SNEL AAN DE SLAG

Cisco Unity Express
7.0-voicemailsysteem

Uw voicemailbox instellen en
een taal selecteren
Als dit de eerste keer is dat u Cisco Unity Express
opent en als u geen pincode hebt, moet u bellen
vanaf uw eigen toestel.
1. Kies het interne of externe telefoonnummer
om Cisco Unity Express te bellen.
2. Als u om een pincode wordt gevraagd, voert
u die in en drukt u op # .
U wordt vervolgens gevraagd een opgenomen
naam en een persoonlijke begroeting in te stellen
en om uw wachtwoord te wijzigen. Als u wilt
afsluiten, drukt u op * .
Een opgenomen naam opnemen om u te
identificeren:
1. Door het systeem wordt aangegeven dat
u geen opgenomen naam hebt. Als u een
naam wilt opnemen, drukt u op 1 .
2. Zeg uw voor- en achternaam na de toon.
Als u klaar bent, drukt u op # .
3. De zojuist opgenomen naam wordt
afgespeeld.
Druk op # om deze op te slaan of 1 om
opnieuw op te nemen.

Een persoonlijke begroeting opnemen:
1. De standaardbegroeting ("Sorry, <toestel xxxx>/
<gebruikersnaam> is niet beschikbaar") wordt
afgespeeld. Als u deze begroeting wilt behouden,
drukt u op # .
2. Als u een nieuwe standaardbegroeting wilt
opnemen, drukt u op 1 . Spreek uw begroeting
in. Als u klaar bent, drukt u op # .
3. De zojuist opgenomen begroeting wordt afgespeeld.
Als u deze begroeting wilt behouden en verder
wilt gaan, drukt u op # . Als u de begroeting
opnieuw wilt opnemen, drukt u op 1 .
Uw wachtwoord wijzigen:
1. Voer uw wachtwoord in. Dit moet bestaan uit ten
minste 3 getallen. Druk op # als u klaar bent.
2. Voer uw nieuwe wachtwoord opnieuw in en
druk op # .
Een andere taal instellen:
1. Kies 4 Setup-opties en vervolgens 4 Taalopties.

Toegang tot Cisco Unity Express
via de telefoon
Kies het telefoonnummer van het Cisco Unity
Express-voicemailsysteem.
• Als u om een pincode wordt gevraagd, voert u die
in en drukt u op # .
Opmerking: als u de telefoon van iemand anders
gebruikt, moet u drukken op * om uw eigen ID
(meestal uw toestelnummer) in te voeren. Druk
op # . Voer vervolgens uw pincode in en druk
nogmaals op # .
• Als om uw ID wordt gevraagd (meestal uw
toestelnummer), voert u die in en drukt u op # .
Voer vervolgens uw pincode in en druk nogmaals
op # .

Toegang tot Cisco Unity Express
via de computer
1. Start Microsoft Internet Explorer.
2. Voer het adres in van uw Cisco Unity Express-

3.

server. Dit adres begint met http:// of https:// en
bevat de hostnaam of het IP-adres van de server.
Meld u aan bij de toepassing met uw gebruikers-ID
en wachtwoord. U kunt de instellingen van uw
mailbox wijzigen, uw wachtwoord wijzigen,
distributielijsten maken, uw gebruikersprofiel
aanpassen en voicemailmeldingen instellen
(indien ingeschakeld).

Berichten beluisteren
Voer de stappen uit in "Toegang tot Cisco Unity
Express via de telefoon" om naar het
voicemailhoofdmenu te gaan.
• Druk op 1 om nieuwe berichten te beluisteren.
• Druk op 3 om oude berichten te beluisteren.
– Druk op 1 om opgeslagen berichten te
beluisteren.
– Druk op 2 om verwijderde berichten te
beluisteren.
U kunt tijdens de berichtsamenvatting of het afspelen
de volgende toetsen gebruiken:
1 Berichtsamenvatting of afspelen opnieuw starten
2 Bericht opslaan
3 Bericht verwijderen
4 Bericht beantwoorden
44 Een Live Reply-gesprek tot stand brengen met de
afzender
5 Bericht doorsturen
6 Bericht opslaan als nieuw
7 Drie seconden terugspoelen. Als het bericht
onderbroken is, kunt u 3 seconden terugspoelen en
gaat u verder met afspelen.
8 Bericht onderbreken. Als het bericht al onderbroken
is, gaat u verder met afspelen.
9 Drie seconden vooruitspoelen. Als het bericht
onderbroken is, kunt u 3 seconden vooruitspoelen en
gaat u verder met afspelen.
# Samenvatting of bericht overslaan

Opmerking

U kunt faxberichten afdrukken. Zie de
Cisco Unity Express 7.0-voicemail
Gebruikershandleiding.

Een bericht versturen
1. Voer de stappen uit in "Toegang tot Cisco Unity

2.
3.

Express via de telefoon" om naar het
voicemailhoofdmenu te gaan.
Druk op 2 om een bericht te versturen.
Geef de naam van de geadresseerde op (standaard)
of druk op # # om te wisselen naar het
adresseren op nummer (toestelnummers of
distributielijsten). Als u een extern toestelnummer
wilt bereiken, geeft u eerst de locatie-ID op en dan
het toestelnummer. Druk op # om de selectie te
bevestigen. Druk op 1 om een andere naam toe
te voegen of om naar de volgende stap te gaan.

4. Druk op # om te starten en # om te stoppen

5.

6.
7.

met opnemen.
Opmerking: als u ophangt na het opnemen van
uw bericht of voordat u een berichtoptie hebt
geselecteerd, maar u hebt het bericht al wel
geadresseerd, dan wordt uw bericht toch
verzonden. Als u wilt annuleren, drukt u op *
om terug te gaan naar het vorige menu, of om
naar Stap 6 te gaan.
Druk op 1 om extra berichtopties weer te geven
en om berichten te adresseren (als u dat nog niet
had gedaan), of om naar de volgende stap te gaan.
Druk op # om te verzenden.
Als deze functie is geactiveerd door uw beheerder,
kunt u drukken op 1 om een nieuw bericht naar
dezelfde mailbox te sturen, of 2 om een bericht
achter te laten voor een andere mailbox.

Algemeen
• Druk op 0 om de Help te openen.
• Druk op * om te annuleren, af te sluiten of een
backup te maken

• Druk op # om over te slaan of vooruit te spoelen,
adressering te voltooien of te bevestigen,
wijzigingen te accepteren, berichten te verzenden
en om opnames te starten en te stoppen.

Meer informatie
Zie de Cisco Unity Express 7.0-voicemail
Gebruikershandleiding op de volgende webpagina:
http://www.cisco.com/en/US/products/sw/voicesw/ps
5520/products_user_guide_list.html
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Bericht
adresseren

# Overslaan of vooruit gaan, adressering voltooien of bevestigen, wijzigingen accepteren, bericht verzenden, opname starten en stoppen
0 Help
* Annuleren, afsluiten of backup maken
Spel naam, druk op # , selecteer overeenkomstig. Of druk op ## om een extensie in te voeren, druk dan op # .
Druk op * om de selectie te annuleren of op # om de selectie te bevestigen. Druk op 1 om meer namen toe te voegen of druk op ## om de opname te starten.

Berichten
ophalen

Tijdens of na afspelen
1 Opnieuw starten

Alleen tijdens afspelen
7 3 seconden terugspoelen

1 Nieuw
3 1 Opgeslagen

2
3
4
4

3 seconden later
8 7 Opnieuw starten vanaf 3 seconden eerder 9 3 seconden vooruitspoelen
8 8 Opnieuw starten
# Samenvatting bericht overslaan

44 Live reply
5 Doorsturen met optionele opname
Opslaan
5 1 Optionele opname stoppen/beluisteren
Verwijderen
5 3 Optionele opname verwijderen
Antwoorden (en opname starten)
5 # Optionele opname stoppen
1 Opname stoppen/beluisteren
3 Opname verwijderen/opnieuw starten 5 # 1 1 Markeren als privé
5 # 1 2 Markeren als urgent
# Opname stoppen.
5 # # Optionele opname verzenden
# 1 2 Markeren als urgent
6 Opslaan als nieuw
# 1 3 Markeren als privé
# # Verzenden (zie "Na opname van
9 Berichteigenschappen
een antwoord")

3 2 Verwijderd

4
4
4
4
4

Een bericht
versturen

Mail naar niet-abonnees
Selecteer Verzenden ( 2 ) en druk op #4

2 Verzenden

Geef het adres op en neem uw bericht op.
Tijdens de opname
1
3
#
#
#

Opname stoppen en beluisteren
Opname verwijderen/opnieuw starten
Opname stoppen.
* Bericht annuleren
# Bericht verzenden

# 1 Berichtopties
(zie "Na opname van een antwoord"
hierboven)
# 1 # 1 Markeren als privé
# 1 # 2 Markeren als urgent

8 Bericht onderbreken

Druk op 8 om geselecteerde fax af te drukken
Na opname van een antwoord
# Verzenden
1 3 Opties voor speciale aflevering
1 Berichtopties
1 4 Bericht opnieuw beluisteren
1 1 Adressering wijzigen
1 # Verzenden
1 2 Opname wijzigen
1 * Annuleren
Adressering
1 Adressering wijzigen
1 1 Adres toevoegen
1 2 Alle adressen beluisteren
1 3 Adres verwijderen
1 # Verzenden
1 * Annuleren
2 Opname wijzigen
3 Aflevertype wijzigen
3 1 Markeren als urgent

Voorkeuren
wijzigen

1 Begroetingen
1 1 Begroeting opnieuw opnemen

2 1 Berichtmelding instellen
2 1 5 Cascademelding

9 Algemene afleveringsmailboxen

4 Configuratieopties

1 2 Alternatieve begroeting aan/uit
1 3 Begroetingen bewerken
1 3 1 Standaardbegroeting bewerken

2 4 Distributielijsten
3 Persoonlijke instellingen
3 1 Wachtwoord wijzigen

Selecteer een mailbox uit de lijst.
Kies dan:
1 Nieuwe berichten opnieuw beluisteren

1 3 2 Alternatieve begroeting bewerken 3 2 Opgenomen naam wijzigen
1 4 Alle begroetingen beluisteren
4 Taalopties (indien beschikbaar)
2 Berichtinstellingen

8 9 Opnieuw starten vanaf

2 Bericht verzenden
3 Oude berichten opnieuw beluisteren
4 Opties voor toegangsconfiguratie

3
3
4
4
4
4
4
4
4

3 Markeren als privé
4 Toekomstige berichtaflevering
Bericht opnieuw beluisteren
1 Opname beluisteren
3 Opnieuw opnemen
# Verzenden
# 1 Markeren als privé
# 2 Markeren als urgent
* Terug naar berichtopties
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Algemeen

