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Hangüzenetek kezelése
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Kezelje hangüzeneteit az egyedi webes felületen. Rendszerint az alábbi műveleteket hajthatja végre:


Fogadhatja és meghallgathatja
hangüzeneteit



Üzenet feladójának visszahívása



Meghallgathatja hangüzenetét bármely
telefonkészüléken



Hangüzenetet küldhet:
o

Postafiókra

o

E-mail címre

E-mail üzenetei kezeléséhez használja hagyományos e-mail alkalmazását.

Gombsor
A gombsorból elérheti az üzenetkezelő szolgáltatás
főbb funkcióit:

Bejelentkezés
Jelentkezzen be az OmniTouch Unified
Communications Suite kezelőpultjára, vagy
használja a dedikált URL-címet.

Kattintson a

Kattintson az

Művelet

Új üzenet küldése

Új üzenet létrehozása.

Megszakítás

Hívás megszakítása
üzenet rögzítése után

Testreszabás

Hangposta beállítása

ikonra a beállítások eléréséhez.
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Műveleteket hajthat végre az üzenetekkel:
Kattintson az

Művelet
Hangüzenet meghallgatása hanglejátszó segítségével
Válasz a hangüzenet feladójának
Hangüzenet továbbítása
Hangüzenet meghallgatása a telefonkészüléken
Hangüzenet lejátszásának szüneteltetése a telefonon
Visszacsévélés
Előrecsévélés
Hangüzenet lejátszásának leállítása a telefonon
Hangüzenet lejátszása a kiválasztott telefonszámon



Rendezheti az üzeneteket:

 Ikonsor:

Kattintson az Az üzenetek rendezéséhez az
alábbiak szerint:

Kattintson az

Művelet

Prioritás

A beérkezett üzenetek
mappájának frissítése

Típus

Az összes üzenet törlése

Olvasott/olvasatlan állapot

A kiválasztott üzenetek törlése

Dátum/idő

Érkezés időpontja

Feladó

Feladó

Üzenetek megtekintése

Növekvő sorrendben

ikonra a legfrissebb üzenetek
Kattintson a
megjelenítéséhez.

Csökkenő sorrendben

,
,
Az üzenetek rendezéséhez kattintson a
ikonra vagy a Dátum/Idő, illetve a Feladó
oszlopra, aztán a vagy a ikonokra a növekvő
vagy csökkenő rendezéshez.

Hangüzenetek meghallgatása
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Hanglejátszó segítségével


A Műveletek oszlopban kattintson a
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Irodai telefonon
A Műveletek oszlopban kattintson a



ikonra.

ikonra kattintva bármikor szüneteltetheti az üzenet lejátszását. A
A
másodpercet előre- vagy visszaugorhat az üzenetben.
Az üzenet lejátszásának leállításához kattintson a



Üzenet küldése

ikonra kattintva 10

ikonra.
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Új hangüzenet küldése


A gombsorban kattintson az Új
üzenet küldése gombra.



A Címzett mezőbe pontosvesszővel
elválasztva írja be a címzettek
telefonszámát és/vagy e-mail címét,
vagy a Címzett gombra kattintva
válassza ki azokat a
telefonkönyvből. Megjegyzés: a
hangüzenetek e-mail címre küldése
a hangüzenet-rendszer
konfigurációjának megfelelően
történhet. Ha kérdése van, vegye fel
a kapcsolatot a rendszergazdával.



és

A telefonkönyvben is kereshet. A
keresési eredmények melletti
választógomb bejelölésével
választhatja ki a címzettet.

A kiválasztott partner jelenlétre vonatkozó
információinak (telefon és IM) és egyéb
adatainak megjelenítéséhez kattintson a
ikonra.


A legördülő listában válassza ki az
üzenet prioritását: magas vagy
normál.



Rögzítse az üzenetet:

Üzenet továbbítása


A funkció elérhetősége a hangüzenetrendszer konfigurációjától függ. Ha
kérdése van, vegye fel a kapcsolatot a
rendszergazdával.



Ha elérhető, a Műveletek oszlopban
ikonra.
kattintson a



A Címzett mezőbe pontosvesszővel
elválasztva írja be a címzettek
telefonszámát és/vagy e-mail címét,
vagy a Címzett gombra kattintva
válassza ki azokat a telefonkönyvből.



A legördülő listában válassza ki az
üzenet prioritását: magas vagy normál.



A továbbítani kívánt üzenethez bevezető
szöveget kell rögzítenie:

A rögzítés megkezdéséhez kattintson a

ikonra.

Az üzenet rögzítésének leállításához kattintson a
ikonra.


Kattintson a Küldés gombra.

A hangüzenet rögzítésének elindításához
kattintson a
ikonra.
Az üzenet rögzítésének leállításához kattintson
ikonra.
a


Kattintson a Küldés gombra.



A hívás megszakításához kattintson
a Megszakítás lehetőségre.
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Üzenetek meghallgatása egy másik telefonkészülékről
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A Műveletek oszlopban kattintson ide:



Írja be a kívánt telefonszámot. Ezt követően meghallgathatja és rögzítheti üzeneteit ezen a
készüléken.

Üzenet megválaszolása
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Üzenet megválaszolása


.

Ez a funkció csak akkor elérhető, ha
az, aki üzenetet hagyott Önnek,
rendelkezik hangpostával az
OmniTouch 8400 Instant
Communications Suite rendszerben.



A Műveletek oszlopban kattintson a
ikonra.



A legördülő listában válassza ki az
üzenet prioritását: magas vagy
normál.



Rögzítse az üzenetet.

Az üzenet feladójának visszahívása


A Feladó oszlopban kattintson a
visszahívandó fél telefonszámára.



Ha befejezte, tegye le a telefont.

Ha a hívott fél nem válaszol, kattintson a
Megszakítás lehetőségre.
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