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Spraakcommunicatie verandert nu in een grotere uniformiteit, flexibiliteit en integratie. Cisco
multiplatform telefoons zijn ideaal voor vestigingen die door Cisco BroadCloud worden
aangedreven. Klik hier voor een videodemonstratie van Broadcloud. De multiplatform
telefoons werken ook met ondersteunde cloud-platforms van derden, waaronder Asterisk, 
Centile en Metaswitch platforms.
 
Als u modellen wilt vergelijken, of een videooverzicht van twee minuten van de Multiplatform
telefoons over alle serie wilt zien, klik hier.
 
De wijzerplaat van de snelheid is een eigenschap die het draaien proces aan de vaak
gebruikte telefoonnummers of uitbreidingen vereenvoudigt. Op een Cisco IP-telefoon 6800
Series met multiplatform firmware kan de sneltoets direct op de telefoon worden ingesteld of
bewerkt.
 
Dit artikel zal de gewenste stappen uitleggen om snelheidsdraaien op een Cisco IP-telefoon
6800 Series met multiplatform firmware te configureren en te gebruiken.
 
Opmerking: Een andere optie is om een snelheidsknop op een instelbare lijntoets te
programmeren. Het aantal beschikbare lijntoetsen is afhankelijk van het model. Sommige
modellen hebben deze optie niet, omdat er geen extra lijnen beschikbaar zijn. Als u een
toetsuitbreidingsmodule (KEM) hebt, hebt u meerdere extra lijnen die voor een
snelheidsknop kunnen worden ingesteld. De lijntoetsen zijn de toetsen naast het
telefoonscherm. Deze knoppen kunnen doorgaans branden of bevinden zich naast de LED-
indicatielampjes op de telefoon om een signaal te geven wanneer een regel in gebruik is of
druk is. Als u een sneltoets op een lijntoets wilt maken, waar het contact op het thuisscherm
wordt weergegeven, klikt u hier op.
  

Toepasselijke apparaten
 

 
Cisco IP-telefoon 6800 Series met multiplatform firmware
 
 
Cisco IP-telefoon 7800 Series met Multiplatform Firmware
 
 
Cisco IP-telefoon 8800 Series met multiplatform firmware
 
  

Softwareversie
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Snelheidsknop instellen

/content/en/us/products/unified-communications/broadcloud/index.html
https://www.youtube.com/watch?v=TDsU3qesbpw
https://www.asterisk.org/
https://centile.com/
https://www.metaswitch.com/
/content/en/us/products/collaboration-endpoints/ip-phones/multiplatform-firmware.html
https://www.cisco.com/c/nl_nl/support/docs/smb/collaboration-endpoints/cisco-ip-phone-6800-series/configure-a-plk-for-speed-dial-on-a-cisco-ip-phone-6800-series-with-multiplatform-firmware.html


Stap 1. Druk telefonisch op de knop Toepassingen.
 

 
Stap 2. Wanneer u de knop voor het navigeren aan de telefoon gebruikt, kunt u 
Sneltoetsen omlaag en op Selecteren klikken.
 

 
Stap 3. Klik op de knop Navigatie, laag naar de gewenste regel en klik op Bewerken.
 

 
Stap 4. Let op het nummer dat u voor de snelheidsknop programmeert.
 

 
Stap 5. Wanneer u de knop voor het navigeren gebruikt, gaat u naar Naam.
 

 
Stap 6. Gebruik de toetsencombinatie van de telefoon en vind de eerste letter die u wilt



invoeren. In dit geval werd op de toets 5 gedrukt. Druk meerdere malen op deze toets totdat
de gewenste letter of het gewenste nummer is gemarkeerd. Pauzeer wanneer u de juiste
gemarkeerde letter hebt en die letter of nummer wordt aan de naamregel toegevoegd.
 

 
Stap 7. Ga verder met dit programma totdat de naam is voltooid en klik op Opslaan.
 
Opmerking: Druk tweemaal op de toets nul als u een ruimte tussen woorden wilt. Gebruik de
linkerpijl met de X onder op het scherm om van rechts naar links te verwijderen.
 

 
Stap 8. Voer het telefoonnummer in en klik op Opslaan.
 
Opmerking: In dit voorbeeld wordt een intern telefoonnummer gebruikt. Als een extern
telefoonnummer is ingevoerd, moet u 9 toevoegen (of het nummer dat uw systeem gebruikt
om toegang te krijgen tot externe telefoonnummers) voor het nummer.
 

 
Stap 9. (Optioneel) Als u een contactlijst in uw telefoon hebt, kunt u de Optie-toets
selecteren.
 



 
Stap 10. (Optioneel) Vanaf hier gebruikt u de knop voor navigatie en selecteert u 
Toevoegen uit contactgegevens.
 

 
Herhaal dit voor andere lijnen indien nodig.U hebt nu de snelheid ingesteld die op uw
telefoon instelt.
  

Bel een snelle toets (optie 1)
 

Stap 1. Neem de handset in. Druk op het aantal van de snelheidsknop op de nummerdop
van de telefoon en druk op de knop Bel.
 

 
Opmerking: Als u de luidspreker wilt bellen, laat u de hand op de wieg staan en volgt u
dezelfde stappen.
 
Stap 2. De naam en het nummer van het contact moeten verschijnen zoals de oproep belt.
 



 
Stap 3. Wanneer de vraag wordt beantwoord, zal het scherm het contact evenals de actieve
duur van de vraag tonen.
 

  
Draai een snelle kiesschijf (optie 2) of Bekijk geprogrammeerde
snelle bellen
 

Stap 1. Druk op de knop Toepassingen aan de telefoon.
 

 
Stap 2. Wanneer u de knop voor het navigeren gebruikt, gaat u naar Sneltoetsen en 
selecteert u.
 

 
Stap 3. Gebruik de knop voor het navigeren om af te bladeren naar het nummer dat u wilt
bellen en selecteer Bel.
 



 
Opmerking: Dit is ook waar u een lijst van de sneltoetsen kunt vinden als u ze niet kunt
onthouden of waar u ze desgewenst kunt bewerken.
 
U hebt nu met succes de instelling en de gebruikte sneltoets op uw Cisco IP-telefoon met
multiplatform firmware ingesteld.
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