
Ring-instellingen configureren op de SPA8000
telefoonadapter 
Doel
 
De ring instellingseigenschappen staat u toe om een SPA8000 aan te passen. Het geeft u de optie
om de tonen te veranderen die gebruikt worden voor het wachten van de vraag, het wachten
herinneringen, het terug bellen, en de standaard ring. Dit artikel legt uit hoe te om de
ringinstellingen op SPA8000 te configureren.
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Ring-instellingen configureren
 
Stap 1. Meld u aan bij het programma voor webconfiguratie en kies Admin Login > Geavanceerd >
Voice > L1-L8. De pagina Lijn wordt geopend:
 

 
Opmerking: Dezelfde configuratie kan worden gemaakt in de geavanceerde instellingen of
basisinstellingen.
 



 
Stap 2. Scrolt naar het gebied Ring Settings.
 
Stap 3. Kies de standaardring die de gebruiker wilt toewijzen aan de vervolgkeuzelijst Default Ring
. De standaardring wordt gebruikt wanneer een vraag wordt ontvangen. Elk van de opties 1 tot 8
geeft een andere toon voor de oproep.
 
Stap 4. Kies de herinnering aan het scherm dat de gebruiker wilt gebruiken in de vervolgkeuzelijst
Herinnering vasthouden. Met de aanmaning in het ruim wordt aangegeven dat een persoon nog
steeds in de gaten heeft. De beschikbare opties zijn 1 tot 8.
 
Stap 5. Voer de duur van de ringstreep in wanneer een vraag (0 tot 10 seconden) in het veld 
Cfwd Ring Splash Len wordt doorgestuurd. De standaardinstelling is 0 seconden.
 
Stap 6. Voer de duur van de ringvertraging in wanneer er nieuwe berichten arriveren voordat het
VMWI-signaal (Voice Message Waiting Indicator) (0 tot 10 seconden) wordt toegepast in het veld 
VMWI Ring Splash Len. De standaardinstelling is 0 seconden.
 
Stap 7. Kies als de gebruiker de telefoon wil laten bellen wanneer er een nieuw spraakbericht
komt uit de vervolgkeuzelijst Ring On No New VM.
 
Stap 8. Kies de toon die de gebruiker voor een wachtvraag wilt gebruiken in de vervolgkeuzelijst 
StandaardCWT.
 
Stap 9. Kies de tint die de gebruiker voor een back-upgesprek wilt gebruiken in de
vervolgkeuzelijst Call Back Ring.
 
Stap 10. Voer de duur van de ringflitser in wanneer een oproep geblokkeerd is (0 tot 10 seconden)
in het veld Ring Splitsen. De standaardinstelling is 0 seconden.
 
Stap 1. Kies het beleid dat de gebruiker aan het vervolgkeuzelijst VMWI Ring Policy wilt toewijzen
aan het spraakberichtvakje voor VMWI Ring Policy. Er zijn drie mogelijke waarden:
 

 
Nieuwe VM Beschikbaar — geeft de gebruiker een waarschuwing (Ring) wanneer er
spraakmails zijn die niet zijn gelezen.
 
 
Nieuwe VM wordt beschikbaar — geeft de gebruiker een waarschuwing (Ring) wanneer de
spraakpostbus van geen berichten naar berichten verandert.
 
 
Nieuwe VM aanschaft — geeft de gebruiker een waarschuwing (Ring) wanneer er een nieuwe
spraakmail aankomt.
 
 

Stap 12. Klik op Alle wijzigingen indienen om uw configuratie op te slaan.
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