OmniTouch 8400 Instant Communications Suite
Touchtone felhasználói felület (TUI)
Gyors kezdési segédlet – R6.X

Fımenü



A hozzáférési szám tárcsázása. Csatlakozás után a telefon touchstone interfészének
segítségével bármely telefonkészülékrıl elérhetı valamennyi Instant Communications Suite
szolgáltatást megtekinthet és kezelhet, legyen szó belsı vagy külsı telefonkészülékrıl.
Mielıtt bármelyik lehetıséghez hozzáférne, a rendszer tájékoztatja, hogy a nomád mód
aktív-e.
 Az üzenetkezelési szolgáltatások
eléréséhez nyomja meg az 1-es gombot.

 A One Number szolgáltatások
eléréséhez nyomja meg a 4-es gombot.

 Hangüzenet küldéséhez nyomja meg a
2-es gombot.

 Az üzenetkezelés személyes
beállításainak konfigurálásához nyomja
meg az 5-ös gombot.

 Partner hívásához, valamint annak
érdekében, hogy a rendszer egy bizonyos
telefonszámon hívja Önt, hogy ehhez a
partnerhez kapcsolja, nyomja meg a 3-as
gombot.

Üzenetkezelési szolgáltatások


Az üzenetkezelési szolgáltatások telefonos felületének segítségével megtekintheti és
kezelheti hangpostaüzeneteit. Jellemzıen az alábbi funkciókat teszi lehetıvé:
 Valamennyi üzenet megtekintése
(hangposta, e-mail és fax*)
 Visszahívhatja azokat a partnereket,
akik üzenetet hagytak Önnek, illetve
hangpostaüzenetet hagyhat számukra.
*Az OmniTouch 8400 Instant
Communications Suite rendszernek
tartalmaznia kell faxkiszolgálót

© Alcatel-Lucent 2010. Minden jog fenntartva.

 Hangüzenet küldése
 Üdvözlıszöveg megváltoztatása
 Meghallgathatja e-mail üzeneteinek
tartalmát az automatikus
nyelvfelismeréssel rendelkezı, szöveget
beszéddé alakító rendszeren keresztül.

Üzenetkezelési szolgáltatások elérése


Csatlakozás belsı készülékrıl

Csatlakozás elsı alkalommal

1. Nyomja meg a LEVELEZÉS gombot, majd
válassza a Hangposta lehetıséget.

1. Nyomja meg a LEVELEZÉS gombot, majd
válassza a Hangposta lehetıséget.
2. Írja be a rendszergazdától kapott
alapértelmezett jelszót.
A rendszer üdvözli Önt, és arra kéri, hogy
rögzítse a nevét.
3. Mondja a nevét és nyomja meg a #
gombot.

2. Írja be jelszavát.
A rendszer tájékoztatja, hány üzenetet
kapott, és mennyi mentett üzenet
található a postafiókban.

4. Írjon be egy új jelszót.
A rendszer megerısíti a rögzített jelszót.
A csatlakozás ezzel megtörtént.

Csatlakozás külsı készülékrıl

Tippek

1. Írja be a Unified Communications
szolgáltatások eléréséhez szükséges külsı
telefonszámot (ezt a számot a
rendszergazda adja).

Használja az alábbi gombokat:
 # jóváhagyáshoz
 * törléshez vagy kilépéshez

2. Nyomja meg az 1-es gombot.
3. Nyomja meg ismét az 1 gombot.
4. Írja be személyes hangpostafiókjának a
számát.
5. Írja be jelszavát.
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Új üzenetek meghallgatása


Ha meg szeretné tudni, hány új üzenete érkezett, lépjen be a hangpostafiókba és írja be a
jelszavát.
Amennyiben új hangüzeneteit a rendszer nem játssza le automatikusan, nyomja meg az 1-es
gombot a lejátszáshoz.



Üzenet meghallgatása közben

Üzenet megtekintésének
szüneteltetése/folytatása
Nyomja meg a 2-es gombot.

Hangüzenet törlése

Hangüzenet megválaszolása
Nyomja meg a 8-as gombot, majd a
válasz rögzítésének befejezése után a #
gombot.

Nyomja meg a 7-es gombot (majd újra a Hangpostaüzenet másolatának
elküldése másnak
7-es gombot, amennyiben megerısítés
szükséges).
Nyomja meg a 6-os gombot, majd a
bemutatkozás rögzítésének befejezése
Következı üzenetet meghallgatása
után a # gombot.
Nyomja meg a # gombot.


Üzenetei végén

Üzenet ismételt meghallgatása

Hangüzenet megválaszolása

Nyomja meg a 11-es gombot.
Üzenet törlése

Nyomja meg a 8-as gombot, majd a
válasz rögzítésének befejezése után a #
gombot.

Nyomja meg a 7-es gombot (majd újra a
7-es gombot, amennyiben megerısítés
szükséges).

Hangpostaüzenet másolatának
elküldése másnak

Következı üzenetet meghallgatása

Nyomja meg a 6-os gombot, majd a
bemutatkozás rögzítésének befejezése
után a # gombot.

Nyomja meg a # gombot.
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Üdvözlı üzenet kezelése


Az üdvözlı szöveget a hívó fél akkor hallja, ha hívását a rendszer továbbítja az Ön
hangpostafiókjára.
Különbözı fajta üdvözlı üzenetek állnak rendelkezésre:


Standard üdvözlés .
Ez egy alapszöveg, mely után a hangpostafiók száma vagy - amennyiben azt rögzítette
a személyes beállítások menüben - a neve hallható.



Személyes üdvözlés
Egy Ön által rögzített üdvözlés, melyet az Üdvözléskezelés menüben vagy a webes
felületen aktiválhat. A standard üdvözlés helyett ezt játssza le a belsı és külsı hívók
számára.
Lehetısége van még további személyes üdvözlés rögzítésére is belsı hívók számára.
Ezt az üdvözlést játssza le belsı hívók számára; az elsı személyes üdvözlés ellenben
csak külsı hívók számára játszható le.



Alternatív üdvözlés .
.A rendszer további két alternatív üdvözlés lehetıségét biztosítja. Ezek csak abban az
esetben érhetık el, ha a rendszergazdától felhasználói jogosultságot kapott. Ezek
olyan alternatív személyes üdvözlések, melyek konkrét üzleti helyzetek idejére
rögzíthetık (például találkozó esetére), továbbá a felhasználó által és annak igényei
szerint aktiválhatók.
Miután visszatért szokásos menetrendjéhez, visszakapcsolhatja a személyes illetve
standard üdvözlést. Az alternatív üdvözlı szöveget a belsı és külsı hívók számára
játssza le a rendszer.



Bıvített hiányzás üzenet
A bıvített hiányzás üdvözlı szövege azokban a helyzetekben alkalmazható, amikor
tervezett ideig nem tartózkodik a helyén, és hangüzeneteit korlátozottan vagy
egyáltalán nem éri el. Az üzenet célja, hogy a külsı és belsı hívókat tájékoztassa
távollétérıl (pl. nyaralás idején). A bıvített hiányzás üzenet aktiválása esetén a hívó
fél konkrétan értesül arról, hogy Ön valószínőleg nem tudja rövid idın belül
meghallgatni hangüzeneteit. Ahhoz, hogy üzenetet tudjanak hagyni Önnek, meg kell
nyomniuk egy gombot.
A bıvített hiányzás üzenet aktiválása esetén a rendszer tájékoztatja Önt, valahányszor
bejelentkezik hangpostafiókjára. Ezzel egy idıben lehetısége van törölni illetve
megtartani a bıvített hiányzás üzenetet. Amennyiben a törlés mellett dönt, a rendszer
azt az üdvözlést aktiválja, amelyik a kibıvített hiányzás üzenet aktiválása elıtt
használatban volt. A többi üdvözléssel ellentétben a bıvített hiányzás üzenetet a
rögzítés után a rendszer automatikusan aktiválja.
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A telefon felhasználói felületének beállításai


A telefon felhasználói felületérıl elérhetı valamennyi funkció részletes leírását az alábbi
diagram mutatja be:

Általános üdvözlés menü
Opciók

Gombok
0
1
2

Címjegyzék menü
Opciók

Gombok
1..9

Átadás a kezelınek
Írja be hangpostájának számát.
Személy felhívása név alapján

i

Telefoncsengés
Mindig elérhetı

Gombok

Betőzze nevét a billentyőzeten

*
#
0
Üzenethagyás

Olyan telefon, amelyen NEM
érhetı el hangposta

Használja a billentyőket a betőzéshez, és
válasszon egy lehetıséget

Írja be hangpostájának
számát, majd nyomja meg a #
gombot

Hozzáférési
szám
tárcsázása

Mőveletek az üzenet kezelése közben

1-1
1
2
3
3-3
5
6
7
8
9
#
*

Opciók
Új üzenet
Üzenet küldése
Üzenetek olvasása
Üdvözlés menü
Személyes beállítások

Ha ki van bıvítve
Hiányzás üdvözlés
Aktiválva

1
2
3

Üzenet elejére
10 másodpercet vissza
Szüneteltetés/Folytatás
Gyors elıre 10 mp
Üzenet végére
Üzenetadatok
Másolat továbbítása
Törlés
Válasz a feladónak
Üzenet archiválása
Következı üzenet
Kilépés

Gombok

Hiányzás üdvözlés törlése
Hiányzás üdvözlés megtartása
Hiányzás üzenet meghallgatása

1..9
#
1
*

1-1
1
2
5
6
7
8
9
#
*

2

3

ghi

jkl

mno

4

5

6

pqrs

tuv

wxyz

7

8

9

*

0

#

Opciók

Gombok

Üzenet ismételt lejátszása
Az üzenet utolsó 10 másodpercének
ismételt lejátszása
Feladó hívása
Üzenetadatok
Másolat továbbítása
Törlés
Válasz a feladónak
Üzenet archiválása
Következı üzenet
Kilépés

Küldés név szerint menü

Címüzenet menü

Opciók

Menü meghallgatása után

def

1

Felhasználók listája:
Válasszon egyet

Üzenet rögzítése

Bıvített hiányzás üdvözlés menü
Gombok

Opciók

Gombok

Fımenü

1
2
3
4
5

abc

- Üzenetadatok lejátszása:
Feladó, Prioritás, Dátum és Idıpont
- Üzenet lejátszása

Olyan telefon, amelyen
elérhetı
Írja be jelszavát,
a hangposta
és nyomja meg a # gombot. Ha ez
nem az Ön hangpostafiókja,
nyomja meg a * gombot.

Gombok

Opciók
Kilépés vagy Mégse
Jóváhagyás
Átadás a kezelınek

Opciók
Betőzze nevét a billentyőzeten
Cím kiválasztása szám vagy név szerint
Felvétel visszajátszása
Törlés és a felvétel megismétlése

- Személyes beállítások
- Üdvözlés menü
=> Lásd a következı oldalt
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Gombok
0
1
#
7
*

Opciók
Kézbesítési beállítások
Másik felhasználó hozzáadása
Küldés
Utolsó felhasználó eltávolítása a
listából
Kilépés

Küldési beállítások menü
Opciók

Gombok
2
#
*

Sürgıs / Normál
Üzenet küldése
Utolsó célállomás visszavonása
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Fımenü
Opciók

Gombok
1
2
3
4
5

Üdvözléskezelés menü

Új üzenet
Üzenet küldése
Üzenetek olvasása
Üdvözlés menü
Személyes beállítások

Kiválasztott üdvözlés aktiválása

1
2
3
4
5
6
7
8
*

Személyes beállítások menü

Opciók

Gombok

1
2
*

Bıvített hiányzás üdvözlés rögzítése
Személyes üdvözlés rögzítése
1. alternatív üdvözlés rögzítése
2. alternatív üdvözlés rögzítése
Hagyományos/név szerinti üdvözlés
aktiválása
Személyes üdvözlés aktiválása
1. alternatív üdvözlés aktiválása
2. alternatív üdvözlés aktiválása
Kilépés menü

Személyes
üzenet rögzítése

1. alternatív
üdvözlés rögzítése

Mindig elérhetı

Gombok

2. alternatív
üdvözlés rögzítése
Használja a billentyőket a betőzéshez, és
válasszon egy lehetıséget

Üdvözlés rögzítése menü

abc

Jóváhagyás
Visszajátszás
Újrafelvétel
Kilépés

i
A belsı hívók számára
szóló személyes
üdvözlés választható.
Ki is hagyhatja ezt a
lépést.

Opciók
Kilépés vagy Mégse
Jóváhagyás
Átadás a kezelınek

Gombok Opciók
#
1
2
*

Rögzítse a nevét
Módosítsa jelszavát
Kilépés menü

i

*
#
0

Felvétel kibıvítve
hiányzás üdvözlés

Opciók

Gombok

Személyes
Belsı üdvözlés rögzítése
Üdvözlés rögzítése menü
Gombok Opciók
#
1
2
*

Jóváhagyás
Visszajátszás
Újrafelvétel
kilépés

Példák:
1) A hagyományos üdvözlés:
-- Az Ön neve, ha rögzítette azt a személyes beállításoknál
-- Az Ön hangpostaszáma, ha nem rögzítette a nevét
-2) Az alternatív üdvözlésekkel kapcsolatos lehetıségek és menük
-csak akkor láthatók és érhetık el,
-ha a rendszergazda jóváhagyta ıket.
-3) A kibıvített hiányzás üdvözlés a felvétel után azonnal aktiválásra
kerül. A többi üdvözlést külön menüben kell rögzíteni és aktiválni.
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7

8

9

*

0

#
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Telefóniás szolgáltatások


A telefóniás szolgáltatások telefonos interfésze lehetıvé teszi, hogy a rendszer visszahívja
Önt egy adott telefonszámon, hogy kapcsolatba léphessen a kiválasztott partnerrel.

Hozzáférési szám tárcsázása

Írja be a PINkódot, majd
nyomja meg a #
gombot.

Fımenü
[Gomb] opció

[1] Hívás indítása az aktuális készülékrıl
[2] Hívás indítása másik készülékrıl
[3] Haladó mód

Partner kiválasztása
[Gomb] opció

[1] Partner kiválasztása név alapján
[2] Partner kiválasztása szám alapján
Írja be a telefonszámot,
majd nyomja meg a #
gombot.

Írja be a nevet [abc…],
majd nyomja meg a #
gombot.

Kilépéshez használja a [*] gombot.

[1] 1. eredmény
[2] 2. eredmény
…
[*] Törlés

Írja be a telefonszámot,
majd nyomja meg a #
gombot.

Írja be a telefonszámot,
majd nyomja meg a #
gombot.

Jóváhagyás menü
[Gomb] opció

[1] Jóváhagyás
[2] Másik partner kiválasztása
[3] Másik telefonszám kiválasztása, amelyrıl
szeretné indítani a hívást.

Bontsa a hívást.
A rendszer visszahívja Önt, majd hívja a
partnert.
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One Number szolgáltatások


A One Number szolgáltatások telefonos felületének segítségével kezelheti és felügyelheti
átirányítási szabályait. Jellemzıen az alábbi funkciókat teszi lehetıvé:


Az átirányítási szolgáltatás aktiválása /kikapcsolása



Célállomás számának kiválasztása (irodai-, otthoni telefon, hangposta stb.)



Ingyenes telefonszám beírása



Szőrés mód aktiválása
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Hozzáférési szám tárcsázása

Írja be a PINkódot, majd
nyomja meg a #
gombot.

Átirányítási szolgáltatás nincs aktiválva
[Gomb] opció

[1] Átirányítási szolgáltatás aktiválása

Kilépéshez használja a [*] gombot.

Átirányítási szolgáltatás aktiválva
[Gomb] opció
[1] Átirányítási szolgáltatás kikapcsolása
[2] Hívások átirányítása céges mobiltelefonra
[3] Hívások átirányítása hangpostára
[4] Hívások átirányítása irodai telefonra
[5] Hívások átirányítása munkatárs telefonjára
[6] Hívások átirányítása otthoni telefonra
[7] Hívások átirányítása másik telefonszámra
[8] Hívások átirányítása vezeték nélküli telefonra
[9] Hívások átirányítása magán mobiltelefonra
[0] Szőrés aktiválása
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