Απλές εργασίες
µε το τηλέφωνο
Προβολή ηλεκτρονικής
βοήθειας στην οθόνη
του τηλεφώνου

Πατήστε
Βοήθεια.

Πραγµατοποίηση
κλήσης

Σηκώστε το ακουστικό πριν
καλέσετε τον αριθµό ή µετά.

Επανάκληση αριθµού

Πατήστε Επανάκλ.

Ορισµοί
προγραµµατιζόµενων
πλήκτρων

και επιλέξτε

Άκυρο

Ακύρωση ενέργειας ή έξοδος από οθόνη
χωρίς την εφαρµογή αλλαγών

Άλλα

Εµφάνιση πρόσθετων
προγραµµατιζόµενων πλήκτρων

Αµ.Εκτρ.

Αποστολή ή επαναπροώθηση κλήσης
σε σύστηµα φωνητικών µηνυµάτων

Άµ.Μεταβ
(µόνο για
SCCP)

Μεταβίβαση δύο κλήσεων, τη µία
στην άλλη

Αναζήτ.

Αναζήτηση στοιχείων καταλόγου

Απάλ.

∆ιαγραφή αρχείων ή ρυθµίσεων

Απάντ.

Απάντηση σε κλήση

∆ιαγρ.

∆ιαγραφή χαρακτήρων προς τα δεξιά
του δροµέα κατά τη χρήση του
προγραµµατιζόµενου πλήκτρου "Επεξ.Αρ"

∆ιαγραφή

Επαναφορά ρυθµίσεων στις
προεπιλεγµένες τιµές

∆ιαθεσιµ.

Λήψη ειδοποίησης όταν ένα κατειληµµένο
εσωτερικό καταστεί διαθέσιµο

Ενηµ/ση

Ανανέωση του περιεχοµένου

Έξοδος

Επιστροφή στην προηγούµενη οθόνη

Επανάκλ

Επανάκληση του τελευταίου αριθµού
που καλέσατε

Επεξ.Αρ.

Επεξεργασία αριθµού σε αρχείο
καταγραφής κλήσεων

Επιλογή

Κλήση αριθµού τηλεφώνου

Εικονίδια οθόνης τηλεφώνου

Κατάργηση

Εικονίδια κουµπιών

Κατάργηση συµµετέχοντα από
τη συνδιάσκεψη

Κλείσ.

Κλείσιµο του ανοικτού παραθύρου

Λειτουργία
βίντεο (µόνο
για SCCP)

Επιλογή λειτουργίας οθόνης

Συνοπτικές οδηγίες χρήσης

Οµιλία µε τη χρήση του (Μόνο για τη λειτουργία
οµαδικής ακρόασης.) Πατήστε
ακουστικού και
ακρόαση από το
GListen.
µεγάφωνο
Ακρόαση µόνο από το
µεγάφωνο

(Μόνο για τη λειτουργία
παρακολούθησης.) Πατήστε
Παρακολ.

Χρήση των αρχείων
καταγραφής κλήσεων

Πατήστε
και επιλέξτε
Κατάλογοι > Αναπάντητες
κλήσεις, Εξερχόµενες κλήσεις
ή Εισερχόµενες κλήσεις.
Επιλέξτε έναν αριθµό και
πατήστε Επιλογή.

Επεξεργασία αριθµού

Πατήστε Επεξ.Αρ ή << ή >>.

Κράτηση/συνέχιση
κλήσης

Επισηµάνετε µια κλήση για
κράτηση ή συνέχιση από
κράτηση και πατήστε
.

Μεταβίβαση κλήσης σε
νέο αριθµό

Πατήστε Μεταβίβ,
πληκτρολογήστε έναν αριθµό
προορισµού, έπειτα πατήστε
ξανά Μεταβίβ.

Έναρξη τυπικής
("ad hoc") κλήσης
συνδιάσκεψης

Πατήστε Άλλα > Συνδιάσ και
καλέστε το συµµετέχοντα και
µετά πατήστε πάλι Συνδιάσ.

Τηλέφωνο Cisco Unified
IP 7906G και 7911G
για το Cisco Unified
Communications
Manager 6.0
(για SCCP και SIP)
Ορισµοί προγραµµατιζόµενων
πλήκτρων

Μνήµες
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Απλές εργασίες µε το τηλέφωνο

Λεπτοµέρειες Άνοιγµα της καταχώρησης "Λεπτοµέρειες"
για µια κλήση µε πολλούς συµµετέχοντες
(µόνο για
στα αρχεία καταγραφής "Αναπάντητες
SCCP)
κλήσεις" και "Εισερχόµενες κλήσεις"

Λήψη
ΛήψηΑλλ

Απάντηση σε κλήση που κουδουνίζει
σε κάποιο τηλέφωνο της οµάδας σας
Απάντηση σε κλήση που κουδουνίζει
σε συσχετιζόµενη οµάδα

GLOff

Απενεργοποίηση της οµαδικής ακρόασης

Καθορισµένη επιλογή

QRT

Υποβολή προβληµάτων σχετικά µε τις
κλήσεις στο διαχειριστή του συστήµατος

∆υνατότητα ενεργοποιηµένη

<<

∆ιαγραφή καταχωρηµένων χαρακτήρων

>>

Μετακίνηση µεταξύ των καταχωρηµένων
χαρακτήρων

ΛήψηΟµ

Απάντηση σε κλήση που κουδουνίζει
σε άλλη οµάδα

ΛίστΣυν.

Προβολή των συµµετεχόντων
σε µια συνδιάσκεψη

Μεταβίβ

Μεταβίβαση κλήσης

Μηνύµ.

Πρόσβαση στο σύστηµα φωνητικών
µηνυµάτων

Εικονίδια οθόνης
τηλεφώνου

ΝέαΚλήσ

Πραγµατοποίηση νέας κλήσης

Κατάσταση γραµµής και κλήσης

Παρ.εκτ.

Απενεργοποίηση της λειτουργίας
παρακολούθησης

Η δυνατότητα προώθησης κλήσεων είναι
ενεργοποιηµένη

Παρ.Συν.

Προσθήκη του εαυτού σας σε κλήση
σε κοινόχρηστη γραµµή και
πραγµατοποίηση κλήσης συνδιάσκεψης

Κλήση σε κράτηση

Παρακολ.

Ακρόαση κλήσης από το µεγάφωνο

Παρέµβ.

Προσθήκη του εαυτού σας σε κλήση
σε κοινόχρηστη γραµµή

Ακουστικό σηκωµένο (γραµµή ανοικτή)

ΠρΌλων

Ρύθµιση/ακύρωση της δυνατότητας
προώθησης κλήσεων

Ακουστικό στη βάση (γραµµή κλειστή)

Στάθµευ

Αποθήκευση κλήσης χρησιµοποιώντας τη
δυνατότητα στάθµευσης κλήσεων

Εισερχόµενη κλήση

Συµµετ.
(µόνο για
SCCP)

Επιλογή µε την οποία γίνεται συµµετοχή
πολλών κλήσεων (που βρίσκονται στην
ίδια γραµµή) για τη δηµιουργία
συνδιάσκεψης

Συνάντ.

Πραγµατοποίηση κλήσης συνδιάσκεψης
Meet-Me

Η καταχώρηση URL στο αρχείο καταγραφής
κλήσεων είναι έτοιµη για επεξεργασία (µόνο
για SIP)

Λειτουργία ήχου ή βίντεο

Συνδεδεµένη κλήση

Χρησιµοποιείται το ακουστικό
Χρησιµοποιείται το µεγάφωνο
(ενεργή παρακολούθηση)
Η δυνατότητα βίντεο είναι ενεργοποιηµένη
(µόνο για το τηλέφωνο Cisco Unified
IP 7911G µε SCCP)

Εικονίδια κουµπιών
Ένταση

Κοινόχρηστη γραµµή σε χρήση

Περιήγηση
Κράτηση
Μενού εφαρµογών

Κλήση µε έλεγχο ταυτότητας
Κρυπτογραφηµένη κλήση
Κλήση προτεραιότητας

Συνδιάσ

∆ηµιουργία κλήσης συνδιάσκεψης

ΣυντοµΚλ

Κλήση αριθµού µε χρήση ενός αριθµού από
το ευρετήριο µνηµών

Κλήση µεσαίας προτεραιότητας

ΤέλΚλ.

Αποσύνδεση της τρέχουσας κλήσης

Κλήση υψηλής προτεραιότητας

Τερ.Τελ

Κατάργηση του συνοµιλητή που
προστέθηκε τελευταίος σε µια
κλήση συνδιάσκεψης

Κλήση µέγιστης προτεραιότητας

DND

Ενεργοποίηση/Απενεργοποίηση της
δυνατότητας "Μην ενοχλείτε" (DND)

GListen

Οµιλία µε τη χρήση του ακουστικού
και ακρόαση από το µεγάφωνο
(Οµαδική ακρόαση)

Μνήµες
Εάν θέλετε να...

Τότε...

Καλέσετε έναν
αριθµό από τη
µνήµη

•
•

Άλλες δυνατότητες
∆ιαµορφωµένη µνήµη
Μήνυµα σε αναµονή

•

Πατήστε
και επιλέξτε
έναν αριθµό για να τον
καλέσετε.
Πατήστε
και επιλέξτε
Κατάλογοι > Μνήµες.
Επιλέξτε έναν αριθµό
για να τον καλέσετε.
Εισαγάγετε έναν αριθµό
µνήµης, µε κατεβασµένο
το ακουστικό και πατήστε
ΣυντοµΚλ.

