Algemene telefoontaken

Overzicht van functietoetsen

Gesprek opzetten

Annuleren

Huidige bewerking beëindigen

Apps

Telefoontoepassingen en menu's
voor telefooninstellingen openen

Beantw.

Inkomend gesprek beantwoorden

Bellen

Een oproep naar ingegeven nummer
plaatsen

Berichten

Voiceberichten instellen,
controleren of beluisteren

Conf

Conferentiegesprek creëren

ConfList

Een lijst weergeven van de
deelnemers aan een
conferentiegesprek

Gesprek
beantwoorden

Druk op
of Bellen. U kunt
dit voor of na kiezen doen.
Druk op

of Beantw.

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 Apps en selecteer
Gespreksgeschiedenis. Om te
kiezen, markeer een vermelding
en druk op Kiezen.

Gesprek in wacht
plaatsen/hervatten

Druk op Wacht. Om een gesprek
te hervatten, drukt u op
of
Hervat.

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 Conferentie, kies een
deelnemer en druk vervolgens
nogmaals op Conferentie.

Alle gesprekken
doorsturen

Druk op Dschak..

Samenv

In een verbonden gesprek drukt
u op Conferentie en druk op
Gesprekken om een lijst voor
samenvoegen weer te geven.

REFERENTIEKAART

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

Gesprek doorverbinden

Cisco Unified IP
Conference Phone 8831

Dschak.

Alle inkomende gesprekken
doorschakelen

Gesprek
beëindigen

Actief gesprek beëindigen

Algemene telefoontaken
Overzicht van functietoetsen
Pictogrammen op het telefoonscherm
Telefoonknoppen
Telefoonverbindingen

Gesprekken

Verbonden gesprekken weergeven

Herhaal

Het laatst gekozen nummer
opnieuw kiezen

Hervat

Gesprek in de wacht hervatten

Meer

Aanvullende sneltoetsen weergeven

Nieuw gesprek

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

Omleiden

Gesprek doorsturen

Park.

Gesprek parkeren en de gegevens
ervan weergeven
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Terugbellen

Een terugbelopdracht ontvangen
wanneer een bezet toestel weer
beschikbaar is

Wacht

Een actief gesprek in de wacht
zetten

Pictogrammen op het
telefoonscherm

Telefoonknoppen

Telefoonverbindingen
1

Bellen

2

Lijn- en gespreksstatus

Tweezijdige navigatiebalk

5

Gesprek in de wacht
Verbonden gesprek
Binnenkomend gesprek

3

4

Op de haak

346668

Kies
Van de haak
Gedeelde lijn in gebruik

Onderaanzicht van de Sound Base
Volume

Overige functies

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

Kabelpoorten in een serie plaatsen.
Verbindt twee Sound Base-eenheden
in gekoppelde modus.

Geselecteerde optie
Gekoppelde modus
Gecodeerd

Dempen

Microfoon aan

