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Recente gesprekslijst beheren op een Cisco IP-
telefoon 7800 of 8800 Series multiplatform
telefoon 

Doel
 

De Cisco IP-telefoon 7800 en 8800 Series multiplatform telefoons omvatten een reeks vol-
poorts Voice-over-Internet Protocol (VoIP) telefoons die spraakcommunicatie via een IP-
netwerk mogelijk maken. De telefoons bieden alle eigenschappen van traditionele
zakentelefoons, zoals het verzenden van de vraag, het opnieuw draaien, snelheid draaien,
vraag en de conferentie die overbrengt. De Cisco IP-telefoon 7800 en 8800 Series
multiplatform telefoons zijn gericht op oplossingen die gecentreerd zijn op IP Private Branch
Exchange (PBX) van derden-Session Initiation Protocol (SIP).
 
De Cisco IP-telefoon 7800 en 8800 Series multiplatform telefoons bieden een record of
geschiedenis voor de meest recente geplaatste, ontvangen of gemiste oproepen. U kunt de
lijst Recenten gebruiken om de 180 meest recente individuele oproepen en telefoongroepen
te zien.
 
Dit artikel bevat instructies hoe u de recente lijst met oproepen op uw Cisco IP-telefoon 7800
of 8800 Series multiplatform telefoon kunt beheren.
  

Toepasselijke apparaten
 

7800 Series switches
8800 Series-switches
  

Softwareversie
 

11.0
  

De recente gesprekslijst op IP-telefoon beheren
 
Bekijk uw recente oproepen
 

Stap 1. Druk op de knop Instellingen op uw IP-telefoon.
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Stap 2. Kies Recenten met de knop voor cirkelnavigatie.
 

 
Stap 3. Kies de lijst met gespreksgeschiedenis die u wilt bekijken. De opties zijn:
 

Alle oproepen — Alle gemist, ontvangen en geplaatst oproepen. Recenten kunnen maximaal
180 callrecords houden.
Gemiste oproepen — Alle inkomende maar onbeantwoorde oproepen. Gemiste oproepen
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kunnen tot 60 aanspreekplaten bevatten.
Ontvangen oproepen — Alle beantwoorde oproepen. Ontvangen oproepen kunnen tot 60
aanspreekrecords houden.
Plaatselijke telefoontjes — Alle uitgaande gesprekken. Plaatste oproepen kunnen tot 60
aanspreekrecords houden.
 

 
Opmerking: In dit voorbeeld worden gemiste oproepen gekozen.
 

 
U zou nu met succes de recente oproepen op uw IP-telefoon moeten hebben bekeken.



Terug een recent gesprek
 

Stap 1. Druk op de knop Recenten op uw IP-telefoon.
 

 

Stap 2. Kies een CallConnector die u wilt bellen met de knop cirkel-navigatie.
 

 
Opmerking: In dit voorbeeld wordt de call record van John gekozen.
 
Stap 3. Druk op de Call Software om de gekozen recente oproep terug te sturen.
 



 
U moet nu met succes een vraag terugkeren met behulp van de lijst Recenten op uw Cisco
7800 of 8800 multiplatform IP-telefoon.
 

  
De recente gesprekslijst wissen
 

U kunt de gemiste, geplaatste of ontvangen recente kieslijst opruimen die elk 60
telefoonrecords heeft. U hebt ook de optie om de laatste 180 telefoontjes op uw telefoon te
wissen door Recents te ontruimen.
 
Stap 1. Druk op de knop Instellingen op uw IP-telefoon.
 



 

Stap 2. Kies Recenten met de knop voor cirkelnavigatie.
 

 
Stap 3. (Optioneel) Om alle recente kieslijsten te verwijderen, kiest u Optie > Alle >
Selecteren verwijderen. Dit verwijdert alle telefoontjes op je telefoon.
 



 
Stap 4. Kies de lijst met gespreksgeschiedenis die u wilt wissen en druk vervolgens op de 
selectieknop.
 

 
Opmerking: In dit voorbeeld worden de geplaatste oproepen geselecteerd.
 
Stap 5. Druk op de optie-toets.
 



 
Stap 6. Kies Verwijderen lijst en druk vervolgens op de selectiesets.
 

 
Stap 7. Druk op de OK-toets om door te gaan.
 



 
U moet nu met succes de recente oproep van uw Cisco 7800 of 8800 multiplatform IP-
telefoon hebben gewist.
 

  
Een gespreksrecord verwijderen
 

U kunt de recente oproepen bewerken om één telefoontje uit uw geschiedenis te
verwijderen. Dit helpt belangrijke contactinformatie te bewaren omdat Recenten slechts de
eerste 180 oproepen hebben.
 
Stap 1. Druk op de knop Instellingen op uw IP-telefoon.
 



 

Stap 2. Kies Recenten met de knop voor cirkelnavigatie.
 

 
Stap 3. Kies de lijst met gespreksgeschiedenis die u wilt verwijderen uit de items die u wilt
bellen, en druk vervolgens op de knop Select.
 



 
Opmerking: In dit voorbeeld worden gemiste oproepen gekozen.
 
Stap 4. Kies het telefoonrecord dat u uit de lijst met recente oproepen wilt verwijderen en
druk vervolgens op de toets Optie.
 

 
Opmerking: In dit voorbeeld wordt een gemiste oproep vanaf 4003 gekozen.
 
Stap 5. Kies invoeging > Selecteren.



 
Stap 6. (Optioneel) Om het contact aan uw adresboek toe te voegen, kiest u Toevoegen aan
het adresboek. Voor meer instructies hoe u een contact kunt maken van een record uit de
callgeschiedenis, klik hier.
 
Stap 7. Klik op OK om verder te gaan.
 

 
U moet nu met succes een recent gesprek uit uw Cisco 7800 of 8800 multiplatform IP-
telefoon hebben verwijderd.
 

https://sbkb.cisco.com/CiscoSB/ukp.aspx?login=1&pid=2&app=search&vw=1&articleid=5623
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