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Wstęp

Wybierając telefon Alcatel-Lucent okazujesz nam zaufanie, za które dziękujemy.
Urządzenie Alcatel-Lucent ma nową ergonomikę zapewniającą bardziej efektywną komunikację.
Ten dokument opisuje usługi realizowane przez następujące aparaty:
 Alcatel-Lucent 8068 Bluetooth® Premium Deskphone (8068 BT)
 Alcatel-Lucent 8068 Premium Deskphone
 Alcatel-Lucent 8039 Premium Deskphone
 Alcatel-Lucent 8038 Premium Deskphone
 Alcatel-Lucent 8029 Premium Deskphone
 Alcatel-Lucent 8028 Premium Deskphone
Etykieta i ikony wyświetlone na telefonie zależą od typu aparatu.
Niektóre funkcje zależą od typu aparatu.
8068 BT

8068

8039

8038

8029

8028

Telefon IP
Telefon cyfrowy
Ekran kolorowy
Ekran monochromatyczny
Słuchawka Bluetooth®
Zestaw słuchawkowy Bluetooth®
Dwuportowy przełącznik Gigabit Ethernet z obsługą
PoE
Moduły dodatkowe Premium z 10 klawiszami
Moduły dodatkowe Premium z 40 klawiszami
Moduły dodatkowe Premium inteligentnym
wyświetlaczem i 14 klawiszami
Dostosowywanie kontrastu ekranu
Terminal agenta / Terminal kontrolera
Etykiety i ikony przedstawione w tym dokumencie nie są wiążące i mogą ulec zmianie bez
uprzedzenia.
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1 Opis telefonu
1.1 8068 Bluetooth® / 8068 Premium Deskphone
Zestaw
słuchawkowy
Bluetooth® do
zoptymalizowanej
komunikacji .
Słuchawka
przewodowa jest
również dostępna i
może zastąpić
słuchawkę
Bluetooth®

Dioda

Miga na niebiesko: połączenie przychodzące Nowe
połączenie przychodzące

Migający pomarańczowy: alarm



Ekran kolorowy
10 przypisanych klawiszy
funkcyjnych

Nawigacja

Gniazdo
słuchawkowe 3,5
mm

Trwałe klawisze funkcji: szybki
dostęp do podstawowych funkcji
telefonu

Klawiatura
alfabetyczna

Regulowana i stabilna podstawa

Głośnik

1.2 8038/8039 Premium Deskphone
Dioda

Miga na niebiesko: połączenie przychodzące Nowe
połączenie przychodzące

Migający pomarańczowy: alarm
Słuchawka



Ekran monochromatyczny
10 przypisanych klawiszy
funkcyjnych

Nawigacja

Gniazdo
słuchawkowe 3,5
mm

Trwałe klawisze funkcji: szybki
dostęp do podstawowych funkcji
telefonu

Klawiatura
alfabetyczna

Głośnik
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Regulowana i stabilna podstawa

1.3 8028/8029 Premium Deskphone
Dioda

Miga na niebiesko: połączenie przychodzące Nowe
połączenie przychodzące

Migający pomarańczowy: alarm
Słuchawka




Ekran monochromatyczny
6 przypisanych klawiszy
funkcyjnych functions keys

4 programowane klawisze z diodami
LED i etykietami
Gniazdo
słuchawkowe 3,5
mm

Nawigacja

Trwałe klawisze funkcji: szybki
dostęp do podstawowych funkcji
telefonu

Klawiatura
alfabetyczna

Głośnik
Regulowana i stabilna podstawa

1.4 Łączność
Opis złącz
8029 / 8039

8068 / 8038 / 8028

Złącze modułu dodatkowego (typu
SATA).

1 złącze RJ 11 zewnętrznego modułu
dzwonka

1 złącze RJ 11 zewnętrznego modułu
dzwonka

Złącze modułu dodatkowego (typu SATA).

1 złącze RJ 9 klawiatury
alfanumerycznej

1 złącze RJ 9 klawiatury alfanumerycznej

Jedno złącze RJ9 do podłączenia
słuchawki przewodowej

Jedno złącze Gigabit Ethernet 10/100/1000
(PC)
Jedno złącze Gigabit Ethernet 10/100/1000
(LAN)
Jedno gniazdo zasilania do zewnętrznego
zasilacza
Jedno złącze RJ9 do podłączenia słuchawki
przewodowej
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Droga prowadzenia kabla w celu podłączenia do linii (8029/8039 Premium Deskphone)
Umieść kabel prawidłowo we wnęce przeznaczonej do tego celu:
1

2

4

5

3

1.5 Ekrany główne
Za pomocą tych ekranów można uzyskać dostęp do wszystkich funkcji telefonu. Domyślny ekran
obejmuje trzy strony, do których można uzyskać dostęp, naciskając zakładki na górze ekranu.
Wybrana strona zostaje podświetlona.
o
o
o








Menu
Osob.
Info

8068

8038/8039

8028/8029

Strona “menu“
Zawiera wszystkie funkcje i aplikacje dostępne poprzez naciśnięcie etykiety wybranej funkcji
lub aplikacji Na tej stronie można ustawić dzwonek i kontrast ekranu, zaprogramować godzinę
spotkania, zablokować aparat, określić stronę wyświetlaną domyślnie, skonfigurować pocztę
oraz uzyskać dostęp do funkcji telefonicznych takich, jak oddzwanianie na jeden z ostatnio
użytych numerów albo przechwytywanie połączeń.
Strona “osob“
Zawiera programowalne klawisze linii i klawisze wybierania jednoprzyciskowego.
Strona “inf.“
Zawiera informacje o telefonie i stanie funkcji: nazwisko, numer telefonu, liczba wiadomości,
stan przekierowania, przypomnienie o terminie …
/
Ikona przekierowania połączenia: Wciśnięcie klawisza przyporządkowanego tej ikonie
umożliwia zaprogramowanie lub modyfikację funkcji przekierowania połączenia
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1.6 Nawigacja
Klawisz OK:
Służy do zatwierdzania możliwości i opcji wybranych podczas programowania lub
konfiguracji

Nawigacja w prawo i w lewo:
Służy do przechodzenia od jednej strony do innej i wyświetlania informacji o bieżących
połączeniach (połączenie w toku, połączenia zawieszone, połączenie przychodzące).
Nawigacja w górę i na dół:
Umożliwia przewijanie strony
Klawisz powrotu/zakończenia
Użyj tego klawisza, aby powrócić do poprzedniego etapu
Użyj tego klawisza, aby powrócić do strony głównej (długie naciśnięcie)

1.7 Ikony stanów / Ikony linii:
Ikony przedstawiające informacje o określonych parametrach konfiguracji telefonu i stanie połączenia
są wyświetlone na pasku u góry ekranu.
Słuchawki podłączone
Aparat zablokowany
Zaprogramowany termin
Ikona połączenia przychodzącego
Ikona połączenia w toku
Ikona zawieszenia połączenia
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1.8 Klawisze funkcji stałych
Są umieszczone bezpośrednio nad głośnikiem
Klawisz wyciszenia i interkomu.
Podczas połączenia naciśnij ten klawisz, aby rozmówca przestał słyszeć Twój głos. W stanie
bezczynności naciśnij ten klawisz, aby przełączyć telefon do trybu interkomu. Po odebraniu
połączenia telefon automatycznie przechodzi do trybu zdjęcia z widełek i przechodzi do trybu
głośnomówiącego. Po aktywowaniu ten klawisz jest niebieski
Obniż głośność Zmniejsz kontrast
Podnieś głośność Zwiększ kontrast
Naciśnięcie tego klawisza powoduje odebranie połączenia przychodzącego w trybie
głośnomówiącym (klawisz jest niebieski). Gdy połączenie jest w toku, naciśnięcie klawisza
powoduje przełączenie z trybu głośnomówiącego do trybu zestawu słuchawkowego lub
słuchawki.
Klawisze programowane (klawisze F1 i F2).Dioda świeci, jeżeli funkcja przyporządkowana
klawiszowi jest włączona. Z tymi klawiszami może być powiązana usługa lub bezpośrednie
połączenie.
Klawisz ponownego wybierania: aby uzyskać dostęp do funkcji ponownego wybierania.
Ponowne wybieranie ostatniego numeru (krótkie wciśnięcie).
Oddzwonienie na jeden z 10 ostatnio wybranych numerów (krótkie wciśnięcie).
Klawisz “Informacje“: Służy do wyszukiwania informacji o funkcjach na stronie “Menu“ i
programowania klawiszy strony “Osob.“
Klawisz “Wiadomości“ umożliwia korzystanie z usług przekazu wiadomości
Ten klawisz jest podświetlony, gdy otrzymasz nową pocztę głosową, wiadomość tekstową lub
żądanie oddzwonienia.
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1.9 Klawiatura alfabetyczna
Aparat jest dostarczony z klawiaturą alfabetyczną, w
zależności od kraju i języka:


Warianty krajowe:
o AZERTY
o QWERTZ
o QWERTY (international)
o QWERTY (nordic)

Użyj klawiatury do wprowadzenia nazw kontaktów
podczas konfigurowania telefonu. Przejdź bezpośrednio do klawiatury wybierania, wprowadzając
nazwę kontaktu za pomocą klawiatury.

Poniżej znajduje się lista klawiszy funkcyjnych, które umożliwiają dostęp do wszystkich symboli
Klawisze przesuwania kursora (lewo, prawo, góra, dół). Umożliwia nawigowanie w polach
edycji. Naciśnij klawisz Alt, aby uzyskać dostęp do kierunku w lewo i w górę
Caps lock: aby pisać tekst wielkimi literami.
Klawisz Alt. Służy do uzyskiwania znaków specjalnych i przestankowych.
Klawisz Enter: aby zatwierdzić edytowany tekst.
Klawisz Backspace: aby usunąć jeden znak w polu edycji.
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1.10 Moduł dodatkowy

Miga na niebiesko: połączenie przychodzące

Instalacja
Moduły dodatkowe Premium z 10 klawiszami

2
1

4

3

1.
2.
3.
4.

Usuń komorę osłonową znajdującą się z tyłu aparatu
włóż prawidłowo dodatek do komory
Podłącz dostarczony kabel do odpowiedniego gniazda z tyłu aparatu
Przymocuj dodatek na miejscu za pomocą dostarczonego wkrętu

Premium Add-on 40 keys / Premium Smart Display 14 keys:
1. Podłącz dostarczony kabel do odpowiedniego gniazda z tyłu telefonu
2. Możesz także przymocować stopki (aparatu i dodatku) za pomocą dostarczonej spinki
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1.11 Ekran zarządzania połączeniami

Ikona połączenia przychodzącego Połączenie w toku
,Połączenie zawieszone , …

Ekran połączenia
przychodzącego i
prezentacji rozmowy

8068

8038

Klawisze programowe: działania dostępne w zależności od stanu
połączenia



Każdej zakładce odpowiada wywołanie, którego status jest symbolizowany
przez odpowiednią ikonę (w toku, połączenie wstrzymane, nowe połączenie
przychodzące). Podczas rozmowy możesz użyć przycisku nawigacji w prawo
lub w lewo, aby sprawdzić połączenia wstrzymane lub przychodzące.



Wszystkie funkcje są dostępne, gdy połączenie jest wyświetlone na ekranie.
Użyj strzałki w górę i w dół, aby przejść na następną stronę w górę lub w
dół. Te funkcje (przesyłanie dalej, konferencja…) są bezpośrednio związane
ze statusem sprawdzanego wywołania. Na przykład, funkcja przesyłania
dalej nie będzie dostępna między wywołaniem w toku lub połączeniem
wstrzymanym i połączeniem przychodzącym.



Aby przejść z ekranu telefonii na ekran aplikacji. Podczas rozmowy,
umożliwia, na przykład, wyszukiwanie numeru, zaprogramowania
przypomnienia o spotkaniu...

Można również zarządzać połączeniami ze strony Osob.
Podczas rozmowy, naciœnij klawisz Wróć/Wyjdź i wyœwietl stronę Osob. Połączenie w toku i
połączenia oczekujące są wyświetlane na różnych klawiszach linii. Można wtedy rozmawiać z
wybranym rozmówcą po naciśnięciu przypisanego do niego klawisza.
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1.12 Słuchawka bezprzewodowa My IC Phone Bluetooth®
Podnieś słuchawkę/Zakończ połączenie: naciśnij ten
klawisz, aby przyjąć lub zakończyć wywołanie


Dioda



Głośność/Poufne:
Krótkie, następujące
po sobie naciśnięcia
umożliwiają zmianę
głośności słuchawki (3
poziomy)
Naciśnij długo, aby
włączyć lub wyłączyć
tryb wyciszenia

Położenie baterii
Gdy słuchawka Bluetooth® znajduje się na podstawce, nie ma potrzeby naciskania klawisza
podniesienia/odłożenia słuchawki w celu odebrania lub zakończenia połączenia. Wystarczy odłożyć lub
podnieść słuchawkę Bluetooth®.

Dioda






Wył.: normalne działanie
Miga na zielono: trwa komunikacja
Jeżeli świeci się ciągłym, zielonym światłem: słuchawka w trakcie ładowania.
Jeżeli miga pomarańczowym światłem: niski poziom naładowania baterii lub słuchawka znajduje
się poza strefą zasięgu terminala.
Jeżeli świeci się ciągłym, pomarańczowym światłem: nieprawidłowe działanie.

Wkładanie lub wymiana baterii słuchawki Bluetooth®

Unieś osłonę baterii

Wysuń część przytrzymującą
baterię

Gdy słuchawka Bluetooth® leży na aparacie, bateria się ładuje.
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2 Używanie telefonu
2.1 Wykonywanie połączenia
Wykonaj jedną z poniższych czynności:



Wybierz bezpośrednio numer połączenia
Podnieœ słuchawkę Podaj numer docelowy



Naciśnij klawisz słuchawki podniesionej/słuchawki na widełkach urządzenia Bluetooth®
(Słuchawka IP Touch Bluetooth® Wireless) Wybierz numer docelowy





Tryb głoœnomówiący Wybierz numer docelowy
Programowany klawisz linii
Wybierz numer na podstawie nazwy (wprowadź bezpośrednio pierwsze litery nazwy kontaktu za
pomocą klawiatury alfanumerycznej)



Wybierz ponownie ostatni numer

Aby wykonać połączenie zewnętrzne, należy wybrać kod dostępu do linii zewnętrznej, a następnie
wybrać numer kontaktu
Czas trwania połączenia zewnętrznego może być ograniczony przez administratora. W takim
przypadku 20 sekund przed zakończeniem połączenia emitowany jest sygnał dźwiękowy i/lub na
ekranie wyświetla się komunikat

Jeśli numer wewnętrzny lub zewnętrzny nie odpowiada:
Wykonaj jedną z poniższych czynności:




Tel.wewn.:Nadanie wiadomości przez głośnik wolnego terminala
¤Oddzwon:Żądanie oddzwonienia do zajętego terminala
Tekst:Wysłanie wiadomości tekstowej

2.2 Odbieranie połączenia
Wykonaj jedną z poniższych czynności:


Podnieœ słuchawkę



Naciśnij klawisz słuchawki podniesionej/słuchawki na widełkach urządzenia Bluetooth®
(Słuchawka IP Touch Bluetooth® Wireless)




Tryb głoœnomówiący
Naciśnij klawisz obok ikony połączenia przychodzącego
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2.3 Dzwonienie w trybie “Zestaw głośnomówiący“
Aparat w stanie spoczynku


Krótkie wciśnięcie



Koniec połączenia

Właczona finkcja “wolne ręce”

Podczas połączenia:



W trakcie rozmowy
Krótkie wciśnięcie

Właczona finkcja “wolne ręce”

Podczas połączenia można odłożyć słuchawkę bez rozłączania rozmowy.

2.4 Włączyć głośnik w czasie połączenia (przy podniesionej słuchawce) Głośnik.





W trakcie rozmowy
Włączenie głośnika

Klawisz zapala się

Regulacja głośności (9 poziomów)
Wyłączenie głośnika

Klawisz nie jest już podświetlony

Krótkie wciśnięcie klawisza głośnik umożliwia przejście w tryb zestaw głośnomówiący (lampka świeci
się światłem ciągłym).

2.5 Wykonywanie połączenia z rozmówcą za pomocą nazwy (firmowy spis
numerów)



Wprowadzenie pierwszych liter nazwiska
Wyświetlenie nazwy i numeru telefonu oraz numeru porządkowego na liście

Jeżeli nazwisko się zgadza


Realizacja połączenia

Jeżeli nazwisko nie odpowiada:
Wykonaj jedną z poniższych czynności:


Imie : Dalsze przeszukiwanie listy



Lista : Wyświetl listę nazwisk rozmówców



Wybierz żądane nazwisko




Wyświetlenie następnej nazwy (Prawy nawigator)
Wyœwietlenie poprzedniej nazwy (Lewy nawigator)
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2.6 Wybieranie numeru zaprogramowanymi klawiszami wybierania
jednoprzyciskowego




Przejœcie do strony “Osob.“
Znaleźć klawisz wybierania jednoprzyciskowego przyporządkowany danemu rozmówcy
Wybierz rozmówcę

2.7 Filtrowanie poprzez wiadomości głosowe
Usługa umożliwia filtrowanie rozmów przychodzących w poczcie głosowej. Kiedy dana osoba
pozostawia swoją wiadomoœć w poczcie głosowej istnieje możliwoœć nawiązania połączenia z nią

Właczenie filtrowania




Klawisz programowany “filtrowanie poczty głosowej“
Wprowadź hasło
Ten sam klawisz służy od wyłaczenia odsłuchu i filtrowania

Przy odbieraniu połączenia
Można odsłuchać osobę pozostawiającą wiadomoœć
Wykonaj jedną z poniższych czynności:




Rozmowa w trybie głoœnomówiącym
Podnieœ słuchawkę
Wyłączenie odsłuchu

2.8 Ponowne wybieranie
Wywołać ostatnio wybrany numer (redial)


(krótkie wciśnięcie).

Ponowne wybieranie ostatniego numeru

Oddzwonienie na jeden z 10 ostatnio wybranych numerów





(krótkie wciśnięcie).
Wybierz numer do wybrania spośród ostatnio wybranych numerów
lub

Rozpocznij połączenie

Możesz również uzyskać dostęp do tej funkcji za pomocą menu:




Wejść na stronę “Menu“
Polacz. wych.
Wybierz numer do wybrania spośród ostatnio wybranych numerów
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2.9 Ządanie oddzwonienia jeżeli numer wewnętrzny jest zajęty



Numer wewnętrzny zajęty
Oddzwoa’n’n
Potwierdzenie żądania oddzwonienia


Oddzwanianie automatyczne jest niedostępne, jeśli numer rozmówcy jest wolny lub jeśli jesteś w
stanie oczekiwania, gdy rozmówca jest zajęty.

2.10 Anulowanie oddzwonienia



Gdy telefon dzwoni
Oddzwoa’n’n
Akceptacja anulowania wyświetlanego połączenia

Anulowanie żądania połączenia zwrotnego jest możliwe tylko wtedy, gdy kontakt, z którym
użytkownik próbował się połączyć, zwolni linię.

2.11 Odbieranie rozmów w interkomie
Można odebrać rozmowę bez podnoszenia słuchawki. Przy odbiorze rozmowy urządzenie jest
automatycznie przełączane w tryb głośnomówiący. Na ekranie wyświetlane są dane rozmówcy.
Włączenie -Aparat w stanie spoczynku


Zapala się odpowiednia dioda

Gdy rozmówca się rozłączy, tryb telefonii wewnętrznej pozostanie aktywny.
Wyłączenie -Aparat w stanie spoczynku


Odpowiadająca mu dioda gaśnie

2.12 Wysyłanie sygnału DTMF
W trakcie połączenia może czasami zajœć koniecznoœć nadania kodu DTMF, na przykład do serwera
głosowego, lub sekretarki automatycznej obsługiwanej zdalnie.




W trakcie rozmowy
Wyslij DTMF
Wprowadź kod DTMF

Funkcja jest automatycznie wyłączana po zakończeniu rozmowy.
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2.13 Funkcja sekret (wyłączenie mikrofonu)
Użytkownik słyszy rozmówcę, ale rozmówca nie słyszy użytkownika:

Z telefonu


W trakcie rozmowy



Wyłącz mikrofon

Klawisz zapala się



Wznów rozmowę

Klawisz nie jest już podświetlony

Z odbiornika Bluetooth®


Wciśnij na słuchawce klawisz Głośność/Poufne (długie naciśnięcie)
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3 Podczas rozmowy
3.1 Wykonywanie drugiego połączenia w trakcie rozmowy
W trakcie rozmowy
Wykonaj jedną z poniższych czynności:




Wybierz bezpośrednio numer połączenia.
Nazwa drugiego rozmówcy.
Nowa rozm. Numer drugiego korespondenta



(krótkie wciśnięcie). lub
10 ostatnio wybranych numerów



/ Strona “menu“ / Polacz. wych. / Wybór jednego spośród

/ Str. osobista / Programowany klawisz linii
Pierwsza rozmowa jest zawieszona

Anuluj drugie połączenie
Wykonaj jedną z poniższych czynności:



Odłóż słuchawkę
Klawisz rozłączania (W trybie głośnomówiącym)

Przywracanie zawieszonego połączenia:
Wykonaj jedną z poniższych czynności:






Klawisz odpowiadający ikonie “połączenie oczekujące“
Rozmowa w trybie głoœnomówiącym
Podnieœ słuchawkę
Klawisz rozpoczynania połączenia

Ponownie prowadzisz rozmowę z pierwszym rozmówcą
W przypadku pomyłki, odłożyć słuchawkę: aparat dzwoni i pozwala na kontynuowanie pierwszej
rozmowy.
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3.2 Odbieranie drugiego połączenia podczas rozmowy



W trakcie rozmowy inna osoba próbuje się połączyć z użytkownikiem. Na ekranie pojawia się
na kilka sekund nazwa lub numer dzwoniącego
Użyj jednej z poniższych metod, by odebrać wyświetlone połączenie



o Klawisz linii, dla którego miga ikona
o Odbierz
Pierwsza rozmowa jest zawieszona

Anuluj drugie połączenie
Wykonaj jedną z poniższych czynności:



Odłóż słuchawkę
Klawisz rozłączania (W trybie głośnomówiącym)

Przywracanie zawieszonego połączenia:
Wykonaj jedną z poniższych czynności:






Klawisz odpowiadający ikonie “połączenie oczekujące“
Rozmowa w trybie głoœnomówiącym
Podnieœ słuchawkę
Klawisz rozpoczynania połączenia

Ponownie prowadzisz rozmowę z pierwszym rozmówcą
W przypadku pomyłki, odłożyć słuchawkę: aparat dzwoni i pozwala na kontynuowanie pierwszej
rozmowy.

3.3 Rozmowa przemienna
Podczas rozmowy inne połączenie jest zawieszone.
Przyjmowanie drugiego połączenia:


Wybierz zawieszony kontakt

Pierwsze połączenie jest wstrzymane

3.4 Przełączanie rozmowy
Aby przekazać połączenie do innego numeru:





W trakcie rozmowy
Połączenie z drugą osobą podczas rozmowy
Pierwsza rozmowa jest zawieszona
Możesz przenieść połączenie natychmiast lub poczekać, aż kontakt odbierze
Transfer

Przełączanie pomiędzy dwoma połączeniami zewnętrznymi zależy od kraju i konfiguracji systemu.
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3.5 Przekaż połączenie do poczty głosowej
Podczas komunikacji chcesz przekierować rozmówcę do skrzynki głosowej innego rozmówcy



TransferVMU
Numer drugiego korespondenta

3.6 Rozmawiać jednocześnie z 2 abonentami zewnętrznymi lub
wewnętrznymi (konferencja)



Podczas rozmowy drugie połączenie jest zawieszone
¤Konferencja
Jesteś w trybie konferencji

Przerwanie konferencji i powrót do pierwszego rozmówcy (Jeżeli konferencja jest
włączona)


×Konferencja

Rozłączenie ze wszystkimi rozmówcami (Jeżeli konferencja jest włączona)
Wykonaj jedną z poniższych czynności:



Rozłącz się
Odłóż słuchawkę

Po zakończeniu konferencji obaj Twoi rozmówcy mogli kontynuować rozmowę za sobą:



×Konferencja
Transfer

3.7 Wstrzymywanie połączenia
Podczas rozmowy chcesz zawiesić połączenie i powrócić do niego później, za pomocą tego samego
telefonu.


W trakcie rozmowy



Wstrzymanie

Połączenie zostaje zawieszone

Przywracanie zawieszonego połączenia:


Wybierz połączenie zawieszone
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3.8 Parkowanie połączenia zewnętrznego
Możliwe jest zawieszenie połączenie z abonentem zewnętrznym, aby kontynuować z innego aparatu:



W trakcie rozmowy
Parkuj poa/

Aby kontynuować połączenie zaparkowane:



Wejść na stronę “Menu“
Przechwyt. Usunpark.ro

Jeżeli zaparkowane połączenie nie zostanie odzyskane w zdefiniowanym uprzednio czasie, (wartość
domyślna 1 min 30), zostaje przełączone do operatora.

3.9 Przyłączyć się jako trzecia osoba do połączenia wewnętrznego
Aparat rozmówcy jest zajęty. Jeżeli aparat ten nie został zabezpieczony, możliwe jest włączenie się
do rozmowy:



¤Intruzow.
Ten sam klawisz, aby wyjść (×Intruzow.)

Zabezpieczyć się od możliwości dołączenia trzeciej osoby do rozmowy:



Naciœnij zaprogramowany klawisz
Wprowadź numer rozmówcy

Zabezpieczenie znika po odłożeniu słuchawki.

3.10 Zapamiętanie numeru
Podczas połączenia, aby przypisać numer do klawisza wywołania:
Podczas rozmowy





Zap.wmag.
Naciœnij klawisz wywołania na stronie Osob
Podaj nazwę rozmówcy
Zastosuj

3.11 Dostosuj głośność audio
Aby ustawić poziom dźwięku w głośniku lub w słuchawce podczas trwania rozmowy:



W trakcie rozmowy
Dostosuj głośność audio
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4 Konferencja ´Meet me´
Funkcja „Meet me” umożliwia rozpoczęcie rozmowy w trybie konferencyjnym między maksymalnie 6
osobami: „gospodarz” konferencji (który ma prawo rozpoczęcia konferencji) i jej uczestnicy
(maksymalnie 5), którzy włączają się do konferencji.

4.1 Konferencja „Meet me”
Aby uczestnicy konferencji mogli się do niej włączyć, należy ustalić z nimi wcześniej godzinę
rozpoczęcia konferencji i przekazać im kod dostępu.
Gdy system żąda wprowadzenia kodu lub hasła, masz prawo do 3 prób, po których system odrzuca
żądanie.






Podnieś słuchawkę
Wprowadź kod aktywacji konferencji „Meet me”
Wprowadź własny numer telefonu (wewnętrzny)
Wprowadź hasło
Wprowadź kod dostępu do konferencji

Konferencja została rozpoczęta.
Kod aktywacji: Ten kod został ustanowiony przez administratora w czasie konfiguracji systemu.
Numer wywoławczy aktywacji konferencji „Meet me”: ten numer jest wykorzystywany przez
gospodarza konferencji, gdy chce on rozpocząć konferencję z aparatu zewnętrznego. Ten
numer musi być uprzednio określony przez administratora systemu.
Hasło: nie można używać hasła domyślnego. W razie konieczności zobacz.
Gdy gospodarz konferencji rozłączy się, wszystkie połączenia zostaną przerwane.
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4.2 Włączanie się do konferencji „Meet me”
Gdy gospodarz konferencji rozpocznie ją, jej uczestnicy mogą się włączyć do konferencji „Meet me”
(maksymalnie 5 uczestników).




Podnieś słuchawkę
Wprowadź kod przystąpienia do konferencji „Meet me”
Wprowadź kod dostępu do konferencji

Jesteś w trybie konferencji
Kod przystąpienia Ten kod został ustanowiony przez administratora w czasie konfiguracji systemu.
Numer wywoławczy przystąpienia do konferencji „Meet me”: ten numer wywoławczy
umożliwia uczestnikom włączenie się do konferencji z aparatu zewnętrznego.
Gdy uczestnik włącza się do konferencji, zostaje wyemitowany pojedynczy sygnał dźwiękowy. Gdy
uczestnik opuszcza konferencję, zostaje wyemitowany podwójny sygnał dźwiękowy.
Nie można dołączyć do konferencji, jeśli liczba jej uczestników jest już maksymalna.
Jeśli konferencja nie została rozpoczęta przez prowadzącego, uczestnik oczekuje na jej rozpoczęcie
(maksymalnie 5 minut).
Jeśli bezpośrednie dołączenie do konferencji jest niemożliwe, może być konieczne połączenie się z
użytkownikiem wewnętrznym lub operatorem automatycznym. W takim wypadku wybierany jest
numer umożliwiający połączenie się z konferencją „Meet-me”, a następnie połączenie jest
przekazywane (trwa to ok. 10 sekund).
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5 Obsługa połączeń wewnętrznych
5.1 Otrzymywać dzwonek połączeń kontrolowanych
Aby otrzymywać sygnał dźwiękowy odpowiadający połączeniom przeznaczonym dla innego aparatu:



Klawisz programowany “Dzwonienie nadzorowane“
Ten sam klawisz dla anulowania

5.2 Odpowiedź na centralny dzwonek
W przypadku nieobecności telefonistki, wszystkie zewnętrzne połączenia dla niej przeznaczone
przełączane są jako połączenia ogólne. Aby odpowiedzieć:



Wejść na stronę “Menu“
Przechwyt. Dzw.ogolny

5.3 Filtrowanie dyrektor/sekretarka
Program systemu umożliwia tworzenie grup typu ´´szef/sekretarki´´, co pozwala na kierowanie
połączeń szefa do jednej lub kilku sekretarek.

Z aparatu szefa lub sekretarki:



Klawisz programowany “Filtrowanie“
osobę (sekretarkę itp.)
Ten sam klawisz dla anulowania

Rozmowy przychodzące są filtrowane przez wybraną

Filtrowanie jest sygnalizowane na aparacie dyrektora za pomocą ikony odpowiadającej klawiszowi
programowanemu “Filtrowanie”.

5.4 Przejmowanie połączenia
W przypadku, gdy dzwoni aparat w biurze, gdzie nikt nie może odpowiedzieć. Jeżeli masz
odpowiednie uprawnienia, możesz odpowiedzieć na połączenie ze swojego aparatu.

Jeżeli aparat dzwoniący należy do Twojej grupy:


Klawisz programowany “przechwytywanie rozmowy grupowej“

Jeżeli aparat nie należy do Twojej grupy:




Wejść na stronę “Menu“
Przechwyt. Aparat
Wprowadź numer dzwoniącego telefonu

System może być tak skonfigurowany, aby uniemożliwić odbieranie wywołania z określonych aparatów
telefonicznych.
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5.5 Za każdym razem, gdy będzie nadchodziło połączenie do centralki,
będzie dzwonił Twój aparat:




Klawisz programowany “Pomoc dla operatora“
Twój telefon zadzwoni w tym samym czasie, co operator
Ten sam klawisz dla anulowania

Przy każdym połączeniu przeznaczonym do centralki:
Wywołania operatora będą sygnalizowane dzwonieniem na Twoim telefonie
 Podnieś słuchawkę

 Klawisz programowany “Pomoc dla operatora“

5.6 Grupy poszukiwawcze
Połączenie z aparatami danej grupy:
Niektóre aparaty mogą należeć do grupy. Możliwe jest połączenie z nimi po wybraniu numeru grupy.
 Podnieś słuchawkę
 Nr wywoływanej grupy

Tymczasowe wyjście z grupy: /Powrót do grupy:



Klawisz programowany “wyjście z grupy“
Podaj numer grupy

Przynależność do grupy nie ma wpływu na obsługę połączeń bezpośrednich. Z konkretnym aparatem z
danej grupy można się zawsze połączyć używając jego numeru.

5.7 Połączyć się z aparatem przenośnym abonenta wewnętrznego (bip)
Aparat abonenta nie odpowiada, a abonent posiada aparat przenośny:



Klawisz programowany “paging“
Wyświetlenie operacji przywołania w toku

Twój rozmówca może odpowiedzieć z każdego telefonu w systemie.

5.8 Odbieranie wywołania za pomocą pagera
Wywołanie przychodzące na pager może być odebrane z każdego telefonu działającego w systemie.
Pager dzwoni



Klawisz programowany “odpowiedź na paging“
Podaj numer grupy
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5.9 Połączyć się z abonentem przez jego głośnik
Abonent wewnętrzny nie odpowiada. Możliwe jest, w przypadku posiadania takich uprawnień,
spowodowanie ´´odpowiedzi´´ abonenta na odległość:



Rozmówca nie odpowiada
Tel.wewn.

Twój telefon jest podłączony do głośnika telefonu rozmówcy (jeżeli posiada funkcję “wolne ręce“)

5.10 Wysłać wiadomość tekstową dla abonenta wewnętrznego






lub Wiadomosc
Wyslijtekst
Wykonaj jedną z poniższych czynności:
o Wprowadź numer odbiorcy
o Wprowadzenie pierwszych liter nazwiska
Wybierz typ wiadomości do wysłania (typowa wiadomość, nowa wiadomość itp.)

Wysłanie wstępnie zdefiniowanej wiadomości
 Wiad.stala
 Wybierz wiadomość do wysłania

Wprowadź numer dzwoniącego telefonu Jezyk
Uwaga: możesz wybrać wiadomość do wysłania na podstawie jej numeru, wybierając opcję:
Idzdowiad.
27 wstępnie zaprogramowanych wiadomości:
1

Zadzwoń do mnie

15

Spotkanie ___ (*)

2

Zadzwoń jutro

16

Spotkanie ___ o _:_ (*)

3

Zadzwoń o godz. _:_ (*)

17

Chwilowo nieobecny

4

Zadzwoń pod numer _____ (*)

18

Nieobecny do końca dnia

5

Wywołanie operatora

19

Wrócę o godz. _:_ (*)

6

Zadzwoń do sekretariatu

20

Wrócędnia ___ o _:_ (*)

7

Zadzwonię o _:_ (*)

21

Urlop, powrót ___ (*)

8

Wywoływać przez pager

22

Spotkanie poza biurem

9

Proszę odebrać swój fax

23

Spotkanie, powrót___ (*)

10

Proszę odebrać swoją pocztę

24

Jestem w pokoju nr __ (*)

11

Anuluj skierowania

25

Na spotkaniu - nie przeszkadzać

12

Goście czekają

26

Na obiedzie

13

Jesteś oczekiwany w recepcji

27

Niedysponowany

14

Spotkanie o _:_ (*)

(*)

Wiadomości, które należy uzupełnić za
pomocą klawiszy numerycznych

29

Wysyłanie nowej wiadomości
 Nowawiadom.
 Napisz wiadomość


5.11 Wysłanie kopii wiadomoœci głosowej






Glos
Wprowadz haslo
Wyświetl liczbę nowych i starych wiadomości
Czyt.wiad.
Wybranie rozmowy do skopiowania





Wyslijkopie
Wprowadź numer docelowy




Wyslijwiad.

Przy wysyłaniu kopii wiadomości można także zarejestrować komentarz i dodać go do wiadomości




Nagrywaj
Rozpocząć zapis komentarza
Zatrzymaj



5.12 Wysyłanie wiadomoœci głosowej do romówcy / listy rozgłoszeniowej










Glos
Wprowadz haslo
Wyslijwiad.
 Numer adresata lub listy rozgłoszeniowej
lub
 Nazwa odbiorcy lub listy
Nagrywaj
Rozpocząć zapis komentarza
Zatrzymaj


Przed wysłaniem wiadomości można dodać miejsce docelowe, zareejstrować ponownie wiadomość lub
odtworzyć nagranie.

30

5.13 Przesłać wiadomość do głośników grupy
Wiadomość, która nie wymaga odpowiedzi może być przekazywana w ramach grupy rozgłoszeniowej
przez głośniki:




Zdjęcie z widełek
Numer grupy rozgłoszeniowej

20 sekund na przekazanie wiadomości

lub Rozłącz się

Wiadomość zostanie przekazana tylko do niewykorzystywanych terminali posiadających tryb “wolne
ręce“.
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6 Pozostawanie w kontakcie
6.1 Wybór połączeń, które mają być przekierowane
Korzystając z funkcji przekierowywania można wybrać rodzaje połączeń, które mają zostać
przekierowane: zewnętrzne, wewnętrzne, wszystkie.






Zew.Wew.
Wybierz typ połączenia Zewn./Wewn.
przekierowywanego połączenia
Skier.
STATUS POKOJU prefiks:
Skier.
Tylko rozmów zewnętrznych
Skier.
Tylko rozmów wewnętrznych

Wyświetlany jest rodzaj

6.2 Przekierowywanie połączeń na inny numer (przekierowanie
bezpośrednie)
Możliwe numery: telefon domowy, komórkowy lub samochodowy, skrzynka poczty głosowej lub numer
wewnętrzny (operator itp.).




Natychmiast
Numer przeznaczenia

Przekierowywanie jest potwierdzane


Możesz także wybrać numer docelowy funkcji przekazywania za pomocą funkcji ponownego
wybierania lub osobistego spisu numerów.
Można realizować połączenia, ale jedynie numer docelowy może się z Tobą połączyć.

6.3 Przekierowanie rozmów do poczty głosowej



NatPoczGlos.

Przekierowywanie jest potwierdzane
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6.4 Odsłuchiwanie
Kontrolka œwietlna informuje o pozostawionych wiadomoœciach










Glos
Wprowadz haslo
Wyświetl liczbę nowych i starych wiadomości
Czyt.wiad.
Wybór komunikatu
Wyświetlanie nazwy osoby wysyłającej z datą, godziną i
zaszeregowaniem wiadomości
Start
Odsłuchanie wiadomości
Skasuj
Usunięcie wiadomoœci
Dzwon
Oddzwanianie do nadawcy wiadomości
Wyslijkopie
Skopiowanie wiadomosci

6.5 Włącz/wyłącz asystenta osobistego




Wejść na stronę “Menu“
Ustawienia Asystent
Wlacz lub Wylacz
Aktywuj lub dezaktywuj asystenta



6.6 Osobisty asystent: połączenie tylko za pomocą jednego numeru




Wejść na stronę “Menu“
Ustawienia Asystent Menu
Następnie możesz wybrać, gdzie kierować połączenia:
 Nrwewn.
Wprowadź numer współpracownika, asystenta lub inny
 Numerzewn.
Wprowadzenie numeru zewnętrznego
 Nrkomork.
Wprowadzenie numeru telefonu komórkowego lub DECT
 Operator
Włączanie / wyłączanie przełączenia do operatora



6.7 Przekierowywanie na pager
Osoby dzwoniące będą mogły skontaktować się z Tobą, gdy przebywasz na terenie firmy.



Pagingdo

Przekierowywanie jest potwierdzane
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6.8 Przekazywanie połączeń z terminala przyjmującego (funkcja “Podążaj
za mną”)
Chcesz przyjmować połączenia w obecnym miejscu.
Należy użyć funkcji “Podążaj za mną”.




Dolaczsie
Wybierz numer wewnętrzny

Przekierowywanie jest potwierdzane

Jeśli dla tej funkcji jest zaprogramowany klawisz, możesz uzyskać dostęp do funkcji bezpośrednio



Naciœnij zaprogramowany klawisz
Wybierz numer wewnętrzny
Przekierowywanie jest potwierdzane

6.9 Przekierowywanie wszystkich połączeń grupowych
Można przekierowywać wszystkie połączenia grupowe na inny numer wewnętrzny.




Klawisz programowany “skierowanie połączeń grupowych“
Wprowadź numer docelowy
Przekierowywanie jest potwierdzane

6.10 Anulowanie wszystkich przekierowań



Anulujprzek

Aby anulować wszystkie przekazania, możesz także zaprogramować inny typ przekazania.

6.11 Anulowanie przekierowywania określonych połączeń


Klawisz programowany odpowiadający rodzajowi przekierowania (grupowe lub wybiórcze)

6.12 Przekierowywanie połączeń, gdy linia jest zajęta (przekierowanie przy
zajętej linii)
Twoi rozmówcy będą się wtedy mogli połączyć z innym terminalem, jeżeli jesteś zajęty/zajęta




Gdyzajete
Wprowadź numer docelowy

Przekierowywanie jest potwierdzane

6.13 Nie przeszkadzać
Terminal może być czasowo niedostępny dla wszystkich rodzajów połączeń.



Nieprzeszk.

Przekierowywanie jest potwierdzane

Wiadomość “Nie przeszkadzać“ jest wyświetlana na aparacie rozmówcy, który chce się z Tobą
połączyć.
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6.14 Pozostawianie nagranej wiadomości dla rozmówców wewnętrznych
Na terminalu można zostawić wiadomość, która będzie wyświetlana na ekranie terminala próbującego
uzyskać połączenie.




Odp.tekstowa
Wybierz typ wiadomości

Wysłanie wstępnie zdefiniowanej wiadomości
 Wiad.stala
 Wybierz wiadomość do wysłania

Wprowadź numer dzwoniącego telefonu Jezyk
Uwaga: możesz wybrać wiadomość do wysłania na podstawie jej numeru, wybierając opcję:
Idzdowiad.
27 wstępnie zaprogramowanych wiadomości:
1

Zadzwoń do mnie

15

Spotkanie ___ (*)

2

Zadzwoń jutro

16

Spotkanie ___ o _:_ (*)

3

Zadzwoń o godz. _:_ (*)

17

Chwilowo nieobecny

4

Zadzwoń pod numer _____ (*)

18

Nieobecny do końca dnia

5

Wywołanie operatora

19

Wrócę o godz. _:_ (*)

6

Zadzwoń do sekretariatu

20

Wrócędnia ___ o _:_ (*)

7

Zadzwonię o _:_ (*)

21

Urlop, powrót ___ (*)

8

Wywoływać przez pager

22

Spotkanie poza biurem

9

Proszę odebrać swój fax

23

Spotkanie, powrót___ (*)

10

Proszę odebrać swoją pocztę

24

Jestem w pokoju nr __ (*)

11

Anuluj skierowania

25

Na spotkaniu - nie przeszkadzać

12

Goście czekają

26

Na obiedzie

13

Jesteś oczekiwany w recepcji

27

Niedysponowany

14

Spotkanie o _:_ (*)

(*)

Wiadomości, które należy uzupełnić za
pomocą klawiszy numerycznych

Wysyłanie nowej wiadomości
 Nowawiadom.
 Napisz wiadomość
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6.15 Sprawdzanie wiadomości tekstowych
Świecąca dioda oznacza, że otrzymano wiadomość.





Liczba otrzymanych wiadomości
Czytajtekst
Wyświetlanie wiadomości od nadawcy na ekranie
Czyt.wiecej
Wyświetlanie dalszego ciągu wiadomość oraz daty i godziny jej pozostawienia
Aktywowanie/dezaktywowanie trybu wymuszonego zestawu słuchawkowego
 Użyć lewego i prawego nawigatora, aby zobaczyć poprzednie i następne wiadomości
 Skasuj
Usunięcie wiadomoœci
 Dzwon
Oddzwanianie do nadawcy wiadomości
 Wyslijtekst
Wysłać wiadomość tekstową dla abonenta wewnętrznego.
 Zap.wmag.

Zapisanie numeru nadawcy w Twojej książce telefonicznej




Koniec sprawdzania

6.16 Powiadomienie o wiadomości
Wiadomość jest przechowywana w Twojej skrzynce głosowej w chwili, gdy nie ma Cię w biurze.
Możesz skonfigurować swój aparat tak, by otrzymywać powiadomienie o wiadomości na innym
terminalu






Wejść na stronę “Menu“
Ustawienia Notyfikacja
Kolejne naciśnięcia, aby włączyć/wyłączyć
WL/WYL
Wybor
Kolejne naciśnięcia, aby włączyć/wyłączyć



Zmiana przedziału czasu
Można zmienić przedział czasu, w którym powiadamianie jest włączone



Organiz.
Zmiana przedziału czasu
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7 Rozliczanie połączeń
7.1 Przypisywanie kosztów rozmowy do konta
Kosztami połączeń zewnętrznych można obciążyć konta rozliczeniowe firmy.





Wejść na stronę “Menu“
Ustawienia Moje uslugi Konsultacja
Numer konta rozliczeniowego firmy
Żądany numer

Dodatkowe uslugi

Kod konta biznesowego

7.2 Obliczanie kosztu połączenia zewnętrznego realizowanego z terminala
przez użytkownika wewnętrznego



Wejść na stronę “Menu“
Ustawienia Moje uslugi

Konsultacja

Konsultacja i oddzwonienie
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Informacje o naliczaniu

8 Programowanie telefonu
8.1 Personalizacja skrzynki poczty głosowej




Kontrolka miga
Wprowadzenie Twojego hasla, a nastepnie zapisanie Twojego nazwiska wedlug instrukcji
asystenta glosowego

Hasło jest niezbędne do uzyskania dostępu do poczty głosowej i do zablokowania telefonu.
Hasło ma 6 cyfr. Słaby kod osobisty zawierający 6 identycznych cyfr (000000, 111111 itp.) lub prosta
sekwencja 6 cyfr (012345, 123456 itp.) zostanie odrzucona przez system. Po modernizacji systemu
hasło może nadal mieć tylko 4 cyfry. Ze względów bezpieczeństwa zalecamy użycie hasła o długości 6
cyfr. Skontaktuj się z instalatorem w celu uzyskania dalszych informacji.

8.2 Dostosowanie powitania
Istnieje możliwoœć zamiany oryginalnego powitania na własne






Wejść na stronę “Menu“
Ustawienia Skrzynkap.
Możesz posłuchać przywitania, dostosować je i ustawić jako domyślne (Sluchaj , Nagrajnazwe ,
Standardowe)
Istnieje możliwoœć zamiany oryginalnego powitania na własne (Wiad.osob.)
W dowolnej chwili można wstrzymać, wznowić lub zatrzymać nagrywanie

8.3 Zmiana hasła





Wejść na stronę “Menu“
Ustawienia Opcje Haslo
Stary kod (6 cyfr)
Nowy kod (6 cyfr)


Hasło domyœlne to 1515.
Hasło ma 6 cyfr. Słaby kod osobisty zawierający 6 identycznych cyfr (000000, 111111 itp.) lub prosta
sekwencja 6 cyfr (012345, 123456 itp.) zostanie odrzucona przez system. Po modernizacji systemu
hasło może nadal mieć tylko 4 cyfry. Ze względów bezpieczeństwa zalecamy użycie hasła o długości 6
cyfr. Skontaktuj się z instalatorem w celu uzyskania dalszych informacji.
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8.4 Ustawienie dzwonka



Wejść na stronę “Menu“
Ustawienia Telefon Dzwonienie

Wybierz melodię



Nastep
Wybierz melodię (16 melodii)




Zakończ

Regulacja głośności dzwonka:


Glosn



Wybierz pożądaną głośność: (10 poziomów)




Zakończ

Włączenie/wyłączenie trybu cichego



Cichy
WL/WYL

aktywuj/dezaktywuj




Zakończ

Włącz/wyłącz tryb spotkań (dzwonek narastający)



Wzrastajacy
WL/WYL
aktywuj/dezaktywuj




Zakończ

Włączenie/wyłączenie trybu dzwonienia dyskretnego




Sygnal
3 Sygnal + Dzwonienie
WL/WYL
aktywuj/dezaktywuj




Zakończ

Ustawienie głośności dzwonka przy przedstawieniu wywołania



Telefon dzwoni
Regulacja głośności dzwonka:
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8.5 Dostosowywanie kontrastu ekranu (8028/8029/8038/8039 Premium
Deskphone)




Wejść na stronę “Menu“
Ustawienia Telefon Kontrast
Ekran lub Klawisze
Zwiększenie lub zmniejszenie kontrastu ekranu lub klawiszy przystawki
przez kolejne naciskanie odpowiednich klawiszy

8.6 Wybór strony powitalnej
Ta funkcja umożliwia wybór strony wyświetlanej domyślnie przez aparat.



Ustawienia Opcje Str.gl.
Wybierz stronę domyślną




8.7 Wybieranie języka




Wejść na stronę “Menu“
Ustawienia Opcje Jezyk
Wybór odpowiedniego języka



8.8 Programowanie klawiszy połączeń bezpoœrednich (Str. osobista)
Możesz zaprogramować klawisze strony osobistej.



Przy pomocy nawigatora wejœć na stronę “osob.“
Jeśli klawisz nie jest jeszcze zaprogramowany:
 Wybierz klawisz do zaprogramowania
 Wprowadź nazwę i numer, który chcesz skojarzyć z klawiszem




Jeśli klawisz jest już zaprogramowany:




Wybierz klawisz do zaprogramowania
Wprowadź nazwę i numer, który chcesz skojarzyć z klawiszem



40

8.9 Usuwanie klawiszy bezpośredniego wybierania (Str. osobista)


Przy pomocy nawigatora wejœć na stronę “osob.“





Wybierz klawisz do usunięcia
Skasuj



8.10 Programowanie klawiszy połączeń bezpoœrednich (Klawisze f1 i f2)




Naciśnij klawisz programowany (F1 albo F2)
Jeśli klawisz nie jest jeszcze zaprogramowany:
Wybierz klawisz do zaprogramowania
 Wprowadź nazwę i numer, który chcesz skojarzyć z klawiszem




Jeśli klawisz jest już zaprogramowany:




Wybierz klawisz do zaprogramowania
Wprowadź nazwę i numer, który chcesz skojarzyć z klawiszem



8.11 Usuwanie klawiszy bezpośredniego wybierania (Klawisze f1 i f2)




Wybierz klawisz do usunięcia
Skasuj
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8.12 Programowanie klawiszy połączeń bezpoœrednich (8028/8029 Premium
Deskphone)
Telefonysą wyposażone w cztery programowane klawisze z kontrolkami LED oraz papierowymi
etykietami.
Zachowanie kontrolek zależy od konfiguracji systemu. W celu uzyskania dalszych informacji skontaktuj
się z instalatorem lub administratorem systemu.





Jeśli klawisz nie jest jeszcze zaprogramowany:
o Wybierz klawisz do zaprogramowania
o Wprowadź nazwę i numer, który chcesz skojarzyć z klawiszem
Sprawdź poprawność nazwy i numeru.
Jeśli klawisz jest już zaprogramowany:
o
o
o
o

Wybierz klawisz do zaprogramowania
Wprowadź nazwę i numer, który chcesz skojarzyć z klawiszem
Sprawdź poprawność nazwy i numeru.

8.13 Usuwanie klawiszy bezpośredniego wybierania (8028/8029 Premium
Deskphone)




Wybierz klawisz do usunięcia
Skasuj



8.14 Programowanie przypominania o spotkaniach
Można ustawić godzinę tymczasowego przypomnienia (jedno w ciągu doby) lub stałego przypomnienia
(codziennie o tej samej porze)





Wejść na stronę “Menu“
Spotkanie
Podaj godzinę spotkania
Tymczasowo / Trwale
Wybierz typ spotkania (tymczasowe lub stałe)


Ikona “Zaprogramowany termin“ jest wyświetlany na stronie powitalnej.
O zaprogramowanej porze telefon zadzwoni:

Jeśli została wybrana opcja przekierowywania połączeń z danym numerem do innego terminala,
przypominanie o spotkaniach nie podlega przekierowaniu.
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Anulowanie przypominania o spotkaniach:
 Wejść na stronę “Menu“
 Spotkanie
 Tymczasowo / Trwale
Wybierz typ spotkania (tymczasowe lub stałe)
 Skasuj

Ikona “Zaprogramowany termin“ znika ze strony powitalnej.

8.15 Twój numer telefonu
Numer telefonu jest wyœwietlany na stronie “inf.“.

8.16 Blokada / Usunięcie blokady aparatu
Ta ikona oznacza, że telefon jest zablokowany.




Wejść na stronę “Menu“
Zablok
Wprowadzanie hasła
Aparat jest zablokowany/odblokowany

8.17 Konfiguracja gniazda audio w aparacie
Domyślnie gniazdo audio telefonu może służyć do podłączenia słuchawki, zestawu słuchawkowego lub
głośnika. W celu uzyskania zoptymalizowanej jakości dźwięku można również zainstalować
szerokopasmowy zestaw słuchawkowy.




Wejść na stronę “Menu“
Ustawienia Telefon Gniazdo
Sluchawka / Glosnom. / Glosnik

Wybierz typ urządzenia podłączonego do gniazda



8.18 Aktywowanie/dezaktywowanie trybu wymuszonego zestawu
słuchawkowego




Wejść na stronę “Menu“
Ustawienia Telefon Wymsluchawk
WL/WYL aktywowanie/dezaktywowanie wymuszonego zestawu słuchawkowego

8.19 Instalacja słuchawki Bluetooth® Wireless Technology (parowanie)
Aby można było używać zestawu nagłownego Bluetooth®, musi on być sparowany z aparatem.



Wejść na stronę “Menu“
Ustawienia Telefon BlueTooth



Gdy słuchawka jest wyłączona, naciśnij jednocześnie 2 klawisze słuchawki Bluetooth®
(długie wciśnięcie)

Dodajurzadz
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Słychać sygnał dźwiękowy składający się z 3 tonów, a dioda LED miga na przemian na zielono i
pomarańczowo
Wyszukiwanie sprzętu Bluetooth®. Poczekaj, aż na wyświetlaczu pojawią się typy wykrytych
urządzeń oraz adresy.



Wybierz odpowiedni sprzęt.
Dodaj
3-dźwiękowy sygnał wskazuje, że terminal został prawidłowo zainstalowany (dioda
LED błyska kolorem zielonym lub pomarańczowym, zależnie od stanu naładowania baterii).

Komunikaty o błędach
Terminal Bluetooth® emituje sekwencję 4
dźwięków.

Twój zestaw to sprzęt starszej generacji,
niż terminal Bluetooth®.

Na wyświetlaczu pojawia się komunikat
informujący, że zestaw i terminal
Bluetooth® nie są kompatybilne.

Twój terminal Bluetooth® to sprzęt starszej
generacji, niż zestaw.

8.20 Używanie słuchawki Bluetooth®
Słuchawka bezprzewodowa Bluetooth® umożliwia użytkownikowi przyjmowanie wywołań i swobodne
rozmawianie w promieniu 10 metrów wokół terminala.
Na słuchawce znajduje się dioda LED i dwa przyciski.

Dioda świecąca





Jeżeli miga zielonym światłem: działanie w trybie normalnym.
Jeżeli świeci się ciągłym, zielonym światłem: słuchawka w trakcie ładowania.
Jeżeli miga pomarańczowym światłem: niski poziom naładowania baterii lub słuchawka
znajduje się poza strefą zasięgu terminala.
Jeżeli świeci się ciągłym, pomarańczowym światłem: nieprawidłowe działanie.

Klawisze Podnieś słuchawkę/Zakończ i Głośność/Poufne


Podnieś słuchawkę/Zakończ połączenie: naciśnij ten klawisz, aby przyjąć lub zakończyć
wywołanie.



Głośność/Poufne:
Krótkie, następujące po sobie naciśnięcia umożliwiają zmianę głośności słuchawki (3
poziomy)
Długie naciśnięcie tego klawisza sprawia, że rozmówca przestaje Cię słyszeć

o
o

Gdy słuchawka Bluetooth® znajduje się na podstawce, nie ma potrzeby naciskania klawisza
podniesienia/odłożenia słuchawki w celu odebrania lub zakończenia połączenia. Wystarczy odłożyć lub
podnieść słuchawkę Bluetooth®
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8.21 Instalacja zestawu nagłownego Bluetooth® Wireless Technology
(parowanie)
Firma Alcatel-Lucent oferuje wielopunktowy zestaw słuchawkowy Bluetooth.
Można go równocześnie sparować z telefonem komórkowym i innymi urządzeniami komunikacyjnymi.
Na przykład, można używać zestawu słuchawkowego sparowanego z telefonem komórkowym, a po
wejściu do biura zestaw automatycznie sparuje się z telefonem biurowym.
Następnie można odbierać połączenia za pomocą zestawu słuchawkowego Bluetooth lub słuchawki
Bluetooth na telefonie biurowym.
Aby można było używać zestawu nagłownego Bluetooth®, musi on być sparowany z aparatem. Aby
wykonanie parowania było możliwe, zestaw nagłowny musi działać w trybie widocznym*.



Wejść na stronę “Menu“
Ustawienia Telefon BlueTooth

Dodajurzadz

Wyszukiwanie sprzętu Bluetooth®. Poczekaj, aż na wyświetlaczu pojawią się typy wykrytych
urządzeń oraz adresy.



Wybierz odpowiedni sprzęt.
Dodaj




Potwierdź wybór
Wprowadź kod PIN zestawu nagłownego *



Wiadomość o akceptacji i wyświetlenie ikony zestawu nagłownego na ekranie aparatu

*Należy oprzeć się na dokumentacji dla użytkownika dostarczonej z zestawem nagłownym.

8.22 Użytkowanie zestawu nagłownego Bluetooth® Wireless Technology
Należy oprzeć się na dokumentacji dla użytkownika dostarczonej z zestawem nagłownym.

8.23 Usuwanie akcesoriów (zestaw nagłowny, słuchawka...) Bluetooth®
Wireless Technology



Wejść na stronę “Menu“
Ustawienia Telefon BlueTooth

Mojeurzadz.

Wyświetlanie sparowanych urządzeń




Wybór urządzenia do usunięcia
Usun urzadz.
Potwierdź wybór

Wiadomość o akceptacji usunięcia urządzenia
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8.24 Kontakt z administratorem
W razie konieczności możesz skontaktować się z administratorem.
Przed kontaktem z administratorem zgromadź potrzebne informacje, takie jak numer katalogowy
aparatu telefonicznego oraz wersja oprogramowania.

Numer katalogowy
Numer katalogowy telefonu znajduje się na jego podstawie.

Wersja oprogramowania
Wersję oprogramowania można zobaczyć na telefonie w następującej ścieżce:



System SW.Wer
Firma Alcatel-Lucent oferuje wielopunktowy zestaw słuchawkowy Bluetooth.
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9 ACD: Terminal agenta / Terminal
kontrolera
9.1 Terminal agenta
Rozwiązanie Call Center umożliwia optymalną dystrybucję połączeń wśród agentów w zależności od
ich dyspozycyjności i kompetencji.

9.2 Otwarcie sesji agenta (logowanie) – Terminal agenta




Wybierz aplikację ACD
Logow.
Wybierz agenta i zatwierdź




Wprowadzić lub zatwierdzić hasło zgodnie z instrukcjami wyświetlanymi na ekranie
Wyświetlenie ekranu powitalnego aplikacji ACD.

9.3 Ekran powitalny aplikacji ACD – Terminal agenta

Nazwa terminala agenta
Stan
wykorzystania
terminala
agenta

Numer terminala
agenta

Stan kolejki

4.02+ oznacza: grupa numer 4 2 połączenia oczekujące znak “+“ oznacza, że kolejka jest pełna .
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9.4 Cztery stany wykorzystania terminala agenta
Dyspozycyjność agenta jest związana z jego stanem wykorzystania, który może zmienić się w każdej
chwili (są 4 możliwe stany). Stany te są następujące:





Przypracy
Na służbie, agent może odbierać połączenia
Pozapraca
Zwolnienie, agent opuścił aplikację ACD
Pracadodat.
Prace biurowe, agent nie odbiera połączeń przez czas konieczny do wykonania
czynności związanej z wywołaniem
Tymcz.nieob.
Tymczasowa nieobecność, agent ma przerwę i nie odbiera połączeń

Agent może zmienić stan w sposób bezpośredni przez wprowadzenie odpowiednich kodów (wszystkie
aparaty telefoniczne), naciśnięcie klawiszy funkcji aparatu albo za pomocą aplikacji agenta “Agent
Assistant“ uruchamianej na komputerze (jeżeli jest dostępna)

9.5 Zmiana stanu wykorzystania terminala – Terminal agenta
Zmiana za pomocą kodów (wszystkie aparaty telefoniczne)
Kody zmiany stanu wykorzystania są określane podczas konfiguracji systemu, aby uzyskać informacje o
kodach należy skontaktować się z administratorem systemu.


Podaj kod stanu wykorzystania, który należy uaktywnić

Zmiana za pomocą klawiszy funkcji


Naciśnij klawisz funkcji odpowiadający statusowi, który chcesz uaktywnić. Na ekranie są
wyświetlane informacje dotyczące wybranego statusu. Jeżeli wyświetli się wiadomość
odmowna, skontaktuj się z administratorem systemu.

9.6 Zmiana hasła – Terminal agenta



Haslo
Nowy kod (6 cyfr)

9.7 Dołączenie do grupy / opuszczenie grupy – Terminal agenta



Grupy
Naciśnij klawisz grupy (od 1 do 8), do której chcesz wejść (pole niezaznaczone) i/lub naciśnij
przycisk grupy, którą chcesz opuścić (pole zaznaczone)

9.8 Zamknięcie sesji agenta (wylogowanie) – Terminal agenta


Wylog.
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9.9 Terminal kontrolera


Kontroler może odsłuchiwać wiadomości pozostawione w skrzynkach głosowych grup call
center (maksymalnie do 8 grup) za pomocą klawiszy funkcji aparatu Alcatel-Lucent 8/9
Premium Deskphone.

Za pomocą tego samego aparatu kontroler może również pełnić funkcję agenta.

9.10 Nadzorowanie skrzynek głosowych grup – Terminal kontrolera
Sprawdzanie wiadomości:
Gdy w skrzynce głosowej grupy pojawia się wiadomość, zaczyna migać dioda sygnalizująca obecność
wiadomości głosowej (dioda jest skojarzona z klawiszem monitorowania).



Naciśnij klawisz monitorowania
Postępuj zgodnie z instrukcjami przewodnika głosowego

Gdy skrzynka głosowa jest sprawdzana przez kontrolera, dostęp do niej nie jest możliwy dla innych
kontrolerów.

Klawisze kontroli skrzynek głosowych grup i ich rozmieszczenie na aparatach
telefonicznych:


Dostęp do strony osobistej w celu wyświetlenia rozmieszczenia klawiszy nadzorczych na
aparatach.
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10 Gwarancja i klauzule
10.1 Instrukcje dotyczące bezpieczeństwa



Zmiany lub modyfikacje sprzętu niezatwierdzone wyraźnie przez podmiot odpowiedzialny za
przestrzeganie przepisów mogą unieważnić uprawnienia użytkownika do obsługi sprzętu.



Magnesy mogą wpłynąć na działanie rozruszników serca i wszczepionych defibrylatorów serca.
Zachowaj bezpieczną odległość między rozrusznikiem serca lub wszczepionym defibrylatorem a
słuchawką z elementami magnetycznymi: co najmniej 4 centymetry



Aby ograniczyć ryzyko zakłóceń, osoby z rozrusznikami serca muszą trzymać telefon
bezprzewodowy z dala od swojego sprzętu medycznego (minimalna odległość 15 cm)



Zaleca się wykonanie standardowych procedur akceptacji przed użyciem tego sprzętu w obszarach
o kluczowym znaczeniu dla bezpieczeństwa ludzi (szpitale itp.).



Słuchawka zawiera elementy magnetyczne, które mogą przyciągać ostre przedmioty metalowe.
Aby uniknąć urazu, przed każdym użyciem upewnij się, że metalowe obiekty nie utknęły w
słuchawce lub mikrofonie.



Nieprawidłowa wymiana akumulatora wiąże się z ryzykiem eksplozji. Należy używać tylko
akumulatory o numerze 3GV28041AB (1,2 V, 1500 mAh) (Tylko słuchawka Bluetooth®).



Ładowanie akumulatora (Tylko słuchawka Bluetooth®): Przed pierwszym użyciem ładować
akumulator przez około 16 godzin



Unikaj używania telefonów (innych niż bezprzewodowe) w trakcie burzy z wyładowaniami.
Istnieje niewielkie zagrożenie porażenia prądem w wyniku wyładowania atmosfe rycznego.



Nie używać urządzenia w miejscu, gdzie występuje zagrożenie eksplozją



Nie podłączać tego telefonu do sieci ISDN (Integrated Services Digital Network (ISDN) ani zwykłej
sieci PSTN (Public Switched Telephone Network). Może to być przyczyną poważnego uszkodzenia
telefonu



Elementy telefonu nie mogą mieć styku z wodą



Do czyszczenia telefonu należy używać miękkiej zwilżonej ściereczki. Nigdy nie należy używać
rozpuszczalników (trichloroetylenu, acetonu itp.), ponieważ te substancje mogą uszkodzić
plastikowe części telefonu. Nie należy używać środków czyszczących w aerozolu.



Ten produkt jest przeznaczony do podłączenia do centrali PABX za pośrednictwem sieci LAN
(10/100/1000 BT) jest zasilany za pomocą portu sieci Ethernet (LAN) minimum klasy 3 (zgodnie z
normą IEEE802.3af) lub za pomocą wejścia prądu stałego za pośrednictwem certyfikowanego
wtyku bezpośredniego lub zasilacza z podłączeniem kablowym zatwierdzonego jako urządzenie
LPS (Limited Power Source, ograniczone źródło prądowe) zgodnie z normą CSA/UL/IEC 60950-1 o
następujących parametrach nominalnych: napięcie stałe 48 V, minimalny prąd 0,27 A



W przypadku połączenia POE nie używaj zewnętrznego zasilacza.



Urządzenia PoE (Power over Ethernet) dostarczające lub odbierające energię oraz ich kable
połączeniowe muszą znajdować się w pomieszczeniach.



Gniazdo RJ-45 nie jest używane do połączenia linii telefonicznej



Urządzenie 8068 Premium Deskphone również zawiera interfejs radiowy Bluetooth® dla słuchawki
Bluetooth® lub innych urządzeń Bluetooth®, o zakresie częstotliwości 2402-2480 MHz i mocy
promieniowanej 1 mW.
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10.2 Oświadczenia dotyczące przepisów
Oznaczenie
Ten sprzęt jest zgodny z podstawowymi wymaganiami dyrektywy R&TTE 1999/5/WE oraz dyrektywy
2011/65/UE (ROHS).
Deklarację zgodności można uzyskać od:
Alcatel-Lucent 3 avenue Octave Gréard 75007 Paris, France
ebg_global_supportcenter@Alcatel-Lucent.com.

USA i Kanada
Niniejsze urządzenie jest zgodne z częścią 15 przepisów FCC oraz z normą RSS-210 określoną przez
Industry Canada. Urządzenie musi spełniać następujące dwa warunki: (1) nie może generować
szkodliwych zakłóceń i (2) musi być zabezpieczone przed wpływem zakłóceń zewnętrznych, włącznie z
zakłóceniami, które mogą być przyczyną nieprawidłowego funkcjonowania.

Narażenie na sygnały o częstotliwości radiowej.
Ten sprzęt jest zgodny z limitami ekspozycji na promieniowanie ustalonymi przez FCC/IC i
Radę Europy. Ten sprzęt charakteryzuje się bardzo niskim poziomem promieniowanej energii
o częstotliwości radiowej, dzięki czemu bez konieczności przeprowadzenia testów jest zgodny
z wymogami dotyczącymi wskaźnika SAR (Specific Absorption Rate).
Instrukcje użytkownika
Słuchawki używać tylko w temperaturze od -5°C do +45°C (od 23°F do 113°F). Ten produkt jest
przeznaczony wyłącznie do użytku w pomieszczeniach. Ten sprzęt współpracuje z aparatami
słuchawkowymi (HAC).

Ochrona przed zaburzeniami akustycznymi
Maksymalny poziom ciśnienia akustycznego telefonu jest zgodny z normami Europy, Stanów
Zjednoczonych i Australii.

Zarządzenie 2003/10/EC określające ryzyko związane z hałasem podczas pracy.
Słuchawka przewodowa jest również dostępna i może zastąpić słuchawkę Bluetooth®.

Prywatność
W przypadku używania słuchawki Bluetooth® lub jakiegokolwiek urządzenia dodatkowego Bluetooth®
nie można zagwarantować prywatności komunikacji.

Wyrzucanie
Sprzęt należy zwrócić do punktu zbiórki w celu utylizacji wraz ze zużytymi urządzeniami
elektronicznymi. Wadliwe akumulatory należy zwracać do punktu zbiórki w celu utylizacji
wraz z odpadami chemicznymi.
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Dodatkowa dokumentacja
Niniejsza instrukcja bezpieczeństwa i informacja prawna oraz dokumentacja użytkownika są dostępne
za pośrednictwem następującej witryny internetowej:
http://enterprise.alcatel-lucent.com?product=All&page=Directory
Etykiety i ikony przedstawione w tym dokumencie nie są wiążące i mogą ulec zmianie bez uprzedzenia
Alcatel, Lucent, Alcatel-Lucent oraz logo Alcatel-Lucent są znakami towarowymi firmy Alcatel-Lucent.
Wszelkie inne znaki towarowe stanowią własność odpowiednich podmiotów. Przedstawione informacje
mogą ulec zmianie bez powiadomienia. Firma Alcatel-Lucent nie ponosi odpowiedzialności za
nieścisłość informacji zawartych w tym dokumencie. Copyright © 2014 Alcatel-Lucent. Wszelkie prawa
zastrzeżone
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