Šajā rokasgrāmatā ir aprakstītas telefona aparāta Yealink Executive IP Phone SIP-T28P
pamatfunkcijas, kas tiek izmantotas TELES C5 IP Centrex. Ir jāņem vērā, ka funkciju pieejamība ir
atkarīga no iestatījumiem, kurus nosaka pats lietotājs vai administrators.
Zināšanai!
Plašāks ieskats par Yealink Executive IP Phone SIP-T28P tālruni un IP Centrex ir pieejams:
 IP Centrex lietotāju rokasgrāmatā
 Yealink Executive IP Phone SIP-T28P instrukcijā
 Sadaļā “Pakalpojumu Kodi” (“Feature Codes”) ir pieejamas taustiņu kombinācijas, kas atbilst
noteiktajam pakalpojumam.

Informācijai!
Šajā instrukcijā tiek izmantoti kodi pēc noklusējuma.

Yealink T28 pamatfunkcijas
Šajā sadaļā ir apkopotas Yealink Executive IP Phone SIP-T28P telefona funkcijas, kas ir
savienojamas ar IP Centrex.
Tiek atbalstītas sekojošas zvana funkcijas:
Funkcija

Apraksts

Numura
sastādīšana

1. Sastādiet numuru un paceliet klausuli VAI
2. Sastādiet numuru un nospiediet

Sarunas
nobeigums

1. Nospiediet taustiņu
2. Nolieciet klausuli

Ienākošā zvana
pacelšana

1. Paceliet klausuli VAI
2. Nospiediet taustiņu
3. Nospiediet

Ienākošā zvana
noraidīšana
Atkārtota
numura
sastādīšana

zem Cancel VAI

zem Answer VAI

Nospiediet taustiņu

zem Reject

Nospiediet taustiņu

, tad

Ātrā numura
sastādīšana

Nospiediet Speed Dial taustiņu, lai sastādītu atbilstošu numuru.
Papildus informācija ir pieejama sadaļā Rokasgrāmata –
Programmējamie pakalpojumu taustiņi

Zvanu saraksti

Nospiediet
zem History. Izmantojiet
un
lai
izvēlētos atbilstošu sarakstu un
vai
lai izvēlētos
numuru;

zvana veikšanai nospiediet
Skaļuma
regulēšana

Nospiediet taustiņa

Mikrofona
atslēgšana

Sarunas laikā nospiediet

zem Send.
labo vai kreiso malu.

Handsfree režīms Sarunas laikā nospiediet
Austiņu
pieslēgšana

Nospiediet

Do Not Disturb
(DND) režīms

Nospiediet

Balss ziņojumu
indikators

Ja ir jauns balss ziņojums, tad iedegas

Balss pasts

Ja ir jauns balss ziņojums, nospiediet
(ja nav, tad
taustiņš ir jānospiež 3 reizes) Ievadiet savu īso numuru un
nospiediet

zem DND.

Tālāk ievadiet balss pasta paroli un atkārtoti nospiediet šo
taustiņu. Papildus informācija ir pieejama rokasgrāmatas sadaļā
“Balss pasts.”
Programmējamie Katram taustiņam var tikt piešķirta noteikta funkcija. Papildus
pakalpojumu
informācija ir pieejama sadaļā Rokasgrāmata –
taustiņi
Programmējamie pakalpojumu taustiņi

Beznosacījuma pāradresācija
Visi ienākošie zvani tiek pāradresēti uz citu numuru. Uz Jūsu numuru nebūs veikti zvani. Lai
uzstādītu pāradresāciju, nospiediet sekojošu taustiņu kombināciju:
*26*numurs, uz kuru tiks pāradresēti zvani
Piemēram, *26*22334455
Lai atceltu pāradresāciju, nospiediet #26
Lai atkārtoti pāradresētu zvanu uz iepriekš iestatīto numuru, nospiediet *26
Pāradresācija, ja numurs ir aizņemts
Kad Jūsu numurs ir aizņemts, zvani tiek pāradresēti uz citu numuru. To var iestatīt sekojoši:
*23*numurs, uz kuru tiks pāradresēti zvani
Lai atceltu pāradresāciju, nospiediet #26
Lai atkārtoti pāradresētu zvanu uz iepriekš iestatīto numuru, nospiediet *23
Pāradresācija, ja numurs neatbild
Ja zvans netiek pacelts noteiktā laika perioda ietvaros (piemēram, 20 sekunžu laikā,) tad tas tiek
pāradresēts. Lai iestatītu šo funkciju, nospiediet
*24*numurs, uz kuru tiks pāradresēti zvani*sekundes
Lai pāradresētu zvanu uz citu numuru saglabājot iepriekšējo sekunžu intervālu nospiediet
*24*numurs, uz kuru tiks pāradresēti zvani
Lai atceltu pāradresāciju, nospiediet #26

Zvana pārvirzīšana ar iepriekšējo pieteikumu
Sarunas laikā var pārvirzīt aktīvo zvanu uz citu numuru, iepriekš par to brīdinot zvana saņēmēju.
Lai to izdarītu,
1. Nospiediet
. Tiek aktivizēts gaidīšanas režīms.
2. Ievadiet numuru, uz kuru tiks pārvirzīts zvans, un nospiediet
Kad notiek savienojums, Jūs
varat brīdināt lietotāju par ienākošo zvanu.
3. Nospiediet
. . Savienojums tiek pārtraukts, jo zvans ir pārvirzīts.
Zvana pārvirzīšana (bez pieteikuma)
Sarunas laikā var pārvirzīt zvanu nebrīdinot par to zvana saņēmēju:
1. Nospiediet
.
2. Ievadiet numuru, uz kuru tiks pārvirzīts zvans.
3. Nolieciet klausuli.
Tiešā zvana pārvirzīšana
Ienākošais zvans var tikt pārvirzīts citam abonentam, neceļot klausuli:
1. Nospiediet
zem Forward.
2. Ievadiet numuru, uz kuru tiks pārvirzīts zvans, un nospiediet
zem Send. Kad zvana
saņēmējs pacels klausuli, notiks savienojums.

Konferences zvans
Šis pakalpojums ļauj 3 abonentiem sazināties savā starpā. Trešais dalībnieks tiek pievienots zvana
laikā.
1. Nospiediet
. Esošais savienojums tiek pārslēgts gaidīšanas režīmā.
2. Ievadiet trešā abonenta numuru un nospiediet
Kad abonents pacels klausuli, visi dalībnieki
tiks pievienoti konferencei.

Konsultāciju zvans (vienlaicīgās sarunas)
Var uzturēt vairākas vienlaicīgas sarunas pārslēdzoties no viena savienojuma uz otru. Konsultāciju
zvans vienmēr tiek aktivizēts esošā savienojuma laikā.
Piemēram, var lūgt abonentam uzgaidīt, kamēr notiek saruna ar citu abonentu.
Ja visas līnijas telefonā ir piesaistītas vienam lietotājam, tad:
Ienākošā zvana laikā:
1. Nospiediet divas reizes taustiņu pie LED indikatora. Aktīvais savienojums tiek pārslēgts
gaidīšanas režīmā; notiek savienojums ar citu numuru.
2. Nospiediet taustiņu, kas atbilst abonenta numuram. Aktīvais savienojums tiek pārslēgts
gaidīšanas režīmā; notiek savienojums ar citu numuru.
Izejošā zvana laikā:
1. Nospiediet divas reizes taustiņu pie LED indikatora. Aktīvais savienojums tiek pārslēgts
gaidīšanas režīmā.
2. Ievadiet telefona numuru un nospiediet
. Notiek savienojums.
3. Nospiediet taustiņu, kas atbilst abonenta numuram. Aktīvais savienojums tiek pārslēgts
gaidīšanas režīmā; notiek savienojums.

Zvana gaidīšanas režīms
Zvana gaidīšanas pakalpojums informē par ienākošo zvanu aktīvā savienojuma laikā. Pēc
nepieciešamības zvanu var pacelt.
Informācijai! Tikai sistēmas administrators var aktivizēt vai atslēgt šo funkciju.
Lai paceltu ienākošo zvanu aktīvā zvana laikā, izmantojiet taustiņus
atbilstošu zvanu. Tad nospiediet
.

un

lai izvēlētos

Automātiskais atzvans, ja numurs ir aizņemts
Ja izsauktais numurs ir aizņemts, tad ir iespējams iestatīt automātisko atzvanu brīdī, kad līnija vairs
nebūs aizņemta. Piemēram, B numurs ir aizņemts. Var nolikt klausuli un aktivizēt automātisko
atzvanu. Kad B abonents noliks klausuli, B numurs atzvanīs uz Jūsu numuru. Lai to aktivizētu,
1. Nolieciet klausuli.
2. Nospiediet *46
Šo funkciju var atslēgt, izmantojot kombināciju #46
Automātiskais atzvans, ja numurs neatbild
Ja izsauktais numurs neatbild, tad ir iespējams iestatīt automātisko atzvanu brīdī, kad abonents
noliks klausuli pēc savienojuma. Piemēram, numurs B neatbild. Jūs noliekat klausuli un aktivizējat
automātisko atzvanu. Kad B abonents noliks klausuli pēc zvana ar citu abonentu, B numurs Jums
atzvanīs. Lai to aktivizētu,
1. Nolieciet klausuli.
2. Nospiediet *47
Šo funkciju var atslēgt, izmantojot kombināciju #47

Grupas zvana pārņemšana
Ir iespējams pārņemt zvanu, kas ir adresēts citam Jūsu lokālās grupas abonentam. Piemēram, ja
zvana Jūsu kolēģim, un viņš nevar pacelt klausuli, Jūs varat pacelt šo zvanu izmantojot savu
telefona aparātu. Lai to izdarītu:
Ievadiet kombināciju *22
Notiek automātiskais savienojums. Ja ir vairāki ienākošie zvani, tiek pacelts pēdējais zvans rindā.
Ja ir nepieciešams pacelt zvanu no konkrētā abonenta:
Nospiediet *22* telefona numurs
Numura noteikšanas aizliegums (Anonīmais zvans)
Ja nevēlaties atklāt savu numuru zvana saņēmējam, tad ir nepieciešams aktivizēt numura
noteikšanas aizliegumu (CLIR.)
1. Lai to aktivizētu visiem izejošiem zvaniem, nospiediet *27
2. Lai to aktivizētu tikai vienam zvanam, sastādiet kombināciju *27* telefona numurs
Kombinācija #27

atslēdz šo funkciju.

