YEALINK SIP-T21

Yealink telefons SIP-T21 piedāvā izmantot jaunākos sasniegumus standarta IP telefonu jomā.
Veidots no augstākās klases materiāliem, šis telefons ar LCD 5 rindu grafisko 132 x 64 pikseļu
displeju piedāvā lietotājiem ērtu vizuālo risinājumu un HD balss iespējas. Duālais 10/100 Mbps
ports ar integrēto PoE ir īpaši piemērots datu pārraides uzturēšanai. Yealink T21P atbalsta
divus VoIP lietotāju kontus, kā arī vienkāršotu, pielāgojamu un drošu instalēšanu. Papildus
telefons atbalsta IPv6, Open VPN, rezerves serveri un SRTP/ HTTPS/ TLS, 802.1x. Šis IP
risinājums optimizē izmaksas un paaugstina produktivitāti jebkurā birojā!

Yealink T21 pamatfunkcijas:
1. Izejošais zvans
Jūs varat veikt zvanīšanu trijos veidos, izmantojot savu SIP-T21P IP tālruni:
• Izmantojot klausuli
• Izmantojot skaļruni
• Izmantojot austiņas

2. Ienākošais zvans
Jūs varat atbildēt uz ienākošo zvanu trijos veidos (ja Jums nav aktīva otra līnija:)
• Izmantojot klausuli
• Izmantojot skaļruni
• Izmantojot austiņas
Informācijai! Jūs varat ignorēt ienākošos zvanus nospiežot uz taustiņu Reject (Noraidīt) vai
Silence (Klusuma režīms.) Jūs papildus varat aktivizēt Do Not Disturb režīmu, kas ļauj ignorēt
visus ienākošos zvanus (bloķē izsaukuma signālu uz telefona aparāta.)
Jūs varat pāradresēt ienākošo zvanu nospiežot taustiņu Fwd un ievadot numuru, uz kuru ir
jāpāradresē zvans.
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3. Atkārtotais zvans
3.1. Lai atkārtoti sastādītu pēdējo izsaukto numuru nospiediet

divas reizes.

3.2. Lai atkārtotu iepriekš veiktos zvanus Jūsu telefonā:
3.2.1.

nospiediet

3.2.2. nospiediet

, kad telefons ir gaidīšanas režīmā;
vai

, lai izvēlētos numuru un tad nospiediet

vai

taustiņu Send.

4. Zvana pārtveršana
Šī funkcija ļauj pārtvert zvanu, kas ir adresēts jebkuram abonentam, kas atrodas Jūsu zvanu
grupā. Zvanu grupa iepriekš tiek veidota telefona centrālē (Centrex). Pārtvert ienākošo zvanu
var nospiežot taustiņu DPickup.

5. Ienākošo/izejošo/neatbildēto zvanu saraksts
5.1. Nospiediet taustiņu History (Vēsture) Uz ekrāna parādīsies visu zvanu saraksts.
5.2. Nospiežot

vai

var izvēlēties ienākošo, izejošo, neatbildēto un pāradresēto

zvanu sarakstu. Lai veiktu zvanu uz numuru no jebkura saraksta, nospiediet taustiņu
Send.

6. Zvana pārsūtīšana (Transfer)
6.1. Pārsūtīšana bez iepriekšējā brīdinājuma:
6.1.1.

Nospiediet

vai Tran taustiņu sarunas laikā

6.1.2.

Ievadiet numuru uz kuru Jūs vēlāties pārsūtīt zvanu

6.1.3.

Nospiediet

vai Tran taustiņu vēlreiz, lai veiktu zvana pārsūtīšanu.

Tad notiks savienojums ar Jūsu ievadīto numuru.

6.2. Ar iepriekšējo pieteikumu
6.2.1.

Nospiediet

sarunas laikā
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6.2.2. Ievadiet numuru, uz kuru Jūs vēlāties pārsūtīt zvanu, vai:


Nospiediet taustiņu Dir, tad izvēlieties Local Directory (Kontaktu saraksts.)
Izvēlieties grupu un attiecīgo kontaktu (Sarakstam ir jābūt iestatītam jau
iepriekš.)



Nospiediet taustiņu Dir un izvēlieties History (Zvanu vēsture) Izvēlieties
sarakstu un kontaktu



Nospiediet Dir un izvēlieties Remote Phone Book (Attālināts kontaktu
saraksts)

Izvēlieties grupu un attiecīgo kontaktu (Sarakstam ir jābūt

iestatītam jau iepriekš.)
6.2.3. Nospiediet taustiņu Send,

vai

un gaidiet savienojumu.

6.2.4. Kad zvana saņēmējs atbild, nospiediet taustiņu Tran vai

.

7. Ienākošo zvanu pāradresācija (Call Forwarding)
7.1. Beznosacījuma pāradresācija:


*26*numurs* (pieslēgt)



#26# (atslēgt)

7.2. Pāradresācija, ja abonents neatbild:


*24*numurs* (pieslēgt)



#24# (atslēgt)

7.3. Pāradresācija, ja abonents aizņemts:


*23*numurs* (pieslēgt)



#23# (atslēgt)

7.4. Pāradresācija, ja abonents nav reģistrēts:


*35*numurs* (pieslēgt)



#35# (atslēgt)

Papildus var uzstādīt pāradresāciju izmantojot telefona aparāta Izvēlni Menu -> Features ->
Call Forward
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8. Mikrofona ieslēgšana / izslēgšana

Izslēgt/ieslēgt skaļruni sarunas laikā var nospiežot taustiņu

9.

Zvana pārslēgšana gaidīšanas režīmā

Lai pārslēgtu aktīvo sarunu gaidīšanas režīmā, nospiediet taustiņu Hold.

10. Trīspusējā konference
SIP-T21 atbalsta konferences zvanu starp 3 dalībniekiem. Lai to izveidotu,


Sastādiet viena konferences dalībnieka numuru



Nospiediet taustiņu Conf, lai pievienotu otru dalībnieku; esošais zvans
pārslēdzas gaidīšanas režīmā



Ievadiet otrā dalībnieka numuru un nospiediet taustiņu Send,

vai

.


Kad dalībnieks paceļ klausuli, Jūs varat viņu pievienot konferencei



Nospiediet vēlreiz taustiņu Conf, lai pievienotu visus dalībniekus konferences
zvanam.

11. Kontaktu saraksts
Kontaktu sarakstā ir iespējams saglabāt līdz 1000 kontaktiem un 5 zvanītāju grupām (ieskaitot
grupas pēc noklusējuma “Darbs,” “Ģimene” un “Draugi.”) Papildus ir iespējams pievienot,
meklēt un dzēst kontaktus un grupas, kā arī veikt zvanīšanu izmantojot jebkurā sarakstā
esošos kontaktus.
11.1 Lai izveidotu kontaktu:


Nospiediet Dir taustiņu



Izvēlieties atbilstošu grupu un nospiediet Enter taustiņu
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Nospiediet taustiņu Add (Pievienot)



Ievadiet vārdu, mobilā telefona numuru un citu informāciju attiecīgajos
laukos



Nospiediet taustiņu

/

vai Switch, lai izvēlētos atbilstošu lietotāja

kontu (Account.) Ja ir izvēlēts Auto, telefona aparāts zvaniem izmantos
pieejamo lietotāja kontu


Nospiediet taustiņu

/

vai Switch, lai izvēlētos izsaukuma signāla

melodiju (Ring Tones) Ja ir izvēlēts Auto, telefona aparāts zvaniem izmantos
signālu, kas ir piešķirts visai grupai.


Nospiediet taustiņu Add (Pievienot,) lai saglabātu izmaiņas vai Back (Atpakaļ,)
lai tās atceltu.

Informācijai! Ja kontakts jau ir saglabāts telefona atmiņā, telefona displejā parādīsies
uzraksts “Contact name existed!” (“Kontakts jau eksistē!”)
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