OmniTouch 8400 Instant Communications Suite
One Number -palvelut, WWW-käyttö

Pikaopas - versio 6.0

Mitä One Number -palvelut ovat?



One Number -palvelut käsittävät henkilökohtaisen puhelunreitityksen, jonka avulla käyttäjien on
helppo hallita yhteydenpitoaan. One Number -palvelujen henkilökohtaisen reititysstrategian tehokkaat
seurantaominaisuudet ovat hyödyllisiä matkoilla. Suodatusominaisuuksilla voi määrittää, mitkä puhelut
pääsevät läpi kesken tärkeän kokouksen ja mitkä ohjataan puhepostiin. Voit esimerkiksi



aktivoida tai poistaa reitityspalvelun
käytöstä



määrittää henkilökohtaiset
suodatussäännöt



valita puhelunreititystyypin
(kaikki soittajat, älä häiritse, suodatus)



aktivoida tai poistaa käytöstä
suodatussäännön



valita kohdenumeron (työ- tai
kotinumero, ääniviestit jne.)



määrittää saapuvien puheluiden
ylivuotosääntöihin joko vaihtoehdon
”varattu” tai ”ei vastausta”.

Avaa One Number -palvelut My Instant Communicatorin (lisätietoja on vastaavassa pikaoppaassa) tai
erillisen URL-osoitteen kautta.

Puhelinnumeroiden määrittäminen



One Number -palvelu reitittää puhelusi aiemmin määritettyihin numeroihin.
1. Napsauttamalla
One Number -palvelun vasemmassa yläkulmassa voit määrittää
henkilökohtaiset puhelinnumerosi.
Yhteystietoikkuna avautuu.
2. Anna numero seuraaviin kenttiin:


Ammatilliset numerot:
o

Matkapuhelin

o

Faksi

Järjestelmänvalvoja määrittää työ-, puheposti- ja langattomat puhelinnumerosi
(esim. DECT- ja WLAN-verkossa).


Omat numerot:
o

Koti

o

Matkapuhelin

o

Työtoveri

3. Napsauta OK.
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Napsauttamalla
voit määrittää
käyttäjäasetukset

Näytön yläosa
Aktivoi One Number -palvelut tai poista ne käytöstä.

Jakelutyyppi

Vihreä kuvake ilmoittaa, että One
Number -palvelu on aktiivinen.

Valitse kaikkien saapuvien
puheluidesi reititystila.

Valitse
tila

Toiminne

Kaikkien
soittajien
sääntö

Siirrä kaikki
puhelusi
haluamaasi
numeroon.

Älä
häiritse

Älä vastaanota
puheluita.
Kaikki puhelusi
siirretään
automaattisesti
toiseen numeroon
(oletusasetuksena
on puheposti).

Suodatussäännöt

Määritä
mukautetut
suodatussäännöt.
Puhelusi
siirretään
valitsemaasi
kohteeseen
soittajan
numeron mukaan.

Punainen kuvake ilmoittaa, että
One Number -palvelu on poissa
käytöstä.

Aktivoi sääntö tai
poista se käytöstä,
napsauttamalla
sen nimeä:
Vihreä kuvake
ilmoittaa, että
sääntö on
aktivoitu.
Punainen
kuvake
ilmoittaa,
että sääntö
on poistettu
käytöstä.
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Suodatussääntöjen
luettelo
Tällä alueella on
luettelo kaikista
suodatussäännöistä.

Napsauttamalla
voit muuttaa
jakelutyyppien
parametreja.
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Oletusarvoisten suodatussääntöjen määrittäminen



1. Valitse jakelutyyppialueella Suodatussäännöt.
2. Napsauta
Kaikkien soittajien sääntö -ikkuna avautuu.
3. Napsauta OK.
4. Valitse Kohde-pudotusvalikoista kohde, johon haluat reitittää puhelusi, esimerkiksi:


Puheposti



Työtoveri



Muu puhelin

5. Napsauta OK.

Kaikki soittajat -tilan määrittäminen



1. Valitse jakelutyyppialueella Kaikkien soittajien sääntö.
2. Napsauta

.

Kaikkien soittajien sääntö -ikkuna avautuu.
3. Valitse Kohde-pudotusvalikoista kohde, johon haluat reitittää puhelusi, esimerkiksi:


työpuhelin



matkapuhelin



muu puhelin: valitse tämä asetus, jos mikään ennalta määritetyistä numeroista ei käy. Kirjoita
yhteyshenkilön nimi tai numero tai etsi hakemistosta napsauttamalla

.

4. Valitse Ei vastaa- ja Varattu-kentissä ylivuotopuhelujesi kohde, esimerkiksi:


Työpuhelin



Matkapuhelin



Puheposti



Työtoveri

5. Napsauta OK.
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Älä häiritse -tilan määrittäminen



1. Valitse jakelutyyppialueella Älä häiritse.
2. Napsauta

.

Älä häiritse -ikkuna avautuu.
3. Valitse Kohde-pudotusvalikoista kohde, johon haluat reitittää puhelusi, esimerkiksi:


Puheposti



Työtoveri



Muu puhelin

4. Valitse Ei vastaa- ja Varattu-kentistä ylivuotopuhelujesi kohde, esimerkiksi:


Työpuhelin



Matkapuhelin



Puheposti



Työtoveri

5. Napsauta OK.

Suodatussääntöjen määrittäminen



Voit määrittää korkeintaan 10 suodatussääntöä.
1. Napsauttamalla

suodatussäännön muokkausalueella voit luoda uuden suodatussäännön.

Luo uusi sääntö -ikkuna avautuu.
2. Kirjoita Nimi-kenttään säännön nimi ja napsauta OK.
3. Luo soittajien luettelo.
Napsauttamalla

voit määrittää soittajan tunnistetiedot: yhteyshenkilön nimi tai numero.

Voit myös etsiä hakemistosta napsauttamalla

.

Kanonista numerointia suositellaan. Tähtimerkkiä (*) ja lainausmerkkejä (” ”) voidaan käyttää
erottamaan numeroyhdistelmiä toisistaan.
Tarkista Kaikki soittajat lukuun ottamatta luetteloidut -asetus, jos haluat suodattaa kaikista
muista paitsi luettelosta löytyvistä numeroista tulevat puhelut.
4. Määritä Ajankohta-alueelta tarvittaessa ajanjakso, jonka haluat liittää sääntöön. Sääntö on
käytössä vain kyseisen ajanjakson ajan.
5. Valitse Kohde-pudotusvalikoista puhelujesi (työpuhelin, matkapuhelin, jne) kohde.

One Number -palvelut, WWW-käyttöliittymä
Pikaopas, viite 8AL 90239 SFAB, painos 01

Sivu 4

6. Valitse Ei vastaa- ja Varattu-kentistä tarvittaessa ylivuotopuhelujesi kohde.
7. Vahvista suodatussäännön luonti napsauttamalla OK.
Tämä sääntö aktivoidaan oletusarvoksi.

www.alcatel-lucent.com
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Alcatel-Lucent ei vastaa esitettyjen tietojen tarkkuudesta. Tiedot voivat muuttua
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