Procedurer */# Ascotel IntelliGate I6.6

Akitvera/n ul era ufnktiongenomen ”terdj eparts”etl fon(Fäj rkontro)l

Ändradni persongil a kod (PIN)

Ändradni persongil a kod (PIN)

Anrop

Anrop

Anrop

Anrop

Användarg up (UG)

Användarg up (UG)

Användarg up (UG)

Användarg up (UG)

Användarg up (UG)

Återup ringni g

Återup ringni g

återup ring i ng/med eal ndeLED

återup ring i ng/med eal ndeLED

återup ring i ng/med eal ndeLED

Bytkopl ni gsgrup er01.20

Bytkopl ni gsgrup er01.20

Bytkopl ni gsgrup er01.20

Central ringklocka

Central ringklocka

Central ringklocka

Central ringklocka

Central ringklocka

Döl aj di tnum erfårn dni di splay

Döl aj di tnum erfårn dni di splay

Etablera etkonferens amtal

Etablera etkonferens amtal

Etablera etkonferens amtal

Föjl mig

Föjl mig

Föjl mig

Aktivera med debiterat återanrop

*32 <AB Nr.>

Fjärrkontroll

*/# Procedur

Akitveramed ebti eratåteranrop

Funktion

Funktioner som inte finns tillgängliga i menyerna kan aktiveras med en */#-procedur
Du kan antingen skriva in en */# procedur direkt eller lagra den på en knapp.
Vissa */#-procedurer kan enbart aktiveras om samma function inte kan fås via menyerna.
Vissa */#-procedurer kan varao åtkomliga beroende på mjukvaruversion.

Aktivera/annullera funktion genom en ”tredje parts” *06 <AB Nr.> <Funktion>
telefon (Fjärrkontroll)
Ändra din personliga kod (PIN)

*47 x * y * y #

X

x = gamla PIN, y = nya PIN

Anrop
• Till en abonnent
• Till en grupp
• Besvara till gruppen

*7998 <AB Nr.>
*79 <Gr Nr.>
*89

Användargrupp (UG)
• Logga på alla användargrupper
• Logga ut från alla användargrupper
• Logga på en särskild användargrupp
• Logga av från en särskild användargrupp

*4800
#4800
*48 <UG Nr.>
#48 <UG Nr.>

Återuppringning
• Radera (från telefon)

#37

återuppringning / meddelande LED
• Aktivera
• Radera (från mottagande telefon)

*38 <AB Nr.>
#38 <AB Nr.>

Byt kopplingsgrupper 01..20
• Byt till kopplingsgrupp xx i position y

*85 <xx> <y>

X
X
X
X

X
X

(xx = 01..20, y = 1..3)

Central ringklocka
• Hitta med kodad ringning i prefix ringning
• Hitta med kodad ringning i suffix ringning
• Svara kodad ringning
• Svara ring signal

*81 <AB Nr.>
*81
*82
*83

Dölja ditt nummer från din display
• ’CLIR per samtal’

*31 <Destination Nr.>

Etablera ett konferenssamtal
• Förkonfigurera
• Varierande

*70 <Konf. Nr.>
*71 <AB Nr. 1> * till <AB Nr. 5> #

Följ mig
• Aktivera
• Makulera

*23 <AB Nr.>
#23

1

Inbrytni g

Kontrol rel äer

Kontrol rel äer

Kontrol rel äer

Låsa/Låsa up tel efonen

Låsa/Låsa up tel efonen

Låsa/Låsa up tel efonen

Låsa/Låsa up tel efonen

Låsa/Låsa up tel efonen

Makuel ra l a kitva funktioner

Medflytni ng(Medfl.asmt.)

Medflytni ng(Medfl.asmt.)

Medflytni ng(Medfl.asmt.)

Medflytni ng(Medfl.asmt.)

Medflytni ng(Medfl.asmt.)

Medflytni ng(Medfl.asmt.)

Medflytni ng(Medfl.asmt.)

Medflytni ng(Medfl.asmt.)

Medflytni ng(Medfl.asmt.)

Medflytni ng(Medfl.asmt.)

Medflytni ng(Medfl.asmt.)

Öp naendör

Påmni el se amtal

Påmni el se amtal

Påmni el se amtal

Påmni el se amtal

Påmni el se amtal

Parkera

Parkera

Parkera

Personsökarsystem

Personsökarsystem

Personsökarsystem

Personsökarsystem

Pol ckaetsamtal

Pol ckaetsamtal (FastTake)

Pirvatsamtal medpersonl gi kod (PIN)

Rni gaet sma tal fårnen termni al somni te ärdni egen

Rni gaet sma tal fårnen termni al somni te ärdni egen

Rni gaet sma tal fårnen termni al somni te ärdni egen

Fjärrkontroll

Inbrytni g

*/# Procedur

Inbrytni g

Funktion
Inbrytni g

Inbrytning
• Sök på suffix-ringande
• Skydda mot
• Tillåta till egen telefon

*44
*04
#04

X
X

Kontroll reläer
• Aktivera
• Makulera

*74 <Relä Nr.>
#74 <Relä Nr.>

Låsa/Låsa upp telefonen
• Låsa med en ny kod
• Låsa med den senast använda koden
• Låsa upp med den nya koden
• Låsa upp telefonen för endast ett samtal

*33 <PIN>
*33#
#33 <PIN>
#36 <AB Nr.> <PIN>

Makulera alla aktiva funktioner
(utom användargrupp)
Medflyttning (Medfl. samt.)
• Skydda mot
• Tillåta till egen telefon
• Aktivera Medfl. samt.
• Makulera Medfl. samt.
• Aktivera medflyttning till senast definierad abonnent
• Makulera medflyttning till senast definierad abonnent
• Aktivera medflyttning till förkonfigurerad abonnent
• Makulera medflyttning till förkonfigurerad abonnent
• Aktivera medflyttning till en personsökare eller central
ringklocka
• Annullera medflyttning till en personsökare eller
central ringklocka

*00

X

*02
#02
*61 <AB Nr.>
#61
*61#
#61
*62
#62
*68

X
X
X
X
X
X
X
X
X

#68

X

Öppna en dörr

*74 <Porttelefon nr.>

Påminnelsesamtal
• Aktivera engångsbeställning
• Makulera engångsbeställning
• Aktivera stående beställning
• Makulera stående beställning

*55 <tt mm>
#55
*56 <tt mm>
#56

Parkera
• Parkera på suffix-ringande
• Koppla samman med parkerad abonnent

*76
#76

Personsökarsystem
• Sök på prefix-ringande
• Sök på suffix-ringande
• Svara på personsökare

*81 <AB Nr.>
*81
*82 <AB Nr.>

Plocka ett samtal

*86 <AB Nr.>

Plocka ett samtal (Fast Take)

*88 <AB Nr.>

Privat samtal med personlig kod (PIN)

#46 <AB Nr.> <PIN>

Ringa ett samtal från en terminal som inte är din egen
• Affärssamtal
#36 <AB Nr.> <PIN>
• Privata samtal
#46 <AB Nr.> <PIN>

2

X
X
X
X

Störje(samtal skyd )

Störje(samtal skyd )

Störje(samtal skyd )

Texmt edel ande (Standardmed eal nden)med/utanparmet r

Texmt edel ande (Standardmed eal nden)med/utanparmet r

Texmt edel ande (Standardmed eal nden)med/utanparmet r

Texmt edel ande (Standardmed eal nden)med/utanparmet r

Utesluta ni terna bon enterfånetkonferns amtal

Växal manuetl meal n tel fon ätverk– LCRF(al back)

Vdi arekopl ni gvi dup taget

Vdi arekopl ni gvi dup taget

Vdi arekopl ni gvi dup taget

Vdi arekopl ni gvi dup taget

Vdi arekopl ni gvi dup taget

Vdi arekopl ni gvi dup taget

Vdi arekopl ni gvi dup taget

Vdi arekopl ni gvi dup taget

Vdi arekopl ni gvi dup taget

Vdi arekopl ni gvi dup taget

Vdi arekopl ni gvi dup taget

Vdi arekopl ni gvi dup taget

Vdi arekopl ni gvi dup taget

Vdi arekopl ni gvi dup taget

Vdi arekopl ni gvi dup taget

Vdi arekopl ni gvi dup taget

Vdi arekopl ni gvi dup taget

Voci e-mali notifering

Voci e-mali notifering

Voci e-mali notifering

Voci e-mali notifering

Voci e-mali notifering

Voci e-mali notifering

Voci e-mali notifering

Samtal väntar
• Sök på suffix-ringande
• Skydda mot
• Tillåta till egen telefon

*43
*04
#04

X
X

Stör ej (samtalsskydd)
• Aktivera
• Makulera

*26
#26

X
X

Textmeddelande (Standardmeddelanden) med/ utan
parameter
• Skicka till en abonnent
*3598 <AB Nr.> <Text Nr.> [Param.] # X
• Skicka till en grupp
*35 <Gr Nr.> <Text Nr.> [Param.] # X
X
• Skicka till alla
*3599 <Text Nr.> [Param.] #
Utesluta interna abonnenter från ett
konferenssamtal

#71

Växla manuellt mellan telefonnätverk – LCR
*90
(Fallback)
(efter ”fallback” väljs det externa telefonnumret senast
uppringt automatiskt)
Vidarekoppling vid upptaget
• Skydda mot
• Tillåta till egen telefon
• Aktivera V.k.
• Makulera V.k.
• Aktivera ovillkorlig vidarekoppling till senast definierad
abonnent.
• Makulera vidarekoppling till senast definierad abonnent
• Aktivera vidarekoppling till förkonfigurerad abonnent
• Makulera vidarekoppling till förkonfigurerad abonnent
• Aktivera Vk.v. uppt.
• Makulera Vk.v. uppt.
• Aktivera Vk.v. uppt till senast definierad abonnent
• Makulera Vk.v. uppt. till senast definierad abonnent
• Aktivera vidarekoppling till standardtextmeddelande
• Makulera vidarekoppling till standardtextmeddelande
• Aktivera vidarekoppling till en personsökare eller
central ringklocka
• Annullera vidarekoppling till en personsökare eller
central ringklocka
Voice-mail notifiering
• Spela in hälsningsfras (x=1,2,3)
• Bevaka hälsningsfras (x=1,2,3,7,8)
• Radera hälsningsfras (x=1,2,3)
• Aktivera hälsningsfras (x=1,2,3)
• Avaktivera hälsningsfras (x=1,2,3)
• Lyssna till röstmeddelanden

*02
#02
*21 <AB Nr.>
#21
*21#

X
X
X
X
X

#21
*22
#22
*67 <AB Nr.>
#67
*67#
#67
*24 <Text Nr.>
#24
*28

X
X
X
X
X
X
X
X
X
X

#28

X

*913 x <PIN1)> #
*#913 x <PIN1)> #
#913 x <PIN1)> #
*933 x <PIN1)> #1)
#933 x <PIN1)> #1)
*#94 <PIN1)> #1)

X
X
X
X
X
X

x = 1,2,3 : personlig hälsningsfras 1,2,3
x = 7: global hälsningsfras
x = 8: global overflow hälsningsfras

Voci e-mali notifering

1)

Nödvändig endast vid fjärrstyrning

3
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Samtal väntar

Fjärrkontroll

Samtal väntar

*/# Procedur

Samtal väntar

Funktion
Samtal väntar

