OmniTouch 8400 Instant Communications Suite
Služby zasílání zpráv, webový přístup
Stručná uživatelská příručka – R6.1

Správa hlasových zpráv
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Své hlasové zprávy můžete spravovat z jedinečného webového rozhraní. Ve většině případů umožňuje:


Příjem a poslech hlasových zpráv;



Zpětné volání odesílateli zprávy;



Přehrání hlasové zprávy v libovolném
telefonu;



Odesílání hlasových zpráv:
o

do hlasové schránky,

o

na e-mailovou adresu.

Ke správě e-mailů použijte standardní aplikaci pro práci s elektronickou poštou.

Lišta s ikonami
Tato lišta zpřístupňuje hlavní úlohy dostupné ze
Služeb zasílání zpráv:

Přihlášení
Přihlaste se k systémovému panelu softwaru
Instant Communications Suite nebo použijte
určenou adresu URL.

Klepnutím na ikonu

Klepněte na ikonu

Chcete-li:

Poslat novou zprávu

Vytvořit novou zprávu.

Zavěsit

Zavěsit telefon po
nahrání zprávy.

Přizpůsobit

Nastavit hlasovou
schránku.

zobrazíte předvolby.
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Provádění následujících operací se zprávami:
Klepněte na ikonu

Chcete-li:
Přehrát hlasovou zprávu pomocí přehrávače zvuku.
Odpovědět odesílateli hlasové zprávy.
Přeposlat hlasovou zprávu.
Přehrát hlasovou zprávu v telefonu.
Pozastavit poslech hlasové zprávy v telefonu.
Přetočit poslech dozadu.
Přetočit poslech dopředu.
Zastavit poslech hlasové zprávy na svém telefonním čísle.
Přehrát hlasovou zprávu na zvoleném telefonním čísle.



 Lišta s ikonami:

Zprávy lze také uspořádat:

Klepněte na
ikonu

Klepněte
na ikonu

Chcete-li seřadit zprávy dle
Priority

Obnovit obsah složky Doručené
zprávy.

Typu

Odstranit všechny zprávy.

Stavu přečteno/nepřečteno
Datum a čas

Data přijetí

Od

Odesílatele

Chcete-li:

Odstranit vybrané zprávy.

Vzestupně

Prohlížení zpráv

Sestupně

Po klepnutí na ikonu
zprávy.

se zobrazí nově doručené

Chcete-li zprávy seřadit vzestupně nebo sestupně,
,
,
nebo na sloupce
klepněte na ikony
Datum a čas či Od a pak klepněte na ikonu
nebo .

Poslech hlasových zpráv
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Pomocí zvukového přehrávače


Ve sloupci Akce klepněte na ikonu

.
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Přes telefon v kanceláři
Ve sloupci Akce klepněte na ikonu



.

Přehrávání zprávy můžete kdykoli pozastavit klepnutím na ikonu
přehrávání přetočit o 10 sekund vpřed či vzad.
Chcete-li zastavit přehrávání zprávy, klepněte na ikonu



Odesílání zpráv

a

lze

.
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Odeslání nové hlasové zprávy


Na liště s ikonami klepněte na
položku Poslat novou zprávu.



Do pole Komu zadejte telefonní
čísla nebo e-mailové adresy
příjemců oddělené středníky nebo
adresy vyberte z adresáře klepnutím
na tlačítko Komu. Poznámka: emailové zprávy lze odeslat na emailovou adresu v závislosti na
konfiguraci systému hlasových
zpráv. Pokud máte další dotazy,
kontaktujte svého správce.



. Klepnutím na ikony

Přeposlání zprávy

Můžete hledat v adresáři. V seznamu
výsledků vyberte příjemce
klepnutím na přepínač.

Chcete-li zobrazit informaci o přítomnosti
účastníka (telefonie a rychlé zasílání zpráv) a
další informace, klepněte na ikonu .


Z rozevíracího seznamu vyberte
požadovanou prioritu zprávy: vysoká
nebo nízká.



Nahrajte zprávu:



Dostupnost této funkce závisí na
konfiguraci systému hlasových zpráv.
Pokud máte další dotazy, kontaktujte
svého správce.



Ve sloupci Akce klepněte na ikonu



Do pole Komu zadejte telefonní čísla
nebo e-mailové adresy příjemců
oddělené středníky nebo adresy vyberte
z adresáře klepnutím na položkuKomu.



Z rozevíracího seznamu vyberte
požadovanou prioritu zprávy - vysokou
nebo nízkou.



Nahrajte ke zprávě, kterou chcete
přeposlat, úvodní zprávu:

Klepnutím na ikonu

spusťte záznam.

Klepnutím na ikonu

záznam ukončete.



.

Klepněte na položku Odeslat.

zahájíte záznam
Klepnutím na ikonu
hlasové zprávy pomocí telefonu.
Klepnutím na ikonu

záznam ukončíte.



Klepněte na položku Odeslat.



Klepnutím na položku Zavěsit
telefon zavěste.
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Poslech zpráv z jiného telefonu
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Ve sloupci Akce klepněte na ikonu



Zadejte číslo zvoleného telefonu. Z tohoto telefonu pak můžete poslouchat a nahrávat
zprávy.

Odpověď na zprávu

.
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Odpověď na zprávu


Tato funkce je k dispozici pouze
v případě, že volajícímu, který
zanechal hlasovou zprávu, byla
přidělena hlasová schránka
v systému OmniTouch 8400 Instant
Communications Suite.



Ve sloupci Akce klepněte na ikonu
.



Z rozevíracího seznamu vyberte
požadovanou prioritu zprávy: vysoká
nebo nízká.



Nahrajte zprávu.

Zpětné volání odesílateli zprávy


Ve sloupci Od klepněte na telefonní
číslo odesílatele, kterému chcete
zavolat zpět.



Po ukončení volání zavěste telefon.

Pokud příjemce neodpovídá, klepněte na možnost
Zavěsit.
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