Alcatel OmniPCX Enterprise
Funksjoner og tilknyttede koder

Funksjoner

Anrop fra egen telefonliste
Beskjed på HT
Beskyttelse mot pipelyder
Direkte personsøk
Direkte tilgang til POSTKA
Direkte viderekopling

Dobbel samtale (og oppheve)
DTMF - tonesignalering
Endre personlig kode
Endre tilknyttet nummer
Felles hold
Fjernstyrt viderekopling
Forespørsel om tilbakeringing

Forsinket overflyt ved ubesvart anrop
Forsinket overflyt ved ubesvart anrop og direkte
ved opptatt
Forsinket viderekopling ved ubesvart anrop
Gjenta sist slåtte nummer (rep)
Hurtiganrop til tilknyttet apparat
Husk avtale
Ikke forstyrr

Innhente anrop - vilkårlig apparat

Innhente anrop innen innhentgruppe
Innlytt
Innmelding i gruppe
Konferanse (3-veis)
Konsultere POSTKA
Konsultere ventende anrop
Kontrastprogrammering
Kontroll - venting
Låse/låse opp telefonapparatet

Koden
*# + kode
(0-9, *,#)
7
*76*
*85*
*24*
*21* + til
nummer
2
*
*72*
*88*
*81#
*22* + til
nummer +
fra nummer
5
*61* +
nummer
*62* +
nummer
*61* + til
nummer
*0#
*1#
*55*
#48#
*82* +
nummer
*82#
4
*47#
3
*66*
*2*
*87*
*71*

Alcatel Business Systems forbeholder seg retten til uten varsel å endre karakteristikk, utseende og/eller funksjonalitet på sine produkter i kundenes interesse.

Hvis telefonen verken har ikonet eller den tilknyttede tasten, aktiveres
funksjonen når koden tastes inn.
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Alcatel OmniPCX Enterprise
Funksjoner
Oppheve fjernstyrt viderekopling
Oppheve overflyt
Oppheve påminnelse om avtale
Oppheve viderekopling
Oppheve viderekopling fra apparatet det er
viderekoplet til
Parkere anrop/innhente parkert anrop
Personsøk
Privatsamtale
Programmering av egen telefonliste
Programmert konferanse
Prosjektkode
Prosjektkodeprefiks
Sentralbordanrop
Sjikaneanrop
Skjule egen identitet
Språk
Substitusjon
Svare - nattklokke
Svare på personsøk
Takseringsinformasjon
Talemeldingssenter
Tilbakeringing til siste anroper
Tilkopling til hovednett
Umiddelbart overflyt ved opptatt
Utmelding av gruppe
Valg av hovedlinje
Valg av sekundærlinje
Veksle
Venting ved opptatt
Viderekopling ved opptatt
Viderekopling ved opptatt og ubesvart
Vise identitet
Vise meldinger om tilbakeringing

Navn: ………………

Koden
#22* +
viderekoblet
nummer
#21#
#55# +
nummer
#21#
#21* +
viderekoblet
nummer
*81*
*85*
*00
*51*
*64*
*74*
*74*
9
*77#
*86*
*73*
*8#
*84*
*75#
*96#
0
*67* +
nummer
#47#
1
6
*67* + til
nummer
*67* + til
nummer
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