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1. Generel beskrivelse af Voicemail
SL1100 Voicemail er et integreret Voice Respons og InMail system med en mængde funktioner.
Voicemail indeholder f.eks.
 Dansk Voice Respons sprog for valg af funktioner
 Ændring af sprog for Voice Respons i egen Voicemail (26 forskellige sprog kan vælges)
 Forskellige Viderestillingskriterier af kald til Voicemail
 3 forskellige velkomsthilsner kan benyttes
 Optagelse af igangværende samtale
 Videresend lagt besked fra egen til andre Voicemails
 Dato og tidsangivelse for afleveret besked
 Oplysning af telefon/lokalnummer for afleveret besked
 Valgfrit 4 cifret password for adgang til egen Voicemail
 Valg af en eller flere administrative Voicemails for bl.a. slet password pr. brugere
 Notifikation af afleverede beskeder til internt eller eksternt nummer, eller som paging
 Videresending af afleverede beskeder til E-mail med besked vedhæftet som WAV fil
Voicemail indeholder funktioner som kan varierer ud fra kundeønsker og systemets opbygning, programmering,
hardware, applikationer og lign.
Ud fra dette er det måske ikke alle funktioner i denne brugervejledning der er tilgængelig for netop Deres
Voicemail.
Funktionerne kan være afhængige af ekstraudstyr, tilladelse til brug af tjenester, licenser og lign. – spørg den
telefonansvarlige eller leverandøren
Denne brugervejledning er baseret på at Dansk er valgt som sprog i Deres Voicemail (se afsnit 4.)

2. Funktionstaster ved brug af Voicemail
Adgang til Voicemail samt øvrige tjenester, såsom redigering, aflytning og lign. foregår via softkey eller som
tjenestekoder.
Dog anbefales det at der altid benyttes funktionstast for viderestilling til Voicemail og en funktionstast for
samtaleoptagelse hvis dette ønskes benyttet. (se afsnit 20. for samtaleoptagelse)
I stedet for at benytte Softkey for adgang til egen Voicemail kan De benytte en funktionstast.
Dit SL 1100 systemapparat kan have 12 eller 24 funktionstaster
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3. Programmering af funktionstaster
Inden programmering af funktionstaster, kan

benyttes til at checke hvad der er programmeret på tasterne.

Gør således:

Displayet viser

Med pålagt
rør

CHECK

Tast

LINIETAST 22
IKKE DEFINERET

Tryk på funktionstast 1-24

Funktionen vises i displayet
Hvis tasten er tom vises
IKKE DEFINERET

Programmering:
Gør således:
Med pålagt
rør

Displayet viser:
Tast
PROG. FUNKTIONSTAST

Tast

TAST NR. XX
IKKE DEFINERET

Tryk på funktionstast 1-24
Tast
funktionskode

og
tast ønskede funktionskode
Tast evt.
lokalnummer

Tast evt. lokalnummer
Afslut med Hold

Funktionskoder:

Anbefalet tekst til label

Viderestilling til Voicemail:
79 + eget lokalnummer
(se afsnit 11.)
Samtaleoptagelse:
78 (se afsnit 20.)

afslut med Speaker

Adgang til egen Voicemail:
77 + eget lokalnummer
(kan benyttes i for adgang i stedet for
Softkey under VM:XX i displayet)
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4. Valg af sprog i egen Voicemail
Generelt er der 3 sprog til rådighed: Dansk, UK Engelsk og Tysk.
Via licens kan der åbnes for valg af yderligere 23 sprog.
Følgende sprog kan vælges:
01: US Engelsk
02: UK engelsk
03: Australsk Engelsk
04: Fransk Canadisk
05: Hollandsk
06: Mexicansk Spansk
07: Latinamerikansk Spansk
08: Italiensk
09: Tysk

10: Spansk (Madrid)
11: Norsk
12: Fransk (Paris)
13: Brasiliansk Portugisisk
14: Japansk
15: Kinesisk (Mandarin)
16: Koreansk
17: Portugisisk (Iberisk)
18: Græsk

Gør således:

19: Dansk
20: Svensk
21: Thailandsk
22: Taiwansk
23: Flamsk
24: Tyrkisk
25: Arabisk
26: Russisk

Displayet viser:

Løft røret
Tjenestekode

InMail Language
19: Danish
USEng UKEng AuEng ↓

Tast

Tast nummer for valg af
sprog
Tast

....
InMail Language

Eller
Benyt Softkeys under display
for valg af sprog

19: Danish
USEng UKEng AuEng ↓

↓ = skift til næste 3 sprog
Læg røret på
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5. Adgang til egen Voicemail
Med pålagt rør

Tryk på softkey under VM:XX i displayet.
22 FEB FRE 10:55
102
Jensen
Menu Asøg VM:00 Log:03

Hvis det ønskes kan De derefter løfte røret.
Derved vil De hører Voicemailens voice respons og evt. beskeder i røret i stedet for i apparatets højtaler.
I stedet for at bruge Softkey for Adgang til Deres Voicemail kan en funktionstast benyttes (se afsnit 3)
De vil modtage en tilbagemelding (voice respons) der beder dem om at indtaste Deres sikkerhedskode (Password) hvis
et sådan er valgt. (se afsnit 6) Hvis dette ikke er valg vil De vil derefter blive oplyst om der er nye beskeder.
En tilbagemelding kunne være:
De har ingen nye beskeder.
For at lægge en besked, tryk 77
For den fuldstændige hovedmenu af features, tryk 0
- klar
De kan vælge at benytte de tjenestekoder som bliver oplyst via Voice respons, eller De kan benytte Softkeys under de
funktioner der listes i displayet. (Begge måder er beskrevet i denne brugervejledning)

5.1.

Adgang til egen Voicemail fra anden destination

Ønsker de at aflytte eller redigerer Deres egen Voicemail fra et anden destination end Deres, skal det ske ved at kalde
et gruppenummer hvis det er lokalt - eller et DDI nummer hvis det er eksternt
Herefter vil De blive bedt om at taste Voicemail nummer og evt. sikkerhedskode (password) hvis dette er sat
(se afsnit 6)
Lokalt:
Gruppenummer til Voicemail er:

Eksternt:

DDI nummer til Voicemail er:

Kontakt telefonansvarlig eller leverandøren for oplysning af gruppenummer og DDI nummer.
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6. Opsætning af sikkerhedskode (Password)
Når De får leveret Deres Voicemail er der som standard ikke defineret en sikkerhedskode.
Det anbefales at De benytter sikkerhedskode for at forhindre utilsigtet brug af Deres Voicemail af andre.
Sikkerhedskoden skal være på 4 cifre
Gør således:
Med pålagt rør

De hører:

22 FEB FRE 10:55
102
Jensen
Menu Asøg VM:00 Log:03

De har ingen nye beskeder.
For at lægge en besked, tryk 77
For den fuldstændige hovedmenu af features, tryk 0
-Klar

Tryk på Softkey
under VM:XX
Velkommen til postkasse options menuen
For at ændre deres sikkerhedskode, tryk 7
For at ændre besked notifikation, tryk 6
For at ændre Call handling options, tryk 26
For at ændre auto stamp optionen, tryk 28
For at ændre beskedernes afspilningsrækkefølge, tryk 1
For at ændre automatisk afspilningsvalg, tryk 27
For at forlade denne menu, tryk #
-Klar

Tast tjenestekode

Tast for ændring
af sikkerhedskode

Indtast Deres sikkerhedskode.
Eller for at fjerne Deres sikkerhedskode, tryk *
For at komme tilbage til den foregående menu, tryk #
-Klar
Tast 4 cifret
sikkerhedskode

Deres nye sikkerhedskode er: XXXX
Hvis dette er korrekt, tryk 2
Hvis dette er forkert, tryk 4

Tast Deres valg

Deres nye sikkerhedskode er ændret
Eller
Deres nye sikkerhedskode er ikke ændret

Tryk Speaker for
at afslutte
Tilbage til menuen
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6.1.

Opsætning af sikkerhedskode (password) med Softkeys

Gør således:
Med pålagt rør

De hører:
22 FEB FRE 10:55
102
Jensen
Menu Asøg VM:00 Log:03

Tryk på Softkey
under VM:XX

Tryk på Softkey
under Mere>

VM – Postkasse:102
Nye meld.:0 Gemt:0
Hør Velk. Indsp. Mere>

Tryk på Softkey
under Setup

VM – Postkasse:102
Nye meld.:0 Gemt:0
Setup Admin Navn Mere>

Tryk på Softkey
under Æn-ko
(ændre kode)

Opsæt V-mail 102
Æn.ko Æn.me Æn.kl Mere>

Velkommen til postkasse options menuen
For at ændre deres sikkerhedskode, tryk 7
For at ændre besked notifikation, tryk 6
For at ændre Call handling options, tryk 26
For at ændre auto stamp optionen, tryk 28
For at ændre beskedernes afspilningsrækkefølge, tryk 1
For at ændre automatisk afspilningsvalg, tryk 27
For at forlade denne menu, tryk #
-Klar

Indtast Deres sikkerhedskode.
Eller for at fjerne Deres sikkerhedskode, tryk *
For at komme tilbage til den foregående menu, tryk #
-Klar

Deres nye sikkerhedskode er: XXXX
Hvis dette er korrekt, tryk 2
Hvis dette er forkert, tryk 4

Tast 4 cifret
sikkerhedskode

Tryk på Softkey
under OK

De har ingen nye beskeder.
For at lægge en besked, tryk 77
For den fuldstændige hovedmenu af features, tryk 0
-Klar

Password: XXXX
Slet

Deres nye sikkerhedskode er ændret
Tilb.

Eller

Tryk på Softkey
under Nej
Tryk Speaker for
at afslutte

Deres nye sikkerhedskode er ikke ændret
Password: XXXX
OK Nej

Tilb.

Tilbage til menuen
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7. Indtal velkomsthilsen 1-3
De skal indtale en velkomsthilsen i Deres Voicemail
Denne velkomsthilsen gives når De har viderestillet Deres kald til Voicemailen
Der kan indtales 3 forskellige velkomsthilsner som De kan vælge at benytte (se afsnit 10)
Gør således:
Med pålagt rør

De hører:

22 FEB FRE 10:55
102
Jensen
Menu Asøg VM:00 Log:03

De har ingen nye beskeder.
For at lægge en besked, tryk 77
For den fuldstændige hovedmenu af features, tryk 0
-Klar

Tryk på Softkey
under VM:XX
Den velkomsthilsen der er aktiv er nr. (1, 2 eller 3)
Venligst tryk 1, 2 eller 3 for at aktiverer den ønskede
velkomsthilsen
For at forlade denne feature, tryk #
-Klar

Løft røret

Tast tjenestekode

Tast velkomsthilsen 1-3

,

Eller

Velkomsthilsen (1, 2 eller 3) er ikke optaget
For at optage en velkomsthilsen, tryk 7
For at forlade denne feature, tryk #
-Klar

Indtal besked når tonen har lydt og tryk # når De er
færdig…. >bip<
Tast for at indtale

>Indtal besked<

Velkomsthilsen (1, 2 eller 3) er optaget.
For at aflytte velkomsthilsenen, tryk 5
For at optage en ny velkomsthilsen, tryk 7
For at fjerne velkomsthilsen, tryk 3
For at forlade denne feature, tryk #
- Klar

Tast for at
afslutte indtaling

Vælg ny kode
Eller
Læg røret på

Eller

Eller

Eller
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7.1.

Indtal velkomsthilsen 1-3 med Softkeys

Med pålagt rør
22 FEB FRE 10:55
102
Jensen
Menu Asøg VM:00 Log:03

Tryk på Softkey
under VM:XX
Løft røret

Tryk på Softkey
under Velk.

Tryk på Softkey
under Besk1,
Besk2 eller Besk3

Tryk på Softkey
under Optag

VM – Postkasse:102
Nye meld.:0 Gemt:0
Hør Velk. Indsp. Mere>

Svarmelding 1
Ingen svarmelding gemt
Besk1 Besk2 Besk3 Tilb

Svarmelding 1 valgt
Ingen svarmelding gemt
Hør Optag Slet Tilb.

De har ingen nye beskeder.
For at lægge en besked, tryk 77
For den fuldstændige hovedmenu af features, tryk 0
-Klar

Den velkomsthilsen der er aktiv er nr. (1, 2 eller 3)
Venligst tryk 1, 2 eller 3 for at aktiverer den ønskede
velkomsthilsen
For at forlade denne feature, tryk #
-Klar
Velkomsthilsen (1, 2 eller 3) er ikke optaget
For at optage en velkomsthilsen, tryk 7
For at forlade denne feature, tryk #
-Klar

Indtal besked når tonen har lydt og tryk # når De er
færdig…. >bip<

>Indtal besked<

Optager…

Tryk på Softkey
under OK for at
afslutte
indspilning

Pause Afb OK

Svarmelding: 1 valgt
Svarmelding gemt
Hør Optag Slet Tilb.

Tryk på Softkey
under Hør, Optag
Slet eller Tilb.
Eller
Læg røret på

Velkomsthilsen (1, 2 eller 3) er optaget.
For at aflytte velkomsthilsenen, tryk 5
For at optage en ny velkomsthilsen, tryk 7
For at fjerne velkomsthilsen, tryk 3
For at forlade denne feature, tryk #
- Klar

Svarmelding: 1 valgt
Svarmelding gemt
Hør Optag Slet Tilb.
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8. Hør velkomsthilsen 1-3
Gør således:
Med pålagt rør

Tryk på Softkey
under VM:XX

De hører:

22 FEB FRE 10:55
102
Jensen
Menu Asøg VM:00 Log:03

Løft evt. røret

Den velkomsthilsen der er aktiv er nr. (1, 2 eller 3)
Venligst tryk 1, 2 eller 3 for at aktiverer den ønskede
velkomsthilsen
For at forlade denne feature, tryk #
-Klar

Tast tjenestekode

Tast velkomsthilsen 1-3

De har ingen nye beskeder.
For at lægge en besked, tryk 77
For den fuldstændige hovedmenu af features, tryk 0
-Klar

,

Eller

Velkomsthilsen (1, 2 eller 3) er optaget.
For at aflytte velkomsthilsenen, tryk 5
For at optage en ny velkomsthilsen, tryk 7
For at fjerne velkomsthilsen, tryk 3
For at forlade denne feature, tryk #
- Klar

Tast for at Høre

>De hører den indtalte velkomstbesked<
Velkomsthilsen (1, 2 eller 3) er optaget.
For at aflytte velkomsthilsenen, tryk 5
For at optage en ny velkomsthilsen, tryk 7
For at fjerne velkomsthilsen, tryk 3
For at forlade denne feature, tryk #
- Klar

>De hører …<

Eller
Vælg ny kode
Eller
Tryk Speaker for
at afslutte

Eller

Eller

Eller
Læg røret på
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8.1.

Hør velkomsthilsen 1-3 med Softkeys

Gør således:
Med pålagt rør

De hører:
22 FEB FRE 10:55
102
Jensen
Menu Asøg VM:00 Log:03

Tryk på Softkey
under VM:XX
Løft evt. røret

Tryk på Softkey
under Velk.

Tryk på Softkey
under Besk1,
Besk2 eller Besk3

Tryk på Softkey
under Hør

VM – Postkasse:102
Nye meld.:0 Gemt:0
Hør Velk. Indsp. Mere>

Svarmelding 1
Svarmelding gemt
Besk1 Besk2 Besk3 Tilb

De har ingen nye beskeder.
For at lægge en besked, tryk 77
For den fuldstændige hovedmenu af features, tryk 0
-Klar

Den velkomsthilsen der er aktiv er nr. (1, 2 eller 3)
Venligst tryk 1, 2 eller 3 for at aktiverer den ønskede
velkomsthilsen
For at forlade denne feature, tryk #
-Klar
Velkomsthilsen (1, 2 eller 3) er optaget.
For at aflytte velkomsthilsenen, tryk 5
For at optage en ny velkomsthilsen, tryk 7
For at fjerne velkomsthilsen, tryk 3
For at forlade denne feature, tryk #
- Klar

Svarmelding 1 valgt
Svarmelding gemt
Hør Optag Slet Tilb.

>De hører den indtalte velkomstbesked<
>De hører…<

Svarmelding: 1 valgt
Svarmelding gemt
Hør Optag Slet Tilb.

Tryk på Softkey
under Hør, Optag
Slet eller Tilb.
Eller
Tryk Speaker for
at afslutte

Velkomsthilsen (1, 2 eller 3) er optaget.
For at aflytte velkomsthilsenen, tryk 5
For at optage en ny velkomsthilsen, tryk 7
For at fjerne velkomsthilsen, tryk 3
For at forlade denne feature, tryk #
- Klar

Svarmelding: 1 valgt
Svarmelding gemt
Hør Optag Slet Tilb.

Eller
Læg røret på
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9. Slet velkomsthilsen 1-3
Gør således:
Med pålagt rør

De hører:

22 FEB FRE 10:55
102
Jensen
Menu Asøg VM:00 Log:03

De har ingen nye beskeder.
For at lægge en besked, tryk 77
For den fuldstændige hovedmenu af features, tryk 0
-Klar

Tryk på Softkey
under VM:XX
Den velkomsthilsen der er aktiv er nr. (1, 2 eller 3)
Venligst tryk 1, 2 eller 3 for at aktiverer den ønskede
velkomsthilsen
For at forlade denne feature, tryk #
-Klar

Løft evt. røret

Tast tjenestekode

Tast velkomsthilsen 1-3

,

Eller

Velkomsthilsenen er fjernet.
Velkomsthilsen (1,2 eller 3) er ikke optaget
For at optage en velkomsthilsen, tryk 7
For at forlade denne feature, tryk #
- Klar

Tast for at slette

Vælg ny kode
Eller
Tryk Speaker for
at afslutte

Velkomsthilsen (1, 2 eller 3) er optaget.
For at aflytte velkomsthilsenen, tryk 5
For at optage en ny velkomsthilsen, tryk 7
For at fjerne velkomsthilsen, tryk 3
For at forlade denne feature, tryk #
- Klar

Eller

Eller
Læg røret på
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9.1.

Slet velkomsthilsen 1-3 med Softkeys

Gør således:
Med pålagt rør

De hører:
22 FEB FRE 10:55
102
Jensen
Menu Asøg VM:00 Log:03

Tryk på Softkey
under VM:XX
Løft evt. røret

Tryk på Softkey
under Velk.

Tryk på Softkey
under Besk1,
Besk2 eller Besk3

Tryk på Softkey
under Slet

VM – Postkasse:102
Nye meld.:0 Gemt:0
Hør Velk. Indsp. Mere>

Svarmelding 1
Svarmelding gemt
Besk1 Besk2 Besk3 Tilb

Den velkomsthilsen der er aktiv er nr. (1, 2 eller 3)
Venligst tryk 1, 2 eller 3 for at aktiverer den ønskede
velkomsthilsen
For at forlade denne feature, tryk #
-Klar
Velkomsthilsen (1, 2 eller 3) er optaget.
For at aflytte velkomsthilsenen, tryk 5
For at optage en ny velkomsthilsen, tryk 7
For at fjerne velkomsthilsen, tryk 3
For at forlade denne feature, tryk #
- Klar

Svarmelding 1 valgt
Svarmelding gemt
Hør Optag Slet Tilb.

Svarmelding: 1 valgt
Ingen svarmelding gemt
Hør Optag Slet Tilb.

Tryk på Softkey
under Optag eller
Tilb.
Eller
Tryk Speaker for
at afslutte

De har ingen nye beskeder.
For at lægge en besked, tryk 77
For den fuldstændige hovedmenu af features, tryk 0
-Klar

Velkomsthilsenen er fjernet.
Velkomsthilsen (1, 2 eller 3) er ikke optaget.
For at optage en ny velkomsthilsen, tryk 7
For at forlade denne feature, tryk #
- Klar

Svarmelding: 1 valgt
Ingen svarmelding gemt
Hør Optag Slet Tilb.

Eller
Læg røret på
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10.

Vælg hvilken velkomsthilsen der benyttes

De kan vælge mellem 3 forskellige velkomsthilsner (for indtaling, se afsnit 7)
Den velkomsthilsen der vælges, gives når De viderestiller Deres kald til Voicemail (se afsnit 11)
Gør således:
Med pålagt rør

De hører:

22 FEB FRE 10:55
102
Jensen
Menu Asøg VM:00 Log:03

De har ingen nye beskeder.
For at lægge en besked, tryk 77
For den fuldstændige hovedmenu af features, tryk 0
-Klar

Tryk på Softkey
under VM:XX
Den velkomsthilsen der er aktiv er nr. (1, 2 eller 3)
Venligst tryk 1, 2 eller 3 for at aktiverer den ønskede
velkomsthilsen
For at forlade denne feature, tryk #
-Klar

Løft evt. røret

Tast tjenestekode

Tast velkomsthilsen 1-3 De
ønsker benyttet

,

Eller

Velkomsthilsen (1, 2 eller 3) er optaget.
For at aflytte velkomsthilsenen, tryk 5
For at optage en ny velkomsthilsen, tryk 7
For at fjerne velkomsthilsen, tryk 3
For at forlade denne feature, tryk #
- Klar

Tast for at forlade
denne menu

Tryk Speaker for
at afslutte

Eller læg røret på

NB!!! Hvis De hører denne
melding når De vælger velkomsthilsen, er den ikke indtalt.

Velkomsthilsen (1, 2 eller 3) er ikke optaget
For at optage en velkomsthilsen, tryk 7
For at forlade denne menu, tryk #
-Klar

Se afsnit 7. for indtaling af
velkomsthilsen 1-3
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10.1. Vælg hvilken velkomsthilsen der benyttes med Softkeys
Gør således:
Med pålagt rør

De hører:
22 FEB FRE 10:55
102
Jensen
Menu Asøg VM:00 Log:03

Tryk på Softkey
under VM:XX
Løft evt. røret

Tryk på Softkey
under Velk.

Tryk på Softkey
under Besk1,
Besk2 eller Besk3
for valg af
velkomsthilsen De
ønsker benyttet

Tryk på Softkey
under Tilb.

Tryk Speaker for
at afslutte

Eller
Læg røret på

VM – Postkasse:102
Nye meld.:0 Gemt:0
Hør Velk. Indsp. Mere>

Svarmelding 1 valgt
Svarmelding gemt
Besk1 Besk2 Besk3 Tilb

De har ingen nye beskeder.
For at lægge en besked, tryk 77
For den fuldstændige hovedmenu af features, tryk 0
-Klar

Den velkomsthilsen der er aktiv er nr. (1, 2 eller 3)
Venligst tryk 1, 2 eller 3 for at aktiverer den ønskede
velkomsthilsen
For at forlade denne feature, tryk #
-Klar
Velkomsthilsen (1, 2 eller 3) er optaget.
For at aflytte velkomsthilsenen, tryk 5
For at optage en ny velkomsthilsen, tryk 7
For at fjerne velkomsthilsen, tryk 3
For at forlade denne feature, tryk #
- Klar

Svarmelding 3 valgt
Svarmelding gemt
Hør Optag Slet Tilb.

NB!!! Hvis De hører denne
melding når De vælger velkomsthilsen, er den ikke indtalt.
Se afsnit 7. for indtaling af
velkomsthilsen 1-3

Svarmelding 3 valgt
Ingen svarmelding gemt
Hør Optag Slet Tilb.

Velkomsthilsen (1, 2 eller 3) er ikke optaget
For at optage en velkomsthilsen, tryk 7
For at forlade denne menu, tryk #
-Klar
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11.

Viderestilling til Voicemail

VS > VM

For at aktiverer Deres Voicemail skal De viderestille Deres kald ved at trykke på funktionstasten
(se afsnit 3. for programmering af funktionstaster)
Der kan viderestilles med følgende funktioner:
 Viderestilling med det samme
 Viderestilling ved ej svar (viderestiller efter______sek.)
 Viderestilling ved optaget
 Viderestilling ved ej svar og optaget
 Slet viderestilling

kontakt telefonansvarlig for tid

De forskellige viderestillingstyper vælges ved at trykke på funktionstasten, indtil den ønskede viderestillingstype vises i
displayet
Med pålagt rør

Gør således:

displayet viser:

Tryk 1 gang:
Viderestilling med det samme
VS > VM

Tasten lyser fast

Tryk 2 gange:
Viderestilling Ved ej svar

VS > VM

Tasten blinker hurtigt

X1

X2

Tryk 3 gange:
Viderestilling ved optaget
VS > VM

Tasten blinker i interval

Tryk 4 gange:
Viderestilling ved ej svar og optaget

VS > VM

Tasten blinker langsomt

Tryk 5 gange:
Slet viderestilling

VS > VM

X3

X4

X5

VOICEMAIL (VMI)
ALLE SAMT
Jensen
Menu Asøg VM:00 Log:03

VOICEMAIL (VMI)
IKKE SVAR
Jensen
Menu Asøg VM:00 Log:03

VOICEMAIL (VMI)
OPTAGET
Jensen
Menu Asøg VM:00 Log:03

VOICEMAIL (VMI)
EJ SV/OPT.
Jensen
Menu Asøg VM:00 Log:03

VOICEMAIL (VMI)
SLET
Jensen
Menu Asøg VM:00 Log:03

Tasten er slukket
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12.

Indikation af beskeder lagt i Deres Voicemail

Hvis opkaldslampen over displayet i Deres apparat blinker rød, er der lagt en besked i Deres Voicemail.
Samtidig vises antal nye beskeder i Deres Voicemail

22 MAJ FRE 10:55
102
Jensen
Menu Asøg VM:01 Log:03

Når De aktiverer Softkey under VM:XX vil de få oplyst om hvor mange nye beskeder og hvor mange gemte beskeder
der er i Deres Voicemail.

VM – Postkasse:102
Nye Meld.:1 Gemt:0
Hør Velk. Indsp. Mere>

Når De aflytter en besked vil de få en information om hvilket nummer der har lagt beskeden og hvornår.

Nummer der har lagt besked
Tidsangivelse hvornår beskeden er lagt

70250930
(L-001)
21 MAJ 14:34
Næste Pause Slet Mere>

Hvis det ønskes kan De under aflytning af en besked trykke på Softkey under Pause – Start igen, tast

For aflytning af beskeder, se afsnit 13 eller 13.1
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13.

Aflytning af beskeder

Gør således:
Med pålagt rør

Tryk på Softkey
under VM:XX

De hører:

22 FEB FRE 10:55
102
Jensen
Menu Asøg VM:01 Log:03

De har XX nye beskeder.
For at lægge en besked, tryk 77
For at aflytte beskeder, tryk 5
For den fuldstændige hovedmenu af features, tryk 0
-Klar

Løft evt. røret

>De hører den indtalte besked<
Tast tjenestekode
Beskeden er arkiveret
For at fjerne beskeden, tryk 3
For at lytte til næste besked, tryk 5
For at forlade oplæsningen, tryk #
For en komplet liste af oplæsningsmuligheder, tryk 0
-Klar

>De hører…<

Tast for at slette

Eller
Tast for at aflytte
næste

Eller

Eller
For oplæsning
(se afsnit 14)

Eller

Eller
Tast for at forlade

Eller

Tryk Speaker for
at afslutte

Eller læg røret på
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13.1.

Aflytning af beskeder med Softkeys

Gør således:
Med pålagt rør

De hører:
22 FEB FRE 10:55
102
Jensen
Menu Asøg VM:01 Log:03

Tryk på Softkey
under VM:XX

De har XX nye beskeder.
For at lægge en besked, tryk 77
For at aflytte beskeder, tryk 5
For den fuldstændige hovedmenu af features, tryk 0
-Klar

Løft evt. røret

Tryk på Softkey
under Hør

VM – Postkasse:102
Nye meld.:1 Gemt:0
Hør Velk. Indsp. Mere>

>De hører…<
70250930
(L-001)
21 MAJ 14:34
Næste Pause Slet Mere>

Vælg funktion
med softkeys
(se afsnit 14.1)

Eller

>De hører den indtalte besked<
Beskeden er arkiveret
For at fjerne beskeden, tryk 3
For at lytte til næste besked, tryk 5
For at forlade oplæsningen, tryk #
For en komplet liste af oplæsningsmuligheder, tryk 0
-Klar

70250930
(L-001)
21 MAJ 14:34
Næste Gent. Slet Mere>

70250930
21 MAJ 14:34
Liste <<

(L-001)
Mere>

Tryk Speaker for
at afslutte

Eller
Læg røret på

70250930
(L-001)
21 MAJ 14:34
Kvit. Vsend Kald Mere>

70250930
(L-001)
21 MAJ 14:34
C-ID Ny Tilb. Mere>
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14.

Muligheder ved aflytning af beskeder

Følgende tjenestekoder kan benyttes når beskeder aflyttes

Indtal svarbesked
Videresend beskeden til anden eller andre Voicemails
Ring tilbage til den som sendte beskeden
Forlad oplæsningen
Tid, dato og afsender information
Arkiver beskeden
Fjern beskeden
Marker som ny besked
Gå til næste besked
Spol tilbage i beskeden
Tilbage til start af besked
Spol frem i beskeden
Pause i beskeden Stop / Start
Liste af nye beskeder
Liste af arkiverede beskeder
Alle beskeder
Forlad Voicemail
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14.1. Muligheder ved aflytning af beskeder med softkeys
Følgende Softkeys kan benyttes når beskeder aflyttes:

VM – Postkasse:102
Nye meld.:1 Gemt:0
Hør Velk. Indsp. Mere>

Næste
Gent.
Slet
Mere>

70250930
(L-001)
21 MAJ 14:34
Næste Gent. Slet Mere>

Gå til næste besked
Gentag besked
Slet besked

List
Vælg liste af beskeder (alle, nye, gemte)
<<
Spol tilbage i beskeden
>>
Spol frem i beskeden
Mere>

Kvit.
Vsend
Kald
Mere>

70250930
(L-001)
21 MAJ 14:34
Liste << >> Mere>

Indtal en svarbesked
Videresend beskeden til anden Voicemail
Ring tilbage til den som har lagt beskeden

C-ID
Ny
Tilb.
Mere>

70250930
(L-001)
21 MAJ 14:34
Kvit. Vsend Kald Mere>

Tid, dato og afsender information
Marker beskeden som ny
Gå tilbage til hovedmenuen

70250930
(L-001)
21 MAJ 14:34
C-ID Ny Tilb. Mere>

Start forfra i menuen
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15.

Læg en besked i en anden eller alle Voicemails

De kan indtale en besked som De kan lægge i en anden Voicemail, eller hvis det ønskes kan beskeden lægges i alle
Voicemails (Broadcasting)
Gør således:
Med pålagt rør

De hører:

22 FEB FRE 10:55
102
Jensen
Menu Asøg VM:00 Log:03

De har ingen nye beskeder.
For at lægge en besked, tryk 77
For den fuldstændige hovedmenu af features, tryk 0
-Klar

Tryk på Softkey
under VM:XX
Løft røret
Indtal besked når tonen har lydt og tryk # når De er
færdig…. >bip<
Tast tjenestekode

>Indtal besked<

Venligst indtast postkasse numret for at modtage
denne besked.
For at Broadcaste beskeden, tryk *
For at forlade denne feature, tryk #

Tast for at
afslutte indtaling

Lokal XXX vil modtage denne besked
For at sende beskeden, tryk#
For at indtaste postkasse numret igen, tryk *

Tast lokalnummer
der skal modtage

eller
Tast * for alle

Eller

Eller ved valg af Broadcast
Alle postkasser vil modtage denne besked
For at sende beskeden, tryk#
For at indtaste postkasse numret igen, tryk *

Tast for valg

Eller
Vælg eller
Læg røret på

Beskeden er sendt Indtast nyt postkasse nummer, eller for Exit, tryk #
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15.1. Læg en besked i en anden eller alle Voicemails med Softkeys
Med pålagt rør
22 FEB FRE 10:55
102
Jensen
Menu Asøg VM:00 Log:03

Tryk på Softkey
under VM:XX

De har ingen nye beskeder.
For at lægge en besked, tryk 77
For den fuldstændige hovedmenu af features, tryk 0
-Klar

Løft røret

Tryk på Softkey
under Indsp.

VM – Postkasse:102
Nye meld.:0 Gemt:0
Hør Velk. Indsp. Mere>

Indtal besked når tonen har lydt og tryk # når De er
færdig…. >bip<

Indspil og send

>Indtal besked<

Tryk på Softkey
under OK for at
afslutte
indspilning
Tast lokalnummer
der skal modtage

Optager…
Pause Afb OK

Venligst indtast postkasse numret for at modtage
denne besked.
For at Broadcaste beskeden, tryk *
For at forlade denne feature, tryk #

V-mail nummer:
Exit

eller
Tast * for alle

Lokal XXX vil modtage denne besked
For at sende beskeden, tryk#
For at indtaste postkasse numret igen, tryk *
Tryk på Softkey
under Send
Eller
Under VM for at
ændre nummer
Eller
Under Tilb. For at
gå til hovedmenu
Eller
Læg røret på

Eller ved valg af Broadcast

Eller

Alle postkasser vil modtage denne besked
For at sende beskeden, tryk#
For at indtaste postkasse numret igen, tryk *

Send meld. Til:XXX
Send

VM

Tilb.

Beskeden er sendt Indtast nyt postkasse nummer, eller for Exit, tryk #
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16.

Notifikation

Ved notifikation vil Voicemail kalde et internt/eksternt nummer eller Page hvis der er lagt en besked i Deres Voicemail.
(se afsnit 17.2.2 for at svare Paging)
Notifikation kan også benyttes til at sende beskeden til en E-mail hvor beskeden er vedhæftet som en WAV lydfil.
Notifikation kræver licens.
Spørg telefonansvarlig eller leverandøren om en sådan licens er installeret.
Opsætning af E-mail, såsom E-mail adresse, SMTP, POP3 konto og lign, programmeres af
telefonansvarlig eller leverandøren
Hvis Deres telefonsystem er tilsluttet LAN netværket i Deres virksomhed, har De mulighed for, via en
Browser, selv at definerer notifikationer, E-mail adresse, destinationer, tidspunkt og lign. – spørg
telefonansvarlig eller leverandøren (se afsnit 16.5.)

Internt
eller
eksternt kald

Jeg har en Voicemail til:
Peter Jensen

Jeg har en Voicemail til:
Peter Jensen

Jeg har en Voicemail til:
Peter Jensen
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16.1. Notifikation til telefonnummer (internt/eksternt) eller paging
Der kan vælges op til 5 forskellige destinationer (telefonnumre eller paging) der skal notifiseres hvis De modtager en
besked i Deres Voicemail, samt et tidspunkt hvornår notifikation udføres hvis denne er aktiveret.
Gør således:
Med pålagt rør

Tryk på Softkey
under VM:XX
Tryk på softkey
under Mere>
Tryk på softkey
under Setup
Eller
Tast tjenestekode
67

Tryk på softkey
under Æn.me
Eller
Tast tjenestekode
6

Tryk på softkey
under Tlf.
Eller
Tast tjenestekode
7

Tryk på softkey
under Dest.
Eller
Tast tjenestekode
3

De hører:

22 FEB FRE 10:55
102
Jensen
Menu Asøg VM:00 Log:03

VM – Postkasse:102
Nye meld.:0 Gemt:0
Setup
Navn Mere>

Opsæt V-mail 102
Æn.ko Æn.me Æn.kl mere>

Meldingsvarsel
Tlf.

Email

Tilb.

Telefonvarsel aktiveret
Til

Fra

De har ingen nye beskeder.
For at lægge en besked, tryk 77
For den fuldstændige hovedmenu af features, tryk 0
-Klar
Velkommen til postkasse options menuen
For at ændre deres sikkerhedskode, tryk 7
For at ændre besked notifikation, tryk 6
For at ændre Call handling options, tryk 26
For at ændre auto stamp optionen, tryk 28
For at ændre beskedernes afspilningsrækkefølge, tryk 1
For at ændre automatisk afspilningsvalg, tryk 27
For at forlade denne menu, tryk #
-Klar
For at ændre telefon og pager notifikation, tryk 7
For at ændre E-mail notifikation, tryk 3
For at komme tilbage til den foregående menu, tryk #
-Klar

Telefon og pager besked er slået til
For at slå telefon og pager besked fra, tryk 6
For at tilføje eller ændre beskeddestinationer tryk 3
For at komme tilbage til den foregående menu, tryk #

Tryk 1,2,3,4 eller 5 for numret på den destination du
vil ændre…
For at komme tilbage til den foregående menu, tryk #

Dest. Tilb.

Fortsættes…
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…fortsat
Tryk på softkey
under Dest1-3
Eller
Mere> og Dest4-5
Eller
Tast 1-5

Tryk på softkey
under Ændre
Eller
Tast 2

Tast 2 cifre for
starttid og 2 for
AM
eller 7 for PM

Tast 2 cifre for
sluttid og 2 for
AM
eller 7 for PM

Vælg via softkey
om det er Tlfnummer (Nr.)
eller Paging
(Søger)
Eller
Tast 6 eller 3

Telefonvarsel aktiveret
Dest1 Dest2 Dest3 Mere>

Dest X Deakt 00-00
Tel:
Aktiv Deakt Ændre Tilb.

Varsel start: 00
Næste Exit

Varsel slut: 00
Næste Exit

Varsel via Tel
Nr. Søger Næste Exit

Destination X er slået fra…
For at slå denne destination til, tryk 3
For at ændre destinationsparametre, tryk 2
For at komme tilbage til den foregående menu, tryk #
- klar
Indtast klokkeslæt i 2 cifre for hvornår De ønsker
notifikationen slået til, efterfulgt af 2 for AM, eller 7
for PM
F.eks. skal kl. 8 om morgenen indtastes, 082
For at hoppe til næste indstilling, tryk *
For Exit, tryk #
Indtast klokkeslæt i 2 cifre for hvornår De ønsker
notifikationen slået fra, efterfulgt af 2 for AM, eller 7
for PM
F.eks. skal kl. 8 om morgenen indtastes, 082
For at hoppe til næste indstilling, tryk *
For Exit, tryk #
For at modtage notifikation på lokal eller telefonnummer, tryk 6
For at modtage notifikation på digital Pager, tryk 3
For at hoppe til næste indstilling, tryk *
For Exit, tryk #

Indtast lokal eller telefonnummer efterfulgt af #
For at hoppe til næste indstilling, tryk *
For Exit, tryk kun #

Fortsættes…
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…fortsat
Tast lokal eller
telefonnummer
og #
Eller
Tast lokal eller
telefonnummer
og tryk på softkey
under Ok

Tryk på softkey
under Påkr. Hvis
sikkerhedskode er
påkrævet
Eller
Tryk på softkey
under Ej påk. Hvis
sikkerhedskode
ikke er påkrævet
Eller
Tast 7 eller 6

Tast 2 cifre for
antal
opkaldsforsøg ved
optaget

Tast 2 cifre for
antal ring ved ej
svar

Tel.nr:
Ok Nej Næste Exit

Pasword opt.
Påkr. Ej påk. Næste Exit

Antal kald v/opt.:XX
Næste Exit

Antal kald v/ej sv.:XX
Næste Exit

Hvis De ønsker at
aktivere, tryk på
softkey under
Aktiv
Eller
Tast 3

For at bede om indtastning af sikkerhedeskode efter
at have accepteret et notifikationsopkald, tryk 7
Eller, tryk 6
For exit, tryk #

Indtast det 2 cifret antal opkaldsforsøg for denne
destination
For at hoppe til næste indstilling, tryk *
For Exit, tryk #

Indtast det 2 cifret antal ring uden svar forsøg for denne
destination
For at hoppe til næste indstilling, tryk *
For Exit, tryk #

Destination X er slået fra…
Når slået til bliver den aktiv fra XX AM indtil XX PM
Vi notificerer Dem om alle beskeder på dette
nummer: XXXX….
For at slå denne destination til, tryk 3
For at ændre destinations parametre, tryk 2
For at komme tilbage til den foregående menu, tryk #
- klar

Dest X Deakt XX-XX
Tel.: XXX
Aktiv Deakt Ændre Tilb.

Se også punkt
16.2 og 16.3 for
aktivering og
deaktivering
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16.2. Aktivere notifikation
Hvis De har sat parametre for notifikation, såsom starttid, sluttid og nummer som notifikationen sendes til (se afsnit
16.1.) kan De aktivere notifikation.
Gør således:

De hører:

Med pålagt rør

Tryk på Softkey
under VM:XX
Tryk på softkey
under Mere>
Tryk på softkey
under Setup
Eller
Tast tjenestekode
67

Tryk på softkey
under Æn.me
Eller
Tast tjenestekode
6

Tryk på softkey
under Tlf.
Eller
Tast tjenestekode
7

Tryk på softkey
under Dest.
Eller
Tast tjenestekode
3

22 FEB FRE 10:55
102
Jensen
Menu Asøg VM:00 Log:03

VM – Postkasse:102
Nye meld.:0 Gemt:0
Setup
Navn Mere>

Opsæt V-mail 102
Æn.ko Æn.me Æn.kl mere>

Meldingsvarsel
Tlf.

Email

Tilb.

Telefonvarsel aktiveret
Til

Fra

Dest. Tilb.

De har ingen nye beskeder.
For at lægge en besked, tryk 77
For den fuldstændige hovedmenu af features, tryk 0
-Klar
Velkommen til postkasse options menuen
For at ændre deres sikkerhedskode, tryk 7
For at ændre besked notifikation, tryk 6
For at ændre Call handling options, tryk 26
For at ændre auto stamp optionen, tryk 28
For at ændre beskedernes afspilningsrækkefølge, tryk 1
For at ændre automatisk afspilningsvalg, tryk 27
For at forlade denne menu, tryk #
-Klar
For at ændre telefon og pager notifikation, tryk 7
For at ændre E-mail notifikation, tryk 3
For at komme tilbage til den foregående menu, tryk #
-Klar

Telefon og pager besked er slået til
For at slå telefon og pager besked fra, tryk 6
For at tilføje eller ændre beskeddestinationer tryk 3
For at komme tilbage til den foregående menu, tryk #

Tryk 1,2,3,4 eller 5 for numret på den destination du
vil ændre…
For at komme tilbage til den foregående menu, tryk #

Fortsættes…
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…Fortsat

Tryk på softkey
under Dest1-3
Eller
Mere> og Dest4-5
Eller
Tast 1-5

Tryk på softkey
under Aktiv
Eller
Tast 3

Telefonvarsel aktiveret
Dest1 Dest2 Dest3 Mere>

Dest X Deakt. XX-XX
Tel: XXX
Aktiv Deakt Ændre Tilb.

Destination X er slået fra…
Når slået til bliver den aktiv fra XX indtil XX
Vi notificerer dem om alle beskeder på dette nummer
XXX
(der vil blive bedt om deres sikkerhedskode)
(der vil ikke blive bedt om deres sikkerhedskode)
For at slå denne destination til, tryk 3
For at ændre destinationsparametre, tryk 2
For at komme tilbage til den foregående menu, tryk #
- klar

Destination X er slået til…
Og er aktiv fra XX indtil XX
Vi notificerer dem om alle beskeder på dette nummer
XXX
(der vil blive bedt om deres sikkerhedskode)
(der vil ikke blive bedt om deres sikkerhedskode)
For at slå denne destination fra, tryk 3
For at ændre destinationsparametre, tryk 2
For at komme tilbage til den foregående menu, tryk #
- klar

Dest X Akt. XX-XX
Tel: XXX
Aktiv Deakt Ændre Tilb.
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16.3. Slå notifikation fra
Hvis De har aktiveret notifikation (se afsnit 16.2.)
Gør således:

De hører:

Med pålagt rør

Tryk på Softkey
under VM:XX
Tryk på softkey
under Mere>
Tryk på softkey
under Setup
Eller
Tast tjenestekode
67

Tryk på softkey
under Æn.me
Eller
Tast tjenestekode
6

Tryk på softkey
under Tlf.
Eller
Tast tjenestekode
7

Tryk på softkey
under Dest.
Eller
Tast tjenestekode
3

22 FEB FRE 10:55
102
Jensen
Menu Asøg VM:00 Log:03

VM – Postkasse:102
Nye meld.:0 Gemt:0
Setup
Navn Mere>

Opsæt V-mail 102
Æn.ko Æn.me Æn.kl mere>

Meldingsvarsel
Tlf.

Email

Tilb.

Telefonvarsel aktiveret
Til

Fra

Dest. Tilb.

De har ingen nye beskeder.
For at lægge en besked, tryk 77
For den fuldstændige hovedmenu af features, tryk 0
-Klar
Velkommen til postkasse options menuen
For at ændre deres sikkerhedskode, tryk 7
For at ændre besked notifikation, tryk 6
For at ændre Call handling options, tryk 26
For at ændre auto stamp optionen, tryk 28
For at ændre beskedernes afspilningsrækkefølge, tryk 1
For at ændre automatisk afspilningsvalg, tryk 27
For at forlade denne menu, tryk #
-Klar
For at ændre telefon og pager notifikation, tryk 7
For at ændre E-mail notifikation, tryk 3
For at komme tilbage til den foregående menu, tryk #
-Klar

Telefon og pager besked er slået til
For at slå telefon og pager besked fra, tryk 6
For at tilføje eller ændre beskeddestinationer tryk 3
For at komme tilbage til den foregående menu, tryk #

Tryk 1,2,3,4 eller 5 for numret på den destination du
vil ændre…
For at komme tilbage til den foregående menu, tryk #

Fortsættes…
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…Fortsat

Tryk på softkey
under Dest1-3
Eller
Mere> og Dest4-5
Eller
Tast 1-5

Tryk på softkey
under Deakt
Eller
Tast 3

Telefonvarsel aktiveret
Dest1 Dest2 Dest3 Mere>

Dest X Akt. XX-XX
Tel: XXX
Aktiv Deakt Ændre Tilb.

Destination X er slået til…
Og er aktiv fra XX indtil XX
Vi notificerer dem om alle beskeder på dette nummer
XXX
(der vil blive bedt om deres sikkerhedskode)
(der vil ikke blive bedt om deres sikkerhedskode)
For at slå denne destination fra, tryk 3
For at ændre destinationsparametre, tryk 2
For at komme tilbage til den foregående menu, tryk #
- klar

Destination X er slået fra…
Når slået til bliver den aktiv fra XX indtil XX
Vi notificerer dem om alle beskeder på dette nummer
XXX
(der vil blive bedt om deres sikkerhedskode)
(der vil ikke blive bedt om deres sikkerhedskode)
For at slå denne destination til, tryk 3
For at ændre destinationsparametre, tryk 2
For at komme tilbage til den foregående menu, tryk #
- klar

Dest X Deakt. XX-XX
Tel: XXX
Aktiv Deakt Ændre Tilb.
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16.4. Notifikation til E-mail
Hvis telefonsystemet er tilsluttet LAN netværket i Deres virksomhed kan systemet sende en E-mail med en vedhæftet
WAV lydfil med den indtalte besked.
Opsætning af SMTP og POP3 og hvilken E-mail beskeden skal sendes til udføres af telefonansvarlig eller leverandøren,
dog kan De selv via Browser ændre E-mail adressen (se afsnit 16.6.)
Gør således:

De hører:

Med pålagt rør

Tryk på Softkey
under VM:XX
Tryk på softkey
under Mere>
Tryk på softkey
under Setup
Eller
Tast tjenestekode
67

Tryk på softkey
under Æn.me
Eller
Tast tjenestekode
6

Tryk på softkey
under Email
Eller
Tast tjenestekode
3

Tryk på softkey
under Til
Eller
Tast tjenestekode
6

22 FEB FRE 10:55
102
Jensen
Menu Asøg VM:00 Log:03

VM – Postkasse:102
Nye meld.:0 Gemt:0
Setup
Navn Mere>

Opsæt V-mail 102
Æn.ko Æn.me Æn.kl mere>

Meldingsvarsel
Tlf.

Email

Tilb.

De har ingen nye beskeder.
For at lægge en besked, tryk 77
For den fuldstændige hovedmenu af features, tryk 0
-Klar
Velkommen til postkasse options menuen
For at ændre deres sikkerhedskode, tryk 7
For at ændre besked notifikation, tryk 6
For at ændre Call handling options, tryk 26
For at ændre auto stamp optionen, tryk 28
For at ændre beskedernes afspilningsrækkefølge, tryk 1
For at ændre automatisk afspilningsvalg, tryk 27
For at forlade denne menu, tryk #
-Klar
For at ændre telefon og pager notifikation, tryk 7
For at ændre E-mail notifikation, tryk 3
For at komme tilbage til den foregående menu, tryk #
-Klar

Email notifikation er slået fra
For at slå notifikation til, tryk 6
For at komme tilbage til den foregående menu, tryk #

Email notifikation er slået til
For at slå notifikation fra, tryk 6
For at komme tilbage til den foregående menu, tryk #
Email varsel:AF
Til

Fra

Tilb.

For at slå funktionen fra, følg denne vejledning.
Tjenestekod 6 er en til og fra funktion - eller brug
softkey under Fra

Se eksempel på E-mail på næste side…
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16.5. Eksempler på notifikationer via E-mail
Dette er et eksempel på en E-mail hvor den der har lagt beskeden ikke viser eget telefonnummer:

Dette er et eksempel hvor den der har lagt beskeden viser eget telefonnummer:

Dette er et eksempel hvor den der har lagt beskeden er oprettet i telefonsystemets fælles kortnummerliste med navn
og nummer
(se brugervejledning for SL1100 systemapparater):

Dette er et eksempel hvor den der har lagt beskeden er et lokalnummer:
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16.6. Sæt notifikationer via WEB Browser
Hvis telefonsystemet er tilsluttet LAN netværket i Deres virksomhed kan De via UserPro oprette, slette eller ændre
Deres notifikationer.
De skal åbne en Browser på Deres computer og skrive IP adressen til telefonsystemet (spørg telefonansvarlig eller
leverandør ang. IP adressen)

Fortsættes…
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…Fortsat
Skriv Deres lokalnummer i ”User Name”
Skriv Deres adgangskode i ”Password”
Klik på ”Login”
Hvis De ikke har defineret en adgangskode er den 1111
De kan med fordel ændre deres adgangskode når De har logget ind (se næste side)

Leverandøren kan ikke garantere at alle typer Browsere kan benyttes til UserPro
Microsoft Internet Explorer 10 er benyttet ved udarbejdelse af denne brugervejledning uden at der er konstateret
fejl.
Kendte fejl:
Google Crome: accepterer ikke bogstaver i felterne bl.a. ved ændring af navne, E-mail adresser og lign.
Følgende melding gives når der forsøges at gemme. (ved klik på ”Apply”)

Fortsættes…
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…fortsat
I ”End User Password” har De mulighed for at ændre Deres adgangskode (4 cifre).
Hvis De ændre adgangskode skal De klikke på ”Apply” før De går til næste side i UserPro
Klik på ”InMail Station Mailbox Options”

På denne side kan De ændre E-mail adressen som notifikationen skal sendes til
Vælg at når E-mailen er sendt skal den gemmes i Voicemailen eller slettes
Klik på ”Apply” hvis De har ændret på denne side
Klik på ”Station Mailbox Notification Options”

Fortsættes…
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…fortsat
På denne side i UserPro kan De vælge mellem 5 destinationer, tidspunkt for start og slut, typen (telefonnummer eller
Paging), Numret notifikationen skal sendes til, antal forsøg ved optaget, antal ring ved ej svar samt hvilke dage
notifikationen er aktiv
Klik på ”Apply” hvis De har ændret på denne side

Klik på Logout for at slutte UserPro
Klik på ”OK”

NB!!! Husk altid at klikke på ”Logout” og ”OK” inden De lukker Deres Browser, da Deres apparat er ”Inaktiv” så
længe De er i UserPro (også hvis De bare lukker Browseren uden at have klikket på ”Logout”)
De kan risikere at telefonsystemet skal genstartes for at frigive et apparat som er ”Inaktiv”.
Deres apparat viser følende displaybesked, så længe De er logget ind i UserPro og apparatet er ”Inaktivt”

User Programming Mode
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17.

Call Handling

Call Handling er funktioner De kan benyttes for en udvidet brug af Voicemail.
I Call Handling menuen kan der sættes følgende funktioner:
Auto attended direct:
 Det er muligt at oprette et menuvalg pr. Voicemail bruger som kan vælges ved kald til Deres Voicemail.
(For at funktionen er aktiv skal der defineres et menuvalg pr. bruger – tryk 1 for ???, tryk 2 for ??? osv.)
”Auto attended direct” kræver licens samt programmering af leverandøren– funktionen er ikke beskrevet
yderligere, da den enkelte bruger individuelt kan sættes op til en mængde funktioner såsom menuvalg og lign.
Paging:
Hvis Paging er slået til, gives en besked om at personen der er kaldt ikke er ledig, derefter gives et valg:
 Tryk 1 for at lægge en besked i Voicemail
 Tryk 2 for at Page personen
De kan med fordel indtale Deres navn til Voicemailen hvis Paging benyttes (se afsnit 19) dette navn benyttes ved
paging beskeden
Herunder er en forklaring af Paging:
Eksempel: Per Jensen lokal 104 har aktiveret Paging i Call Handling menuen (se afsnit 17.1.)

Indgående
Kald til Per Jensen

Per Jensen er ikke ledig
Tryk 1 for at lægge en besked
Tryk 2 for at Page personen

Voicemail

Jeg har et opkald til Per Jensen

Jeg har et opkald til Per Jensen

Lokalnummer 104
Navn: Per Jensen

Jeg har et opkald til Per Jensen
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17.1. Call Handling med Paging
Hvis De slår funktionen Paging til i Deres Voicemail, vil den der kalder Dem få et valg om at trykke 1 for at lægge en
besked i Deres voicemail eller trykke 2 for at Page Dem.
Dette betyder at der bliver kaldt ud over højtalerne i alle ledige systemapparater, at der er et kald til Dem.
Det anbefales at De indtaler et navn i Deres Voicemail, da det er dette navn der benyttes ved Paging. (se afsnit 18.)
Gør således:
De hører:
Med pålagt rør

Tryk på Softkey
under VM:XX
Tryk på softkey
under Mere>
Tryk på softkey
under Setup
Eller
Tast tjenestekode
67

Tryk på softkey
under Æn.kl
Eller
Tast tjenestekode
26

Tryk på softkey
under Søgn
Eller
Tast tjenestekode
3

22 FEB FRE 10:55
102
Jensen
Menu Asøg VM:00 Log:03

VM – Postkasse:102
Nye meld.:0 Gemt:0
Setup
Navn Mere>

Opsæt V-mail 102
Æn.ko Æn.me Æn.kl mere>

Kald behandling valg
VK.VM:AF Søgning:Utilg.
>VM Søgn FMFM tilb.

De har ingen nye beskeder.
For at lægge en besked, tryk 77
For den fuldstændige hovedmenu af features, tryk 0
-Klar
Velkommen til postkasse options menuen
For at ændre deres sikkerhedskode, tryk 7
For at ændre besked notifikation, tryk 6
For at ændre Call handling options, tryk 26
For at ændre auto stamp optionen, tryk 28
For at ændre beskedernes afspilningsrækkefølge, tryk 1
For at ændre automatisk afspilningsvalg, tryk 27
For at forlade denne menu, tryk #
-Klar
Velkommen til Call Handling options menuen.
Auto Attendant Direct til Voicemail er slået fra…
For at slå Auto Attendant Direct til Voicemail til, tryk 6
Paging er slået fra…
For at slå Paging til, tryk 3
For at ændre Find-Me Follw-Me valg, tryk 1
For at komme tilbage til den foregående menu, tryk #
-Klar

Paging er slået til
For at slå Paging fra, tryk 3
Auto Attendant Direct til Voicemail er slået fra…
For at slå Auto Attendant Direct til Voicemail til, tryk 6
For at ændre Find-Me Follw-Me valg, tryk 1
For at komme tilbage til den foregående menu, tryk #
-Klar

For at slå funktionen fra, følg denne vejledning.
Tjenestekod 3 eller softkey under Søgn er en til og fra
funktion
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17.2. Sådan svarer De en Paging
Hvis De hører at der en et kald til Dem via Paging…

Jeg har et opkald til Per Jensen

Gør således:

Jeg har et opkald til Per Jensen

Jeg har et opkald til Per Jensen

De hører:

Gå til nærmeste ledige
systemapparat

22 FEB FRE 10:51
100
LOKAL 100
Menu Asøg VM:00 Log:03

Løft røret

Tast

+
Deres eget lokalnummer

INDVALG 109

00:01
70250930
Park VKBL Mere

Besvar kaldet
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18.

Navn til Voicemail

I forbindelse med Paging og andre funktioner vil det være en fordel at indtale Deres eget navn til Deres Voicemail.
Gør således:
Med pålagt rør

Tryk på Softkey
under VM:XX

Tryk på softkey
under Mere>

Tryk på softkey
under Navn

Tryk på softkey
under Optag
Eller
Tast tjenestekode
7

De hører:

22 FEB FRE 10:55
102
Jensen
Menu Asøg VM:00 Log:03

VM – Postkasse:102
Nye meld.:0 Gemt:0
Hør Velk. Indsp Mere>

VM – Postkasse:102
Nye meld.:0 Gemt:0
Setup Navn Mere>

De har ingen nye beskeder.
For at lægge en besked, tryk 77
For den fuldstændige hovedmenu af features, tryk 0
-Klar

Der er ikke optaget noget navn for Deres Postkasse
For at optage deres navn, tryk 7
For at forlade denne feature, tryk #
-Klar

Indtal besked når tonen har lydt og tryk # nå De er
færdig… >bip<

V-mail navn ikke gemt
Hør Optag Slet Tilb.

>Indtal navn<

For at hører navnet på Deres postkasse, tryk 5
For at optage et nyt navn, tryk 7
For at fjerne Deres navn, tryk 3
For at forlade denne feature, tryk #
- Klar

Tast # for at
afslutte indtaling
Tryk på Softkey
under Hør, Optag
Slet eller afslut
med Speaker

V-mail navn gemt
Hør Optag Slet Tilb.
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19.

Auto Time Stamps

Hvis De ønsker en detaljeret tidsangivelse og information on hvem der har lagt beskeden oplæst i forbindelse med at
De aflytter en besked, kan de slå Auto Time Stamps til.
Gør således:
Med pålagt rør

Tryk på Softkey
under VM:XX
Tryk på softkey
under Mere>

Tryk på softkey
under Setup
Eller
Tast tjenestekode
67

De hører:

22 FEB FRE 10:55
102
Jensen
Menu Asøg VM:00 Log:03

VM – Postkasse:102
Nye meld.:0 Gemt:0
Setup
Navn Mere>

De har ingen nye beskeder.
For at lægge en besked, tryk 77
For den fuldstændige hovedmenu af features, tryk 0
-Klar
Velkommen til postkasse options menuen
For at ændre deres sikkerhedskode, tryk 7
For at ændre besked notifikation, tryk 6
For at ændre Call handling options, tryk 26
For at ændre auto stamps optionen, tryk 28
For at ændre beskedernes afspilningsrækkefølge, tryk 1
For at ændre automatisk afspilningsvalg, tryk 27
For at forlade denne menu, tryk #
-Klar

Opsæt V-mail 102

Tryk på softkey
under Mere>
Tryk på softkey
under Æn.ti
Eller
Tast tjenestekode
28

Æn.ko Æn.me Æn.kl mere>

Opsæt V-mail 102
Æn.ti Orden AuAfsp mere>

Tryk på softkey
under Til
Eller
Tast tjenestekode
6

Auto tidsangivelse:AF
Til Fra

Tilb.

Auto Stamps er slået fra
For at slå Auto Stamps til, tryk 6
For at komme tilbage til den foregående menu, tryk #
-Klar

Auto Stamps er slået til
For at slå Auto Stamps fra, tryk 6
For at komme tilbage til den foregående menu, tryk #
-Klar

For at slå funktionen fra, følg denne vejledning.
Tjenestekode 6 eller softkey under Æn.ti er en til og fra
funktion
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20.

Samtaleoptagelse af igangværende samtale

For at kunne optage en igangværende samtale, kræves det at der er programmeret en funktionstast (se afsnit 3.)
Optagelsen vil blive lagret i Deres Voicemail og behandles på lige vilkår som andre beskeder.
Optagelsen kan aflyttes, gemmes, slettes, videresendes, m.m. (se afsnit 13. eller 13.1.)
Det vil være høfligt at gøre modparten opmærksom på at samtalen optages, da der vil blive sagt ”Optager” i samtalen
når funktionstasten aktiveres.
Denne besked vil høres af begge parter.
Gør således:
Under samtale

De hører:

BYKALD

00:21
70250930
Park VKBL Mere

Tryk på
funktionstast
Optag

BYKALD

00:21
OPTAG
Park VKBL Mere

Funktionstasten
blinker rød under
optagelsen

Optag

”Optager”
Samtalen optages….

Hvis De ønsker at stoppe optagelsen inden samtalen
afsluttes, trykker De på funktionstasten (slukker) og
optagelsen lagres som ny besked i Deres Voicemail
Hvis funktionstasten aktiveres igen, vil denne optagelse
gemmes som ny besked i Deres Voicemail

Efter endt
samtale
Læg røret på

Optagelsen lagres
som en ny besked
i Deres Voicemail
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21.

Administrator.

En eller flere Voicemails kan defineres til at være administrator.
En administrator har mulighed for at ændre (nulstille) andre Voicemails, såsom at slette beskeder, velkomstbeskeder,
navn og adgangskode (dette vil typisk være hvis en ny medarbejder overtager en Voicemail)
Denne brugervejledning beskriver kun ovenstående funktion for administrator.
Ud over dette kan administrator ændre hjælpemenuer, announcement beskeder, distributionslister, m.m.
Disse benyttes ved Call Handling funktioner og er ikke beskrevet yderligere, da den enkelte bruger individuelt kan
sættes op til en mængde funktioner såsom menuvalg og lign.
Kontakt telefonansvarlig eller leverandør for hvilke Voicemails der er administrator

Se næste side for at nulstille en Voicemail.
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21.1. Nulstil Voicemail (Slet velkomstsvar, navn, adgangskode m.m)
Gør således:

De hører:

Med pålagt rør

Tryk på Softkey
under VM:XX
Tryk på softkey
under Mere>

Tryk på softkey
under Admin

Tryk på softkey
under Abn.
Eller
Tast tjenestekode
7

22 FEB FRE 10:55
102
Jensen
Menu Asøg VM:00 Log:03

VM – Postkasse:102
Nye meld.:0 Gemt:0
Setup Admin Navn Mere>

De har ingen nye beskeder.
For at lægge en besked, tryk 77
For den fuldstændige hovedmenu af features, tryk 0
-Klar
Velkommen til system administrator menuen
For hjælpemenu beskeder, tryk 4
For announcement beskeder, tryk 2
For distributionslister, tryk 5
For abonnent maintenance, tryk 7
For svarskema override, tryk 6
For postkasse announcement beskeder, tryk 3
For at hører Voicemail versionsnummer, tryk 8
For at komme tilbage til den foregående menu, tryk #
-Klar

System Adm. muligheder
Inst. Besk. Abn. mere>

Venligst indtast abonnentens postkassenummer
Tast det ønskede
Voicemailnummer
De ønsker at
ændre

Ryt på ønskede
funktion under
softkeys

V-mail nummer:
Tilb.

VoiceMail nr. XXX
Slet Velk. Navn mere>

Eller
Tast ønskede
tjenestekode

Velkommen til abonnent maintenance menuen for
lokal XXX
For at fjerne alle beskeder, tryk 32
For at fjerne velkomst hilsenen, tryk 34
For at fjerne postkasse navn, tryk 36
For at fjerne sikkerhedskoden, tryk 7
For at optage et nyt navn, tryk 6
For at komme tilbage til den foregående menu, tryk #
-Klar

VoiceMail nr. XXX
Kode

Tilb. mere>
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Egne notater
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