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Inleiding

Welkom en gefeliciteerd met de aankoop van uw Forum I6S. Deze
handleiding helpt u doorheen de installatieprocedure en beschrijft de
bediening van het systeem.

We raden u aan uw Forum I6S te configureren met de pc-wizard die u op
de cd-rom vindt. Deze handleiding behandelt ook de configuratie door
middel van de Interact Systeemtelefoon en  een gewone telefoon.

Systeemcapaciteit

• De Forum I6S is een kleine huistelefooncentrale die werkt op het ISDN-
netwerk van Belgacom. Indien u niet over een ISDN-lijn beschikt, dient u
contact op te nemen met Belgacom om er een te laten installeren. Sluit
de Forum I6S niet aan op een gewone analoge telefoonlijn.

Op de Forum I6S kunnen maximum zes telefoontoestellen worden
aangesloten (waarvan 3 Interact systeemtoestellen).

De volgende apparaten kunnen ook worden aangesloten

• De Belgacom deurtelefoon (voor parlofoonfuncties)

• De Forum V-24 pc-seriële poortaansluiting (voor vlotte configuratie met
de pc-wizard en voor oproepregistratie)

• De Forum I6S voice-module (voor oproepbeantwoording en
onthaaldiensten)

• De Forum I6S USB-module (voor snelle dataverbindingen)

• Externe muziekbron
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Optionele modules kunnen uitsluitend worden verkregen bij uw
erkende Belgacom-vertegenwoordiger of -winkel.

langrijke informatie

Voor u aan de installatie van uw Forum I6S begint, raden we u aan
Hoofdstuk 1 - Inleiding en Hoofdstuk 2 - Installatie aandachtig te lezen.

Na de installatie werkt het systeem volgens de standaardinstellingen.
Concreet betekent dit dat alle toestellen rinkelen bij iedere inkomende
oproep.

Om instellingen te wijzigen, zie Hoofdstuk 4 over de Elementaire
systeemprogrammering en configuratie. Dit hoofdstuk is ingedeeld in drie
delen: Programmeren met de pc-wizard, Programmeren met een Interact
Systeemtelefoon, en Programmeren met een gewone telefoon. Kijk
telkens in het betrokken hoofdstuk naargelang van de gebruikte
configuratiemethode.

Voorts bevat deze handleiding een uitvoerige beschrijving van de
geavanceerde systeemfuncties en programmering van de Forum I6S.

Uw Forum I6S biedt de volgende mogelijkheden:

• Twee gelijktijdige oproepen via uw ISDN-lijn

• Gratis interne oproepen via uw Forum I6S

Uw Forum I6S:

• Werkt met netvoeding van 230 V

• Mag alleen op de netvoeding worden aangesloten door middel van de
door Belgacom bijgeleverde spanningsadapter. (Bij gebruik van een
andere netvoeding vervalt uw garantie en brengt u zichzelf en anderen
in gevaar.)
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• Bij stroomonderbrekingen zijn de Forum I6S en alle aangesloten
apparaten buiten werking.   

MSN-nummers en toestellen programmeren

• Belgacom kan meer dan één nummer aan uw ISDN-lijn toewijzen, dit zijn
de zogenaamde MSN-nummers of meervoudige abonneenummers.

• Dank zij deze MSN nummers is rechtstreeks inkiezen mogelijk.

Rechtstreeks inkiezen betekent dat een externe oproeper
rechtstreeks een specifiek toestel kan opbellen. (U kunt ook een
nummer toewijzen aan een groep toestellen zodat een oproeper kan
inkiezen naar een bepaalde groep toestellen.)

Nut van inkiesnummers. Eén MSN kan als faxnummer worden
bekendgemaakt en zo worden geprogrammeerd dat de oproepen
naar dat nummer rechtstreeks naar het specifieke intern nummer
worden doorgestuurd waarop het faxtoestel is aangesloten.

Controle van de inhoud

Controleer voor u uw Forum I6S installeert of in gebruik neemt, of alle
componenten wel degelijk aanwezig zijn. Indien onderdelen ontbreken,
dient u contact op te nemen met uw Belgacom-vertegenwoordiger
alvorens de Forum I6S te installeren.

In de verpakking moet u de volgende elementen aantreffen:

• Forum I6S  (eventueel Interact systeemtoestel)

• Netspanningstransformator

• ISDN-lijnkabel (RJ45/RJ45-connectors )

• V-24 seriële kabel voor pc-aansluiting (RJ12/serieel-connector)

• Mini gebruikersgids

• Installatiehandleiding

• Cd-rom met pc-installatie-wizard

• Connectors voor toestelaansluitingen (3 x 4-draads & 5 x 2-draads)
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• Rubbervoeten (4)

• 2 schroeven

• 2 muurpluggen
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Installatieprocedure

De Forum I6S wordt het best geïnstalleerd door een technicus van Belgacom,
doch het is ook mogelijk door een bekwaam doe-het-zelver. Indien u het
toestel zelf installeert is het van belang dat u de in deze handleiding vermelde
installatieprocedures volgt  - bij een verkeerde aansluiting kan het toestel
worden beschadigd.

• De Forum I6S wordt bij voorkeur tegen de wand gemonteerd, maar kan
eveneens op uw bureau worden geplaatst.

• Het toestel moet binnen de 2 m van de inkomende ISDN-aansluitdoos
(NT1) en binnen de 2 m van het stopcontact worden geplaatst.

SLUIT HET TOESTEL NIET AAN OP HET SPANNINGSNET
VOORDAT DE INSTALLATIE EN AANSLUITINGEN VOLLEDIG
ZIJN UITGEVOERD.

1.  De ingesloten rubbervoeten moeten op het toestel worden
aangebracht, zowel voor wandmontage als voor plaatsing op een
bureau.

Indien het toestel tegen de wand wordt gemonteerd, mogen in dat
gedeelte van de wand geen elektriciteits- of waterleidingen
aanwezig zijn.

Breng zodra u een veilige plaats hebt gevonden, een merkteken aan
boven de voorgenomen montageplaats op de wand, in het midden van
de bovenkant van het toestel. Probeer het toestel zo te plaatsen dat de
aansluitpunten/bussen naar beneden gericht zijn. (Zorg ervoor dat het
snoer van de spanningsadapter van bij het stopcontact tot bij het toestel
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geraakt en dat de ISDN-kabel eveneens van bij de aansluitdoos tot bij
het toestel geraakt.)

2.   Breng nu 30 mm onder het eerste merkteken op de wand een
tweede teken aan: boor daar een gat voor de bovenste schroef en
muurplug. Aan de achterzijde van de Forum I6S is een opening voor
een schroef voorzien.

3.   Sla de plug in de wand en draai de schroef er  in, maar laat ze
ongeveer 5 mm uitsteken zodat het toestel eraan kan worden
gehangen.

4.   Houd het toestel over de uitstekende schroef en laat het langzaam
naar beneden zakken totdat het over de schroef schuift.
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5.  Breng nu een merkteken aan op de wand doorheen de onderste
opening in het toestel.

Neem het toestel van de bovenste schroef  en boor een gat op de

plaats van het onderste merkteken voor de muurplug en schroef.

6.  Sla de muurplug in het onderste gat, maar draai de schroef er nog
niet in. Hang het toestel nu opnieuw aan de bovenste schroef en
schuif het op zijn plaats. Neem dan de tweede schroef en steek ze
door de onderste opening en in de muurplug erachter - en schroef
ze dan vast.

Indien u dat wenst kunt u ook de Belgacom-badge uit de houder

halen en omkeren.

Aansluitingen

Zodra de Forum I6S zijn plaats heeft gekregen, kunt u hem beginnen
aansluiten op uw buitenlijn, op de telefoontoestellen en hulpapparatuur.
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Denk erom dat de spanning MOET UITGESCHAKELD ZIJN bij
het aansluiten van apparatuur op het systeem.

Telefoontoestellen aansluiten

Voer alle aansluitingen uit zoals aangegeven op de bovenstaande
tekening. Noteer welk apparaat u hebt aangesloten op welkklem, want u
hebt die informatie nodig om het systeem te kunnen programmeren.

• Op uw Forum I6S kunnen maximum 6 analoge telefoontoestellen worden
aangesloten. Dit kunnen GEWONE telefoontoestellen, faxapparatenof
modems zijn.

• U kunt de optionele Interact Systeemtelefoon aansluiten op  klemmen
20, 21 of 22.

• U kunt ook de optionele Belgacom deurtelefoon  aansluiten (deze mag
alleen op aansluitklem 24worden aangesloten).

De telefoon aangesloten op aansluitklem 20 is de enige
telefoon die kan dienen om de Forum I6S te programmeren

Schroefaan
-sluitingen

Optionale USB-module

Aansluitklem 20/21/22:
Interact
Systeemtelefoon
Gewone telefoon
fax, Modem

Deurcontact

Niet gebruikt

Optionale voicemodule

Aansluitklem 20:
Voor ofweleen
gewone
telefoonstekker ofwel
een

Aansluitklem 24:
Deurtelefoon,
Gewone telefoon ,
fax, modem

Aansluitklem
23/25:
Gewone telefoon,
fax, modem
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indien u nietover een pc beschikt.

Opmerking: Op sommige gewone telefoons moet de
programmering worden gewijzigd om de beltoon te verbeteren.
Zie “Belsignaal van 25 Hz” in “Toestel programmeren”.

Aansluitklem 20

Indien u over een Interact systeemtelefoon beschikt, sluit u die bij
voorkeur aan op deze aansluitklem. De aansluiting op aansluitklem 20
kan gebeuren via de RJ11-connector met het bijgeleverde standaard
telefoonsnoer of anders via de schroefaansluitingen zoals hieronder
beschreven.

Bij het aansluiten van toestellen op de schroefaansluitingen, moet
u eerst de draden aansluiten op de connectors en daarna die op
uw Forum I6S. Het is veel makkelijker de draden op de
schroefaansluitingen aan te sluiten ALVORENS deze op de
pinnen in de Forum I6S te monteren. Dit vergemakkelijkt de
installatie en voorkomt onnodige beschadiging van het apparaat.

Het is zeer belangrijk dat de aansluitingen op de juiste manier worden
uitgevoerd aangezien anders de Forum I6S kan worden beschadigd.

Bevestiging op de schroefaansluitingen

Om een telefoontoestel aan te sluiten op een van de
schroefaansluitingen verwijdert u eerst 20 mm van de buitenmantel van
de kabels. Dan verwijdert u 5 mm van de isolatie van elk van de aan te
sluiten draden. (Indien het aan te sluiten toestel GEEN Interact
Systeemtelefoon is, mag u slechts twee draden aansluiten.) Hierna volgt
een overzicht van de aansluitmogelijkheden:

• Bij het aansluiten van een Interact Systeemtelefoon worden alle vier
draden aangesloten als volgt:

Positie A - Groen
Positie B - Rood
Positie C – Geel
Positie D - Zwar

Voice

Signalering
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• Bij het aansluiten van een ander telefoontoestel mogen slechts twee
draden worden aangesloten.

Positie A - Groen
Positie B - Rood

Neem contact op met Belgacom indien de kleurcodering van uw draden
niet overeenkomt met de bovenstaande instructies.

ISDN-lijn en externe apparaten aansluiten

• De V-24 data-link moet via de bijgeleverde kabel op de seriële poort van
uw pc worden aangesloten indien u het systeem wilt configureren met
behulp van de Forum I6S pc-wizard. Via deze aansluiting kunt u het
systeem zo nodig ook aansluiten op een seriële printer voor
oproepregistratie. Neem contact op met uw Belgacom-
vertegenwoordiger indien u een optionele printer wenst aan te schaffen.

• De USB-aansluiting kan alleen worden gebruikt indien de optionele USB-
module is geïnstalleerd. Voor instructies omtrent installatie en
configuratie van die module, dient u uw USB-gebruikshandleiding te
raadplegen.

• Uw ISDN-lijn moet worden aangesloten op de ISDN-lijnconnector.

Externe
audio

V-24 pc seriële
poortconnector

USB (optionele
upgrade)

ISDN-
wand-

aansluitkab
el

Parallelle
ISDN-

apparate
n

Bijgeleverde
voedingstransfo

Voice
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• Indien u over een ISDN-telefoon of ander ISDN-apparaat beschikt, kan
dat op de parallelle aansluiting voor ISDN-apparaten worden
aangesloten.

Aansluiten op de voeding

Sluit de voedingstransformator NIET aan alvorens alle vereiste
telefoontoestellen en randapparatuur op de Forum I6S zijn
aangesloten.

Zodra uw Forum I6S onder spanning staat, lichten alle LED’s enkele
seconden op terwijl het systeem een zelfdiagnosetest uitvoert. Na afloop
van die test blijft de voedings-LED branden en knippert de bedrijfs-LED.
Dit geeft aan dat het toestel normaal werkt.
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Telefoneren met uw Forum I6S

Belgacom Interact Systeemtelefoon

Indien u een Interact Systeemtelefoon  gebruikt, raadpleegt u best de
handleiding van die Interact Systeemtelefoon om vertrouwd te geraken
met de bediening van het toestel alvorens aan de programmering van uw
Forum I6S te beginnen.

Telefoneren met een gewone telefoon

Om vanop een gewone telefoon tijdens een oproep toegang te
krijgen tot faciliteiten, moet u eerst en vooral de oproep in
wachtstand plaatsen door te drukken op de R-toets. (Indien uw
gewone telefoon niet is uitgerust met een R-toets, kunt u
gebruik maken van een houdtoets of een ruggespraaktoets.)

Een externe oproep maken met behulp van een gewone telefoon

• 

• Kies een buitenlijn. Er zijn drie manieren om een lijn te kiezen:

•  0 - een vrije lijn nemen;

•  50 - lijn 1 nemen;

•  51 - lijn 2 nemen.

• Vorm het gewenste nummer.
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Een interne oproep maken met behulp van een gewone telefoon

• 

• Vorm het toestelnummer:  20 tot 25.

• Vorm de prefix 161 of 162 voor interne oproepgroep 1 of 2

• Om het basistoestel op te bellen (vanop om het even welk ander toestel):

  11(basistoestel/telefonist(e) opbellen).

Een externe oproep in wachtstand plaatsen met behulp van een
gewone telefoon

•  R
In het geval van een interne oproep, moet u de hoorn afgehaakt
laten.Indien u inhaakt, beëindigt u de oproep.  In het geval van
een externe oproep, mag u de hoorn inhaken. Iedere nieuwe
oproep doet uw toestel rinkelen.

• Indien de externe oproep in wachtstand binnen de 30 seconden niet
wordt opgevangen, rinkelt uw toestel opnieuw .

Opvangen van oproep in wachtstand

• Opvangen van interne oproep in wachtstand:

  R
• Opvangen van externe oproep in wachtstand:

   R48
• Indien u een tweede externe oproep hebt beantwoord, kunt u terugkeren

naar de eerste externe oproep door te drukken op:

 R48
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• U kunt heen en weer schakelen tussen de twee externe oproepen door
te drukken op:

 R2
• U kunt een van de twee externe oproepen in wachtstand beëindigen en

de oproep in wachtstand terughalen door te drukken op:

  R1

Een oproep doorschakelen met een gewone telefoon

• Tijdens een oproep:

 R
• Vorm toestelnummer of extern nummer.

 Plaats hoorn terug.

• Indien het toestelnummer (of externe nummer) bezet is, kunt u
terugkeren naar de oproep in wachtstand door te drukken op:

 R

Een ruggespraakoproep maken met behulp van een gewone telefoon

• Om een oproep in wachtstand te plaatsen en dan een toestelnummer of
een extern nummer te vormen om met die abonnee te overleggen:

 R XXX...
waarbij xxx... het nummer is (toestelnummer of extern nummer)

• Om heen en weer te schakelen tussen de twee oproepen

 R2
• Om de actieve oproep te beëindigen en terug te keren naar de oproep in
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wachtstand

  R1
• Terwijl u met de eerste oproeper spreekt en de tweede oproep in

wachtstand staat, schakelt u automatisch de tweede oproep door naar
de eerste.

• Opmerking: Twee externe oproepen met elkaar verbinden

• Om twee externe correspondenten met elkaar te verbinden moet u R4
vormen en dan inhaken.

Systeemfaciliteiten gebruiken met behulp van een gewone
telefoon - Codelijst

• U kunt met een gewone telefoon gebruik maken van de ruime waaier van
systeemfaciliteiten van uw Forum I6S.

• Om een faciliteit te gebruiken, vormt u de overeenkomstige code.

• Voer zo nodig bijkomende gegevens in, zoals een toestelnummer, een
extern nummer of een wachtwoord.

• Indien uw telefoon is uitgerust met geheugentoetsen, kunt u
faciliteitencodes in deze toetsen vastleggen (zie de handleiding van uw
telefoon)
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Faciliteit Code
In/uitschakelen van

antwoordapparaat

155

Oproep in wacht - intern (zendt toon

naar bezette lijn)

R8

CLIR (onderdrukking van

oproeperweergave) Vorm 64

alvorens een lijn te nemen om

oproeperweergave voor één oproep

te onderdrukken.

64 + 0 + nummer

Conferentiegesprek R3

Afleiden - alle oproepen - volg mij 154 + toestelnummer vanwaar men

oproepen wil ontvangen +

telefoonvergrendelingscode

Afleiden - alle oproepen naar 151 + toestelnummer waarnaar men

wil afleiden

Afleiden - bij bezet 152 + toestelnummer waarnaar men

wil afleiden

Afleiden - bij geen antwoord 153 + toestelnummer waarnaar men

wil afleiden

”Niet storen” instellen/annuleren 150

De deurtelefoon oproepen 85

Toestellen oproepen 20-25

Algemene oproep - om alle

toestellen te doen rinkelen

65

Interne oproepgroep 1 161

Interne oproepgroep 2 162

Een oproep in wachtstand plaatsen R, wachtstand of ruggespraak,

(herhalen om terug te halen)
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Faciliteit Code
Buitenlijn nemen – willekeurige lijn 0

Buitenlijn nemen – individuele lijnen 50 (lijn 1) - 51 (lijn 2)

Gesproken berichten beluisteren

(alleen indien u over een optionele

voice modulle beschikt)

88

Uw toestel vergrendelen en

ontgrendelen

41 + toestelpaswoord (standaard

123)

Vergrendelingscode – uw code

wijzigen

42 + toestelpaswoord (123) + nieuw

wachtwoordnummer

MSN op een toets voor uitgaande

oproepen (voor facturering)

159 + indexnr. (01-20) + te vormen

nummer

Nachtdienst aan/uit van  het

systeem

156 (alleen vanop basistoestel, nr.

20)

Deur openen (afstandsbediende

ontgrendeling)

86

Telefonist(e) 11

Omroep naar alle Interact

Systeemtelefoons

44

Omroep naar een welbepaalde

Interact Systeemtelefoon

4 + toestelnummer

Oproep parkeren - om hem op te

vangen op een ander toestel

R40 (40 om op te vangen op

toestel)

Persoonlijk snelkiesnummer - in een

toets vastleggen

62 + toetsnummer (0 – 9) + op te

roepen nummer (alleen gewone

telefoon) + #

Persoonlijk snelkiesnummer -

gebruiken

61 + Number (0 – 9)

Opvangen van externe oproep -

opvangen van oproep van ander

67
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Faciliteit Code
toestel

Twee externe oproepen met elkaar

verbinden

R4

Herhaling laatst gevormde nummer 60

Geheugensteunoproep

(wekkerfunctie) & tijdsinstelling

46 + tijd (HHMM) bv. 0750 (7.50 u.)

Telefoon terugstellen – toestel

terugstellen op

standaardinstellingen

157

Terughalen van oproep in

wachtstand

48

R48 (indien in gesprek)

Verbreekt actief gesprek en keert

terug naar gesprek in wacht

R1

Makelen (wisselen tussen meerdere

gesprekken)

R2

Heroproep (automatische heroproep

bij bezet)

R5 (alleen gewone telefoon)

Systeemrepertorium van

snelkiesnummers

701-799

Toonbeveiliging (signaal 2de oproep

uitschakelen tijdens huidige oproep)

Vorm 66 alvorens lijn te nemen

(alleen gewone telefoon)

Indien reeds in gesprek, vorm R66
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Elementaire systeemprogrammering &
configuratie

Elementaire systeemprogrammering & configuratie
met de pc-wizard

Overzicht en inleiding tot helpbestanden

De Forum I6S wizard is een configuratiehulpmiddel waarmee u uw
Forum I6S vlot vanop een pc kunt programmeren. Daarvoor moet u de
V-24 seriële kabel aangesloten hebben zoals in het installatiegedeelte
van deze handleiding is beschreven en de wizard moet geïnstalleerd zijn
op de pc.

De wizard installeren op uw pc

Steek de bijgeleverde cd-rom in het cd-station van uw pc en sluit de lade.
Het programma start automatisch indien dit niet gebeurt klikt u  op “Start”
of “Uitvoeren”. Voer vervolgens de letter van uw cd-rom-station in
(gewoonlijk “D”) in het veld “Openen”, gevolgd door \setup.exe, kortom:
D:\setup.exe.
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Het installatieprogramma begint nu te lopen. Klik op “Volgende” totdat u
het volgende scherm ziet:

Klik op “Einde” om de installatie te voltooien. Wanneer de installatie klaar
is, wordt u gevraagd uw pc te herstarten. Wanneer uw pc herstart, kunt u
de Forum I6S wizard activeren door te klikken op: START, PROGRAMS,
FORUM I6S WIZARD, WIZARD
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Elementaire systeemprogrammering

De wizard omvat verschillende hoofdstukken, doch op dit ogenblik hoeft
u zich slechts te concentreren op het hoofdstuk Elementaire
systeemprogrammering waarmee u de volgende zaken kunt
programmeren.

• Programmeren van basisnummer en MSN-nummers

• Toewijzing van toestellen

• Instellingen voor inkomende oproepen in nachtdienst

• Toestelbeperkingen voor uitgaande oproepen

• Programmeren van systeemsnelkiesnummers

• Toewijzen van voice-mailboxen (indien u beschikt over de optionele
Voice Module)

• Activeren van deurtelefoon (indien aangesloten)

• Muziek in wachtstand (standaard interne bron)

• Wijzigen van systeemwachtwoord

• De wizard beschikt over een uitvoerig helpbestand om u te helpen bij het
programmeren van het systeem.

Klik om te beginnen op de knop “Elementaire systeemprogrammering
met de I6S Setup Wizard”. U krijgt onmiddellijk de inleiding tot de
configuratie-wizard te zien (indien u het wizard-figuurtje niet meer wilt
zien, klik op “Verbergen”).
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Klok op “Volgende” om voort te gaan. U komt nu in het
programmeerscherm voor het basisnummer en MSN-nummers:

• Voer hier uw basisnummer (hoofdnummer) in, in het veld
Basisnummer/Lijnnummer, en kruis de vakjes aan van de toestellen die
op dit nummer moeten bellen.

• Voer de u toegekende MSN-nummers in en kruis de vakjes aan van de
toestellen die bij een oproep naar elk MSN-nummer moeten rinkelen.

• Indien u hulp nodig  hebt klikt u op de helpknop links onderaan in het
venster.

• Telesecretariaat
Door een naam op te geven in deze kolom, wordt de functie
“telesecretariaat” voor dat MSN-nummer geactiveerd. Op
telefoontoestellen die deze functie ondersteunen zal een inkomende
oproep dan worden gepresenteerd als “Oproep voor XXXXXXXX”.

Opmerking:

Een MSN-nummer vult u steeds in zonder de voorafgaande
“0”. Zo bijvoorbeeld voert u voor een nummer in Brussel
21234567 in.
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Programmering voor nachtdienst

U kunt nu desgewenst de programmering voor nachtdienst instellen. Klik
op “Volgende” om naar het volgende scherm te gaan.

• Klik op het vakje “Gebruik nachtmodus” en kies een begin- en
eindtijdstip.

• Voer dan de u toegekende MSN-nummers in en kruis de vakjes aan van
de toestellen die bij oproepen naar die MSN-nummers moeten rinkelen.

Opmerking:

Een MSN-nummer vult u steeds in zonder de voorafgaande
“0”. Zo bijvoorbeeld voert u voor een nummer in Brussel
21234567 in.
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Invoeren van systeemsnelkiesnummers

Klik op “Volgende” om naar het volgende scherm te gaan.

• U kunt de systeemsnelkiesnummers een naam geven, zodat ze op de
Interact Systeemtelefoon makkelijk herkenbaar zijn.

• Houd bij gebruik van een gewone telefoon een lijst bij van de
systeemsnelkiesnummers, met behulp van een indexeringssysteem van
2 cijfers, bv. 01 voor het eerste nummer, 02 voor het tweede enz.

• Bij het invoeren van snelkiesnummers moet altijd het zonenummer
worden vermeld.
Zo bijvoorbeeld ziet een nummer in Brussel eruit als 021234567.
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Toestelbeperkingen

Met uw Forum I6S kunt u uitgaande oproepen vanop toestellen bij u thuis
beperken. Klik op “Volgende” om naar het scherm “Toestelbeperkingen”
te gaan.

Beperkingen opleggen aan toestellen is heel eenvoudig:

• Klik in het veld “Geen beperkingen”, open het menu en klik op de
gewenste beperking.

• Noteer dat “Sperren van externe oproepen” GEEN OPROEPEN NAAR
HULPDIENSTEN verhindert.

• Noteer eveneens dat het “Sperren van internationale en nationale
nummers” WEL oproepen voor Inlichtingen over abonneenummers
onmogelijk maakt.
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Voice-boxen per toestel

Klik na het instellen van uw oproepbeperkingen voor de toestellen op
“Volgende” om naar het scherm “Voice-boxen per toestel” te gaan -
indien u echter niet over de optionele voice-module beschikt, kunt u dit
scherm gewoon negeren.

• indien de optionele voicemodule is geïnstalleerd, kunt u elk toestel
aankruisen waarvoor u voicemail wilt activeren.

Systeemopties

Klik op “Volgende” om naar de systeemopties te gaan, waar u de
volgende opties kunt instellen op uw Forum I6S:Muziek in wachtstand
kiezen

• Uw wachtwoord wijzigen  (standaard is 1111)

• Klik op “Einde” om al uw instellingen vast te leggen.

• Denk erom dat u kunt terugkeren naar deze configuratie-wizard  door te
klikken op Start/Programs/Forum I6S wizard-programma.
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Elementaire systeemprogrammering met Interact Systeemtelefoon

U kunt de elementaire systeemprogrammering eveneens uitvoeren met
uw Interact Systeemtelefoon. Noteer dat de Forum I6S alleen kan
worden geprogrammeerd vanop de telefoon aangesloten op aansluitklem
20.

De elementaire programmering bestaat uit de volgende elementen:

1. Programmeren van basisnummer en MSN-nummers & toewijzing van

toestellen

2. Instellingen voor inkomende oproepen in nachtdienst

3. Toestelbeperkingen voor uitgaande oproepen

4. Programmeren van systeemsnelkiesnummers

5. Toewijzen van voice-mailboxen

6. Activeren van deurtelefoon

7. Wijzigen van systeemwachtwoord

8. Interne oproepgroepen

9. Bezet bij bezet

10.  Call bumping
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Meervoudige abonneenummers (MSN) en rechtstreekse
inkiesnummers (DDI) programmeren met behulp van een
Interact Systeemtelefoon

Belgacom kan aan uw ISDN-lijn MSN-nummers toewijzen.Uw kan in de
Forum I6Sdeze MSN-nummers zo  zo programmeren dat de toestellen
(indien gewenst) individueel bereikbaar zijn  (=rechtstreeks inkiezen,
DDI). Aan elk MSN-nummer moet een indexnummer worden toegekend,
tussen 01 en 20. Programmeer uw MSN/DDI-nummers als volgt:

Programmeerknop
Druk 2 keer

Voer systeemwachtwoord
in

(standaard 1111) Druk 4 keer

Voer MSN-index in, tussen
01 en 20

Voer MSN-nummer in

Kies dag/nacht

Druk 1 keer

Voer naam in voor
MSN-nummer

Systeem-
programmeren

Toestellen

MSN/DDI-
toewijzen

Bevestigen

signalering(dag)

signalering (nacht)

Bezet bij bezet
instellen

Toest.. 20 Toest..23

Toest. 21 Toest. 24

Toest. 22 Toest. 25

BevestigBevestig
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Nachtinstellingen programmeren met behulp van een Interact
Systeemtelefoon

Uw Forum I6S biedt verschillende signaaltoewijzingen voor dag- en
nachtdienst  en dienstklassen (d.w.z. beperkingen op de soorten
oproepen die de toestellen mogen tot stand brengen).

Wanneer het systeem is ingesteld op nachtmodus, kunnen de MSN-
nummers zo worden geprogrammeerd dat andere toestellen rinkelen dan
in dagmodus.

Volg deze eenvoudige programmeerstappen om signaaltoewijzingen
voor nachtdienst in te stellen.

Werkt alleen indien nacht-MSN-nummers zijn geprogrammeerd -
zie vorig programmeerscherm.

Programmeerknop Druk 2 keer

Voer systeemwachtwoord in:
1111

Druk 1 keer

Voer begin en eindtijdstip
voor nachtstand in, bv. 1730
indien uw kantoor sluit om
5.30 u.

Druk dan op Annuleren om
de programmering te

verlaten
(Inschakelen om nachtdienst
voor het volledig weekend te
activeren)

Systeem-
programmering

Systeem

Nachtstand

Automatische stand
Weekendstand

Nachtstand AAN
Nachtstand UIT

Tijd instellen HHMM Bevestigen Weekendstand
AAN
Weekendstand
UIT
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Beperkingen instellen voor toestellen met behulp van een
Interact Systeemtelefoon

Met uw Forum I6S kunt u uitgaande oproepen van toestellen beperken.
U kunt op een toestel zes beperkingsklassen toepassen; alle toestellen
zitten oorspronkelijk in klasse 1: geen beperkingen.

• Klasse 2 verhindert internationale oproepen .

• Klasse 3 verhindert nationale oproepen .

• Klasse 4 verhindert alle oproepen behalve interne (maar laat oproepen naar
hulpdiensten toe).

• Klassen 5 en 6 verwijzen naar specifieke varianten die uitvoerig worden
beschreven in het hoofdstuk “Geavanceerde programmering”.

Zie onderstaand schema voor het instellen van klassebeperkingen voor
uw toestellen

Programmeerknop
Druk 2 keer

Voer systeemwachtwoord in:
1111

Kies dag/nacht
Kies klasse

Druk 1 keer om
klasse 4, 5 & 6 te zien

Druk op Annuleren om
programmering te

beëindigen &
bevestig wijzigingen

Systeem-
programmering

BeperkingsklassenToestellen

Dienstklasse overdag

Dienstklasse ‘s nachts

Klasse 1

Klasse 2

Klasse 3

Toest. 20 Toest. 23

Toest. 21 Toest. 24

Toest. 22 Toest. 25

Annuleren
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Systeemsnelkiesnummers programmeren met behulp van een Interact
Systeemtelefoon

Met uw Forum I6S kunt u een systeemrepertorium programmeren van 99
nummers, die moeten geïndexeerd zijn van 01 tot 99.

Noteer deze snelkiesnummers zodat u ze niet kunt vergeten! U kunt ze
ook een naam geven om ze later makkelijk te herkennen.

Om gebruik te maken van de snelkiesfaciliteit drukt u gewoon op 7
gevolgd door het indexnummer (2 cijfers) zoals aangegeven in de tabel
eerder in deze handleiding.

Een systeemsnelkiesnummer programmeren gaat vlot op de volgende
manier:

Programmeerknop Druk 2 keer

Voer systeem-
wachtwoord in:

1111

Voer snelkies-indexnummer
in : 01-99

Voer telefoonnummer in

Systeem-
programmeren

Algemene VK-
lijst

Snelkies-index 01-
99 invoeren

Systeem

Nieuwe
programmering

Nummer invoeren

Bevestigen Naam invoeren
Bevestigen
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Deurtelefoon activeren met behulp van een Interact
Systeemtelefoon

Indien u een deurtelefoon bezit (waardoor bezoekers u kunnen opbellen
van aan de deur, en waardoor u bezoekers kunt te woord staan zonder
dat u naar de deur hoeft te lopen, bv. ’s nachts), moet u die functie
activeren in het Forum I6S-systeem.

Activeer uw deurtelefoon als volgt:

Programmeerknop Druk 2 keer

Voer systeemwachtwoord
in:

1111 Druk 3 keer

Deurtelefoon
geactiveerd!

Systeem-
programmering

Systeem

Parlofoon flash

Parlofoon DTMF

Deurtelefoon
afwezig

Deurtelefoon
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Systeemwachtwoord wijzigen met behulp van een Interact
Systeemtelefoon

U kunt het standaardwachtwoord (1111) van uw Forum I6S om
veiligheidsredenen wijzigen in om het even welk ander getal van 4
cijfers.

Vergeet echter niet het op een veilige plaats te noteren voor uzelf!

U kunt uw systeemwachtwoord wijzigen als volgt:

Programmeerknop
Druk 2 keer

Voer systeemwachtwoord in:
1111

Voer nieuw paswoord
in van 4 cijfers

Systeem-
programmeren

Systeem

Wijzigen
___ Bevestigen

Wijzig
paswoord
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Interne Belgroepen programmeren met behulp van een Interact
Systeemtelefoon

Uw Forum I6S biedt de optiemogelijkheid om twee interne
oproepgroepen te programmeren. Elke groep krijgt een individuele prefix
toegewezen in het nummersturingsplan. De nummers 161 en 162 zijn de
prefixen voor de respectievelijke groepen 1 en 2.

In elke groep kunnen maximum 6 toestellen worden geprogrammeerd.
Men kan een toestel programmeren zodat het behoort tot geen, één of
beide interne oproepgroepen.

Volg deze eenvoudige procedure om interne oproepgroepen te
programmeren.

Programmeerknop Druk 2 keer

Voer systeemwachtwoord in:
1111

Druk 1 keer

Kies toestellen in groep

Systeem-
programmeren

Systeem

Interne oproep

Belgroep 1
Belgroep 2

Toest. 20 Toest. 23

Toest. 21 Toest. 24

Toest. 22 Toest. 25
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Bezet bij Bezet programmeren met behulp van een Interact
Systeemtelefoon

Dankzij deze faciliteit kan het systeem een bezettoon terugsturen
wanneer u in gesprek bent met een bepaald MSN-nummer terwijl een
tweede oproep binnenkomt op hetzelfde MSN-nummer.

Deze faciliteit wordt geprogrammeerd vanop toestel 20.

Programmeerknop
Druk 2 keer

Voer systeemwachtwoord in:
1111

Selecteer “Annuleren”
om terug te keren naar
vorig menu zodra
“Bezet bij bezet” is
ingesteld

Systeem-
programmeren

Toestellen

Kies optie

Toewijzen
MSN/DDI-
nummers

Voer MSN-Index in

Annuleren

02031234
- Bevestigen
- Wijzigen
- Annuleren

02031234
-Telefoons in
dagdienst
-Telefoons in
nachtdienst

024031234
Bezet bij bezet AAN
Bezet bij bezet UIT
Annuleren

02031234
-Telefoons in
dagdienst
-Telefoons in
nachtdienst
-Bezet bij bezet
instellen
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Bezet bij bezet programmeren voor een Hoofd-nummer

Programmeerknop
Druk 2 keer

Voer systeemwachtwoord in:
1111Systeem-

programmeren

Lijnen

Kies optie
CLI nummer prog.
Hoofdnr prog.
Bezet bij bezet op Hoofdnr

024031000
Bezet bij bezet AAN
Bezet bij bezet UIT
Annuleren
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“Call bumping” programmeren met behulp van een Interact
Systeemtelefoon

Call bumping is een faciliteit die wordt gebruikt wanneer u het USB-
modulle gebruikt voor dataverbindingen.
Als call bumping is geprogrammeerd verleent het systeem voorrang aan
spraakoproepen, zowel inkomende als uitgaande, wanneer beide
kanalen worden gebruikt voor dataoproepen via Multilink PPP.
Voorbeeld: Indien u beide B-kanalen gebruikt terwijl u verbonden bent
met het internet en een inkomende oproep wordt gedetecteerd via
signaal 2de oproep, wordt het tweede B-kanaal vrijgemaakt en wordt de
oproep op de normale manier aangeboden. Zodra de spraakoproep is
beëindigd, wordt het B-kanaal opnieuw ter beschikking gesteld van de
dataoproep, doch of de verbinding op dit kanaal wordt hersteld is
afhankelijk van het besturingssysteem van uw PC.
Deze faciliteit kan worden geprogrammeerd vanop toestel 20, zoals
hierna aangegeven.

Programmeerknop
Druk 2 keer

 

Voer systeemwachtwoord in:
1111

 
         
        Druk 4 keer

  Selecteer inkomende of uitgaande
data call bumping

Systeem-
programmeren

Oproeperweergavelijst

Klassecodes

Act.Data call bumping

Ink data call bumping
Uitg data call bumping
Annuleren

Systeem
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Basisprogrammering met behulp van een gewone telefoon

De basiswerking van het systeem kan worden geprogrammeerd vanop
een gewone telefoon die aangesloten is op nummer 20.

De basisprogrammering bestaat uit de volgende elementen:

• Programmeren van basisnummer en MSN-nummers

• Toewijzing  van MSN/DDI nummers aan toestellen

• Instellingen voor inkomende oproepen in nachtdienst

• Toestelbeperkingen voor uitgaande oproepen

• Programmeren van systeemsnelkiesnummers

• Activeren van deurtelefoon/interfonie

• Wijzigen van systeemwachtwoord

Basisprogrammering met behulp van een gewone telefoon

Zorg ervoor dat het telefoontoestel is aangesloten op aansluitklem 20
van uw Forum I6S.

Toegang tot programmeermodus met behulp van een gewone
telefoon:

1. 

2.   ##1111
Aangezien 1111 het standaardwachtwoord is, zullen we het in de rest
van dit hoofdstuk gebruiken. Indien u uw wachtwoord wijzigt, moet u het
ergens veilig noteren om het nog te kunnen gebruiken voor later
programmeerwerk.

• Deze commando’s kunnen pas worden uitgevoerd als het systeem in
programmeermodus staat.

• Om de programmeermodus weer te verlaten, hoeft u alleen maar in te
haken.
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MSN/DDI-nummers programmeren

• Maximaal kunnen 20 MSN/DDI-nummers, worden geprogrammeerd,
genummerd van 01 tot 20.

• Het programmeren gebeurt als volgt :

• Ga in programmeermodus

• De geheugenplaats

• Het nummer zelf

• Het/de toestel(len) dat/die moet(en) rinkelen

1.

2.  ##1111

3.  1 xx yyy…# zzz…# #

Het eerste cijfer ‘1’ geeft het commando aan (programmeermodus voor
MSN/DDI).
De “xx” geeft de specifieke MSN-index aan die werd gekozen (01 tot 20) -
beide cijfers moeten worden ingevoerd om de index aan te duiden (bv. 01,
02, 03 enz.).
Daarna komt het MSN-nummer zelf, “yyy...” afgesloten met de #-toets.
Dit wordt gevolgd door een lijst van toestellen “zzz...” die moeten rinkelen
wanneer dat MSN nummer  wordt opgebeld. Opmerking: Een MSN vult u
steeds in zonder de voorafgaande “0”. Zo bijvoorbeeld voert u voor een
nummer in Brussel 21234567 in.

4.

Toestelidentificators

Dit zijn de enkelvoudige getallen die de toestellen voorstellen.

(0=20, 1=21, 2=22, 3=23, 4=24 en 5=25)
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Voorbeelden:

Om toestellen 20, 21 en 25 te doen rinkelen wanneer het MSN-nummer
“xxxxxxxx” wordt opgeroepen, terwijl een MSN-index {01} is
geselecteerd, wordt het volgende commando gegeven:

1.

2.  ##1111

3.  1 01 “xxxxxxxx” # 015 # #

4.

Meervoudige programmering

Hierboven hebben we gezien dat het commando wordt afgesloten met
##. Dit is nodig om terug te keren naar de standaardpositie. Als echter
slechts # wordt gedrukt om het toestelveld af te sluiten, keert het
systeem niet terug naar zijn thuispositie maar verwacht het nog een
index voor een nieuw MSN-nummer:

1.  

2.  ##1111

3. 1 01 “xxxxxxxx” # 015 # 02 “zzzzzzzz” # 2 # #

4.

In het bovenstaande voorbeeld doet het MSN-nummer “xxxxxxxx”
toestellen 20, 21, 25 rinkelen, terwijl het MSN-nummer “zzzzzzzz”
alleen toestel 22 doet rinkelen.
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Instellingen voor inkomende oproepen in nachtdienst

Uw Forum I6S biedt verschillende mogelijkheden voor dag- en
nachtdienst  en dienstklassen (d.w.z. beperkingen op de soorten
oproepen die de toestellen mogen tot stand brengen).

Wanneer het systeem is ingesteld op nachtmodus, kunnen de MSN-
nummers zo worden geprogrammeerd dat andere toestellen rinkelen dan
overdag het geval is.

Maximaal kunnen 20 MSN/DDI-nummers, worden geprogrammeerd,
genummerd van 01 tot 20.

Het programmeren gebeurt als volgt :

• Ga in programmeermodus

• De geheugenplaats

• Het nummer zelf

• Het/de toestel(len) dat/die moet(en) rinkelen

Toewijzen van MSN/DDI-nummers in nachtdienst programmeren .

1.

2.  ##1111

3.  5 xx yyy…… # zzz…… # #
Het eerste cijfer ‘5’ geeft het commando aan (programmeren van
MSN/DDI-nummers in nachtdienst).
De xx geeft de specifieke MSN-index aan die werd gekozen (01 tot 20) -
beide cijfers moeten worden ingevoerd.
Daarna komt het MSN-nummer zelf, afgesloten met de #-toets.
Dit wordt gevolgd door een lijst van toestellen die moeten rinkelen
wanneer dat nummer wordt opgebeld, bestaande uit telkens 1 cijfer per
toestel.

4.
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Oproepbeperkingen voor toestellen

Elk toestel kan worden geprogrammeerd voor een dienstklasse die
bepaalt welk soort oproep het toestel mag tot stand brengen. Er zijn vier
basisdienstklassen. Alle toestellen zitten standaard in klasse 1.

De onderstaande tabel bevat de beperkingstypen voor de verschillende
beschikbare dienstklassen:

Beperkingstype Klasse

Geen beperking 1

Beperking internationale oproepen
(00)

2

Beperking internationale en
nationale oproepen (0) (zie
opmerking op p. 72)

3

Alleen interne oproepen
(hulpdiensten toegelaten) 4

Beperkingen programmeren voor een toestel:

1.

2. ##1111

3. 3 C ZZZ ##
3 is het beperkingscommando,
C stelt de klassebeperking voor (1, 2, 3 of 4)
ZZZ stelt de toestellen voor (0-5)

4.
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Voorbeeld

Beperking van klasse 4 programmeren voor toestellen 23 en 24:

1.

2.  ##1111

3.  3 4 34 ##

3. 

Systeemsnelkiesnummers programmeren

Met uw Forum I6S kunt u een systeemrepertorium van maximum 99
nummers programmeren
Een systeemsnelkiesnummer wordt geprogrammeerd als volgt (steeds
met vermelding van het zonenummer):

1.

2.  ##1111

3.  4 xx yyy… ##
waarbij 4 het snelkiescommando is
xx is de geheugenplaatsindex [01-99](beide cijfers vereist)
yyyy... zijn de snelkiescijfers

4.

Meervoudige invoering is eveneens mogelijk, bv “xxxxxxxx” wordt
geprogrammeerd in geheugenplaats 01 en “yyyyyyyy” in geheugenplaats
02:

4 01 “xxxxxxxx” # 02 “yyyyyyyy” # #
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Systeemwachtwoord wijzigen

U kunt het wachtwoord van uw Forum I6S (standaard 1111) wijzigen in
om het even welk ander getal van 4 cijfers.

1.

2.  ##1111

3.  6 xxxx xxxx #
Waarbij xxxx het nieuwe wachtwoord voorstelt.
U moet het herhalen ter controle

4.
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Gebruik van de uitgebreide faciliteiten van de
Forum I6S

Algemene richtlijnen

Indien u een Interact Systeemtelefoon gebruikt, lees dan de
hoofdstukken Gebruik van een faciliteit met een toets en Gebruik van
een faciliteit met de display-opties en display-toetsen ZIE DE
GEBRUIKSHANDLEIDING VAN DE INTERACT SYSTEEMTELEFOON.

Indien u een gewone telefoon gebruikt, lees dan het hoofdstuk Gebruik
van faciliteiten met een gewone telefoon - codelijst.

Op een pc kunt u met behulp van de Forum I6S wizard vele
programmeringen wijzigen. Ga daarvoor naar het hoofdstuk
“Geavanceerde programmering” van de wizard en raadpleeg de on line
help.

Gesprekskosten per toestel

Met deze faciliteit kan men de kosten gekoppeld aan een toestel
opvragen, afdrukken en de teller terugstellen vanop toestel 20. De
faciliteit is beveiligd met een wachtwoord.

Om de faciliteit “gesprekskosten” te gebruiken vanop een Interact
Systeemtelefoon, gaat u naar het menu om de kosten per toestel op te
zoeken. Selecteer de optie en voer uw persoonlijk wachtwoord in
(standaard 123),  selecteer dan het gewenste toestel en kies
AFDRUKKEN of TERUGSTELLEN.

Deze faciliteit is alleen beschikbaar tegen betaling van een
abonnement.
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Deurtelefoon beantwoorden en deur openen

Eén telefoon of een groep van telefoontoestellen kan worden
geprogrammeerd zodat ze rinkelen wanneer iemand via de deurtelefoon
aanbelt.

• Haak één van de rinkelende telefoons af en spreek.

• Om de deur te openen selecteert u de optie “deur openen” op een
Interact Systeemtelefoon of vormt u 86 op een andere telefoon.

Wachten bij bezet

• Indien u bezettoon hoort bij het opbellen van een intern toestel, haak dan
niet in. Wanneer het bezette toestel vrijkomt, wordt het door uw telefoon
opgebeld.

Driewegsconferentie

Tijdens een interne of externe oproep kunt u een conferentiegesprek tot
stand brengen zowel met een intern als een extern nummer.

Op een Interact Systeemtelefoon:

• Selecteer tijdens een gesprek de optie “interne of externe conferentie en
vorm het interne toestelnummer of 0 + extern nummer.

• Volg de instructies op het display.

• Wanneer alle partijen zijn verbonden, hoort u een bevestigingstoon.

Op een gewone telefoon:

• Plaats de huidige verbinding in wachtstand door te drukken op R.

• Vorm het interne toestelnummer of 0 + extern nummer.

• Wanneer de tweede correspondent is verbonden, drukt u op R en
vervolgens op 3 om de conferentie tot stand te brengen.

• Wanneer alle drie partijen zijn verbonden, hoort u een bevestigingstoon.
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Opmerking:

Een conferentie met twee externe nummers verloopt via
bijkomende diensten op het Belgacom-netwerk.

Oproep omleiden (niet beschikbaar op gewone
telefoon)

Bij een inkomende oproep ziet u een optie “omleiden”  op het display van
uw Interact Systeemtelefoon. Als u deze optie selecteert en dan een
toestelnummer invoert, wordt de oproep naar dat toestel omgeleid.

Een oproep kan niet worden omgeleid naar een toestel dat de
faciliteit “niet storen” heeft ingesteld, dat bezet is of dat een

omleiding naar een extern nummer heeft ingesteld.

Display-berichten

Met deze faciliteit kunt u een bericht achterlaten op het display van de
Interact Systeemtelefoon waardoor uw toestel wordt opgebeld. U hebt de
keuze tussen 8 voorgeprogrammeerde berichten. Bericht 9 is blanco
zodat u hier uw eigen bericht kunt invoeren. Om een bericht in te stellen
op uw Interact Systeemtelefoon, drukt u op de toets “Berichten”,
selecteert u “Berichten weergeven”  en kiest u dan een van de berichten.

Oproep afleiden

U kunt uw oproepen afleiden  naar een ander toestel of naar een extern
nummer. U kunt uw oproepen ook afleiden naar uw voice-mailbox indien
een voice-module in uw systeem werd geïnstalleerd.

Een afleiding naar een intern nummer gebeurt  op uw Forum I6S zelf.

Een afleiding naar een extern nummer gebeurt  op het netwerk
(alleen van toepassing in geval van punt-tot-multipunttoegang).
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Opmerking bij externe afleiding:

• Alleen externe oproepen kunnen naar een extern nummer worden
afgeleid; interne oproepen komen nog steeds op de eigen telefoon
terecht.

• Afleiden  van alle oproepen en afleiden bij bezet naar een extern
nummer werkt niet voor een inkomende oproep naar een toestel dat deel
uitmaakt van een oproepgroep, zowel een normale oproepgroep als een
MSN/DDI-oproepgroep.

• Elk toestel kan worden geprogrammeerd om inkomende oproepen al dan
niet af te leiden naar een extern nummer. Zie hiervoor het hoofdstuk
Programmering.

• Om oproepen af te leiden naar voicemail, moet u een afleiding naar
toestel 38 instellen.

• Deurtelefoons kunnen naar een extern nummer worden afgeleid.

Alle oproepen afleiden naar:

Voordat u uw toestel verlaat, kunt u al uw oproepen afleiden naar een
ander toestel, naar een extern nummer of u kunt ze in uw voice-mailbox
doen terechtkomen (toestelnummer 38).

• Selecteer op uw Interact Systeemtelefoon de optie “afleiden”.

• Selecteer dan de optie “alle oproepen afleiden” en volg de instructies op
het display.

• Selecteer de optie “afleiding annuleren” om de afleiding op te heffen.

• U kunt een toets programmeren met de faciliteit “alle oproepen afleiden”
gevolgd door een (binnen)toestel. Wanneer u op die toets drukt, worden
alle oproepen naar dit toestel afgeleid. Zie bijzonderheden hierover in het
hoofdstuk Een toets programmeren.

• Op een gewone telefoon vormt u 151 gevolgd door het toestelnummer
waarnaar oproepen moeten worden afgeleid.

• Vorm 151 om te annuleren.

• Bij het selecteren van “Alle oproepen afleiden” hoort men op het toestel
een gebroken kiestoon.
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Volg mij (alle oproepen afleiden van)

Nadat u uw toestel hebt verlaten, kunt u al uw oproepen afleiden naar
het dichtsbijzijnde toestel in uw buurt.

• Selecteer op uw Interact Systeemtelefoon de optie “afleiden”.

• Selecteer dan de optie “volg mij” en volg de instructies op het display.

• Selecteer de optie “afleiding annuleren” (vanop de telefoon vanwaar u de
faciliteit hebt geactiveerd) om deze optie te annuleren.

• Om te annuleren (vanop de telefoon vanwaar u de faciliteit hebt
geactiveerd) vormt u 154, dan het toestelnummer gevolgd door het
toestelpaswoord.

Oproepafleiding bij geen antwoord

U kunt al uw oproepen die niet worden beantwoord afleiden naar een
ander to0estel, naar een extern nummer of u kunt ze in uw voice-mailbox
doen terechtkomen .

• Selecteer op uw Interact Systeemtelefoon de optie “afleiden”.

• Selecteer dan de optie “afleiden bij geen antwoord” en volg de instructies
op het display.

• Selecteer de optie “afleiding annuleren” om de afleiding op te heffen.

• Op een gewone telefoon vormt u 153 gevolgd door het toestelnummer
waarnaar oproepen moeten worden afgeleid.

• Vorm 153 om te annuleren.

Oproepafleiding bij bezet

U kunt al uw oproepen afleiden naar een ander toestel, naar een extern
nummer of u kunt ze in uw voice-mailbox doen terechtkomen indien uw
toestel bezet is.

• Selecteer op uw Interact Systeemtelefoon de optie “afleiden”.

• Selecteer dan de optie “afleiden bij bezet” en volg de instructies op het
display.
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• Selecteer de optie “afleiding annuleren” om de afleiding op te heffen.

• Op een gewone telefoon vormt u 152 gevolgd door het toestelnummer
waarnaar oproepen moeten worden afgeleid.

• Vorm 152 om te annuleren.

Niet storen

Indien u Niet Storen op uw telefoon instelt, krijgt iedereen die u tracht te
bereiken bezettoon te horen. Beschikt de persoon die u tracht te
bereiken over een Interact Systeemtelefoon, dan verschijnt “Niet storen”
op zijn display.

• Selecteer op uw Interact Systeemtelefoon de optie “niet storen”.

• Selecteer “Annuleren” om de optie “niet storen” te annuleren

• Op een gewone telefoon vormt u 150

• Vorm 150 om te annuleren.

Nummersturing en bloc

Met nummersturing en bloc voert u alle cijfers op het toestel in,
controleert of ze juist zijn, corrigeert ze indien nodig en stuurt ze dan uit.
Deze faciliteit is alleen beschikbaar op een Interact Systeemtelefoon.

• Selecteer  zonder af te haken een lijn door ‘0’ of ‘50 / 51’ te vormen en
voer dan het nummer in , druk op “Cijfers zenden” of haak af: het
nummer wordt in zijn geheel uitgestuurd.

ofwel

• Voer het nummer in wanneer de telefoon in ruststand is. Druk dan op
een lijntoets. Het nummer wordt en bloc uitgestuurd.

In alle andere gevallen wordt het nummer in normale overlappingsmodus
uitgestuurd.
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Signaal tweede externe oproep / Uit wachtstand halen

Indien u tijdens een gesprek het signaal tweede oproep hoort, wat erop
wijst dat een tweede persoon u tracht te bereiken, kunt u — althans op
een Interact Systeemtelefoon — op het scherm de identiteit van de
oproeper zien en dan beslissen of u die oproep al dan niet wenst te
beantwoorden.
 
Bij een gewone telefoon hoort u in dat geval een signaal tweede oproep.
Om de oproep in wacht aan te nemen, vormt u R67. Was uw eerste
oproep een interne oproep, dan wordt die vrijgegeven en wordt de
tweede aangenomen. Was uw eerste oproep een externe oproep, dan
wordt die in wachtstand geplaatst en wordt de tweede oproep
aangenomen.

Om de tweede oproep door te schakelen vormt u R + toestelnummer
waarnaar u wilt doorschakelen. Dan haakt u in om de twee oproepen
met elkaar te verbinden. Uw telefoon gaat dan rinkelen en als u afhaakt
haalt u de in wachtstand geplaatste oproep (eerste oproep) terug.

Indien u de tweede oproep niet wilt doorschakelen maar u wilt tussen de
twee oproepers heen en weer schakelen, haalt u de geparkeerde oproep
terug door R + 48 te vormen. Daarna kunt u met codes R1, R2, R3 en R4
heen en weer schakelen zoals beschreven in “Gebruik van faciliteiten
met een gewone of ISDN-telefoon - codelijst” op pagina 23.

Opmerking: Als u code R48 hebt gebruikt om een geparkeerde oproep
terug te halen, kunt u die oproep niet meer doorschakelen.

Geforceerd signaal tweede oproep

Indien u op een Interact Systeemtelefoon bezettoon krijgt wanneer u een
toestel opbelt, kunt u door middel van de optie “signaal tweede oproep”
de opgeroepene melden dat u hem wilt spreken.

• Indien u op een gewone telefoon bezettoon krijgt wanneer u een
toestel opbelt, kunt u de opgeroepene melden dat u hem oproept
door te drukken op de R-toets, te wachten op kiestoon en dan 8 te
vormen.

• Is het opgeroepen toestel een Interact Systeemtelefoon, dan
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verschijnt op zijn display een bericht “oproep in wacht” samen met de
identiteit van het oproepertoestel en krijgt de opgeroepene een
signaal tweede oproep te horen.

• Indien u een oproep doorschakelt naar een bezet toestel, verschijnt
op het display daarvan een “oproep in wacht”-bericht  samen met de
identiteit van de oproeper indien het netwerk die meestuurt.

Een oproep in wacht aannemen of weigeren:

Wanneer een bericht “oproep in wacht” verschijnt op uw Interact
Systeemtelefoon of u hoort een signaal tweede oproep op uw
telefoon, hebt u de keuze tussen het aannemen van de oproep en de
huidige in wachtstand plaatsen, of het aannemen van de oproep en
de huidige vrijgeven.

• Selecteer op een Interact Systeemtelefoon de gewenste optie op het
display.

• Druk bij een gewone telefoon op R om de oproep aan te nemen en
plaats de huidige oproep in wachtstand. Druk op R en dan op 1 om
de nieuwe oproep aan te nemen en de huidige vrij te geven.

Algemene oproep

Bij een algemene oproep rinkelen alle toestellen die daartoe zijn
geprogrammeerd. Selecteer bij een Interact Systeemtelefoon de optie
“algemene oproep” op het display.

• Op een gewone telefoon vormt u 65.

• Via het menu “systeemprogrammering” kunnen toestellen uit de
faciliteitscategorie “algemene oproepen” worden verwijderd.
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Vaste bestemming

Telefoons kunnen zo worden geprogrammeerd dat ze bij het afhaken
automatisch een nummer vormen. Dit kan zowel een intern als een
extern nummer zijn. Deze faciliteit wordt bijvoorbeeld gebruikt door
receptionisten - bij het afhaken wordt automatisch een specifiek
toestel opgeroepen.

Zie het hoofdstuk Programmeren van toestellen om een toestel te
programmeren als vaste bestemming.

          Wanneer een telefoon is geprogrammeerd als vaste
bestemming, kunnen nadien geen andere faciliteiten meer
worden geactiveerd.n Zodra u deze telefoon afhaakt, wordt het
nummer uitgestuurd.

Vergrendelen

U kunt uw toestel vergrendelen om te verhinderen dat externe
oproepen worden gemaakt. De vergrendelingscode van uw toestel is
voorgeprogrammeerd als 123. U kunt deze code wijzigen.

Uw vergrendelingscode wijzigen

• Selecteer op een Interact Systeemtelefoon de optie
“toestelvergrendeling”.

• Selecteer dan de optie “wijzigen vergrendelingscode” en volg de
instructies op het display om de code te wijzigen.

• Vorm op een gewone telefoon 42 gevolgd door de bestaande
vergrendelingscode (standaardinstelling 123) gevolgd door uw
nieuwe vergrendelingscode van 3 cijfers.
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Uw toestel vergrendelen

• Selecteer op een Interact Systeemtelefoon de optie
“toestelvergrendeling”.

• Selecteer dan de optie “telefoon vergrendelen” en volg de instructies
op het display om de telefoon te vergrendelen.

• Vorm op een gewone telefoon 41 gevolgd door uw
vergrendelingscode.

Uw toestel ontgrendelen

• Selecteer op een Interact Systeemtelefoon de optie “telefoon
ontgrendelen” en volg de instructies op het display om de telefoon te
ontgrendelen.

• Vorm op een gewone telefoon 41 gevolgd door uw vergrendelingscode.

Telefoneren met een vergrendeld toestel

• Selecteer een lijn.

• Vorm uw vergrendelingscode (standaardinstelling 123) gevolgd door het
gewenste externe nummer.

Nachtdienst

U kunt  inkomende oproepgroepen en  dienstklassen programmeren die
verschillen van de dagdienst, deze worden geactiveerd bij het instellen
van nachtdienst  (zie het hoofdstuk Programmering).

Dag- en nachtdienst kunnen manueel worden ingesteld, zoals hier wordt
beschreven. U kunt ook een tijdstip instellen  waarop het systeem
automatisch overgaat op dag- en nachtdienst, door de instructies te
volgen die u vindt in het hoofdstuk Programmering.

Op het basistoestel (aansluitklem 20) wordt nachtdienst ingesteld of
geannuleerd als volgt:
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• Selecteer op een Interact Systeemtelefoon de optie “nachtdienst”.

• Op een gewone telefoon vormt u 156.

Personenzoeken

Intern personenzoeken (van Interact Systeemtelefoons)

Ieder toestel kan omroepen richten naar  alle Interact Systeemtelefoons
behalve indien deze bezet zijn of door programmering beveiligd zijn
tegen omroepen.

Indien een Interact Systeemtelefoon beveiligd is tegen
personenzoeken kan hij nog wel oproepen ontvangen.

• Selecteer op een Interact Systeemtelefoon de optie “personenzoeken”.

• Selecteer dan de optie “personenzoeken naar alle Systeemtelefoons”.

• Vorm op een gewone telefoon 44 om omroepen naar alle  Interact
Systeemtelefoons te richten, of vorm 43 gevolgd door het toestelnummer
om een omroep te richten naar één enkele Interact Systeemtelefoon
(een spraakoproep).

• Spreek uw bericht in. Om de 10 seconden hoort u een toon om u eraan
te herinneren dat andere toestellen u kunnen horen.

Spraakoproep (omroep naar één Interact Systeemtelefoon)

• Selecteer op een Interact Systeemtelefoon de optie “spraakoproep”

• Vorm of selecteer dan het toestelnummer waarnaar u een omroep wilt
richten.

• Vorm op een gewone telefoon 43 gevolgd door het toestelnummer.

• Spreek uw bericht in. Om de 10 seconden hoort u een toon om u eraan
te herinneren dat andere toestellen u kunnen horen.
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Beantwoorden van spraakoproep

• Om een spraakoproep te beantwoorden drukt u op de MUTE-toets of
haakt u af.

Oproep parkeren

Met de parkeerfaciliteit kunt u een externe oproep in een speciale
wachtstand plaatsen : “parkeren” in het systeem. U kunt de oproep op
ieder toestel aannemen om het gesprek voort te zetten.

Een oproep parkeren

• Selecteer de optie “oproep parkeren” op uw Interact Systeemtelefoon.

• Druk op een gewone telefoon op R en vorm 40.

Er kan slechts één oproep tegelijk worden geparkeerd.

Een niet teruggehaalde oproep belt na 3 minuten terug.

Opvangen van geparkeerde oproep

• Selecteer de optie “geparkeerde oproep opvangen” op uw Interact
Systeemtelefoon

• Op een gewone telefoon vormt u 40.
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Oproep uit wachtstand halen

Een oproep in wacht aannemen met behulp van een Interact
Systeemtelefoon

• Indien een oproep in wachtstand werd geplaatst, kan iedere Interact
Systeemtelefoon hem aannemen waar de oproep op een lijntoets
verschijnt.

 U kunt het systeem zo instellen dat de lamp ofwel op alle   
telefoons knippert ofwel alleen op het toestel dat de oproep in
wachtstand heeft geplaatst. In het laatste geval blijft de lamp
op alle andere telefoons vast branden. Zie hiervoor het    I

uhoofdstuk Programmering.

U kunt de optie “terug naar lijn” selecteren om terug te keren
naar de oproep die u in wachtstand hebt geplaatst.

Als u inhaakt met een oproep in wachtstand, belt die na 30
seconden terug.

Externe oproep opvangen

U kunt iedere normale  externe oproep opvangen die op een ander
toestel binnenkomt.

• Selecteer op een Interact Systeemtelefoon de optie “externe oproep
opvangen”.

• Op een gewone telefoon vormt u 67.

Nummerherhaling

Deze faciliteit kunt u  gebruiken om het laatst gevormde externe nummer
te herhalen. Het toestel selecteert automatisch een lijn..

• Selecteer op een Interact Systeemtelefoon de optie “nummerherhaling” .

• Op een gewone telefoon vormt u 60.
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Geheugensteunoproep (wekkerfunctie)

Met deze faciliteit kunt u uw telefoon zo instellen dat hij op een bepaald
tijdstip rinkelt. Zelfs indien “Niet storen” of “Afleiding” zijn ingesteld, kunt
u toch een geheugensteunoproep programmeren.

Om een geheugensteunoproep in te stellen:

• Selecteer de optie “geheugensteunoproep” op uw Interact
Systeemtelefoon.

• Volg de instructies op het display. Voer de tijd in 24-urenformaat in.
Bijvoorbeeld, voer 7.30 u. in als 0730.

• Selecteer dan de optie “bevestigen”.

• Vorm 46 op een gewone telefoon en voer dan de tijd in zoals hierboven
aangegeven.

• Haak in.

Om de tijd van de geheugensteunoproep te controleren:

Nadat u een geheugensteunoproep hebt in gesteld, kunt u de ingestelde
tijd controleren.

• Selecteer de optie “geheugensteunoproep”. De geprogrammeerde tijd
wordt getoond.

• Selecteer de optie “bevestigen” om de geprogrammeerde tijd
ongewijzigd te laten. .

• Het inhaken heeft geen invloed op de ingestelde tijd en de
geheugensteunoproep rinkelt op het gewenste tijdstip.

Op het geprogrammeerde tijdstip rinkelt de telefoon tien keer.
Indien niet wordt afgehaakt, volgen nog twee oproepen met
tussentijden van 2 minuten.

Geheugensteunoproepen moeten dagelijks worden ingesteld.
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Om een geheugensteunoproep te annuleren:

• Selecteer de optie “geheugensteunoproep” op uw Interact
Systeemtelefoon.

• Selecteer dan de optie “annuleren”.

• Op een gewone telefoon vormt u 46*.

Telefoon terugstellen

U kunt uw telefoon terugstellen om de eventuele instelling van alle
voorgaande faciliteiten te annuleren: niet storen, afleiding, automatische
heroproep, geheugensteunoproep.

• Selecteer op een Interact Systeemtelefoon de optie “terugstellen”.

• Vorm 157 op een gewone telefoon en haak in wanneer u
bevestigingstoon hoort.

Automatische heroproep

Bij het opbellen van een bezet intern of extern nummer kunt u de faciliteit
“automatische heroproep” gebruiken zodat de opgeroepene u
automatisch heroproept zodra hij vrij is. Ook wanneer u een oproep wilt
maken maar alle lijnen zijn bezet, kunt u “automatische heroproep”
gebruiken om een lijn te krijgen zodra er een vrijkomt.

• Selecteer op een Interact Systeemtelefoon de optie “automatische
heroproep” zowel wanneer u een (binnen)toestel als een extern nummer
opbelt.

• Druk op een gewone telefoon op R en vorm 5 zowel voor interne als
externe automatische heroproep

Opmerking: Een automatische heroproep (extern) verloopt via
bijkomende diensten op het Belgacom-netwerk.

Snelkiesnummers

U kunt gebruik maken van drie verschillende soorten van
snelkiesnummers. U kunt het systeemrepertorium met snelkiesnummers
programmeren en gebruiken, ofwel uw eigen persoonlijke repertorium
met snelkiesnummers, of u kunt snelkiesnummers gebruiken die
geprogrammeerd zijn op uw Interact Systeemtelefoon.
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Snelkiesnummers - het systeemrepertorium programmeren

Vanop het hoofdtoestel (nummer 20) kunt u maximaal 99
systeemsnelkiesnummers opslaan. Dit is het zogenaamde
systeemrepertorium.

• Selecteer de optie “systeemprogrammering”

• Selecteer dan de optie “systeem”

• Selecteer dan de optie “systeemrepertorium”

• Volg de instructies op het display

• Gebruik voor het programmeren van een naam het toetsenbord zoals
beschreven in het hoofdstuk Invoeren van letters via het toetsenbord van
de Interact van de handleiding voor de Interact Systeemtelefoon

Snelkiesnummers - het systeemrepertorium gebruiken

U kunt gebruik maken van de 99 externe nummers die in het systeem
zijn geprogrammeerd, indien de dienstklasse van uw toestel het niet
uitsluit.

• Druk op een Interact Systeemtelefoon op de REPERTORIUM-toets.

• Selecteer de optie “systeemrepertorium”

• U wordt verzocht een snelkiesnummer te selecteren via naam of
geheugenplaatsnummer.

• Kies de naam door de eerste letter van de naam die u zoekt in te typen.
Bij het invoeren van de letter via het toetsenbord (zoals beschreven in
het hoofdstuk Invoeren van letters via het toetsenbord van de Interact)
verschijnen drie namen in alfabetische volgorde. Druk op een SCROLL-
toets om de volgende drie namen te doen verschijnen.

• Om te kiezen volgens de geheugenplaats, voert u het
geheugenplaatsnummer in.

• Om een nummer te vormen, drukt u op de DISPLAY-toets naast de
gewenste naam.

• Op een gewone telefoon voert u de geheugenplaats 701-799 in.
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Snelkiesnummers - uw persoonlijk repertorium programmeren

U kunt maximaal 12 persoonlijke nummers in uw Interact
Systeemtelefoon programmeren, of 10 nummers in een gewone telefoon.
Dit is het zogenaamd persoonlijk repertorium.

• Druk op een Interact Systeemtelefoon op de PROGRAMMERING-toets.

• Selecteer de optie “persoonlijke snellijst”.

• Volg de instructies op het display.

• Gebruik voor het programmeren van een naam het toetsenbord zoals
beschreven in het hoofdstuk Invoeren van letters via het toetsenbord
van de Interact. Maximaal kunnen 10 tekens worden
geprogrammeerd voor de naam en 30 tekens voor de naam en het
nummer samen.

• Op een gewone telefoon vormt u 62.

Voer de geheugenplaats 0-9 in, gevolgd door het vast te leggen extern
nummer gevolgd door #.Snelkiesnummers - uw persoonlijk

repertorium gebruiken

• Druk op een Interact Systeemtelefoon op de REPERTORIUM-toets.

• Selecteer de optie “persoonlijk repertorium”.

• De eerste drie namen verschijnen op het display. Druk op de
SCROLL-toets om de volgende drie namen te doen verschijnen.

• Om een nummer te vormen, drukt u op de DISPLAY-toets naast de
gewenste naam.

Vorm op een gewone telefoon 61 gevolgd door de geheugenplaats.

Een snelkiesnummer in een toets programmeren

In iedere  Systeemtelefoon-toets bovenop het toestel kunt u een
extern nummer vastleggen. Daardoor kunt u het geprogrammeerde
nummer uitsturen door een eenvoudige druk op de toets.

• Druk op een Interact Systeemtelefoon op de PROGRAMMERING-
toets
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• Selecteer de optie “toetsprogrammering”

• Selecteer de te programmeren toets

• Selecteer de optie “cijfers”

• Voer het gewenste nummer in

• Selecteer de optie “bevestigen” om de programmering te voltooien

• Breng een etiket aan op de toets

Om het nummer te vormen hoeft u nu alleen nog op de toets te
drukken.
Indien uw gewone telefoon is uitgerust met programmeerbare
toetsen, volg dan in de handleiding daarvan de instructies voor het
vastleggen van nummers.

Tijd en datum

Bij iedere uitgaande oproep worden de tijd en datum  van uw Forum I6S
automatisch gelijkgezet met die van het Belgacom-netwerk. U kunt de
tijd en datum manueel wijzigen via het hoofdtoestel (nummer 20) indien
dit een Interact Systeemtelefoon is, als volgt:

• Druk op de PROGRAMMERING-toets.

• Selecteer op een Interact Systeemtelefoon de optie
“systeemprogrammering”.

• Selecteer dan de optie “systeem”.

• Selecteer dan de optie “tijd en datum”.

• Volg de instructies op het display en voer de tijd in  24-urenformaat in.

Toonbeveiliging

U kunt een oproep beveiligen tegen storing door tonen zoals “signaal
tweede oproep”. Permanente toonbeveiliging kan worden
geprogrammeerd zoals beschreven in het hoofdstuk Programmering.

• Selecteer op een Interact Systeemtelefoon de optie “toonbeveiliging”.

• Vorm op een gewone telefoon 66 voordat u een oproep maakt, of druk
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op R en vorm 66 tijdens een oproep.

Doorschakeling

Tijdens een oproep kunt u de oproeper doorschakelen naar een intern of
extern nummer.

• Selecteer op een Interact Systeemtelefoon interne of externe
doorschakeling vanuit het menu en volg de instructies op het scherm.

• Vorm op een gewone telefoon R gevolgd door het nummer van een
(binnen)toestel voor een interne doorschakeling of R gevolgd door 0 +
extern nummer voor een externe doorschakeling

• Opmerking: Externe doorschakeling  verloopt via bijkomende diensten op
het Belgacom-netwerk
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Geavanceerde systeemprogrammering

Basistoestel

Het basistoestel is toestel 20 en wordt gewoonlijk beschouwd als het
hoofdtoestel. Sommige systeemfaciliteiten kunnen op dit toestel worden
gebruikt. Het gaat om de volgende faciliteiten:

• Instellen van dag- en nachtdienst

• In-en uitschakelen van het antwoordapparaat

• Beluisteren van berichten die werden achtergelaten op het
antwoordapparaat

• Bekijken van de lijst (binnengekomen oproepen)

Oproepbeperkingen

Er zijn 4 verschillende dienstklassen voor oproepbeperking:

 Daar waar beperkingen van klasse 3 gelden, moet u het
zonenummer invoeren voor de lokale zone in Tabel 5.
Bijvoorbeeld: Indien de toegang is beperkt tot oproepen die
beginnen met (0), moet u een vrijstelling daarvan inlassen 
wanneer het zonenummer moet worden ingevoerd (bv. in
Brussel).

Klasse 1 Geen beperking

Klasse 2 Beperking internationale oproepen (00)

Klasse 3 Beperking nationale en internationale oproepen (0)

Klasse 4 Alleen interne oproepen (hulpdiensten toegelaten)

Twee tabellen bieden u extra flexibiliteit.
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Tabel 5 Codes die gevormd kunnen worden. Deze tabel wordt
gebruikt met klasse 2 of klasse 3. U kunt een lijst van 50
nummers vastleggen.
Bijvoorbeeld: een toestel in klasse 2 kan geen internationale
oproepen maken. Indien het toestel echter naar Spanje moet
kunnen telefoneren, plaatst u de internationale toegangscode
voor Spanje (00 34) in Tabel 5. Het toestel wordt in klasse 2
en tabel 5 geplaatst zodat de enige internationale oproepen
die het kan maken, die naar Spanje zijn.

Tabel 6 Gesperde nummers en codes. Deze tabel kan worden
geprogrammeerd in combinatie met klassen 1, 2, 3, telkens
per toestel. U kunt een lijst van maximaal 50 nummers
vastleggen die worden gesperd. Deze tabel wordt meestal
gebruikt voor betaalnummers en party-line-nummers. U kunt
het systeem zo programmeren dat deze tabel ontoegankelijk
is voor alle toestellen, zoals beschreven in het hoofdstuk
Programmering.

Alle toestellen zitten standaard in klasse 1.
De toestellen moeten worden geprogrammeerd in de klasse die
beantwoordt aan het soort oproepen dat ze moeten kunnen maken. De
instructies voor deze programmering vindt u in het hoofdstuk
Programmering.

Indien een toestel alle nummers moet kunnen vormen, behoort het tot
klasse 1. Indien een toestel geen toegang mag krijgen tot internationale
oproepen, behoort het tot klasse 2. Indien een toestel moet worden
beperkt tot lokale oproepen, behoort het tot klasse 3. Klasse 4 ten slotte,
beperkt een toestel tot interne oproepen - van de externe oproepen zijn
alleen die naar hulpdiensten toegestaan.

Vindt men dat de beperkingen van klassen 2 en 3 te eng zijn, dan
kunnen specifieke codes worden toegestaan binnen elk van deze
klassen. Deze uitzonderingen op de algemene beperkingen van de
klassen worden geprogrammeerd zoals beschreven in het hoofstuk
Programmering.
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Tabel 6 is een programmeerbare beperkingstabel die wordt
geprogrammeerd zoals beschreven in het hoofstuk Programmering.
Bijkomende nummers of codes waartoe de toegang moet worden
afgesloten, en die niet opgenomen zijn in de standaardklassen, kunnen
worden ingevoerd. Deze bijkomende beperkingen kunnen worden
toegekend aan individuele toestellen door deze toestellen in te voeren in
tabel 6 evenals klassen 1, 2 of 3 (zie hoofstuk Programmering).

Muziek in wachtstand

Muziek in wachtstand  is standaard voorzien in uw Forum I6S en wordt
aangeboden aan externe oproepers in wachtstand zowel wanneer het
systeem in nacht- als in dagdienst staat.

In de plaats daarvan kunnen ook toon in wachtstand, stilte of muziek van
een externe bron (indien aangesloten) worden geprogrammeerd. Zie
meer bijzonderheden hierover in het hoofdstuk Systeemprogrammering.

Indien de interne onthaaldienst  wordt geprogrammeerd, krijgen
oproepers in wachtstand tijdens dagdienst de begroeting voor overdag te
horen, terwijl oproepers die in wachtstand worden geplaatst tijdens
nachtdienst de toon in wachtstand te horen krijgen. (Alleen van
toepassing indien de optionele voice-module is geïnstalleerd.)

Weergave oproeper (CLIP)

CLIP is een netwerkdienst die kan worden gebruikt op uw Forum I6S-
systeem.  CLIP betekent dat bij een inkomende oproep het nummer van
de oproeper op het display verschijnt van alle Interact Systeemtelefoons
die volgens de programmering voor inkomende oproepen rinkelen, zodat
u kunt zien wie de oproeper is nog voordat u de oproep aanneemt.

Indien een naam werd gekoppeld aan een extern nummer in het
systeemrepertorium of in de lijst, verschijnt die naam op het display.

Een oproeper kan beslissen de weergave van zijn identiteit te blokkeren.
In dat geval verschijnt op het display Lijn X in plaats van het nummer of
de naam van de oproeper.
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Indien meer dan één lijn tegelijkertijd belt, verschijnt het nummer
van de oproep die eerst stond in de wachtrij. Wanneer deze oproep
wordt beantwoord door een van de rinkelende telefoons, verschijnt
het nummer van de volgende lijn in de wachtrij op de displays van
de andere rinkelende telefoons.

Zelfs indien uw telefoon niet rinkelt voor die oproep, kunt u de
identiteit van de inkomende oproep zien door de optie “oproeperlijn
zien” te selecteren. Dan verschijnt op uw telefoon dezelfde
informatie over de oproeperlijn als op de rinkelende telefoons.

CLIP wordt ook ondersteund op gewone telefoons die uitgerust zijn
met een CLIP-display. Op gewone telefoons is geen koppeling
mogelijk met de namen in het systeemrepertorium.

  Automatische routering van inkomende oproepen uit lijst

U kunt maximaal 15 nummers programmeren met namen en die
koppelen aan één enkel toestel. Wanneer een oproep van één van
deze nummers wordt ontvangen, wordt die rechtstreeks naar het
toestel gerouteerd. Voor instructies hierover, zie het hoofdstuk
Lijnprogrammering.

Lijst

Informatie over de laatste 65 oproepen naar het systeem wordt
automatisch in het systeem opgeslagen. Hierbij zijn niet inbegrepen
de oproepen waarvan de identiteitsweergave werd geblokkeerd
evenmin als onbeschikbare nummers; deze oproepen worden niet
opgeslagen. De informatie die wordt opgeslagen bestaat uit het
nummer van de oproeper, datum en tijdstip van de oproep.
Alle invoergegevens van de 65 laatste oproepen kunnen worden
opgeslagen in het hoofdtoestel. Deze geheugenlijst kan vanop ieder
toestel worden geraadpleegd en de nummers opnieuw opgebeld.

Wanneer het geheugen vol is, wordt het oudste invoergegeven eruit
verwijderd wanneer een nieuw wordt ontvangen, volgens het
principe first-in, first-out.

Nummer, datum en tijdstip van onbeantwoorde oproepen worden
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wel opgeslagen tenzij het systeem werd geprogrammeerd om zowel
beantwoorde als onbeantwoorde oproepen op te nemen. Zie
hiervoor het hoofdstuk Programmering

Bekijken van opgeslagen oproepen

Op het display van de Interact Systeemtelefoon verschijnt op het
hoofdtoestel “Lijst (systeem) ” wanneer nieuwe oproepen in het
centrale geheugen werden opgeslagen. Op het display van aan
Interact Systeemtelefoons toegewezen individuele geheugens
verschijnt “Lijst (indiv.) ” wanneer nieuwe oproepen door het toestel
worden ontvangen.

De teksten “Lijst (systeem) ” en “Lijst (indiv.) ” verdwijnen wanneer
de opgeslagen informatie over de oproeperweergave wordt
bekeken.

Iedere Interact Systeemtelefoon kan de centrale geheugenlijst
bekijken door de optie op het display te selecteren. Een toestel met
een individuele geheugenlijst kan deze op ieder ogenblik
raadplegen  door de optie “lijst (indiv.) ” te selecteren op het display.

Indien de oproep werd beantwoord, staat er een A na het nummer
of de naam. Bijvoorbeeld 234123 A

Indien de oproep niet werd beantwoord, staat er geen A.
Bijvoorbeeld 234123

Indien het oproepnummer dat in de lijst voorkomt  werd uitgestuurd,
staat er een R na het nummer of de naam. Bijvoorbeeld 234123 R

U kunt het systeem zo programmeren dat alle beantwoorde en
onbeantwoorde oproepen worden opgeslagen. Anders worden
alleen  de onbeantwoorde oproepen bijgehouden. Zie
bijzonderheden hierover in het hoofdstuk Programmering.
Op het display verschijnen ook het tijdstip  en de datum waarop de
oproep werd ontvangen. Druk op de toets om de datum te zien.

Druk op de SCROLL-toetsen om de opgeslagen nummers en
namen te doorlopen. Houd de SCROLL UP-toets gedurende 2
seconden ingedrukt om het telefoondisplay in zijn normale toestand
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te doen terugker

Nummerherhaling

• Druk op een toets naast een opgeslagen oproepgegeven op het display
om het weergegeven nummer uit te sturen.   

Indien uw toestel door een dienstklassebeperking het nummer niet kan
uitsturen of er is geen lijn beschikbaar, hoort u bezettoon.
Rechtstreeks oproepen van een toestel door middel van MSN-
(meervoudige abonneenummers) en DDI-nummers (rechtstreeks
inkiezen)

U kunt oproepen rechtstreeks naar de (binnen)toestellen routeren door
gebruik te maken van MSN- en DDI-nummers .

MSN/DDI betekent dat aan een en dezelfde lijn één basisnummer wordt
toegewezen en meerdere bijkomende nummers. Indien u een MSN-
nummer aan een toestel toewijst, kunnen oproepers rechtstreeks
inkiezen tot bij dat toestel.

MSN- en DDI-nummers kunnen worden geprogrammeerd om één of
meer toestellen te doen rinkelen.

Zie bijzonderheden hierover in het hoofdstuk Programmering.

Te negeren MSN-nummer

Op de parallelle ISDN-aansluiting van de Forum I6S kan een ISDN-
toestel worden aangesloten. Met deze faciliteit kan het voor dit toestel
gereserveerde MSN-nummer zo worden geprogrammeerd dat de Forum
I6S geen oproepen op dit nummer beantwoordt. Er kunnen maximaal 5
MSN-nummers worden geprogrammeerd.

Over het programmeren van te negeren MSN-nummers, zie het hoofstuk
Lijnen programmeren.
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Uitgaande oproepen op specifiek MSN/DDI-nummer

Met deze faciliteit kunt u uitgaande oproepen maken onder een
specifieke identiteit. Dit beantwoordt vooral aan een
factureringsbehoefte, waarbij alle oproepen die onder een bepaalde
identiteit werden gemaakt, op dezelfde Belgacom-factuur voorkomen.

Deze faciliteit kan worden ingesteld door een toets van uw Interact
Systeemtelefoon te programmeren met het MSN/DDI-nummer van uw
keuze met behulp van de zogenaamde faciliteit “MSN/DDI-nummer”.

• Druk op de PROGRAMMERING-toets

• Selecteer de optie “toetsprogrammering”

• Selecteer de te programmeren toets

• Selecteer de optie “oproep op specifiek DDI-nummer”

• Selecteer “Data invoeren”

• Voer de MSN/DDI-index (01 - 20) in

• Selecteer de optie “bevestigen” om de programmering te voltooien

Een gewone telefoon heeft ook toegang tot deze faciliteit door 159 te
vormen gevolgd door de MSN/DDI-index (01 - 20).

Uitgaande CLI hoofdnummer

Deze faciliteit biedt de mogelijkheid om het basis-MSN-nummer uit te
sturen in plaats van het toestel-MSN-nummer.

• Druk op de PROGRAMMERING-toets

• Selecteer “Toestellen”

• Selecteer “Program. Uitgaand CLI”

• Toestelmenu verschijnt

• Selecteer toestel voor gebruik van basis-MSN-nummer als
uitgaande CLI
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Telesecretariaat

Met de faciliteit “telesecretariaat”  kunnen gebruikers van Interact
Systeemtelefoons of een telefonist(e) weten voor wie een oproep
bestemd is voordat ze hem beantwoorden. Aan een MSN/DDI-nummer
en een basisnummer kan een naam worden gekoppeld die verschijnt op
de rinkelende Interact Systeemtelefoon(s) indien de faciliteit
“telesecretariaat” is geactiveerd (bv. Oproep voor de heer Janssens).
Meerdere MSN/DDI-nummers kunnen aan één enkel toestel worden
gekoppeld dat fungeert als secretaresse/telefonist(e).

Zie het hoofdstuk Toestellen programmeren om de faciliteit in te stellen,
namen te programmeren gekoppeld aan de MSN/DDI-nummers of
basisnummers, en vervolgens de faciliteit te activeren.

Opmerking: Op een gewone telefoon wordt de identiteit van de oproeper
weergegeven indien de faciliteit “telesecretariaat” is geactiveerd.
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Voice-module en voicemail gebruiken

Indien een voice-module op de Forum I6S is geïnstalleerd, kan deze
worden geprogrammeerd als een mailbox voor heel het systeem
zodat u over een antwoordapparaatfunctie beschikt, of kunnen
toestellen hun eigen voice-mailboxen worden toegewezen. Zie
bijzonderheden hierover in het hoofdstuk Programmering.

Aan alle berichten wordt automatisch een datum en tijdstip toegekend,
die u worden meegedeeld wanneer u uw berichten beluistert, zodat u
weet wanneer ze werden ingesproken. U kunt de datum- en
uurvermelding bij het beluisteren van de berichten overslaan door de
optie “10 seconden vooruit” te selecteren op het display van de Interact
Systeemtelefoon of door 8 te vormen.

Door oproepers ingesproken berichten kunnen op uw toestel of vanop
afstand worden beluisterd. De berichten blijven 8 dagen in de
spraakmodule zitten indien ze werden beluisterd, en 15 dagen indien ze
niet werden beluisterd.

De voice-module van Forum I6S  ondersteunt de volgende faciliteiten:

• Antwoordapparaat voor heel het systeem

• Voice-box voor elk toestel

• Vooraf opgenomen U/G aankondigingen

• Personalisatie van aankondigingen

• Gesproken tijd- en datumvermelding

• Toegang vanop afstand

• Meeluisteren tijdens het binnenkomen van een oproep  in de
voicemailbox zodat de gebruiker  kan beslissen over het al dan niet
beantwoorden van de telefoonoproep

• Gepersonaliseerde onthaaldienst

• Prompt en visuele indicator op Interact Systeemtelefoon
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Voice-mailboxen

Indien u een voice-mailbox werd toegewezen, kunt u die inschakelen
zodanig dat alle oproepen naar uw toestel door uw voice-mailbox worden
beantwoord.

Om oproepen naar  voice-mail om te leiden, leidt u deze af naartoestel
nr. 38 .

De oproepers krijgen dan een begroeting te horen en worden verzocht
hun bericht achter te laten. De achtergelaten berichten van de oproepers
mogen  per bericht maximum één minuut lang zijn.

De opslagcapaciteit van elke voice-mailbox is afhankelijk van het
aantal voice-mailboxen dat wordt geprogrammeerd. Programmeer
daarom niet meer voice-mailboxen dan nodig. Hoe  groter het
aantal geprogrammeerde voice-mailboxen, des te kleiner de
opslagcapaciteit van elke voice-mailbox.

Wachtwoord

Elk toestel heeft als standaardwachtwoord 1111. Dit wachtwoord is
vereist voor het beluisteren van berichten. Om toegang te krijgen tot de
berichten van het antwoordapparaat, moet u het wachtwoord kennen van
het hoofdtoestel. U kunt het standaardwachtwoord wijzigen in een nieuw
wachtwoord van maximaal 8 cijfers.

Uw wachtwoord wijzigen:

Vanop een Interact Systeemtelefoon:

• Druk op de BERICHTEN-toets

• Selecteer de optie “GESPROKEN BERICHTEN”

• Volg de instructies en selecteer dan de optie “wachtwoord wijzigen”

• Volg de instructies op het display
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Vanop een gewone telefoon:

• Vorm 88

• Vorm uw toestelnummer

• Voer uw huidige wachtwoord in gevolgd door #

• Vorm 0

• Voer uw nieuw wachtwoord in

• Druk op #

Uw voice-mailbox in- en uitschakelen

Leid al uw oproepen af naar  toestel 38 om uw voice-mailbox in te
schakelen.

Vanop een Interact Systeemtelefoon

• Selecteer de optie “afleiden”

• Selecteer het soort afleiding dat u wenst in te stellen. Bijvoorbeeld, alle
oproepen afleiden, afleiden bij bezet, afleiden bij geen antwoord.

• Voer 38 in als toestelnummer waarnaar uw oproepen moeten worden
afgeleid.

• Annuleer de afleiding om uw voice-mailbox uit te schakelen, door de
optie “annuleren” te selecteren.

Vanop een gewone telefoon

• Voer de afleidingscode in (zie lijst van faciliteitencodes in deze
Handleiding) gevolgd door 38.

• U kunt ervoor kiezen alle oproepen naar uw voice-mailbox af te leiden, of
u kunt gebruik maken van de opties “Afleiden bij geen antwoord” of
“Afleiden bij bezet”.

• Vorm dezelfde code om uw voice-mailbox uit te schakelen als u hebt
gebruikt voor de afleiding.

U kunt de faciliteit “afleiden naar voice-mailbox” programmeren in
een toets (alleen Interact Systeemtelefoon) zodat u uw voice-
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mailbox kunt in- en uitschakelen door een eenvoudige druk op die
toets. Zie instructies hiervoor in het hoofdstuk Programmeren.

Indien u gebruik maakt van de faciliteiten “Alle oproepen afleiden” of
“Afleiden bij bezet” om uw voice-mailbox in te schakelen, worden de
volgende oproeptypen automatisch door de voice-mailbox beantwoord:

• Alle interne oproepen, waaronder doorgeschakelde oproepen.

• Externe oproepen rechtstreeks naar het toestel. Dit betekent DDI- of
MSN-oproepen waarbij dat toestel het enige is dat werd
geprogrammeerd om te rinkelen.

De voice-mailbox antwoordt niet:

• Indien meer dan één toestel werd geprogrammeerd om te rinkelen voor
een inkomende oproep, in het geval van MSN- of DDI-nummers, wordt
de afleiding naar de voice-mailbox genegeerd en rinkelt de telefoon zoals
normaal.

Indien “Afleiden bij geen antwoord” is ingesteld, worden alle soorten
oproepen afgeleid naar de voice-mailbox na het verstrijken van de

ingestelde tijd. Daartoe behoren ook inkomende oproepen indien
het toestel deel uitmaakt van een oproepgroep . Indien op meer
dan één toestel in een oproepgroep een “Afleiding bij geen

antwoord” werd geactiveerd, kiest het systeem het laagste
toestelnummer en worden de oproepen naar de voice-mailbox van dit
toestel afgeleid.

Meeluisteren van oproepen naar voicemail-box (alleen
Interact Systeemtelefoon)

Wanneer uw oproepen worden omgeleid naar uw voice-mailbox, kunt u
via de luidspreker van uw Interact Systeemtelefoon meeluisteren naar de
berichten terwijl ze worden ingesproken. U kunt dan al beslissen of u de
oproep wilt beantwoorden of niet.

• Leid uw oproepen af naar uw voice-mailbox

• Druk op de BERICHTEN-toets
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• Voer uw mailbox-nummer en wachtwoord in

• Selecteer de optie “meeluisteren”

• Selecteer dan de optie “meeluisteren aan”.   

Antwoordapparaat

De voice-module kan ook worden gebruikt als een antwoordapparaat
voor heel het systeem. De opslagcapaciteit van de
antwoordapparaatfunctie hangt af van het aantal voice-mailboxen dat
wordt geprogrammeerd.

In- en uitschakelen van het antwoordapparaat

Vanop toestel 20:

• Selecteer de optie “antwoordapparaat”

Begroetingen

Alle externe oproepers naar een voice-mailbox of de
antwoordapparaatfunctie krijgen de volgende standaardbegroeting te
horen: ‘Thank you for calling. There is no-one available to deal with your
call at the moment. Please leave your message after the tone’.Een
begroeting opnemen ter vervanging van de
standaardbegroeting

U kunt de standaardbegroeting van  uw voice-mailbox vervangen door
een andere begroeting . Deze mag maximaal 1 minuut lang zijn. U kunt
ook de begroeting van  uw antwoordapparaat vervangen door een
begroeting naar keuze. Het wijzigen van de begroeting van het
antwoordapparaat moet gebeuren op het hoofdtoestel.
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Een begroeting opnemen

Op een Interact Systeemtelefoon:

• Druk op de BERICHTEN-toets

• Selecteer de optie “GESPROKEN BERICHTEN”

• Volg de instructies op het display en voer 0 in als toestelnummer voor
het antwoordapparaat

De begroeting wijzigen:

• Selecteer de optie “begroeting”

• Selecteer dan de optie “begroeting opnemen”

De begroeting wijzigen vanop afstand of met een gewone telefoon

Van zodra u in verbinding bent met de mailbox:

• Vorm 88 gevolgd door 0, het wachtwoord van de voice-mailbox gevolgd
door # en code 91

• Dan hoort u ‘Please speak after the tone’

• Spreek uw begroeting in en vorm #

• U kunt de begroeting dan beluisteren door 92 te vormen

• Om de begroeting te wissen, moet u 93 vormen

Begroeting bij vol geheugen

Indien de maximum opnamecapaciteit van de voice-module is bereikt
zodat geen nieuwe berichten meer kunnen worden geregistreerd, krijgen
de oproepers het volgende bericht te horen: ‘Thank you for calling. There
is no-one available to deal with your call at the moment. If you wish to
contact a particular extension please dial the number’.



Forum I6S Handleiding (2744.00023-8) 87

Beluisteren van oproeperberichten

Indien berichten in uw voice-mailbox werden achtergelaten, verschijnt op
het display van uw toestel “Spraakbericht” en brandt de
berichtindicatorlamp.

Indien een bericht binnen de vijftien dagen niet is beluisterd, wordt
het automatisch gewist. Berichten die wel werden beluisterd,
worden na acht dagen automatisch gewist.

Op een Interact Systeemtelefoon:

• Druk op de BERICHTEN-toets

• Selecteer de optie “GESPROKEN BERICHTEN”

• Volg de instructies voor het invoeren van uw toestelnummer (of voer 0 in
voor het systeemantwoordapparaat), uw wachtwoord en dan Selecteer
de optie “weergave”

• Kies dan uit de verschillende opties om te pauzeren, vooruit te gaan,
achteruit te gaan enz.

Op een gewone telefoon:

• Vorm 88

• Vorm uw toestelnummer, wachtwoord en dan #

• Gebruik de volgende codes om uw berichten te beluisteren, te bewaren,
opnieuw te beluisteren, te wissen:

Vorm 1 Bericht beluisteren

Vorm # Beluistering pauzeren

Vorm 2 Dit bericht bewaren en voortgaan naar het volgende

bericht

Vorm 3 Dit bericht wissen en voortgaan naar het volgende bericht

Vorm 4 Terugkeren naar het begin van het bericht

Vorm 5 Terugkeren naar het vorige bericht

Vorm 6 Alle berichten wissen
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Vorm 7 10 seconden teruggaan

Vorm 8 10 seconden vooruitgaan of tijd- en datumvermelding

overslaan

Vorm 91 De uitgaande begroeting wijzigen

Vorm 92 De uitgaande begroeting beluisteren

Vorm 93 De uitgaande begroeting wissen

Vorm 0 Wachtwoord wijzigen

Vorm * Uw opgenomen begroeting wissen

Haak in na het horen van ‘End of messages’.

Deze codes worden ook gebruikt om uw voicemail vanop afstand te
beluisteren, zoals hieronder wordt beschreven.

Berichten vanop afstand beluisteren

• Bel naar uw toestel.

• Tijdens of na de begroeting vormt u 88 gevolgd door uw toestelnummer,
wachtwoord en #.

• Een stem vertelt u hoeveel berichten werden achtergelaten. U kunt uw
berichten beluisteren, wissen of bewaren met behulp van de
bovengenoemde codes voor gewone telefoons.

• Haak in na het horen van ‘End of messages’.

Terwijl u berichten beluistert, kunt u geen oproepen op uw
telefoon ontvangen.

Inkiezen via voice-boxen

Tijdens het beluisteren van uw berichten in de voice-box of de systeem-
box (88 + toestelnr. + wachtwoord + #) kunt u ook via de box een toestel
opbellen.

Vorm tijdens het beluisteren *. Een stem vraagt u het gewenste
toestelnummer te vormen. Indien u een onjuist of onvolledig nummer
vormt, wordt de oproep aangeboden als een inkomende oproep voor de
oproepgroep van die lijn.
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Gebruik van onthaaldienst(beschikbaar indien voice-module
geïnstalleerd)

Wanneer de onthaaldienst is geactiveerd, beantwoordt het systeem de
oproepen automatisch met een begroeting. Indien een oproeper in
wachtstand is geplaatst, krijgt hij periodiek een begroeting te horen. Men
kan instellen of de onthaaldienst moet worden geactiveerd tijdens dag-
en/of nachtdienst.

U kunt de tekst van de onthaaldienst vervangen door een eigen
gepersonaliseerde versie. Zie meer bijzonderheden hierover in het
hoofdstuk Systeemprogrammering

 Onthaaldienst inschakelen:

• Druk op het hoofdtoestel op de PROGRAMMERING-toets.

• Selecteer de optie “systeemprogrammering”

• Selecteer dan de optie “lijn”

• Selecteer dan de onthaaldienst

• Selecteer dan de optie “onthaaldienst - dag” of “Onthaaldienst - nacht”

Volg de instructies op het display.

Wanneer de onthaaldienst is geactiveerd, worden de oproepers door het
systeem automatisch begroet in het Engels met de formule “Please hold,
your call will be dealt with”. Men kan instellen of het onthaalbericht moet
worden gebruikt voor oproepers tijdens dag- en/of nachtdienst.

U kunt een gepersonaliseerd onthaalbericht opnemen voor dagdienst en
een ander voor nachtdienst. Meer bijzonderheden hierover vindt u onder
Opnemen van een begroeting in het hoofdstuk Gebruik van de voice-
module en voicemail.
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Gebruik van de BELGACOM SERVICES-toets en
bijkomende ISDN-diensten

U kunt gebruik maken van de netwerkdiensten die door het Belgacom-
netwerk worden aangeboden door middel van de BELGACOM
SERVICES-toets.

ISDN-netwerkdiensten zijn ook gekend als Bijkomende diensten.
De meeste Bijkomende diensten van Belgacom zijn beschikbaar
ltegen abonnement. Meer informatie hierover kunt u bekomen bij

lluw Belgacom-vertegenwoordiger.

• Druk op de BELGACOM SERVICES-toets

• Selecteer de gewenste optie

Dit hoofdstuk is alleen van toepassing op Interact
Systeemtelefoons. Bij gebruik van een gewone telefoon dient u
contact op te nemen met Belgacom voor het activeren van

hnetwerkdiensten.

Sommige op het netwerk aangeboden diensten zijn ook beschikbaar
voor u in het Forum I6S-systeem.

Druk op de BELGACOM SERVICES-toets terwijl uw telefoon in
ruststand staat, en u kunt gebruik maken van de volgende
netwerkdiensten (indien beschikbaar op het netwerk en tegen
abonnement):

Beperking weergave oproeper (CLIR)

Wanneer u vóór een oproep de CLIR-optie selecteert, wordt de
weergave van de oproeperidentiteit voor de opgeroepene geblokkeerd.

• Selecteer de optie “CLIR instellen”

• Dan wordt u verzocht het nummer in te voeren dat u wilt oproepen met
gebruik van CLIR
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  CLIR kan permanent worden ingesteld zoals beschreven in het
hhoofdstuk Programmering. CLIR werkt echter alleen indien u op
het betrokken toestel ofwel het basisnummer ofwel het MSN-
nummer hebt geprogrammeerd. Zie bijzonderheden hierover in
het hoofdstuk Toestel programmeren.

Oproepafleiding

• Selecteer de optie “afleiden”

• U wordt verzocht de gewenste oproepafleiding in te stellen. De
mogelijkheden zijn:

Alle oproepen afleiden (CFU), Afleiden bij bezet (CFB), Afleiden bij geen

antwoord (CFNR).

• Krijgt u bij het activeren geen bevestigingstoon, controleer dan of op het
toestel wel een MSN is geprogrammeerd.

Algemene deactivering (GD)

• Selecteer de optie “algemene deactivering”

• Selecteer “nummer uitsturen” als bevestiging van de Algemene
deactivering

• Krijgt u bij het activeren geen bevestigingstoon, controleer dan of op het
toestel wel een MSN is geprogrammeerd.

Blokkering van uw lijnidentificatie bij inkomende oproep (COLR)

Indien u de optie COLR selecteert, krijgt de oproeper terwijl u zijn oproep
aanneemt de informatie van de verbonden lijn niet te zien. De
optieaanduiding “COLR” verschijnt op het display van een Interact
Systeemtelefoon tijdens het rinkelen van het toestel wegens een
inkomende oproep.

COLR kan permanent worden ingesteld zoals beschreven in het
hoofdstuk Programmering.
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Lees de volgende informatie.

Wanneer een dienst wordt gebruikt, wordt hij ingesteld voor het basis-
MSN/DDI-nummer (kleinste index) die is gekoppeld aan het toestel dat van de
dienst gebruik maakt.

Heroproep vanwege bezette abonnee (CCBS)

Wanneer het extern nummer dat u tracht te bereiken bezet is, kunt u
gebruik maken van CCBS om het bezette externe nummer te vragen u
terug te bellen.

Zie meer uitleg hierover onder “Heroproep” in het hoofstuk Uitgebreide faciliteiten

Driewegsconferentie

Tijdens een oproep naar een extern nummer kunt u een
conferentiegesprek tot stand brengen met een ander extern nummer.

Zie meer uitleg hierover onder “Driewegsconferentie” in het hoofstuk Uitgebreide
faciliteiten

Externe doorschakeling

Tijdens een oproep kunt u de oproep doorschakelen naar een extern
nummer.

Zie meer uitleg hierover onder “Doorschakelen” in het hoofstuk Uitgebreide faciliteiten
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Activeren van bijkomende netwerkdiensten voor een
specifiek MSN-nummer (PTMP-modus)

Vanop een Interact Systeemtelefoon kan men een bijkomende dienst
activeren voor een ander MSN-nummer dan dat gekoppeld aan het
activerende toestel.

• Vorm 84

• Voer het MSN/DDI-indexnummer (01 - 08) in

• Voer de informatie over de bijkomende dienst in

Bijvoorbeeld, om een omleiding van MSN-index 07 naar het nummer 02
202 4545 in te stellen, zou u invoeren: 8407*21*022024545# . Om te
annuleren voert u 8407#21# in
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Gebruik van oproepregistratie of pc-link met de V-
24 module

Voor oproepregistratie moet de V-24 seriële kabel aangesloten zijn
tussen de Forum I6S en de pc. Zie bijzonderheden hierover in het
hoofdstuk Programmering.
De faciliteit oproepregistratie dient voor het registreren van inkomende
en uitgaande oproepen die op het systeem worden gemaakt. De
gegevens wordt afgedrukt wanneer de oproepen zijn beëindigd.

De kostprijs van de uitgaande oproepen kan alleen worden weergegeven
indien de gesprekskostengegevens door het netwerk worden verstrekt.
Gesprekskosten is een optie die wordt aangeboden tegen abonnement.
Neem contact op met Belgacom voor meer informatie hierover. (De
Forum I6S ondersteunt de ETSI-norm met betrekking tot
gesprekskosten.)De oproepen worden na beëindiging afgedrukt in het
volgende formaat:

1 2 3 4 5 6 7 8 9

U/G 31-07-97 12:00:01 0:00:03 L01 S21 S21 00.00 2134560

U/G 31-07-97 12:00:10 0:01:05 L01 S25 S25 00.00 5678567

I/K 31-07-97 12:01:45 0:06:03 L02 S23 S27

De printout bevat de volgende gevens:

Kolom

1 I/K of U/G Inkomende of uitgaande oproep

2 DD-MM-JJ Datum

3 HH:MM:SS Begintijd

4 HH:MM:SS Oproepduur

5 L Gebruikte lijn
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Kolom

6 S Oproepend toestel

7 S Opgeroepen toestel

8 00.00 Gesprekskosten (externe oproepen)

9
xxxxxx Extern nummer (max. 18 cijfers)

Wanneer een printer op het Forum I6S wordt aangesloten, moet die
voldoen aan de volgende vereisten:

Snelheid 4800 BPS

Data 8 bits

Pariteit Geen

De kabelconfiguratie voor een DB9-connector is als volgt: RX pin 7, TX
pin 3, GRD pin 5, RTS pin 7, CTS pin 8.
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Gebruik van een fax of analoge modem met Forum I6S

Alle toestellen staan standaard in 3.1 kHz-modus. Bijgevolg is geen
bijzondere programmering vereist om een analoge fax of modem op een
toestelpoort aan te sluiten.

Onderhoud en programmering vanop afstand

Bevoegde Belgacom-technici hebben toegang tot uw Forum I6S om
onderhoud en programmering vanop afstand uit te voeren.

Tijdens die werkzaamheden aan uw Forum I6S verschijnt op de displays
van alle Interact Systeemtelefoons de vermelding Belgacom
Maintenance.
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Uitgebreide programmeermogelijkheden

De programmering wordt normaal uitgevoerd door de systeembeheerder
of systeemverantwoordelijke. Ze heeft betrekking op het hele systeem of
op de toestellen.

Programmeerprocedure

De programmering kan alleen worden uitgevoerd vanop toestel 20.
Men gaat hierbij als volgt te werk:

• Druk op de PROGRAMMERING-toets

• Selecteer de optie “systeemprogrammering”

• Voer het programmeringswachtwoord in (vooringesteld op 1111).

• Het hoofdmenu verschijnt.

• Selecteer de optie “systeem, lijn- of toestelprogrammering”

Systeemprogrammering

Met deze optie kunt u de volgende gegevens programmeren:

Standaard

Wachtwoord
wijzigen

Voer een nieuw
programmeringswachtwoord in.

1111

Systeemreper
torium

Voer in of wijzig de
systeemsnelkiesnummers en
daaraan gekoppelde namen.

Geen nummers
geprogrammeer
d
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Standaard

Tijd en datum Zie uitleg in het hoofdstuk Gebruik
van faciliteiten.

Taal Wijzig de taal voor het hele systeem. Engels

Nachtdienst Voer de tijdstippen voor
automatische dag- en nachtdienst
(automatische dienst) in. U kunt ook
weekenddienst programmeren. Dit
betekent dat weekenddienst op
vrijdagavond wordt geactiveerd en
duurt tot maandagochtend. Voer de
tijd in 24-urenformaat in.

Geen tijdstippen
geprogrammeerd

Muziek in
wachtstand

Kies of de oproepers in wachtstand
muziek horen afkomstig van externe
of interne bron, wachttoon of stilte.
Opmerking: Indien externe muziek in
wachtstand wordt gekozen, moet een
externe bron worden aangesloten.

Interne muziek

Lijn-LED Kies of de lijn-LED knippert of vast
brandt wanneer een lijn in
wachtstand staat.
Keuzemogelijkheden: de lamp
knippert op alle toestellen of alleen
op het toestel dat de oproep in
wachtstand heeft geplaatst en brandt
vast op alle andere telefoons.

Knipperen op alle
toestellen

Oproepregistr
atie

Schakel de faciliteit oproepregistratie
in of uit.

Gedeactiveerd

Timers Wijzig de heroproeptimers voor
oproepen in wachtstand of
onbediende doorschakeling. U kunt
ook de timer voor afleiden bij geen
antwoord  en de timer voor
onthaalberichten enz. wijzigen
(negen timers).

Diverse
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Standaard

Deurtelefoon Programmeer welk type van
deurtelefoon op uw systeem is
aangesloten:
Flash-mode (Vivaldi-deurtelefoon)
 of DTMF-mode (Access-
deurtelefoon)

Niet
geprogrammeer
d

CLIP Lijst Programmeer of alle oproepen dan
wel alleen onbeantwoorde oproepen
in de CLIP lijst  moeten worden
bijgehouden.

Alleen
onbeantwoorde
oproepen

Klassecodes Voer in of wijzig de codes of
nummers in de tabellen 5 en 6 met
klassebeperkingen.

Geen codes
geprogrammeer
d

Instellen van
Data Call
Bumping

Programmeer of spraakoproepen
voorrang krijgen op dataoproepen
alleen wanneer twee kanalen worden
gebruikt voor dataoproepen.

Data Call
Bumping aan
voor inkomende
oproepen

Data Call
Bumping uit voor
uitgaande
oproepen

Raadpleeg uw installateur bij het programmeren van het Forum
I6S-systeem indien u twijfelt over de faciliteiten. Een verkeerde
programmering kan de werking van uw systeem verstoren.
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Programmering van toestellen

Met deze optie kunt u de volgende gegevens programmeren:

Standaard

Naamprogramm
ering

Voer namen in voor toestellen via het
toetsenbord zoals beschreven in de
Handleiding van de Interact
Systeemtelefoon. Namen mogen
maximaal 10 tekens lang zijn, spaties
inbegrepen.

Geen namen
geprogrammeerd

Interne
oproepgroepen

Programmeer toestellen in twee
interne oproepgroepen.

Interne
oproepgroep 1 -
X20,X21 X22,
X23, X24 & X25
Interne
oproepgroep 2 -
X20,X21 X22,
X23, X24 & X25

Oproeperweerg
ave uitgaande
oproepen

Maakt meesturen van basis-MSN-
nummer mogelijk in plaats van
toestel-MSN-nummer.

Alle toestellen
gebruiken het
basis-MSN-
nummer dat is
toegewezen voor
oproeperweerga
ve bij uitgaande
oproepen

Beperkingsklas
sen

Voer voor elk toestel de dienstklasse
in (1-6) voor dag- en nachtdienst.

1 voor zowel
dag- als
nachtdienst

ToonbeveiligingVoer de toestellen in die geen signaal
tweede oproep mogen horen.

Geen beveiliging

Beveiliging
tegen omroep

Voer de toestellen in waarnaar geen
omroep mag worden gericht .

Geen beveiliging
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Standaard

Algemene
oproep-
beveiliging

Voer de toestellen in die niet mogen
rinkelen bij een algemene oproep.

Geen beveiliging

3.1 kHz-
toestellen

Programmeer toestellen voor spraak
of 3.1 kHz (typisch voor fax/modem).

3.1 kHz

Lijst
(individueel)

Wijs aan toestellen individuele lijsten
toe.

Geen

Klassebeperkin
g negeren voor
systeemsnelkie
snummers

Voer toestellen in die gebruik moeten
kunnen maken van alle
systeemsnelkiesnummers zelfs
indien beperkt door hun dienstklasse.

Geen

Voice-boxen Wijs aan individuele toestellen voice-
mailboxen toe.

Geen

Toesteluitgange
n uitschakelen

Selecteer de toesteluitgangen
waarop geen toestellen zijn
aangesloten, zodat die worden
afgekoppeld. Hiermee wordt
voorkomen dat oproepen worden
doorgeschakeld naar onbestaande
toestellen.

Alle aangesloten
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Standaard

Toewijzen van
MSN / DDI
nummers en
naam voor
Telesecretariaat

Geprogrammeerde MSN / DDI-
nummers worden gebruikt om
oproepen rechtstreeks naar
toestellen of toestelgroepen te
routeren. Het nummer wordt ook
meegestuurd voor uitgaande
oproepen voor CLIR en CLIP en voor
het activeren van bijkomende
diensten.
Het nummer dat wordt ingevoerd in
de MSN/ DDI-tabel moet precies
overeenkomen met de
oproeperweergave die het netwerk
verwacht (b.v. indien het prefix en het
zonenummer zijn ingevoegd, worden
die naar het netwerk gezonden).
Maximum 20 nummers kunnen
worden gekoppeld als MSN/DDI.
Meer informatie hierover vindt u in
het hoofdstuk Rechtstreeks inkiezen
met behulp van MSN- en DDI-
nummers. In dit menu wordt het
toegangsnummer voor elk MSN- of
DDI-nummer geprogrammeerd.
U kunt een reeds geprogrammeerd
nummer wissen door op het display
“Annuleren” te selecteren en dan
“Optie bevestigen” te kiezen.
Nadat een MSN/DDI-nummer werd
geprogrammeerd en de daaraan
gekoppelde toestellen werden
ingevoerd, kan aan elk nummer een
naam voor de faciliteit
“telesecretariaat” worden gekoppeld.

Geen
geprogrammeerd

Bezet bij bezet Hierdoor kan het systeem “bezet”
melden bij een tweede inkomende
oproep op een specifiek MSN-
nummer.

Bezet bij bezet niet
ingesteld voor
geen enkel MSN
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Standaard

Tweede belritme Alle inkomende oproepen die aan het
systeem worden aangeboden met
een “nummer van opgeroepene” dat
overeenkomt met een van de
nummers geprogrammeerd in de
indexposities 10 of 20 van de
MSN/DDI-tabel, doen de
overeenkomstige toestellen rinkelen
met het belritme van een
deurtelefoonoproep.

Oproeperweerga
ve permanent
geblokkeerd
(CLIR)

Voer toestellen in waarvan de
oproeperweergave permanent
geblokkeerd moet zijn.

Geen

Eigen
lijnidentificatie
permanent
geblokkeerd
(COLR)

Voer toestellen in waarvan de eigen
lijnidentificatie permanent
geblokkeerd moet zijn.

Geen

Geen SMDR Voer toestellen in die niet mogen
voorkomen op printout van
oproepregistratie.

Alle komen erop
voor

Geen externe
afleiding

Voer de toestellen in die geen
oproepen mogen afleiden en
doorschakelen naar externe
nummers.

Geen

Wachtwoorden
bekijken

Bekijk voice-box- en
toestelpaswoorden voor een toestel

Telesecretariaat Activeer of deactiveer de faciliteit
“telesecretariaat”voor het hele
systeem.

UIT
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Vaste
bestemming

Koppel een voorgeprogrammeerd
nummer of code aan een toestel voor
automatische nummersturing bij
afhaken.

Geen

25 Hz-
belfrequentie

Op sommige gewone telefoons moet
de programmering worden gewijzigd
om de beltoon te verbeteren.
 Selecteer toestel voor wijziging in
25 Hz

50 Hz

Raadpleeg uw installateur bij het programmeren van het Forum
I6S-systeem indien u twijfelt over de faciliteiten. Een verkeerde
programmering kan sommige faciliteiten deactiveren.
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Lijnprogrammering

Met deze optie kunt u de volgende gegevens programmeren:

Standaard

Telefoons voor
dagdienst

Voer de toestellen in die tijdens
dagdienst moeten rinkelen bij
inkomende oproepen. Voer de
toestelnummers per lijn in.

20-25

Telefoons voor
nachtdienst

Voer de toestellen in die tijdens
nachtdienst moeten rinkelen bij
inkomende oproepen. Voer de
toestelnummers per lijn in.

20-25

Beperking
uitgaande
oproepen

Programmeer de lijntoegang van de
toestellen. Voer voor elke lijn de
toestelnummers in die lijntoegang
hebben voor uitgaande oproepen.

Allemaal

Alleen
inkomende
oproepen

Programmeer de lijn(en) die
eventueel alleen voor inkomende
oproepen mag (mogen) worden
gebruikt.

Niet
geprogrammeerd

PTP of PTMP Programmeer de verschillende ISDN-
interfaces van het systeem in punt-
tot-puntmodus (PTP) of punt-tot-
multipuntmodus (PTMP).

Richt u tot
Belgacom voor
meer informatie

Lijnen voor
Antwoordappar
aat

Programmeer de lijnen die moeten
worden beantwoord door het
antwoordapparaat .

Geen
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Standaard

Onthaaldienst Programmeer de lijnen waarop bij
inkomende oproepen het
onthaalbericht wordt weergegeven

Geen

Automatische
routering van
inkomende
oproepen uit
lijst

Programmeer 15 nummers die
moeten worden gekoppeld aan
namen en toestellen zodat een
oproep van één van de
geprogrammeerde nummers
rechtstreeks naar het gekoppelde
toestel wordt gerouteerd. Volg de
instructies op het display voor het
invoeren van het nummer, een naam
(met het toetsenbord zoals
beschreven in het hoofdstuk Invoeren
van letters met behulp van het
toetsenbord) en het toestel.
U kunt een reeds geprogrammeerd
nummer wissen door op het display
“Annuleren” te selecteren en dan
“Optie bevestigen” te kiezen

Niet
geprogrammeerd

Programmeren
van basis-MSN-
nummer

Voer in of wijzig het basisnummer
gekoppeld aan een ISDN Basic
Access (BA) (zonenummer
inbegrepen)

Geen nummer
geprogrammeerd

Te negeren
MSN-nummer

In een PTMP-configuratie kan op de
parallelle ISDN-aansluiting van de
Forum I6S een ISDN-toestel worden
aangesloten. Met deze faciliteit kan
het voor dit toestel gereserveerde
MSN-nummer zo worden
geprogrammeerd dat de Forum I6S
geen oproepen op dit nummer
beantwoordt. Er kunnen maximaal 5
nummers worden geprogrammeerd.

Geen

Raadpleeg uw installateur bij het programmeren van het Forum
I6S-systeem indien u twijfelt over de faciliteiten. Een verkeerde
programmering kan sommigeMfaciliteiten deactiveren.
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Glossarium

3.1 kHz-werking
Deze functie moet worden geprogrammeerd voor iedere toestelaansluitklem
waarop een fax of een modem is aangesloten. Alle toestelaansluitklemmen
zijn standaard op 3.1 kHz geprogrammeerd.

Antwoordapparaatfunctie
Een voice-module is vereist. Indien deze is geprogrammeerd als voice-
mailbox voor het hele systeem, worden alle oproepen beantwoord door het
antwoordapparaat. Zie Voice-mailboxen.

Afleiden
U kunt uw oproepen afleiden  naar een ander toestel of naar een extern
nummer. U kunt alle oproepen afleiden, of alleen oproepen afleiden als uw
toestel bezet is of niet antwoordt.

Algemene oproep
U kunt een oproep maken die alle toestellen doet rinkelen.

Beperkingstabellen
Deze twee tabellen kunnen in combinatie met de dienstklassen worden
gebruikt om te bepalen welke soorten oproepen een toestel mag maken. Zie
Oproepbeperkingen en Dienstklassen

Bezet bij bezet
Dankzij deze faciliteit kan het systeem een bezettoon terugsturen wanneer u
in gesprek bent met een bepaald MSN-nummer terwijl een tweede oproep
binnenkomt op hetzelfde MSN-nummer.

Beperking weergave oproeper (CLIR)
Met deze ISDN-netwerkdienst kunt u voorkomen dat uw nummer of naam
op het display van uw correspondent verschijnt wanneer u hem opbelt.

Bijkomende diensten
Op het netwerk beschikbare ISDN-diensten.

Blokkeren van uw lijnidentificatie bij aannemen van oproep (COLR)
Met deze ISDN-netwerkdienst kunt u voorkomen dat uw nummer of naam
op het display van uw correspondent verschijnt wanneer hij u opbelt.
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Call bumping

Call bumping is een faciliteit die wordt gebruikt wanneer u gebruik maakt
van het USB-modulleUSB-modulle terwijl u aangesloten bent op een
dataverbinding. Als call bumping is geprogrammeerd verleent het systeem
voorrang aan spraakoproepen, zowel inkomende als uitgaande, wanneer
beide worden gebruikt voor dataoproepen via Multilink PPP.

Conferentiegesprek

Ook driewegsconferentie, of conferentie met drie genaamd. Een
telefoongesprek tussen drie personen: twee interne en één extern nummer
of één intern en twee externe nummers.

Dienstklasse

Elk toestel kan worden geprogrammeerd voor een dienstklasse die bepaalt
welk soort oproep het toestel mag tot stand brengen. Zie
Oproepbeperkingen. Er zijn 4 verschillende dienstklassen en twee
beperkingstabellen. Zie Beperkingstabellen.

Driewegsconferentie

Zie Conferentiegesprek

Externe doorschakeling
Indien de programmering van uw Forum I6S het toestaat, kunnen oproepen
naar een extern nummer worden doorgeschakeld.

Geheugensteunoproep (wekkerfunctie)
U kunt uw telefoon instellen zodat hij op een bepaald tijdstip rinkelt..

Heroproep

Wanneer u naar een toestel of een extern nummer telefoneert dat bezet
blijkt te zijn zodat u bezettoon hoort, kunt u door middel van een heroproep
worden verbonden zodra het toestel of de lijn vrijkomt.

Hoofdtoestel

Het programmeertoestel is vooringesteld als toestel 20. Het Interact
Systeemtelefoon-systeem wordt van hieruit geprogrammeerd en de
faciliteiten kunnen alleen hier worden gebruikt.
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Inkomende oproepgroep
De toestellen die rinkelen bij een inkomende oproep. De samenstelling van
deze groep is programmeerbaar.

Interact Systeemtelefoon
Een handenvrije telefoon met display en tal van faciliteiten voor gebruik in
combinatie met de Forum I6S. Hiermee kunt u vlot gebruik maken van alle
faciliteiten, waarvan er heel wat niet beschikbaar zijn voor gebruikers van
gewone toestellen.

Interact DISPLAY-toetsen
De zes toetsen naast het display, waarmee u de ernaast weergegeven
faciliteit kunt activeren.
Interact EDIT-toetsen

Gebruik deze toetsen voor verplaatsingen naar links en naar rechts op het
scherm, om via het toetsenbord ingevoerde cijfers of letters te wijzigen.

Interact nummersturing en bloc
U voert eerst alle cijfers van een telefoonnummer in (en kunt ze nog
wijzigen met de EDIT-toetsen) en pas daarna haakt u af om het hele
nummer ineens uit te sturen.

Interact handenvrij
Wanneer u een Interact Systeemtelefoon in handenvrije modus zet, kunt u
telefoneren zonder de hoorn af te haken.

Interact handenvrij antwoorden
Wanneer u een Interact Systeemtelefoon in de modus “handenvrij
antwoorden” zet, hoeft u de hoorn niet af te haken om interne oproepen te
beantwoorden.

Interact MUTE-toets
Wanneer u deze toets indrukt kan uw correspondent u niet meer horen,
zodat u intussen desgewenst een privé-gesprek kunt voeren met iemand
naast u.

Interact opties
Het keuzemenu op het display van uw Interact Systeemtelefoon tijdens het
gebruik van de telefoon (voor oproepen, het gebruik van faciliteiten of het
programmeren).
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Interact SCROLL-toets
De toets die u gebruikt om heen en weer te bewegen in een lijst van opties
op het display.

ISDN
ISDN (Integrated Services Digital Network). Een digitaal netwerk van
lijnen voor spraak- en dataverbindingen.

Meesturen van uw lijnidentificatie bij aannemen van oproep (COLP)
Deze ISDN-netwerkdienst doet het nummer of de naam van de
opgeroepene verschijnen op het display van een Interact
Systeemtelefoon.

MSN-nummer

Multiple Subscriber Numbering is een ISDN-dienst. Bestaat uit een
basisnummer met gekoppelde nummers die aan toestellen worden
toegewezen. De toestellen kunnen rechtstreeks worden opgebeld.

Muziek in wachtstand
Indien deze functie in de systeemprogrammering is ingesteld, horen in
wachtstand geplaatste externe oproepers muziek van het systeem zelf
of van een externe bron.

Niet storen

Deze faciliteit kunt u op uw toestel instellen indien u geen oproepen
wenst te ontvangen.

Netwerkdiensten
De ISDN-diensten die door Belgacom op zijn netwerk worden verstrekt.

Nachtdienst
U kunt de Forum I6S zo programmeren dat ’s nachts andere telefoons
rinkelen en andere oproepbeperkingen van kracht zijn dan overdag. U
kunt de nachtdienst manueel instellen of tijdstippen invoeren waarop hij
automatisch begint en eindigt. Zie ook Weekenddienst.

Niet storen
Deze faciliteit kunt u op uw toestel instellen indien u geen oproepen
wenst te ontvangen.



Forum I6S Handleiding (2744.00023-8) 111

Omleiden
Deze faciliteit is alleen beschikbaar op Interact Systeemtelefoons en
maakt het mogelijk een oproep naar een ander toestel om te leiden
zonder hem te beantwoorden.

Onderhoud op afstand
Met uw toelating kan een installateur uw systeem vanop afstand
onderzoeken en onderhouds- en programmeerwerk uitvoeren zonder ter
plaatse te komen.

Onthaaldienst
Een voice-module is vereist. Indien deze faciliteit is geprogrammeerd,
krijgen alle externe oproepers de volgende standaardbegroeting te
horen: ‘Please hold the line. Your call will be dealt with’.

Oproepbeperkingen
Ook gekend als oproepsperring. Hiermee kunt u voorkomen dat
bepaalde toestellen bepaalde soorten oproepen maken, bijvoorbeeld
naar het buitenland of naar betaallijnen. De beperkingen worden
ingesteld door aan de toestellen door middel van programmering
bepaalde dienstklassen toe te wijzen. Het gebruik van twee
programmeerbare beperkingstabellen voegt daar meer flexibiliteit aan
toe. Zie Beperkingstabellen.

Oproep in wacht, (signaal) tweede oproep
Tijdens een oproep hoort u een signaal (en ziet u een bericht op een
Interact Systeemtelefoon) als aanduiding dat een tweede oproeper u
tracht te bereiken.

Oproepsperring
Zie Oproepbeperkingen.

Oproep parkeren
U kunt een oproep in het systeem parkeren en hem dan weer opvangen
op een ander toestel.

Opvangen
U kunt een oproep die op een ander toestel binnenkomt op uw eigen
toestel aannemen (opvangen).

Punt-tot-multipunt
Een bedrijfsmodus waarbij maximaal 8 ISDN-toestellen op dezelfde bus
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kunnen worden aangesloten.

Punt-tot-punt
Een bedrijfsmodus waarbij slechts één ISDN-toestel op een bus kan
worden aangesloten.

Rechtstreeks inkiezen (DDI)
Met de faciliteit “rechtstreeks inkiezen” kan een extern oproeper
rechtstreeks een binnentoestel opbellen zonder bemiddeling van de
telefonist(e).

Repertorium
Lijst van snelkiesnummers. Ook de naam de ICOON-toets voor toegang
tot snelkiesnummers.
Ruggespraakoproep

Tijdens een oproep kunt u een tweede persoon opbellen, met hem
spreken en dan terugkeren naar de eerste persoon.

SMDR
Eveneens gekend als “Oproepregistratie”. Zie Oproepregistratie.

Snelkiezen
Vaak gebruikte externe nummers kunt u vormen door middel van korte
codenummers of met behulp van de opties op een Interact
Systeemtelefoon. Er zijn twee soorten snelkiesnummers: persoonlijke
nummers en systeemnummers.

Systeemtelefoon
Zie Interact

TAPI-module
Een optionele module waarmee u uw Interact Systeemtelefoon met uw
pc kunt verbinden voor CTI-toepassingen (Computer Telephony
Integration).

Toegangscode tot huistelefooncentrale
Indien het systeem is aangesloten op een automatische
huistelefooncentrale moet u een toegangscode programmeren en
invoeren om toegang te krijgen tot de lijnen van de (automatische)
huistelefooncentrale.
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Toonbeveiliging
Een faciliteit waarmee het “signaal tweede oproep” naar een toestel wordt
onderdrukt. Kan permanent worden geprogrammeerd of alleen voor de duur
van één oproep.

USB-module
Een optionele module waarmee u uw pc via de Forum I6S kunt aansluiten
voor snelle dataverbindingen. Maakt digitale verbindingen met het internet
en lokale bedrijfsnetwerken mogelijk met snelheden tot 128K. Deze module
vervangt de traditionele analoge modem of de ISDN-terminal adapter.

V-24 kabel
Een kabel die u nodig hebt om een pc of printer op uw Forum I6S aan te
sluiten voor oproepregistratie.

Voice-mailbox
Een voice-module is vereist. Een geactiveerde voice-mailbox onthaalt
oproepers door middel van een begroeting en biedt hun de mogelijkheid
berichten voor u achter te laten.

Voice-module
Een optionele module die vereist is indien u voice-mailboxen wenst te
gebruiken. Ze kan u ook een onthaaldienst verzorgen.

Wachten bij bezet
Haak niet in wanneer u bij het opbellen van een toestel bezettoon hoort. Het
toestel zal u opbellen zodra het vrijkomt.

Weergave oproeper (CLIP)

Identiteit van oproeper. Deze ISDN-netwerkdienst doet het nummer of de
naam van de oproeper verschijnen op het display van een Interact
Systeemtelefoon. Een lijst van de ontvangen oproepen kan in het systeem
of door de toestellen worden bijgehouden. De nummers van de bijgehouden
lijst kunnen worden opgeroepen door middel van de faciliteit
“nummerherhaling”.

Wekkerfunctie, wekoproep
Zie Geheugensteun(oproep).
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A

afleiden · 66, 67, 68, 69, 99, 100, 118, 124, 132
afleiding · 100
algemene oproep · 72, 121, 132
antwoordapparaat · 13, 27, 103, 129

B

beperking · 59, 60, 110, 121, 130, 137
bezet bij bezet · 50
blokkering · 111

C

call bumping · 52, 129
conferentie · 65, 112
conferentiegesprek · 27, 65, 131, 137

D

DDI · 42, 54, 57, 67, 78, 94, 95, 96, 101, 111, 123, 124, 131
deurtelefoon · 11, 19, 34, 40, 41, 53, 61
display-berichten · 66
doorschakeling · 85, 86, 112

E

externe oproep · 23, 29, 70

G

geheugensteun · 31, 79, 81
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geheugensteun(oproep) · 129, 136
gesprekskosten · 63, 114

H

heroproep · 31, 81, 137
houd · 22
wachtstand · 11, 24, 28, 31, 34, 40, 65, 90

I

identiteit van oproeper · 130
interne oproepgroepen · 49

M

MSN · 13, 29, 34, 35, 36, 37, 41, 42, 53, 54, 55, 56, 57, 67, 78, 94, 95, 96,
101, 110, 111, 113, 123, 124, 128, 135

MSN-nummers programmeren · 54
muziek in wachtstand · 90, 118

N

nachtdienst · 29, 37, 43, 57, 74, 135
niet storen · 28, 66, 69, 81, 132
nummerherhaling · 30, 78, 94

O

ogenblik · 93
omleiden · 66
ontgrendelen · 29, 74
onthaal · 13, 90, 97, 107, 108, 109, 128, 131, 138
opgeslagen oproepen · 93
oproep in wacht · 71, 130
oproep opvangen · 78
oproeperweergave · 120
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oproepregistratie · 11, 114
opvangen · 78

P

parkeren · 77, 135
personenzoeken · 75, 76
omroep · 76
programmeren van MSN-nummers · 13

R

routering lijst · 92
ruggespraak · 26, 131

S

signaal tweede oproep · 130
snelkiesnummer · 29
snelkiezen · 31, 38, 46, 60
spraakbericht · 104

T

telesecretariaat · 96, 123, 124
tijd · 79, 85, 106, 114
tijdstip · 74, 92, 93, 97, 136
toegang tot huistelefooncentrale · 75, 135
toonbeveiliging · 31, 85, 137
tweede oproep · 71

U

USB-module · 11, 138
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V

vaste bestemming · 73, 125
vergrendelen · 29, 73, 74
vergrendelingscode · 29
voicemail · 40, 67, 97, 99
voice-module · 11, 40, 66, 90, 97, 103, 107, 109, 129, 131, 138

W

wachten bij bezet · 65, 130
wachtwoord · 34, 40, 41, 42, 46, 47, 48, 50, 51, 52, 53, 62, 99
weergave oproeper · 90
wizard · 10, 11, 14, 21, 32, 33, 34, 41, 63


