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Algemene informatie
Wij willen u alvast bedanken omdat u koos voor een product van NEC Philips Unified Solutions (NEC
Philips).
Het toestel dat in deze handleiding wordt beschreven, mag alleen worden aangesloten op NEC Philips
SOPHO communicatiesystemen door middel van de kabels die bij het product worden meegeleverd.
Om optimaal te kunnen genieten van alle functies die worden beschreven in deze handleiding, moeten
de specifieke functionaliteiten van het land en van de netwerkprovider overeenstemmen met de
functionaliteiten van het NEC Philips SOPHO communicatiesysteem.
Het innovatieve communicatiesysteem SOPHO IPC 500 van PBC NEC Philips wordt constant
verbeterdaan verbeteringen onderworpen. Hierdoor is het mogelijk dat bepaalde informatie in deze
handleiding afwijkt van de bedieningsfuncties van uw systeem. Zo kunnen meer bepaaldbijvoorbeeld
de servicecodes worden aangepast. Het is mogelijk dat deze gebruikershandleiding fouten afwijkingen
bevat. U begrijpt dat wij geen garanties kunnen geven voor de onderstaand vermelde informatie in
deze handleiding. U mag geen veronderstellingen maken op basis van afbeeldingen, informatie of
beschrijvingen in deze handleiding.
Philips Business Communications.NEC Philips Unified Solutions.
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Overzicht
Indicator

Alfanumerieke displayscherm
Functietoetsen

Menutoetsen
“Exit“ toets

Helptoetsen

Terugbel“Recall” toets

“Feature“ toets

Microfoon AAN/UIT
Kiestoetsen

„DirectoryTelefoongids “
toets
Berichtentoets

TRFR (“Transfer“) toets

Conferentie “Conf” toets
“Redial” (meest recente
nummer vormen)Opnieuw
kiezen
laatst gevormde
Antwoordtoets
nummer

“HOLD” toets

Poort voor hoofdtelefoon op de
achterkant van het toestel.

Volumetoetsen
voor volume en
contrast van
display
Luidsprekertoets

Opties luidspreker:
HandsfreeHandenvrij: - Om gesprekken te voeren door opmet de luidsprekertoets te drukken in
plaats van de hoorn te gebruiken.
Automatisch handsfreehandenvrij: - Door te drukken op programmeerbare functietoetsen die
ingesteld zijn voor bepaalde lijnen of binnenposten.
Voice call: - Hiermee kunt u een intercomgesprek beantwoorden zonder op een toets te drukken of
de hoorn af te nemen.
Meeluisteren: - Hiermee kunnen andere mensen de beller aan de andere kant van de lijn ook horen.
(Druk tweemaal op de luidsprekertoets, de LED knippert)
Paging: - U kunt de paging informatie beluisteren met de interne luidspreker. De informatie kan
diverse mensen tegelijkertijd bereiken.
Algemene bediening:
Alle handelingen die u start door op de luidsprekertoets te drukken, kunt u ook starten door de hoorn
van de haak te nemen.
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Alfanumerieke displayscherm
Beschrijving:
Op de displayhet scherm ziet u informatie over de geactiveerde functies, inkomende
gesprekken of actieve gesprekken. Met de menulijn kunt u de functies interactief activeren.

Contrast van display scherm aanpassen

⇒
Telefoon is niet
in gebruik.

∆
Gebruik de
volumetoetsen
om het contrast
van de
displayhet
scherm aan te
passen.

De displayHet
scherm geeft de
huidige
instellingen weer.

Belinstellingen
Beschrijving:
Uw telefoontoestel beschikt over verschillende beltonen voor om interne en externe
gesprekken van elkaar te kunnen onderscheiden zodat u kunt horen om welk soort gesprek
het gaat. Er zijn drie verschillende beltonen en vijf verschillende belpatronen beschikbaar.
U kunt het volume aanpassen met behulp van de volumetoetsen terwijl de telefoon belt.

Volume-instellingen

H B I λ
Druk op de
Vorm het
luidsprekertoets. nummer.

Vorm het
nummer.

Vorm het
nummer.

∆ ⇒
Pas het volume
aan.

Op de displayhet
scherm
verschijnt “RING“
en de volumeinstelling.

Het volume
wordt
automatisch
opgeslagen.
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Druk op de
luidsprekertoets
om af te sluiten.

Beltoon
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Individuele beltooninstellingen voor externe en interne gesprekken

H
B
K
Druk op deze
toets.

Vorm de
servicecode.

ΩΩ
Selecteer:
1 – Int.
2 – Ext.

Inkomende
beltoon
1 – 8.

Druk op de
luidsprekertoets
om af te sluiten.

Volume-instellingen
Beschrijving:
U kunt het belvolume, het volume van, voor de bel, de hoorn, de luidspreker, de
hoofdtelefoon en de achtergrondmuziek op uw telefoontoestel aanpassen. Afhankelijk van de
huidige status van de telefoon zullen de volumetoetsen het volume of het contrast van de
displayhet scherm aanpassen.

Volume voor luidspreker / handsfree handenvrij aanpassen

λ
Bellen met
luidspreker,
handsfree
handenvrij of
achtergrondmuziek
horen.

∆
Gebruik de
volumetoetsen
voor de
instelling.

Op de displayhet
scherm
verschijnt
“SPEAKER“
gevolgd door de
volumeinstellingen.

Volume hoorn aanpassen

η

∆

Bel.

Op de displayhet
scherm
verschijnt
„HANDSET“
gevolgd door de
volumeinstellingen.

Gebruik de
volumetoetsen
voor de
instelling.
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Microfoon uitschakelen
Beschrijving:
U kunt de handsfree handenvrije microfoon uitschakelen door op de MIC-toets te drukken. Uw
gesprekspartner aan de andere kant van de lijn hoort dan niets langs uw kant. U kunt de
functie “Microfoon uitschakelen” gebruiken wanneer de telefoon niet in gebruik is of in de
signaal- of belmodus. Deze microfooninstelling blijft geactiveerd tot u ze opnieuw verandert. U
kunt de functie Microfoon Uitschakelen ook gebruiken met voice signalling.

Status microfoon

LED brandt
Mic AAN

LED gedoofd
Mic UIT

Microfoon uitschakelen / activeren

Druk op de
toets.

LED brandt:
microfoon
uitgeschakeld.

Druk op de
toets.

LED brandt
niet:
microfoon actief.

Intercomgesprekken
Beschrijving:
U kunt intercomgesprekken voeren met andere gebruikers van uw telefoonsysteem. U kunt als
volgt intercomgesprekken ontvangen met uw telefoontoestel:
• Bellen
Het telefoontoestel rinkelt tot u de hoorn van de haak neemt
• Voice call U hoort een korte bieptoon, u kunt naar de beller luisteren en antwoorden
zonder dat u nog iets hoeft te doen. (Handsfree Handenvrij modus)

Een intercomgesprek voeren

ΑΩη ⇒ Ε
Neem de hoorn
van de haak.

Draai een intern U hoort een
nummer.
beltoon of een
korte bieptoon.
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Wacht op
antwoord. In
Voice Call
modus kunt u
gewoon
beginnen te
praten.
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Een intercomgesprek beantwoorden (Belmodus)

λΑΕ
De telefoon
rinkelt.

Neem de hoorn
van de haak.

Praat.

Een intercomgesprek beantwoorden (Voice modus)

λ ⇒ ΑΕ
U hoort een
bieptoon.

Spreek in de
richting van uw
telefoontoestel
(indien MIC AAN
staat),
OF

Neem de hoorn
van de haak.

Praat.

Een extern gesprek beantwoorden

λ∆W ΑΕ
De telefoon
rinkelt.

Op de displayhet
scherm
verschijnt de
belleridentificatie
en de DDI-naam.

De lijntoets
knippert groen:
DDI Call of rood:
gewoon gesprek.
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Neem de hoorn
van de haak of
druk op de
lijntoets om het
gesprek te
beantwoorden.
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Bellen naar een extern nummer
Beschrijving:
U kunt op verschillende manieren bellen naar een extern nummer. Selecteer de manier
waarop u wilt bellen. U kunt:
1. De Trunk Access Code gebruiken (0);
2. Op een lijntoets drukken;
3. Op een Trunk Group toets drukken;
4. Servicecode (805 + lijnnummer) bellen;
5. Servicecode (804 + Trunk Group nummer) bellen;
6. Automatische trunk selectie door de hoorn van de haak te nemen (indien
geprogrammeerd voor de binnenpost).

Extern gesprek met trunk access code

Α K ηΩΕ
Neem de hoorn
van de haak.

Bel “0” (Trunk
access code).

U hoort de
kiestoon.

Bel het externe
nummer.

Praat.

Lijntoetsen
Statusaanduiding: (groen: eigen lijn / rood: andere lijn)

WWWWW
UIT
Line niet in
gebruik.

AAN
Lijn bezet.

Traag
knipperend
Lijn in
wachtstand.

Snel
knipperend
Inkomend
gesprek.

Snel
knipperend
groen
Eigen lijn.

Uitgaand gesprek met lijntoetsen

ΑW ηΩΕ
Neem de hoorn
van de haak.

Druk op de
lijntoets.

U hoort de
kiestoon.
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Vorm het
externe
nummer.

Praat.

SOPHO IPC 500 telefoontoestellen

Nummer vooraf vormen
Beschrijving:
U kunt een nummer vormen voor u de hoorn van de haak neemt zodat u het kunt controleren
op eventuele fouten. Deze functie is alleen beschikbaar bij telefoontoestellen met
displayscherm.

Nummer vooraf vormen op telefoontoestel met displayscherm

J Ω∆Α
Druk op deze
toets om te
starten met het
vooraf vormen
van het
nummer.

Vorm het
nummer.

Het ingevoerde
nummer
verschijnt op het
schermde
display.

Neem de hoorn van de haak om te
bellen. U kunt ook op de lijntoets of
op de luidsprekerknop drukken.
Druk op “HOLD“ om het nummer te
wissen.

Lijst met laatst gebelde nummers
Beschrijving:
Met de functie “Lijst met laatst gebelde nummers” kunt u de laatste 10 nummers die u belde
raadplegen. In de systeemprogrammatie kunt u instellen of u alleen externe nummers of zowel
ook externe als interne nummers wilt weergeven.

Laatst gevormde nummer bellen

∆
Druk op de
LND-toets.

Het laatst
gebelde nummer
verschijnt op de
display.

Α

Ga naar het
vorige of het
volgende
nummer.

Neem de hoorn van de haak om
het gesprek te starten. U kunt ook
op de lijntoets of op de
luidsprekertoets drukken. Druk op
“HOLD“ om de lijst te verlaten.

Nummers wissen uit de lijst met laatst gevormde nummers

∆

= ⇒
Menu

9

Druk op de
LND-toets.

U ziet het laatste Selecteer een
nummer dat u
nummer.
hebt gebeld.
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Selecteer
Het
“Erase” (wissen) geselecteerde
in het menu.
nummer wordt
nu gewist.

Lijst met inkomende belleridentificaties
Beschrijving:
In de bellerlijst worden onbeantwoorde inkomende gesprekken weergegeven. Afhankelijk van
de systeemprogrammatie kan de bellerlijst ook beantwoorde gesprekken weergeven. Voor
een onbeantwoord gesprek wordt de bellerinformatie opgeslagen samen met de datum en het
tijdstip van de oproep. Indien de belleridentificatie geregistreerd is in een verkorte nummerlijst
verschijnt ook de naam van de beller. U kunt het onbeantwoorde nummer terugbellen door op
een lijntoets te drukken. U kunt de informatie over het onbeantwoorde gesprek opslaan of
ste
wissen uit de bellerlijst. De bellerlijst bevat de laatste 50 gesprekken. Bij het 51 gesprek
wordt het oudste gesprek automatisch gewist.

Statusaanduiding lijst met inkomende belleridentificaties
(functiecode 08)

WWW
Functie

Knippert:
Nieuw item in de
lijst.

Functie

AAN:
Alle items
gelezen.

∆

Functie

UIT:
Geen item.

Afhankelijk van
de instellingen
ziet u de lijst
“Bellers
controleren”.

Bellerlijst controleren (telefoon niet in gebruik)

!∀ς
Menu

List
Of druk op
functietoets
“Bellerlijst”.

Menu

Incom
Inkomende
gesprekken
LND
Laatste nummer
vormen

Menu

↑ Vorige
↓ Volgende
Save
Opslaan
Erase
Wissen

Display
01
*

[Registratie]
[*]

0123456
01-24 15:01

[Nummer of naam]
[Datum/Tijdstip]

(onbeantwoord gesprek)

Bellen met behulp van de bellerlijst

ςΑηΕ
Menu

Selecteer een

Neem de hoorn

U hoort nu een
10

Praat.
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item zoals
hierboven
beschreven.

van de haak,
beltoon of een
druk op de
bezettoon.
luidspreker- of de
lijntoets.

Items opslaan in/wissen uit de bellerlijst

ς)ς
Menu

Menu

Selecteer een
item.

↑
Vorige
↓
Volgende
Store
Opslaan
DEL
Wissen

Menu

Abb
Verkorte
nummerlijst
TELBK
Telefoonboek
groep

Lijstnummer
voor TELBK

Sla het nummer
op.

Ω
Voer de naam
in.

Sla de naam op. Beëindig.

Meeluisteren
Beschrijving:
Met behulp van de functie Meeluisteren kunnen andere mensen in de kamer deelnemen aan
het gesprek via de luidspreker. Voor u de luidspreker aanzet, moet u uw gesprekspartner aan
de andere kant van de lijn daarvan op de hoogte brengen. U kunt het volume regelen met
behulp van de Volumeknoppen.

Meeluisteren

Ε
Praat.

Druk op de
luidsprekertoets.

⇒

λ ⇒
U hoort de beller

LED knippert.

Druk op de
luidsprekertoets.

⇒
Druk op de
11

LED dooft.
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nu via de
luidspreker.

luidsprekertoets
om het
meeluisteren te
beëindigen.

HandsfreeHandenvrij
Beschrijving:
Met Handsfree Handenvrij kunt u praten zonder de hoorn te gebruiken, maar via de
ingebouwde microfoon en luidspreker. Andere mensen in de kamer kunnen deelnemen aan
het gesprek. U kunt het volume regelen met behulp van de volumetoetsen.

Handsfree Handenvrij modus gebruiken

Ωλ
LED brandt.
Druk op de
luidsprekertoets.

Vorm het
nummer.

Praat.

Beëindig het
gesprek door
op de
luidsprekertoets
te drukken.

Handsfree Handenvrij modus gebruiken tijdens het praten

Ε
Praat.

W
Functie

Druk op de
LED brandt.
luidsprekertoets.

Schakel
de hoorn UIT
indien
geactiveerd.

Overschakelen van handsfree Handenvrij naar hoorn

λΑ ⇒
Praat.

Neem de hoorn
van de haak.

Ε
LED dooft.
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Wachtstand / CallbackWachtstand /
Terugbellen
Beschrijving:
Om een “callback” Terugbelgesprek te voeren, zet u het actieve gesprek in wachtstand
(“HOLD“) en belt u naar een andere lijn of een andere binnenpost. Wanneer u klaar bent met
het callbackTerugbel-gesprek kunt u het beëindigen en het eerste gesprek uit de wachtstand
halen.

Intercom CallbackTerugbel

Ε

η ΩΕ
Vorm het
Kiestoon,
nummer.
De beller hoort
achtergrondmuziek.

Druk
op de
toets.

Praat.

W

of
Druk op knipperende
ANSWERANTWOORDtoets.

CallbackTerugbel

⇒ Ε
Praat met eerste
beller.

Druk op groen
knipperende
lijntoets voor het
externe gesprek in
wachtstand.

Externe CallbackTerugbel

Ε
Praat.

η KΩ
Druk op de
toets.

Kiestoon,
Vorm de Trunk Vorm het
Beller hoort
Access Code. nummer.
achtergrondmuziek.

Ε

of

CallbackTerugbel Druk op: extern Druk op de groen
gesprek
knipperende
beëindigen (End CALLOPROEP13

W
Druk op de
groen
knipperende

outside call)

toets.
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lijntoets voor het
externe gesprek
in wachtstand.

Ε
Praat met eerste
beller.

Doorverbinden
Beschrijving:
U kunt uw gesprek doorverbinden naar een andere binnenpost met of zonder
aankondiging. Met aankondiging betekent dat u even praat met de persoon op de
andere binnenpost waarnaar u het gesprek wilt doorverbinden.

Een gesprek doorverbinden (met aankondiging)

Ε
Praat.

Druk op de toets.

Ε
Kondig het
gesprek aan.

η Ωη
Kiestoon,
Vorm het
nummer.
Beller hoort
achtergrondmuziek.

Wacht op
antwoord.

α ⇒

Druk op “Transfer”
Hoorn op haak.
Afhankelijk van de
systeemprogrammatie.

Het gesprek is
doorgeschakeld.

Een gesprek doorverbinden (intern)

Ε
Praat.

Druk op
de toets.

ηΩ
Kiestoon,
Vorm het
nummer.
Beller hoort
achtergrondmuziek.
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Druk op “Transfer”
Afhankelijk van de
systeemprogrammatie
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α⇒
Hoorn op haak.

De bestemming rinkelt. Indien
het gesprek niet wordt
beantwoord, komt het opnieuw
bij u terecht

Sneltoetsen
Beschrijving:
U kunt functietoetsen programmeren als sneltoetsen (zie Functietoetsen programmeren). Met
behulp van sneltoetsen kunt u externe of intercomgesprekken starten door op deze toetsen te
drukken in plaats van het nummer te vormen. U kunt ook servicecodes opslaan in sneltoetsen.
Zo hebt u snel toegang tot vaak gebruikte functies of nummers van bestemmelingen.
Nadat u op een sneltoets hebt gedrukt, kunt u bijkomende nummers vormen of sneltoetsen
gebruiken. Zo kunt u bijvoorbeeld een sneltoets gebruiken om een providercode (“Call by
Call”) te vormen en het externe nummer vervolgens manueel vormen of met behulp van een
andere sneltoets.

DSS/sneltoetsen programmeren (Menu)

==∀
MENU

MENU

MENU

List

Cfwd

Abb

Dir

DND

Fctn

ICM

OneT

Alm

Prog

↓

DSS/sneltoetsen programmeren(Servicecode)

H
E
A
Druk op de
Vorm de
luidsprekertoets. servicecode.

WK

A

Selecteer de
sneltoets.
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Vorm
functiecode 01
(sneltoets).

Sla op (indien
nodig).
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Ω
Vorm het
nummer, de
binnenpost of de
servicecode.

Sla op.

Beëindig.
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Bellen met DSS/sneltoets

W λΑΕ
Sneltoets

Selecteer toets.

Het
telefoontoestel
belt automatisch
in handsfree
modus.

Neem de hoorn
van de haak.

Praat.

of

ΑW η Ε
Sneltoets

Neem de
hoorn van de
haak.

Selecteer
toets.

Het telefoontoestel belt
automatisch in handsfree
Handenvrij modus.

Praat.

DSS-toetsen
Beschrijving:
Met behulp van DSS-toetsen kunt u interne binnenposten bellen door op de toets in kwestie te
drukken. Als u een gesprek naar hen wilt doorverbinden, hoeft u dan niet eerst op “Hold” te
drukken.
De LED van een DSS-toets geeft ook de status van de binnenpost weer.

Status van DSS-toetsen (functiecode 01)

WWWW
Binnenpost

UIT:
Binnenpost is
vrij.

Binnenpost

AAN:
Binnenpost is
bezet of belt.

Binnenpost

KNIPPERT snel:
Binnenpost heeft
DND of
doorverbinden
(“Call Forward”)
geactiveerd.

Binnenpost

Afwisselend
AAN:
Binnenpost heeft
“Call Forward”
naar “Voice Mail”
geactiveerd.

DSS-toetsen gebruiken

W λΑΕ
Binnenpost

Handsfree
Handenvrij

Om hoorn te
gebruiken.
17

Praat.
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modus

Verkorte nummering
Beschrijving:
Met behulp van de verkorte nummering hebt krijgt u snel toegang tot vaak gebruikte nummers.
Telefoontoestellen met display scherm kunnen nummers zoeken op naam. U kunt de
nummers ook selecteren via de verkorte nummerlijst. Het opgeslagen nummer mag maximaal
24 cijfers lang zijn.

Verkorte nummervorming gebruiken

H
A
C

of

Servicecode
voor gewone
verkorte
nummering.

H
A
D
Servicecode
voor
gegroepeerde
verkorte
nummering.

Ω ΑηΕ
Neem de hoorn Beltoon: wacht
Selecteer verkorte
nummerlijst (“Abb. Dial van de haak.
op antwoord.
Bin“) (1, 2 of 3 cijfers
afhankelijk van
systeemprogrammatie).

Praat.

Bellen op naam

∀ ς Ωςη
MENU

List
Dir
ICM

MENU

ABBc
Gewone verkorte
nummering.
ABBg
Gegroepeerde
verkorte nummering

Prog

MENU

Eerste letter
van de naam
2 – ABCabc,
3 – DEFdef ...
9- WXYZwxyz
# = volgende
letter

EXT.
Interne
nummers
OneT
Sneltoetsen

18

↑
Volgende
↓
Vorige
Dial
Geselecteerd
item vormen.
←
Letter wissen

Bezet- of
beltoon: wacht
op antwoord.
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Nummers opslaan in verkorte nummerlijsten (Menu)

==!
MENU

MENU

MENU

List

Cfwd

Abb

ir

DND

Fctn

ICM

OneT

Alm

Prog

↓
Meer

↑
Terug

Nummers opslaan in verkorte nummerlijsten (Servicecode)

H
E
C

Of

Servicecode
voor gewone
verkorte
nummering

H
E
D
Servicecode
voor
gegroepeerde
verkorte
nummering.

Ω

Ω

Vorm het
nummer.

Voer een naam
in.

Sla op.

Sla op.

Ω
Selecteer verkorte
nummerlijst (“Abb. Dial
Bin” (1, 2 of 3 tekens
afhankelijk van
systeemprogrammatie).

Beëindig.

Een naam invoeren
U kunt namen gebruiken voor interne binnenposten, verkorte nummertoetsen en sneltoetsen. Om een
naam in te voeren, gebruikt u de toetsen van uw telefoontoestel. U drukt bv. eenmaal op de “2”-toets
voor de “A”, tweemaal voor de “B”, enz..…. De letters staan vermeld op de toets of u vindt ze terug in
de volgende tabel.
Om de volgende letter in te voeren, drukt u gewoon op de kiestoets in kwestie, of als dit dezelfde is als
de vorige, drukt u eerst op “#“ om te aanvaarden en gaat u dan naar de volgende letter.
Nummer
toets
1
2

Letter
1 → @ → speciale tekens
A→B→C→a→b→c→ 2↵
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3
4
5
6
7
8
9
0
#
∗
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D→E→F→3→d→e→f↵
G → H → I → g → h → i →4 ↵
J→K→L→j→k→l→5↵
M→N→O→m→n→o→6↵
P→Q→R→S→p→q→r→s→7↵
T→U→V→t→u→v→8↵
W→X→Y→Z→w→x→y→z→9↵
0 → ! → “ → speciale tekens
Aanvaarden en de cursor verplaatsen naar de
volgende positie (of een spatie invoeren).
∗ → + →, → - →. → speciale tekens

Gemeenschappelijke functies annuleren
Beschrijving:
U kunt sommige functies annuleren met behulp van een gemeenschappelijke annulatiecode.
Zo kunt u de functie annuleren zonder dat u de servicecode van de functie kent. De volgende
functies kunnen geannuleerd worden met behulp van deze code:
Niet storen, Doorverbinden, Follow Me, Laatst gevormde nummer, Bericht in wachtrij,
Tekstberichten, Alarm.

G
B
K

λ

λ

Interne kiestoon.

Bevestigingstoon. Beëindig.

Servicecode
voor annuleren.
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Intercomgesprekken (Voice Call / Signal)
Beschrijving:
Bij intercomgesprekken met Voice modus kunt u rechtstreeks praten met de persoon op de
gebelde binnenpost. De persoon op de gebelde binnenpost hoeft niets te doen om het
gesprek te beantwoorden: hij moet gewoon praten. U kunt de microfoon uitschakelen met
behulp van Microfoon Uitschakelen.
Signal modus is de standaard gespreksmodus. Het telefoontoestel belt tot het gesprek wordt
beantwoord.

Uw telefoontoestel instellen op Voice Call modus

H
B
A
Druk op de
toets.

Servicecode
voor “Voice Call”

λ
Bevestigingstoon Beëindig.

Uw telefoontoestel instellen op Signal modus

H
B
C
Druk op de
toets.

Servicecode
voor “Signal
Call”.

λ
Bevestigingstoon Beëindig.

Overschakelen tussen Voice/Signal modus met servicecode

η
Er wordt gebeld
en de signal
modus moet
aangepast
worden.

A

Vorm de
servicecode.

⇒
Signal modus is
gewijzigd.
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Overschakelen tussen Voice/Signal modus via Menu

η! ⇒
MENU

U hebt gebeld en Menu
wilt de signal
Voice of Sig
modus
aanpassen.

Signal mode is
gewijzigd.

Oproep doorschakelen (“Call Forward“)
Beschrijving:
De “Call Forward“ (Oproep doorschakelen) functie schakelt uw gesprekken door naar andere
binnenposten. Met “Call Forward“ kunt u ervoor zorgen dat uw oproepen beantwoord worden,
zelfs als u niet op uw plaats bent. Er zijn vijf verschillende opties voor het doorschakelen van
oproepen.
Als u beschikt over een telefoontoestel met displayscherm, geeft de displayhet scherm aan
dat een doorschakeling geactiveerd is;, in andere gevallen is het aanbevolen een functietoets
te programmeren voor de gewenste doorschakeling (zie Functietoetsen programmeren).

Oproep doorschakelen “Off-premise”

G
A
C

λ
Kiestoon.

F

Servicecode voor Type: Offspecifieke “Call
premise
Forward”

Ω

λW

Vorm het
nummer.

Bevestigingstoon Bijbehorende
“call forward”
functietoets
knippert.

Sla op.

K
Trunk Access
Code

Call
Forward

22

Beëindig.
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Oproep doorschakelen “Off-Premise” annuleren

G
A
C

λ
Interne kiestoon.

λ
Bevestigingstoon Beëindig.

F

Servicecode voor Type: Offspecifieke
premise
doorschakeling
gesprek

Sla op
(zonder
nummer).

Call
Forward

W
Bijbehorende
“call forward”
functietoets
knippert.

Oproep doorschakelen (“Call Forward“)

H
D

λ
Interne kiestoon.

Servicecode voor Type:
2 – allebei
“Call Forward”.
rinkelen
3 – bezet
5 – timer
8 – onmiddellijk

Ωλ
Nummer
bestemmeling.

Ω
Call
Forward

W

Bevestigingstoon Beëindig.
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Bijbehorende
“call forward”
functietoets
knippert.

A

Activeren
of
0 – uitschakelen.
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Oproep doorschakelen annuleren (Allemaal)

Ω
Call Forward
Type:
848-allebei
rinkelen
843-bezet
845-timer
848-onmiddellijk

Call
Forward

W

K

Schakel uit.

Beëindig.

Bijbehorende
“call forward”
functietoets
knippert.

Oproep doorschakelen met menu (telefoontoestel niet in gebruik)

=!ςς
MENU

Prog
Programmeren

MENU

Cfwd
“Call Forward”

MENU

Sta
Interne
binnenpost
Dev
Speciaal
CncL
Cfwd annuleren

Ω

MENU

Imm
N/NA
↓
N/A
Flw
Both

onmiddellijk
bezet/geen antwoord
meer
timer
Follow -Me
allebei rinkelen

OffP externe
bestemmeling

ςW
MENU

Voer nummer
bestemmeling
in.

Selecteer welke
Voor externe
bestemmelingen: oproepen
doorgeschakeld
Alleen
moeten worden.
(Voer voor
aanvaarden voor All
externe
externe
Alle oproepen
bestemmelingen bestemmelingen. Ext
Trunk access
Alleen externe
Code ”0“ in.)
oproepen
Sta
Alleen interne
oproepen
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Call
Forward

Bijbehorende
“call forward”
functietoets
knippert.
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Oproep doorschakelen / Follow -Me
Beschrijving:
Wanneer u aan het bureau van een collega werkt, kunt u uw oproepen doorschakelen naar
zijn telefoontoestel door een Follow -Me in te stellen op zijn binnenpost.
Wanneer er een gesprek voor u binnenkomt, rinkelen beide telefoontoestellen.
Wanneer u “Follow -Mme“ voor uw telefoontoestel activeert vanop een andere binnenpost,
wordt de oorspronkelijke “Follow -Me“ geannuleerd.

Activeren

H
D
F
Druk op de
toets.

Servicecode
voor “Follow Me”.

A
Stel in.

Ωη
Nummer
binnenpost
voor “Follow Me”.

Bevestigingstoon

∆
De displayHet
scherm geeft de
status weer.

Beëindig.

Annuleren

H
D
F
Druk op de
toets.

Servicecode
voor “Follow Me”

K
Annuleer.
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Ω
Welke “Follow Me” wilt u
annuleren?
Allemaal – 0, of
Nummer
bestemmeling.

Beëindig.
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Call Pickup
Beschrijving:
U kunt inkomende gesprekken opnemen van andere binnenposten in dezelfde “Pick-up“ groep.

Oproep opnemen van uw eigen groep

H
F
G

⇒
Binnenpost in
eigen “Pick-up”
groep rinkelt.

Druk op de
luidsprekertoets
of neem de
hoorn van de
haak.

Vorm de Service
Code.

ΑΕ
Neem de hoorn
van de haak.

Praat.

Oproep opnemen van binnenpost

G
A
E
Druk op de
luidsprekertoets
of neem de
hoorn van de
haak.

Vorm de
servicecode.

ΩΑΕ
Nummer van de Neem de hoorn
binnenpost die van de haak.
rinkelt.

Praat.

“Camp On / Callback” instellen
Beschrijving:
Als u belt naar een binnenpost die bezet is, kunt u een automatische Callback Terugbelactie
instellen om tijd te besparen door het nummer niet opnieuw te moeten vormen.
Er zijn twee opties voor “Camp on / Callback“:
1. Activeer “Camp on / Callback” wanneer u een bezettoon hoort en houd de hoorn van de
haak. Nadat het gesprek van de andere binnenpost beëindigd is, wordt u automatisch
verbonden met deze binnenpost.
2. Activeer “Camp on / Callback” wanneer u een bezettoon hoort en leg de hoorn op de haak.
U kunt ondertussen andere gesprekken voeren of gewoon wachten op de callback.
Wanneer het gesprek op de callback-binnenpost beëindigd is, belt het systeem u. Wanneer
u de hoorn opneemt, belt het systeem automatisch naar de andere binnenpost. Als u niet
opneemt, wordt de callback terugbelactie geannuleerd.
3. U belt naar een binnenpost die niet bezet is. Zolang u de beltoon hoort, kunt u de callback
terugbelactie activeren. De callback terugbelactie wordt gestart nadat het volgende
gesprek op de binnenpost van de bestemmeling beëindigd is.
4. U kunt slechts één callback terugbelactie tegelijkertijd instellen voor uw binnenpost.
26

SOPHO IPC 500 telefoontoestellen

“Camp On” instellen (Servicecode)

H
E
K

η

U belt naar een
Vorm de
nummer en hoort servicecode.
een bezettoon.

⇒ ηΕ
Wacht tot het
gesprek op de
andere
binnenpost
beëindigd is.

U hoort een
beltoon.

Wacht op
antwoord.

“Callback” instellen (Menu)

η)
MENU

MW
U belt naar een
nummer en hoort Bericht versturen
Vmsg
een bezettoon.
Camp
Callback
Barg

Automatische “Callback” (Servicecode)

H
E
K

η

ηα∆

U belt naar een
Servicecode
nummer en hoort voor “Camp On /
een bezet- of
Callback”
een beltoon.

Bevestigingstoon Leg de hoorn
in.

De displayHet
scherm geeft de
callback terugbel
informatie weer.

⇒ λΑηΕ
Einde gesprek
op binnenpost
van
bestemmeling.

De telefoon
rinkelt.

Neem de hoorn
van de haak.
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De binnenpost
van de
bestemmeling
rinkelt, u hoort
een beltoon.

Wacht op
antwoord.
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Conferentiegesprekken
Beschrijving:
Met behulp van de functie “Conferentiegesprek” kunt u meerdere binnenposten toevoegen
aan een actief gesprek. In een conferentiegesprek kunnen maximaal 31 binnenposten worden
toegevoegd.
Een deelnemer aan het conferentiegesprek kan het gesprek verlaten door de hoorn op te
leggen.
Indien de binnenpost die het conferentiegesprek gestart heeft de hoorn oplegt, wordt het hele
conferentiegesprek beëindigd. Indien er echter nog een andere interne binnenpost bij
betrokken is, krijgt deze het conferentiegesprek.

Een conferentiegesprek starten

H
B
F

Ε
Praat.

Ω

Kiestoon: anderen Vorm het nummer.
Om een deelnemer toe
horen
achtergrondmuziek. te voegen.

Druk op de toets.

η
Wacht op antwoord.

of
Druk op de toets
om binnenpost toe
te voegen.

Druk op de toets:
extern gesprek
beëindigen.

Ε
Druk op de toets.
Start
conferentiegesprek.

Conferentiegesprek

Of

Ω
Vorm het nummer:
Om nog meer
deelnemers toe te
voegen.

Nieuwe deelnemers toevoegen aan uw conferentiegesprek

28
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Ε

Ω

Conferentiegesprek Druk op de
toets.

Vorm het
nummer.

29
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Een conferentiegesprek starten (Menu)

Ε ! ς Ωη
MENU

MENU

Praat.

Conf
Een
of...
conferentiegesprek AnHd
starten.
Terug naar uw
eerste gesprek.

Vorm het
nummer. “0“
voor externe
gesprekken.

U hoort een
bezet- of een
beltoon.

Dir
Gebruik een
verkorte
nummerlijst.
OF

!Ε ! !
MENU

MENU

MENU

Om indien
nodig
meerdere
bijkomende
deelnemers
toe te voegen.

Cncl
Binnenpost
Om het gesprek te antwoordt.
annuleren.

Add
Binnenpost
toevoegen aan uw
conferentiegesprek.
Rls

ηΕ
Alle deelnemers
Conferentiegesprek
aan het
conferentiegesprek
horen een
bevestigingstoon.

Uw conferentiegesprek annuleren

Εα
Conferentiegesprek Leg de hoorn
op.
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Begin
Conferentiegesprek starten.
Dir
Verkorte
nummerlijst
gebruiken.
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Hoofdtelefoons gebruiken
Beschrijving:
Aan de onderkant van uw telefoontoestel bevindt zich een poort voor een hoofdtelefoon. U
kunt bellen met behulp van de hoorn, handsfree handenvrij of met een hoofdtelefoon. U kunt
de modus ook wijzigen tijdens een gesprek. Meeluisteren (“group listening”) werkt ook met
een hoofdtelefoon.
Om een hoofdtelefoon te gebruiken hebt u een functietoets met code 05 nodig (zie
Functietoetsen programmeren).

Een gesprek beantwoorden met een hoofdtelefoon

⇒ WW ⇒ W
Hoofdtelefoon

Signaal.

Druk op de
toets.

Hoofdtelefoon

Hoofdtelefoon

LED brandt
Gebruik de
terwijl binnenpost hoofdtelefoon.
bezet is.

Druk om
gesprek te
beëindigen.

Bellen met een hoofdtelefoon

WWΩ ⇒ W
Hoofdtelefoon

Druk op de
toets.

Hoofdtelefoon

Hoofdtelefoon

Bel het
LED brandt
terwijl binnenpost nummer.
bezet is.

Gebruik de
hoofdtelefoon.

Druk om
gesprek te
beëindigen.

Overschakelen van hoorn naar hoofdtelefoon

ΕW W ⇒ W
Hoofdtelefoon

Praat.

Druk op de
toets.

Hoofdtelefoon

LED brandt.
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Hoofdtelefoon

Gebruik de
hoofdtelefoon.

Druk om
gesprek te
beëindigen.
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Overschakelen van hoofdtelefoon naar hoorn

W ΑW Ε
Hoofdtelefoon

Hoofdtelefoon

Neem de hoorn
Bellen in
hoofdtelefoonmodus. van de haak.

Druk om over
te schakelen.

Praat via de
hoorn.

Niet storen
Beschrijving:
“Niet storen” blokkeert inkomende gesprekken en paging oproepen. DND heeft geen effect op
uitgaande gesprekken.
Hoewel de displayhet scherm weergeeft dat DND (niet storen – “Do Not Disturb”) geactiveerd
is, is het aanbevolen om een functietoets te programmeren voor de functie “Niet storen” (zie
Functietoetsen programmeren).
Er zijn vier verschillende soorten “niet storen” (DND) beschikbaar.

Niet storen

W Ω∆W ρ
Niet
storen

Druk op DNDfunctietoets of
vorm
servicecode 847.

Niet
storen

0 – annuleren
1 - extern
2 – intern
3 - ext. + int.
4–
Cfwdgesprek
doorverbinden

Geactiveerde
DND wordt
weergegeven op
de displayhet
scherm.
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Bij geactiveerde
DND brandt de
LED.
Bij geactiveerde
“Call Forward”
knippert de LED.

Binnenpost

Bij geactiveerde
interne DND
knippert een
DSS-toets op
andere
binnenposten.
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Functietoetsen programmeren
Beschrijving:
Elk System telefoontoestel beschikt over programmeerbare functietoetsen waarmee u snel
toegang hebt tot de systeemfuncties. U kunt ze programmeren naargelang uw persoonlijke
behoeften.

Een functietoets programmeren
Er zijn twee soorten functietoetsen beschikbaar: toetsen die beginnen met een asterisk (*) en deze
zonder asterisk. Het is niet mogelijk om een toets met een “*”-functie op te heffen met een gewone
functie en omgekeerd. Om de functies aan te passen moet u de toets eerst wissen.

H
E
A
Druk op de
luidsprekertoets.

of
OF

Functies zonder
asterisk (*).

Functies met
asterisk (*).

WΩ
Selecteer de
functietoets.

Voer de
functiecode in

H
E
B

Ω

Druk indien
nodig op de
toets. (zie tabel)

Voer parameter
in indien nodig.
(zie tabel)

Wis met : “00”
of “000”.

Beëindig.

Functietoetsen controleren:

W∆
Functie

Druk op de toets. Selecteer de
functietoets.

Display Scherm
geeft
geprogrammeerde
functie weer.
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Druk op de toets
indien nodig. (zie
tabel)

SOPHO IPC 500 telefoontoestellen

Een functietoets programmeren (Menu)
Met de menutoetsen kunt u alleen functies zonder asterisk programmeren. Bestaande
functietoetsen met asterisk-functies kunnen niet gewijzigd worden.

==∀W Ω
MENU

MENU

MENU

List

Cfwd

Abb

Dir

DND

Fctn

ICM

OneT

Alm

Prog

↓
Meer

↑
Terug

Selecteer de
functietoets.

Ω
Druk op de toets Voer de
Druk op de toets Beëindig.
indien nodig. (zie parameter in
indien nodig. (zie
tabel)
indien nodig. (zie tabel)
tabel)

Vaak voorkomende functiecodes:
Code
01
02
03
04
05
06
07
08
09
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22

Beschrijving (Functietoetsen met SC 851)
DSS / sneltoets
Microfoon uitschakelen
DND-toets
Achtergrondmuziek AAN/UIT
Hoofdtelefoon-toets
Doorschakelen
Conferentiegesprek
Lijst inkomende belleridentificaties
Dag/Nachtmodus + Bijkomende gegevens
Call ForwardOproep doorschakelen – Onmiddellijk
Oproep doorschakelen Call Forward – Bezet
Oproep doorschakelen Call Forward – Geen antwoord
Oproep doorschakelen Call Forward – Bezet/geen antwoord
Oproep doorschakelen Call Forward – Beide rinkelen
Oproep doorschakelen Call Forward - Follow Me
Oproep doorschakelen Call Forward – Station (intern)
Oproep doorschakelen Call Forward - Toestel (speciale Clf)
Tekstbericht + Tekstnummer [Text00-19]
Extern Zone Paging
Extern Alle Paging
Intern Zone Paging
Intern Alle Paging
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Voer de
functiecode in.

Wis met: “00”
of “000”.
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Code
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
63
66
67
68
69
70
71
77
78
79
80
81

Beschrijving (Functietoetsen met SC 851)
Meet Mme page antwoord
Oproep opnemen voor eigen groep
Oproep opnemen voor alle groepen
Oproep opnemen voor vermelde groep + parameter [groepsnummer]
Verkorte nummering – Gemeenschappelijk/persoonlijk
Verkorte nummering – Groep
Herhaling Redial
Redial opgeslagen nummer
Memo Dial
Mondeling conferentiegesprek (privacy release)
Signaal hoorn van de haak
Barge In
Camp On / Callback
Department Step Call
DND Call FWD opheffen
Bericht in wachtrij
Room Monitoring
Transmissie hoorn afsluiten
Secretary Call [intern nummer]
Secretary Call opnemen [intern nummer]
Series Call
Gemeenschappelijke wachtstand
Exclusieve wachtstand
Afdelingsgroep wegnemen
Omgekeerde voice over
Voice over
Call Redirect + parameter [intern nummer]
Account code
Group Relais + Parameter [Relaisnummer 0-8]
Automatisch beantwoorden met vertraagd bericht
Automatisch beantwoorden met vertraagde start bericht
Externe Call ForwardOproepdoorschakeling met deurtelefoon
Naamwijziging binnenpost
Presence Display Operation + Parameter [001 – 300]
Presence Display Indication + Parameter [001 – 300]
Automatische doorschakeling bij Dept. Group Call + Parameter [Groep 01 –
64]
Vertraagde doorschakeling bij Dept. Group Call + Parameter [01 – 64]
DND bij Dept. Group Call + Parameter [Groep 01 – 64]
CLIR Modus
CTI Communicatie
Mail Box + Parameter [intern nummer]
Voicemail Service + Parameter [Functie 0-2]
Recording Service + Parameter [Functie 0-2]
Auto attendant + Parameter [intern nummer]
Attendant bericht wijzigen
Voice-Mail (in-Skin) + Parameter [Mailboxnummer]
Voice-Mail (in-Skin) Opname conversatie (PGDAD – ACI)
Voice-Mail (in-Skin) Auto Attendant + Parameter [Mailboxnummer]
Tandem Ringing Setup
Auto Transfer to Transfer
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Code
*01
*02
*03
*04
*05
*06

Beschrijving (Functie met SC 852)
Lijntoets + Parameter [Lijn nr. 001-200]
Trunk Group Access + Parameter [Trunk Group 1-9 / 01-99 / 001-100]
Toets virtuele binnenpost
Parkeertoets + parameter [01 – 64]
Lustoets + Parameter [Functie 0-2]
Netwerk met AspireNet

Vaak gebruikte servicecodes
700
701
702
703
704
705
706
707
708
711
712
713
715
716
718
720
726
744
745
750
751
754
763
766
771
778
779
780
788
789
800
801
802
803
804
805
807
808
809
810
812
813
814
815
816
818
821
822
823

Nummervorming blokkeren
Nummervorming blokkeren door supervisor
Automatisch doorschakelen instellen per binnenpostgroep
Automatisch doorschakelen annuleren per binnenpostgroep
Automatische bestemmeling per binnenpostgroep
Vertraagd doorschakelen per binnenpostgroep
Vertraagd doorschakelen annuleren per binnenpostgroep
DND instellen per binnenpostgroep
DND annuleren per binnenpostgroep
Afspelen algemeen bericht (VRS)
Algemeen bericht opnemen en wissen (VRS)
VAU/Off-premise Call ForwardingOproepdoorschakeling
Binnenpost rechtstreeks opnemen
Bediening voor VRS-bericht
Schakeling nachtmodus (andere groep)
Gemeenschappelijke servicecode annuleren
Bericht laten bij wachten
Beide rinkelen
Trunk Port uitschakelen
Pilot Group Withdrawing (uit de groep zetten)
Gecombineerde Paging
SLT Live opname
Walking Toll beperking
Hotel PMS Toll beperking instellen
Weergave kosten door de supervisor
LCD taalselectie
Tweede oproep voor VRS/DISA/DID/DIL
Binnenpostgroep activeren “all ring”
Omschakeling belmodus hoofdtelefoon
Transfer Dial instelling voor Out Of Range
Binnenpostnaam instellen
Paging interne groep
Toegang deurtelefoon
Externe Paging
Trunk Group Access
Specifieke Trunk Access
DND/FWD opheffen (Bypass Call)
Step Call
Signaal hoorn van de haak annuleren
Barge-in
Omschakeling Voice Call – Signal Call
Gemeenschappelijke snelnummering
Snelnummering groep
Opgeslagen nummer vormen
Terug bellen laatste nummer
Omschakeling dag/nachtmodus
Handsfree Handenvrij Inkomende intercomoproepen activeren
Externe Call ForwardOproepdoorschakeling met deurtelefoon
Force Ringing bij inkomende intercomoproepen
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824
825
826
827
828
829
831
832
836
841
842
843
844
845
846
847
848
850
851
852
853
854
855
856
861
862
863
864
865
866
867
868
869
870
871
872
873
875
876
881
883
884
885
888
891
894
899
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Geluid toets activeren/uitschakelen
BGM Aan/Uit (achtergrond muziek)
Conferentiegesprek
Wekker instellen
Systeemtijd/datum instellen
Belvolume instellen
Park wachtrij
Groep wachtrij
Instellen tekstbericht
Bericht in wachtrij
Oproep doorschakelen Call Forward – beide rinkelen
Oproep doorschakelen Call Forward – bezet
Oproep doorschakelen Call Forward – bezet/geen antwoord
Oproep doorschakelen Call Forward – geen antwoord
Follow M-me activeren/uitschakelen
DND (niet storen)
Oproep doorschakelen Call Forward – onmiddellijk
Camp-on activeren
Functietoets programmeren (normaal functieniveau)
Functietoets programmeren (uitzichtniveau)
Gemeenschappelijke verkorte nummers instellen
Verkorte nummers groep instellen
DSS / sneltoetsen programmeren
Rechtstreekse oproep eigen groep opnemen
Park wachtrij beantwoorden
Groep wachtrij beantwoorden
Meet-me beantwoorden in dezelfde Paging groep
Meet-me beantwoorden naar specifieke interne Paging groep
Meet-me beantwoorden naar externe Paging
Trunk Access via netwerk
Oproep opnemen
Oproep opnemen voor specifieke groep
Oproep opnemen voor een andere groep
Camp-on uitschakelen
Bericht in wachtrij annuleren
Antwoorden voor niet-rinkelende lijnen
Alle berichten in wachtrij annuleren
Toll Restriction tijdelijk overschrijven
Lijst Redial laatste nummers wissen
Toon achtergrondmuziek aanpassen
Algemene aanduiding doel
Centrale toegang Voice Mail
Lijst opgeslagen gevormde nummers wissen
Oproep doorschakelen Call Forward (gecombineerde methode)
Rekeningcode
Oproep in wachtrij beantwoorden/Antwoord splitsen voor SLT
SLT Call-back test (analoog toestel)
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Voicemail
Beschrijving:
Het Voicemail systeem beschikt over gemeenschappelijke en persoonlijke mailboxens
waarmee u oproepen kunt doorschakelen naar een individuele mailbox. De beller krijgt één
van de drie mogelijke begroetingen te horen. Indien het gesprek wordt doorgeschakeld naar
de voicemail wanneer het toestel in gesprek is, kunt u begroeting 3 automatisch afspelen.
U kunt de berichten lokaal of vanaf een externe bron controleren door naar uw mailbox te
bellen en uw wachtwoord in te voeren. System tTelefoons met display scherm zijn uitgerust
met gebruiksvriendelijke interactieve menutoetsen.
Van buitenaf kunt u:
• berichten beluisteren;
• uw begroetingen veranderen;
• oproep doorschakeling Call Forward naar uw mailbox activeren;
• uw wachtwoord voor de mailbox wijzigen;
• berichtmelding activeren.

Status mailbox (functiecode 67)

WWWWΘ
Mailbox

UIT:
Geen berichten.

Mailbox

AAN:
Oude berichten.

Mailbox

Knippert op
dubbele
snelheid:
U hebt nieuwe
berichten.

Mailbox

Knippert traag:
“Geen berichten
nalaten”
geactiveerd.

Knippert groen
op dubbele
snelheid:
U hebt nieuwe
berichten.

Voicemail servicecodes
Functies (Services)
1# Bericht afspelen
2# Bericht verzenden naar groep met
meerdere bestemmelingen
32# Begroeting 1 opnemen
33# Begroeting 2 opnemen
34# Begroeting 3 opnemen
31# Begroeting 1 afspelen
35# Begroeting 2 afspelen
36# Begroeting 3 afspelen
37# Begroeting 1 wissen
38# Begroeting 2 wissen
39# Begroeting 3 wissen

Optionele Functies (Opties)
1# Bericht opnieuw weergeven
4# Pauze/Weergave herstarten
2# Bericht kopiëren
3# Weergave 8 seconden vooruit spoelen
6# Weergave 8 seconden achteruit spoelen
7# Bericht wissen en volgende bericht
weergeven (tijdens weergave bericht)
0# Wissen bevestigen
9# Bericht opslaan en volgende bericht
weergeven
28# Bericht verzenden
*# Afsluiten

61# Berichtmelding
62# Automatische bediening activeren
65# Wachtwoord instellen (9999 = wissen)
66# Controle berichtregistratie instellen
7# Alle berichten wissen
9# Opname bericht beëindigen
0# Help
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Toegang tot Voicemail

W
Mailbox

H
H
D

Of

Druk op de
Servicecode
luidsprekertoets. voor de toegang
tot de mailbox/

Druk op de
functietoets voor
uw mailbox.

λΩ
Beluister
aankondiging!

L

Bevestig.
Voer
wachtwoord van
4 cijfers of letters
in.

Ω
Voer het
nummer van de
mailbox in +
“#” of gebruik
de
functietoetsen.

λ
De berichten
worden
weergegeven.

Voicemail services: berichten weergeven

⇒
U bevindt zich in
het hoofdmenu
van de mailbox.
U hoort nu
“Service Code
Please”.

A
Selecteer
service
Berichten
weergeven
(“Play
messages“)

L
Bevestig.

λΩ
Selecteer optie:
1# Opnieuw
weergeven
(“Replay”)
2# Kopiëren
naar andere
mailbox
7# Wissen
9# Opslaan
*# Afsluiten

De berichten
worden
afgespeeld.

Volgende bericht

Ω
Mailbox
nummer voor

L

Bevestig.

K
L
Kopieer het
bericht.
39

of

J
L
Sluit af en selecteer
een nieuwe optie.
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kopiëren.
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Alle berichten wissen (menu mailbox)

⇒
U bevindt zich in
het hoofdmenu
van de mailbox.
U hoort nu
“Service Code
Please”.

G

L

Service Alle
Bevestig.
berichten wissen

K
L
Bevestig het
wissen of kies
*# Afsluiten.

⇒
U bevindt zich in
het hoofdmenu
van de mailbox.
U hoort nu
“Service Code
Please”.

Oproep doorschakelen naar mailbox (menu mailbox)

⇒
U bevindt zich in
het hoofdmenu
van de mailbox.
U hoort nu
“Service Code
Please”.

F
B
Service voor
Call Forward
MailBox.

L
Bevestig.

K
L

λ
Luister naar de
aankondiging.

Verander de
Call Forward
modus of kies
*# = Exit.

Oproep doorschakelen naar mailbox (functiecode 70)

W ⇒ W∆
Cfwd MB

Cfwd MB

Meerdere keren
drukken op
functietoets
(code 70).

Toets geeft status weer met
verschillende knipperpatronen. De
status verschijnt ook op het scherm
de display.

Oproep doorschakelen naar mailbox (status)

WWWWW
Cfwd MB

UIT:
Geen
doorschakeling.

Cfwd MB

AAN:
Onmiddellijk
doorschakelen.

Cfwd MB

Knippert
dubbel:
Doorschakelen
indien bezet.
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Cfwd MB

Knippert:
Doorschakelen
indien bezet /
geen antwoord.

Cfwd MB

Knippert snel:
Doorschakelen
indien geen
antwoord.
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Een begroeting opnemen (menu mailbox)
Begroeting 2 kan automatisch worden gebruikt wanneer uw binnenpost bezet is op
voorwaarde dat de begroeting is ingesteld in de systeemprogrammatie.

I
L

⇒ ΑΩΕ
U bevindt zich in
het hoofdmenu
van de mailbox.
U hoort nu
“Service Code
Please”.

Neem de hoorn
van de haak.

Service Bericht
opnemen.
32# Bericht 1
33# Bericht 2
34# Bericht 3

Spreek in de
hoorn.

Beëindig
opname.

Een begroeting beluisteren (menu mailbox)

⇒ Ωλ ⇒
U bevindt zich in
het hoofdmenu
van de mailbox.
U hoort nu
“Service Code
Please”.

Service Bericht
beluisteren.
31# Bericht 1
35# Bericht 2
36# Bericht 3

Beluister
begroeting.

U bevindt zich in
het hoofdmenu
van de mailbox.
U hoort nu
“Service Code
Please”.

Een begroeting wissen (menu mailbox)

K
L

⇒ Ωλ
U bevindt zich in
het hoofdmenu
van de mailbox.
U hoort nu
“Service Code
Please”.

Service Bericht
wissen.
37# Bericht 1
38# Bericht 2
39# Bericht 3

Beluister
aankondiging!

Bevestig.
Of kies
*# = Afsluiten.

⇒
U bevindt zich in
het hoofdmenu
van de mailbox.
U hoort nu
“Service Code
Please”.

Een begroeting selecteren (functiecode 71)

W

W

W

UIT:
Begroeting 1.
Druk om aan te passen.

AAN:
Begroeting 2.
Druk om aan te passen.

KNIPPERT:
Begroeting 3.
Druk om aan te passen.

Functie

Functie
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Wachtwoordinstellingen voor mailbox wijzigen/wissen (menu
mailbox)
Zonder een wachtwoordinstelling kunt u geen bericht melden.

⇒
U bevindt zich in
het hoofdmenu
van de mailbox.
U hoort nu
“Service Code
Please”.

K
L

F
E

L

Service voor
instelling
wachtwoord.

Bevestig
invoer.

L

Ω

Bevestig
Voer nieuw
wachtwoord van invoer.
4 cijfers of letters
in.
9999 = wissen

⇒

Sla wachtwoord U bevindt zich in
op.
het hoofdmenu
van de mailbox.
Of kies
U hoort nu
“Service Code
1# = Afsluiten.
Please”.

Bericht melden (menu mailbox)
Het systeem kan berichten die in uw mailbox werden achtergelaten versturen naar om het
even welke door u geselecteerde binnenpost. Wanneer een nieuw bericht werd achtergelaten,
belt de voicemail naar het geprogrammeerde nummer om het bericht te melden.

⇒

F
A

U bevindt zich in Service voor
het hoofdmenu melding
van de mailbox. berichten.
U hoort nu
“Service Code
Please”.

L

Bevestig
invoer.

L

K
L

Bevestig
invoer.

Melding
U hoort
instellen/annuleren “Service Code
of
Please“.
*# = afsluiten

⇒
43

ΩΩ
Selecteer:
1# – interne
bestemmeling.
2# – externe
bestemmeling.
0# – Annuleren

Voer het
nummer in.
Externe
bestemmelingen
zonder Trunk
Access Code.
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Menustructuur wanneer telefoon niet in gebruik is
List
Bellerlijsten

Redial
LND lijst

↑
Vorige pagina
↓
Volgende pagina
DEL
Nummer wissen

CID
Bellerlijst (extern)

↑
Vorige pagina
↓
Volgende pagina
Store
Nummer opslaan

Erase
Nummer wissen
Dir
Telefoonboek

ICM
Interne functie

ABBc
Telefoonboek
gemeenschappelijke
verkorte nummers
ABBg
Telefoonboek verkorte
nummers groep
EXT.
Telefoonboek voor
interne binnenposten
OneT
Sneltoetsen
InPg
Interne Paging
ExpG
Externe Paging
P/U
Oproep opnemen

↑
Vorige pagina
↓
Volgende pagina
Dial
Nummer vormen
←
Laatste cijfer wissen

P/U
Eigen groep
PAGE
Opnemen externe
Paging
GRP
Opnemen gedefinieerde
groep

↓
Barg
Breek in
Save
Nummer uit
geavanceerde LND lijst
bellen
↑
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OneT
Sneltoets
Abb
Gemeenschappelijke
verkorte nummers
TELBK
Telefoonboek groep

Prog
Programmatiemenu

Cfwd
Oproep doorschakelen
activeren
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>Sta
AME
Oproep doorschakelen Externe Voicemail
met interne
(niet bij Aspire Mailbox)
bestemmeling
Imm.
Oproep onmiddellijk
doorschakelen
B/NA
Bezet of geen antwoord
↓
N/A
Geen antwoord
Follow
Follow M-me
Both
Beide rinkelen
↑
Dev
Speciale
doorschakeling

Disp
Tekstbericht
OffP
Externe oproep
doorschakelen
PGrt
Oproep doorschakelen
met aankondiging

Cncl
Oproep doorschakelen
annuleren
DND
Niet storen

Set
Niet storen (DND)
instellen

Cncl
Niet storen annuleren
OneT
Sneltoetsen
programmeren
↓
Abb
Lijsten verkorte
nummers
programmeren
Fctn
Functietoetsen
programmeren
Alm
Alarmtijdstippen

ALM1
Slechts één tijdstip
45

Ext.
Niet storen voor externe
oproepen
ICM
Niet storen voor interne
oproepen
All
Niet storen voor alle
oproepen
Cfwto
Niet storen voor
doorgeschakelde
oproepen

SOPHO IPC 500 telefoontoestellen
instellen
ALM2
Dagelijks alarm
↑
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Hierbij verklaart “NEC Philips Unified Solutions” dat het toestel IPC 500 System Phone in
overeenstemming is met de essentiële eisen en met de andere relevante bepalingen van
richtlijn 1999/5/EG.
http://www.nec-philips.com/be



Informatie over afvalverwerking van producten
Voor landen in de Europese Unie
Het afgebeelde symbool werd aangebracht op uw product om u te informeren dat
elektrische en elektronische producten nooit mogen worden opgehaald en verwerkt als
huishoudelijk afval.
Elektrische en elektronische producten inclusief de kabels, stekkers en accessoires moeten
afzonderlijk worden opgehaald om een juiste behandeling, verwerking en recyclage mogelijk te
maken. Deze producten moeten worden overgebracht naar een speciale verwerkingsinstallatie
waar men beschikt over de best mogelijke technieken voor behandeling, verwerking en
recyclage. Gescheiden ophaling biedt grote voordelen: waardevolle materialen kunnen worden
hergebruikt en het voorkomt de verspreiding van ongewenste stoffen in de huishoudelijke
afvalstroom. Gescheiden ophaling en verwerking draagt bij tot de bescherming van de
volksgezondheid en het leefmilieu.
Er staan boetes op het Illegaal dumpen van elektrische en elektronische producten via de
algemene huishoudelijke afvalstroom.

Om de gescheiden ophaling en milieuvriendelijke recyclage te vergemakkelijken heeft NEC Philips regelingen getroffen
voor lokale ophaling en recyclage in alle lidstaten van de Europese Unie. Indien uw elektrische en elektronische
producten moeten worden opgehaald, moet u de contractuele afspraken raadplegen die uw bedrijf heeft gemaakt bij de
aankoop van deze producten. Indien deze informatie niet beschikbaar is, kunt u contact opnemen met de lokale NEC
Philips organisatie of kunt u ons contacteren op www.nec-philips.com/be

Voor landen buiten de Europese Unie
De ophaling en verwerking van elektrische en elektronische producten in landen buiten de Europese Unie moet
gebeuren conform de lokale reglementeringen. Indien geen afspraken werden gemaakt met NEC Philips Unified
Solutions of met uw leverancier, kunt u contact opnemen met de lokale overheden voor meer informatie.

NEC Philips Unified Solutions
P.O. Box 32
1200 JD Hilversum
Nederland

