תפעול טלפון חכם
מסוג  T27במערכת Aeonix
בצג הטלפון  8מקשים לתכנות
מספרי טלפון לחיוג מהיר
)פנימי/חיצוני(
 4לחיצים גמישים
להפעלת תכונות
המופיעות ע"ג הצג

מקש ימני תחתון מיועד למעבר
ל 2 -מסכים נוספים לתכנות
מקשים )סה"כ  3מסכים
ממוספרים (1-3
מקשי ניווט -לדפדוף
בתכונות /תפריטים
המופיעים על הצג

דיבורית

חיוג חוזר

בקרת עוצמת
צלצול/שמע

מקשים קבועים בטלפון לתפעול תכונות בסיסיות:
מע .ראש – מעבר
לשיחה באמצעות
אוזניות

הודעה – כניסה להשמעת
הודעות בתא קולי

החזק – העברת שיחה
להמתנה מלווה במוזיקה
ע"י לחיצה על החזק

שיחת ועידה ) 3משתתפים(

העברה -העברת שיחה

השתק -מעבר לשמע חד
כיווני )את/ה שומע/ת ולא
נשמע/ת(

דיבורית -מענה לשיחה ,ניתוק
שיחה ,מעבר לשיחה ברמקול

ח .חוזר -רשימת מספרים אחרונים
שחויגו )הקשה כפולה על  RDיחויג
מספר האחרון(

מקשי הניווט:
באמצעות מקשי הניווט נדפדף בתפריטים המופיעים על צג הטלפון.
באמצעות מקש OK
באמצעות

נאשר את הרשומה המודגשת.

נחזור צעד אחד אחורה בתפריט )ביטול פעולה(

צג הטלפון:
להיכרות מהירה ותפעול נוח של הטלפון ,יש להתבונן במהלך כל פעולה על גבי הצג ,התכונות משתנות
בהתאם לסוג הפעולה המתבצעת.

תפריט

 4מקשים גמישים
להפעלת התכונות
המופיעות על
המסך

לקט

תיקייה

יומן

פירוט התכונות המופיעות על הצג במצב פנוי:

ת פ ר יט

תפריט

סטאטוס -
מידע לגבי כתובת הטלפון וגרסה
מאפיינים -
הפניות ותכנותים
הגדרות -
שינוי שפה ,תאריך ושעה ,צלצולים
גישה לדואר קולי
הודעות
סוג היסטוריה -תצוגת רישום שיחות )הכול ,לא נענו ,חויגו ,התקבלו ,הועברו(
תיקייה -
גישה לספר טלפונים -רשימת אנשי קשר לחיוג

ל ק ט ש יח ו ת

)חטיפת שיחה משלוחה מצלצלת(

חטיפת שיחה משלוחה המוגדרת בקבוצת לקט
הקבוצה מוגדרת במרכזייה לפי בקשה
לקט

לחיצה על "לקט"

המופיע על מסך הטלפון )או חיוג (76#

לקט שיחות ישיר)חטיפת שיחה מכל שלוחה רצויה(
חיוג  , 77מספר השלוחה המצלצלת ו) # -השיחה תענה בשלוחתך(

ת יק ייה ת כ נ ות ס פ ר יה /א נש י ק ש ר

תיקייה

הוספה ועריכת אנשי קשר לפי קבוצות :ספריה מקומית ,מרוחקת ורשימה שחורה
בהקשה על

תיקייה

תופיע רשימת הספריות לתכנות,

בחירת הספריה הרצויה ע"י ניווט ו OK -
 .1בהקשה על הוסף

במקשי הניווט

יפתח מסך להוספת פרטי איש הקשר

 .2להקיש את כל הפרטים לפי השדות במסך
.3לסיום ושמירת איש הקשר ,הקשה על OK

במקשי הניווט

 .4ניתן להוסיף אנשי קשר מהיסטורית השיחות  ,ראה הסבר בקטגוריית "יומן".

י ומ ן

) רישום שיחות נכנסות\יוצאות(

בהקשה על

יומן

יופיעו מספרי הטלפון.

שיחות שלא נענו יופיעו עם סימן× בצדו השמאלי של המספר
בהקשה על "חייג" ניתן לחייג למספר
בהקשה על "מחק" ניתן למחוק את המספר
בהקשה על"אפשרות"ו" -הוסף" ניתן להוסיף את המספר לאנשי קשר

תכונות טלפוניה בסיסיות:
חיוג
חיוג פנימי:

ניתן לחייג ללא הרמת שפופרת או הקשה על דיבורית.
חיוג מספר השלוחה או לחיצה על לחיץ שתוכנת

חיוג למס' טלפון חיצוני :חיוג קו חוץ )בדרך כלל  (9ומספר הטלפון הרצוי.
לעיתים החיוג יתבצע לאחר הקשת כל הספרות

העברת שיחה

והקשה על "שלח" המופיע במסך ,או #

)ניתן לבצע גם באמצעות לחיץ קבוע TRAN

(

בהקשה על "העבר" חיוג מספר השלוחה הרצויה וניתוק או להמתין למענה ולנתק.
ניתן להתחרט בהקשה על "בטל" )השיחה מוחזקת ומושמעת מוסיקה(
בהקשה על "חדש שיחה" נחזור לשיחה פעילה .
הערה :בלחיצה על "העבר "TRANSFER/השיחה נכנסת למצב החזק ושומעת מוסיקה

ועידה

)ניתן לבצע גם באמצעות לחיץ קבוע CONF

(

במהלך שיחה ניתן לצרף משתתף נוסף ,הקשה על "ועידה"
חיוג לגורם הנוסף )פנים או חוץ( לאחר המענה הקשה נוספת על "ועידה".
ניתן לפצל בין המשתתפים ולשוחח עם אחד מהם )השני ימתין עם מוזיקה(
במהלך הועידה :ע"י "פיצול" ) (SPLITשני המשתתפים יוחזקו)שומעים מוסיקה(
בהקשה על "חזרה" ) (RESUMEנשוחח עם נשוחח עם הראשון והשני "יוחזק"
בהקשה על "בטל" ינותק המשתתף עמו משוחחים.
בהקשה על "המשך" נשוחח עם המשתתף שנשאר.
בהקשה על "החלף" ) (SWAPניתן לעבור ממשתתף אחד לשני.
בהקשה על "ועידה" ניתן לחזור לשיחה עם שני המשתתפים יחדיו.

החזק שיחה

הכנסת שיחות להמתנה מלווה במוסיקה

)ניתן לבצע גם באמצעות לחיץ קבוע HOLD

(

במהלך שיחה הקשה על "החזק" תכניס את השיחה להמתנה.
במצב פנוי הקשה על "חזרה" תשחרר את השיחה מהמתנה.

חניה

"נודניק" פנימי על שלוחות בארגון:

יש לתכנת ב  Web GUIלחיץ ייעודי עם התכונה ""Camp on

הפעלת התכונה
חיוג לשלוחה התפוסה/פנויה ולחיצה על הלחיץ .Camp on
להפעלת התכונה ללא תכנות לחיץ ייעודי:
חייגת לשלוחה תפוסה?
לנתק ,ולחייג  176ומס' השלוחה התפוסה ו. # -

כאשר השלוחה תתפנה ישמע צלצול בשלוחתך ,יש לענות לשיחה כדי לבצע את ההתקשרות.

עקוב

אחרי )הפניית השיחות לשלוחה אחרת(

חיוג  141ומס' השלוחה הרצויה ו# -
ע ק וב א ח ר י -
ביטול ההפניה ,חיוג #14110
חיוג  140ומס' השלוחה הרצויה ו# -
ע ק וב ב ת פ וס -
ביטול ההפניה ,חיוג #14010
עקוב באין מענה -חיוג  142ומס' השלוחה הרצויה ו# -
ביטול ההפניה ,חיוג #14210
כאשר שלוחה נמצאת במצב "עקוב" יופיע סימן
המסך

בחלקו הימני העליון של

שינוי סוג הצלצול
בהקשה על תפריט
צלצול

הגדרות

הגדרות בסיסיות

SOUND

הצלצול יושמע בהקשה עליו ,לאחר בחירת הצלצול הרצוי ,הקשה על "שמור".

צליל

