Tasques telefòniques
habituals

Definicions de les tecles
programades

Fer una trucada

Respondre

Respondre trucada entrant.

Aplicacions

Accedir a les aplicacions del
telèfon i al menú de configuració.

Trucada

Fer una trucada al número marcat.

Tornar la
trucada

Rebre un avís quan una extensió
ocupada estigui disponible.

Trucades

Enumerar les trucades
connectades.

Cancel·lar

Aturar l'operació actual.

Conf

Crear una trucada de conferència.

LlistCnf

Veure els participants d'una
conferència.

Contactes

Accedir al menú de contactes per
veure els contactes de la llibreta
d'adreces personal o empresarial.

desviar

Desviar trucada.

FiTruc.

Finalitzar trucada activa.

Dsv. Tot

Desviar totes les trucades entrants.

Retenir

Posar una trucada activa en espera.

Missatges

Definicions de les tecles
programades

Configurar, comprovar o escoltar
els missatges de veu.

Més

Mostrar més tecles programades.

Icones de la pantalla del telèfon

NovaTruc

Fer una nova trucada sense
desconnectar-se de l'actual.

Aparcar

Aparcar trucada i mostrar-ne els
detalls.

Tornar a fer una
trucada

Tornar a marcar l'últim número
que s'ha marcat.

Continuar

Continuar la trucada en espera.

Marcatge ràpid

Fer una trucada a l'entrada
seleccionada.

Transferir

Transferir trucada.

Contestar una
trucada

Premeu
o Trucada.
Podeu fer-ho abans o després
de marcar.
Premeu

o Respon.

Finalitzar la trucada

Premeu FiTruc.

Tornar a fer una
trucada

Premeu Retruc.

Posar l'estació de
conferència en
silenci

Premeu
a la base de so, a
la unitat de control de
visualització o al micròfon.

Veure l'historial de
trucades

Premeu Aplic. i seleccioneu
Historial de trucades. Per
marcar, ressalteu un llistat
i premeu Marcar.

Posar una trucada
en espera/
Continuar-la

Premeu Espera. Per reprendre
una trucada, premeu
o
Continuar.

Transferir una
trucada a un
número nou

Premeu Transf., introduïu el
número i torneu a prémer
Transf.

Iniciar una trucada
de conferència
estàndard
(o "ad hoc")

Premeu Conf., marqueu el
número d'un participant
i premeu Conf.

Desviar totes les
trucades

Premeu Dsv. Tot.

Unir-s'hi

Des d'una trucada connectada,
premeu Conf. i, després, premeu
Trucades per veure una llista de
trucades a les quals unir-se.
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REFERÈNCIA RÀPIDA

Telèfons IP per a
conferències 8831 i
8831NR de Cisco Unified
Tasques telefòniques habituals

Botons del telèfon
Connexions del telèfon

Estat de línia o trucada

Botons del telèfon

Connexions del telèfon

Trucada

1

Barra de navegació de dues
direccions

DC40V

Icones de la pantalla del
telèfon

2

5

Trucada en espera
Trucada connectada
Trucada entrant
Penjat

3

4

Selec.

Línia compartida en ús

346668

Despenjat
Volum

Altres funcions

Vista posterior de la base de so.
1

Port del cable de xarxa.

2

Connexió elèctrica externa.

3

Port USB de la unitat de control de
visualització (DCU). Connecta la
DCU a la base.
Nota: Premeu amb força per
introduir el nucli de ferrita dins els
límits del cable.

4

Presa del micròfon d'extensió per
cable.

5

Port del cable de connexió en
cadena. Connecta dues unitats de
base de so en el mode d'enllaç.

Opció seleccionada
Mode d'enllaç
Xifrat

Silenci

Micròfon activat

Nota: El telèfon IP per a conferències 8831 de
Cisco Unified admet micròfons cablejats i sense
fil. El telèfon IP per a conferències 8831NR de
Cisco Unified només admet micròfons cablejats.

