INDTALE BESKED TIL ANDET LOKALNR
Man kan indtale og sende en voicemail til et andet lokalnummerr
uden, at det pågældende lokalnummer er viderestillet til voicemail
systemet.
Dette gøres ved at taste * # 5 + lokalnummer.

BRUGERVEJLEDNING TIL VOICEMAIL
Din telefon er tilsluttet et voicemail system. Det betyder, at
personer der ringer til dig har mulighed for at lægge en besked til
dig, hvis telefonen ikke bliver svaret, eller den er optaget.
En voicemail er en centralt placeret enhed, der giver mulighed for at
oprette en personlig telefonsvarer på hvert lokalnummer.

MEDDELELSE OM NY BESKED
Når der er indtalt en besked i din voicemail, vil klartonen på din
telefon være skiftet ud med en stemme, der siger ”Der er en besked
til Dem i Deres mailboks”. Har du en systemtelefon, vil der i
displayet stå ”Kald venligst deres mailbox” eller ”Ring din mailbox”
afhængig af telefonmodel.
Hvis man har en DECT telefon (M92X), vil tasten med ”Kuverten”
lyse.
Du aflytter din besked (fra egen telefon) ved at taste *# 4 eller
”R/Kuvert” tast.

OPRET EN MAILBOX
Når du tager din voicemail i brug, anbefaler vi, du indtaler en
velkomstbesked. Det gøres ved, at du taster *#4 eller på ” R ”
tasten (på systemtelefoner).
Du er nu i voicemail boxens hovedmenu, følg vejledningen for at
indtale en ny velkomstbesked. Når det er gjort, er din voicemail
klar til brug.
Se venligst skema.

Du har mulighed for aflytte din voicemail fra andet lokalnummer.
Dette gøres ved at taste * # 6. Man bliver derefter bedt om at
indtaste mailboksnummer (lokalnummer) og kode (0000)+ #.

VIDRESTILLING TIL VOICEMAIL

EKSTERN AFLYTNING AF VOICEMAIL

For at du kan modtage beskeder i din voicemail, skal du viderestille
dit lokalnummer således :

Der er mulighed for at ringe til voicemailsystemet eksternt.
Hvis dette gøres, bliver man bedt om at indtaste mailboksnummer
(lokalnummer) og kode (0000) + #.

Straks: Et opkald til dit lokalnummer bliver
omgående viderestillet til din voicemail .

Oprette
*#1

Annullere
#1

Direkte nummer til voicemail:

Ved optaget : Et opkald bliver viderestillet til
voicemailen hvis du er optaget.

Oprette
*#2

Annullere
#2

Egne Notater :

Ved ej-svar : Et opkald ringer ca. 4 gange på
på telefonen før det bliver viderestillet til
voicemailen

Oprette
*#3

Annullere
#3

Det er muligt at have viderestilling ”Ved ej svar” og ”Ved
optaget” aktiveret på samme tid.

INTERN VOICEMAIL SYSTEM

Tryk R-tasten
(Systemtelefon M7XX)

1
Aflyt beskeder

4
Opsætning

0
Online hjælp

1. Indspil velkomsthilsen eller navn

0. Dato/tid + besked

1. Afspil igen

1. Optag Velkomsthilsen
(Med besked mulighed)

5. Optag dit navn

3. Slet

2. Ændre
adgangskode

6. Optag velkomsthilsen

4. Forrige besked

3. Opsætning af
Velkomsthilsen

1. Aktiver velkomst

#. Bekræft slet/
næste besked

(Uden besked mulighed)

(Uden besked mulighed)

2. Aktiver velkomst
(Med besked mulighed)

7. Viderestilling
Se note 1

Note 1: Man har mulighed for at taste 9 i velkomstbeskeden og blive viderestillet til omstillingen
eller til bestemt nr.

2. Viderestil til
omstilling

3. Viderestil til
bestemt nummer

*
Kontrolmenu

*
Forrige menu

#
Forfra/tilbage

9
Forlad voicemail

0
Hjælp

