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 VOIPراهنماي استفاده از تلفن 

به صورت مكتوب و از احتمالي كه به آنها برخورد مي نماييد و نيز پيشنهادات خود را خواهشمند است مشكل هاي : نكته
  .با واحد ارتباطات در ميان بگذاريدطريق اتوماسيون اداري 

شماره  *1همچنين با گرفتن كد  تلفن مي باشد LCDشماره داخلي شما عدد در حال نمايش بر روي صفحه  :داخليشماره 
به صورت ) Direct Inward Dialing(ضمنا هر داخلي داراي يك شماره مستقيم  .داخلي شما توسط سيستم اعالم مي شود

xxxx880 مي باشد) .xxxx شماره داخلي شماست ( 

استفاده از اين كليد كه در سمت راست تلفن قرار دارد مي توانيد آخرين تماس گرفته شده را مجددا شماره گيري  با:                 
  .نمائيد

بر روي  TRAN كليددر صورتي كه شما بخواهيد تماس برقرار شده را به شخص ديگري ارجاع دهيد، كافيست  :                   
كامل تماس  بعد از اينكه ارتباط برقرار شد براي اينكه فرآيند ارجاع گوشي را فشار داده و شماره شخص مورد نظر را وارد كنيد،

 .شود، شما بايد تلفن خود را قطع كنيد

) call waiting(اگر در حين مكالمه بخواهيد به تماسي كه در حالت انتظار  : در حالت انتظارنحوه پاسخگوئي به تماس 
گزينه  T22در گوشي هاي مدل و  استفاده كنيد OKيا دكمه  LINEدكمه  از T20در گوشي هاي مدل  بايداست، پاسخ دهيد 

answer  را انتخاب كنيد، در اين حالت تماس قبلي در وضعيتHold قرار مي گيرد.  

Hold : زماني كه يك تماس فعال را روي اين حالت قرار مي دهيد يك موزيك براي تماس گيرنده پخش خواهد شد، در اين
قرار داده باشيد  Holdوضعيت امكان دريافت تماس هاي ديگر نيز وجود دارد در صورتي كه بيش از يك تماس را در وضعيت 

تماسي را كه مي خواهيد از اين وضعيت خارج  Downو  Upليد هاي را فشار داده و با استفاده ار ك Lineفقط كافيست كليد 
 .را مجددا فشار دهيد Holdكنيد را انتخاب و كليد 

گزينه  T22و در گوشي هاي مدل  MENUكليد  T20براي رد يك تماس كافيست در گوشي هاي مدل : رد يك تماس
Reject را انتخاب كنيد .  

MUTE:  اگر در حين مكالمه بخواهيد شخص تماس گيرنده به صورت موقت صداي شما را نشنود اما شما قادر به شنيدن صداي
را انتخاب كنيد، براي لغو اين  MUTEگزينه  T22و در تلفن هاي مدل كليد  T20او باشيد كافيست در تلفن هاي مدل 

  .حالت كليد هاي ذكر شده را مجددا فشار دهيد
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اگر در حين مكالمه با شخصي بخواهيد شخص دومي هم وارد مكالمه شما شود كافيست : كنفرانس سه نفرهنحوه برقراري 
، بعد از اينكه تماس با نفر دوم برقرار را فشار دهيد  #كليد كرده و شماره شخص دوم را وارد سپس را فشار داده و  CONFكليد 

   .شد، تماس تلفني شما تبديل به يك كنفرانس سه نفره مي شود

Voicemail:  امكان استفاده از صندوق صوتي براي تمام داخلي ها وجود دارد، براي وارد شدن به صندوق صوتي خود
اين امكان وجود دارد كه . كه همان شماره داخلي شما مي باشد، وارد نماييدرا گرفته و سپس رمز عبور خود را  55كافيست كد 
 wavپيغام صوتي به صورت ارسال شود در صورت تمايل  ،جديدي داريد از اينكه پيغام صوتيپيغامي براي اطالع  ،به ايميل شما

شخص تماس گيرنده، زمان تماس و ميزان پيغام  Caller IDشماره : ايميل ارسالي حاوي اطالعاتي نظير. به ايميل ارسال مي شود
 .صوتي به ثانيه مي باشد


