Forum™ 500
Forum™ 5000
Eigenschappen en vakbegrippen
Verklarende woordenlijst

Forum™ 5000 en Forum™ 500
Deze Verklarende woordenlijst geldt voor de productserie Forum™ 5000 en
Forum™ 500.
●

Tot de productserie Forum™ 500 behoren de communicatiesystemen
Forum™ 523/524, Forum™ 525/526 en Forum™ 550/560.

●

Tot de productserie Forum™ 5000 behoren de communicatiesystemen
Forum™ 5500, Forum™ 5004, Forum™ 5008 en Forum™ 5012.

Many protocols use the services of other protocols, for example, to transmit
data or protect against errors. The following diagram illustrates the correlation of the protocols and services mentioned in this glossary.

10BaseT/100BaseT Aansluiting voor meerdere toestellen (point-to-multipoint)

10BaseT/100BaseT
Duidt een Ethernet-verbinding aan met 10 Mbit/s of 100 Mbit/s. De
verbinding wordt via een twisted-pair-lijn tot stand gebracht. Zie ook
Ethernet.

a/b
Zie a/b-interface.

a/b-interface
Een tweedraads aansluiting voor analoge toestellen (telefoon, fax, antwoordapparaat, modem etc.).

a/b-toestel
a/b-toestellen zijn analoge telefoons, faxen, antwoordapparaten of gecombineerde apparatuur, die op de a/b-interfaces van de Forum 500 /
Forum 5000 kunnen worden aangesloten. Om de handige eigenschappen
van de Forum 500 / Forum 5000 ook via codes te kunnen gebruiken,
moeten deze analoge toestellen de multifrequentiemethode ondersteunen.
Zie ook a/b-interface en Multifrequentiemethode, DTMF.

Aanklopbescherming
Zie Bescherming 2de oproep.

Aankloppen
(eigenschap van ISDN): als u belt, wordt een ander inkomend gesprek door
een belsignaal en eventueel op het display gemeld. U kan de oproep
aannemen door uw eerste gesprek te beëindigen, het tijdens het nieuwe
gesprek in wacht te zetten of beide (de oude en nieuwe) deelnemers bij het
gesprek te betrekken. Zie ook Gesprek in wacht zetten, Makelen, Conferentie
met drie, Gesprek doorschakelen.

Aansluiting voor meerdere toestellen (point-to-multipoint)
Op een ISDN-aansluiting voor meerdere toestellen kunnen via de S0-bus
meer ISDN-toestellen worden gebruikt. In Euro-ISDN kunnen maximaal tien
oproepnummers per aansluiting worden verstrekt. Zie ook Installatieaansluiting, ISDN, ISDN-basisaansluiting, MSN en S0.

1

AC

Alarmfunctie

AC
Authentication Code. Een toegangscode die in samenhang met de IPEI van het
DECT-toestel wordt ingevoerd. De code dient om de installatie tegen onbevoegd inloggen te beveiligen. Daarmee is gewaarborgd dat een DECT-toestel
bevoegd is om de diensten van de Forum 500 / Forum 5000 te gebruiken.
Zie ook DECT, IPEI en PARK.

ACK-Flag
De Acknowledge-Flag is een bit in TCP/IP-pakketten. Deze wordt voor
antwoordpakketten van een TCP/IP-verbinding ingesteld. Zie ook TCP/IP.

Actieve eigenschappen bekijken
Via de MenuCard “Actieve eigenschappen” kan u op de systeemtelefoons van
de Forum 500 / Forum 5000 de actieve eigenschappen/instellingen die uw
bereikbaarheid kunnen beperken bekijken en wijzigen. Zie ook MenuCard.

Actor
Zie Actor-interface.

Actor-interface
De actor is een tweedradige interface (schakelcontact) om bv. een deuropener
of andere elektrische apparaten op aan te sluiten. De actor kan op de
Forum 500 / Forum 5000 door de toestellen met de eigenschap “Deuropener” worden bediend. Zie ook Sensor-interface.

Afspraak
Op systeemtoestellen kan u via de MenuCard “Mededelingen” meldteksten
over bepaalde afspraken opslaan. Zodra het tijdstip van de afspraak is bereikt,
belt uw telefoon met toenemend volume en de meldtekst wordt op het
display getoond.

Afstandsbesturing
Zie Op afstand bestuurd kiezen en Op afstand geprogrammeerde oproepafleiding.

Alarmfunctie
Als een gebruiker van de Forum 500 / Forum 5000 een alarmnummer kiest,
maar er op dat moment geen lijn vrij is, wordt er een lijn geforceerd vrij
gemaakt. Daarvoor wordt een willekeurige verbinding van de Forum 500 /
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Alarmnummers

Basisstation

Forum 5000 verbroken en op de dan vrije lijn wordt het alarmgesprek
gevoerd. Zie ook Alarmnummers.

Alarmnummers
Onafhankelijk van de kiesbevoegdheid kunnen de nationale alarmnummers
vanaf elke telefoon worden gekozen, voor zover de systeembeheerder deze
alarmnummers in een speciale lijst in de Forum 500 / Forum 5000 heeft
ingevuld.

APOP
Authenticated Post Office Protocol. Uitbreiding van het POP3-protocol.
Beveiligt de aanmelding van een gebruiker bij de mailserver en de volgende
communicatie. Zie ook IMAP en POP3.

AppleTalk
En Ethernet-protocol van de firma Apple Computer Inc. AppleTalk kan
storingsvrij op een Ethernet-lijn naast TCP/IP gebruikt worden. Zie ook
Ethernet en TCP/IP.

Automatische oproepaanname
Voor bepaalde werkwijzen (bv. tijdens het telefoneren met headset) is de
automatische oproepaanname zinvol. Daarbij worden oproepen automatisch
na een instelbare tijd aangenomen.

B-kanaal
Bearer Channel. Nuttig kanaal van een ISDN-aansluiting met een transmissiecapaciteit van 64 kbit/s. Zie ook D-kanaal, ISDN, S0 en S2M.

Babyoproep
Zie Hotline.

Basisaansluiting
Zie ISDN-basisaansluiting.

Basisstation
Wordt ook wel als RFP (Radio Fixed Part) aangeduid. Met basisstations wordt
de draadloze verbinding tussen DECT-toestellen en de Forum 500 /
Forum 5000 tot stand gebracht. Zie ook DECT en Upn.
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Belsignaal

Bidirectionele intercom

Belsignaal
Akoestisch belsignaal van een toestel, vroeger in de vorm van een mechanische bel. Verschillende toonreeksen melden daarbij de herkomst van de
oproep, bv. externe oproep of interne oproep. Zie ook Toon en Sensoroproep.

Bereikbaarheid tot stand brengen
Alle actieve eigenschappen (oproepbescherming, oproepafleiding,
bescherming 2de oproep) die uw bereikbaarheid beperken, worden gewist. Zie
ook Aankloppen, Groepsoproep, Oproepafleiding, Follow me.

Berichten verzenden/ontvangen
Via de systeemtelefoons van de Forum 500 / Forum 5000 kan u korte
berichten verzenden en ontvangen. Daarvoor gebruikt u de MenuCard “Mededelingen” van uw systeemtelefoon of de Forum CTI. Bij de ontvangst van een
bericht wordt gedurende vier seconden een extra venster met weergave van
de afzender getoond. Zie ook Forum CTI.

Bescherming 2de oproep
U kan uw telefoon tegen de melding van een tweede of meer interne of
externe oproepen blokkeren door de aanklopbescherming te activeren. De
aanklopbescherming is bij analoge toestellen die als fax, antwoordapparaat of
modem zijn geconfigureerd automatisch geactiveerd. Zie ook Aankloppen.

Bevoegdheden
Bevoegdheden worden voor de verbindingsmogelijkheden van de
Forum 500 / Forum 5000, voor de toegang van en naar externe netwerken,
voor het gebruik van de telefoonboeken en voor de configuratie van de
Forum 500 / Forum 5000 verleend of (weer) ingetrokken.

Bevoegdheidniveaus
voor de omvang van de kiesbevoegdheid van de gebruikers van een gebruikersgroep. Het bevoegdheidniveau wordt in het menu gebruikersgroepen
ingesteld, het wordt onderscheiden naar: “Internationaal”, “Nationaal”,
“Lokaal”, “Alleen inkomend”, “Alleen intern”. De nationale alarmnummers zijn
in elke bevoegdheid kiesbaar.

Bidirectionele intercom
Op het bedoelde toestel wordt de microfoon ingeschakeld en uw gesprekspartner kan uw oproep direct beantwoorden. Een bidirectionele oproep kan
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Blokkeringslijst

Call Through

alleen aan een afzonderlijk systeemtoestel en niet aan een groep toestellen
worden gerichtet. Zie ook Intercom.

Blokkeringslijst
De blokkeringslijst van de Forum 500 / Forum 5000 bevat externe oproepnummers die nooit gebeld kunnen worden (onafhankelijk van de externe
bevoegdheid). De alarmnummers worden niet geblokkeerd, ook als ze in de
blokkeringslijst zijn ingevoerd. De blokkeringslijst wordt in het menu
TEL Configuratie van de Configurator beheert. Zie ook Configurator en
TEL Configuratie.

Blokkeuze
U kan bij een ingehaakte hoorn het gewenste oproepnummer intoetsen en zo
het kiezen voorbereiden. Zodra u uithaakt of de luidsprekertoets indrukt,
wordt het oproepnummer gekozen.

Broadcast
Een netwerkpakket met een broadcast-adres. Een broadcast wordt door alle
computers in een LAN ontvangen. Zie ook LAN.

Bundel
Een bundel is een groep van lijnen van hetzelfde type en dezelfde richting.
Elke aansluiting kan slechts aan één bundel toegewezen worden.

Callback
Een mogelijkheid om de veiligheid van RAS te vergroten doordat de opgebelde server terugbelt naar de aanvrager. Zie ook RAS.

Call-by-call
Een kiesprocedure voor afzonderlijke gesprekken waarbij u de verbinding op
interlokaal niveau via een provider tot stand brengt, waarbij het in dit geval
om een andere dan de eigen, vooraf ingestelde provider gaat. Als u LCR niet
activeert of voor een verbinding uitgeschakeld heeft, kan u de verbinding ook
via andere providers tot stand brengen.

Call Through
(ook “Op afstand bestuurd kiezen”) U kan van buitenaf (bv. van thuis) de
Forum 500 / Forum 5000 opbellen, vervolgens een extern oproepnummer
kiezen en op deze manier op kosten van de Forum 500 / Forum 5000-
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CAPI

CHAP

aansluiting weer telefoneren. Daardoor kan u bv. gebruik maken van het
voordeel van verschillende tariefzones. Deze eigenschap wordt door de
systeembeheerder ingesteld en is door de ingave van de systeem-PIN
beschermd.

CAPI
Common Application Programming Interface. Een programmeerinterface via
welke de Windows-programma’s toegang kunnen krijgen tot de functies van
ISDN-toestellen op de computer.

CAPI-poortdriver
Een Windows-driver die een seriële interface met aangesloten modem simuleert. Daarmee kunnen programma’s die een conventionele modem
verwachten de ISDN-interface gebruiken.

CCBS
Completion of Call to Busy Subscriber (eigenschap van ISDN). Zie Terugbellen
bij bezet.

CCNR
Completion of Call on No Reply (eigenschap van ISDN): automatisch terugbellen bij niet aannemen. Voor een deelnemer, die u niet heeft bereikt, kan u
in de centrale een terugbelverzoek achterlaten. Uw aansluiting wordt
automatisch (door de centrale) opgebeld, zodra de deelnemer, die u niet heeft
bereikt, telefoneert en weer heeft opgelegd. Als u het terugbellen aanneemt,
brengt de centrale een nieuwe verbinding met deze deelnemer tot stand. Een
terugbelverzoek wordt 180 minuten in de centrale opgeslagen. Wordt er
binnen deze tijd niet teruggebeld, dan wordt het terugbelverzoek automatisch
gewist.

Centraal telefoonboek
Zie Telefoonboek.

CHAP
Het Challenge Handshake Authentication Protocol wordt voor de gecodeerde
authenticatie van verbindingen met PPP gebruikt. De opgebelde computer
zendt daarbij een sequentie uit die de bellende computer met een paswoord
dat beide kennen verbindt en terugzendt. Zie ook PAP.
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CLID

COM-aansluiting

CLID
De Calling Line Identification maakt de authenticatie via het in het D-kanaal
verzonden oproepnummer mogelijk. Zie ook D-kanaal en ISDN.

CLIP
Calling Line Identification Presentation (eigenschap van ISDN): weergave
oproepnummers. Het oproepnummer van de beller wordt doorgegeven naar
degene die is gebeld en op het display van de telefoon weergegeven.

CLIP No Screening
Bijzonder vorm van nummerpresentatie. Bij gaande verbindingen kan i.p.v. het
werkelijke nummer van de beller een willekeurig nummer worden gezonden.
Deze functie moet bij de provider worden besteld. Zie ook CLIP.

CLIR
Calling Line Identification Restriction (eigenschap van ISDN) U kan vóór het
kiezen beslissen of uw oproepnummer doorgegeven wordt naar degene die is
gebeld. Zie ook CLIP, COLP en COLR.

CNIP
Met de ISDN-eigenschap CNIP (Calling Name Identification Presentation) kan
naast het telefoonnummer van de beller ook de naam van de deelnemer
worden verzonden. De provider moet deze eigenschap ondersteunen.

COLP
Connected Line Identification Presentation (eigenschap van ISDN): het
oproepnummer van de bereikte deelnemer wordt tijdens de verbinding doorgegeven. Zie ook CLIP, CLIR en COLR.

COLR
Connected Line Identification Restriction (eigenschap van ISDN). Tijdens een
verbinding wordt het doorgeven van het oproepnummer van de bereikte deelnemer verhinderd. Zie ook CLIP, CLIR en COLP.

COM
Zie COM-aansluiting.

COM-aansluiting
Seriële interface van de Forum 500 / Forum 5000. Zie ook V.24.
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Communicatiesysteem

Datum/Tijd

Communicatiesysteem
De Forum 500 / Forum 5000 is een communicatiesysteem.

Conferentie met drie
(eigenschap van ISDN): u kan op uw telefoon een conferentie met drie
beginnen, d.w.z. met twee gesprekspartners tegelijk spreken. Conferenties
met drie zijn met twee interne, twee externe of met een externe en een
interne deelnemer mogelijk.

Configurator
Via de Configurator van de Webconsole wordt de Forum 500 / Forum 5000
geconfigureerd en beheerd. Het bereik is met een paswoord beveiligd en
alleen (systeem)beheerders mogen er toegang toe hebben. De Configurator
omvat de menu’s Gebruikersmanager, TEL Configuratie, Netwerk, SYS Configuratie, LOG-Configuratie, Telefoonboek en Systeeminfo. Zie ook
Webconsole.

Contrastinstelling
Op de systeemtelefoons kan u het displaycontrast via de MenuCard “Telefoonsinst.” naar eigen inzicht instellen.

CTI
Computer Telephony Integration. Computerondersteund telefoneren, bv. kieshulpen en elektronisch telefoonboek.

D-kanaal
Data Channel. Besturingskanaal van een ISDN-aansluiting met een transmissiecapaciteit van 16 kbit/s (S0) resp. 64 kbit/s (S2M). Via het D-kanaal
worden besturingsinformatie, dienstkarakteristieken, oproepnummers, tariefinformatie e.a. verzonden. Zie ook B-kanaal, ISDN, S0 en S2M.

Dagschakeling
ZieCCNR.

Datum/Tijd
De publieke Proximuscentrale geeft datum en tijd bij uitgaande gesprekken
door aan de Forum 500 / Forum 5000. De tijd kan ook via de systeemtelefoons worden ingesteld. Bij stroomuitval loopt de interne klok minstens 24 uur
door.
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DECT

Directe verbinding

DECT
Digital Enhanced Cordless Telecommunication. Digitale transmissiestandaard
voor draadloze telefoons. Er kunnen gratis interne gesprekken tussen
meerdere handsets worden gevoerd. Telefoons op basis van DECT hebben een
grotere beveiliging tegen afluisteren dan analoge draadloze telefoons. Zie ook
GAP.

DECT-basisstation
Zie Basisstation.

Default gateway
Voor alle terminals is een standaardtussenstation voor de datatransmissie
opgegeven. Deze ontvangt alle TCP/IP-pakketten die zijn geadresseerd aan
computers die niet rechtstreeks in LAN bereikbaar zijn. Zie ook Gateway, LAN
en TCP/IP.

Deuroproep afleiden
Een door de deurbel gemeld gesprek kan naar een ander (intern of extern)
oproepnummer worden afgeleid.

DHCP
Het Dynamic Host Configuration Protocol dient om aan terminals automatisch
een IP-adres toe te wijzen. Ook andere TCP/IP-instellingen, zoals het DNSdomein, default gateway en de bevoegde DNS-server worden met DHCP
ingesteld. Zie ook DNS-domein, IP-adres en TCP/IP.

Directe oproeptoetsen
Gesprekstoetsen waaraan team-functies zijn toegekend. Via een directe
oproeptoets zijn alleen uitgaande gesprekken mogelijk. Alle toestellen die
hetzelfde oproepnummer op een lijntoets hebben geprogrammeerd worden
opgebeld. Oproepen via een directe oproeptoets worden op het gebelde
toestel ook gemeld als daar een vervanging/vertegenwoordiging of een
oproepbescherming is geprogrammeerd. Een oproepafleiding op een gebeld
toestel wordt bij de oproep via een directe oproeptoets niet uitgevoerd. Zie
ook Lijntoetsen, Team-toetsen.

Directe verbinding
Zie Babyoproep.
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DNS

DT

DNS
Het Domain Name System vertaalt namen in leesbaar schrift (DNS-namen) in
IP-adressen. Vanaf een terminal wordt daarvoor toegang gezocht tot een
speciale dienst op een DNS-server om voor een DNS-naam een IP-adres te
verkrijgen. Pas met het IP-adres kan een verbinding worden opgebouwd.
Om de omvangrijke namenlijsten op het Internet decentraal te beheren, is
DNS hierarchisch georganiseerd. Als bijvoorbeeld het IP-adres van de DNSnaam “host.domain.land” moet worden vastgesteld, moet eerst bij een rootDNS-server de bevoegde DNS-server voor “land” worden opgevraagd. Met
deze informatie kan de voor “land” bevoegde DNS-server naar “domain”
worden gevraagd. Pas de voor “domain” bevoegde DNS-server kent het IPadres voor “host”. Deze procedure wordt “recursieve DNS-opvraag” genoemd.
Zie ook DNS-domein en IP-adres.

DNS-domein
Als u op een terminal een naam zonder punt opgeeft, wordt deze naam intern
met het DNS-domein uitgebreid voordat een DNS-server naar het toegewezen IP-adres wordt gevraagd. Duidt tevens de bevoegdheid van een DNSserver aan. Zie ook DNS.

DNS-Forwarder
Een DNS-server die een verzoek aan een andere DNS-server doorstuurt.
Deze tweede DNS-server voert de recursieve DNS-opvraag uit. Zie ook DNS.

Doorschakelen
U kan interne of externe gesprekken zowel vanaf standaardtoestellen als
vanaf systeemtoestellen naar andere interne deelnemers doorschakelen.

DSS1-protocol
Meldingsprotocol tussen centrale en ISDN-toestel. De voor de verbindingsopbouw en verbindingsbesturing relevante gegevens worden daarbij via het
D-kanaal verzonden. Zie ook D-kanaal, Euro-ISDN en ISDN.

DT
Afkorting voor datatransmissie (de overdracht van gegevens via telecommunicatienetwerken).
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DT-adapter

E-mail

DT-adapter
Softwarecomponenten van een Windows-besturingssysteem waarmee een
DT-verbinding kan worden opgebouwd. De DT-adapter organiseert de ingave
van paswoord en gebruikersnaam, coördineert het gebruik van drivers en
beheert standaardinstellingen.

DTMF
Zie Multifrequentiemethode, DTMF.

Eigenschap
“Eigenschappen” zijn kenmerken en functies van communicatienetwerken,
telefoonsystemen of toestellen. Ze kunnen op diensteigenschappen zijn gebaseerd of onafhankelijk zijn van diensten, en extra functies bieden die de
bediening van de toestellen vergemakkelijken.

Eigenschappen van de interne S0-bus
De onderstaande eigenschappen zijn op de interne S0-bus van de
Forum 500 / Forum 5000 beschikbaar:
●

makelen

●

conferentie met drie

●

onvoorwaardelijke oproepafleiding van de interne MSN

●

oproepafleiding van de interne MSN indien bezet

●

oproepafleiding van de interne MSN indien niet bereikbaar

●

aankloppen

●

weergeven/onderdrukken van het eigen oproepnummer bij uitgaande en
inkomende gesprekken (CLIP, CLIR, COLP, COLR)

●

onderscheppen (MCID)

●

kostenweergave tijdens en na afloop van het gesprek

●

terugbellen bij bezet (CCBS, Completion of Call to Busy Subscriber)

E-mail
Electronic mail, elektronische post. E-mail duidt de verzending van schriftelijke berichten via een on-line-dienst c.q. het Internet naar het e-mailadres
van een andere deelnemer aan. De op het Internet gebruikelijke e-mailprotocollen staan het bijsluiten van willekeurige gegevens (plaatjes, programma-
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E-mail-berichtgeving

Externe sturing

bestanden etc.) aan een e-mail toe. Zie ook E-mail verzenden/ontvangen, Email-berichtgeving, IMAP, Internet, Mailbox, Mailserver, POP3 en SMTP.

E-mail-berichtgeving
Het display op uw systeemtelefoon geeft aan als er een e-mail voor u is
ontvangen (indien dit in de Forum 500 / Forum 5000 zo is geconfigureerd).
U ziet het onderwerp, de naam van de afzender alsmede datum en tijd. Zie
ook E-mail en E-mail verzenden/ontvangen.

E-mail verzenden/ontvangen
Voor het verzenden en ontvangen van e-mails heeft u een computer nodig die
bv. via Ethernet met de Forum 500 / Forum 5000 verbonden is en op het emailprogramma is geïnstalleerd. Als e-mailprogramma kan u bijvoorbeeld
Netscape Messenger of Microsoft Outlook Express gebruiken. Zie ook E-mail
en E-mail-berichtgeving.

Ethernet
Benaming voor de meest gebruikelijke vorm van connectiviteit in LAN. Met
een enkele netwerkleiding kunnen meerdere computers binnen een netwerk
met gegevenssnelheden van 10 tot 1.000 kbit/s onderling communiceren.
Met Ethernet kunnen gelijktijdig verschillende netwerkprotocollen worden
gebruikt, bijvoorbeeld TCP/IP, AppleTalk, IPX/SPX of NetBEUI. Via de
Ethernet-interface kan u de Forum 500 / Forum 5000 met uw lokale
netwerk verbinden. Zie ook AppleTalk, IPX/SPX, LAN, NetBEUI en TCP/IP.

Euro-ISDN
Geharmoniseerde ISDN-standaard in Europa die op het DSS1-protocol berust.
Zie ook DSS1-protocol en ISDN.

Externe bevoegdheid
Aan de telefoons kunnen verschillende externe bevoegdheden toegekend zijn,
bv. alleen intern, alleen inkomend, lokaal, nationaal, internationaal.

Externe sturing
Met de functie “Externe sturing” kan de status van functies van het communicatiesysteem Forum 500 / Forum 5000 via exterrne apparaten (bijv. lichtschakelaars, alarmlampen) zichtbaar worden gemaakt. Bovendien kunnen
deze externe apparaten door het communicatiesysteem op afstand bestuurd
worden, bijv. een deurpaneel.
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Externe toewijzing spontaan of handmatig

Forum ACD

Externe toewijzing spontaan of handmatig
Als u van een telefoon externe oproepnummers wilt kunnen kiezen, moet het
telefoonsysteem een externe kieslijn “toewijzen”. Bij spontane externe
toewijzing kan u direct het externe oproepnummer kiezen, bij handmatige
toewijzing moet u vóór het externe oproepnummer een kengetal kiezen.

Filterlijst
Zie Firewall.

Firewall
Engels voor “brandmuur”: hardware of software die de gegevensstroom
tussen een openbaar en een privé-netwerk controleert en tegen onbevoegde
inbreuken beschermt. Voor een firewall worden verschillende concepten
tegelijk gebruikt: met filterlijsten worden de bruikbare diensten ingeperkt, en
door het gebruik van NAT kunnen verbindingen uitsluitend vanaf een terminal
worden opgebouwd. Zie ook NAT.

Firmatelefoonboek
Zie Telefoonboek.

Firmware
Via de menuopdracht Firmware in de Configurator van de Webconsole kan u
de systeemsoftware van de Forum 500 / Forum 5000 bijwerken, nadat u
eventueel de tot dan toe geldende configuratiegegevens op de PC heeft
beveiligd. De actualisering van de software voor de toestellen voor de
systeemtelefoons is automatisch aan de systeemsoftware gekoppeld. Zie ook
Configurator, Webconsole, Systeeminfo.

Follow me
Variant op de oproepafleiding. U kan op een vreemd toestel oproepen voor uw
eigen telefoon naar dit toestel afleiden. U schakelt de afleiding ook op dit
toestel uit of, als u bent teruggekeerd, op uw eigen telefoon uit.

Forum ACD
Forum ACD is een applicatie voor de automatische oproepverdeling. Ze is
geïntegreerd in het communicatiesysteem Forum 500 / Forum 5000 en kan
met een licentie worden vrijgegeven.
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Forum Auto Attendant

Forum CTI Touch

ACD-systemen kunnen overal worden gebruikt waar vele oproepen te
verwachten zijn, bijv. in afdelingen zoals klantenservice of verkoop, en in callcenters of Customer Interaction Centers (CIC).

Forum Auto Attendant
Met het programmapakket Forum Auto Attendant kan de gebruiker informatiesystemen (keuzemenuprofielen, voice-mailsystemen) aanmaken en
beheren waarmee oproepen geheel of gedeeltelijk automatisch worden
bewerkt. Toepassingsgebieden zijn bijvoorbeeld: bijzondere telefonische
diensten voor bioscoopprogramma, weer, tips voor de beurs, openingstijden,
speciale aanbiedingen of bevoegdheden van een gemeenschappelijk kantoor.

Forum Conference
Met de geïntegreerde applicatie Forum Conference kan de gebruiker via het
communicatiesysteem Forum 500 / Forum 5000 audioconferenties met
maximaal 30 personen organiseren. Conferentiedeelnemers kunnen zowel
interne gebruikers van het communicatiesysteem Forum 500 / Forum 5000
als externe deelnemers zijn. Voor de conferentie-applicatie is geen extra
hardware of software vereist.

Forum Count
De Forum 500 / Forum 5000 biedt een geïntegreerde verbindingsgegevensregistratie, de toepassing “Forum Count”. Deze toepassing wordt bediend via
de Webconsole en dient om verbindingskosten te evalueren op basis van individuele criteria.

Forum CTI
Maakt het gebruik van de telefoonfuncties en van het telefoonboek van de
Forum 500 / Forum 5000 via de Webconsole mogelijk. Kan in combinatie
met snoergebonden en snoerloze toestellen (met uitzondering van ISDNtelefoons die aangesloten zijn op de S0-bus) worden gebruikt. Maakt ook het
beheer van uw persoonlijke telefoonboek mogelijk. Zie ook Webconsole.

Forum CTI Touch
De webtoepassing “Forum CTI Touch" is een web-based CTI-toepassing die is
geoptimaliseerd voor toestellen met een klein aanraakscherm (smartphones
of tablet-pc's) .
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Forum Hotel

Gebruikersmanager

Forum Hotel
Het programmapakket “Forum Hotel” werd speciaal ontwikkeld voor hotels.
Die kunnen met dit programmapakket gasten opnemen in de gebruikerskring
van de Forum 500 / Forum 5000. Elke gast kan de telefoonfuncties van het
systeem gebruiken op zijn kamertelefoon. De telefoonkosten die daarbij
ontstaan, worden dan bij zijn vertrek afgerekend.

Forum Voicemail
Zie Voice box.

FTP
Het File Transfer Protocol dient voor de verzending van bestanden. Een FTPserver stelt daarmee eenvoudige opslag- en verzenddiensten beschikbaar.

GAP
Generic Access Profile. Standaard voor draadloze DECT-telefoons. Draadloze
telefoons van andere merken die GAP ondersteunen kunnen op basisstations
van de Forum 500 / Forum 5000 worden gebruikt. Zie ook Basisstation en
DECT.

Gateway
Een gateway duidt de overgang aan tussen twee netwerken. Een gatewaycomputer is een speciale computer die op beide netwerken is aangesloten.
Een gateway brengt bijvoorbeeld de overgang tussen een LAN en het Internet
tot stand. Zie ook Default gateway.

Gebruikersmanager
De Configurator van de Forum 500 / Forum 5000 bevat het menu Gebruikersmanager. In dat menu beheert u gebruikers (interne of externe deelnemers), accounts en gebruikersgroepen. De namen van de gebruikers
moeten eenduidig zijn en mogen slechts eenmaal in het systeem voorkomen.
U kunt nieuwe gebruikers toevoegen of bestaande gebruikers wissen. Elke
gebruiker krijgt een wachtwoord. Daarnaast kunt u e-mail-adres, telefoonnummers, toewijzing aan een gebruikersgroep en evt. RAS-verbinding voor
het inbellen op de Forum 500 / Forum 5000 vanaf externe aansluitingen
instellen. De vooraf ingestelde gebruikers Administrator en Guest kunnen
niet worden gewist. Gebruikersconto’s wijzen aan de gebruikers e-mailaccounts toe voor het ontvangen en zenden van e-mails. Gebruikersgroepen
worden voor gebruikers met dezelfde bevoegdheden in het systeem geconfi-
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Gebruikers-PIN

Gesprekken van het antwoordapparaat overnemen

gureerd. In dit menupunt kunt u nieuwe gebruikersgroepen aanleggen en
bestaande groepen bewerken. De gebruikersgroepen Administrators,
Standard en Guests zijn vooringesteld; de gebruikersgroepen Administrators
en Guests kunnen niet worden gewist. Administratoren kunnen onbeperkt
kiezen en alle diensten van het systeem gebruiken en beheren. Deelnemers in
de Guests-groep hebben alleen interne kiesbevoegdheid en kunnen geen
andere diensten gebruiken. Zie ook Configurator, Webconsole, Bevoegdheden.

Gebruikers-PIN
Bij levering van de Forum 500 / Forum 5000 is de gebruikers-PIN (het identificatienummer) op “0000” ingesteld. Kengetalprocedures die de ingave van
een PIN vereisen, houdt u voor uzelf als u de PIN bij het in gebruik nemen van
uw telefoon wijzigt. Let op dat de nieuwe cijferreeks beveiligd is tegen onbevoegd gebruik.

Gecombineerde modus
Benaming voor een configuratie waarbij de Forum 500 / Forum 5000 zowel
over een installatieaansluiting als een aansluiting voor meer apparaten
beschikt.

Gegevensback-up
Het menu “Gegevensback-up” van de Configurator maakt de beveiliging van
alle instellingen van uw Forum 500 / Forum 5000 als bestand en het latere
herstel mogelijk. Zie ook Configurator.

Gesprek doorschakelen
(eigenschap van ISDN): een in wacht gezet gesprek wordt naar een andere
(interne of externe) deelnemer doorgeschakeld. Zie ook Doorschakelen.

Gesprek in wacht zetten
U kan tijdens een gesprek een tweede intern of extern gesprek voeren, terwijl
de eerste verbinding in wacht wordt gezet. Zie ook Aankloppen, Makelen,
Conferentie met drie, Ruggespraak houden.

Gesprekken van het antwoordapparaat overnemen
Zie Gesprekswegname.
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Gespreksgegevens afdrukken/registreren

Handenvrij spreken

Gespreksgegevens afdrukken/registreren
U kan de in de Forum 500 / Forum 5000 opgeslagen gespreksgegevens in
het deel Kosten van de Webconsole bekijken en afdrukken. Het systeem slaat
maximaal 1.000 records op. Bij overschrijding van dit aantal worden de
oudste records overschreven. Zie ook Webconsole.

Gesprekstoets (beltoets)
Systeemtelefoons hebben een of meer gesprekstoetsen. In een normale
situatie is aan een van de gesprekstoetsen uw interne oproepnummer
toegekend. Door uithaken vraagt u oproepen voor dit oproepnummer op of
wijst u het oproepnummer toe aan uitgaande gesprekken. Aan gesprekstoetsen kunnen maximaal drie oproepnummers zijn toegekend. Oproepen
voor dit/deze oproepnummer(s) kan u opvragen door de desbetreffende
gesprekstoets in te drukken. Indien u een bepaald oproepnummer voor een
uitgaande oproep wilt gebruiken, drukt u voor het uithaken op de aan het
oproepnummer toegewezen gesprekstoets.

Gesprekswegname
Toestellen die deze bevoegdheid hebben, kunnen gesprekken ook in de
gesprekstoestand overnemen. De bevoegdheid kan bijvoorbeeld aan
antwoordapparaten worden verleend om gesprekken ook na melding van het
antwoordapparaat over te kunnen nemen. Het toestel dat het gesprek overneemt, heeft hiervoor de bevoegdheid “Pickup gericht”. Zie ook Pickup
gericht.

Groepsaansluiting
Zie Groepsoproep.

Groepsoproep
Meerdere deelnemers worden (in een vastgestelde volgorde) onder een gezamenlijk oproepnummer opgeroepen.

Handenvrij spreken
Telefoneren met een ingehaakte hoorn. De functie Handenvrij spreken wordt
al naar gelang het toestel via een toets of via een menu uitgevoerd.
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HDLC

HTTP

HDLC
High-Level Data Link Control is een transmissieprotocol voor afzonderlijke
gegevenspakketten. Een controletotaal beveiligt de gegevensoverdracht. Zie
ook PPP.

Hernieuwde oproep
Indien een gesprek doorgeschakeld of zonder aankondiging naar een interne
deelnemer doorgesluisd wordt en deze deelnemer neemt de oproep niet aan,
volgt een hernieuwde oproep bij de deelnemer die de oproep heeft doorgesluisd.

Homepage
De welkomstpagina van een website die in de webbrowser na ingave van de
URL wordt weergegeven. Dit begrip wordt vaak (ten onrechte) als synoniem
voor de hele website gebruikt. Zie ook URL, Webpagina, Website en WWW.

Host
Algemeen computer of server waarop gewoonlijk diensten beschikbaar
worden gesteld. Vaak gebruikt voor de computer waarmee een dataverbinding wordt opgebouwd.

Hotline
U kan een telefoon zo instellen dat na het uithaken automatisch een voorgeprogrammeerd (intern of extern) oproepnummer wordt gekozen. Externe
oproepnummers (met een kengetal voor externe toewijzing) kan u alleen
programmeren als u ook bevoegd bent om oproepen daarop af te leiden (zo
kunnen voor dit doel bijvoorbeeld geen alarmnummers worden ingesteld).

HTML
De Hypertext Markup Language wordt op het WWW voor het aangeven van
structuur en opmaak van documenten gebruikt. Daarbij kunnen er rechtstreekse verbindingen tussen documenten worden aangebracht (hyperlinks).
Zie ook Webpagina en WWW.

HTTP
Het Hypertext Transfer Protocol dient ertoe om op het WWW toegang te
krijgen tot documenten en andere gegevens. Zie ook HTML en WWW.
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Hub

Interne oproepnummers

Hub
Engels voor “naaf, middelpunt”. Benaming voor een toestel in stervormig
verbonden Ethernet-netwerken. Een hub ontvangt een gegevenspakket en
zendt naar alle aangesloten lijnen door. Zie ook Ethernet.

Huishouding oproepnummers
Op de Forum 500 / Forum 5000 zijn 2- tot 5-cijferige interne oproepnummers beschikbaar.

Hulpfunctie
De Webconsole van de Forum 500 / Forum 5000 is met een geïntegreerde
on-line-helpfunctie uitgerust. Daar vindt u informatie over de bediening van
de Webconsole. Zie ook Webconsole.

IAE
ISDN-aansluiteenheid. Stekkereenheid bestaande uit stekker en contactdoos
voor de aansluiting van ISDN-voorzieningen.

ICMP
Het Internet Control Message Protocol is verantwoordelijk voor het statusrapport en het verhelpen van storingen van TCP/IP-verbindingen. Zie ook
Ping en TCP/IP.

IMAP
Het Internet Message Access Protocol dient voor het beheer van een mailaccount op een mailserver. Ter onderscheiding met de POP3 blijven e-mails
op de mailserver opgeslagen. Zie ook E-mail, Mailserver, POP3 en APOP.

Installatieaansluiting (point-to-point)
Een installatieaansluiting is uitsluitend voor het gebruik van een telefooncentrale op een ISDN-basisaansluiting bestemd. Alle andere toestellen worden
op de telefooncentrale aangesloten. Zie ook ISDN, ISDN-basisaansluiting,
Aansluiting voor meerdere toestellen (point-to-multipoint).

Interne oproepnummers
In de Forum 500 / Forum 5000 kan u 2- tot 5-cijferige interne oproepnummers instellen.
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Internet

IP-spoofing

Internet
Het Internet bestaat uit een reeks grote internationale en nationale
netwerken en een groot aantal regionale en lokale netwerken over de hele
wereld, die tezamen één netwerk vormen en daarbij een uniform adresseringsschema en een gemeenschappelijk protocol (TCP/IP) gebruiken. Het
Internet wordt daarom ook wel “het net der netten” genoemd. Zie ook IPadres en TCP/IP.

Internet-serviceprovider
Een Internet-serviceprovider (ISP) is een bedrijf dat of een instelling die
verbindingen met het Internet aanbiedt. Een ISP stelt gewoonlijk de technische inbelmogelijkheid en extra diensten, zoals DNS-server, mailserver of
webserver beschikbaar. Zie ook DNS, Internet, Mailserver, On-line-diensten
en Webserver.

IP
Het Internet Protocol is een protocolstandaard. Deze standaard definieert hoe
gegevenspakketten geformatteerd, van IP-adressen voorzien en verzonden
worden. Zie ook Internet, IP-adres en TCP/IP.

IP-adres
Een IP-adres bestaat uit een cijfercode van vier getallen van 0 tot 255 (bv.
192.168.99.254). Dit is het adres van een specifieke computer op het Internet.
Zie ook DNS, Internet, NAT en Netwerkklasse.

IPEI
International Portable Equipment Identity. Deze ID maakt een eenduidige
herkenning van het draadloze toestel op het basisstation mogelijk en biedt
een waterdichte bescherming tegen onbevoegd inloggen. Zie ook AC en
PARK.

IP-spoofing
Veiligheidsrisico in IP-netwerken: iemand die controle heeft over het datatraject (bv. een internetprovider) kan een vervalst IP-adres simuleren.
Daardoor kunnen toegangscontroles worden omzeild die uitsluitend op het
opvragen van het IP-adres berusten.
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IPX/SPX

Kanaalbundeling

IPX/SPX
Een Ethernet-protocol van de firma Novell Inc. voor het gebruik met NetBIOS.
IPX/SPX kan storingsvrij op een Ethernet-lijn naast TCP/IP worden gebruikt.
Zie ook Ethernet, NetBIOS en TCP/IP.

ISDN
Integrated Services Digital Network. ISDN integreert klassieke telecommunicatiediensten (telefoon, fax etc.) en datacommunicatie in een digitaal netwerk.
De digitalisering biedt een verbeterde transmissiekwaliteit en een hogere
gegevenssnelheid ten opzichte van analoge transmissie. Zie ook Systeemaansluiting, B-kanaal, Basisaansluiting, D-kanaal, DSS1-protocol, Euro-ISDN,
ISDN-toestel, MSN en S0.

ISDN-aansluitdoos
ISDN-aansluiteenheid (IAE) of Universele Aansluiteenheid (UAE). Gestandaardiseerde aansluitorganen voor toestellen binnen ISDN.

ISDN-basisaansluiting
ISDN-aansluiting met twee nuttige kanalen (B-kanalen) en een besturingskanaal (D-kanaal). De beide gebruikskanalen kunnen onafhankelijk van
elkaar voor elke binnen ISDN aangeboden dienst worden gebruikt. U kan dus
bijvoorbeeld telefoneren en tegelijkertijd faxen. Zie ook Installatieaansluiting
(point-to-point), B-kanaal, D-kanaal, ISDN, Aansluiting voor meerdere
toestellen (point-to-multipoint) en Primary-rateaansluiting.

ISDN-toestel
Op de interne S0-bussen kan u gemakkelijke ISDN-toestellen met displaygebruikersgeleiding aansluiten. Per interne S0-bus zijn telkens drie toestellen
zonder externe voeding mogelijk.

ISP
Zie Internet-serviceprovider.

Kanaalbundeling
Bij kanaalbundeling worden voor de datatransmissie meerdere B-kanalen van
de ISDN-aansluiting tegelijk gebruikt. Daardoor wordt de transmissiesnelheid
vergroot. Zie ook B-kanaal en ISDN.
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Kengetallen

Kostenweergave (gesprekskosten)

Kengetallen
Veel eigenschappen kunnen ook door de ingave van kengetallen worden ingesteld. De ingave van kengetallen vindt in de meeste gevallen plaats met de
toetsen sterretje (*) en hekje (#). Deze wijze van ingeven is in de eerste plaats
voor analoge toestellen in uw systeem bedoeld, maar kan ook op de systeemtelefoons worden gebruikt. Zie ook Kengetalprocedure.

Kengetalprocedure
Een toetsencombinatie die in de meerderheid van de gevallen bestaat uit een
combinatie van sterretje- en hekjetoets met een bepaalde cijferreeks. Met
kengetalprocedures kan u de eigenschappen van de Forum 500 /
Forum 5000 ook op standaardtoestellen gebruiken.

Keypad-keuze
Enkele Europese providers hebben het Keypad-protocol nodig om eigenschappen (bv. een oproepafleiding) in te stellen (niet in Duitsland). Daarvoor
moet u voor het kiezen uw apparaat omzetten en de door de provider ingestelde kengetallen ingeven. Deze worden dan direct naar de centrale doorgegeven en daar geanalyseerd. In de regel ontvangt u een bericht als
terugmelding.

Kiesbevoegdheid
De kiesbevoegdheid kan op de volgende niveaus van bevoegdheid worden
verleend: internationaal, nationaal, lokaal, alleen inkomend en alleen intern.
Zie ook Bevoegdheden.

Klasse-C-netwerk
Zie Netwerkklasse.

Korte berichten verzenden en ontvangen
Via de systeemtelefoons van de Forum 500 / Forum 5000 kan u korte
berichten verzenden en ontvangen. Zie ook Berichten verzenden/ontvangen.

Kosten
Zie Kostenweergave (gesprekskosten).

Kostenweergave (gesprekskosten)
(eigenschap van ISDN): na een uitgaande verbinding toont het display de
kosten voor het laatste gesprek, indien uw provider deze informatie door22

Kostenweergave (tikken)

Lijntoetsen

geeft. Op systeemtelefoons kan u het display van Kostenweergave op
Weergave gesprekstijd omzetten. U vindt deze telefooninstelling via de
MenuCard “Telefooninst.” in het menupunt “Kosten/Inst.”. In het deel Kosten
van de Webconsole kunnen de geregistreerde gespreksgegevens weergegeven en afgedrukt worden. Zie Kostenweergave (tikken) en Weergave
gesprekstijd.

Kostenweergave (tikken)
Als de provider de kosten doorgeeft, geven systeemtelefoons en ISDN-telefoons na de beëindiging van het gesprek de kosten voor het laatste gesprek
aan. Standaardtelefoons ontvangen tijdens het gesprek kostenimpulsen (niet
op het communicatiesysteem Forum 523/524), geven dus eenheden weer, in
zover u niet een kostenfactor op de telefoon heeft ingesteld.

LAN
Local Area Network. Digitaal netwerk, bv. een netwerk van bedrijven. Vaak uit
zeer uiteenlopende computersystemen opgebouwd. Zie ook Ethernet.

LCR
Zie Least Cost Routing.

LDAP
Lightweight Directory Access Protocol (vertaald, zoiets als: eenvoudig
protocol voor de toegang tot directories). Met LDAP wordt de toegang tot
directory services gerealiseerd waarmee bv. e-mailadressen kunnen worden
opgevraagd.

Least Cost Routing
De verbinding met de laagste kosten via communicatienetwerken van
verschillende providers. Als Least Cost Routing geactiveerd is, brengt de
Forum 500 / Forum 5000 bij uitgaande gesprekken de verbinding altijd tot
stand via de voor deze regio en dit tijdstip voordeligste provider. Voor het
gebruik van een netwerk is doorgaans een contract met de provider nodig. In
de Forum 500 / Forum 5000 legt u in het menu Tel Configuratie: LCR voor
de verschillende zones vast via welke provider extern uitgaande oproepen
geleid moeten worden.

Lijntoetsen
Gesprekstoetsen waaraan team-functies zijn toegewezen. Op een lijntoets
worden oproepen voor het daarop geprogrammeerde oproepnummer
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LOG-Configuratie

Mailbox

gemeld. U kan interne en externe verbindingen via dit oproepnummer
opbouwen en via de toets een vertegenwoordiging door een ander teamgenoot programmeren. Oproepen voor u worden dan naar het toestel van uw
vervanger doorverbonden. Op een lijntoets staan functies voor de behandeling van oproepen (bv. oproepbescherming of oproepafleiding naar een
andere telefoon). Zie ook Directe oproeptoetsen, Gesprekstoets (beltoets).

LOG-Configuratie
De Forum 500 / Forum 5000 kan logbestanden bijhouden waarin bijvoorbeeld foutmeldingen en verbindingsgegevens opgeslagen worden. U kan
deze functie in het menu LOG Configuratie van de Configurator configureren. Zie ook Configurator en Webconsole.

MAC-adres
Het MAC-adres is een 8-byte-nummer dat voor elk netwerkapparaat
(netwerkkaart, switch) in de elektronica vastgelegd is en dat het desbetreffende apparaat wereldwijd eenduidig identificeert. Zie ook Ethernet.

Mail-account
De mail-account is het “postvak” (mailbox) van een e-mailontvanger, waarin
de inkomende e-mails worden opgeslagen. De mail-account is toegankelijk
via zijn mailadres. Zie ook Mailadres.

Mailadres
Het mailadres duidt de mail-account van de ontvanger van een e-mail aan.
Op het Internet hebben mailadressen de vorm name@xyz.com of
name@xyz.be etc. Zie ook E-mail, Internet, Mail-account, Mail-alias
(bijnaam) en Mailserver.

Mail-alias (bijnaam)
Een e-mailnaam, gewoonlijk kort en gemakkelijk te onthouden die in plaats
van de echte e-mailnaam kan worden gebruikt. Dit is handig als de echte emailnaam lang is en moeilijk te onthouden is of uit een reeks cijfers bestaat.
Zie ook E-mail, Mailadres en Mail-account.

Mailbox
Zie Mail-account.
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Mailserver

MSN

Mailserver
Op een mailserver worden e-mails na ontvangst voorlopig in afzonderlijke
mail-accounts (mailboxen) opgeslagen. Zie ook Mail-account en POP3.

Makelen
U spreekt met een deelnemer. Een andere deelnemer wordt in wacht gezet.
Met de functie Makelen kan u tussen de verbindingen switchen. Zie
Aankloppen, Ruggespraak houden, Conferentie met drie.

MCID
Malicious Call Identification (eigenschap van ISDN). Zie Onderscheppen (MCI
kwaadwillige oproep).

Meervoudig oproepnummer
Zie MSN.

Intercom
Is alleen naar systeemtelefoons mogelijk. De mededeling wordt met een
attentiesignaal op de doeltelefoon gemeld. De luidspreker wordt zonder
oproep ingeschakeld, de in het vertrek aanwezige personen kunnen uw mededeling horen. Van uw kant is het echter niet mogelijk deze personen te horen
of te beluisteren.

MenuCard
Op de displays van de systeemtelefoons worden voor het instellen van eigenschappen en functies kleine dialoogvensters weergegeven die “MenuCard”
worden genoemd. Deze MenuCards lijken op fiches met ruitertjes. De MenuCards worden via de toetsen van de systeemtelefoon opgeroepen en bediend.

Microfoon uitschakelen
Veel telefoons zijn met een toets voor de functie Microfoon uitschakelen
uitgerust die alle op de telefoon aanwezige microfoons (in de hoorn en eventueel in het toestel zelf) uitschakelt, zodat u vertrouwelijk kan spreken met
andere personen in het vertrek.

MSN
Multiple Subscriber Number. Meervoudig oproepnummer voor een aansluiting
voor meer apparaten. Aan een aansluiting voor meer apparaten kunnen
maximaal tien meervoudige oproepnummers worden toegewezen. De
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MSN bezet

NetBIOS

oproepnummers dienen voor de gerichte adressering van de aangesloten
apparaten. Aan ISDN-telefoons kunnen verschillende meervoudige oproepnummers worden toegewezen.

MSN bezet
U kan instellen of meer externe oproepen voor een MSN (meervoudig oproepnummer) waarop u reeds een gesprek voert, gemeld worden of dat de beller
in dat geval de bezettoon te horen krijgt.verzenden

Multifrequentiemethode, DTMF
Wordt ook wel “Toonkiezen” genoemd. Bij de multifrequentiemethode vindt
de overdracht van kiessignalen en stuurfuncties plaats door in hoogte variërende tonen. Alle moderne analoge toetsentelefoons ondersteunen deze
kiesprocedure of kunnen op DTMF worden overgezet.

Nachtschakeling
Zie CCNR.

NAT
Met de Network Address Translation van de Forum 500 / Forum 5000
kunnen in een LAN privé-IP-adressen worden gebruikt die op het openbare
Internet niet geldig zijn. Bij het doorzenden van de pakketten wijzigt NAT de
IP-adressen en poortgegevens in de IP-gegevenspakketten in waarden die
publiekelijk geldig zijn. Een belangrijke eigenschap van NAT zorgt ervoor dat
zonder extra maatregelen geen verbinding vanaf het net met een specifieke
terminal kan worden opgebouwd. Zie ook: Gateway, IP-adres, RAS en Router.

NetBEUI
Een Ethernet-protocol van de firma Microsoft Inc. voor het gebruik met
NetBIOS. NetBEUI kan storingsvrij op een Ethernet-lijn naast TCP/IP worden
gebruikt. Zie ook Ethernet en TCP/IP.

NetBIOS
Protocol voor de gegevensoverdracht tussen terminals in het Windowsnetwerk. NetBIOS is compatibel met diverse protocollen: IPX/SPX, NetBEUI
of TCP/IP.
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Netwerk

NTBA

Netwerk
In het menu Netwerk van de Configurator kan u o.a. de verbinding met de
Internet Service Provider installeren en de toegangsinstellingen van de
Forum 500 / Forum 5000 wijzigen. Zie ook Internet-serviceprovider, Configurator en Webconsole.

Netwerkklasse
De netwerkklasse is afhankelijk van het aantal binnen een bedrijf of andere
instelling op het Internet aangesloten computers. TCP/IP-subnetwerken
worden in de klassen A, B of C onderverdeeld:
●

Een klasse-A-netwerk omvat maximaal 16,7 miljoen computers.

●

Een klasse-B-netwerk omvat maximaal 65.000 computers.

●

Een klasse-C-netwerk omvat maximaal 254 computers.

Zie ook IP-adres en Netwerkmasker.

Netwerkmasker
Met het netwerkmasker wordt bepaald welke IP-adressen vanaf een terminal
zonder tussenstation bereikbaar zijn. Zo is 255.255.255.0 bijvoorbeeld het
netwerkmasker voor een klasse-C-netwerk. Zie ook IP-adres, Gateway en
Netwerkklasse.

Netwerkomgeving
Softwarecomponenten van een Windows-besturingssysteem waarmee de in
LAN op het moment ingeschakelde computers kunnen worden weergegeven.

Noodstroom
Bij stroomuitval wordt de externe S0-aansluiting 1 naar een interne
S0-aansluiting omgezet. Als de externe S0 een aansluiting voor meer apparaten is, kan men met een ISDN-telefoon op de interne S0 blijven bellen.

NT
Network Termination, netaansluiting. Kleine box voor de omzetting van een 2draadslijn naar een interne 4-draadslijn met de S0-interface. Zie ook ISDNbasisaansluiting en S0.

NTBA
Network Termination Basic Access. Netaansluiting bij ISDN. Zie NT.
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NT-domein

On-line-diensten

NT-domein
Uitgebreide vorm van het Windows-netwerk waarin met een speciale server
meerdere terminals centraal kunnen worden beheerd. Zo wordt bijvoorbeeld
een gebruikersaccount op de server beheerd, zodat op elke terminal dezelfde
werkomgeving wordt aangetroffen.

Nulmodem
Benaming voor de seriële verbinding tussen twee terminals. Anders dan bij
een verbinding tussen computer en een in-/uitvoerapparaat moeten voor een
nulmodem de zend- en ontvangstlijnen kruiselings verbonden zijn.

Nummerherhaling
De systeemtoestellen en veel standaardtoestellen zijn van een nummerherhalingstoets voorzien waarmee het laatst gekozen oproepnummer opnieuw
kan worden gekozen.

Nummering
De verborgen nummering maakt het mogelijk interne oproepnummers op
bepaalde routes om te leiden. Daardoor kan een verbinding tussen netwerken
van meerdere systemen met een gesloten nummerplan opgebouwd worden.

Onderhoud op afstand/Configuratie op afstand
U kan de Forum 500 / Forum 5000 door middel van onderhoud op afstand
vanaf een PC via de externe S0-Bus configureren. Daartoe moet een extern
oproepnummer tijdelijk voor de configuratie op afstand vrijgegeven zijn. Een
deelnemer op de Forum 500 / Forum 5000 brengt deze instelling op een
daarvoor geautoriseerd toestel aan. De Forum 500 / Forum 5000 is dan
gedurende 30 minuten voor de configuratie op afstand gereed. Indien er geen
onderhoud op afstand plaatsvindt of de transmissie afgesloten is, gaat de
Forum 500 / Forum 5000 uit zichzelf weer naar de normale modus terug.

Onderscheppen (MCI kwaadwillige oproep)
Als u deze diensteigenschap bij uw provider heeft aangevraagd, kan u met
behulp van uw provider tijdens of na een oproep het oproepnummer van een
kwaadwillige beller vaststellen.

On-line-diensten
On-line-diensten (bv. AOL, CompuServe) zijn aanbieders van informatiediensten via publieke telefoonnetten. Vroeger waren on-line-diensten
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Op afstand bestuurd kiezen

Oproeplijst

gesloten netwerken, inmiddels bezitten ze bovendien overgangen naar het
Internet of zijn rechtstreeks op Internettechnologieën gebaseerd. On-linediensten bieden extra, alleen voor hun klanten toegankelijke inhoud (content)
aan. Zie ook Internet en Internet-serviceprovider.

Op afstand bestuurd kiezen
Zie Call Through.

Op afstand geprogrammeerde oproepafleiding
De op afstand bediende oproepafleiding stelt geautoriseerde externe deelnemers in staat om op afstand een oproepafleiding voor uw telefoon in de
Forum 500 / Forum 5000 te programmeren of te wissen. Deze eigenschap
wordt door de systeembeheerder ingesteld en is door de ingave van de
systeem-PIN beveiligd.

Operator
Operatoren zijn de bedrijven die een ISDN-aansluiting beschikbaar stellen.

Oproep aannemen
Als uw telefoon belt of optisch een oproep meldt, kan u de oproep aannemen
door de hoorn af te nemen of de gesprekstoets of de luidsprekertoets in te
drukken.

Oproep afwijzen
Op systeemtelefoons (via de MenuCard “Oproep”), op ISDN-toestellen en op
handsets kan u oproepen en aankloppende gesprekken afwijzen. De beller
hoort de bezettoon.

Oproepbescherming
U kan uw toestel tegen oproepen blokkeren. Oproepen worden op uw toestel
en andere toestellen waaraan dit oproepnummer is toegewezen niet meer
gemeld. Bellers horen desondanks de vrijtoon. De eigenschap kan ook op
analoge en ISDN-toestellen worden gebruikt.

Oproeplijst
De oproepnummers van bellers die u niet hebben bereikt, worden in de
oproeplijst opgeslagen. Bij de Forum 500 / Forum 5000 kan u deze oproeplijst met systeemtelefoons opvragen en voor het kiezen van oproepnummers
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Oproep voor afspraak

gebruiken. Veel analoge en ISDN-toestellen ondersteunen deze functie
eveneens.

Oproepafleiding
U kan oproepen voor uw telefoon c.q. het bijbehorende oproepnummer naar
andere telefoons afleiden. U kan kiezen tussen de Oproepafleiding onmiddellijk, de Oproepafleiding bij bezet en de Oproepafleiding na tijd. De oproep
wordt altijd via Forum 500 / Forum 5000 afgeleid, zodat bij een oproepafleiding van extern naar extern twee ISDN-B-kanalen toegewezen worden. Zie
ook Oproepafleiding bij bezet, Oproepafleiding MSN, Oproepafleiding na tijd,
Oproepafleiding na tijd, Follow me, Selective Call Forwarding.

Oproepafleiding bij bezet
Bij bezette toestellen wordt een oproep direct naar het andere toestel
afgeleid.

Oproepafleiding MSN
Op een point-to-multipoint komen oproepen onder een MSN binnen. Deze
oproepen kunnen gericht met de “oproepafleiding MSN” naar een ander
extern oproepnummer worden afgeleid.

Oproepafleiding na tijd
De oproep wordt bij het gekozen toestel gemeld en na een bepaalde tijd naar
het andere toestel afgeleid.

Oproepafleiding onmiddellijk
Een oproep wordt onmiddellijk naar een ander toestel afgeleid en niet op het
oorspronkelijk gekozen toestel gemeld.

Oproep ophalen
Zie Pickup gericht.

Oproepvariant
Zie Terugbellen bij niet aannemen.

Oproep voor afspraak
Zie Afspraak.
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Oproeptoewijzing
De oproeptoewijzing registreert welke toestellen bij een oproep voor een
oproepnummer bellen. Daarvoor moet aan de toestellen een meervoudig
oproepnummer of doorkiesnummer zijn toegewezen. Zie ook
TEL Configuratie.

PABX
Private Automatic Branch Exchange. Engelstalige uitdrukking voor “telefoonsysteem” of “telecommunicatie-systeem” (TC-systeem). Zie ook Communicatiesysteem.

PAP
Met het Password Authentication Protocol vindt bij de verbindingsopbouw
met PPP de authenticatie van de beller plaats. De bellende computer identificeert zich met een gebruikersnaam en verzendt een paswoord. Zie ook CHAP
en PPP.

PARK
Portable Access Rights Key. Een sleutel die een basisstation op een DECTtoestel identificeert en de toegang tot diensten waarborgt.

Parkeren
U kunt (één of meerdere) bellers gedurende een tijd parkeren en ondertussen
andere telefoongesprekken voeren of de hoorn inhaken en andere dingen
doen. Zolang zijn oproep geparkeerd is, hoort de beller wachtmuziek (Music
on Hold) – indien wachtmuziek geconfigureerd is. Zie ook Gesprek in wacht
zetten.

Partial Rerouting
Partial Rerouting is een extra ISDN-dienst voor oproepdoorschakelingen. Het
doorschakelen van een oproepen uit het openbare net die opnieuw worden
afgeleid naar het openbare net gebeurt in dit geval niet in het communicatiesysteem maar in de centrale van de provider. Op die manier wordt verhinderd
dat in het communicatiesysteem onnodig B-kanalen worden bezet. Deze
dienst moet bij de provider worden besteld en staat alleen ter beschikking aan
point-to-point-aansluitingen.

PBX
Private Branch Exchange. Zie PABX.
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Poort

PCM
Pulse Code Modulation. Een procedure voor de omzetting van analoge in
digitale signalen in ISDN.

PCM-interface
op de Forum 500 / Forum 5000 voor de verbinding met een tweede telefoonsysteem.

Peer-to-peer-netwerk
Benaming voor een netwerk zonder een speciale server. In een peer-to-peernetwerk zijn alleen gelijkwaardige terminals met elkaar verbonden.

Persoonlijk telefoonboek
Zie Telefoonboek.

Pickup
Deelnemers aan een pickupgroep kunnen een oproep voor een ander (niet
actief) groepslid op hun eigen telefoon aannemen (pickup).

Pickup gericht
Als een willekeurige telefoon belt, kunnen interne deelnemers de oproep
gericht (met het oproepnummer van de opgebelde deelnemer) aannemen.

PIN
Personal Identification Number. Een persoonlijk identificatienummer, pincode.
U heeft een pincode nodig om het systeem te kunnen configureren c.q.
bepaalde beschermde functies, zoals de telefoonslot, te kunnen gebruiken.
Zie ook Gebruikers-PIN, Systeem-PIN.

Ping
Benaming voor een testprogramma waarmee de bereikbaarheid van een
bepaalde computer wordt getest. Zie ook ICMP.

Poort
Een “kanaalnummer” dat voor het onderscheid tussen verschillende logische
verbindingen met de protocollen TCP en UDP gebruikt wordt. Voor elke dienst
is er een standaard poortnummer dat voor het tot stand brengen van een
contact wordt gebruikt. Zie ook TCP/IP en UDP.
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Primary-rateaansluiting

POP3
Op een mailserver stelt een ISP voor elke gebruiker een mail-account in. Met
het Post Office Protocol 3 (POP3) kunnen in dergelijke mail-accounts tijdelijk
opgeslagen e-mails worden opgehaald. De opgehaalde e-mails worden door
een mailprogramma in de terminal opgeslagen. Zie ook E-mail, E-mail
verzenden/ontvangen en Mailserver.

Port Forwarding
In de Configurator van de Forum 500 / Forum 5000 kan u in het menu
Netwerk: Port Forwarding de port-mapping met sjablonen en regels
beheren. Daardoor is het mogelijk, externe Internet-gebruikers diensten zoals
bijvoorbeeld FTP, SMTP of HTTP op interne server-computers ter beschikking
te stellen. Op die manier kan u bv. de ontvangst van e-mail met een eigen
SMTP-server bespoedigen. Zie ook Port Mapping.

Port Mapping
Welke dienst door een externe Internet-gebruiker moet worden bereikt, wordt
door het met de verbindingswens meegezonden poortnummer bepaald. Een
NAT-compatibele router bepaalt met de port-mapping, naar welke interne
computer een dergelijke verbindingswens moet worden doorverbonden. Met
de Forum 500 / Forum 5000 kan u bovendien alle overige verbindingswensen gericht naar een computer doorverbinden. Daardoor zijn op deze
computer ook Internet-protocollen mogelijk, die anders in verband met de
NAT niet realiseerbaar zouden zijn. Zie ook NAT en Port Forwarding.

PP
Portable Part. Draagbaar DECT-toestel. Zie ook Basisstation en DECT.

PPP
Met het point-to-point-protocol kunnen gegevens van meerdere netwerkprotocollen (zoals TCP/IP, IPX/SPX of NetBEUI) via seriële lijnen worden
verzonden. Bovendien zorgt PPP bij de verbindingsopbouw dat de communicatieparameters goed functioneren en neemt de authenticatie van de deelnemers op zich door middel van PAP of CHAP. Zie ook RAS.

Primary-rateaansluiting
ISDN-aansluiting met hoge transmissiecapaciteit. Een primary-rateaansluiting stelt 30 B-kanalen en een D-kanaal beschikbaar. Zie ook B-kanaal,
D-kanaal, ISDN, ISDN-basisaansluiting en S2M.
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Proxy

Procedure
Zie Kengetallen.

Protocol
Technische afspraak over gegevensindelingen en procedures in netwerken.

Protocol-stack
Veel protocollen maken gebruik van de diensten van andere protocollen,
bijvoorbeeld voor de datatransmissie of foutenprotectie. De tekening verduidelijkt de samenhang tussen de in deze verklarende woordenlijst genoemde
protocollen en diensten.
Netwerkomgeving
FTPprogramma

E-mailprogramma

FTP

SMTP POP3

Webbrowser
HTTP

TCP

Windows
Explorer

Windowsnetwerk
DNS WINS

NetBIOS

UDP
IP

IPX/SPX

NetBEUI

AppleTalk

PPP

DT-adapter

HDLC
V.24

S0

10BaseT

Protocol-stack: samenhang tussen verschillende protocollen en diensten

Provider
Zie Internet-serviceprovider.

Proxy
Benaming voor een netwerkdienst die voor een terminal diensten verricht.
Een HTTP-proxy vraagt bijvoorbeeld voor de terminal een webpagina op en
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S0

zendt deze naar een Webbrowser. Door deze werkwijze kunnen tussenopslag
en controle van de gegevensstroom worden gerealiseerd. Zie ook Firewall.

RAS
Remote Access Service. Maakt de selectie van een computer in een netwerk
mogelijk. Met een ISDN-kaart kan u vanaf een externe computer via het telefoonnet een verbinding met de Forum 500 / Forum 5000 opbouwen. Bij het
opbouwen van een verbinding wordt het protocol PPP gebruikt. Zie ook PPP.

RFP – Radio Fixed Part
Zie Basisstation.

RJ-45
Ook wel “westernstekker” genoemd. Is een 8-polige steekverbinding (bus en
stekker) voor ISDN-S0- en Ethernet 10BaseT-lijnen. Voor ISDN-S0-lijnen
moeten vier pincodes en voor Ethernet-lijnen acht pincodes toegewezen zijn.

Route
Een route is een samenvatting van bundels die verbindingen in een richting
mogelijk maken. Een bundel kan daarbij aan meerdere routes toegewezen
worden.

Router
De router heeft de taak om alle IP-pakketten die niet voor het eigen netwerk
bedoeld zijn naar andere netwerken door te sluizen. Ter onderscheiding van de
gateway kent een router diverse transmissieroutes. Zie ook Gateway, IP, NAT
en Proxy.

RS-232
Zie V.24.

Ruggespraak houden
U kan een gesprek in wacht zetten en met een andere interne of externe
gesprekspartner telefoneren en dan naar de eerste verbinding terugkeren.

S0
Zie S0-interface.
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Seriële interface

S0-bus
Een S0-bus is een parallelle schakeling van maximaal twaalf ISDN-contactdozen (IAE) met maximaal acht aangesloten ISDN-toestellen. Zie ook S0 en
Upn.

S0-interface
Gestandaardiseerde ISDN-interface op de NT van een ISDN-basisaansluiting.
De S0-interface stelt twee B-kanalen en een D-kanaal beschikbaar. De reikwijdte van de S0-interface bedraagt max. 150 m. Zie ook B-kanaal, D-kanaal,
ISDN-basisaansluiting, NT, S0-bus en S2M.

S2M
Gestandaardiseerde ISDN-interface op de NT van een ISDN-primary-rateaansluiting. De S2M-interface stelt 30 B-kanalen en een D-kanaal beschikbaar.
Zie ook B-kanaal, D-kanaal, ISDN-basisaansluiting, NT, Primary-rateaansluiting en S0.

Selective Call Forwarding
Ook: oproepafleiding voor bepaalde nummers. Bij deze aard van oproepafleiding wordt het oproepnummer van de beller geëvalueerd. Een oproep
wordt dan gericht omgeleid naar een interne of externe aansluiting.

Sensor
Zie Sensor-interface.

Sensor-interface
Een interface van de Forum 500 / Forum 5000 om bv. een deurbelmelding
met het systeem te kunnen verbinden. Zie ook Actor-interface.

Sensoroproep
Een speciaal, door een sensor (bv. een belknop) gegenereerd belsignaal op de
telefoon. Zie ook Belsignaal en Sensor.

Seriële interface
Zie COM-aansluiting, V.24.
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Server
Benaming voor een speciale computer die een dienst uitvoert. Vaak draaien
op dergelijke computers meerdere programma’s die gelijktijdig meerdere
diensten kunnen uitvoeren.

SIP
SIP (Session Initiation Protocol) is een protocol voor het tot stand brengen van
telefoonverbindingen via internet. U hebt daarvoor een snelle en zo mogelijk
continue internetverbinding en een account bij een SIP-provider nodig.

SIP-systeemtelefoon
Een bij het communicatiesysteem Forum 500 / Forum 5000 passend merken typegebonden toestel, dat in tegenstelling tot een standaardtoestel alle
systeemspecifieke functies kan benutten. De aansluiting van de SIP-systeemtelefoons op de Forum 500 / Forum 5000 vindt plaats via VoIP. Zie ook VoIP.

SMTP
Met het Simple Mail Transfer Protocol worden e-mails naar een mailserver
verzonden. SMTP bepaalt hoe e-mails worden verstuurd en welke extra
gegevens voor een e-mail voorgeschreven zijn. Een mailserver moet voor de
ontvangst met SMTP voortdurend beschikbaar zijn. Bij de ontvangst beslist de
mailserver aan de hand van de extra gegevens of de e-mail in een mailaccount opgeslagen of naar een andere mailserver doorgestuurd wordt. Zie
ook Mail-account en Mailserver.

Software actualiseren
Zie Firmware.

Speciale kiestoon
De speciale kiestoon op het toestel geeft een speciale situatie aan, die bv.
door de programmering van eigenschappen via de toetsen van het toestel
ingesteld is. Zie ook Toon.

Standaardtoestel
Een niet-systeemspecifiek toestel op de Forum 500 / Forum 5000, dat op
een standaardinterface (a/b of S0) kan worden aangesloten. Standaardtoestellen (bv. analoge standaardtelefoons, ISDN-telefoons, draadloze GAPtelefoons) kunnen bepaalde eigenschappen van de Forum 500 /
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Systeem-PIN

Forum 5000 alleen benutten via kengetalprocedures (of in het geheel niet).
Zie ook Systeemtoestel, Kengetalprocedure.

Stroomuitval
Bij stroomuitval blijven alle instellingen van de Forum 500 / Forum 5000
bewaard. Een noodvoorziening is via ISDN-telefoons op de interne S0-bus bij
het gebruik op de aansluiting voor meer apparaten mogelijk. Zie ook Noodstroom.

SYS Configuratie
In het menu SYS Configuratie stelt u centrale instellingen voor het systeem in.
Aanvullende programmapakketten worden onder dit menu vrijgegeven. Zie
ook Configurator, Webconsole.

Systeemaansluiting
Een systeemaansluiting is uitsluitend voor het gebruik van een telefoonsysteem op een ISDN-basisaansluiting bestemd. Alle andere toestellen worden
op het telefoonsysteem aangesloten. Zie ook ISDN, ISDN-basisaansluiting en
Aansluiting voor meerdere toestellen (point-to-multipoint).

Systeemconfiguratie
De Forum 500 / Forum 5000 wordt vanaf een computer met behulp van
een Webbrowser geconfigureerd, via welke de Webconsole van het systeem
wordt opgeroepen. Deze computer kan via de COM-aansluiting of via LAN
(Ethernet) met de Forum 500 / Forum 5000 verbonden zijn. Zie ook Configurator, LAN, Webbrowser en Webconsole.

Systeeminfo
In het menu Systeeminfo van de Configurator vindt u gegevens over de softwareversie van de Forum 500 / Forum 5000 en een overzicht van de ingestelde interne oproepnummers. Bovendien kan u de Forum 500 /
Forum 5000 opnieuw opstarten. Zie ook Webconsole.

Systeem-PIN
De systeem-PIN zorgt ervoor dat alleen bevoegde personen de Forum 500 /
Forum 5000 configureren en onderhouden. Hij is standaard op “0000” ingesteld en moet door de systeembeheerder zonder meer worden gewijzigd om
bediening en onderhoud op afstand te voorkomen. Voor het gebruik van
bepaalde functies is het noodzakelijk dat hij op een andere waarde dan
“0000” is ingesteld. Zie ook Gebruikers-PIN.
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TC-systeem

Systeemtelefoon
Een bij het communicatiesysteem Forum 500 / Forum 5000 passend merken typegebonden toestel, dat in tegenstelling tot een standaardtoestel alle
systeemspecifieke functies kan benutten. De aansluiting van de systeemtoestellen op de Forum 500 / Forum 5000 vindt plaats via Upn-interfaces. Zie
ook Standaardtoestel en Upn-interface.

Systeemtoestel
Zie Systeemtelefoon en SIP-systeemtelefoon.

Systray
In het statusbereik van de Windows-taakbalk (systray) worden aan de rechter
kant kleine symbolen voor lopende programma's weergegeven. Met het
systray-programma van de Forum 500 / Forum 5000 kan de actuele
toestand voor ISP, RAS en LAN-LAN-verbindingen worden weergegeven.

TAE
Afkorting voor telecommunicatie-aansluiteenheid. Gestandaardiseerde
verbindingsdelen op het telefoonnet voor de aansluiting van apparaten:
aansluitdoos (TAE-doos) en connector (TAE-stekker).

TAMI
Telephony Application Messaging Protocol.

TAPI
Telephony Application Programming Interface. Maakt het voor Windowsprogramma’s mogelijk om functies van een telefoonsysteem te gebruiken.

TCP/IP
Een set netwerkprotocollen die op het Internet gebruikt worden. Via TCP/IP
wordt een reeks diensten met verschillende protocollen gerealiseerd, bijvoorbeeld het transport van webpagina’s (HTTP), bestandstransfer (FTP) en email (SMTP en POP3). IP is in dit verband de afspraak over de wijze waarop de
afzonderlijke gegevenspakketten geformuleerd en verzonden worden.
Aansluitend zorgt de TCP voor de verbindingsopbouw en de veilige aflevering
van een reeks gegevenspakketten. Zie ook UDP.

TC-systeem
Telecommunicatiesysteem. Zie ook Telefoonsysteem, Communicatiesysteem.
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Telefoonboek

Team-functies
Team-functies maken de opdrachtgerelateerde telefooncommunicatie binnen
uw bedrijf mogelijk. Voor dit doel worden lijnen met aparte oproepnummers
op de toetsen van verschillende toestellen geprogrammeerd. De gebruikers
van deze toestellen, de team-leden, kunnen dan oproepen voor elkaar
aannemen en via de ingestelde toetsen met elkaar communiceren. Op de
Forum 500 / Forum 5000 zijn de systeemtelefoons voor de instelling van
team-functies uitgerust. De samenstelling van de teams en de programmering van de gesprekstoetsen met oproepnummers en team-functies vindt
plaats in het menu TEL Configuratie van de Webconsole. Zie ook Configurator, Webconsole.

Team-toetsen
Gesprekstoetsen waaraan team-functies zijn toegewezen. Via een team-toets
kunnen – net als bij een lijntoets – inkomende en uitgaande gesprekken
gevoerd worden. Instellingen voor de behandeling van oproepen zijn op deze
toets echter niet mogelijk, er kan bv. geen oproepafleiding naar een andere
telefoon worden ingesteld. Bij uitgaande oproepen via een team-toets worden
alle toestellen gebeld die hetzelfde oproepnummer op een lijntoets geprogrammeerd hebben. Zie ook Directe oproeptoetsen, Lijntoetsen.

TEL Configuratie
In het menu TEL Configuratie van de Configurator kan u de telefonie-eigenschappen van uw Forum 500 / Forum 5000 configureren, o.a. aansluitingen
en oproepverdeling. Zie ook Configurator.

Telefoonboek
In de Forum 500 / Forum 5000 is een elektronisch telefoonboek geëntegreerd, dat zowel een centrale, voor iedereen toegankelijk deel als persoonlijke ingaven per gebruiker bevat. Wordt de Forum 500 / Forum 5000 door
meerdere firma’s gemeenschappelijk gebruikt, dan kan per firma ook een
firmatelefoonboek worden aangemaakt, dat alleen voor de leden van deze
firma beschikbaar is. Het instellen van het centrale telefoonboek en de firmatelefoonboeken vindt via de Configurator van de Webconsole plaats.
Persoonlijke ingaven kunnen via het telefoonboek van de Webconsole, in de
Forum CTI of op de systeemtoestellen worden ingevoerd en opgevraagd. Zie
ook Configurator, Forum CTI, Variant voor meerdere firma’s en Webconsole.
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Terugbellen bij niet aannemen

Telefoonslot
Het telefoonslot beschermt een toestel tegen onbevoegd gebruik (toetsenblokkering). De eigenschap kan uitsluitend door de ingave van de pincode
worden geactiveerd. Alarmnummers kunnen nog wel op het geblokkeerde
toestel worden ingetoetst.

Telefoonsysteem
Telefoonsystemen zijn privé-telefooncentrales die voor de externe communicatie met het openbare telecommunicatienetwerk verbonden worden. Ze
beperken zich niet tot de telefoondienst, maar bieden transportdiensten aan
voor de gehele kantoorcommunicatie (overdracht van spraak, tekst, data en
plaatjes). Ook wel TC-systeem, PABX of PBX genoemd. Met het telefoonsysteem Forum 500 / Forum 5000 zijn extra eigenschappen, bv. voor de
toegang tot het Internet, beschikbaar, reden waarom de Forum 500 /
Forum 5000 een “communicatiesysteem” wordt genoemd.

TEI
Terminal Endpoint Identifier. De TEI-waarde is een in het D-kanaal-protocol
gedefinieerd kenteken. De waarde wordt overeengekomen met de centrale en
dient om verschillende toestellen aan een S0-interface te onderscheiden.

Terminal
Een computer die via Ethernet/LAN of de COM-aansluiting met de
Forum 500 / Forum 5000 is verbonden. In principe zijn alle soorten
computers geschikt die via TCP/IP gegevens kunnen uitwisselen. Zie ook
Installatieaansluiting (point-to-point), Ethernet, LAN, TCP/IP en
Webconsole.

Terugbellen bij bezet
Op de Forum 500 / Forum 5000 beschikt u over de functie “Terugbellen bij
bezet” voor interne en externe oproepnummers. Op systeemtelefoons kan u
deze functie via de MenuCard “bezet” activeren, op standaardtoestellen door
de ingave van een cijferreeks. U wordt teruggebeld zodra de andere deelnemer inhaakt.

Terugbellen bij niet aannemen
Zie CCNR.
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Twisted pair

Tijdsturing
Automatisch omzetten van de tijdsvarianten volgens een individueel tijdschema, dat de systeembeheerder in de Webconsole heeft geconfigureerd.
Zie ook Tijdsvariant.

Tijdsvariant
De Forum 500 / Forum 5000 heeft meerdere tijdgroepen waarvan het
geldigheidsbereik in de Configurator in het menu TEL Configuratie wordt
vastgelegd. Al naar gelang welke tijdsvariant actief is, worden oproepen op
verschillende telefoons gemeld.
De tijdsvariant kan op de toestellen handmatig worden ingesteld of in de
Forum 500 / Forum 5000 automatisch worden omgezet. Zie ook Tijdsturing.

TLS
Transport Layer Security; net als TCP, maar met SSL (Secure Sockets Layer)
versleuteld. Het SSL-certificaat van de webconsole wordt gebruikt. Zie ook
TCP/IP.

Toewijzing
Zie Externe toewijzing spontaan of handmatig.

Toon
Signaaltoon die via de hoorn of een luidspreker van een toestel te horen is.
Verschillende tonen melden de toestand van de telefoonaansluiting, bv.
vrijtoon, interne bezettoon, externe bezettoon en bevestigingstoon. Zie ook
Belsignaal.

Toonkiezen
Zie Multifrequentiemethode, DTMF.

Twisted pair
Tweeaderige, getwiste verbindingslijn voor telefoon en datatransmissie. Voor
datatransmissie en ISDN gebruikte lijnen zijn bovendien nog van een
afscherming voorzien. Zie ook 10BaseT/100BaseT, Ethernet, IAE, ISDN en
RJ-45.
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UDP
Het User Datagram Protocol maakt eenvoudige datadiensten zonder
verbinding in IP-netwerken mogelijk, zoals DNS. Zie ook TCP/IP.

Upn
Zie Upn-interface.

Upn-interface
Merkgebonden tweedraadse interface tussen de Forum 500 / Forum 5000
en een systeemtoestel, afgeleid van de Up0-interface tussen telefooncentrale
en netafsluiting (NT). Upn-interfaces bieden uitgebreide functies en reikwijdtes van maximaal 1 km. Zie ook S0.

URL
De Uniform Resource Locator is een standaard voor de formattering van een
string die in Webpagina’s voor de beschrijving van batch-labels wordt
gebruikt. Batch-labels kunnen andere Webpagina’s, bestanden, plaatjes of
andere documenttypes zijn. Zie ook HTML en Webpagina.

V.24
Standaard voor de seriële datatransmissie die de functionele eigenschappen
van een seriële interface vastlegt (Amerikaanse EIA-norm: RS-232-C). Op
COM, de seriele interface van de Forum 500 / Forum 5000, kan u met een
nulmodemkabel een terminal voor de eerste configuratie aansluiten.

Variant voor meerdere firma’s
Een regelmatig voorkomende configuratie van telecommunicatiesystemen
bestaat daarin, dat meerdere firma’s een telecommunicatiesysteem willen
delen. Deze firma’s willen de aanwezige infrastructuur (bv. de aanwezige
lijnen, het telecommunicatiesysteem) gemeenschappelijk gebruiken, maar
toch volledig onafhankelijk van elkaar hun communicatie organiseren en afrekenen. Deze zogenaamde “variant voor meerdere firma’s” kan met de
Forum 500 / Forum 5000 bv. in het kader van een gemeenschappelijk
kantoor worden gerealiseerd. In de variant voor meerdere firma’s zijn de
firma’s principieel geheel onafhankelijk van elkaar. Zo kunnen bv. de firma’s
eigen kieslijnen hebben (hetgeen voor de gescheiden kostenafrekening zinvol
is). Hard- en software van de Forum 500 / Forum 5000 kunnen echter door
alle betrokken firma’s in dezelfde mate worden gebruikt, terwijl door de configuratie van de Forum 500 / Forum 5000 voor elke firma individueel wordt
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geregeld, in welke omvang de eigenschappen van het systeem mogen worden
gebruikt.

Verkort kiezen
In de sectie Telefoonboek van de Webconsole kunnen aan maximaal 100
resp. 1000 ingaven in het centrale telefoonboek snelkiesnummers worden
toegewezen. (Het maximale aantal ingaven kan worden ingesteld bij de
systeemconfiguratie.) Op een systeemtelefoon kan u de snelkiesnummers
menugestuurd uit het centrale telefoonboek kiezen, op een standaardtelefoon vindt de selectie via een nummercodeprocedure plaats.

Versie
Informatie over de stand van de software, het serienummer en de hardwareadressen van de Forum 500 / Forum 5000 vindt u in het menu-item Versies
in de Configurator van de Webconsole.

Vertraging van de automatische oproepaanname
Voor bepaalde werkwijzen (bv. tijdens het telefoneren met hoofdtelefoon) is
de automatische oproepaanname zinvol. Daarbij worden oproepen automatisch na een instelbare tijd aangenomen.

VIP-oproep
Deze eigenschap kan voor uitgaande verbindingen worden gebruikt. Door
middel van via “VIP-oproep” opgebouwde verbindingen worden zelfs op
apparaten gemeld die een oproepbescherming, bescherming 2de oproep of
een oproepafleiding direct hebben geactiveerd.

Voice box
Met dit “virtueel antwoordapparaat” kunnen voice-boxberichten opgenomen
en later weer beluisterd worden. Op een geheugenkaart kunnen meerdere
voice boxen zijn ingesteld.

VoIP
Het begrip “Voice over IP” is een algemene aanduiding voor het gebruik van op
IP gebaseerde datanetwerken voor telefonie.

Volume: hoorn, luidspreker
Op de systeemtelefoons kan u het volume van de hoorn en de luidspreker
wijzigen. De instelling gebeurt menugestuurd.
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Vrijgavelijst
Een lijst met de in de Forum 500 / Forum 5000 opgeslagen oproepnummers. Zo kunnen deelnemers van een gebruikersgroep bv. geselecteerde
buitenlandse oproepnummers kiezen, ook als u anders alleen in eigen land
mag telefoneren. De bevoegdheid voor de vrijgavelijst moet voor de groep zijn
ingesteld. De oproepnummers voor de vrijgavelijst worden in de Configurator
van de Webconsole vastgelegd. Zie ook Systeemconfiguratie, Configurator en
Webconsole.

Webbrowser
Een programma waarmee webpagina’s via een TCP/IP-netwerk opgeroepen
en getoond kunnen worden. Met een Webbrowser navigeert u naar de
verschillende webpagina’s. Zie ook Webpagina en WWW.

Webconsole
De Webconsole is de gebruikersinterface van de Forum 500 / Forum 5000. U
kan de Webconsole met een Webbrowser bedienen. De computer waarop de
Webbrowser draait, kan daarbij ofwel via de LAN, de S0-bus of de COMaansluiting met de Forum 500 / Forum 5000 verbonden zijn. Zie ook LAN,
S0-bus, COM-aansluiting en Webbrowser.

Webpagina
Duidt een pagina aan die met een Webbrowser wordt getoond. Zie ook HTML,
Webbrowser en Website.

Webserver
Een serverprogramma dat via het protocol HTTP de toegang tot de
Webpagina’s mogelijk maakt. Zie ook HTTP, Webpagina, Website en WWW.

Website
Alle webpagina’s tezamen die onder een gemeenschappelijke domeinnaam
(bv. http://www.proximus.be) bereikbaar zijn. Zie ook Homepage,
Webpagina, Webserver en WWW.

Weergave gesprekstijd
Op systeemtelefoons kan u het display van Kostenweergave op Weergave
gesprekstijd omzetten. U vindt deze telefooninstelling via de MenuCard “Telefooninst.” in het menupunt “Kosten/Inst.”. Zie ook Kostenweergave
(gesprekskosten).
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Weergave oproepnummer
Op systeemtoestellen en standaardtoestellen met display wordt het oproepnummer van de beller getoond, indien het wordt doorgegeven. Zie ook CLID,
CLIP, COLP, TEL Configuratie en Weergave oproepnummer onderdrukken.

Weergave oproepnummer onderdrukken
U kan het doorgeven van uw oproepnummer voor een uitgaande oproep
gericht onderdrukken. Bovendien kan de weergave van het oproepnummer
van de Forum 500 / Forum 5000 gericht geconfigureerd worden. Zie ook
CLIR, COLR, TEL Configuratie en Weergave oproepnummer.

Windows-netwerk
Duidt een netwerkstandaard van de firma Microsoft Inc. aan waarmee door
een server of een terminal netwerkstations en netwerkprinters beschikbaar
worden gesteld. Zie ook NetBIOS en Netwerkomgeving.

WINS
Met de Windows Internet Naming Service kunnen in een Windows-netwerk
computernamen in IP-adressen worden opgenomen. Zie ook DNS.

WWW
Het World Wide Web duidt het geheel van de op het Internet met elkaar
verbonden Webpagina’s aan die op veel verschillende computers beschikbaar
worden gesteld. Met een Webbrowser vraagt u de informatie vanaf het WWW
op, bedient u databases en gebruikersinterfaces of downloadt u programma’s
voor uw terminal. Zie ook Internet, Webbrowser, Webpagina en Website.

X.31
Aan S0-aansluitingen kunnen X.31-toestellen worden gebruikt. Dit kunnen
bijv. kassaterminals zijn (Electronic Cash: ec-kaarten, kredietkaarten, geld- of
klantenkaarten). Deze toestellen transfereren gegevens (gegevenspakketten)
volgens de X.31-norm. Met X.31 is de overgang van netwerken met pakketschakeling naar ISDN mogelijk. Voor de gegevenstransmissie wordt het ISDND-kanaal gebruikt, dat anders voor het opbouwen van verbindingen en het
uitwisselen van besturingsgegevens wordt gebruikt.
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Technische support
U bereikt onze support onder de volgende telefoonnummers:
Voor configuratiewijzigingen van uw communicatiesysteem
Forum™ 500 of Forum™ 5000
particulieren en KMO's grote bedrijven
Nederlands:

0800 22 500

0800 22 200

Frans:

0800 33 500

0800 33 200

Duits:

0800 44 500

0800 44 200

Engels:

0800 55 500

0800 55 200

Bij reparaties
particulieren en KMO's grote bedrijven
Nederlands:

0800 22 500

0800 14 888

Frans:

0800 33 500

0800 14 888

Duits:

0800 44 500

0800 14 888

Engels:

0800 55 500

0800 14 888
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Voor meer informatie:
●

Bezoekt u in het Internet www.proximus.be/pabx

●

Wendt u zich tot uw Proximus-verkooppunt

Wijzingen voorbehouden
Stand 05.2015

