meeluisteren met
een gesprek en dit opnemen. Gesprekken met chaperones hebben minimaal drie partijen: de bellende partij,
de chaperone en de gebelde partij. Neem contact op met de systeembeheerder als u wilt bepalen of u een
geautoriseerde chaperone bent.
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De chaperone beantwoordt een gesprek, maakt een conferentiegesprek en blijft aanwezig in het
conferentiegesprek om dit te begeleiden en op te nemen. Cisco IP-telefoons waarvoor de functie
Oproepchaperone is ingeschakeld, hebben ook een toets Opnemen.

Als de chaperone ophangt, wordt de hele conferentie beëindigd.

De chaperone kan alleen de volgende taken uitvoeren tijdens het gesprek:

• Het gesprek opnemen.

• Een deelnemer toevoegen. Een chaperone kan alleen de eerste deelnemer toevoegen; andere deelnemers
kunnen alleen door de andere deelnemers aan de conferentie worden toegevoegd.

• Het gesprek beëindigen.

Een oproep met chaperones opnemen

Procedure

Stap 1 Beantwoord een inkomend gesprek.
Opnemen geeft weer of het systeem bepaalt dat het gesprek een chaperone nodig heeft en moet worden
opgenomen.

Stap 2 Druk op Conferentie om een conferentiegesprek te creëren.
Stap 3 Voer het telefoonnummer in voor de persoon die u wilt toevoegen en druk op Bellen.
Stap 4 Als de gebelde partij opneemt, drukt u op Conferentie.

De conferentie begint.

Stap 5 Druk op Opnemen om het conferentiegesprek op te nemen.
U kunt ook het gesprek opnemen voordat het conferentiegesprek is opgezet. Druk in dit geval opConferentie
nadat u het inkomende gesprek hebt beantwoord. Het gesprek wordt automatisch in de wachtstand gezet en
het opnemen wordt gestopt als u het conferentiegesprek opzet. De opnamewordt automatisch opnieuw gestart
als het conferentiegesprek is opgezet.

Stap 6 Druk op Gesprek beëindigen om het gesprek met chaperone te beëindigen. De verbinding wordt voor alle
partijen verbroken.

Uniform Resource Identifier kiezen
U kunt gesprekken plaatsen met Uniform Resource Identifier (URI) kiezen, met het alfanumerieke URI-adres
als een directorynummer, bijvoorbeeld bob@cisco.com.Umoet het URI-adres invoeren om de contactpersoon
te selecteren.

Op het telefoonscherm wordt de gespreksinformatie weergegeven voor het URI-gesprek. De
URI-gespreksinformatie wordt op de telefoon opgeslagen in de Gespreksgeschiedenis en op de pagina Details.
Als u een gesprek met een URI-adres ontvangt, wordt het URI-adres opgeslagen in uwGespreksgeschiedenis.
Druk op Opnieuw kiezen om het laatst gekozen URI-adres te bellen.

   Gebruikershandleiding van de Cisco IP-telefoon 8800-serie
84

Geavanceerde gespreksfuncties
Een oproep met chaperones opnemen



Afhankelijk van de manier waarop de beheerder uw telefoon heeft geconfigureerd, ziet u de URI of het
directorynummer (DN) voor de inkomende gesprekken, gesprekssessies en gespreksgeschiedenis. Als de
telefoon is ingesteld om het DNweer te geven, maar alleen de URI is beschikbaar, wordt de URI weergegeven.
Als de telefoon is ingesteld om de URI weer te geven, maar alleen de DN is beschikbaar, wordt de DN
weergegeven.

URI-gesprekken kunnen niet worden geplaatst met behulp van het functietoetsenblok.Opmerking

Als u een gesprek met de hoorn op de haak plaatst met behulp van een URI-adres, moet u op de
ABC-schermtoets drukken om de toetsenblokmodus te wisselen.

Als u een gesprek met de hoorn van de haak plaatst met behulp van een URI-adres, moet het URI-adres zijn
opgeslagen in uw Gespreksgeschiedenis of Snelkeuzelijst.

Als u een URI-adres invoert om een gesprek te plaatsen, moet u niet langer dan 10 seconden pauzeren
tussen het drukken op de toetsen. Na 10 seconden inactiviteit gaat de telefoon ervan uit dat het hele adres
is ingevoerd en wordt geprobeerd te bellen.

Opmerking

Als u via URI kiezen een gesprek plaatst of ontvangt, wordt in het gespreksvenster en in de waarschuwing
voor inkomende gesprekken het volledige URI-adres weergegeven.

Als u een URI-adres invoert, kunt u maximaal 254 tekens gebruiken. U kunt de volledige domeinnaam invoeren
om het standaarddomein te overschrijven.

URI-kiezen werkt met de andere functies van uw telefoon:

• U kunt een URI-adres configureren als een snelkeuzetoets om een gesprek te plaatsen.

• U kunt de bestemming Alle gesprekken doorschakelen configureren met de invoeren Snelkeuze of
Gespreksgeschiedenis.

• U kunt een conferentiegesprek starten enmeerdere partijen toevoegenmet URI-kiezen als het URI-adres
is opgeslagen in de Snelkeuzelijst of Gespreksgeschiedenis.

• U kunt URI-adressen niet gebruiken tijdens Meet Me-conferenties of voor Groep opnemen.

• U kunt een doorverbonden gesprek starten met URI-kiezen als het URI-adres is opgeslagen in de
Snelkeuzelijst of Gespreksgeschiedenis.

• U kunt de status (actief of inactief) van een gesprek controlerenmet URI-kiezen gekoppeld aan Snelkeuze
of Gespreksgeschiedenis.

• U kunt URI-kiezen starten als een bezette of niet-beschikbare partij beschikbaar wordt.

• U kunt de weergave van de URI-adresgegevens verbergen.

• Als de telefoons verbonden zijn met de Cisco Unified Communications Manager Express en Survivable
Remote Site Telephony (CME/SRST), zijn de URI-keuzefuncties uitgeschakeld. De ABC-schermtoets
verschijnt niet op het telefoonscherm.
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Intelligent Proximity voor mobiele apparaten
Met Intelligent Proximity kun u uw mobiele apparaat koppelen om de mobiele lijn via uw Cisco IP-telefoon
te gebruiken. Zodra het mobiele apparaat is gekoppeld, kunt u via de mobiele lijn gesprekken plaatsen en
ontvangen vanaf uw Cisco IP-telefoon, met de hoorn of de luidspreker. U kunt ook gespreksfuncties gebruiken
zoals wachtstand en u kunt opnieuw kiezen met de mobiele lijn.

Cisco IP-telefoons 8811, 8841 en 8851NR ondersteunen Bluetooth of Intelligent Proximity voor mobiele
apparaten niet.

Opmerking

U kunt uw mobiele contactpersonen en gespreksgeschiedenis delen met de Cisco IP-telefoon en gesprekken
verplaatsen tussen uwmobiele apparaat en Cisco IP-telefoon. U kunt ook de signaalsterkte en het batterijniveau
van het mobiele apparaat op de Cisco IP-telefoon weergeven.

Afhankelijk van het besturingssysteem en andere verschillen in mobiele apparaten ervaart u mogelijk
verschillen voor beschikbaarheid van functies.

Opmerking

Een mobiel apparaat koppelen
U kunt met één mobiel apparaat en een Bluetooth-headset tegelijkertijd verbinding maken. U kunt niet met
eenmobiel apparaat en een tablet tegelijkertijd verbindingmaken. U kunt meerderemobiele apparaten koppelen
met de telefoon, maar er kan slechts één mobiel apparaat en één Bluetooth-headset tegelijkertijd actief zijn.

Als u tegelijkertijd verbinding maakt met uw Bluetooth-headset en uw mobiele apparaat, kan de
Bluetooth-headset niet worden gebruikt om de audio van het mobiele apparaat te beantwoorden.

Opmerking

Cisco IP-telefoons 8811, 8841 en 8851NR ondersteunen Bluetooth of Een mobiel apparaat koppelen niet.Opmerking

U koppelt het apparaat met de telefoon om een communicatiepad op te zetten. Nadat u uw mobiele apparaat
hebt gekoppeld met uw Cisco IP-telefoon, maakt de telefoon automatisch verbinding met het mobiele apparaat
als dit zich binnen het bereik bevindt, en wordt de verbinding met het apparaat verbroken als het apparaat
zich buiten het bereik bevindt. Als de verbinding met het mobiele apparaat wordt verbroken, is de mobiele
lijn grijs en wordt niet verbonden weergegeven.

Procedure

Stap 1 Zet het mobiele apparaat in zichtbare modus.
Zie de documentatie over uwmobiele apparaat voor meer informatie over de zichtbare modus.Opmerking
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Stap 2 Druk op uw Cisco IP-telefoon op Toepassingen.
Stap 3 Selecteer Bluetooth > Bluetooth toevoegen.
Stap 4 Voeg een nieuw apparaat toe en selecteer het mobiele apparaat uit de lijst met beschikbare apparaten om te

koppelen.
Stap 5 Verifieer de toegangscode op het mobiele apparaat en de Cisco IP-telefoon.
Stap 6 Als u wordt gevraagd om mobiele contactpersonen op te slaan, kies dan of u de contactpersonen en de

gespreksgeschiedenis van uw mobiele apparaat beschikbaar wilt maken op uw Cisco IP-telefoon.

Schakelen tussen verbonden mobiele apparaten
Als er zich meer dan één gekoppeld mobiel apparaat in het bereik van uw Cisco IP-telefoon bevindt, kunt u
kiezen met welk mobiel apparaat u verbinding wilt maken.

Procedure

Stap 1 Druk op de toets Toepassingen en selecteer Bluetooth.
Stap 2 Selecteer een mobiel apparaat uit de lijst met beschikbare apparaten.

De verbinding met het vorige verbonden mobiele apparaat wordt verbroken en er wordt verbinding gemaakt
met het geselecteerde mobiele apparaat.

Een mobiel apparaat verwijderen

Procedure

Stap 1 Selecteer het mobiele apparaat uit de lijst met beschikbare apparaten.
Stap 2 Druk op Verwijderen.

Een mobiele oproep beantwoorden

Procedure

Selecteer Beantwoorden.
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Een mobiele oproep weigeren

Procedure

Selecteer Afwijzen.
Het gesprek wordt beëindigd.

Een mobiele oproep negeren

Procedure

Selecteer Negeren.
Het gesprek wordt beëindigd.

Een mobiele oproep plaatsen

Procedure

Stap 1 Selecteer een mobiele lijn.
Stap 2 Voer een tiencijferig nummer in of selecteer een contactpersoon uit de gespreksgeschiedenis.
Stap 3 Druk op Bellen.

Een gesprek verplaatsen van de IP-telefoon naar een mobiele telefoon
Gebruik uw Cisco IP-telefoon om een actief gesprek van of naar uw mobiele apparaat te verplaatsen.

Procedure

Stap 1 Als u het gesprek van uw Cisco IP-telefoon naar uw mobiele apparaat wilt verplaatsen, selecteert u Audio
verplaatsen.

Stap 2 Als u het gesprek van uw mobiele apparaat naar uw Cisco IP-telefoon wilt verplaatsen, selecteert u Audio
verplaatsen.

   Gebruikershandleiding van de Cisco IP-telefoon 8800-serie
88

Geavanceerde gespreksfuncties
Een mobiele oproep weigeren



Het volume van het mobiele apparaat aanpassen
Volumeknoppen op uw Cisco IP-telefoon en mobiele apparaat zijn gesynchroniseerd. Synchronisatie wordt
alleen uitgevoerd tijdens een actief gesprek.

Procedure

Als u een gesprek voert, kunt u het volume aanpassen op de bureautelefoon of uw mobiele apparaat om het
volume van het mobiele apparaat aan te passen.

Mobiele contactpersonen en mobiele gespreksgeschiedenis delen
Een gekoppeld mobiel apparaat wordt in Bluetooth > Accounts weergegeven als Bluetooth. Dit account
wordt aangehouden totdat het mobiele apparaat is ontkoppeld.

Mobiele contactpersonen kunnen worden bekeken vanuit het menu Recent op de IP-telefoon; het delen van
Mobiele gespreksgeschiedenis kan worden gevonden met de schermtoets Nieuw gesprek.

Cisco IP-telefoons 8811, 8841 en 8851NR ondersteunen Bluetooth of Mobiele contactpersonen en Delen
van Mobiele gespreksgeschiedenis niet.

Opmerking

Status van de Bluetooth-contactpersoon controleren
De contactpersonen worden automatisch naar de Cisco IP-telefoon gesynchroniseerd als het mobiele apparaat
is aangesloten. De contactpersonen worden bijgewerkt als een gesprek wordt beëindigd of het mobiele apparaat
opnieuw verbinding maakt. U hoeft de contactpersonen niet handmatig te synchroniseren.

Procedure

Stap 1 Druk op Contactpersonen.
Stap 2 Selecteer Instellingen.
Stap 3 Selecteer Toegang telefoonboek.

Bluetooth-contactpersonen opslaan
Gebruik deze procedure als uw profieloptie voor Toegang tot Bluetooth-telefoonboek is ingesteld op Nee.

Deze procedure geldt alleen voor Cisco IP-telefoons 8851 en 8861. De Cisco IP-telefoon 8851NR
ondersteunt geen Bluetooth.

Opmerking
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Procedure

Selecteer op het scherm Contactpersonen uw mobiele telefoon en schakel het selectievakje Opslaan in.

Bluetooth-contactpersonen verwijderen
Gebruik deze procedure als uw profieloptie voor Toegang tot Bluetooth-telefoonboek Opslaan is.

Deze procedure geldt alleen voor Cisco IP-telefoons 8851 en 8861. De Cisco IP-telefoon 8851NR
ondersteunt geen Bluetooth.

Opmerking

Procedure

Selecteer op het scherm Contactpersonen uw mobiele telefoon en schakel het selectievakje Verwijderen in.

Intelligent Proximity voor tablets
Als u een tablet hebt, kunt u deze met behulp van Bluetooth aan de telefoon koppelen. Nadat u de tablet hebt
gekoppeld, kunt u audio van een telefoongesprek op de tablet afspelen op de telefoon. Er zijn geen beheeropties
voor telefoongesprekken voor gesprekken vanaf tablets.

De telefoon ondersteunt verbindingen van Android- en iOS-tablets.

Cisco IP-telefoons 8811, 8841 en 8851NR ondersteunen Bluetooth of Intelligent Proximity voor tablets
niet.

Opmerking

Een tablet koppelen
U kunt met een tablet en een Bluetooth-headset tegelijkertijd verbinding maken. U kunt niet met een tablet
en een mobiele telefoon tegelijkertijd verbinding maken.

Nadat u uw tablet hebt gekoppeld met uw Cisco IP-telefoon, maakt de telefoon automatisch verbinding met
de tablet als deze zich binnen het bereik bevindt, en wordt de verbinding met de tablet verbroken als deze
zich buiten het bereik bevindt.

Als u tegelijkertijd verbinding maakt met uw Bluetooth-headset en uw tablet, kan de Bluetooth-headset
niet worden gebruikt om de audio van de tablet te beantwoorden.

Opmerking

Cisco IP-telefoons 8811, 8841 en 8851NR ondersteunen Bluetooth niet.

   Gebruikershandleiding van de Cisco IP-telefoon 8800-serie
90

Geavanceerde gespreksfuncties
Intelligent Proximity voor tablets



Procedure

Stap 1 Zet de tablet in zichtbare modus.
Zie de documentatie over uw tablet voor meer informatie over de zichtbare modus.Opmerking

Stap 2 Druk op uw Cisco IP-telefoon op Toepassingen.
Stap 3 Kies Bluetooth > Bluetooth-apparaat toevoegen.
Stap 4 Selecteer de tablet uit de lijst met beschikbare apparaten om deze te koppelen.
Stap 5 Verifieer de toegangscode op de tablet en de Cisco IP-telefoon.

Audio van de tablet naar de telefoon verplaatsen
Cisco IP-telefoons 8811, 8841 en 8851NR ondersteunen Bluetooth niet.

Procedure

Stap 1 Als het clientgesprek op de tablet binnenkomt, stelt u het audiopad in om de Bluetooth-verbinding naar de
telefoon te gebruiken.

Stap 2 Luister naar de audio op de telefoon met de headset, hoorn of luidspreker.

Tabletaudio op de telefoon beheren
De Cisco IP-telefoon 8851NR ondersteunt geen Bluetooth.

Procedure

Stap 1 Als u de audio van de hoorn naar de headset wilt verplaatsen, drukt u op Headset.
Stap 2 Als u de audio van de hoorn naar de luidspreker wilt verplaatsen, drukt u op Luidspreker.
Stap 3 Als u de audio van de headset of de luidspreker naar de hoorn wilt verplaatsen, neemt u de hoorn van de haak.
Stap 4 Als u de audio terug naar de tablet wilt verplaatsen, legt u de hoorn op de haak of drukt u op Vrijgeven.
Stap 5 Neem de telefoon op om een inkomend gesprek af te handelen.

De audio voor de actieve client wordt automatische teruggezet naar de tablet.
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H O O F D S T U K  8
Geavanceerd gebruik

• Toepassingen, pagina 93

• Videogesprekken en beveiliging, pagina 94

• Gespreksfuncties, pagina 94

• Functietoetsen en schermtoetsen, pagina 97

• Overzicht Survivable Remote Site Telephony, pagina 99

• Mobile en Remote Access via Expressway, pagina 102

Toepassingen
U kunt de actieve toepassingen op uw telefoon weergeven, inclusief de toepassingen die niet in het menu
Toepassingen staan; bijvoorbeeld Directories. U ziet mogelijk eerst de disclaimer die vereist is voor externe
werkers, als u deze nog niet hebt geaccepteerd.

Actieve toepassingen weergeven

Procedure

Stap 1 Druk op Toepassingen .
Stap 2 Gebruik het Navigatiecluster en de toets Kies om te bladeren en selecteer Actieve toepassingen.

De telefoon geeft een lijst met actieve toepassingen weer, inclusief de toepassingen die niet in het menu
Toepassingen staan.

Stap 3 Druk op Afsluiten om terug te gaan naar het scherm Toepassingen.
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Schakelen naar actieve toepassingen

Procedure

Stap 1 Druk op Toepassingen .
Stap 2 Gebruik het Navigatiecluster en de toets Kies om te bladeren en selecteer Actieve toepassingen.
Stap 3 Selecteer een actieve toepassing en druk op Schakel naar om de geselecteerde toepassing te openen en te

gebruiken.
Stap 4 Druk op Afsluiten om de toepassing te sluiten.

Actieve toepassingen sluiten

Procedure

Stap 1 Druk op Toepassingen .
Stap 2 Gebruik het Navigatiecluster en de toets Kies om te bladeren en selecteer Actieve toepassingen.
Stap 3 Selecteer een actieve toepassing en druk opToep sluiten om de toepassing te sluiten. Kies een van de volgende

handelingen in de meldingspop-up:

• Druk op Sluiten om de toepassing te sluiten zonder de wijzigingen op te slaan.

• Druk op Annuleren om het sluiten van de toepassing te annuleren.

Stap 4 Druk op Afsluiten om terug te gaan naar het scherm Toepassingen.

Videogesprekken en beveiliging
De audio voor een gesprek kan beveiligd of niet-beveiligd zijn. De videostream voor een gesprek kan ook
beveiligd of niet-beveiligd zijn. Afhankelijk van de systeemconfiguratie wordt het pictogram Beveiligd
weergegeven als alleen de audiostream is beveiligd of wanneer zowel audio- en videostreams zijn beveiligd.
Neem voor meer informatie contact op met de systeembeheerder.

Gespreksfuncties
Dit gedeelte bevat informatie over enkele van de geavanceerde gespreksfuncties die beschikbaar zijn op Cisco
IP-telefoons.

   Gebruikershandleiding van de Cisco IP-telefoon 8800-serie
94

Geavanceerd gebruik
Schakelen naar actieve toepassingen



Agentbegroeting
Met Agentbegroeting kunt u een vooringestelde begroeting maken en bijwerken. Deze begroeting wordt aan
het begin van een gesprek, zoals een klantgesprek, afgespeeld voordat u het gesprek met de beller start. U
kunt een enkele begroeting of meerdere begroetingen vooraf opnemen zoals gewenst.

Als een klant belt, horen beide partijen de opgenomen begroeting. U kunt gedempt blijven totdat de begroeting
is beëindigd, of u kunt het gesprek opnemen als de begroeting nog bezig is.

Neem voor meer informatie contact op met de systeembeheerder.

Waarschuwingsgesprekken
Met de functie Waarschuwingsgesprekken kunt u een lijst van alle Waarschuwingsgesprekken bekijken in
chronologische volgorde (oudste naar meest recente). U gebruikt deze functie met behulp van een
programmeerbare lijntoets, die het gemakkelijker maakt om alle Waarschuwingsgesprekken weer te geven
die binnenkomen op uw telefoonlijnen.

Een Waarschuwingsgesprek is een specifiek telefoonnummer dat u belangrijk vindt en voor wilt worden
gewaarschuwd als u er een gesprek van ontvangt of zelf een gesprek naar plaatst.

Systeembeheerders stellen de toets Waarschuwingsgesprekken in. Neem voor meer informatie contact op met
de systeembeheerder.

Beantwoorden
Met Beantwoorden kunt u het oudste beschikbare gesprek eerst beantwoorden op alle lijnen die op uw telefoon
verschijnen, inclusief gesprekken voor 'Terugverwijzing in wachtstand' en 'Terugverwijzing in parkeerstand'
die een waarschuwingsstatus hebben. Inkomende gesprekken hebben altijd prioriteit over gesprekken in de
wachtstand of 'Terugverwijzing in parkeerstand'.

Uw systeembeheerder stelt de toetsBeantwoorden in, afhankelijk van uw belbehoeften en uwwerkomgeving.
Normaal gesproken wordt de toets Beantwoorden ingesteld als u meerdere lijnen hebt.

Wanneer u een gesprek ontvangt, ziet u een meldingsvenster op het telefoonscherm. Dit wordt een 'call toast'
genoemd. De call toast blijft zichtbaar gedurende een vooraf ingestelde tijdsduur. Uw systeembeheerder stelt
de standaardtijd in.

Als een inkomend gesprek doorgeschakeld is vanaf een andere telefoon, ziet u mogelijk aanvullende informatie
in de call toast waarin wordt aangegeven dat het gesprek is doorgeschakeld. Uw systeembeheerder bepaalt
hoeveel aanvullende informatie wordt weergegeven. Aanvullende informatie kan bijvoorbeeld de naam zijn
van de persoon die het gesprek naar u heeft doorgeschakeld of informatie over de beller.

Client Matter Code
Uw beheerder kan eisen dat u een Client Matter Code (CMC) invoert nadat u een telefoonnummer hebt
gekozen. De CMC kan worden gebruikt voor boekhoud- of factureringscodes. Neem voor meer informatie
contact op met de systeembeheerder.
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Als u een CMC moet invoeren, wordt op de telefoon Client Matter Code invoeren weergegeven,
verandert het gekozen nummer naar “********” en hoort u een speciale toon. U kunt met het toetsenblok de
CMC voor het gesprek invoeren.

Verwante onderwerpen

Forced Authorization Code, op pagina 96

Forced Authorization Code
Uw beheerder kan eisen dat u een Forced Authorization Code (FAC) invoert nadat u een telefoonnummer
hebt gekozen. De FAC beheert de toegang tot telefoonnummers. Neem voor meer informatie contact op met
de systeembeheerder.

Als u een FAC moet invoeren, wordt op de telefoon Authorization Code invoeren weergegeven,
verandert het gekozen nummer naar “********” en hoort u een speciale toon. U kunt met het toetsenblok de
FAC voor het gesprek invoeren. Om veiligheidsredenen geeft de telefoon een “*” weer in plaats van het
ingevoerde nummer.

Verwante onderwerpen

Client Matter Code, op pagina 95

Indicatietonen voor beveiligd en niet-beveiligd
Als een telefoon is geconfigureerd als 'beveiligd' (gecodeerd en vertrouwd), kan deze een 'beschermde' status
krijgen. Nadat een telefoon is beschermd, kan deze worden geconfigureerd om een indicatietoon af te spelen
aan het begin van een gesprek.

U hoort deze beveiligde en niet-beveiligde indicatietonen alleen op beschermde telefoons. Als de algemene
gespreksstatus wijzigt tijdens een gesprek, speelt de beschermde telefoon de bijbehorende toon af.

Als de optie Beveiligde indicatietoon afspelen is ingeschakeld (Waar), bepalen de volgende omstandigheden
het soort toon dat wordt afgespeeld:

• Als end-to-end beveiligde media wordt opgezet en de gespreksstatus beveiligd is, speelt de telefoon de
beveiligde indicatietoon af (drie lange piepjes met pauzes)

• Als end-to-end niet-beveiligde media wordt opgezet en de gespreksstatus niet-beveiligd is, speelt de
telefoon de niet-beveiligde indicatietoon af (zes korte piepjes met korte pauzes)

• Als de optie Beveiligde indicatietoon afspelen is uitgeschakeld, wordt er geen toon afgespeeld.

Neem voor meer informatie contact op met de systeembeheerder.

Gedeelde lijnen
Met gedeelde lijnen kunt u een telefoonnummer gebruiken voor meerdere telefoons en kunt u of uw collega
het gesprek beantwoorden. Als de lijn rood knippert, kan uw collega het gesprek aannemen.

Als u een lijn deelt met een collega:

• Als een gesprek binnenkomt op de gedeelde lijn:
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Uw telefoon gaat over, de lijntoets licht oranje op en de sessietoets knippert oranje.•

• De telefoon van uw collega gaat over, de lijntoets licht oranje op en de sessietoets knippert oranje.

• Als uw collega een gesprek heeft op de gedeelde lijn:

• Als uw collega privacy heeft ingeschakeld, is de gedeelde lijntoets onafgebroken rood, is de
sessietoets onafgebroken rood, maar wordt de gespreksinformatie niet weergegeven op uw telefoon.

• Als uw collega privacy niet heeft ingeschakeld, is de gedeelde lijntoets onafgebroken rood, is de
sessietoets onafgebroken rood en wordt de gespreksinformatie (naam en nummer, indien
beschikbaar) weergegeven op uw telefoon.

• Als u het gesprek in de wacht zet:

• Uw lijntoets is onafgebroken groen en de sessietoets knippert groen.

• De lijntoets van uw collega is onafgebroken rood en de sessietoets knippert rood.

• U kunt of uw collega kan deelnemen aan een gesprek op de gedeelde lijn met de functie Inbreken.
Inbreken maakt een conferentie van het gesprek. Als u wilt inbreken drukt u op de rode sessietoets voor
het externe actieve gesprek op de gedeelde lijn.

Functietoetsen en schermtoetsen
Afhankelijk van de manier waarop uw systeembeheerder de telefoon instelt, zijn sommige functies in deze
handleiding niet beschikbaar voor u.

De volgende tabel bevat informatie over enkele functies die beschikbaar op schermtoetsen en toegewezen
functietoetsen en enkele functies die uw systeembeheerder kan instellen op programmeerbare functietoetsen.
Functies die op schermtoetsen worden weergegeven, worden ingesteld door uw systeembeheerder.

SchermtoetsProgrammeerbare
functietoets

Toegewezen
functietoets

Functienaam

XWaarschuwingsgesprekken

XAlle gesprekken

XXBeantwoorden

X

Wordt weergegeven als
Samenvoegen

Inbreken

XSamenvoegen

XXTerugbellen

XAlle gesprekken
doorschakelen
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SchermtoetsProgrammeerbare
functietoets

Toegewezen
functietoets

Functienaam

XXGesprek parkeren

XLijnstatus Gesprek
parkeren

XXGesprek opnemen
(Opnemen)

XLijnstatus Gesprek
opnemen

XXConferentie

XWeigeren

XXNiet storen

XXGroep opnemen (Groep
opnemen)

XXWacht

XGroepsnummers

XIntercom

XXMCID (Malicious Call
Identification)

XXMeet Me

XXMobiel verbinden
(Mobiliteit)

XDempen

XXAndere opnemen

XPLK-ondersteuning voor
wachtrijstatus

XPrivacy

XWachtrijstatus

XXQuality Reporting Tool
(QRT)
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SchermtoetsProgrammeerbare
functietoets

Toegewezen
functietoets

Functienaam

XOpnemen

XXHerhalen

XXSnelkeuze

XXLijnstatus Snelkeuze

XOndersteuning voor toets
Wachtstand op
USB-headsets

XXDoorverbinden

Overzicht Survivable Remote Site Telephony
Als de communicatie tussen uw telefoon en de Cisco Unified Communications Server wordt onderbroken,
ontvangt u een waarschuwingsbericht op uw telefoon. Als u bezig bent met een actief gesprek, wordt dat
gesprek behouden en schakelt u over naar een failover. Deze failover is de functie Survivable Remote Site
Telephony (SRST).

In de failover zijn niet alle functies van uw telefoon beschikbaar. In de volgende tabel worden kenmerkende
functies en de beschikbaarheid van functies beschreven, hoewel mogelijk niet alle functies worden ondersteund
op uw telefoon. Neem contact op met uw systeembeheerder voor meer informatie over functiebeschikbaarheid
tijdens de failover.

SRST ondersteunt IPv6 niet.Opmerking

Tabel 1: Functieondersteuning tijdens failover

OpmerkingenOndersteundFunctie

JaNieuw gesprek

JaGesprek beëindigen

JaHerhalen

JaBeantwoorden

JaWacht

JaHervatten
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OpmerkingenOndersteundFunctie

JaConferentie

De schermtoetsActieve gesprekken
wordt niet weergegeven.

NeeConferentie naar actieve
gesprekken (deelnemen)

NeeConferentielijst

JaDoorverbinden

NeeDoorverbinden naar actieve
gesprekken (direct doorverbinden)

JaAutomatisch beantwoorden

JaWachtend gesprek

JaBeller-id

JaGeluidsindicator voor wachtend
bericht

JaProgrammeerbare lijntoets Alle
gesprekken

JaProgrammeerbare lijntoets
Beantwoorden

Conferentie is de enige
ondersteunde functie.

JaUnified Session Presentation

Uw voicemail wordt niet
gesynchroniseerd met andere
gebruikers in het cluster Cisco
Unified CommunicationsManager.

JaVoicemail

JaSnelkeuze

JaProgrammeerbare lijntoets
Service-IRL

De schermtoets iDivert wordt niet
weergegeven.

NeeNaar voicemail (iDivert)

Lijnen worden ondersteund maar
kunnen niet worden gedeeld.

GedeeltelijkLijnfilters

De schermtoets Parkerenwordt niet
weergegeven.

NeeParkeerbewaking
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OpmerkingenOndersteundFunctie

De schermtoets Inbrekenwordt niet
weergegeven.

NeeInbreken

De schermtoets Samenvoegen
wordt niet weergegeven.

NeeSamenvoegen

De schermtoets Samenvoegen
wordt niet weergegeven.

NeeSamenvoegen

Berichttellingsbadges worden niet
weergegeven op het
telefoonscherm.

Alleen het pictogram Wachtend
bericht wordt weergegeven.

NeeVerbeterdemelding voor wachtend
bericht

De schermtoets wordt niet
weergegeven.

NeeDoorverbonden gesprek parkeren

Gesprekken blijven voor
onbepaalde tijd in wachtstand.

NeeTerugverwijzen in wachtstand

Gesprekken worden weergegeven
als Lokale gesprekken in de
wachtstand.

NeeExtern in de wacht

De schermtoets Meet Me wordt
niet weergegeven.

NeeMeet Me

De schermtoets leidt niet tot actie.NeeOpnemen

De schermtoets leidt niet tot actie.NeeGroep opnemen

De schermtoets leidt niet tot actie.NeeAndere opnemen

De schermtoets leidt niet tot actie.NeeMalicious Call-id

De schermtoets leidt niet tot actie.NeeQRT

De schermtoets leidt niet tot actie.NeeGroepsnummer

De schermtoets leidt niet tot actie.NeeIntercom

De schermtoets leidt niet tot actie.NeeMobiliteit

De schermtoets leidt niet tot actie.NeePrivacy

De schermtoets Terugbellen wordt
niet weergegeven.

NeeTerugbellen
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OpmerkingenOndersteundFunctie

JaGedeelde lijn

JaBLF-snelkeuze

Videoconferentie wordt niet
ondersteund.

JaVideo

Als uw telefoon connectiviteit verliest, kan deze een dergelijk bericht weergeven:Serviceonderbreking.
Enkele functies niet beschikbaar.

Mobile en Remote Access via Expressway
Met Mobile en Remote Access via Expressway kunt u eenvoudig en veilig verbinding maken met uw
bedrijfsnetwerk als u niet op kantoor werkt. Deze functie is standaard ingeschakeld.

Als uw telefoon detecteert dat deze in de modus 'niet op kantoor' staat, verschijnt het Mobile en Remote Access
via Expressway Aanmeldvenster en kunt u verbinding maken met uw bedrijfsnetwerk.

Als u op kantoor bent, functioneert uw telefoon zoals normaal.

Een telefoon heeft mogelijk niet de nieuwste firmware als deze naar de klant wordt gestuurd. Umoet upgraden
naar firmwareversie 10.3(1) of later, anders werkt Mobile en Remote Access via Expressway niet.

Telefoonfuncties beschikbaar voor Mobile en Remote Access via Expressway
Mobile en Remote Access via Expressway biedt beveiligde toegang zonder VPN tot samenwerkingsservices
voor mobiele en externe Cisco-gebruikers. De toegang tot enkele telefoonfuncties is echter beperkt om de
netwerkbeveiliging te behouden.

De volgende lijst geeft de telefoonfuncties weer die beschikbaar zijn met Mobile en Remote Access via
Expressway.

• Verkort kiezen

• Hulp bij doorverbonden gesprek parkeren

• Busy Lamp Field (BLF)

• Busy Lamp Field (BLF) Opnemen

• Busy Lamp Field (BLF) Snelkeuze

• Terugbellen

• Gesprek doorschakelen

• Melding gesprekken doorschakelen

• Gesprek parkeren

• Gesprek opnemen

• Conferentie
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• Direct doorverbinden

• Doorverbonden gesprek parkeren

• Omleiden

• Groepsgesprek opnemen

• Wacht/Hervatten

• Terugverwijzen in wachtstand

• Direct omleiden

• Samenvoegen

• Meet Me-conferentie

• Indicator voor wachtend bericht

• Mobiel verbinden

• Mobiele spraaktoegang

• Muziek tijdens wachtstand

• Dempen

• Kiezen met de hoorn op de haak

• Plus-kiezen

• Herhalen

• Snelkeuze

• Doorverbinden

• Uniform Resource Identifier (URI) kiezen

Aanmelden met Mobile en Remote Access via Expressway

U kunt uw aanmeldgegevens opslaan met User Credentials Persistent for Expressway Sign-In. Neem
contact op met uw systeembeheerder om deze functie in te schakelen.

Tip

Voordat u begint

Voordat u verbinding kunt maken met uw bedrijfsnetwerk via Mobile en Remote Access via Expressway,
hebt u een geldig servicedomein, gebruikersnaam en wachtwoord nodig. Als u deze gegevens niet hebt, neem
dan contact op met uw beheerder.

U moet uw Netwerkinstellingen opnieuw instellen als u schakelt tussen Mobile en Remote Access via
Expressway en Cisco Unified Communications Manager. Dit om de instelling Alternatieve TFTP-server te
wissen. Zie het gedeelte Opnieuw instellen in het hoofdstuk 'Onderhoud' van dit boek.

Als de DHCP-optie 150 of optie 66 is ingeschakeld op uw netwerkrouter, hebt u mogelijk problemen bij het
aanmelden bij het bedrijfsnetwerk. Schakel DHCP-optie 150 of optie 66 op uw router uit. Als u deze
DHCP-opties niet wilt uitschakelen, kunt u het statische IP-adres direct configureren.
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Procedure

Stap 1 Voer in het veld Servicedomein uw servicedomein in.
Stap 2 Voer in het veld Gebruikersnaam uw gebruikersnaam in.
Stap 3 Voer in het veldWachtwoord uw wachtwoord in.
Stap 4 Druk op Verzenden.

Als u bent aangemeld, kunt u de Mobile en Remote Access via Expressway aanmeldgegevens vinden in het
scherm Telefoongegevens.

Cisco Collaboration Hulpprogramma voor foutenrapportage
U kunt de Cisco Collaboration Problem Report Tool (PRT) gebruiken om telefoonlogboeken te verzamelen
en te verzenden, en om problemen te melden bij uw systeembeheerder. Deze tool kunt u vinden op het scherm
Telefoongegevens.

Een probleem melden met Cisco Collaboration Hulpprogramma voor foutenrapportage

Als de PRT-upload mislukt, kunt u het PRT-bestand voor de telefoon openen via de URL
http://<telefoon-ip>/FS/<prt-bestandsnaam. Deze URL wordt in de volgende gevallen op uw telefoon
weergegeven:

Opmerking

• Als de telefoon in de fabrieksinstellingen staat. De URL blijft 1 uur actief. Na een uur moet u proberen
de telefoonlogboeken opnieuw te verzenden.

• Als de telefoon een configuratiebestand heeft gedownload en de Web Access-parameter op Cisco
Unified Communications Manager is ingesteld op Ingeschakeld.

Procedure

Stap 1 Druk op Toepassingen.
Stap 2 Selecteer Telefoongegevens.
Stap 3 Druk op Probleem melden.
Stap 4 Voer in het veld Datum van probleem de huidige datum in. Gebruik de indeling dd/mm/jjjj. Standaard

verschijnt de huidige datum in dit veld.
Stap 5 Voer in het veld Tijd van probleem een tijd in. Standaard verschijnt de huidige tijd in dit veld.
Stap 6 Selecteer Probleembeschrijving.
Stap 7 Selecteer een beschrijving in de weergegeven lijst.
Stap 8 Druk op Verzenden.
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Een VPN-telefoon instellen voor Mobile en Remote Access via Expressway
Als uw telefoon is ingesteld voor gebruikmet een virtual private network (VPN), moet u de Netwerkinstellingen
opnieuw instellen om de Alternatieve TFTP-instelling te wissen voordat u met Mobile en Remote Access via
Expressway toegang hebt tot uw bedrijfsnetwerk. Zo wordt ervoor gezorgd dat de telefoon het netwerk buiten
het kantoor detecteert en stopt met het maken van een VPN-verbinding.

Voordat u begint

U hebt een geldig servicedomein, gebruikersnaam en wachtwoord nodig om deze procedure te voltooien. Als
u deze gegevens niet hebt, neem dan contact op met uw beheerder.

Procedure

Stap 1 Kies Beheerinstellingen in het menu Toepassingen.
Stap 2 Kies Instellingen opnieuw instellen.
Stap 3 Kies Netwerkinstellingen.

De telefoon wordt opnieuw ingesteld.
Stap 4 Meld u bij uw netwerk aan met Mobile en Remote Access via Expressway.

De telefoon instellen voor gebruik met een VPN

Voordat u begint

U hebt een geldig TFTP-serveradres nodig om deze procedure te voltooien. Als u deze gegevens niet hebt,
neem dan contact op met uw beheerder.

Procedure

Stap 1 Kies Beheerinstellingen in het menu Toepassingen.
Stap 2 Kies Ethernet-instelling.

Gebruikers van Cisco IP-telefoon 8861: kiesWiFi-instellingen of Ethernet-instelling.

Stap 3 Kies IPv4-instelling.
Stap 4 Ga naar Alternatieve TFTP en kies Aan.
Stap 5 Kies TFTP-server 1.
Stap 6 Voer uw TFTP-serveradres in het veld TFTP-server 1 in.
Stap 7 Kies Toepassen.
Stap 8 Kies Doorgaan.
Stap 9 Kies Afsluiten.
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H O O F D S T U K  9
Gebruikersvoorkeuren

• De achtergrond wijzigen, pagina 107

• De beltoon wijzigen, pagina 108

• De helderheid aanpassen, pagina 108

• Contrast aanpassen, pagina 109

• De lettergrootte wijzigen, pagina 109

• De telefoonnaam wijzigen, pagina 110

• De feedback van de headset aanpassen, pagina 110

• Telefoonservices, pagina 111

• Lijninstellingen, pagina 111

• Videoblootstelling aanpassen, pagina 112

• De videobandbreedte aanpassen, pagina 112

• Video inschakelen via uw computer, pagina 113

De achtergrond wijzigen
Uw systeembeheerder bepaalt of u de achtergrond kunt wijzigen. Als u de achtergrond kunt wijzigen, kunt u
achtergronden gebruiken die al op de telefoon staan, of kunt u uw eigen aangepaste achtergronden gebruiken.
Neem voor meer informatie contact op met de systeembeheerder.
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Procedure

Stap 1 Druk op Toepassingen .
Stap 2 Gebruik het Navigatiecluster en de toets Kies om te bladeren en selecteer Instellingen > Achtergrond.
Stap 3 Selecteer een achtergrondoptie.
Stap 4 Druk op Voorbld om de achtergrond op uw telefoonscherm te bekijken.
Stap 5 Druk op Instellen om de achtergrond toe te passen op de telefoon.
Stap 6 Druk op Terug.

De beltoon wijzigen
U kunt voor elke lijn een andere beltoon kiezen voor inkomende gesprekken. Neem contact op met de
systeembeheerder voor meer informatie over het toevoegen van aangepaste beltonen op uw telefoon.

Procedure

Stap 1 Druk op Toepassingen .
Stap 2 Gebruik het Navigatiecluster en de toets Kies om te bladeren en selecteer Instellingen > Beltoon.
Stap 3 Als uw telefoon meerdere lijnen heeft, selecteert u een lijn en drukt u op Bewerken of Kies.
Stap 4 Markeer een beltoon.
Stap 5 Druk op Afspelen om een voorbeeld van de beltoon af te spelen.
Stap 6 Druk op Instellen om de beltoon toe te passen.
Stap 7 Als u de beltoon op alle lijnen wilt toepassen, drukt u op Alle toep..
Stap 8 Druk op Afsluiten om terug te gaan naar het scherm Instellingen.

De helderheid aanpassen
U kunt het helderheidsniveau van uw telefoonscherm aanpassen.

Procedure

Stap 1 Druk op Toepassingen .
Stap 2 Gebruik het Navigatiecluster en de toets Kies om te bladeren en selecteer Instellingen > Helderheid.
Stap 3 Voer een van de volgende handelingen uit:

• Druk op omhoog of naar rechts op het Navigatiecluster om de helderheid te vergroten.
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• Druk op omlaag of naar links op het Navigatiecluster om de helderheid te verkleinen.

Stap 4 Druk op Opslaan om de helderheid in te stellen of druk op Annuleren om te sluiten.

Contrast aanpassen
U kunt het contrast van de Cisco IP-telefoon 8811 aanpassen.

Procedure

Stap 1 Druk op Toepassingen .
Stap 2 Gebruik het Navigatiecluster en de toets Kies om te bladeren en selecteer Instellingen > Contrast.
Stap 3 Voer een van de volgende handelingen uit:

• Druk op omhoog of naar rechts op het Navigatiecluster om het contrast te vergroten.

• Druk op omlaag of naar links op het Navigatiecluster om het contrast te verkleinen.

Stap 4 Druk op Opslaan om het contrast in te stellen of druk op Annuleren om te sluiten.

De lettergrootte wijzigen
U kunt het maximumaantal tekens dat door de telefoon wordt weergegeven vergroten of verkleinen door de
lettergrootte voor de weergegeven tekens aan te passen. Als u het maximumaantal weergegeven tekens wilt
vergroten, selecteert u een kleinere lettergrootte. Als u het maximumaantal weergegeven tekens wilt verkleinen,
selecteert u een grotere lettergrootte.

De lettergrootte heeft invloed op de volgende labels:

• Gespreksscherm (naam beller en functietoetslabel)

• Naam beller in de Gesprekgeschiedenis

• Lijnlabel op het telefoonscherm

In de volgende tabel worden de configuratie-instelling en de bijbehorende lettergrootten beschreven.

KEMGespreksgeschiedenisGesprekssessie:
nummer beller

Gesprekssessie:
naam beller

LijnlabelConfiguratie-instelling

1e lijn: 26 px

2e lijn: 22 px

Naam: 26 px

Nummer: 24 px

22 px26 px1e lijn: 26 px

2e lijn: 22 px

Zeer groot

1e lijn: 24 px

2e lijn: 20 px

Naam: 24 px

Nummer: 22 px

20 px24 px1e lijn: 24 px

2e lijn: 20 px

Groot
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KEMGespreksgeschiedenisGesprekssessie:
nummer beller

Gesprekssessie:
naam beller

LijnlabelConfiguratie-instelling

1e lijn: 22 px

2e lijn: 18 px

Naam: 22 px

Nummer: 20 px

18 px22 px1e lijn: 22 px

2e lijn: 18 px

Regulier
(standaard)

1e lijn: 20 px

2e lijn: 16 px

Naam: 20 px

Nummer: 18 px

16 px20 px1e lijn: 20 px

2e lijn: 16 px

Klein

1e lijn: 18 px

2e lijn: 14 px

Naam: 18 px

Nummer: 16 px

14 px18 px1e lijn: 18 px

2e lijn: 14 px

Zeer klein

Procedure

Stap 1 Druk op Toepassingen .
Stap 2 Gebruik het Navigatiecluster en de toets Kies om te bladeren en selecteer Instellingen > Lettergrootte.
Stap 3 Kies Lettergrootte.
Stap 4 Kies Zeer klein, Klein, Regulier, Groot of Zeer groot en druk op Instellen.
Stap 5 Druk op Afsluiten om terug te gaan naar het scherm Instellingen.

De telefoonnaam wijzigen
U kunt de naam van de telefoon wijzigen.

Procedure

Stap 1 Selecteer Toepassingen op de telefoon.
Stap 2 Blader en selecteer Instellingen > Telefoonnaam.
Stap 3 Gebruik het toetsenblok om een naam op te geven.
Stap 4 Druk op Toepassen om de wijzigingen op te slaan of druk op Terug om de wijziging te annuleren.
Stap 5 Druk op Terug.

De feedback van de headset aanpassen
Als uw systeembeheerder de functie Besturingen feedback van headset voor uw telefoon heeft ingeschakeld,
kunt u het volume van uw headset voor uw telefoon opgeven.
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Procedure

Stap 1 Druk op Toepassingen .
Stap 2 Gebruik het Navigatiecluster en de toets Kies om Instellingen > Feedback van headset te selecteren.
Stap 3 Selecteer een van de volgende feedbackniveaus:

• Hoog

• Normaal

• Laag

• Uit

Stap 4 Druk op Terug.

Telefoonservices
Telefoonservices kunnen speciale telefoonfuncties, netwerkgegevens en webgebaseerde gegevens (zoals
beursnoteringen en filmnoteringen) bevatten. Umoet zich abonneren op een telefoonservices via het Self Care
Portal voordat u deze op uw telefoon kunt gebruiken.

Neem voor meer informatie contact op met de systeembeheerder.

Als slechts één service is ingesteld, wordt deze service standaard geopend. Als er meerdere services zijn
ingesteld, selecteert u een optie uit het menu.

Selecteer een service door een van deze functietoetsen te gebruiken:

• (Functietoets die uw systeembeheerder instelt)

• Berichten

• Toepassingen

• Contactpersonen

Zie voor meer informatie over het Cisco Unified Communications Self Care Portal deGebruikershandleiding
voor Cisco Unified Communications Self Care Portal op http://www.cisco.com/en/US/products/sw/voicesw/
ps556/products_user_guide_list.html.

Lijninstellingen
Lijninstellingen zijn van toepassing op een specifieke telefoonlijn (directorynummer) op uw telefoon.
Lijninstellingen zijn bijvoorbeeld gesprekken doorschakelen, visuele en audio-indicatoren voor wachtende
gesprekken, spraakberichtindicatoren, belpatronen en andere lijnspecifieke instellingen.

U kunt uw lijninstellingenwijzigenmet het CiscoUnified Communications Self Care Portal. Zie voor informatie
de Gebruikershandleiding voor Cisco Unified Communications Self Care Portal op http://www.cisco.com/c/
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en/us/td/docs/voice_ip_comm/cucm/useroptions/10_5_1/CUCM_BK_U437D0F8_00_
self-care-user-guide-1051.html.

Videoblootstelling aanpassen
Procedure

Stap 1 Druk op Toepassingen

.
Stap 2 Gebruik het Navigatieblok en de toets Kies om te bladeren en selecteer Instellingen >Video >Blootstelling.
Stap 3 De helderheid aanpassen:

• Druk op de pijl omhoog bij de navigatietoetsen om de helderheid te vergroten.

• Druk op de pijl omlaag bij de navigatietoetsen om de helderheid te verminderen.

Stap 4 Druk op Opslaan om de helderheid in te stellen of druk op Annuleren om terug te gaan naar het vorige
scherm.

De videobandbreedte aanpassen
Tijdens een videogesprek kan uw video plotseling stoppen of een vertraging hebben op de audio. Wijzig de
instelling Videobandbreedte om dit probleem op te lossen.

De minimale bandbreedte voor video is 64 kbps. De instelling Automatische bandbreedte is standaard
geselecteerd.

Procedure

Stap 1 Druk op Toepassingen

.
Stap 2 Gebruik het Navigatieblok en de toets Kies om te bladeren en selecteer Instellingen >Video > Bandbreedte.
Stap 3 Selecteer een van de vooringestelde bandbreedte-instellingen, van 2 Mbps tot 250 Kbps.
Stap 4 Druk op Opslaan om de bandbreedte in te stellen of druk op Annuleren om terug te gaan naar het vorige

scherm.
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Video inschakelen via uw computer
Tijdens een videogesprek kunt u video verzenden en ontvangen via uw pc terwijl de audio op uw Cisco
IP-telefoon blijft. Sluit een pc aan op de pc-poort van uw telefoon enmeld u aan bij Cisco Jabber voorWindows.
De telefoon moet zijn aangesloten op de eerste netwerkinterfacekaart (NIC1) van de pc.

Voor de functie Video via computer is Cisco Jabber voor Windows 9.7(5) en nieuwer en de nieuwste
versie van Cisco Media Services Interface (MSI) nodig. Neem contact op met de beheerder als u niet
beschikt over de nieuwste versie van Cisco Jabber voor Windows of MSI. Raadpleeg de
Release-opmerkingen voor Cisco Jabber voor Windows 9.7(5) voor een lijst met hardware- en
softwarevereisten.

Opmerking

Procedure

Stap 1 Selecteer Toepassingen

> Instellingen.
Stap 2 Gebruik het Navigatieblok en de toets Kies om Video te selecteren.
Stap 3 Selecteer Video via computer om de functie in of uit te schakelen.
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H O O F D S T U K  10
Accessoires

• Accessoirelijst, pagina 115

• Accessoirelijst weergeven, pagina 116

• Accessoiredetails weergeven, pagina 116

• USB-apparaten, pagina 117

• Breedband instellen voor een analoge headset, pagina 119

• Bluetooth-headsets, pagina 119

• USB-headsets, pagina 122

• Cisco IP-telefoon 8800 Toetsuitbreidingsmodule, pagina 123

Accessoirelijst
Uw telefoon ondersteunt accessoires van Cisco en externe fabrikanten.

Cisco IP-telefoonTypeAccessoire

886588618851NR885188458841

Cisco-accessoires

3322Niet
ondersteund

Niet
ondersteund

Add-onmoduleCisco
IP-telefoon
8800
Toetsuitbreidingsmodule

Accessoires van derden
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Cisco IP-telefoonTypeAccessoire

886588618851NR885188458841

XXXXXXAnaloogHeadset

XXXXXXAnaloge
breedband

XX—XX—Bluetooth

XXXX——USB

XX————Externe pcMicrofoon

XX————Externe pcLuidspreker

Accessoirelijst weergeven
U kunt externe hardware aansluiten op uw telefoon met behulp van de headjack, Bluetooth of USB. De
accessoirelijst bevat standaard een analoge headset die kan worden ingesteld om breedband in te schakelen.

Procedure

Stap 1 Druk op Toepassingen .
Stap 2 Gebruik het Navigatiecluster en de toets Kies om te bladeren en selecteerAccessoires om demeeste accessoires

weer te geven.
Er wordt een lijst met telefoonaccessoires weergegeven.

Stap 3 Gebruik het Navigatiecluster en de toets Kies om te bladeren en selecteer Bluetooth om de
Bluetooth-accessoires weer te geven.
Er wordt een lijst met Bluetooth-accessoires weergegeven.

Stap 4 Druk op Afsluiten om terug te gaan naar het scherm Toepassingen.

Accessoiredetails weergeven
Procedure

Stap 1 Druk op Toepassingen .
Stap 2 Gebruik het Navigatiecluster en de toets Kies om te bladeren en selecteer Accessoires.
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Er wordt een lijst met telefoonaccessoires weergegeven.
Stap 3 Selecteer een accessoire uit de lijst en druk op Details weergeven.

Op het telefoonscherm worden de details van de geselecteerde accessoire weergegeven. De gegevens die op
het telefoonscherm worden weergegeven, zijn afhankelijk van de geselecteerde accessoire. De meeste
accessoires geven deze details:

• Apparaatnaam

• Hostnaam

• Apparaattype

• Apparaatservice

• Firmware-versie

• Gekoppelde status (voor Bluetooth-apparaten).

• Verbonden status

• Geconfigureerde status

Stap 4 Druk op Instellen om de geselecteerde accessoire voor uw telefoon te configureren.
Stap 5 Druk op Afsluiten om terug te gaan naar het scherm Toepassingen.

USB-apparaten
Elke USB-poort ondersteunt maximaal vijf ondersteunde en niet-ondersteunde apparaten die zijn aangesloten
op de telefoon. Elk apparaat dat is verbonden met de telefoon, wordt meegeteld.

Uw telefoon kan bijvoorbeeld vijf USB-apparaten op de poort aan de zijkant en vijf extra standaard
USB-apparaten op de poort aan de achterkant ondersteunen. Veel USB-producten van derden bevatten meer
dan één USB-apparaat en tellen dus als meer dan één apparaat. Een USB-apparaat van derden bevat mogelijk
een interne hub en een headset en telt dus als twee USB-apparaten.

Als u een USB-hub gebruikt en de USB-kabel uit de poort van de telefoon of het apparaat verwijdert tijdens
een actief gesprek, kan dit ertoe leiden dat uw telefoon of apparaat opnieuw wordt opgestart. Neem voor meer
informatie contact op met de systeembeheerder.

Opladen van mobiele apparaten
U kunt de USB-poort op de Cisco IP-telefoon gebruiken om uw mobiele apparaat op te laden als het apparaat
een USB-aansluiting heeft. Opladen via USB wordt ondersteund op de volgende poorten:

• Poort aan de zijkant: ondersteunt opladen met weinig stroom met een maximale waarde van 500mA
laadstroom (2,5 watt).

• Poort aan de achterkant: ondersteunt SDP- en DCP-modi, waarbij SDP maximaal 500mA laadstroom
ondersteunt en de DCP snel laden met maximaal 2,1A laadstroom (10,5 watt) ondersteunt.
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De poort aan de achterkant is alleen beschikbaar op de Cisco IP-telefoons 8861 en 8865.Opmerking

Uw Cisco IP-telefoon blijft het mobiele apparaat opladen als deze in de energiebesparingsmodus staat, maar
stopt met opladen in de sluimermodus.

De USB-laadfunctie ondersteunt de volgende mobiele apparaten:

• Apple

◦ iPAD 1, 2,3 en 4

◦ iPAD Air

◦ iPAD mini

◦ iPhone 4 en iPhone 5-series

• Samsung

◦ Tablet

◦ Note 2 en Note 3-series

◦ Galaxy S4-series

Andere mobiele apparaten worden ondersteund, maar er kunnen gevallen van niet-compatibiliteit bestaan
waarin ze niet worden opgeladen.

Opmerking

Als u uw mobiele apparaat oplaadt met behulp van uw Cisco IP-telefoon, zijn de volgende voorwaarden van
toepassing:

• Als u een tablet aansluit, duurt het ongeveer 3 seconden voordat het opladen wordt gestart. Als deze
volledig of bijna volledig is opgeladen, wordt het laadpictogram niet weergegeven en kan de
batterijcapaciteit in de loop van de tijd minder worden.

U kunt ervoor zorgen dat het laadpictogram wordt weergegeven door het apparaat te
verwijderen en opnieuw te plaatsen.

Opmerking

• Als u in de PoE-modus een tablet plaatst, wordt het laadpictogram niet weergegeven en vermindert de
batterijcapaciteit in de loop van de tijd.

• Als de batterijcapaciteit van uwmobiele apparaat minder is dan 90% als u het plaatst, ziet u dat het laden
meteen begint, 2 seconden stopt en vervolgens weer wordt hervat.

• Als u uw tablet verwijdert en meteen een USB-headset in de tablet plaatst, duurt het 3 seconden voordat
de telefoon de USB-headset herkent.

• Als meer dan één Cisco IP-telefoon 8800 Toetsuitbreidingsmodule is aangesloten, kan de USB-poort
aan de achterkant het apparaat niet snel opladen.
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Breedband instellen voor een analoge headset
Procedure

Stap 1 Druk op Toepassingen .
Stap 2 Gebruik het Navigatiecluster en de toets Kies om te bladeren en selecteer Accessoires.

Er wordt een lijst met telefoonaccessoires weergegeven.

Stap 3 Selecteer Analoge headset > Instellen.
Op het telefoonscherm wordt de breedbandstatus weergegeven voor de analoge headset.

Stap 4 Druk op Aan of Uit om breedband voor de analoge headset in of uit te schakelen.
Stap 5 Druk op Terug om terug te gaan naar het scherm Accessoires.

Bluetooth-headsets
Voor Cisco IP-telefoons 8851 en 8861. De Cisco IP-telefoon 8851NR ondersteunt geen Bluetooth.

Deze functie wordt ook ondersteund op de Cisco IP-telefoons 8845 en 8865.

De Cisco IP-telefoons 8845, 8851, 8861 en 8865 ondersteunen Bluetooth-technologie van klasse 1 als de
headsets Bluetooth ondersteunen. Bluetooth maakt draadloze verbindingen met lage bandbreedte mogelijk in
een bereik van 20 meter. De beste prestaties hebt u in het bereik van 1 tot 2 meter.

Als u Bluetooth-headsets met uw telefoon gebruikt, zijn deze voorwaarden van toepassing:

• U kunt maximaal 50 Bluetooth-headsets en smartphones aan uw telefoon koppelen en aansluiten, maar
de laatste aangesloten Bluetooth-headset of smartphone wordt standaard gebruikt met de telefoon.

• Nadat een Bluetooth-headset is aangesloten, kunt u deze in- en uitschakelen om verbinding te maken
met de telefoon. Bij het gebruik van de Bluetooth-headset zijn de volgende instructies van toepassing:

◦ Als u zowel een Bluetooth-headset als een analoge headset aan de telefoon hebt gekoppeld, kan
slechts één soort headset tegelijkertijd werken. Als u een USB-headset gebruikt, wordt zowel de
Bluetooth- als de analoge headset uitgeschakeld.

◦ Schakel de Bluetooth-headset in om de analoge headset uit te schakelen.

◦ Schakel de Bluetooth-headset uit om de analoge headset in te schakelen.

◦ Ontkoppel de USB-headset en schakel dan de Bluetooth- of de analoge headset in.

• Voor optimale headsetdekking gebruikt u uw Bluetooth-headset binnen 3 meter van de telefoon, hoewel
de dekking reikt tot ongeveer 9 meter.

• Uw telefoon ondersteunt het Bluetooth Handsfree-profiel. Als uw Bluetooth-headset deze functies
ondersteunt, kunt u deze gespreksfuncties uitvoeren vanaf uw Bluetooth-headset:

◦ Een gesprek beantwoorden
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◦ Een gesprek beëindigen

◦ Het volume van de headset voor een gesprek aanpassen

◦ Herhalen

◦ Beller-id

◦ Afwijzen

◦ Omleiden

◦ Wachtstand en accepteren

◦ Vrijgeven en accepteren

Raadpleeg voor meer informatie de documentatie van de fabrikant van de Bluetooth-headset.

Ga voor een lijst met ondersteunde headsets naar http://www.cisco.com/c/en/us/products/
unified-communications/ucphone_headsets.html.

Als u een Bluetooth-headset gebruikt, kunt u mogelijk storingsproblemen ondervinden. Cisco raadt daarom
dat u de 802.11b/g-apparaten, Bluetooth-apparaten, magnetrons en grote metalen objecten verder weg plaatst.

Een Bluetooth-headset hoeft niet binnen het directe gezichtsveld van de telefoon te zijn, maar sommige
barrières zoals muren of deuren en interferentie van andere elektronische apparaten, kunnen de verbinding
beïnvloeden.

Een Bluetooth-accessoire toevoegen
Alleen voor de Cisco IP-telefoons 8845, 8851, 8861 en 8865. De Cisco IP-telefoon 8851NR ondersteunt geen
Bluetooth.

Voordat u een Bluetooth-accessoire kunt toevoegen, moet deze worden herkend door de telefoon. Kijk naar
een knipperend lampje op een Bluetooth-accessoire ter indicatie dat deze kan worden herkend. Raadpleeg
voor meer informatie de documentatie van de fabrikant van de Bluetooth-accessoire.

Procedure

Stap 1 Druk op Toepassingen .
Stap 2 Selecteer Bluetooth.
Stap 3 Selecteer Bluetooth-accessoire toevoegen.

De telefoon zoekt naar vindbare accessoires die worden ondersteund. Als een accessoire wordt gevonden,
wordt deze toegevoegd aan de lijst in het scherm Bluetooth-accessoire toevoegen.

Stap 4 Selecteer de accessoire en druk op Verbinden.
De telefoon probeert automatisch verbinding te maken met de accessoire door de PIN-code “0000” voor een
Bluetooth-apparaat te gebruiken.

Stap 5 Als voor uw accessoire een andere PIN-code is vereist en het scherm PIN-code toevoegen verschijnt, voert
u de PIN-code voor uw accessoire in.
Als de verbinding tot stand is gebracht, verschijnt een vinkje naast de verbonden accessoire.

Als Bluetooth is ingeschakeld, verschijnt het pictogram Bluetooth actief bovenaan het telefoonscherm.
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Een Bluetooth-accessoire verbinden
Alleen voor de Cisco IP-telefoons 8845, 8851, 8861 en 8865. De Cisco IP-telefoon 8851NR ondersteunt geen
Bluetooth.

Voordat u begint

Voordat u een Bluetooth-accessoire kunt verbinden, moet deze al als een accessoire zijn toegevoegd aan de
telefoon.

Procedure

Stap 1 Druk op Toepassingen .
Stap 2 Selecteer een Bluetooth-accessoire en druk op Verbinden.

Als de verbinding tot stand is gebracht, verschijnt een vinkje naast de verbonden accessoire.

Als Bluetooth is ingeschakeld, verschijnt het pictogram Bluetooth actief bovenaan het telefoonscherm.

Bluetooth inschakelen
Alleen voor de Cisco IP-telefoons 8845, 8851, 8861 en 8865. De Cisco IP-telefoon 8851NR ondersteunt geen
Bluetooth.

Als uw systeembeheerder de Bluetooth-functie voor uw telefoon heeft ingeschakeld, kunt u dit in- en
uitschakelen op uw telefoon.

Procedure

Stap 1 Druk op Toepassingen .
Stap 2 Gebruik het Navigatiecluster en de toets Kies om te bladeren en selecteer Bluetooth.
Stap 3 Druk op Aan.

Het Bluetooth-pictogram wordt bovenaan het telefoonscherm weergegeven.
Stap 4 (Optioneel) Als u vanuit dit scherm een Bluetooth-accessoire wilt toevoegen, selecteert u opnieuwBluetooth

en drukt u op Accessoire toevoegen.
Stap 5 Als u Bluetooth wilt uitschakelen, drukt u op Toepassingen .
Stap 6 Gebruik de navigatietoetsen en de toets Kies om te bladeren en selecteer Instellingen.
Stap 7 Selecteer Bluetooth.
Stap 8 Druk op Uit.

Het Bluetooth-pictogram verdwijnt uit het telefoonscherm.

Gebruikershandleiding van de Cisco IP-telefoon 8800-serie    
121

Accessoires
Een Bluetooth-accessoire verbinden



Verbinding met een Bluetooth-accessoire verbreken
Alleen voor de Cisco IP-telefoons 8845, 8851, 8861 en 8865. De Cisco IP-telefoon 8851NR ondersteunt geen
Bluetooth.

Procedure

Stap 1 Druk op Toepassingen .
Stap 2 Selecteer een Bluetooth-accessoire en druk op Verbinding verbreken.

Een Bluetooth-accessoire verwijderen
Alleen voor de Cisco IP-telefoons 8845, 8851, 8861 en 8865. De Cisco IP-telefoon 8851NR ondersteunt geen
Bluetooth.

Procedure

Stap 1 Druk op Toepassingen .
Stap 2 Selecteer een Bluetooth-accessoire en druk op Verwijderen.

De Bluetooth-accessoire wordt losgekoppeld (als deze was aangesloten) en wordt niet weergegeven in de lijst
Accessoires.

USB-headsets
Voor Cisco IP-telefoons 8851, 8851NR en 8861.

USB-headsets worden ook ondersteund op de Cisco IP-telefoon 8865.

Uw telefoon ondersteunt USB-headsets voor alle USB-poorten, inclusief de USB-poorten aan de zijkant, de
achterkant en voor de Toetsuitbreidingsmodule.

Ga voor een lijst met ondersteunde headsets naar http://www.cisco.com/c/en/us/products/
unified-communications/ucphone_headsets.html.

USB-headsets die hierboven niet worden genoemd, werken mogelijk niet goed als ze worden aangesloten op
de USB-poort. Raadpleeg voor meer informatie de documentatie van de fabrikant van de USB-headset.

Als u USB-headsets met uw telefoon gebruikt, zijn deze voorwaarden van toepassing:

• De prioriteit van USB-headsets over Bluetooth- of analoge headsets is afhankelijk van de verbonden
staat van de headset (er kan slechts één headset tegelijkertijd zijn aangesloten).
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• Tijdens een gesprek met een headset wordt het audiopad automatisch gewijzigd als u een USB-headset
plaatst, maar wordt niet automatisch gewijzigd als u een USB-headset verwijdert.

• Op de telefoon wordt een bericht weergegeven als u een USB-headset plaatst of het volume aanpast met
de volumeknop van de telefoon.

Cisco IP-telefoon 8800 Toetsuitbreidingsmodule
De Cisco IP-telefoon 8800 Toetsuitbreidingsmodule (KEM) zit vast aan uw Cisco IP-telefoons 8851, 8851NR,
8861 of 8865 en hiermee kunt u extra lijnweergaven of programmeerbare toetsen toevoegen aan uw telefoon.
De programmeerbare toetsen kunnen worden ingesteld als telefoonlijntoetsen, snelkeuzetoetsen of
telefoonfunctietoetsen.

U kunt meerdere Uitbreidingsmodules toevoegen aan de Cisco IP-telefoon 8851, 8851NR, Cisco IP-telefoon
8861 en 8865.

Aantal ondersteunde UitbreidingsmodulesCisco Unified IP-telefoonmodel

2 uitbreidingsmodules met 72 lijnen of toetsen8851 en 8851NR

3 uitbreidingsmodules met 108 lijnen of toetsen8861 en 8865

De Cisco IP-telefoon 8811, Cisco IP-telefoon 8841 en 8845 ondersteunen de Cisco IP-telefoon 8800
Toetsuitbreidingsmodule niet.

Opmerking

Als er meerdere KEM's zijn toegevoegd, worden ze genummerd aan de hand van de volgorde waarin ze aan
de telefoon zijn gekoppeld. Bijvoorbeeld:

• Toetsuitbreidingsmodule 1 is de uitbreidingsmodule die zich het dichtst bij de telefoon bevindt.

• Toetsuitbreidingsmodule 2 is de uitbreidingsmodule in het midden.

• Toetsuitbreidingsmodule 3 is de meest rechtse uitbreidingsmodule.

De volgende afbeelding toont een Cisco IP-telefoon 8861 met drie Cisco IP-telefoon 8800
Toetsuitbreidingsmodule.

De sleuven aan de zijkant van de telefoon zijn alleen ontworpen voor de KEM-spineconnector. Als u
andere objecten plaatst, wordt de telefoon permanent beschadigd.

Let op
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Functies Cisco IP-telefoon 8800 Toetsuitbreidingsmodule
De Cisco IP-telefoon 8800 Toetsuitbreidingsmodule bevat de volgende functies.

LCD-scherm: hierop wordt het telefoonnummer, het snelkeuzenummer (of naam of een ander
tekstlabel), de telefoondienst, de telefoonfunctie of de privacy dat/die aan elke toets is toegewezen,
weergegeven.

Pictogrammen die de lijnstatus aangeven lijken op, en werken hetzelfde als, die op de Cisco
IP-telefoon waar de Toetsuitbreidingsmodule bij is gevoegd.

Oplichtende toetsen: 18 lijntoetsen Afhankelijk van de modus is elke toets of het paar toetsen
gekoppeld aan één lijn (net zoals bij de Cisco IP-telefoon). Raadpleeg de beschrijving van de
modus met één kolom en met twee kolommen na de tabel voor meer informatie. De lampjes
onder elke toets geven de status van de betreffende lijn als volgt aan:

• Lijn beschikbaar: lampje uit

• Lijn door u in gebruik: onafgebroken groen lampje

• Lijn in gebruik door iemand anders: onafgebroken rood lampje

• Lijn gaat over: onafgebroken oranje lampje

• U hebt een gesprek in de wacht staan: onafgebroken groen lampje.

• Iemand anders heeft een gesprek in de wacht staan op een gedeelde lijn: onafgebroken
rood lampje

• Gesprek doorverbinden: onafgebroken groen lampje

• Gesprek gaat over op een inactieve pagina: lampje uit

1
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Shift-toetsen: 2 toetsen. Elke toets is gekoppeld aan één pagina met 18 lijntoetsen. De toets voor
pagina één heeft het nummer 1 en de toets voor pagina twee heeft het nummer 2. De lampjes
onder elke toets geven als volgt de status van de pagina aan:

• Pagina staat in weergave: onafgebroken groen lampje

• Pagina staat niet in weergave: lampje uit

• Pagina staat niet in weergave, met een of meer waarschuwingsgesprekken op de pagina:
onafgebroken oranje lampje

• Pagina staat in weergave, met een of meer waarschuwingsgesprekken op de pagina:
onafgebroken groen lampje

2

Uw beheerder stelt de Toetsuitbreidingsmodule in zodat de modus met één kolom of met twee kolommen
wordt weergegeven.

Modus met één kolom

In de modus met één kolom is elke rij in de weergave gekoppeld aan een lijn. Via de toets aan de
linkerkant of de toets aan de rechterkant hebt u toegang tot deze lijn. In deze configuratie geeft de
Toetsuitbreidingsmodule 9 lijnen weer op pagina 1 en 9 lijnen op pagina 2. De volgende afbeelding
geeft de modus met één kolom weer.
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Modus met twee kolommen

In de modus met twee kolommen zijn de toetsen aan de linkerkant en de rechterkant van het scherm
toegewezen aan verschillende lijnen. In deze configuratie geeft de Toetsuitbreidingsmodule 18 lijnen
weer op pagina 1 en 18 lijnen op pagina 2. De volgende afbeelding geeft de modus met twee kolommen
weer.

Een gesprek in Toetsuitbreidingsmodule zetten

Procedure

Stap 1 Druk op de lijntoets op de Toetsuitbreidingsmodule.
Stap 2 Kies een telefoonnummer.

KEM-toetsen configureren
Voordat u de KEM-toetsen kunt instellen, neemt u contact op met uw systeembeheerder voor de volgende
informatie om uw Self Care Portal te openen:

• URL

• Gebruikersnaam en wachtwoord
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Als u deze informatie hebt gekregen, kunt u uw snelkeuzenummers of programmatoetsen configureren voor
toegang tot telefoonservices. Telefoonservices zijn bijvoorbeeld het weer, beursnoteringen of bedrijfsagenda's
en directories.

De helderheid van de Toetsuitbreidingsmodule aanpassen

Procedure

Stap 1 Druk op Toepassingen op de telefoon.
Stap 2 Gebruik de navigatietoetsen en de toets Selecteren om te bladeren en selecteer Instellingen.
Stap 3 Selecteer Helderheid.
Stap 4 Selecteer Toetsuitbreidingsmodule.
Stap 5 Selecteer indien nodig het KEM-nummer.
Stap 6 Pas de helderheid aan.

• Druk op de rechtse pijl van de navigatietoetsen om de helderheid te vergroten.

• Druk op de linkse pijl van de navigatietoetsen om de helderheid te verminderen.

Stap 7 Druk op Opslaan om de helderheid in te stellen of druk op Annuleren om te sluiten.
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H O O F D S T U K  11
Veelgestelde vragen

• Waarom kan ik niet alle actieve gesprekken op mijn telefoon zien?, pagina 130

• Hoe verbind ik een inkomend gesprek door?, pagina 130

• Hoe kan ik een inkomend gesprek dempen terwijl ik aan het bellen ben?, pagina 130

• Hoe kan ik het gesprek in de wacht hervatten?, pagina 130

• Wat is het verschil tussen de toetsen aan de linkerkant en die aan de rechterkant van het scherm?, pagina
131

• Waarom veranderen de toetsen steeds?, pagina 131

• Hoe kan ik het beste naar gesprekken kijken als ik een gedeelde lijn of meerdere lijnen heb?, pagina
131

• Wat moet ik doen als ik per ongeluk op een toets druk tijdens het bellen?, pagina 132

• Hoe kan ik mijn gemiste gesprekken bekijken?, pagina 132

• Hoe verlaat ik een actieve toepassing?, pagina 132

• Hoe verbind ik twee gesprekken en ga ik zelf van de lijn?, pagina 133

• Wat is de functie van de functietoets Wisselen?, pagina 133

• Hoe annuleer ik een conferentie of doorverbinding nadat ik deze heb gestart?, pagina 134

• Hoe combineer ik twee gesprekken in een conferentiegesprek? , pagina 134

• Waarom komt mijn telefoon niet uit de sluimerstand?, pagina 134

• Wat betekent het als mijn telefoon vier keer achter elkaar overgaat?, pagina 135

• Waarom kan ik geen video in een gesprek zien?, pagina 135

• Wat gebeurt er met video als ik een gesprek in de wacht zet?, pagina 135
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Waarom kan ik niet alle actieve gesprekken op mijn telefoon
zien?

Vraag

Waarom kan ik niet alle actieve gesprekken op mijn telefoon zien?

Antwoord

Als er meer gesprekken beschikbaar zijn dan dat er sessietoetsen aanwezig zijn op de telefoon, kunt u bladeren
om ze weer te geven. Gesprekken worden ingedeeld met het oudste bericht bovenaan in de lijst.

Hoe verbind ik een inkomend gesprek door?
Vraag

Hoe verbind ik een inkomend gesprek door terwijl ik aan het bellen ben?

Antwoord

Als u een inkomend gesprek wilt doorverbinden terwijl u aan het bellen bent, markeert u het inkomende
gesprek en drukt u op Afwijzen. Druk anders op Afwijzen om het huidige actieve gesprek door te verbinden.

Hoe kan ik een inkomend gesprek dempen terwijl ik aan het
bellen ben?

Vraag

Hoe kan ik een inkomend gesprek dempen terwijl ik aan het bellen ben?

Antwoord

U kunt het inkomende gesprek dempen. Druk een keer op Volume omlaag en laat het inkomende gesprek
doorschakelen (naar de voicemail of een vooraf bepaald nummer dat is ingesteld door de systeembeheerder).

Hoe kan ik het gesprek in de wacht hervatten?
Vraag

Hoe kan ik het gesprek in de wacht hervatten?

Antwoord

U kunt een van de volgende methoden gebruiken om een gesprek in de wacht te hervatten:
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• Druk op de groen knipperende sessietoets.

• Druk op de gesprekssessie op het telefoonscherm.

• Druk op Hervat.

• Markeer het gesprek met het Navigatiecluster en druk op de toets Kies.

• Druk opWacht.

Wat is het verschil tussen de toetsen aan de linkerkant en die
aan de rechterkant van het scherm?

Vraag

Wat is het verschil tussen de toetsen aan de linkerkant en die aan de rechterkant van het scherm?

Antwoord

Uw telefoon heeft functietoetsen aan de linkerkant en gesprekssessietoetsen aan de rechterkant. Gebruik de
functietoetsen om de functies (zoals snelkeuze) te openen of een telefoonlijn te selecteren. Gebruik
gesprekssessietoetsen om gespreksgerelateerde taken uit te voeren, zoals het plaatsen van een nieuw gesprek,
het hervatten van een gesprek dat in de wacht staat of het controleren van uw voicemail. De posities van de
sessietoetsen en functietoetsen kunnen worden omgedraaid op telefoons die een taalinstelling met een
rechts-naar-links-stand gebruiken, zoals Hebreeuws en Arabisch.

Waarom veranderen de toetsen steeds?
Vraag

Waarom veranderen de toetsen steeds?

Antwoord

Toetsen reageren alleen op het geselecteerde (gemarkeerde) gespreks- of menu-item. Welke toetsen worden
weergegeven, is afhankelijk van het gesprek of het item dat u hebt geselecteerd.

Hoe kan ik het beste naar gesprekken kijken als ik een
gedeelde lijn of meerdere lijnen heb?

Vraag

Hoe kan ik het beste naar gesprekken kijken als ik een gedeelde lijn of meerdere lijnen heb?
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Antwoord

Als u een gedeelde lijn of meerdere lijnen hebt, kunt u het beste de functie Alle gesprekken gebruiken om
gesprekken weer te geven. Als u op de toetsAlle gesprekken (aan de linkerkant) drukt, worden alle gesprekken
voor uw lijn in chronologische volgorde (oudste eerst) weergegeven op het telefoonscherm. Als u geen toets
Alle gesprekken hebt, neemt u contact opmet uw systeembeheerder om deze functie in te stellen. Uw beheerder
kan ook instellen dat uw primaire lijntoets hetzelfde reageert als de toets Alle gesprekken.

Wat moet ik doen als ik per ongeluk op een toets druk tijdens
het bellen?

Vraag

Wat moet ik doen als ik per ongeluk op een toets druk tijdens het bellen?

Antwoord

Als u in gesprek bent en op een toets drukt voor een andere lijn, verandert uw lijnweergave. Uw huidige
gesprek verdwijnt uit de weergave en gesprekken van de nieuwe geselecteerde lijn worden weergegeven. Als
u het actieve gesprek opnieuw wilt weergeven, selecteert u de betreffende lijn, drukt u op Alle gesprekken,
of drukt u op de toets Primaire lijn als deze is ingesteld door uw beheerder om alle gesprekken weer te geven.

Hoe kan ik mijn gemiste gesprekken bekijken?
Vraag

Hoe kan ik mijn gemiste gesprekken bekijken op mijn telefoon?

Antwoord

Gemiste gesprekken bekijken op uw telefoon:

• Druk op Toepassingen , selecteer Recent en druk op Gemiste opr..

• Druk op Al. gspr en druk vervolgens op Gemiste opr..

Hoe verlaat ik een actieve toepassing?
Vraag

Hoe verlaat ik een actieve toepassing?

Antwoord

Als u een actieve toepassing wilt verlaten, moet u de volgende stappen uitvoeren:

1 Druk op Toepassingen .
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2 Blader en selecteer Actieve toepassingen.

3 Selecteer een actieve toepassing en druk op Toep sluiten om de toepassing te sluiten.

Sla uw wijzigingen op als hierom wordt gevraagd.

4 Druk op Sluiten om de actieve toepassing te sluiten.

Als u een actieve toepassing niet sluit, wordt deze op de achtergrond uitgevoerd.

Hoe verbind ik twee gesprekken en ga ik zelf van de lijn?
Vraag

Hoe verbind ik twee gesprekken en ga ik zelf van de lijn?

Antwoord

In een actief gesprek (niet in de wacht) doet u het volgende:

1 Druk op Doorvb en voer het telefoonnummer van de ontvanger op een van deze manieren in:

• Druk op de sessietoets van een gesprek in wachtstand.

• Voer het telefoonnummer van de ontvanger van het gesprek in.

• Blader naar een record in de Gespreksgeschiedenis en druk op Bellen.

• Druk op een snelkeuzetoets.

• Druk op Snelkeuze, voer een snelkeuzenummer in of markeer het nummer dat u wilt bellen en druk
nogmaals op Snelkeuze.

• Druk op Actieve gesprekken en selecteer een gesprek in wachtstand. Het doorverbinden wordt
meteen voltooid.

2 Druk opnieuw op Doorvb. U hoeft niet te wachten totdat de ontvanger opneemt om het doorverbinden te
voltooien.

Wat is de functie van de functietoets Wisselen?
Vraag

Wat is de functie van de functietoets Wisselen?

Antwoord

Met de functietoetsWisselen kunt u wisselen tussen twee gesprekken voordat u de doorschakeling of een
conferentie tot stand brengt. Zo kunt u met de verschillende partijen afzonderlijk spreken voordat u de
gesprekken samenvoegt in een conferentie.
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Hoe annuleer ik een conferentie of doorverbinding nadat ik
deze heb gestart?

Vraag

Kan ik een conferentie of doorverbinding annuleren nadat ik deze heb gestart?

Antwoord

Ja, voordat u een conferentie of doorverbinding voltooit, kunt u op Vrijgeven of Annuleren drukken om
deze te annuleren.

Hoe combineer ik twee gesprekken in een conferentiegesprek?
Vraag

Hoe combineer ik twee gesprekken in de wachtstand in een conferentiegesprek?

Antwoord

Zorg ervoor dat een van de gesprekken actief is (niet in de wacht staat). Als beide gesprekken de wachtstand
staan, hervat u één gesprek en doet u het volgende:

1 Druk op Conferentie .

2 Druk op de lijntoets voor het andere gesprek (in de wacht).

De conferentie begint. De conferentie wordt opgezet op de lijn met het actieve gesprek.

Waarom komt mijn telefoon niet uit de sluimerstand?
Vraag

Waarom komt mijn telefoon niet uit de “sluimerstand” terwijl dit eerst wel werkte?

Antwoord

Als uw systeembeheerder uw telefoon heeft ingesteld voor EnergyWise, kan het zijn dat uw telefoon in de
sluimerstand staat (uitgeschakeld). Uw systeembeheerder stelt in dat uw telefoon op een bepaalde tijd
overschakelt naar de sluimerstand en vervolgens op een bepaalde tijd weer actief wordt (ingeschakeld). Uw
telefoonwordt weer actief op het tijdstip dat uw systeembeheerder heeft ingesteld. U kunt op de toets Selecteren
drukken om uw telefoon actief te maken. Neem contact op met uw systeembeheerder om de tijdstippen voor
sluimerstand en activeren te wijzigen.
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Wat betekent het als mijn telefoon vier keer achter elkaar
overgaat?

Vraag

Mijn telefoon heeft de beltoon vier keer achter elkaar afgespeeld, maar er is geen gesprek. Wat houdt dat in?

Antwoord

De telefoon laat u weten dat deze binnenkort wordt uitgeschakeld (sluimerstand) om energie te besparen (de
functie EnergyWise). Uw systeembeheerder stelt in dat uw telefoon op een bepaald tijdstip overschakelt naar
de sluimerstand en vervolgens op een bepaald tijdstip weer actief wordt (inschakelt). Uw telefoon wordt weer
actief op het tijdstip dat uw systeembeheerder heeft ingesteld. U kunt ook op Selecteren drukken om de telefoon
te activeren. Neem contact op met uw systeembeheerder om de tijdstippen voor sluimerstand en activeren te
wijzigen.

Waarom kan ik geen video in een gesprek zien?
Vraag

Waarom kan ik geen video in een gesprek zien?

Antwoord

Als u een beeld van de andere partij op uw telefoonscherm wilt zien, moet de telefoon van die andere partij
video ondersteunen. Bovendien moet de andere partij een camera hebben geïnstalleerd en ingeschakeld op
de telefoon. Tijdens conferentiegesprekken moet het conferentiesysteem dat wordt gebruikt videoconferentie
ondersteunen.

Wat gebeurt er met video als ik een gesprek in de wacht zet?
Vraag

Wat gebeurt er met video als ik een gesprek in de wacht zet?

Antwoord

Er wordt geen video uitgezonden totdat u het gesprek hervat.
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H O O F D S T U K  12
Problemen oplossen

• Ontbrekende toets Waarschuwen voor gesprek, pagina 137

• Ontbrekende toets Alle gesprekken, pagina 137

• Ontbrekend aanmeldvenster Mobile en Remote Access via Expressway, pagina 138

• Kan niet aanmelden bij persoonlijke directory, pagina 138

• Kan Self Care Portal niet openen, pagina 139

• Beveiligingsfoutbericht, pagina 139

• Telefoonproblemen melden, pagina 139

• Documentatie, serviceaanvragen en aanvullende informatie, pagina 140

Ontbrekende toets Waarschuwen voor gesprek
Probleem

Ik wil de toets Waarschuwen voor gesprek gebruiken, maar die kan ik niet vinden op mijn telefoon.

Mogelijke oorzaak

Deze is niet ingesteld door uw systeembeheerder.

Oplossing

Neem contact op met uw systeembeheerder om de functie Waarschuwen voor gesprek voor u in te stellen.

Ontbrekende toets Alle gesprekken
Probleem

Ik wil de toets Alle gesprekken gebruiken, maar die kan ik niet vinden op mijn telefoon.
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Mogelijke oorzaak

Deze is niet ingesteld door uw systeembeheerder of uw systeembeheerder heeft uw telefoon zo ingesteld dat
de primaire lijntoets de functie Alle gesprekken uitvoert.

Oplossing

Neem contact op met uw systeembeheerder om de functie Alle gesprekken voor u in te stellen of vraag uw
systeembeheerder naar de functie van de primaire lijntoets.

Ontbrekend aanmeldvenster Mobile en Remote Access via
Expressway

Probleem

Het aanmeldvenster voor Mobile en Remote Access via Expressway verscheen niet op mijn telefoon.

Mogelijke oorzaak

De DHCP-instelling is ingeschakeld op uw netwerkrouter.

Oplossing

Controleer de instellingen van uw netwerkrouter en schakel indien nodig de DHCP-instelling uit en configureer
de statische IP direct op uw telefoon. Neem contact op met de systeembeheerder voor hulp.

Kan niet aanmelden bij persoonlijke directory
Probleem

U kunt zich niet aanmelden bij uw persoonlijke directory.

Mogelijke oorzaak

• U gebruikt uw wachtwoord om u aan te melden, niet uw persoonlijke identificatienummer (PIN).

• Uw PIN moet opnieuw worden ingesteld.

Oplossing

• Gebruik uw PIN, niet uw wachtwoord.

• Neem contact op met de systeembeheerder.
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Kan Self Care Portal niet openen
Probleem

U kunt uw Self Care Portal niet openen.

Mogelijke oorzaak

Uwwachtwoord moet opnieuw worden ingesteld of uw beheerder heeft uw toegang tot de pagina's gewijzigd.

Oplossing

Neem contact op met de systeembeheerder.

Beveiligingsfoutbericht
Probleem

Uw telefoon geeft Beveiligingsfout weer.

Oorzaak

De firmware van uw telefoon heeft een interne fout gedetecteerd.

Oplossing

Neem contact op met de systeembeheerder wanneer het bericht niet verdwijnt.

Telefoonproblemen melden
Het hulpprogramma voor kwaliteitsrapporten (Quality Reporting Tool, QRT) kan tijdelijk door de
systeembeheerder op uw telefoon worden geconfigureerd om prestatieproblemen op te lossen. Afhankelijk
van de configuratie kunt u QRT gebruiken voor het volgende:

• Onmiddellijk melden van een audioprobleem met het huidige gesprek.

• Selecteren van een algemeen probleem in een lijst categorieën en kiezen van redencodes.

Procedure

Stap 1 Druk op Rap. kwalit.
Stap 2 Blader en selecteer het item dat het best overeenkomt met uw probleem.
Stap 3 Druk op de functietoets Kies.

De informatie wordt verzonden naar uw systeembeheerder.
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Documentatie, serviceaanvragen en aanvullende informatie
Zie voor meer informatie over het verkrijgen van documentatie, het indienen van een serviceaanvraag en het
opvragen van aanvullende informatie de maandelijkse uitgave What’s New in Cisco Product Documentation.
U vindt hier ook alle nieuwe en herziene technische documentatie van Cisco. Ga naar: http://www.cisco.com/
c/en/us/td/docs/general/whatsnew/whatsnew.html.

Abonneer u op de RSS-feed Nieuw in Cisco Product-documentatie en geef aan welke inhoud u direct op uw
bureaublad wilt lezen met een RSS-toepassing. De RSS-feeds zijn gratis. Cisco ondersteunt momenteel RSS
2.0.
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H O O F D S T U K  13
Productveiligheid en -beveiliging

• Informatie over veiligheid en prestaties, pagina 141

• FCC-nalevingsverklaring, pagina 142

• Overzicht beveiliging Cisco-producten, pagina 143

Informatie over veiligheid en prestaties

Stroomstoring
Stroomstoringen en andere apparaten kunnen uw Cisco IP-telefoon beïnvloeden.

De telefoon worden voorzien van stroom als u via de telefoon contact wilt opnemen met nooddiensten. Als
er een onderbreking in de stroomvoorziening optreedt, zijn nooddiensten pas weer bereikbaar wanneer de
stroomvoorziening is hersteld. In het geval van een stroomstoring of -uitval moet u apparatuur wellicht opnieuw
instellen of configureren voordat u de nooddiensten belt.

Externe apparaten
Wij raden het gebruik aan van externe apparaten van goede kwaliteit, zoals headsets, kabels en connectors
die zijn afgeschermd tegen ongewenste radiofrequentie- en audiofrequentiesignalen.

Niet alle Cisco IP-telefonieproducten ondersteunen externe apparaten, koorden of kabels. Raadpleeg voor
meer informatie de documentatie van uw endpoint.

Opmerking

Niettemin kan, bijvoorbeeld als gevolg van de nabijheid van andere apparaten zoals mobiele telefoons en
radio's met zender en ontvanger, een bepaalde mate van ruis hoorbaar zijn. In deze gevallen raadt Cisco u aan
een of meer van de volgende stappen te ondernemen:

• Plaats het externe apparaat uit de buurt van de bron van de radio- of audiofrequentiesignalen.

• Leid de kabels van het externe apparaat weg van de bron van de radio- of audiofrequentiesignalen.
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• Gebruik afgeschermde kabels voor het externe apparaat of gebruik kabels met een betere afscherming
en connector.

• Maak de kabel van het externe apparaat korter.

• Plaats ferrieten of vergelijkbare oplossingen op de kabels van het externe apparaat.

Cisco kan geen garantie bieden voor de prestaties van externe apparaten, kabels en connectors.

In landen van de Europese Unie dient u alleen externe luidsprekers, microfoons en headsets te gebruiken
die volledig voldoen aan de EMC-richtlijn [89/336/EC].

Voorzichtig

Prestaties van draadloze Bluetooth-headset
DeCisco IP-telefoons ondersteunen Bluetooth-technologie van klasse 2 als de headsets Bluetooth ondersteunen.
Bluetooth maakt draadloze verbindingen met lage bandbreedte mogelijk in een bereik van 10 meter. De beste
prestaties hebt u in het bereik van 1 tot 2 meter. U kunt maximaal vijf headsets aansluiten, maar alleen de
laatst aangesloten headset wordt gebruikt als de standaard.

Omdat er mogelijke storingsproblemen kunnen optreden, raadt Cisco aan dat u 802.11b/g-apparaten,
Bluetooth-apparaten, magnetrons en grote metalen objecten weghaalt bij de draadloze headset.

Een Bluetooth-headset hoeft niet binnen het directe gezichtsveld van de telefoon te zijn, maar sommige
barrières zoals muren of deuren en interferentie van andere elektronische apparaten, kunnen de verbinding
beïnvloeden.

Voedingsinformatie
Verbind uw Cisco IP-telefoon met uw LAN door middel van een CAT 5e Ethernet-kabel om alle functies op
uwCisco IP-telefoon in te schakelen. Als uw Ethernet-poort is voorzien van Power over Ethernet (PoE), krijgt
uw Cisco IP-telefoon stroom via de LAN-poort. Verleng de LAN Ethernet-kabel niet tot buiten het gebouw.

Telefoongedrag tijdens netwerkophoping
Alle factoren die de netwerkprestaties verslechteren, kunnen invloed hebben op de spraak- en videokwaliteit
van Cisco IP-telefoon. In sommige gevallen kan een gesprek zelfs wegvallen. Bronnen van
netwerkverslechtering zijn onder andere de volgende activiteiten:

• Beheertaken, zoals een interne poortscan of een beveiligingsscan

• Aanvallen die zich voordoen op uw netwerk, zoals een Denial- of Service-aanval

Als u ongewenste effecten op de telefoons wilt verminderen of elimineren, plant u de beheertaken voor het
netwerk op een tijdstip dat de telefoons niet worden gebruikt. U kunt ook de telefoons uitsluiten van testen.

FCC-nalevingsverklaring
De Federal Communications Commission vereist nalevingsverklaringen voor het volgende:
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Verklaring van FCC-onderdeel 15.21
Wijzigingen of aanpassingen die niet nadrukkelijk zijn toegestaan door de partij die verantwoordelijk is voor
naleving, kan de toestemming voor de gebruiker om het apparaat te gebruiken, ongeldig maken.

FCC-verklaring voor blootstelling aan RF-straling
Dit apparaat voldoet aan de FFC-limieten betreffende blootstelling aan straling, zoals bepaald voor een niet
gecontroleerde omgeving. Eindgebruikers dienen de specifieke gebruiksaanwijzingen op te volgen om
overeenstemming met de richtlijnen voor blootstelling aan RF te garanderen Deze zender moet ten minste 20
cm van de gebruiker af staan en mag niet worden gebruikt in combinatie met andere antennes of zenders en
mag niet bij dergelijke apparaten worden geplaatst.

Verklaring FCC-ontvangers en Class B Digital
Dit product is getest en voldoet aan de specificaties voor een digitaal apparaat van Klasse B, conform deel 15
van de FCC-regels. Deze limieten zijn opgesteld om een redelijke bescherming te bieden tegen schadelijke
interferentie bij installatie in een woonomgeving. Deze apparatuur genereert en gebruikt radiofrequente energie
en kan deze ook uitstralen. Indien de apparatuur niet volgens de instructies wordt geïnstalleerd en gebruikt,
kan de apparatuur schadelijke interferentie voor radiocommunicatie veroorzaken. Er kan echter geen garantie
worden gegeven dat deze apparatuur in een bepaalde installatie storingsvrij zal functioneren.

Als deze apparatuur schadelijke interferentie veroorzaakt in de ontvangst van radio of tv, wat u kunt vaststellen
door de apparatuur uit en weer aan te zetten, kan de gebruiker proberen om de interferentie te verhelpen met
een of meer van de volgende maatregelen:

• Wijzig de richting van de ontvangstantenne of verplaats deze

• Vergroot de afstand tussen de apparatuur of apparaten

• Sluit de apparatuur aan op een andere wandcontactdoos dan de ontvanger

• Raadpleeg een leverancier of een ervaren radio-/televisiemonteur

Overzicht beveiliging Cisco-producten
Dit product bevat cryptografische functies en is onderhevig aan de wetgeving in de Verenigde Staten en andere
landen met betrekking tot import, export, overdracht en gebruik. Levering van cryptografische producten van
Cisco betekent niet dat derden bevoegd zijn codering te importeren, te exporteren of te gebruiken. Importeurs,
exporteurs, distributeurs en gebruikers zijn verantwoordelijk voor naleving van eerder genoemde wetgeving.
Door dit product te gebruiken, gaat u akkoord met de wetten en bepalingen die hierop van toepassing zijn.
Als u hieraan niet kunt voldoen, dient u dit product onmiddellijk te retourneren.

Meer informatie over exportvoorschriften van de Verenigde Staten vindt u op http://www.bis.doc.gov/
policiesandregulations/ear/index.htm.
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Garantie

• Garantievoorwaarden van Cisco voor beperkte hardwaregarantie gedurende een jaar, pagina 145

Garantievoorwaarden van Cisco voor beperkte
hardwaregarantie gedurende een jaar

Er zijn speciale voorwaarden van toepassing op uw hardwaregarantie en verschillende services waarvan u
tijdens de garantieperiode gebruik kunt maken.

De officiële garantiebepalingen, inclusief de garanties en licentieovereenkomsten die van toepassing zijn op
Cisco-software, vindt u op Cisco.com via de volgende URL: http://www.cisco.com/go/hwwarranty.
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