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 למשתמש הנחיות

 הסבר קוד התכונה שם

   עקוב אחרי בתפוס  

 חיצוני מספר או שלוחה יעד מספר: 14011XXXX XXXX הפנייה הפעלת - בתפוס אחרי עקוב

  14010 הפנייה ביטול - בתפוס אחרי עקוב

   עקוב אחרי

 חיצוני מספר או שלוחה יעד מספר: 14111XXXX XXXX הפנייה הפעלת - כללי אחרי עקוב

  14110 הפנייה ביטול - כללי אחרי עקוב

   עקוב אחרי באין מענה

 חיצוני מספר או שלוחה יעד מספר: 14211XXXX XXXX הפנייה הפעלת - מענה באין אחרי עקוב

  14210 הפנייה ביטול - מענה באין אחרי עקוב

   לא להפריע

 בשלוחה שיחות יתקבלו לא 14511 הפעלה - להפריע לא

  14510 ביטול - להפריע לא

   הקראת מספר השלוחה

  110 השלוחה מספר הקראת

   ניהול השכמות לשלוחה

 *68 השכמות

במידע וקיימת השכמה שהוזמנה מערכת 

 תודיעה על שעת השכמה הבאה.

 לביטול השקמה שהוזמנה -2

להזמנת השקמה יש לחייג שעת השכמה 

יש  6:00הרצויה בארבע ספרות. להשכמה ב

 .0600ללחוץ 

מערכת  13במידע והזמן השכמה הוא קטן מ

 12:00לשעות לפני הצהריים )מ 1תבקש ללחוץ 

לשעות אחר  2בבוקר(  11:59בלילה עד 

 בערב(. 23:59בצהריים עד  12:00הצהריים )מ

   שעון דובר

  155 דובר שעון

   דווח נוכחות

  28, 20 נוכחות דווח

   חיוג למתקשר האחרון

  *69 לשלוחה אחרון שהתקשר למספר חיוג
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 הקולית התיבה ניהול

 

 (הקולית התיבה סיסמת הקשת לאחר)  :7002 בחיוג קולית התיבה ניהול
 

 :ראשי תפריט
 .נוכחית בתיקייה חדשות הודעות השמעת - 1
 (וכדומה" משפחה", "עבודה", "ישנות" כגון בתיקיות שמירתן ידי על הודעות לתייג ניתן) הודעות תיקיית שינוי - 2
 קולית התיבה ניהול - 0

 עזרה לקבלת - *

 סיום -# 
 

 (:ראשי בתפריט 1 בחירה) חדשה הודעה השמעת בסיום אפשרויות
 .נוכחית בתיקייה הראשונה ההודעה את השמע - 1
 הודעות תיקיית שינוי - 2
 נוספות אפשרויות - 3
 קודמת הודעה השמע - 4
 שנית ההודעה השמעת - 5
 הבאה ההודעה את השמע - 6
 ההודעה מחיקת - 7
 אחרת לתיבה ההודעה העברת - 8
 ההודעה שמירת - 9

 עזרה לקבלת - *

 סיום -# 
 

 (:ראשי בתפריט 0 בחירה) הקולית התיבה ניהול אפשרויות
  מענה באין הודעה הקלטת - 1
       בתפוס הודעה הקלטת - 2
 התיבה בעל שם הקלטת - 3
 זמנית הודעה הקלטת - 4
 סיסמא שינוי - 5

 ראשי לתפריט חזרה - *

 

 

 


