Alcatel OmniPCX Enterprise
Funkcje i odpowiadające im kody
Jeżeli telefon nie posiada ikony, ani odpowiadającego przycisku, wykonanie
funkcji odbywa się poprzez wpisanie kodu.
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W interesie klientów, Alcatel Business Systems zastrzega sobie prawo wprowadzania zmian w parametrach swoich wyrobów bez uprzedzenia.

Funkcje
Anulowanie funkcji „follow me”
Anulowanie przenoszenia połączeń
Anulowanie przepełnienia
Anulowanie usługi budzenia/przypominania
Anulowanie zdalnego przenoszenia połączeń
Bezpośredni dostęp do poczty głosowej
Bezpośrednia linia zewnętrzna
Bezpośrednie odbieranie połączeń
Bezpośrednie połączenie z pagerem
Blokada aparatu
Intruzowanie
Kod konta rozliczeniowego
Konferencja „spotkajmy się”
Konferencja trójstronna
Natychmiastowe przenoszenie połączeń
Natychmiastowe przenoszenie połączeń w razie
zajętości
Natychmiastowe przepełnienie w razie
nieodbierania
Nie przeszkadzać
Odbieranie połączeń grupowych
Odbieranie połączeń w nocy
Oddzwanianie do ostatniego rozmówcy
Odpowiedź na wywołanie pagera
Parkowanie połączenia/przywrócenie
Poczta głosowa
Połączenie brokerskie
Połączenie oczekujące
Połączenie z operatorem
Połączenie z partnerem
Połączenie z numerem z osobistej książki
telefonicznej
Połączenie złośliwe
Ponowne wybieranie ostatnio wybranego numeru
Prefiks kodu konta rozliczeniowego
Programowanie kontrastu wyświetlacza
Programowanie osobistej książki telefonicznej
Prośba o oddzwonienie
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Funkcje
Przenoszenie połączenia w razie braku
odpowiedzi
Przenoszenie połączenia w razie zajętości lub
braku odpowiedzi
Przepełnienie w razie braku odpowiedzi
Przepełnienie w razie braku odpowiedzi
i natychmiastowe przepełnienie w razie zajętości
Rozmowa prywatna
Sprawdzenie poczty głosowej
Sprawdzenie próśb o oddzwonienie
Sprawdzenie zawieszonych połączeń
Sterowanie połączeniami oczekującymi
Ukryta tożsamość
Usługa budzenia/przypominania
Ustawienie wejścia do grupy
Ustawienie wyjścia z grupy
Włączanie/wyłączenie funkcji zapytania
Wybieranie tonowe
Wybór języka
Wybór linii głównej
Wybór linii podrzędnej
Wycena rozmów na podstawie odczytu z licznika
Wyświetlenie tożsamości
Zabezpieczenie przed intruzowaniem
Zapowiedź połączenia
Zastępowanie
Zawieszenie połączenia z możliwością
wznowienia z każdego telefonu w systemie
Zdalne przenoszenie połączeń
Zmiana hasła
Zmiana numeru partnera
Żądanie połączenia z pagerem
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