Wildix VoIP telefonide (WorkForce, Welcome Console, WP480) lühijuhend
Kõnele vastamine ja
väljahelistamine
Vastamine

Käimasoleva kõne
suunamine
Vahekõnega suunamine

1. Vasta kõnele.
1. Kõnele vastamiseks tõsta
2. Vajuta nuppu Trans
telefonitoru hargilt.
(esimene must nupp
2. Valjuhääldi peal vastamiseks
ekraani all). [1]
vajuta valjuhääldi klahvi.
3. Vali nimekirjast kolleeg,
[9]
kellele kõne suunata ning
vajuta tema nime kõrval
Väljahelistamine
olevat helehalli nuppu [7]
või vali number käsitsi.
1. Vali number klaviatuuril ja
4.
Räägi kolleegiga.
seejärel tõsta toru või vajuta
5. Suunamiseks vajuta uuesti
nuppu Send [1] või
nuppu Trans. [1]
linnukese klahvi [5] või
6. Kui kolleeg ei vasta, vajuta
klahvi #.
nuppu Cancel [4] ja
seejärel nuppu Resume [2]
ning jätka kõnet.
Staatuse muutmine lauatelefonilt

1. Helista lauatelefonilt numbrile 60.
2. Kuula häälteadet ning vali:
a. 0 – saadaval (available)
b. 1 – hõivatud (do not disturb)
c. 2 – eemal (away)
3. Häälteade kinnitab staatuse muutmise ning
kõne lõppeb automaatselt.
4. Kontrolli staatuse ikooni ekraani ülemises
osas:
a. saadaval – roheline
b. hõivatud – punane
c. eemal – kollane või kella märk

Kiirvalikule (kolleegile) helistamine

1. Vajuta helehallile nupule
kolleegi nime kõrval. [7]

Pimesuunamine

1. Vasta kõnele.
2. Vajuta nuppu Trans.
Kiirvaliku nuppe saab seadistada 3. Vali kolleegi nupp [7] või
vali number klaviatuuril.
Wildixi arvutivaates.
4. Vajuta uuesti nuppu
Trans. [1]
5. Pane toru hargile.

Eelsuunamine
Kõnede suunamine mobiilile

1. Vajuta nuppu Funkts
(kolmas must nupp ekraani
all). [3]
2. Liigu noole nupuga valikuni
kõik: Väljas.
3. Vali Muuda (esimene must
klahv ekraani all). [1]
4. Sisesta telefoninumber, kuhu
kõned suunata, lahtrisse
Sihtkoht.
5. Kinnitamiseks vajuta nuppu
Salvesta [1] ning välju
menüüst nupuga X. [6]
Suunamise eemaldamine

1. Vajuta nuppu Funkts
(kolmas must nupp ekraani
all). [3]
2. Liigu noole nupuga valikuni
kõik: telefoninumber.
3. Vali Muuda. [1]
4. Vali Deaktiveeri. [1]
5. Välju menüüst nupuga X.
[6]

NB! Kiire staatuse muutmine: hõivatud-vaba

1. Hõivatud staatuse aktiveerimiseks hoia 3 sekundit klaviatuuril all klahvi *(tärn). [8]
2. Korda tegevust, et staatus uuesti saadaval olekusse märkida.

