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Czym są usługi One Number Services?
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One Number Services to usługi kierowania połączeń, dzięki którym użytkownik może bez trudu
kontrolować, kiedy, gdzie i z kim się kontaktuje. Dzięki osobistym strategiom kierowania w usługach
One Number Services użytkownicy mobilni mogą korzystać z tych funkcji z dowolnego miejsca. Funkcje
filtrowania zapewniają kontrolę nad tym, które połączenia dotrą do odbiorcy podczas ważnych spotkań,
a które trafią do poczty głosowej. Zazwyczaj funkcjonalność umożliwia:


Włączenie lub wyłączenie usługi
kierowania;



Zdefiniowanie osobistych reguł
filtrowania;



Wybranie typu kierowania (wszyscy
dzwoniący, nie przeszkadzać,
filtrowanie);



Włączenie lub wyłączenie reguły
filtrowania;





Wybranie numeru docelowego
(biuro, numer telefonu domowego,
poczta głosowa itp.);

Definiowanie reguł przepełnienia dla
połączeń przychodzących przy zajętej
linii lub braku odpowiedzi.

Usługi One Number Services są dostępne z aplikacji My Instant Communicator (więcej informacji można
uzyskać w odpowiednim przewodniku informacyjnym) i pod odpowiednim adresem URL.

Konfiguracja numerów telefonicznych
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Usługi One Number Services kierują połączenia na zdefiniowane uprzednio numery.
1. Kliknij ikonę
w lewym górnym rogu usług One Number Services, aby skonfigurować osobiste
numery telefonu.
Otworzy się okno Kontakt.
2. Wprowadź odpowiednie numery w następujących polach:


Numery służbowe:
o

Telefon komórkowy

o

Faks

Twoje numery telefonu służbowego, poczty głosowej i telefonu bezprzewodowego
(np. DECT czy WiFi) są konfigurowane przez administratora.


Numery osobiste:
o

Strona główna

o

Telefon komórkowy

o

Znajomy

3. Kliknij przycisk OK.
© Alcatel-Lucent 2009. Wszelkie prawa zastrzeżone.

, aby
Kliknij ikonę
zdefiniować preferencje
użytkownika.

Typ kierowania

Strefa górna
Włączenie lub wyłączenie usług One
Number Services.
Zielona ikona oznacza,
że usługi One Number
Services są włączone.

Wybierz tryb kierowania
wszystkich połączeń
przychodzących.

Czerwona ikona
oznacza, że usługi
One Number Services
są wyłączone.

Wybierz tryb:

Aby:

Reguła dla
wszystkich
dzwoniących

Aby
przekazywać
wszystkie
połączenia na
wskazany
numer.

Nie
przeszkadzać

Aby nie
odbierać
połączeń.
Wszystkie
połączenia
będą
automatycznie
przełączane
na inny numer
(domyślnie do
wiadomości
głosowych).

Reguły
filtrowania

Aby
zdefiniować
osobiste
reguły
filtrowania.
Połączenia
będą
kierowane na
wybrany
numer w
zależności od
numeru
dzwoniącego.

Aby włączyć lub
wyłączyć regułę,
kliknij jej nazwę:
Zielona ikona
oznacza, że
reguła jest
włączona.
Czerwona ikona
oznacza, że
reguła jest
wyłączona.
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Lista reguł filtrowania
W tym obszarze
znajduje się
lista wszystkich
zdefiniowanych
reguł filtrowania.

Kliknij ikonę
aby zmienić
parametry
danego typu
kierowania.
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Konfigurowanie domyślnej reguły filtrowania
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1. Wybierz Reguły filtrowania w obszarze typu kierowania.
2. Kliknij ikonę

.

Otworzy się okno Reguła dla wszystkich dzwoniących.
3. Kliknij przycisk OK.
4. Z menu rozwijanego Miejsce docelowe wybierz, gdzie mają być kierowane połączenia, np.:


Poczta głosowa



Znajomy



Inny telefon

5. Kliknij przycisk OK.

Konfigurowanie trybu dla wszystkich dzwoniących
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1. Wybierz polecenie Reguła dla wszystkich dzwoniących w obszarze Typ kierowania.
2. Kliknij ikonę

.

Otworzy się okno Reguła dla wszystkich dzwoniących.
3. Z menu rozwijanego Miejsce docelowe wybierz, gdzie mają być kierowane połączenia, np.:


Telefon służbowy



Telefon komórkowy



Inny telefon: wybierz tę opcję, jeśli żaden z numerów zdefiniowanych uprzednio nie jest
odpowiedni. Wprowadź nazwę lub numer wybranego odbiorcy lub kliknij ikonę
przeszukać katalog.

, aby

4. W polach Przy braku odpowiedzi i Przy zajętości wybierz, gdzie mają być kierowane
nadmiarowe połączenia, np.:


Telefon służbowy



Telefon komórkowy



Poczta głosowa



Znajomy

5. Kliknij przycisk OK.
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Konfigurowanie trybu Nie przeszkadzać
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1. Wybierz polecenie Nie przeszkadzać w obszarze Typ kierowania.
2. Kliknij ikonę

.

Otworzy się okno Nie przeszkadzać.
3. Z menu rozwijanego Miejsce docelowe wybierz, gdzie mają być kierowane połączenia, np.:


Poczta głosowa



Znajomy



Inny telefon

4. W polach Przy braku odpowiedzi i Przy zajętości wybierz, gdzie mają być kierowane
połączenia przepełniające, np.:


Telefon służbowy



Telefon komórkowy



Poczta głosowa



Znajomy

5. Kliknij przycisk OK.

Konfigurowanie reguł filtrowania
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Można zdefiniować maksymalnie 10 reguł filtrowania.
1. Kliknij ikonę

w obszarze edycji reguły filtrowania, aby utworzyć nową regułę.

Otworzy się okno Utwórz nową regułę.
2. Wprowadź nazwę reguły w polu Nazwa i kliknij przycisk OK.
3. Utwórz Listę dzwoniących.
Kliknij ikonę

, aby zdefiniować tożsamość dzwoniącego: Wprowadź nazwę lub numer

wybranego odbiorcy lub kliknij ikonę

, aby przeszukać katalog.

Zalecane jest używanie standardowej formy numeru. Do określenia zakresu numerów można
użyć standardowego znaki gwiazdki (*) i cudzysłowów („ ”).
Zaznacz opcję Dotyczy wszystkich dzwoniących spoza listy, jeśli chcesz, aby filtrowane były
wszystkie połączenia poza połączeniami z numerami podanymi na liście.
4. W obszarze Kiedy możesz opcjonalnie zdefiniować okres, którego ma dotyczyć reguła.
Reguła będzie obowiązywała wyłącznie w podanym okresie.
5. Z menu rozwijanego Miejsce docelowe wybierz, gdzie mają być kierowane połączenia
(telefon służbowy, telefon komórkowy itp.).
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6. W polach Przy braku odpowiedzi i Przy zajętości możesz opcjonalnie wybrać, dokąd mają być
kierowane połączenia przepełniające.
7. Kliknij przycisk OK, aby potwierdzić utworzenie reguły filtrowania.
Reguła ta jest domyślnie włączona.
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