PORNIRE RAPIDĂ

1 Apelare

3 Răspuns

Pentru a apela, ridicaţi receptorul şi formaţi un număr. Sau:

Pentru a răspunde la un apel care sună
receptorul. Sau:

• Apăsaţi un buton de sesiune neluminat
(partea dreaptă).
• Apăsaţi cheia soft Apel nou.
• Apăsaţi butonul (neluminat) pentru cască
sau difuzor
.

Apelare din istoricul apelurilor
Pe măsură ce introduceţi un număr de telefon, sunt afişate
numerele corespunzătoare din istoricul apelurilor.

, ridicaţi

• Pentru a vedea care linie este selectată, căutaţi
o pictogramă albastră pe extensia etichetei liniei
din bara de antet. (Toate apelurile utilizează
extensia principală.)

• Apăsaţi butonul de linie chihlimbariu clipitor
(partea dreaptă).
• Apăsaţi cheia soft Răspuns.
• Apăsaţi butonul (neluminat) pentru cască
sau difuzor
.
• Apăsaţi butonul Select.
din panoul de navigare.

• Apăsaţi în orice moment un buton de linie sau
Toate apelurile pentru a comuta vizualizările;
procedând astfel apelurile nu sunt afectate.

4 Fără sonor

Telefoanele IP Cisco Unified
9951 şi 8961
1

Apelare

2

Terminare

3

Răspuns

4

Fără sonor

5

Aşteptare

6

Redirecţionare totală

7

Nu deranjaţi

8

Conferinţă

9

Transfer

10 Deviere
11 Istoric apeluri

Pentru a apela, defilaţi la un număr şi apăsaţi butonul
Select. din panoul de navigare sau cheia soft Apelare.

Reapelarea ultimului număr
Apăsaţi cheia soft Reapel.

Administratorul de sistem vă poate ajuta să configuraţi
apelările rapide din paginile dvs. web Opţiuni utilizator.

14 Căsuţă Vocală
15 Sfaturi

2 Terminare
Pentru a încheia un apel, puneţi la loc receptorul. Sau:
• Apăsaţi butonul Eliberare

Notă

Pentru rezultate optime, imprimaţi
pe hârtie 8,5 x 14" (dimensiune Legal).

.

• Apăsaţi cheia soft Terminare apel.
• Apăsaţi butonul (aprins) pentru cască
sau difuzor
.

5 Aşteptare
1. Apăsaţi butonul Aşteptare
.
Pictograma de aşteptare
se afişează
iar butonul de sesiune pulsează verde.
2. Pentru a relua apelul evidenţiat, apăsaţi butonul
, cheia soft Reluare
care pulsează verde
sau butonul Select. din panoul de navigare.

Apelare rapidă
Apăsaţi un buton de apelare rapidă
(dacă este
disponibil). Sau introduceţi un cod de apelare rapidă
cu receptorul în furcă (fără ton de apel), apoi apăsaţi
cheia soft Apelare rapidă.

12 Directoare
13 Linii partajate

Apel în aşteptare
Dacă primiţi un al doilea apel în timp ce primul apel
este activ, se afişează o a doua etichetă de sesiune.

Apăsaţi butonul Fără sonor
pentru a activa sau
dezactiva funcţia Fără sonor. Când funcţia Fără sonor
este activă, butonul Fără sonor se aprinde în roşu.

Pentru a conecta al doilea apel şi a pune automat
în aşteptare primul apel, apăsaţi butonul de linie
(partea dreaptă).
chihlimbariu clipitor

Mai multe linii
Dacă utilizaţi mai multe linii, reţineţi aceste noţiuni
de bază:
• Apăsaţi butonul Toate apelurile
pentru
a vizualiza toate apelurile de pe toate liniile (cel mai
vechi primul). În caz contrar, telefonul afişează numai
apelurile care sunt pe linia selectată. Pentru mai multe
linii este recomandat Toate apelurile.

6 Redirecţionare totală
1. Apăsaţi cheia soft Redirecţionare totală.
2. Introduceţi un număr de telefon, selectaţi un număr
din Istoric apeluri sau apăsaţi butonul Mesaje
(pentru redirecţionare spre căsuţa vocală).
3. Căutaţi pe ecran pictograma Redirecţionare
.
totală
4. Pentru a anula redirecţionarea apelurilor, apăsaţi
cheia soft Redirecţionare dezactivată.
Administratorul de sistem vă poate ajuta să redirecţionaţi
apeluri de la distanţă din paginile dvs. web Opţiuni
utilizator.

7 Nu deranjaţi

9 Transfer

12 Directoare

15 Sfaturi

Apăsaţi butonul ND (dacă este disponibil) pentru a activa
sau dezactiva
funcţia ND.

1. De la un apel conectat
(nu în aşteptare),
apăsaţi butonul Transfer
.

Când este activată, funcţia Nu deranjaţi (ND) dezactivează
sunetul soneriei şi poate să blocheze notificarea vizuală
pentru noile apeluri.

2. Apelaţi destinatarul transferului.

1. Apăsaţi butonul Contacte
şi selectaţi un
director.
2. Introduceţi criteriile de căutare şi apăsaţi Remitere.
3. Selectaţi lista şi apăsaţi cheia soft Apelare.

Care sunt butoanele de lângă ecran?
• Butoanele din partea stângă a ecranului sunt
butoanele de linie (şi de caracteristică). Butoanele de
linie modifică vizualizările dar nu afectează apelurile.

8 Conferinţă
1. De la un apel conectat
(nu în aşteptare),
apăsaţi butonul Conferinţă
.
2. Efectuaţi un nou apel.
3. Apăsaţi butonul Conferinţă sau cheia soft
Conferinţă (înainte sau după ce răspunde
participantul).
Conferinţa începe iar telefonul afişează
„Conferinţă” în locul ID-ului apelantului.

3. Aşteptaţi ca destinatarul să răspundă sau treceţi
la Pasul 4 în timp ce apelul sună.
4. Apăsaţi butonul Transfer sau cheia soft Transfer.
Transferul este complet. Pe ecranul telefonului
se afişează confirmarea.

Apăsaţi cheia soft Deviere pentru a redirecţiona un apel
care sună sau un apel activ către căsuţa vocală sau către alt
număr de telefon (configurat de administratorul de sistem).
Trebuie să reluaţi un apel reţinut înainte de a putea să
utilizaţi devierea.
Devierea afectează numai apelul evidenţiat. Dacă este
necesar, defilaţi la apel înainte de a apăsa Deviere.

11 Istoric apeluri
4. Repetaţi aceşti paşi pentru a adăuga participanţi.
Conferinţa se încheie când toţi participanţii pun
receptorul în furcă.

„Trecerea în conferinţă” a unui apel reţinut
1. De la un apel conectat
(nu în aşteptare),
apăsaţi butonul Conferinţă
.
2. Apăsaţi butonul de sesiune care pulsează verde
pentru apelul reţinut pe care doriţi să-l adăugaţi.
Sau, dacă apelul reţinut este pe altă linie, apăsaţi
cheia soft Apeluri active, alegeţi un apel din listă,
apoi apăsaţi cheia soft Conferinţă.
Conferinţa se încheie când toţi participanţii pun receptorul
în furcă.
Vizualizarea şi eliminarea participanţilor
la conferinţă
În timpul unei conferinţe, apăsaţi cheia soft Afişare
detalii. Pentru a elimina un participant din conferinţă,
evidenţiaţi un nume şi apăsaţi Elimin.

Dacă partajaţi o linie cu colegul dvs:
• Atât dvs. cât şi colegul dvs. puteţi să răspundeţi
la un apel de pe linia partajată.

10 Deviere

Apăsaţi butonul Aplicaţii
Istoric apeluri.

13 Linii partajate

şi selectaţi

Se afişează ultimele 150 de apeluri:
• Apeluri pierdute
• Apeluri efectuate
• Apeluri primite

• Când colegul dvs. are un apel pe linia partajată,
este roşu
butonul dvs. de linie partajată
staţionar, iar apelul se afişează pe ecran.

Cum modific tonul de sonerie?
1. Selectaţi Aplicaţii
> Preferinţe > Ton sonerie,
apoi selectaţi o linie şi apăsaţi Editare.

• Dacă colegul dvs. activează caracteristica de
Confidenţialitate, apelurile sale nu vi se afişează
pe ecran.

2. Selectaţi un ton de sonerie şi apăsaţi Redare,
apoi apăsaţi Setat.

14 Căsuţă Vocală
Indicatoare de mesaje noi:

Cum modific tapetul?
Selectaţi Aplicaţii
> Preferinţe > Tapet.
Pentru a adăuga un tapet particularizat, consultaţi
administratorul de sistem.

• Un ton de apel nedesluşit, pe linie (dacă este activat).

Ce rol are butonul Înapoi?
Apăsaţi butonul Înapoi
pentru a ieşi din aplicaţii
sau meniuri.

• O pictogramă de căsuţă vocală
lângă eticheta
liniei şi butonul de sesiune (poate să includă
numărul de mesaje).

Pot să-mi utilizez casca Bluetooth?
Telefonul IP Cisco Unified 9951 acceptă Bluetooth.
Administratorul de sistem are detalii.

• O lumină roşie staţionară pe receptor.

Unde se găseşte un ghid complet pentru
utilizator?
http://www.cisco.com/en/US/products/ps10453/
products_user_guide_list.html

Pentru a vizualiza detalii pentru un apel, evidenţiaţi
apelul şi apăsaţi cheile soft: Mai mult > Detalii.

Sau vizualizaţi istoricul apelurilor pierdute deschizând
istoricul apelurilor şi apăsând cheia soft Apeluri pierdute.

Cum dezactivez soneria telefonului
când sună?
Apăsaţi o dată partea stângă a butonului de volum
în timp ce sună telefonul.

• Când colegul dvs. pune un apel în aşteptare,
de la telefon pulsează
butonul de sesiune
roşu. Colegul dvs. sau dvs. puteţi relua apelul.

Pentru a apela, defilaţi la un apel şi apăsaţi butonul Select.
din panoul de navigare sau cheia soft Apelare.

Vizualizarea apelurilor pierdute
Apăsaţi butonul de sesiune
de lângă pictograma
Apeluri pierdute
din partea dreaptă a ecranului
(se poate include un număr de apeluri pierdute).
Pictograma Apeluri pierdute se afişează în această locaţie
când aveţi apeluri pierdute noi (nevizualizate încă).

• Butoanele din partea dreaptă a ecranului sunt
butoanele de sesiune. Fiecare apel se corelează
unui buton de sesiune. Utilizaţi butoanele de sesiune
pentru a răspunde la apeluri şi a le relua sau pentru
a vizualiza detaliile apelului.

Ascultarea mesajelor
Apăsaţi butonul Mesaje
şi urmaţi instrucţiunile
vocale. Sau apăsaţi butonul de sesiune
de lângă
pictograma de căsuţă vocală .
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