
Instellingen gespreksfunctie op de SPA100
Series telefoonadapter configureren 

Doel
 

De instellingen van de telefoonfunctie zijn zeer nuttig, wat u in staat stelt om verschillende
eigenschappen voor oproepen te configureren, zoals overbrengen, conferentie en
noodnummers. Deze functie stelt u in staat om meer controle te hebben over de oproep en
de prestaties van de oproep te verbeteren. 
 
Het doel van dit document is om u te tonen hoe u de instellingen van de vraageigenschap op
SPA100 Series apparaten kunt configureren.
  

Toepasselijke apparaten
 

・ SPA100 Series
  

Softwareversie
 

・ 1.3.1 (003)
  

Instellingen voor gespreksfuncties
 

Stap 1. Meld u aan bij het hulpprogramma telefoonadapter. Kies spraak > lijn. De pagina Lijn
 wordt geopend:
 

 
Stap 2. Scrolt naar het gebied Instellingen gespreksfunctie.
 



 
Stap 3. Kies de status die u wilt toewijzen aan de aangesloten blinden en breng van de
vervolgkeuzelijst Blind-Attn-Xfer Enable. Deze optie stelt de ATA in staat om een
aangesloten overdracht uit te voeren door het huidige gesprek te eindigen en de oproep te
verzenden, wanneer het uitgeschakeld wordt de verbinding overdraagt terwijl beide
verbindingen behouden blijven.
 
Stap 4. Kies de status die u aan de overdrachtsoproep wilt toewijzen wanneer deze in
conferentiemodus is, uit de Xfer wanneer Hangup Conf vervolgkeuzelijst.  Als deze optie is
ingeschakeld, maakt het de ATA-overdracht wanneer een conferentiegesprek is afgelopen.
 
Stap 5. Kies het maximale aantal deelnemers in een conferentieoproep uit de
vervolgkeuzelijst Conferencingbridge.
 
Stap 6. Voer de patronen van het noodnummer in die door komma's van elkaar zijn
gescheiden in het veld Noodnummer om flitser uit te schakelen terwijl de oproep in
uitvoering is. De flitser optie keert terug naar normaal nadat de noodoproep is beëindigd.
 
Stap 7. Voer de User-id of URL in van de automatisch beantwoordende streaming audio-
server in het veld MOH Server.
 
Stap 8. Voer de naam van de server in in de URL van de vergaderbrug om externe
conferencing te ondersteunen.
 
Stap 9. Kies de status die u aan het IP-draaien wilt toewijzen in de vervolgkeuzelijst IP-
bellen inschakelen. Het formaat is [userid@]a.b.c.d[:port].
 
Opmerking: De "user-id" moet numerieke waarden gebruiken, wordt het "@" symbool
aangegeven door de * toets, en a,b,c en d zijn alle waarden tussen 0 en 255. Als er geen
poortnummer is, is de standaardpoort 5060.
 
Stap 10. Voer het ID-nummer van de postbus in het veld ID van de postbus in.
 
Stap 1. Klik op Indienen om uw wijzigingen op te slaan.
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