ΓΡΗΓΟΡΗ ΕΚΚΙΝΗΣΗ
ΓΙΑ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΑ ΣΤΕΛΕΧΗ

1 Κλήση

3 Απάντηση

4 Σίγαση

Για να πραγματοποιήσετε μια κλήση, σηκώστε το ακουστικό
και πατήστε έναν αριθμό. Ή
• Πατήστε ένα σβηστό κουμπί περιόδου λειτουργίας
(δεξιά πλευρά).
• Πατήστε το προγραμματιζόμενο πλήκτρο Νέα κλήση.
• Πατήστε το (σβηστό) κουμπί ακουστικού
ή το κουμπί ανοιχτής ακρόασης
.

Για να απαντήσετε σε μια εισερχόμενη κλήση
,
σηκώστε το ακουστικό. Ή
• Πατήστε το κίτρινο κουμπί περιόδου λειτουργίας
(δεξιά πλευρά).
που αναβοσβήνει
• Πατήστε το προγραμματιζόμενο πλήκτρο Απάντηση.
• Πατήστε το (σβηστό) κουμπί ακουστικού
ή το
κουμπί ανοιχτής ακρόασης
.
• Πατήστε το κουμπί Επιλογή στο
πληκτρολόγιο πλοήγησης.

Πατήστε το κουμπί Σίγαση
για να ενεργοποιήσετε
ή να απενεργοποιήσετε τη σίγαση. Όταν η σίγαση είναι
ενεργή, το κουμπί Σίγαση ανάβει με κόκκινο χρώμα.

Πραγματοποίηση κλήσης από το ιστορικό
κλήσεων
Καθώς σχηματίζετε έναν αριθμό τηλεφώνου, εμφανίζονται
αριθμοί που συμφωνούν με τα ψηφία που έχετε εισαγάγει
από το ιστορικό κλήσεων.

5 Εκτροπή
Πατήστε το πλήκτρο Εκτροπή για να ανακατευθύνετε
μια εισερχόμενη ή μια ενεργή κλήση στον τηλεφωνητή
ή κάποιον άλλο αριθμό τηλεφώνου (ο οποίος θα έχει
ρυθμιστεί εκ των προτέρων από το διαχειριστή του
συστήματός σας). Θα πρέπει να συνεχίσετε μια κλήση
σε αναμονή πριν χρησιμοποιήσετε τη λειτουργία "Εκτροπή".
Η λειτουργία "Εκτροπή" επηρεάζει μόνο την επιλεγμένη
κλήση. Εάν αυτό απαιτείται, μεταβείτε και επιλέξτε την
κλήση πριν πατήσετε το κουμπί Εκτροπή.

6 Προώθηση όλων
1.

Τηλέφωνο Cisco Unified IP
9971

Αναμονή κλήσεων
Εάν λάβετε μια δεύτερη κλήση ενώ η πρώτη κλήση είναι
ενεργή, θα εμφανιστεί μια ετικέτα δεύτερης συνομιλίας.

1

Κλήση

2

Τερματισμός κλήσης

3

Απάντηση

Πατήστε δύο φορές έναν αριθμό για να τον καλέσετε
ή μεταβείτε στον αριθμό και πατήστε το κουμπί
Επιλογή στο πληκτρολόγιο πλοήγησης.

4

Σίγαση

Επανάκληση του τελευταίου αριθμού

5

Εκτροπή

Πατήστε το προγραμματιζόμενο πλήκτρο Επανάκληση.

6

Προώθηση όλων

Ταχεία κλήση

7

Αναμονή

8

Μην ενοχλείτε

9

Συνδιάσκεψη

Πατήστε ένα πλήκτρο ταχείας κλήσης
(εάν υπάρχει).
Εναλλακτικά, εισαγάγετε έναν κωδικό ταχείας κλήσης με
κατεβασμένο το ακουστικό (δεν ακούγεται τόνος κλήσης)
και, στη συνέχεια, πατήστε το προγραμματιζόμενο πλήκτρο
Ταχεία κλήση.
Ο διαχειριστής του συστήματός σας μπορεί να σας βοηθήσει
να δημιουργήσετε ταχείες κλήσεις από τις ιστοσελίδες
"Επιλογές χρήστη".

10 Μεταβίβαση
11 Ιστορικό κλήσεων
12 Κατάλογοι
13 Κοινόχρηστες γραμμές
14 Αυτόματος τηλεφωνητής
15 Συμβουλές
Σημείωση

Για καλύτερα αποτελέσματα,
εκτυπώστε σε χαρτί μεγέθους
8,5 x 14" (legal).

2 Τερματισμός κλήσης
Για να τερματίσετε μια κλήση, τοποθετήστε το ακουστικό
ξανά στη θέση του. Ή
• Πατήστε το κουμπί Τέλος
.
• Πατήστε το προγραμματιζόμενο πλήκτρο
Τέλος κλήσης.
• Πατήστε το (σβηστό) κουμπί ακουστικού
ή το κουμπί ανοιχτής ακρόασης
.

Για να συνδέσετε τη δεύτερη κλήση και να θέσετε την πρώτη
κλήση σε αναμονή με αυτόματο τρόπο, πατήστε το κίτρινο
κουμπί περιόδου λειτουργίας που αναβοσβήνει
(δεξιά πλευρά).

Πολλές γραμμές
Εάν χρησιμοποιείτε πολλές γραμμές, πατήστε το κουμπί
Όλες οι κλήσεις
για να δείτε όλες τις κλήσεις
σε όλες τις γραμμές (πρώτες σε σειρά εμφάνισης οι
παλαιότερες). Διαφορετικά, το τηλέφωνό σας εμφανίζει
κλήσεις που βρίσκονται μόνο στην επιλεγμένη γραμμή.
Για να δείτε ποια είναι η επιλεγμένη γραμμή, αναζητήστε
ένα μπλε εικονίδιο στην ετικέτα γραμμής (αριστερή
πλευρά της οθόνης) και την επέκταση γραμμής στη
γραμμή κεφαλίδων (πάνω μέρος οθόνης).
Η λειτουργία "Όλες οι κλήσεις" χρησιμοποιεί την
βασική επέκτασή σας.

Πατήστε το προγραμματιζόμενο πλήκτρο
Προώθηση όλων.
2. Πληκτρολογήστε έναν αριθμό τηλεφώνου, επιλέξτε
έναν αριθμό από το ιστορικό κλήσεων ή πατήστε το
κουμπί Μηνύματα
(προώθηση στον αυτόματο
τηλεφωνητή).
3. Αναζητήστε το εικονίδιο "Προώθηση όλων"
στην οθόνη σας.
4. Για να ακυρώσετε την προώθηση των κλήσεων, πατήστε
το προγραμματιζόμενο πλήκτρο Απενεργοποίηση
προώθησης.
Ο διαχειριστής του συστήματός σας μπορεί να σας βοηθήσει
να προωθείτε κλήσεις απομακρυσμένα από τις ιστοσελίδες
"Επιλογές χρήστη".

7 Αναμονή
1.

2.

Πατήστε το κουμπί Αναμονή
.
Εμφανίζεται το κουμπί αναμονής
και το κουμπί
περιόδου λειτουργίας αναβοσβήνει με πράσινο χρώμα.
Για να συνεχίσετε την κλήση που έχει τεθεί σε αναμονή,
πατήστε το κουμπί που αναβοσβήνει με πράσινο χρώμα
, το προγραμματιζόμενο πλήκτρο Συνέχιση
ή το κουμπί Επιλογή του πληκτρολογίου πλοήγησης.
(Επισημαίνεται ότι εάν πατήσετε ξανά το κουμπί
Αναμονή, δεν θα συνεχιστεί η κλήση που βρισκόταν
σε αναμονή.)

8 Μην ενοχλείτε

10 Μεταβίβαση

13 Κοινόχρηστες γραμμές

15 Συμβουλές

Πατήστε το κουμπί DND (εάν υπάρχει) για να ενεργοποιήσετε
τη λειτουργία DND
.
ή να απενεργοποιήσετε
Όταν η λειτουργία "Μην ενοχλείτε" (DND) είναι ενεργή,
ο ήχος κλήσης τίθεται σε σίγαση και ενδέχεται να είναι
αποκλεισμένες τυχόν οπτικές ειδοποιήσεις για νέες κλήσεις.

1.

Σε περίπτωση που χρησιμοποιείτε μια γραμμή από κοινού
με ένα συνάδελφο ή ένα διοικητικό υπάλληλο:
• Εσείς ή ο συνάδελφός σας μπορείτε να απαντήσετε
σε μια εισερχόμενη κλήση της κοινόχρηστης γραμμής.
• Όταν ο συνάδελφός σας χρησιμοποιεί την κοινόχρηστη
γραμμή, το κουμπί κοινόχρηστης γραμμής
είναι
σταθερά αναμμένο με κόκκινο χρώμα και η κλήση
εμφανίζεται στην οθόνη σας.
• Όταν ο συνάδελφός σας θέσει σε αναμονή μια κλήση,
το κουμπί περιόδου λειτουργίας
του τηλεφώνου
σας αναβοσβήνει με κόκκινο χρώμα. Εσείς ή ο
συνάδελφός σας μπορείτε να συνεχίσετε την κλήση.

Τι είναι και σε τι χρησιμεύουν τα κουμπιά
που βρίσκονται δίπλα στην οθόνη μου;

Απόρρητο και Συμπερίληψη

Πώς χρησιμοποιείται η οθόνη αφής;

2.
3.

9 Συνδιάσκεψη
1.
2.
3.

Σε μια συνδεδεμένη κλήση
(όχι σε αναμονή),
πατήστε το κουμπί Συνδιάσκεψη
.
Πραγματοποιήστε μια νέα κλήση.
Πατήστε το κουμπί Συνδιάσκεψη ή το
προγραμματιζόμενο πλήκτρο Συνδιάσκεψη
(πριν ή αφότου απαντήσει το άλλο μέρος).
Η συνδιάσκεψη ξεκινά και το τηλέφωνο εμφανίζει
την ένδειξη "Συνδιάσκεψη" αντί του ονόματος
του καλούντος.

Σε μια συνδεδεμένη κλήση
(όχι σε αναμονή),
πατήστε το κουμπί Μεταβίβαση
.
Καλέστε τον παραλήπτη της μεταβίβασης.
Πατήστε το κουμπί Μεταβίβαση ή το
προγραμματιζόμενο κουμπί Μεταβίβαση
(πριν ή αφότου απαντήσει ο αποδέκτης).
Η μεταβίβαση ολοκληρώθηκε. Η επιβεβαίωση
εμφανίζεται στην οθόνη του τηλεφώνου σας.

11 Ιστορικό κλήσεων
Πατήστε το κουμπί Εφαρμογές
και επιλέξτε
Ιστορικό κλήσεων.
Εμφανίζονται οι τελευταίες 150 κλήσεις:
• Αναπάντητες κλήσεις
• Εξερχόμενες κλήσεις
• Εισερχόμενες κλήσεις
Για να καλέσετε έναν αριθμό, πατήστε δύο φορές μια κλήση.
Εναλλακτικά, μεταβείτε σε μια κλήση και πατήστε το κουμπί
Επιλογή στο πληκτρολόγιο πλοήγησης ή το
προγραμματιζόμενο πλήκτρο Κλήση.
Για να δείτε τις λεπτομέρειες μιας κλήσης, επιλέξτε την
κλήση και πατήστε τα εξής προγραμματιζόμενα πλήκτρα:
Περισσότερα > Λεπτομέρειες.

Προβολή νέων αναπάντητων κλήσεων
4.

Επαναλάβετε αυτά τα βήματα για να προσθέσετε
περισσότερους συμμετέχοντες.
Η συνδιάσκεψη τερματίζεται όταν κλείσουν όλοι
οι συμμετέχοντες.

Συμπερίληψη κλήσης σε αναμονή
σε συνδιάσκεψη
1.

Σε μια συνδεδεμένη κλήση
(όχι σε αναμονή),
πατήστε το κουμπί Συνδιάσκεψη
.
2. Πατήστε το κουμπί περιόδου λειτουργίας που
αναβοσβήνει με πράσινο χρώμα
για την
κλήση σε αναμονή που θέλετε να προσθέσετε.
Εναλλακτικά, εάν η κλήση σε αναμονή βρίσκεται σε
άλλη γραμμή, πατήστε το προγραμματιζόμενο πλήκτρο
Ενεργές κλήσεις, επιλέξτε μια κλήση από τη λίστα και
πατήστε το προγραμματιζόμενο πλήκτρο Συνδιάσκεψη.
Η συνδιάσκεψη τερματίζεται όταν κλείσουν όλοι οι
συμμετέχοντες.

Προβολή & κατάργηση συμμετεχόντων
συνδιάσκεψης
Κατά τη διάρκεια μιας συνδιάσκεψης, πατήστε το
προγραμματιζόμενο πλήκτρο Εμφάνιση λεπτομερειών.
Για να καταργήσετε ένα συμμετέχοντα από τη συνδιάσκεψη,
επισημάνετε ένα όνομα και πατήστε Κατάργηση.

Πατήστε το κουμπί περιόδου λειτουργίας
που
βρίσκεται δίπλα στο εικονίδιο αναπάντητων κλήσεων
στη δεξιά πλευρά της οθόνης (ενδέχεται να περιλαμβάνει
έναν αριθμό καταμέτρησης αναπάντητων κλήσεων).
Σε αυτήν τη θέση, εμφανίζεται το εικονίδιο αναπάντητων
κλήσεων όταν έχετε νέες αναπάντητες κλήσεις (δηλαδή
κλήσεις που δεν έχετε δει ακόμα).
Εναλλακτικά, δείτε το ιστορικό αναπάντητων κλήσεων
ανοίγοντας το ιστορικό κλήσεων και πατώντας το
προγραμματιζόμενο πλήκτρο Αναπάντητες κλήσεις.

Εσείς ή ο συνάδελφός σας μπορείτε να χρησιμοποιείτε
τη λειτουργία "Απόρρητο" για να αποκλείετε την εμφάνιση
των κλήσεων στην οθόνη του άλλου χρήστη.
Εάν ο συνάδελφός σας δεν χρησιμοποιεί τη λειτουργία
"Απόρρητο", μπορείτε να πατήσετε το κόκκινο κουμπί
του τηλεφώνου σας για να
περιόδου λειτουργίας
συμπεριληφθείτε σε μια κλήση που πραγματοποιείται στην
κοινόχρηστη γραμμή, δημιουργώντας έτσι μια συνδιάσκεψη.

14 Αυτόματος

τηλεφωνητής

Ενδείξεις νέου μηνύματος:
• Κόκκινη αναμμένη λυχνία στο ακουστικό.
• Ένας διακεκομμένος τόνος κλήσης στη γραμμή
(εάν είναι ενεργοποιημένη).
• Ένα εικονίδιο αυτόματου τηλεφωνητή
δίπλα στην
ετικέτα γραμμής και το κουμπί περιόδου λειτουργίας
(ενδέχεται να περιλαμβάνει αριθμό καταμέτρησης
μηνυμάτων).

2.
3.

Πατήστε το κουμπί Επαφές
και επιλέξτε
έναν κατάλογο.
Εισαγάγετε τα κριτήρια αναζήτησης και πατήστε
Υποβολή.
Για να πραγματοποιήσετε μια κλήση, πατήστε
δύο φορές μια επαφή από τη λίστα. Εναλλακτικά,
μεταβείτε σε μια κλήση και πατήστε το κουμπί Επιλογή
στο πληκτρολόγιο πλοήγησης ή το προγραμματιζόμενο
πλήκτρο Κλήση.

•

•

•
•

Τα κουμπιά που βρίσκονται στην αριστερή πλευρά
της οθόνης σας είναι κουμπιά γραμμών αλλά και
λειτουργιών. Τα κουμπιά γραμμών αλλάζουν την
προβολή των γραμμών αλλά δεν επηρεάζουν τις
ενεργές κλήσεις.
Τα κουμπιά που βρίσκονται στη δεξιά πλευρά της
οθόνης σας είναι κουμπιά περιόδου λειτουργίας.
Κάθε κλήση αντιστοιχεί σε ένα κουμπί περιόδου
λειτουργίας. Χρησιμοποιήστε τα κουμπιά περιόδου
λειτουργίας για να απαντήσετε και να συνεχίσετε τις
κλήσεις σας ή να προβάλετε λεπτομέρειες των κλήσεων.
Για να επιλέξετε στοιχεία, πατήστε ελαφρά
ή χτυπήστε απαλά δύο φορές, ανάλογα με την
περίπτωση, χρησιμοποιώντας το δάκτυλό σας
ή τη γόμα ενός μολυβιού.
Για να γίνει κύλιση προς τα κάτω σε μια σελίδα,
σπρώξτε ελαφρά προς τα πάνω το τελευταίο στοιχείο.
Για να απενεργοποιήσετε την οθόνη αφής για
60 δευτερόλεπτα, πατήστε παρατεταμένα το κουμπί
Επιλογή στο πληκτρολόγιο πλοήγησης μέχρι να
εμφανιστεί η επιβεβαίωση.

Πώς μπορώ να θέσω σε σίγαση τον ήχο
κλήσης του τηλεφώνου μου;
Πατήστε μία φορά την αριστερή πλευρά του κουμπιού
έντασης ήχου
κατά την αναπαραγωγή του
ήχου κλήσης του τηλεφώνου.

Πώς μπορώ να αλλάξω τον ήχο κλήσης;
1.
2.

Επιλέξτε Εφαρμογές
> Προτιμήσεις > Ήχος
κλήσης και, στη συνέχεια, επιλέξτε μια γραμμή
και πατήστε Επεξεργασία.
Επιλέξτε έναν ήχο κλήσης και πατήστε Αναπαραγωγή
και, στη συνέχεια, πατήστε Ορισμός.

Σε τι χρησιμεύει το κουμπί "Πίσω";
Πατήστε το κουμπί Πίσω
από εφαρμογές και μενού.

12 Κατάλογοι
1.

•

για να εξέλθετε

Πού μπορώ να βρω ένα πλήρες εγχειρίδιο χρήσης;
http://www.cisco.com/en/US/products/ps10453/
products_user_guide_list.html

Ακρόαση των μηνυμάτων
Πατήστε το κουμπί Μηνύματα
και ακολουθήστε
τις φωνητικές προτροπές. Εναλλακτικά, πατήστε το κουμπί
περιόδου λειτουργίας
το οποίο βρίσκεται δίπλα στο
εικονίδιο αυτόματου τηλεφωνητή .
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