Minivejledning Aastra 5000
PARKERING AF SAMTALER
Denne funktion gør det muligt for Dem at flytte en samtale med til at andet lokalnummer, idet De kan parkere
samtalen i systemet for derefter at trække den tilbage på et andet lokalnummer.
Parker en samtale:
Under en samtale tastes TRANSFER + *52 og læg røret på.
Genindtræk en samtale:
For at genindtrække en samtale, De har parkeret, tastes *53 + det lokalnummer hvorpå parkeringen blev oprettet.

SØGEGRUPPER
OPGRADERINGSKAMPAGNE

Er Deopmed
Spar
til 37i en
% søgegruppe, kan det ofte være praktisk at kunne melde sig ud. F.eks. hvis De ikke er ved telefonen.
Melde ud af søgegruppe:
De melder Dem ud af en søgegruppe ved at løfte røret, afvente klartone og taste *90.
Genindmelding i søgegruppe:
For at genindmelde Dem i søgegruppen løfter De røret, afventer klartone og taster *91.

FORSTYR IKKE
Når denne funktion er aktiveret, vil det ikke være muligt at ringe til Deres lokalnummer. (Kan bruges under
møder o.lign.) For at ”forstyr ikke” skal aktiveres korrekt er det en forudsætning, at De er meldt ud af en evt.
Søgegruppe.
Aktivering af ”forstyr ikke”:
Aktivering af ”forstyr ikke” gøres ved at løfte røret, taste *54 og lægge røret på.
Annullering af ”forstyr ikke”:
”Forstyr ikke” annulleres ved at løfte røret, taste *55 og lægge røret på.

OPRET KODE
Kode på telefon, kan bla. bruges til at slette alle numre i telefonbogen samt opkalds log.
Opret Kode (Første gang) *670 + 0000 + 1234 + 1234 (Kode bliver 1234)
Ønsker man at ændre sin kode på et senere tidspunkt fra 1234 til 4321 tastes *670 + 1234 + 4321 + 4321.

Aastra 6751i og 6753i systemtelefon
FACILITETER
• Bylinie						
• Opkald til omstillingsbord 				
• Indtrækning af opkald i samme gruppe 		
• Indtrækning af fælles klokke				
• Indtrækning af opkald udenfor egen gruppe 		
• Kortnumre					

0
9
*1
*2
*3 + lokalnummer
# 0000 - 2999

Omstilling af samtaler
• Omstilling					
• Tilbage til oprindeligt kald				
• Pendle						
• Trepartskonference				

Transfer + nummer
Transfer + 1
Transfer + 2
Transfer + 3

Notering
• Notering på ledigt eller optaget lokalnummer		
• Annuller					

Transfer + 5
*69

Samtale venter
• Besvar en ventende samtale				
• Tilbage til oprindeligt kald				
• Genoptag første samtale og parker samtale to		

Transfer + 90
Transfer + 1
Transfer + 2

Viderestilling
• Straks-viderestilling af alle opkald			
• Straks-viderestilling af alle opkald til voicemail		
• Annullering					

*71 + nummer
*701
*81

• Viderestilling af alle ved optaget			
• Viderestilling af alle ved optaget til voicemail		
• Annullering					

*76 + nummer
*702
#82

• Forsinket viderestilling (efter 3 ring)			
• Forsinket viderestilling til voicemail			
• Annullering					

*73 + nummer
*703
#83

• Følg-mig viderestilling				
• Annullering					

*75 + eget nummer
*86 + eget nummer

• Straks-viderestilling af interne opkald			
• Annullering					

*77 + nummer
*87

• Straks-viderestilling af alle eksterne opkald		
• Annullering					
• Slet alle viderestillinger på eget lokalnummer		

*78 + nummer
*88
*80

Aflytning af voicemail
• Aflytning fra egen telefon				

*671 (eller R tasten)

Søgegrupper
• Midlertidig udmeldelse af søgegruppe			
• Genindmeldelse					

*90
*91

Forstyr ikke
• Aktivering af forstyr ikke				
• Annullering					

*54
*55
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LOKAL OG EKSTERN OMSTILLING

VIDERESTILLING

De kan når som helst stille en samtale om til et andet nummer. Der skelnes mellem omstillning med præsentation
og omstilling uden præsentation.

Er De væk fra Deres telefon i en periode eller ikke vil forstyrres, kan De viderestille Deres opkald til et andet
lokalnummer eller til et eksternt nummer. De kan viderestille straks, forsinket eller hvis De er optaget. De kan
naturligvis ringe op fra Deres telefon, selvom De har lavet en viderestilling.

Omstilling med præsentation:
Under samtale tast TRANSFER + nummer, informèr om samtalen og læg røret på. Er der optaget eller der ikke
svares, kan De gå tilbage til den oprindelige samtale ved at taste TRANSFER + 1. Husk at taste 0, hvis De vil stille
om til et eksternt nummer.
Omstilling uden præsentation:
Under samtale tast TRANSFER + nummer og læg røret på. Husk at taste 0, hvis De vil stille om til et eksternt
nummer.

LOKALKALD OG NOTERING
Hvis De ønsker at ringe lokalt, er det enkelt. De løfter røret, afventer klartone og taster det ønskede lokalnummer.
Hvis der er optaget, eller der ikke bliver svaret, kan De tage notering på nummeret. Er nummeret optaget bliver De
ringet op så snart forbindelsen er fri. Bliver opkaldet ikke svaret, bliver De ringet op efter den anden part har lagt
røret på efter sin første samtale. De kan naturligvis stadig bruge Deres telefon, selvom de har lavet notering.
Opret notering på nummeret:
Tast TRANSFER + 5, afvent kvitteringstone og læg røret på.
Annullèr notering:
Løft røret, afvent klartone, tast *69 og læg røret på.

SAMTALE VENTER
Når de under en samtale hører et kort bip i røret betyder det, at der er en ekstern samtale, der venter på Dem. De
har nu mulighed for at besvare opkaldet og samtidig sætte den nuværende samtale på ”vent.
Tage en ventende samtale:
Når bippet høres tastes TRANSFER + 90, og de vil have den nye samtale i røret.
For at genoptage den oprindelige samtale og afslutte den nyindkomne samtale tastes TRANSFER + 1.
For at genoptage den oprindelige samtale og parkere den nyindkomnne samtale tastes TRANSFER + 2.

TREPARTSKONFERENCE
Det er med en trepartskonference muligt at tale med to personer på samme tid. Vær opmærksom på, at opkaldet
til 3.parten SKAL foretages af Dem.
Oprette en trepartskonference
En trepartskonference laves ved under en samtale at taste TRANSFER + nummeret på 3. parten. Når opkaldet
besvares, kan der ”pendles” (skiftes mellem de to samtaler) ved at taste TRANSFER + 2.
Ønskes en trepartskonference tastes TRANSFER + 3. Besvares opkaldet til 3. parten ikke, tager De den første
samtale tilbage ved at taste TRANSFER + 1.

Side 2

Straks-viderestilling:
Løft røret, afvent klartone, taste * 71 + lokalnummer eller eksternt nummer. Husk at der skal tastes 0 foran et
eksternt nummer.
For at annullere en straks-viderestilling tastes *81.
Viderestilling ved optaget:
Løft røret, afvent klartone, taste *76 + lokalnummer eller eksternt nummer. Husk at der skal tastes 0 foran et
eksternt nummer.
For at annullere en viderestilling ved optaget tastes *82.
Forsinket viderestilling:
Løft røret, afvent klartone, taste *73 + lokalnummer eller eksternt nummer. Husk at der skal tastes 0 foran et
eksternt nummer.
For at annullere en forsinket viderestilling tastes *83.
Følg-mig viderestilling:
Med en følg-mig viderestilling er det muligt at viderestille et lokalnummer fra en anden telefon. Viderestillingen skal
oprettes fra det nummer, hvortil opkaldene skal havne.
Tast *75 + eget lokalnummer.
For at annullere en følg-mig-viderestilling tastes *86 + eget lokalnummer. Annulleringen skal foregå fra en anden
telefon end Deres egen.
Viderestil interne opkald:
Løft røret, afvente klartone og taste *77 + nummer.
For at annullere en viderestilling af interne opkald tastes *87.
Viderestil eksterne opkald:
Løft røret, afvente klartone og taste *78 + nummer.
For at annullere en viderestilling af eksterne opkald tastes *88.
Viderestilling til voicemail:
Dette gøres på tre forskellige måder. De opretter en straks-viderestilling til voicemail ved at løfte røret, afvente
klartone, taste *701 og lægge røret på. En viderestilling til voicemail ved optaget oprettes med *702 og en forsinket
viderestilling til voicemail oprettes med *703.
Slet alle viderestillinger:
For at slette alle viderestillinger skal De løfte røret, afvente klartone og taste *80.
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