
 

Grupowe Odbieranie 

Gdy konfigurujesz przycisk Grupowego Odbierania wprowadź numer wewnętrzny, który chcesz monitorować. 
Przy połączeniu przychodzącym podnieś słuchawkę aby odebrać. Gdy monitorowany numer otrzyma wiele 
połączeń przychodzących, wyświetlacz telefonu IP pokaże listę oczekujących rozmów. Zaznacz interesującą cię 
pozycję na tej liście aby odebrać dane połączenie.  

Szczegóły konfiguracji znajdziesz w opisie ustawień Konferencji. 

 

Parkowanie Rozmów 

Funkcja parkowania rozmów pozwala użytkownikowi na ustawienie rozmowy na jednym telefonie IP w 
stan wstrzymania i dokończenie jej na dowolnym innym telefonie IP.  

Parkowanie rozmów jest aktywowane przez naciśnięcie wcześniej ustalonego przycisku lub specjalnej sekwencji.  
Po aktywacji rozmowa wejdzie w stan wstrzymania  i zostanie przetransferowana na wskazany wolny numer 
wewnętrzny. Wyświetlacz pierwszego telefonu wyświetli numer, na który rozmowa została przetransferowana. 

  

Szczegóły konfiguracji znajdziesz w opisie ustawień Konferencji. 

 

Nasłuch Grupowy 
Przycisk skonfigurowany jako Nasłuch Grupowy pozwala na jednoczesne korzystanie ze słuchawki/zestawu 
słuchawkowego i głośnika. Funkcja ta pozwala więcej niż jednej osobie uczestniczyć w rozmowie  po danej 
stronie linii. Aby zakończyć nasłuch grupowy nacisnij ponownie przycisk odpowiedzialny za aktywację tej 
funkcji.  

Szczegóły konfiguracji znajdziesz w opisie ustawień Konferencji. 

 

SMS  

Przycisk skonfigurowany jako SMS pozwala na szybkie wywołanie funkcji wysyłania krótkich 

wiadomości tekstowych. Konfigurację znajdziesz w opisie ustawień Konferencji. 

 

DTMF 
Użytkownik ma możliwość wysłania prekonfigurowanego numeru DTMF. Numer musi zostać podany podczas 
konfiguracji tej funkcji .  

Szczegóły konfiguracji znajdziesz w opisie ustawień Konferencji. 

 

Wstrzymanie Grupowe 

Przycisk może zostać skonfigurowany jako Wstrzymanie Grupowe. Podczas rozmowy wszyscy 
użytkownicy danej grupy SLA mogą skorzystać z tego przycisku aby wstrzymać lub wznowić rozmowę.  

Szczegóły konfiguracji znajdziesz w opisie ustawień Konferencji. 

 

Wstrzymanie Prywatne 

Przycisk może zostać skonfigurowany jako Wstrzymanie Prywatne. Podczas rozmowy wszyscy 
użytkownicy danej grupy SLA mogą skorzystać z tego przycisku aby wstrzymać rozmowę, ale tylko 
inicjator połączenia może ją wznowić.Szczegóły konfiguracji znajdziesz w opisie ustawień Konferencji. 
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Funkcja BLF 

Konfiguracja przycisku jako Busy Lamp Field (BLF) pozwala na monitorowanie(stan wolny, zajęty, 

oczekujący ) innych kont SIP. Naciśnij ustalony przycisk aby uzyskać połączenie z przypisanym numerem. 

Wybierz Telefon->Klawisze EXT, wybierz przycisk, któremu chcesz przypisać funkcję, z rozwijanego menu 
wybierz funkcję BLF 

W polu Linia wybierz linię i wprowadź numer, który chcesz monitorować                                                      

Naciśnij Potwierdź aby zatwierdzić zmiany. 

Uwaga  
Korzystając z interfejsu sieciowego można ustawić przekierowanie połączenia. Dla przykładu ustawimy 
numer BLF jako 212 a numer odbiorczy jako *83. Gdy zauważymy rozmowę przychodzącą na 212 możemy 
nacisnąć przycisk BLF aby przekierować rozmowę na *83. 

 

Szybkie Wybieranie 

Przypisując przyciskowi funkcję Szybkiego Wybierania możesz znacznie przyspieszyć wybieranie najczęściej 
używanych lub trudnych do zapamietania numerów. 

Wybierz Telefon->Klawisze EXT, wybierz przycisk, któremu chcesz przypisać funkcję, z rozwijanego 
menu wybierz Szybkie Wybieranie 

W polu Linia wybierz linię, do której ma się odnosić przekierowanie i wprowadź numer wewnętrzny, 
który chcesz wybierać. 

       Naciśnij Potwierdź aby zatwierdzić zmiany. 

 

Interkom 

Skonfigurowanie jednego z przycisków jako Interkom pozwala na szybką komunikację wewnętrzną 

Konfiguracja jest tożsama z funkcją Szybkiego Wybierania. 

Uwaga: 
Twój VOIP PBX musi wspierać tę funkcję. 
 

 

Funkcja URL 
 
Konfiguracja jednego z przycisków pod funkcję URL pozwala wysyłać zapytania HTTP do serwera sieciowego. 

Wybierz Telefon->Klawisze EXT, wybierz przycisk, któremu chcesz przypisać funkcję, z rozwijanego 
menu wybierz URL 

Wprowadź numer wewnętrzny , który chcesz ustawić jako URL. 

        Naciśnij Potwierdź aby zatwierdzić zmiany. 

 

Funkcja SLA 
Share Line Appearance (SLA)to funkcja pozwalająca na współdzielenie i monitoring linii SIP. Wszyscy 
członkowie grupy SLA są informowani o przychodzącym połaczeniu, które może zostać odebrane przez 
dowolnego członka grupy SLA.  

Konferencja 
Użytkownik może skonfigurować przycisk do wywołania funkcji konferencji. Naciśnięcie tego przycisku 
podczas rozmowy skutkuje nawiązaniem połączenia trójstronnego. 

Wybierz Telefon->Klawisze EXT, wybierz przycisk, któremu chcesz przypisać funkcję, wybierz Typ z 
rozwijanego menu, wybierz zdarzenie z listy, następnie w polu Tryb wybierz z rozwijanej listy 
Konferencję 

Naciśnij Potwierdź aby zatwierdzić zmiany. 

Przekazywanie 

Naciśnij przycisk skonfigurowany jako Przekaż gdy telefon jest bezczynny aby przejść do strony Zawsze 
Przekazuj. Po ustawieniu numeru każda rozmowa zostanie automatycznie przekazana pod wskazany 
uprzednio numer.  

Szczegóły konfiguracji znajdziesz w opisie ustawień Konferencji. 

Transfer 

Konfiguracja przycisku pod funkcję Transfer pozwala na wykonywanie transferu(z lub bez 

śledzenia) Szczegóły konfiguracji znajdziesz w opisie ustawień Konferencji. 

Wstrzymanie 

Przycisk skonfigurowany jako funkcja Wstrzymania, pozwala zmieniać status prowadzonej rozmowy pomiędzy 

wstrzymaniem a wznowieniem. Szczegóły konfiguracji znajdziesz w opisie ustawień Konferencji. 

Nie Przeszkadzać 
Aby aktywować funkcję Nie Przeszkadzać naciśnij wcześniej skonfigurowany przycisk. Aby anulować 
funkcję naciśnij przycisk ponownie 

Szczegóły konfiguracji znajdziesz w opisie ustawień Konferencji. 

Funkcja Redial 

Naciśnięcie przycisku Redial gdy telefon jest bezczynny spowoduje ponowne wybranie ostatnio użytego 
numeru telefonu. 

Szczegóły konfiguracji znajdziesz w opisie ustawień Konferencji. 

Oddzwanianie 
Naciśnięcie przycisku Oddzwaniania powoduje wybranie ostatniego numeru, który nawiązał połączenie z 

danym telefonem. Szczegóły konfiguracji znajdziesz w opisie ustawień Konferencji. 

Wiadomość głosowa 
Przypisanie przycisku do funkcji Wiadomości Głosowej pozwala na szybkie jej uaktywnienie. Szczegóły 

konfiguracji znajdziesz w opisie ustawień Konferencji.  Konfiguracja jest tożsama z funkcją Szybkiego Wybierania. 
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