OmniTouch 8400 Instant Communications Suite
One Number szolgáltatások, Webes hozzáférés

Gyors kezdési segédlet – R6.0

Melyek a One Number szolgáltatások?



A One Number szolgáltatások egyéni hívásátirányítást biztosítanak, melyek lehetővé teszik
a felhasználó számára, hogy könnyedén szabályozhassa, mikor, hol és ki létesít vele kapcsolatot
telefonon. A One Number szolgáltatások személyes átirányítási stratégiái hatékony „kövess-engem”
lehetőségeket nyújtanak azon felhasználók számára, akik állandóan úton vannak. A szűrési funkciók
segítségével szabályozhatja, mely hívások futhatnak be fontos tárgyalások közben, és mely hívások
legyenek átirányítva a hangpostára. Rendszerint az alábbi műveleteket hajthatja végre:



Az átirányítási szolgáltatás
aktiválása/kikapcsolása



A hívásátirányítás típusának kiválasztása
(minden hívó, ne zavarj, szűrés)



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



Egyéni szűrési szabályok meghatározása



Szűrési szabályok
aktiválása/kikapcsolása



A bejövő hívásokra vonatkozó
túlcsordulási szabályok meghatározása,
ha foglalt, illetve, ha nincs válasz

A One Number szolgáltatásokat a My Instant Communicator (további információért tekintse meg az erre
vonatkozó gyors segédletet) vagy egy dedikált URL segítségével érheti el.

Telefonszámok beállítása



A One Number szolgáltatások révén hívásait előre meghatározott számokra irányíthatja.
1. Kattintson az
ikonra. A személyes telefonszámok konfigurálásához kattintson
a One Number szolgáltatások bal felső sarkában található ikonra.
Megnyílik a Névjegy ablak.
2. Írjon be egy számot a következő mezőkbe az alábbiak szerint:


Munkahelyi telefonszámok:
o

Mobil

o

Fax

Az Ön irodai telefonszámát, hangposta számát és vezeték nélküli (pl. DECT, Wi-Fi)
számát a rendszergazda állítja be.


Privát telefonszámok:
o

Kezdőlap

o

Mobil

o

Kolléga

3. Kattintson az OK gombra.
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A felhasználói beállítások
meghatározásához kattintson
az
ikonra.
Híváselosztás típusa

Felső terület
One Number szolgáltatások
aktiválása/kikapcsolása
A zöld ikon jelzi a One
Number szolgáltatások
bekapcsolt állapotát.

Válassza ki az átirányítási
módot az összes bejövő hívás
számára.

A piros ikon jelzi a One
Number szolgáltatások
kikapcsolt állapotát.
Válassza
ki a
módot:

A következő
művelet
végrehajtásához:

Minden
hívó
szabálya

Minden hívást
a kért számra
irányít.

Ne zavarj

Nem fogad
hívást. Minden
hívást
automatikusan
egy másik
számra irányít
(alapértelmezés
szerint a
hangpostára).

Szűrési
szabályok

Testreszabott
szűrési
szabályokat
határozhat meg.
A hívó fél
számának
megfelelően
a hívásokat
a kiválasztott
célszámra
irányítja.

Egy szabály aktiválásához
/kikapcsolásához
kattintson annak nevére:
A zöld ikon
jelzi, hogy a
szabály aktív.

Szűrési szabályok
listája

A piros ikon
jelzi, hogy
a szabály
nem aktív.

Ezen a területen
találhatók a
megadott szűrési
szabályok.
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Az elosztás típusára
vonatkozó paraméterek
módosításához kattintson
az
ikonra.

2. oldal

Az alapértelmezett figyelési szabály beállítása



1. Válassza ki a Szűrési szabályok lehetőséget az Elosztás típusa területen.
2. Kattintson az

ikonra.

Megjelenik a Minden hívó szabály ablak.
3. Kattintson az OK gombra.
4. A Célállomás legördülő menüben válassza ki azt a célállomást, ahová szeretné hívásait
átirányítani, például:


Hangposta



Kolléga



Egyéb telefon

5. Kattintson az OK gombra.

Minden hívó mód konfigurálása



1. Válassza ki a Minden hívó szabály lehetőséget az Elosztás típusa területen.
2. Kattintson az

ikonra.

Megjelenik a Minden hívó szabály ablak.
3. A Célállomás legördülő menüben válassza ki azt a célállomást, ahová szeretné hívásait
átirányítani, például:


Irodai telefon



Mobil telefon



Egyéb telefon: Válassza ezt a lehetőséget, amennyiben az előre megadott számok egyike sem
megfelelő. Írja be bármelyik partner nevét vagy telefonszámát, vagy pedig kattintson az
ikonra a címtárban történő kereséshez.

4. A Ha nincs válasz és Ha foglalt mezőkben válassza ki a túlcsorduló hívások célállomását,
például:


Irodai telefon



Mobil telefon



Hangposta



Kolléga

5. Kattintson az OK gombra.
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A Ne zavarj mód konfigurálása



1. Válassza ki a Ne zavarj lehetőséget az Elosztás típusa területen.
2. Kattintson az

ikonra.

Megnyílik a Ne zavarj ablak.
3. A Célállomás legördülő menüben válassza ki azt a célállomást, ahová szeretné hívásait
átirányítani, például:


Hangposta



Kolléga



Egyéb telefon

4. A Ha nincs válasz és Ha foglalt mezőkben válassza ki a túlcsorduló hívások célállomását,
például:


Irodai telefon



Mobil telefon



Hangposta



Kolléga

5. Kattintson az OK gombra.

Szűrési szabályok konfigurálása



Legfeljebb 10 szűrési szabályt határozhat meg.
1. Kattintson az alábbi ikonra: Új szabály létrehozásához kattintson az
szerkesztése területen.

ikonra a Szűrési szabály

Megjelenik az Új szabály létrehozása ablak.
2. A Név mezőbe írja be a szabály nevét, majd kattintson az OK gombra.
3. Hozza létre a Hívók listáját.
Kattintson az

ikonra a hívóazonosító meghatározásához. írja be bármelyik partner nevét

vagy telefonszámát, vagy pedig kattintson az

ikonra a címtárban történő kereséshez.

Javasolt a kanonikus számozás használata. Több szám megadásához az általános csillag
karakter (*) és az idézőjel (“ ”) használható.
Tekintse meg a Minden hívó a listán szereplőkön kívül opciót, ha azt szeretné, hogy minden
hívást szűrjön, kivéve a listán található számokról érkező hívásokat.
4. A Mikor területen megadhatja azt az időszakot, amelyet szeretne hozzárendelni a szabályhoz.
Ebben az esetben a szabály csak a megadott időszakban érvényes.
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5. A Célállomás legördülő menüben válassza ki hívásainak célállomását (irodai telefon,
mobiltelefon stb.).
6. Igény szerint válassza ki a túlcsorduló hívások célállomását a Ha nincs válasz és Ha foglalt
mezőkben.
7. A szűrési szabály létrehozásának megerősítéséhez kattintson az OK gombra.
Alapértelmezésben ez a szabály aktív.

www.alcatel-lucent.com
Az Alcatel, Lucent, Alcatel-Lucent és az Alcatel-Lucent logó az Alcatel-Lucent védjegyei.
Minden más védjegy a bejegyzett tulajdonos tulajdona. Az Alcatel-Lucent nem vállal
felelősséget a közzétett információ pontosságáért, amely figyelmeztetés nélkül
módosítható.
© Alcatel-Lucent 2009. Minden jog fenntartva.
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