OmniTouch 8400 Instant Communications Suite
Viestipalvelut, WWW-käyttö
Pikaopas – versio 6.1

Ääniviestien hallinta



Voit hallita ääniviestejä yksilöllisen WWW-käyttöliittymän kautta. Voit esimerkiksi:



vastaanottaa ja kuunnella ääniviestejä



soittaa takaisin viestin lähettäjälle



kuunnella ääniviestin millä tahansa
puhelinlaitteella



lähettää ääniviestejä:
o

postilaatikkoon

o

sähköpostiosoitteeseen.

Hallitse sähköpostiviestejäsi tavallisen sähköpostisovelluksen avulla.

Painikepalkki
Sisäänkirjautuminen
Kirjaudu sisään Instant Communications Suite ohjauspaneeliin tai käytä erillistä URLosoitetta.

Napsauta

Painikepalkista voit käyttää Messaging Services palvelun päätehtäviä:
Napsauttamalla

Toiminne

Lähetä uusi viesti

Luo uusi viesti

Lopeta

Katkaise puhelu uuden
viestin nauhoituksen
jälkeen

Mukauta

Määritä
ääniviestiasetukset

avataksesi asetukset.
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Suorita viestejäsi koskevia toimintoja:



Napsauttamalla

Toiminne
Kuuntele ääniviestiä äänentoistolaitteella
Vastaa ääniviestin lähettäjälle
Välitä ääniviesti
Kuuntele ääniviesti puhelinlaitteellasi
Keskeytä ääniviestin kuuntelu puhelinlaitteella
Kelaa takaisin
Kelaa eteenpäin
Pysäytä ääniviestin kuuntelu puhelinnumerossa
Toista valitun puhelinnumeron ääniviesti



Viestien lajittelu:

Napsauttama Lajittele viestit seuraavien
lla
kriteerien mukaan:

 Kuvakepalkki:
Napsautta Toiminne
malla

Tärkeys

Päivitä saapuneiden postien näkymä

Tyyppi

Poista kaikki viestit

Luettu/lukematon-tila

Poista valitut viestit

Päiväys/Aika

Vastaanottopäiväys

Lähettäjä

Lähettäjä
Nouseva järjestys

Viestien tarkasteleminen

Laskeva järjestys

Napsauta
viestisi.

-kuvaketta nähdäksesi uusimmat

Lajittele viestit napsauttamalla kuvakkeita
,
,
tai päiväys-, aika- tai lähettäjäsarakkeita, ja
napsauta sitten kuvakkeita tai ja valitse
nouseva tai laskeva järjestys
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Ääniviestien kuunteleminen



Äänentoistolaitteella
Napsauta Toiminto-sarakkeessa



-kuvaketta.

Työpuhelimellasi
Napsauta Toiminto-sarakkeessa



-kuvaketta.

Voit pysäyttää toistamisen milloin tahansa napsauttamalla
. Voit hypätä eteenpäin tai kelata viestiä
ja
.
10 sekuntia taaksepäin napsauttamalla kuvakkeita
Lopeta viestin toistaminen napsauttamalla



Viestin lähettäminen



Uuden ääniviestin lähettäminen



Napsauta painikepalkista Lähetä uusi
viesti.



Syötä Vastaanottaja-kenttään
puolipistein erotettuna
vastaanottajien puhelinnumerot ja/tai
sähköpostiosoitteet tai valitse heidät
osoitekirjastasi napsauttamalla
Vastaanottaja-painiketta. Huom:
ääniviestejä voi lähettää
sähköpostiosoitteeseen
ääniviestijärjestelmän asetusten
mukaisesti. Ota yhteyttä
järjestelmänvalvojaan, jos sinulla on
kysyttävää



-kuvaketta.

Lopeta viestin nauhoitus napsauttamalla



Napsauta Lähetä.



Katkaise yhteys napsauttamalla Lopeta

Viestin välittäminen



Tämän toiminnon saatavuus riippuu
ääniviestijärjestelmän asetuksista. Ota
yhteyttä järjestelmänvalvojaan, jos sinulla
on kysyttävää



Jos se on käytettävissä, napsauta
Toiminto-sarakkeessa
-kuvaketta.



Syötä Vastaanottaja-kenttään puolipistein
erotettuna vastaanottajien
puhelinnumerot ja/tai sähköpostiosoitteet
tai valitse heidät osoitekirjastasi
napsauttamalla Vastaanottaja-painiketta.



Valitse pudotusvalikosta haluamaksesi
tärkeystasoksi korkea tai normaali



Nauhoita alustusviesti viestiin, jonka
haluat välittää:

Voit hakea tietoja osoitekirjasta.
Napsauta tulosluettelon valintanappia
ja valitse vastaanottaja.

Napsauta
uudelleen, jolloin saat näkyviin
vastaanottajien läsnäolotiedot (puhelut ja
pikaviestit) sekä tarkemmat tiedot jne.



Valitse pudotusvalikosta haluamaksesi
tärkeystasoksi korkea tai normaali.



Nauhoita viestisi:

Aloita ääniviestin nauhoitus puhelimellasi
napsauttamalla
.
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.

Aloita nauhoitus napsauttamalla

.

Lopeta viestin nauhoitus napsauttamalla



.

Napsauta Lähetä.

Sivu 3

Ääniviestien kuunteleminen toisesta puhelimesta




Napsauta Toiminto-sarakkeessa



Anna valitsemasi puhelinlaitteen numero. Sen jälkeen voit kuunnella tai nauhoittaa viestejä
tästä puhelinlaitteesta.

Viestiin vastaaminen

-kuvaketta.



Viestiin vastaaminen


Soittaminen takaisin viestin lähettäjälle

Tämä toiminto on käytettävissä, kun
viestin vastaanottavalle henkilölle
on määritelty puhepostilaatikko
OmniTouch 8400 Instant
Communications Suite järjestelmässä.



Napsauta Toiminto-sarakkeessa
kuvaketta.



Valitse pudotusvalikosta
haluamaksesi tärkeystasoksi korkea
tai normaali.



Nauhoita viestisi.



Napsauta Lähettäjä-sarakkeesta
lähettäjän numeroa, johon haluat
soittaa takaisin.



Kun haluat lopettaa, katkaise yhteys.

Jos vastaanottaja ei vastaa, napsauta Lopeta.

-

www.alcatel-lucent.com
Alcatel, Lucent, Alcatel-Lucent ja Alcatel-Lucent-logo ovat Alcatel-Lucentin
tavaramerkkejä. Kaikki muut tavaramerkit ovat vastaavien omistajiensa omaisuutta.
Alcatel-Lucent ei vastaa esitettyjen tietojen tarkkuudesta. Tiedot voivat muuttua ilman
ilmoitusta.
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