Excelltel Τηλεφωνικό κέντρο MD308

Βασικές λειτουργίες
No, Περιγραφή

Εντολή σε έμμεση
λειτουργία κλήσης

Άμεση λειτουργία
κλήσης

1

Εξωτερική κλήση

9 + επιθυμητός αριθμός

επιθυμητός αριθμός

2

Εξωτερική κλήση από συγκεκριμένη
γραμμή

#1M

*#1M

3

Εσωτερική κλήση

Αριθμός εσωτερικού

* + Αρ. εσωτερικού

4

Μεταφορά κλήσης

Flash + Αριθμός εσωτερικού

5

Λειτουργία γραμματείας

Flash + Αριθμός εσωτερικού

6

3μερής συνδιάσκεψη

Flash + * + Αριθμός εσωτερικού

7

Parking καλούντος

Flash + ##

8

Αρπαγή κλήσης

#9

*#9

Άμεση μεταφορά κλήσης

Ρύθμιση: #81 +Αριθμός
εσωτερικού

*#81+Αριθμός
Εσωτερικού

clear :

*#81#

9

10

Μεταφορά κλήσης όταν το εσωτερικό
είναι κατειλημμένο ή δεν είναι
διαθέσιμο

11

Αυτόματη επιστροφή όταν είναι
κατειλημμένο

12

#81#

Setting: #82 +Αριθμός
εσωτερικού

*#82+Αριθμός
εσωτερικού

clear :

*#82#

#82#

Ευχαριστούμε που επιλέξατε το τηλεφωνικό κέντρο MD308 της EXCELLTEL.
Αυτό το προϊόν είναι κατασκευασμένο σύμφωνα με τα ευρωπαϊκά πρότυπα και δημιουργήθηκε με
σκοπό να ικανοποιήσει τις ανάγκες σας.
Με το παρόν συνοπτικό εγχειρίδιο προγραμματισμού θα μπορέσετε μέσα σε λίγα λεπτά να
ρυθμίσετε το τηλεφωνικό σας κέντρο

Γλωσσάριο
Εσωτερικά προγραμματισμού-------------- Εσωτερικά No.601, 602, 603, 604
N---------Αριθμός σειράς εσωτερικού (1-8 σε αντιστοιχία θυρών 1-8) (ένα ψηφίο)
abcd----Αριθμός εσωτερικού (1-8999, εκτός των ψηφίων 0 ή 9 σαν πρώτο ψηφίο) σύμφωνα με το N.
M--------Αριθμός σειράς εξωτερικών γραμμών (No.1-3 σε αντιστοιχία θυρών
Line 1- 3)
P---------Αδειοδοτημένος αριθμός ομάδας (01-16)
Q---------Πρώτο ψηφίο περιορισμού ομάδας αριθμών (01-16)
ABCD---Αδειοδότηση ή περιορισμός αριθμών οποιοδήποτε 1-4 ψηφίων, τέλος για #
L----------Επίπεδο υπηρεσιών (Βαθμός κωδικών πρόσβασης ή εξερχομένων κλήσεων), Επίπεδο 0-6
TT--------Χρόνος σε λεπτά για τον έλεγχο διάρκειας κλήσης. Διακύμανση από 01 ως 99
F----------Κατηγορία χρόνου Flash

Εργοστασιακές Ρυθμίσεις
Εξωτερικές γραμμές: Απενεργοποιημένες (ρύθμιση Νο5)

#0

*#0

Νούμερα εσωτερικών: 601 ως 608 (ρύθμιση Νο20)

Αυτόματη αναφορά αριθμού
εσωτερικού (Φωνητικό)

# 61

* # 61

Όλες οι εξωτερικές γραμμές είναι εκτός ομάδας (group)

Άμεση σύνδεση με το διαχειριστή

0

*0

Προτεραιότητα πρόσβασης και
14
παρακολούθησης (μόνο από το 601)

#7M

*#7M

15 Μην ενοχλείτε
16 Κουδουνισμός όλων των εσωτερικών

#83
#88

*#83
*#88

13

Λειτουργία απάντησης: Όλες οι εξωτερικές γραμμές είναι σε χειροκίνητη λειτουργία.
Λειτουργία κλήσης: Έμμεση λειτουργία. Για να πάρετε γραμμή πιέστε «9»
Διαχειριστής: Εσωτερικό 602
Κουδουνισμός εσωτερικών: Τα εσωτερικά 601 και 602 κουδουνίζουν.
Ανάθεση κατηγορίας υπηρεσιών στα εσωτερικά: 2
Περιορισμός χρόνου: Όχι
Χρόνος Flash: 1.0s
Ανάθεση ορισμένων γραμμών σε εσωτερικά για εξερχόμενες κλήσεις: Όχι
Ειδικός αριθμός κλήσης: Χωρίς ρύθμιση

www.excelltel.gr

Προγραμματισμός συστήματος
No.

Περιγραφή

Εντολή

23

Αντιστοίχιση κατηγορίας κλήσης για ορισμένο εσωτερικό

40NL #

1

Είσοδος σε προγραμματισμό

(*) # *

24

Αντιστοίχιση κατηγορίας κλήσης για όλα τα εσωτερικά

40L #

2

Εργοστασιακές ρυθμίσεις

0000 #

25

Περιορισμός των ορισμένων αριθμών από το στοιχείο A

41 Q ABCD #

3

Ενεργοποίηση όλων των εξωτερικών γραμμών

0600 #

26

Ακύρωση του περιορισμού για το στοιχείο A

41 #

4

Απενεργοποίηση όλων των εξωτερικών γραμμών

0610 #

27

Ακύρωση της ομάδας Q του περιορισμού για το στοιχείο A

41Q#

5

Ενεργοποίηση συγκεκριμένης γραμμής

060M #

Αυτόματη απάντηση σε όλες τις εξωτερικές γραμμές

28

Περιορισμός των ορισμένων αριθμών από το στοιχείο B

42 Q ABCD #

6

10 #

7

Αυτόματη απάντηση σε συγκεκριμένη εξωτερική γραμμή

10 M #

29

Ακύρωση του περιορισμού για το στοιχείο B

42 #

8

Χειροκίνητη απάντηση σε όλες τις εξωτερικές γραμμές

11 #

30

Ακύρωση της ομάδας Q του περιορισμού για το στοιχείο B

42Q#

9

Χειροκίνητη απάντηση σε συγκεκριμένη εξωτερική γραμμή

11 M #

31

Εκχώρηση ειδικού αριθμού κλήσης

43 P ABCD #

10

Εγγραφή μηνύματος προαπάντησης

12 #

32

Ακύρωση των δικαιωμάτων των ειδικών αριθμών κλήσης

43 #

11

Αναπαραγωγή μηνύματος προαπάντησης

13 #

33

Ακύρωση της ομάδας P των ειδικών αριθμών κλήσης.

43 P #

12

Παρακολούθηση μουσικής σε αναμονή

14 #

34

Ρύθμιση χρονικού περιορισμού

6N TT #

13

Ρύθμιση διαχειριστή

15 N #

35

Ακύρωση χρονικού περιορισμού

6N00 #

14

Επιλογή συστήματος για μη πάτημα κουμπιού κατά τη
δρομολόγηση----Κλείσιμο της γραμμής

160 #
36

Εκχώρηση συγκεκριμένης εξωτερικής γραμμής σε
συγκεκριμένο εσωτερικό

7MN0 #

Επιλογή συστήματος για μη πάτημα κουμπιού κατά τη
δρομολόγηση ----Μεταφορά στο διαχειριστή

161 #
37

Απαγόρευση χρήσης εξωτερικής γραμμής σε εσωτερικό

7MN1 #

16

Άμεση κλήση για συγκεκριμένο εσωτερικό

2N0#

38

Εκχώρηση συγκεκριμένης εξωτερικής γραμμής σε όλα τα

7M #

17

Έμμεση κλήση για συγκεκριμένο εσωτερικό

2N1 #

18

Άμεση κλήση για όλα τα εσωτερικά

20 #

19

Έμμεση κλήση για όλα τα εσωτερικά

21 #

20

Ενεργοποίηση κουδουνισμού εσωτερικού σε συγκεκριμένη 3MN0 #
γραμμή

21

Απενεργοποίηση κουδουνισμού εσωτερικού σε
συγκεκριμένη γραμμή

3MN1 #

22

Απενεργοποίηση κουδουνισμού όλων των εσωτερικών σε
συγκεκριμένη γραμμή

3M #

15

εσωτερικά
39

Εργοστασιακή ρύθμιση αριθμοδότησης εσωτερικών

9000 #

40

Αλλαγή αριθμού εσωτερικού

9Nabcd #

42

Ρύθμιση εργασίας

Ορίστε τις εξωτερικές γραμμές να
εργάζονται εναλλάξ
εξωτερικών γραμμών Ορίστε τις εξωτερικές γραμμές να
εργάζονται σε σειρά

0620#
0621#

