
 

Cisco Unified IP-conferentietelefoon 8831 voor 
gespreksbeheer van derden Snel aan de slag

Hartelijk dank dat u hebt gekozen voor Cisco Unified IP-conferentietelefoon 8831 voor gespreksbeheer 
van derden. In deze handleiding wordt beschreven hoe u uw telefoon installeert en bepaalde basistaken 
uitvoert. De beschikbare functies op uw telefoon zijn afhankelijk van het type systeem waarmee uw 
telefoon is verbonden. Uw telefoonsysteem biedt mogelijk niet alle functies die worden besproken in dit 
document. Neem contact op met uw telefoonsysteembeheerder voor vragen over de functies van de 
telefoon.

Inhoud van de verpakking

• Sound Base (met ingebouwde microfoon)

• Schermbeheereenheid (DCU: Display Control Unit)

• RJ-45 Ethernetkabel

Opmerking Bekabelde microfoon of draadloze microfoon (met lader) kan worden gebruikt met de 
conferentietelefoon. 
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1 De Cisco Unified IP-conferentietelefoon 8831 voor 
gespreksbeheer van derden installeren

Afbeelding 1 Onderaanzicht van de Sound Base

1 Netwerkkabelpoort.

2 Externe stroomverbinding.

3 USB-poort schermbeheereenheid. Hiermee wordt de DCU met de base 
verbonden.

Opmerking Druk stevig aan om de ferietkern tussen de kabelhouders te 
plaatsen.

4 Microfoonaansluiting voor bekabeld toestel.

5 Poort voor daisy chain-kabel. Verbindt twee Sound Base-eenheden in 
gekoppelde modus.
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  De Cisco Unified IP-conferentietelefoon 8831 voor gespreksbeheer van derden installeren
Gebruik deze procedures om te telefoon te installeren en te verbinden met uw netwerk.

Stap 1 Draai de Sound Base om zodat u bij de poorten aan de achterkant van deze eenheid kunt.

Stap 2 Sluit de systeembeheereenheid (DCU) aan op de Sound Base.

Stap 3 Als u een externe microfoon gebruikt, verbindt u deze met een van de microfoonaansluitingen.

Opmerking U kunt 2 bekabelde microfoons aansluiten op de Sound Base.

Stap 4 Als u een externe stroombron gebruikt, plaatst u het ene uiteinde van het netsnoer in een stopcontact en 
het andere uiteinde van het netsnoer in de voedingspoort in de Sound Base.

Stap 5 De telefoon aansluiten op het netwerk:

• Een Ethernetverbinding gebruiken: plaats het ene uiteinde van de Ethernetkabel in de 
netwerkpoort op de telefoon aangegeven met “SW”. Plaats het andere uiteinde van de 
Ethernetkabel in het betreffende apparaat op uw netwerk, zoals een netwerkswitch.

• Een draadloze verbinding gebruiken: u kunt een Cisco WBPN Wireless-N Bridge gebruiken 
met de IP-telefoon om een draadloze verbinding in te stellen tussen de telefoon en het netwerk. 
Raadpleeg voor meer informatie de WBPN-documentatie op Cisco.com. Het gedeelte 
“Verwante documentatie” bevat koppelingen naar het documentatiegedeelte op Cisco.com.

Stap 6 Als u 2 Sound Bases gebruikt, moeten deze in een serie worden geplaatst. (Sluit de daisy chain-kabel 
aan op de poort voor de diasy chain-kabel van de Sound Bases.)

Opmerking De DCU moet alleen worden aangesloten op de mastereenheid (Sound Base met 
wandstopcontact, DCU en netwerkkabel) van een serieschakeling.
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2 Hardware en knoppen van de telefoon

De conferentietelefoon heeft twee hoofdcomponenten:

• Schermbeheereenheid (DCU: Display Control Unit)

• Sound Base

Daarnaast kunnen de volgende optionele aansluitingssets worden toegevoegd aan of gebruikt met de 
conferentietelefoon:

• Bekabelde microfoonaansluitingsset

• Draadloze microfoonaansluitingsset en -lader

De volgende tabel bevat de de knoppen en hardware van de Sound Base, draadloze microfoonaansluiting 
en DCU.
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Tabel 1 Knoppen en hardware op de onderdelen van de telefoon 

Item Beschrijving

1 LED van Sound Base Drie LED-indicatielampjes geven informatie over 
gespreksstatus

2 Dempingsknop op Sound Base Dempingsknop met achtergrondverlichting

3 Dempingsknop op 
microfoonaansluiting

Dempingsknop met achtergrondverlichting

4 LED voor draadloze aansluiting Geeft statusinformatie

5 Dempingsknop op DCU Een rood lampje geeft aan dat een gesprek wordt gedempt.

6 Gespreksknop op DCU Gespreksknop met LED-achtergrondverlichting
4
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  Hardware en knoppen van de telefoon
Schermbeheereenheid
De schermbeheereenheid (DCU: Display Control Unit) is verbonden met de Sound Base via een 
micro-USB-aansluiting.

In de onderstaande afbeelding en tabel vindt u een overzicht van de knoppen en hardware op de DCU.
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  Hardware en knoppen van de telefoon
Tabel 2 Knoppen en schermtoetsen van schermbeheereenheid 

Item Beschrijving

1 Telefoonscherm LCD-scherm met de menu's en functies van de 
conferentietelefoon.

Als de conferentietelefoon zich in een 
offlinestatus bevindt, geeft het inactieve scherm 
het bericht weer dat de de telefoon niet is 
geregistreerd. De schermtoets voor apps blijft 
beschikbaar.

2 Functietoetsen Vier programmeerbare toetsen.

3 Navigatiebalk met selectietoets Navigatiebalk met twee richtingen en selectietoets 
waarmee u door menu's kunt bladeren en items op 
het scherm kunt selecteren.

4 Gespreksknop Gespreksknop met LED-achtergrondverlichting

Druk op deze knop voor:

• Hoorn van de haak

• Een inkomend gesprek beantwoorden

• Een kiestoon krijgen om een gesprek aan te 
gaan

• Een gesprek hervatten

• Een gesprek vrijgeven

5 Toetsenblok Hiermee kunt u telefoonnummers kiezen en letters 
invoeren.

6 Knop Dempen Hiermee schakelt u de functie Dempen in of uit. 
Een rood lampje geeft aan dat een gesprek wordt 
gedempt.

7 Volumeregelaar Schakelaar met twee richtingen waarmee het 
volume van de luidspreker kan worden verhoogd.
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3 Algemene telefoontaken
In deze tabel worden algemene telefoonschermtaken weergegeven.

Tabel 3 Algemene telefoonschermtaken 

Gesprek opzetten Druk op  of Nieuw gesprek. U kunt dit voor of na 
kiezen doen.

Gesprek beantwoorden Druk op  of Beantwoorden.

Gesprek beëindigen Druk op Gesprek beëindigen.

Herhaal Druk op Herhaal.

Conferentiestation dempen Druk op  op de Sound Base, DCU of microfoon.

Gespreksgeschiedenis wissen Druk op Toepassingen en selecteer Gespreksgeschiedenis. 
Als u wilt bellen, markeert u een vermelding en drukt u op 
Kiezen.

Gesprek in wacht plaatsen/hervatten Druk op Wacht. Als u een gesprek wilt hervatten, drukt u 

op  of Hervatten.

Een gesprek doorschakelen naar een 
nieuw nummer

Druk op Doorvb, geef het gewenste nummer op en druk 
vervolgens nogmaals op Doorvb.

Een (ad hoc) standaardconferentiegesprek 
starten

Druk op Confrn, kies een deelnemer en druk nogmaals op 
Confrn.

Alle gesprekken doorsturen Druk op CFwdALL.

Deelnemen Druk in een conferentiegesprek op Deeln om anderen in 
het gesprek te behouden, maar voor uzelf het gesprek te 
beëindigen.
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4 Definities van telefoonschermpictogrammen en 
schermtoetsen

Tabel 4 Pictogrammen op het telefoonscherm

Lijn- en gespreksstatus

Gesprek in de wacht

Verbonden gesprek

Binnenkomend gesprek

Op de haak

Van de haak

Gedeelde lijn in gebruik

Overige functies

Geselecteerde optie

Gekoppelde modus

Gecodeerd

Microfoon aan
8
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Afbeelding 2 Lay-out van telefoonscherm

Item Beschrijving

1 Koptekst Geeft datum, tijd en huidig telefoonnummer weer. Geeft (indien van 
toepassing) menunaam weer.

2 Lijninformatie en andere 
telefooninformatie

Geeft het lijnlabel, gespreksinformatie en statusberichten weer, 
zoals gemiste gesprekken, bericht in wacht en informatie over lijn 
doorschakelen.

3 Pictogram 
Gespreksstatus

Geeft de status van een gesprek weer, zoals overgaan, in wacht, 
gecodeerd of verbonden gesprek.

4 Functietoetslabels Geeft schermtoetsen weer voor momenteel beschikbare functies of 
acties.

5,6 Functiepictogrammen Deze pictogrammen worden weergegeven wanneer een 
bijbehorende functie wordt verbonden, zoals 
microfoonaansluitingen (5) of Gekoppelde modus (6).

Tabel 5 Overzicht van functietoetsen

Beantwoorden Inkomend gesprek beantwoorden

Apps Telefoontoepassingen en menu's voor telefooninstellingen openen

Annuleren Huidige bewerking beëindigen

Confrn Conferentiegesprek creëren

Contactpersonen Naar het contactpersonenmenu gaan om zakelijke of persoonlijke contactpersonen 
te bekijken

Gesprek 
beëindigen

Actief gesprek beëindigen

Dschak Alle inkomende gesprekken doorschakelen

In de wacht Een actief gesprek in de wacht zetten

Meer Aanvullende sneltoetsen weergeven

Nieuw gesprek Een nieuw gesprek beginnen zonder dat de verbinding met huidige gesprek wordt 
verbroken

Herhaal Het laatst gekozen nummer opnieuw kiezen

Hervat Gesprek in de wacht hervatten

Doorverbinden Gesprek doorverbinden

NST Niet storen

Doorverb. zonder 
gespr.

Een gesprek doorschakelen zonder beantwoording (een gesprek doorschakelen 
zonder de persoon naar wie het gesprek wordt doorgeschakeld, te spreken)

Samenv In een conferentiegesprek: het gesprek voor uzelf beëindigen terwijl de andere 
deelnemers aanwezig blijven in het gesprek
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5 Verwante documentatie
Gebruik de volgende gedeelten om gerelateerde informatie te verkrijgen.

Documentatie van de Cisco IP-telefoon 8800-serie
Raadpleeg de publicaties die relevant zijn voor uw taal, telefoonmodel en Cisco Unified 
Communications Manager-versie. Ga naar de volgende documentatie-URL:

http://www.cisco.com/c/en/us/support/collaboration-endpoints/unified-ip-phone-8800-series/tsd-products-s
upport-series-home.html

Cisco Unified Communications Manager-documentatie
Raadpleeg de Cisco Unified Communications Manager-documentatiehandleiding en andere publicaties 
die relevant zijn voor uw Cisco Unified Communications Manager-versie. Ga naar de volgende 
documentatie-URL:

http://www.cisco.com/c/en/us/support/unified-communications/unified-communications-manager-callmana
ger/tsd-products-support-series-home.html 

Cisco Business Edition 6000-documentatie
Raadpleeg de Cisco Business Edition 6000-documentatiehandleiding en andere publicaties die relevant 
zijn voor uw Cisco Business Edition 6000-versie. Ga naar de volgende documentatie-URL:

http://www.cisco.com/c/en/us/support/unified-communications/business-edition-6000/tsd-products-support-
series-home.html

Ondersteuningsbeleid van Cisco IP-telefoonfirmware
Raadpleeg voor meer informatie over het ondersteuningsbeleid voor Cisco IP-telefoons 
http://www.cisco.com/c/en/us/support/docs/collaboration-endpoints/unified-ip-phone-7900-series/116684-t
echnote-ipphone-00.html.

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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