Vejledning til voicemail box / telefonsvarer
Din telefon er nu tilsluttet et voicemail system. Det betyder, at personen der
ringer til dig har mulighed for at lægge en besked til dig, hvis telefonen ikke
bliver svaret, eller du er optaget.
Før du kan tage din voicemail box i brug skal du indtale en velkomstbesked. Det
gøres ved, at du taster *671. Når du hører meddelelsen skal du følge anvisningen
der bliver afspillet.
Du bliver nu bedt om at indtaste din kode og afslutte med #. Din kode er fra start
lig med 0000, dette kan ændres.
Du er nu i voicemail boxens hovedmenu, følg vejledningen for at indtale ny
velkomstbesked, når det er gjort er din voicemail box klar til brug.
TIP: Hvis opkalderen lægger røret på mens velkomstbeskeden bliver afspillet, går der
ca. 1 sekund før NeXspan detekterer det. Hvis du oplever mange falske meldinger om
at der ligger en besked i din mailbox, så prøv at indtale en længere besked.

For at benytte voicemail boxen, skal telefonen viderestilles til Aastra5000
systemet, der er 3 muligheder:
*701 : Straks viderestilling, alle opkald bliver stillet direkte i voicemail boxen.
*703: Forsinket viderestilling: Hvis telefonen ikke bliver besvaret, bliver
opkaldet stillet til voicemail boxen efter ca. 3 ring
*702: Viderestilling ved optaget: Opkald bliver viderestillet til voicemail
boxen, hvis nummeret er optaget.
*81
Fjern straks viderestilling
*82
Fjern viderestilling ved optaget
*83
Fjern forsinket viderestilling
Husk at du kun kan have en af hver slags viderestillinger på samme tid, du kan
f.eks. ikke have en straks viderestilling til din voicemail, hvis du også har en
straks viderestilling til en kollegas telefon.

Hvis der ligger en besked i din mailbox vil du få besked på følgende måde:

Hvis du har en analog telefon, vil du høre en stemme der fortæller at der
en besked til dig. Hvis du har en digital telefon, vil der stå en meddelelse i
dit display, når der ligger en besked i din mail- box.
For at aflytte beskederne skal du taste *671. Når du hører meddelelsen
skal du følge anvisningen der bliver afspillet.
Du bliver nu bedt om at indtaste din kode og afslutte med #. Din kode er
fra start lig med 0000, dette kan ændres.
Det er nødvendigt at du ringer fra din egen telefon for at aflytte din mailbox, det
er lokalnummeret du ringer fra, der er afgørende for hvilken mailbox du aflytter.
Det er derfor vigtigt at ændre sin kode til en personlig kode, da det forhindrer at
andre kan aflytte din mailbox.
Ps: Det er muligt at tilpasse om modparten skal have mulighed for ,at ligge en
besked eller ej. (f.eks ved telefonsvarer / natstilling)
Tast følgende hvis der skal være mulighed for at ligge besked:
- *671
- 0000#
- 4 (tilpas)
- 1 (indspil)
Tast følgende hvis der ikke skal være mulighed for at ligge besked:

-

*671
0000#
4 (tilpas)
3 (opsætning af velkomstbesked)
1 (aktiver kun velkomst)

