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Gebruikershandleiding

Door een telefoontoestel uit de serie IDS geeft u er blijk van vertrouwen
te stellen in BELGACOM : wij zijn u hiervoor dankbaar.

Uw digitaal toestel verschaft u alle voordelen van zijn nieuwe ergonomische
vormgeving om op een gebruikersvriendelijker wijze gesprekken te voeren.

In ergonomisch opzicht biedt uw toestel :

een comfortabele telefoonhoorn : een ergonomische vormgeving en een greep
van soepel materiaal(1),

audio toetsen (versterkt geluid, handenvrij)(2),...) om u het leven te vergemakkelijken,

een alfabetisch klavier om uw correspondenten via hun naam op te roepen(3),

transparante toetsen die werken als een vergrootglas(4), om uw programmeringen
onmiddellijk  te kunnen lezen (rechtstreekse oproepen, functies,...).

Op het gebied van de gebruikersvriendelijkheid biedt uw toestel :

een scherm om het nummer of de naam van uw correspondenten te laten
zien of uw programmeringen te begeleiden,

gespreksiconen(5) (bezet, vrij, in wacht) om u bij het beheer van uw oproepen
bij te staan (van de ene naar de andere correspondent gaan,...),

een complete verzameling verbindingskasten om data over te brengen, toepassingen
te gebruiken voor computer ondersteunde telefonie (CTI*) of om analoge terminals aan
te sluiten (fax, antwoordapparaat , Minitel,...) of ISDN (PC met ISDN kaart, fax G4,...).

(1) Soepele greep.
(2) Handenvrij.
(3) Alfabetisch klavier.             voor het toestel IDS 260
(4) Transparante toetsen.
(5) Gespreksiconen.

*CTI : Computer Telefoon Informatica, de schakeling tussen telefonie en computertechnologie
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Presentatie van het toestel

om het volume van de LS
of de hoorn te verlagen

Handenvrij :
om een lijn te nemen of een oproep te beantwoorden zonder de hoorn op te nemen

om het volume van de LS
of de hoorn te verhogen

Tekstscherm
Bevat verscheidene bladzijden met
informatie over uw correspondent
of over het lopende gesprek.

Luidspreker (LS) : 
om deel te nemen aan een gesprek

Audio toetsen

Alfabetisch klavier 
Met dit door een dekblad beschermd klavier kunt, u via een naam,
een berichtendienst of een geprogrammeerde toets een oproep doen. 
U bezit een zelfklevend "Memo"-etiket dat u onder het dekblad kunt plaatsen.

Lampje dat aangeeft
dat er gesprekken zijn.

Om een oproep of een
programmering te
beëindigen.

Gidstoets : informeren of wijzigen van uw programmering.

Programmering van de functies
van de vaste toetsen.+

Wijziging van de inhoud van
een toets.+

Identiteit van het toestel.+
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Presentatie van het toestel

Programmeerbare toetsen en iconen
Om een correspondent op te roepen, een dienst te aktiveren of uw oproepen
te beheren. Bij elk van deze toetsen behoren iconen :

Gespreksiconen
Binnenkomende oproep (knipperend).

Gesprek in gang.

Gesprek in wacht.

Gesprek in gemeenschappelijke wacht.

Functie-iconen
Geactiveerde functie. 

Functie die een handeling vraagt.

Toestel of lijn bezet.

Sommige functietoetsen zijn voorgeprogrammeerd :
Bladeren door de bladzijden van het tekstscherm. 
Afleiden van de oproepen naar een andere bestemming. 
Met twee correspondenten spreken (conferentie). 
Automatische heruitzending van het laatst uitgezonden nummer (Redial).

Sommige andere toetsen zijn door uw installateur geprogrammeerd
afhankelijk van uw persoonlijke voorkeuren :

Toets die toegang geeft tot een dienst die een voorafgaande
programmering door uw installateur vereist.

Toegang tot de verschillende berichtendiensten. 
Afleiden van een gesprek naar een andere correspondent.

Geheime toets om uw correspondent u niet te laten horen. 

Intercom toets om uw toestel automatisch een toestel te laten
beantwoorden zonder dat u de hoorn hoeft op te nemen.

Aanbrengen van het etiket van de programmeerbare toetsen
U kunt de bij het toestel meegeleverde bedrukte etiketten onder de
programmeerbare toetsen aanbrengen.

Steek een voorwerp met plat uiteinde in
de gleuf (1 gleuf per toetsenblok).

Til het dekplaatje van het toetsenblok
omhoog. 

Schuif uw voorgedrukt etiket erin. 

Breng de dekplaat weer op zijn plaats. 

11

22

33

44
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om het volume
van de LS of de

hoorn te verlagen

om het volume
van de LS of de
hoorn te verhogen

Luidspreker (LS):
om een gesprek te voeren

Audio toetsen

Programmeerbare toetsen en dioden
Deze toetsen worden onderverdeeld in
oproeptoetsen die bij gespreksdioden horen
en in functietoetsen.

Gespreksdioden
Gesprek in gang.
Ontvangen van een oproep (knipperen). 
Heroproep (knipperen). 
Gesprek in wacht (knipperen). 

Functiedioden
Geactiveerde functie. 

Sommige functietoetsen zijn voorgeprogrammeerd :

Afleiden van de oproepen naar een andere
bestemming.
Toegang tot de verschillende berichtendiensten. 
Toegang tot uw individueel repertorium. 
Automatische heruitzending van het laatst
uitgezonden nummer (Redial). 
Bladeren door de bladzijden van het tekstscherm.
Doorschakelen van een oproep naar
een ander toestel.

Sommige andere toetsen zijn door uw installateur
geprogrammeerd afhankelijk van uw persoonlijke
voorkeuren :

Toets die toegang geeft tot een dienst die een
voorafgaande programmering door uw
installateur vereist.

Aanbrengen van het etiket van de programmeerbare toetsen
U kunt het bij het toestel meegeleverde bedrukte etiket middenin
tussen de programmeerbare toetsen aanbrengen.

Steek een voorwerp met plat
uiteinde in de gleuf.

Til het dekplaatje van het
etiket omhoog. 

Schuif uw voorgedrukt etiket erin. 

Breng de dekplaat weer
op zijn plaats.

11

22

33

44

Tekstscherm
Bevat verscheidene bladzijden met
informatie over uw correspondent of
over het lopende gesprek.

Lampje dat aangeeft dat er berichten of verzoeken
om heroproep zijn.

Om een oproep of een programmering te beëindigen.

Presentatie van het toestel

Gidstoets : informeren of wijzigen
van uw programmering.

+

Identiteit van
het toestel.+

Programmering van
de functies van de
vaste toetsen of
wijzigen van de aan
een geprogram-
meerde toets toege-
kende waarde.
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Een interne oproep via de intercom ontvangen* .................................................... p. 11
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*Uitsluitend voor de IDS 260 toestellen.
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Opbellen

Een oproep doen of beantwoorden zonder uw hoorn op te nemen (handenvrij)*

De handenvrij toestand kiezen : Handenvrij een oproep
beantwoorden :

Oproepen van een extern nummer

Een oproep tot stand brengen :

Oproep van een intern nummer

oproeptoets
telefoonnummer

code van
de functie
“Operatoroproep"

nummer
van het
toestel

de naam en het nr. van
de opgeroepen persoon

wordt zichtbaar

informeert u over
de toestand van
uw gesprek

nummer
van uw
correspondent

oproeptoets
“Extern
nummer"

*Uitsluitend voor IDS 260 toestellen.

u bent in gesprek

U kunt tijdens het gesprek de hoorn opnemen zonder de oproep
te onderbreken.

uw oproep
beëindigen

nummer van
uw correspondent

oproeptoets

u bent in de handenvrij
toestand

8



Opbellen

Uw correspondent via zijn naam oproepen (bedrijfstelefoonlijst)

Als de naam juist is :

Als u de naam van de correspondent niet zoekt :
u kunt uw zoekactie verfijnen door een nieuwe letter aan de naam toe te voegen
of door verschillende getoonde namen te raadplegen :

* Een letter invoeren : op de toetsen van het numeriek klavier staan letters die u kunt
weergeven door op de toets te drukken.

eenmaal indrukken om het even
of het een “A", “B" of een “C" betreft

een weergegeven
naam weergeven

de volgende
of de vorige

naam weergeven

voert de oproep
uit wanneer
de naam juist is

twee eerste letters
van de naam van
uw correspondent

een naam
wordt weer-

gegeven

Voor IDS 210 toestellen : voor deze functie dient een toets "Oproep via naam" te zijn
geprogrammeerd. Na deze toets te hebben ingedrukt :

om de weergegeven naam te wissen

om aanvullende informatie weer te geven

op de volgende of de vorige naam weer te geven

roep uw correspondent op

eerste letters van
de naam van uw
correspondent

toont een naam met zijn nummer

9
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Opbellen

Oproepen via uw individueel repertorium*

*Om uw nummer te programmeren zie bladzijde 37.

Een nummer van het algemeen repertorium oproepen

Uw toestel heeft toegang tot een algemeen repertorium van geprogrammeerde
externe nummers.

Een oproep beantwoorden

Om te antwoorden :

Heroproep van het laatst gevormde nummer (Redial)

geprogrammeerde toets
of code van de functie

"Heruitzending laatste nummer (Redial)"

naam of nummer van
de correspondent

u hoort uw toestel

verkort nr.

Voor IDS 210 toestellen : gebruik de voorgeprogrammeerde toets
om toegang te verkrijgen tot uw individueel repertorium :

het gewenste nummer
van het repertorium
(0 t/m 9)

het systeem vormt
automatisch het nummer

10
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Opbellen

Een nummer tijdelijk in het geheugen opslaan om uw oproep te herhalen

Roep later het opgeslagen nummer op :

Automatisch teruggebeld worden wanneer een interne correspondent bezet is

Om het verzoek om heroproep te annuleren :

Een interne oproep via de intercom ontvangen*

U kunt antwoorden zonder dat u de hoorn hoeft op te nemen. Wanneer een interne
correspondent oproept, hoort u uw toestel bellen en bent u onmiddellijk verbonden
in de handenvrij mode. Het tekstscherm geeft dan de identiteit van
de correspondent weer.

*Uitsluitend voor IDS 260 toestellen.

activeer
de intercom

deactiveren
van de intercom

de bijbehorende diode
gaat branden

geprogrammeerde toets
of code van de functie
“Wissen van een automatische heroproep"

de aanvaarding van de
heroproep wordt zichtbaar

geprogrammeerde toets
of code van de functie

“Automatische heroproep op bezet toestel"

interne correspondent
bezet

Voor IDS 210 toestellen: gebruik de voorgeprogrammeerde toets
om toegang te verkrijgen tot uw individueel repertorium: 

geprogrammeerde
toets “Tijdelijk Nr."

geprogrammeerde 
toets “Tijdelijk Nr."

alvorens de hoorn
neer te leggen

het nummer blijft opgeslagen tot dat een
ander nummer wordt opgeslagen

het toestel van 
uw correspondent

antwoordt niet.

11
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Opbellen

Uitzenden in DTMF (berichtenserver, automatische doorschakel
systeem of raadplegen van antwoordapparaat)

Oproep van een ISDN correspondent

Om het nummer te corrigeren : Om de oproep uit te voeren :

Verzenden van een subadres :
het kan noodzakelijk zijn aan het nummer van de correspondent een subadres van vier
cijfers toe te voegen (om rechtstreeks diens fax, PC of telefoon te kunnen bereiken…).

Uw identiteit geheim houden (ISDN oproep)

Wanneer u een interne of externe correspondent met ISDN oproept, wordt uw
nummer automatisch meegestuurd.
Voordat u uw oproep verzendt is het mogelijk uw identiteit te maskeren :

wissen met
dezelfde toets

geprogrammeerde
toets “Geheim"

laat het geheim actief
zolang het icoon van de

toets brandt

bevestigen en
verzenden
van de oproep

toets het
subadres in
op het klavier

geprogram-
meerde
toets “Adres"

nummer
van de
correspondent

geprogram-
meerde
toets “ISDN"

verplaatsen van de cursor

de led bij de toets
“ISDN" blijft tijdens het

gesprek branden

nummer
van de
correspondent

geprogram-
meerde
toets “ISDN"

het scherm geeft het
ingetoetste nummer weer

Bij het verbreken van de verbinding wordt de functie automatisch geannuleerd.

wissen met
dezelfde toets

geprogrammeerde toets
of code van de functie

“Overgaan in DTMF mode"

Alle ingetoetste cijfers
worden dan in DTMF

uitgezonden.

u bent in
gesprek

12



Opbellen

Tijdens een gesprek de luidspreker aanzetten (met de hoorn van de haak)

Uw correspondent u niet laten horen (geheim)*

U hoort uw correspondent maar hij zal u niet meer horen :

*Uitsluitend voor IDS 260 toestellen.

het gesprek
hervatten

de microfoon
uitschakelen

diode bij de
toets brandtu bent in gesprek

deactiveren van
de luidspreker

regelen van het
volume (7 niveaus)

de luidspreker
activeren

u bent in gesprek

13
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Behandeling van meer
dan één oproep
Tijdens een gesprek een tweede correspondent oproepen ............................. p. 16

Tijdens een gesprek een tweede oproep opvangen............................................. p. 16

Een oproep doorschakelen .................................................................................................. p. 17

Van de ene correspondent naar de andere
gaan (ruggespraak).................................................................................................................. p. 17

Gelijktijdig met 2 interne en/of externe correspondenten
spreken (conferentie)............................................................................................................... p. 17

Uw correspondent in wacht plaatsen............................................................................ p. 18

Een externe correspondent parkeren............................................................................. p. 18

Informatie over binnenkomende oproepen................................................................. p. 18

Inluisteren in een intern gesprek ...................................................................................... p. 18
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Behandeling van meer dan één oproep

Tijdens een gesprek een tweede correspondent oproepen

Om uw tweede gesprek te beëindigen en naar uw eerste correspondent terug te keren :

Leg bij een verkeerde handeling de hoorn neer: u hoort uw toestel bellen en u vindt
uw eerste correspondent terug.

* Uitsluitend voor IDS 260 toestellen.

Tijdens een gesprek een tweede oproep opvangen

Een tweede correspondent probeert u te bereiken :

Om naar uw eerste correspondent terug te keren:

Indien u de hoorn neerlegt zonder de tweede oproep te beantwoorden,
wordt uw toestel opnieuw opgeroepen.

oproeptoets
bij de icoon

oproeptoets waarvan
de icoon knippert

naam van de correspondent
gedurende 3 seconden

de eerste correspondent
wordt in wacht geplaatstu bent in gesprek

oproeptoets waarvan
de icoon knippert

nr. van het
gekozen
repertorium (0 t/m 9)

de eerste correspondent
wordt in wacht geplaatst

oproeptoetsnaam van
de tweede
correspondent

nr. van de tweede
correspondent

u bent in gesprek

16
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Behandeling van meer dan één oproep

Een oproep doorschakelen

U wilt uw correspondent naar een ander toestel doorschakelen:

Indien de tweede correspondent antwoordt:

U kunt ook uw oproep onmiddellijk doorschakelen zonder het antwoord van uw
correspondent af te wachten via een van de twee hieronder vermelde mogelijkheden.

Van de ene correspondent naar de andere gaan (ruggespraak)

Tijdens een gesprek staat een tweede correspondent in wacht.

Om naar hem terug te keren :

Gelijktijdig met 2 interne en/of externe correspondenten
spreken (conferentie)

U bent in gesprek met een correspondent en een tweede correspondent
is in wacht geplaatst :

Als u na het gesprek uw twee correspondenten wil doorschakelen:

de verbinding met al
uw correspondenten
verbreken

wissen van de conferentie
en terugkeren naar de
eerste correspondent

met drie cor-
responden-
ten spreken

oproeptoets
bij de icoon

de eerste correspondent wordt
in wacht geplaatst

Voor IDS 210 toestellen : gebruik om toegang te verkrijgen tot de
functie "Doorschakelen" de voorgeprogrammeerde toets :  

Doorschakelen tussen twee correspondenten is in het algemeen niet toegestaan
(hangt van het betreffende land af en de configuratie van het systeem).

als de configuratie van het
systeem dit toelaat

toestelnummer

de eerste correspondent
wordt in wacht geplaatstu bent in gesprek

17
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Behandeling van meer dan één oproep

Uw correspondent in wacht plaatsen

In individuele wacht plaatsen:
U bent in gesprek met een correspondent. U wilt hem in wacht plaatsen en later weer
op hetzelfde toestel met hem spreken.

Weer met de correspondent in wacht spreken :

In gemeenschappelijke wacht plaatsen :
Om vanop eender welk toestel van uw installatie weer naar uw correspondent
terug te keren..

Vanop eender welk toestel weer met de correspondent in wacht spreken :

Een externe correspondent parkeren

U kunt een externe correspondent in wacht plaatsen om later weer vanop een
ander toestel naar hem terug te keren :

Om uw correspondent uit wacht te nemen :

Als het gesprek niet na een bepaalde tijd wordt teruggenomen
(standaard 1 min 30 s) wordt dit naar de operator afgeleid.

nummer van het
geparkeerde
toestel

geprogrammeerde toets of code
van de functie “Terugnemen van

een geparkeerde oproep"

geprogrammeerde toets
of code van de functie “Parkeren van een oproep"

uw correspondent wordt in wacht
geplaatst en hoort de wachttoon u bent in gesprek

oproeptoets bij de icoon

geprogrammeerde
toets “Wacht"

uw correspondent wordt in wacht
geplaatst en hoort de wachttoon

oproeptoets bij
de icoon

oproeptoets

uw correspondent wordt
in wacht geplaatst
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Behandeling van meer dan één oproep

Informatie over binnenkomende oproepen

Een correspondent probeert u te bereiken :

U wilt hem meteen beantwoorden :

Inluisteren in een intern gesprek

Het toestel van uw correspondent is bezet. Als dit toestel niet "beschermd" is,
kunt u, als u ertoe gemachtigd bent, inluisteren in het in gang zijnde gesprek :

Zich beschermen tegen inluisteren :

De bescherming verdwijnt wanneer u de hoorn neerlegt.

nr. van uw
correspondent

geprogrammeerde toets
of code van de functie

"Bescherming tegen inluisteren"

wissen met
dezelfde toets

geprogrammeerde toets
of code van de functie

“Inluisteren"

Als er meer dan een oproep tegelijk binnenkomt wordt alleen de laatste
oproep weergegeven.

oproeptoets
bij de icoon

uw eerste correspondent wordt
automatisch in wacht geplaatst

een kort ogenblik
weergave van zijn identiteit

biep

de correspondent wordt
automatisch in wacht

geplaatst

u bent in gesprek,
u hoort een biep

19
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Werken in teamverband

Uw toestel laten meebellen met een ander toestel

Uw toestel belt mee zodra een ander toestel oproepen krijgt :

Beantwoorden van een algemene oproep (algemene bel)

De oproepen bestemd voor het operator toestel, kunnen naar de algemene bel
worden afgeleid. Om te antwoorden :

Filteren van uw oproepen

Dankzij de programmering van het systeem kunnen “directeur / secretaresse"-groepen
worden gevormd, waardoor de oproepen van de directeur naar een of meer
secretaresses kunnen worden afgeleid.

Vanop het toestel van de directeur of de secretaresse :

De filtering wordt aangegeven op het tekstscherm van het toestel van de
directeur en op de geprogrammeerde toetsen van de toestel van de directeuren
en de secretaressen.

wissen met
dezelfde toets

geprogrammeerde
toets “Filtering"

de oproepen van het directeur-toestel
worden gefilterd door de gekozen per-

soon (secretaresse…)

geprogrammeerde toets
of code van de functie

“Opvang van de algemene bel"

Het gebruik van deze dienst dient tevoren door uw installateur te worden
geprogrammeerd.

wissen met
dezelfde toets

geprogrammeerde toets
“Beltoon van de
gecontroleerde oproepen"
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Werken in teamverband

Opvang van een oproep

U hoort de beltoon van een toestel in een kantoor waar niemand kan antwoorden.
Als u hiertoe de bevoegdheid heeft, kunt u met behulp van uw eigen toestel antwoorden. 

Als het toestel tot dezelfde groep behoort als uw eigen toestel :

Als het toestel niet tot dezelfde groep als uw toestel behoort :

Hulp aan operator

Uw toestel belt samen met het operatortoestel. U kunt de oproepen beantwoorden:

Bij elke oproep voor de operator :

Oproepen bestemd voor andere toestellen ontvangen

Elk toestel kan oproepen bestemd voor andere toestellen ontvangen
(ten hoogste 8 nummers per geprogrammeerde toets) :

wissen met
dezelfde toets

geprogrammeerde toets
“Selektieve controle van
individuele oproepen"

u hoort uw toestel tegelijk
met de andere bellen

geprogrammeerde toets
“Hulp operator"

hoort u een oproep voor
de operator op uw toestel

wissen met
dezelfde toets

geprogrammeerde
toets “Help operator"

uw toestel belt tegelijk
met de centrale

Via programmering van het systeem kunnen sommige toestellen tegen de opvang
beveiligd worden.

nummer van
het toestel
dat u hoort

geprogrammeerde toets
of code van de functie

“Opvang van een toesteloproep"

geprogrammeerde toets
of code van de functie

“Opvang van een groepsoproep"
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Werken in teamverband

Oproep van toestelgroepen :

Sommige toestellen kunnen deel uitmaken van een groep, u kunt ze bereiken
door het nummer van de toestelgroep in te toetsen. 

Tijdelijk uw toestelgroep verlaten :

Terugkomen in uw groep :

Een interne correspondent oproepen via zijn personenzoeker (biep)

Het toestel van uw correspondent antwoordt niet en u weet dat hij een
personenzoeker bezit :

Een correspondent oproepen via zijn luidspreker

Uw interne correspondent antwoordt niet. U kunt, als u ertoe gemachtigd bent,
op afstand “de hoorn opnemen" van zijn toestel :

geprogrammeerde
toets “Fonie"

u bent verbonden met de luidspreker van het
toestel van uw correspondent

(indien hij de functie handenvrij bezit)

Uw correspondent kan beantwoorden vanop eender welk toestel van het bedrijf.

geprogrammeerde toets
of code van de functie “Activatie

van de personenzoeker"

nummer van de
correspondent

weergave van de huidige
zoekactie

Het feit dat een toestel tot een groep behoort heeft geen enkel gevolg voor het beheer
van de rechtstreekse oproepen ervan. U kunt altijd een bepaald toestel van een groep
bereiken via zijn eigen nummer.

nummer van
uw groep

geprogrammeerde toets
of code van de functie

“Terug in de groep komen"

nummer van
uw groep

geprogrammeerde toets
of code van de functie

“Verlaten van een groep"
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Werken in teamverband

Een geschreven bericht naar een interne correspondent sturen

De 27 berichten zijn de volgende :
1 BEL ME TERUG 15 VERGADERING OP xx xx xx(*)

2 BEL MORGEN TERUG 16 VERGADERING OP xx xx xx OM xx : xx (*)

3 BEL ME TERUG OM xx : xx  (*) 17 EVENTJES AFWEZIG

4 BEL TERUG NAAR xx xx xx (*) 18 AFWEZIG VOOR DE REST VAN DE DAG

5 BEL TELEFONIST 19 AFWEZIG, IK BEN TERUG OM xx : xx (*)

6 BEL DE SECRETARESSE 20 AFWEZIG, TERUG xx xx xx OM xx : xx (*)

7 IK BEL U TERUG OM xx : xx (*) 21 MET VAKANTIE, TERUG OP xx xx xx (*)

8 BEREIKBAAR VIA PERSONENZOEKER 22 IN VERGADERING - EXTERN

9 GELIEVE UW FAX OP TE HALEN 23 VERGADERING EXT. TERUG xx xx xx (*)

10 GELIEVE UW MAIL OP TE HALEN 24 IN VERGADERING - ZAAL Nr. xxxx (*)

11 GELIEVE UW AFLEIDING TE WISSEN 25 IN VERGADERING - NIET STOREN

12 UW BEZOEKERS ZIJN AANGEKOMEN 26 IN MIDDAGPAUZE

13 U WORDT VERWACHT 27 NIET STOREN

14 VERGADERING OM xx : xx (*) (*) Berichten aan te vullen via het numeriek klavie

wissenvan de invoer

Voor IDS 210 toestellen : gebruik de voorgeprogrammeerde toetsen om toe-
gang te verkrijgen tot de functie “Bericht" of “Doorschakelen" :

verzenden van het
geselecteerde bericht

wissen van
de invoer

invoeren van de
nodige gegevens

Als het gekozen bericht moet worden aangevuld :

de bericht-
endienst
verlaten

verzenden van
het  geselec-
teerde bericht

nr. van het
gewenste
bericht

de taal van
het bericht
veranderen

alle berichten
lezen

door de berichten
bladeren

eerste bericht
van de lijst (27)

nr. van het toestel
van de bestemming
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Werken in teamverband

Versturen van een bericht naar uw uitzendgroep

Omdat dit bericht geen antwoord nodig heeft, wordt het uitgezonden over de
luidsprekers van de toestellen van uw uitzendgroep :

Een “biep" van uw personenzoeker ontvangen

Uw correspondent kan beantwoorden vanop eender welk toestel van het bedrijf.

Een externe lijn toewijzen

Als u ertoe bevoegd bent kunt u een externe lijn naar een ander toestel doorschakelen,
waardoor hierop een extern gesprek kan worden gevoerd :

Druk, als u de kosten van het gesprek wilt weten, op de geprogrammeerde toets
“Toekenning & tarifikatie" in plaats van op de toets “Externe Lijntoekenning" tijdens
de toekenning (zie verder het hoofdstuk “Uw kosten beheren").

geprogrammeerde toets
"Externe lijntoekenning"

uw correspondent is verbonden
met het digitaal telefoonnet

u bent in gesprek met de
interne correspondent

nr. van
uw toestel

code van de functie
“Antwoord op een personenzoeker"

u hoort uw
personenzoeker

Alleen de toestellen in rust en voorzien van luidsprekers horen het bericht.

nr. van de
uitzendgroep

spreek, u beschikt over
20 seconden
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Wanneer u afwezig bent
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Wanneer u afwezig bent - Bij uw terugkeer

Keuze van af te leiden oproepen

Bij de instelling van een afleiding kunt u het type oproepen kiezen dat u wenst
af te leiden : extern, intern, alle....

Afleiding van oproepen naar een ander nummer
(onmiddellijke afleiding van individuele oproepen)

Dit nummer kan zijn van een verblijfplaats, een mobiele telefoon, een autotelefoon,
van uw gesproken berichtendienst of van een binnenpost (operator enzovoort…).

Afleiding van de oproepen naar een gesproken berichtendienst

oproepnummer van
de gesproken
berichtendienst

geprogrammeerde toets
of code van het type afleiding

dat u wenst uit te voeren

U kunt uw oproepen blijven doen. Alleen het toestel van de bestemming kan
u bereiken.

Algemene opmerking over afleidingen : tijdens het programmeren kunt u de
bestemming van de afleiding kiezen. Wanneer deze echter afwezig is dient de
keuze bij het activeren van de functie te worden gedaan.

de afleiding en het nummer
van de bestemming worden

weergegeven

uw toestel keert
weer in rust

nr. van het toestel
van de bestemming

toets afleiding of code
van de functie “Onmiddellijke afleiding

van individuele oproepen"

de aanvaarding van de
afleiding wordt zichtbaar

uw keuze
bevestigen

afleiden van
de interne
oproepen

afleiden van
de externe
oproepen

de interne en
externe oproepen
afleiden

weergave “7-ExtInt"
(achtereenvolgens
indrukken)

het bericht “4-Afl"
wordt weergegeven
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Wanneer u afwezig bent - Bij uw terugkeer

Afleiding van oproepen naar uw personenzoeker

Uw correspondenten kunnen u bereiken wanneer u zich in het bedrijf verplaatst:

Uw oproepen laten doorsturen vanop een ander toestel

U wilt uw oproepen afleiden vanop een ander toestel :
U moet de functie activeren vanop het toestel waarvoor de afleiding bestemd was.

Een selectieve afleiding uitvoeren

U kunt uw oproepen selectief afleiden afhankelijk van de identiteit van de
degene die belt :

Voor het gebruiken van deze functie is het noodzakelijk dat eerst de selectieve
afleidingslijsten zijn gemaakt.

wissen met
dezelfde toets

geprogrammeerde toets
of code van de functie
“Selectieve afleiding"

nr. van uw toestel

het bericht “4-Afl"
wordt weergegeven

nr. van
uw toestel

geprogrammeerde toets of code van de
functie “Afleiding “Volg-mij"

(eigen oproepen laten doorsturen)“

de aanvaarding van
de afleiding wordt

zichtbaar

het bericht
“4-Afl" wordt
weergegeven

geprogrammeerde toets
of code van de functie

“Afleiding naar personenzoeker"

de aanvaarding van de
afleiding wordt zichtbaar
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Wanneer u afwezig bent - Bij uw terugkeer

Afleiding van de oproepen van uw toestelgroep

U kunt alle oproepen bestemd voor uw toestelgroep naar een interne
bestemming afleiden :

Wissen van alle afleidingen

U kan eveneens een afleiding annuleren door een ander type afleiding te programmeren.

Afleiding van de oproepen zodra u in gesprek bent
(Afleiding bij bezet)

nr. van de bestemming
van de afleiding

het bericht "4-Afl"
wordt weergeven

nr. van de bestemming
van de afleiding

geprogrammeerde toets
of code van de functie
“Afleiding bij bezet"

de aanvaarding van de
afleiding wordt zichtbaar

het bericht
"4-Afl" wordt
weergegeven

geprogrammeerde toets
of code van de functie

“Wissen van alle afleidingen"

de aanvaarding van de annulering van de
afleiding wordt weergegeven, uw toestel

wordt weer beschikbaar voor alle oproepen

nr. van de bestemming
van de afleiding

geprogrammeerde toets
of code van de functie

"Afleiding van
de groepsoproepen"

de aanvaarding van de
afleiding wordt zichtbaar
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Wanneer u afwezig bent - Bij uw terugkeer

Niet gestoord worden

U kan uw toestel tijdelijk onbereikbaar maken voor alle oproepen:

Beluisteren van de ingesproken berichten

De diode bij en de groene diode van uw toestel geven aan dat er een
of meer berichten zijn :

Raadpleeg voor meer informatie over de gesproken berichtendienst het
gespecialiseerde handboek.

Een bericht van afwezigheid achterlaten voor uw interne correspondenten

U kunt op uw toestel een bericht achterlaten dat naar het tekstscherm wordt
gestuurd van het toestel dat u belde:

De keuze van het bericht wordt op dezelfde manier gedaan als in :
“Een geschreven bericht naar een interne correspondent sturen" (blz. 25)".

eerste van de 27 berichtengeprogram-
meerde toets
“Afleiding tekst"

keuze van het bericht door
de geschreven aanwijzingen

te  volgen

Voor IDS 210 toestellen : gebruik de voorgeprogrammeerde toets om
toegang te verkrijgen tot de functie “Bericht" :

volg de instructies van
de gesproken gids

het volgende bericht
"4-Afl" wordt weergegeven

geprogrammeerde toets
of code van de functie

“Afleiding "niet storen""

het bericht "Niet storen"
wordt weergegeven
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Beluisteren van de ingesproken berichten tijdens uw afwezigheid

De diode bij  en de groene diode van uw toestel geven aan dat er een
of meer berichten zijn.

*Het bericht wordt eveneens gewist wanneer de persoon wordt teruggebeld.

een weergegeven bericht wissen

Voor IDS 210 toestellen : gebruik de voorgeprogrammeerde toets
om toegang te verkrijgen tot de functie “Bericht":

het raadplegen
beëindigen

terug naar
het vorig
bericht

naar het
volgende
bericht

het bericht
wissen

de persoon
terugbellen*

het hele
bericht lezen

de inhoud
van het bericht
weergeven

de datum en
het tijdstip
van het bericht
weergeven

het nummer  van de
afzender van het bericht

wordt weergegeven

de naam van de eerste
terug te bellen persoon

wordt weergegeven

het aantal ontvangen berichten
wordt weergegeven
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Uw kosten beheren

Uw oproepen rechtstreeks ten laste van klantenrekeningen
brengen...................................................................................................................................................... p. 34

Weten hoeveel de kosten bedragen van een extern gesprek uitgevoerd
vanop uw toestel voor een interne gebruiker................................................................... p. 34

De kosten van een extern gesprek ten laste van uw
bedrijf brengen...................................................................................................................................... p. 34
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Uw kosten beheren

Uw oproepen rechtstreeks ten laste van klantenrekeningen brengen

U kunt de kosten van uw externe gesprekken ten laste brengen van klantenrekeningen
van uw klanten.:

Op een projectcode tijdens een gesprek toe te voegen of te wijzigen :

Weten hoeveel de kosten bedragen van een extern gesprek uitgevoerd
vanop uw toestel voor een interne gebruiker

Na het gesprek wordt u teruggebeld en u kunt :

1. de informatie over het gesprek lezen 2. een taxatieticket printen :
(kosten, duur, aantal eenheden...) :

De kosten van een extern gesprek ten laste van uw bedrijf brengen*

Als u hiertoe bevoegd bent, kunt u in geval van verplaatsing of vanaf uw verblijfplaats,
een abonnee van het digitaal telefoonnet oproepen en de kosten van het gesprek ten
laste van uw bedrijf brengen.

*Voor meer bijzonderheden contact
opnemen met uw systeembeheerder.

nr. van het
digitaal
telefoonnet

nr. van het
toestel en de
controlecode

nr. van uw
bedrijf

Voor IDS 210 toestellen : gebruik de voorgeprogrammeerde toets
om toegang te verkrijgen tot de functie “Doorschakelen" :

2 keer

afleiding van de
oproep naar
uw correspondent
in wacht

gevraagde
externe
nummer

geprogrammeerde toets
of code van de functie
“Taxatieherinnering"

uw correspondent
wordt in wacht

geplaatst

in gesprek met de
interne gebruiker

geprogrammeerde toets
“Projectcode tijdens gesprek"

nr. van de
betreffende
klant

geprogrammeerde toets
of code van de functie

“Projectcode"
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Uw toestel aanpassen
en instellen
Programmering van uw individuele code.................................................................... p. 36

Regelen van uw beltoon ........................................................................................................ p. 36

Het contrastniveau van de tekstschermen regelen................................................ p. 36

Taalkeuze......................................................................................................................................... p. 37

De naam van een geprogrammeerde toets wijzigen ........................................... p. 37

Programmering van uw individueel repertorium..................................................... p. 37

Programmering van een afspraak ................................................................................... p. 38

Identiteit van het toestel dat u gebruikt ......................................................................... p. 39

Over uw luidspreker stemmingsmuziek laten horen ............................................ p. 39

Vergrendelen van uw toestel............................................................................................... p. 40

7 FL



Uw toestel aanpassen en instellen

Programmering van uw individuele code

De standaardcode van uw toestel is 0000.
Met deze code kunt u uw toestel vergrendelen (zie p.40).

Regelen van uw beltoon

U kunt de melodie en het geluidsniveau van uw toestel kiezen.

Het contrastniveau van de tekstschermen en de iconen regelen

De contrastmogelijkheden gaan van 4 tot 16.

achtereenvolgens indrukken
om het contrast te kiezen

weergeven
“2- Cntrst"
(achtereenvolgens indrukken)

het bericht
“1-Paswrd" wordt

weergeven

bevestigenkies de geluidss-
terkte (achtereen-
volgens indrukken)

kies de beltoon
(achtereenvolgens

indrukken)

de huidige
melodie
uitzenden

weergeven
"3-Melod" 

(achtereenvolgens
indrukken)

het nr. van de melodie en
de geluidssterkte worden

weergeven

het bericht
“1-Paswrd" wordt

weergeven

Elk cijfer van de code wordt weergegeven door een sterretje.

bevestigennieuwe code
(4 cijfers)

oude code
(4 cijfers)

het bericht
“1-Paswrd" wordt

weergeven
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Uw toestel aanpassen en instellen

Taalkeuze

De naam van een geprogrammeerde toets wijzigen

Om de parameter te wijzigen :

Programmering van uw individueel repertorium

bevestigente bewaren
interne of
externe nr.

de huidige
waarde
wissen

het huidige
nummer wordt
weergeven

een nieuwe
naam
intoetsen

de huidige
waarde
wissen

de huidige waarde
van de naam
wordt weergeven

nr. van het repertorium
(0 t/m 9)

Let op : u kunt de taak van de toets niet wijzigen (alleen de installateur kan deze
wijziging uitvoeren).

bevestigenvoer de
nieuwe
waarde in

verplaats de cursor naar
links of naar rechts

wis de
huidige
waarde

kies de
geprogrammeerde
toets

de huidige waarde
van de toets wordt

weergeven

het nr. en de functie
van de gekozen toets
worden weergegeven

uw keuze
bevestigen

taalkeuze
(toetsen
1 t/m 4)

weergeven
“4-Taal" (achtereenvol-
gens indrukken)

het bericht
“1-Paswrd" wordt

weergeven
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Uw toestel aanpassen en instellen

Programmering van uw individueel repertorium (vervolg)

* Een naam invoeren : op de toetsen van het numeriek klavier staan letters die
u kunt weergeven door achtereenvolgens indrukken.

Programmering van een afspraak

U kunt het tijdstip van een tijdelijke afspraak instellen
(eenmaal in de volgende 24 uur) :

Het programmeren van een permanente afspraak (iedere dag een herinnering
op hetzelfde tijdstip) :

Voor een tijdelijke afspraak meldt het tekstscherm “Afsprk: ... : ..."

bevestigentijdstip van
de afspraak

permanente
afspraak

bevestigentijdstip van de tijdelijke afspraak
(2 cijfers voor de uren, 2 cijfers

voor de minuten)

bericht
“3-Afsprk"

wordt weergeven

verplaats de cursor
naar links
of naar rechts

eenmaal drukken voor “A"
twee maal voor “B"
drie maal voor “C"

bevestigente bewaren
intern of
extern nr.

wissen van
de huidige waarde

intoetsen van
een nieuwe
naam

wissen van
de huidige
waarde

de huidige waarde
van de naam
wordt weergeven

nr. van het repertorium
(0 t/m 9)

Voor IDS 210 toestellen :

38
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Uw toestel aanpassen en instellen

Programmering van een afspraak (vervolg)

Op het geprogrammeerde tijdstip hoort u uw toestel bellen :

Om uw verzoek om teruggebeld te worden te wissen :

Identiteit van het toestel dat u gebruikt

Over uw luidspreker stemmingsmuziek laten horen

Over de luidspreker van uw toestel kunt u (afhankelijk van de configuratie)
stemmingsmuziek laten horen :

De muziek stopt zodra u in gesprek bent en hervat zodra u de hoorn
heeft neergelegd.

wissen met
dezelfde toets

toestel in rust, u hoort
de muziek

2 keer

het nummer van het toestel en
de betreffende naam worden

weergegeven

het bericht “3-Afsprk"
wordt weergeven

Indien u aan de lijn bent, knippert het tekstscherm en is er een geluidstoon te horen.
Wanneer er na de derde keer nog niet wordt opgenomen, wordt een tijdelijke afspraak
gewist, maar blijft een permanent verzoek in het geheugen.
Als uw toestel afgeleid is naar een ander toestel, wordt de afspraak
niet meegezonden.

om het antwoord te
bevestigen
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Uw toestel aanpassen en instellen

Vergrendelen van uw toestel

Met deze dienst kunt u de totstandkoming van ieder extern gesprek blokkeren
alsook iedere wijziging in de programmering van uw toestel :

ontgrendelen
van uw
toestel

vergrendelen
van uw
toestel

nr. van de
individuele
code
(4 cijfers)

ontgrendelen
van uw
toestel

vergrendelen
van uw
toestel

nr. van de
individuele
code
(4 cijfers)

geprogrammeerde toets of code
van de functie “Vergrendelen /
Ontgrendelen van een toestel” 
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Definities

ALGEMEEN REPERTORIUM :
Dit repertorium bevat alle verkorte nummers, die voor de gebruikers van
een installatie toegankelijk zijn.

BEANTWOORDEN VAN EEN OPROEP IN NACHTDIENST :
Mogelijkheid om een oproep te beantwoorden, die via het algemeen
oproepsysteem gesignaleerd wordt.

CONFERENTIE :
Dankzij deze service kan een gebruiker die in verbinding staat met twee
correspondenten, een gesprek voeren met drie deelnemers tegelijkertijd.

DIRECTEUR/SECRETARESSE :
Bijzondere mogelijkheden (filtering, afleiding) tussen een toestel van een directeur
en een toestel van een secretaresse.

EEN GESPREK DOORSCHAKELEN :
Mogelijkheid om een gesprek naar een andere gebruiker van de installatie
"over te zetten".

FILTERING :
Mogelijkheid om voor "directeur/secretaresse"-combinaties de oproepen
bestemd voor het toestel van de direkteur door te zenden naar één
of meerdere secretaresse-toestellen.

GROEP VAN TOESTELLEN :
Meerdere toestellen die allemaal onder eenzelfde nummer van de telefoongids
vallen. Een oproep naar dit nummer komt terecht bij een van de beschikbare
lijnen van de toestellen van de groep.

INDIVIDUELE CODE :
Deze code werkt als wachtwoord ter bescherming van de programmerings
- en vergrendelingsfuncties van de gebruiker (ingestelde standaardcode : 0000).

INDIVIDUEEL REPERTORIUM :
Dit repertorium bevat de individuele nummers van de gebruiker van een toestel.

INLUISTEREN :
Dienst waarbij een derde een gesprek tussen twee correspondenten kan
onderbreken.

INTERCOM :
Door deze dienst kunnen interne oproepen worden ontvangen doordat ze
automatisch met de luidspreker worden verbonden.
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Definities

ISDN  :
Digitaal telefoonnet (Integrated Services for Digital Networking).

LIJNTOETS :
Toets die een lijnverbinding tot stand brengt, zodra deze ingedrukt wordt.

MULTIFREQUENTIE (DTMF) :
Men dient soms tijdens een gesprek codes in multifrequentie te sturen (DTMF
codes). Dit wordt gedaan wanneer een gebruiker een ingesproken berichten-server
wenst te raadplegen of toegang wil krijgen tot een automated attendant of een op
afstand te raadplegen antwoordapparaat.

MULTILIJNTOESTEL :
Toestel dat over meerdere lijnen beschikt.

OPVANGGROEPEN :
Door deze dienst kan een oproep die bestemd is voor een ander toestel worden
beantwoord. De opvang van de oproep komt binnen een opvanggroep tot stand.

PARKEREN VAN EEN OPROEP :
Dankzij deze dienst kan een gesprek in wacht worden geplaatst vanop een
toestel dat "bevoegd" is tot een installatie.

RUGGESPRAAK :
Mogelijkheid om van correspondent te wisselen wanneer men twee verschillende
correspondenten aan de lijn heeft.

SUBADRES :
Om via ISDN de fax, PC of telefoon van uw correspondent te bereiken, kan het
noodzakelijk blijken om aan het nummer een "subadres" van vier cijfers toe
te voegen.

WACHT :
Mogelijkheid om een correspondent in wacht te zetten om een tweede
handeling te kunnen verrichten alvorens vanuit hetzelfde toestel het
gesprek later te hervatten.
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A

Afleiding :
• afleiden van de oproepen naar een ander nummer ........................................................ p. 28
• afleiden van de oproepen naar een gesproken berichtendienst............................... p. 28
• afleiden van de oproepen van uw groep ................................................................................ p. 30
• afleiden van de oproepen zodra u in gesprek bent.......................................................... p. 30
• een selectieve afleiding uitvoeren................................................................................................ p. 29
• keuze van de oproepen ..................................................................................................................... p. 28
• uw oproepen afleiden naar uw personenzoeker................................................................ p. 29
• wissen van alle afleidingen............................................................................................................. p. 30
• zijn oproepen laten doorsturen vanop een ander toestel .............................................. p. 29

Afwezigheid :
• beluisteren van de ingesproken berichten tijdens uw afwezigheid......................... p. 32
• een bericht van afwezigheid achterlaten voor uw interne correspondenten.............. p. 31

Automatische heroproep
(automatisch door uw interne bezette correspondent teruggebeld worden) ........ p. 10

B

Beantwoorden van een oproep :
• afspraak (programmering van een afspraak)....................................................................... p. 38
• beantwoorden van een tweede oproep tijdens een gesprek ...................................... p. 16
• een oproep beantwoorden............................................................................................................... p. 10

Beltoon :
• beantwoorden van de algemene bel ......................................................................................... p. 22
• de beltoon ontvangen van de gesuperviseerde oproepen............................................ p. 22
• regelen van uw beltoon ..................................................................................................................... p. 36

Bericht :
• beluisteren van de ingesproken berichten tijdens uw afwezigheid......................... p. 32
• de ingesproken berichten beluisteren ....................................................................................... p. 31
• een bericht van afwezigheid voor uw interne correspondenten achterlaten.. ............ p. 31

Berichtendienst :
• afleiden van de oproepen naar een gesproken berichtendienst............................... p. 28
• een geschreven bericht naar een interne correspondent sturen.............................. p. 25

Biep :
• een "biep" van uw personenzoeker ontvangen................................................................... p. 26
• een interne correspondent oproepen via zijn personenzoeker (biep) ................... p. 24
• uw oproepen afleiden naar uw personenzoeker................................................................ p. 29
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Index

C

Code (uw individueel repertorium programmeren).............................................................. p. 36

Conferentie ................................................................................................................................................... p. 17

D

Doorschakelen ........................................................................................................................................... p. 17

F

Filtering........................................................................................................................................................... p. 22

G

Geheim :
• u afzonderen van uw correspondent......................................................................................... p. 13
• uw identiteit geheim houden .......................................................................................................... p. 12

Geheugen (een nummer tijdelijk in het geheugen opslaan) .......................................... p. 10

Groep :
• afleiden van de oproepen van uw groep ................................................................................ p. 30
• oproepen van andere toestellen afgeleid krijgen................................................................ p. 23
• tijdelijk uw toestelgroep verlaten .................................................................................................. p. 24
• van toestellen........................................................................................................................................... p. 25

H

Handenvrij (oproepen of antwoorden zonder de hoorn op te nemen).................... p. 8

Herhaling nummer :
• heruitzending laatste nummer ....................................................................................................... p. 10
• tijdelijk een nummer opslaan om uw oproep te hernieuwen ..................................... p. 10

I

Identiteit :
• identiteit van het toestel dat u gebruikt..................................................................................... p. 39
• uw identiteit geheim houden .......................................................................................................... p. 12

Inluisteren (in een intern gesprek)................................................................................................. p. 19

Intercom (een oproep over de intercom ontvangen) .......................................................... p. 11

In wacht plaatsen :
• een externe correspondent parkeren......................................................................................... p. 18
• uw correspondent in wacht plaatsen........................................................................................ p. 18

ISDN (een ISDN correspondent oproepen)............................................................................... p. 12
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K

Klantrekening (Uw gesprekken rechtstreeks ten laste brengen
op klantrekeningen)................................................................................................................................. p. 34

Kosten :
• de kosten van een extern gesprek ten laste van uw bedrijf brengen.................... p. 34
• weten hoeveel de kosten bedragen van een extern gesprek ..................................... p. 34

L

Lijn (een externe lijn toekennen) ..................................................................................................... p. 26

Luidspreker :
• een correspondent oproepen via zijn luidspreker.............................................................. p. 24
• over uw luidspreker stemmingsmuziek laten horen......................................................... p. 39
• tijdens het gesprek de luidspreker aanzetten....................................................................... p. 13

M

Muziek (stemmingsmuziek over uw LS uitzenden) ............................................................. p. 39

N

Naam (uw interne correspondent via zijn naam oproepen)........................................... p. 9

Niet gestoord worden............................................................................................................................ p. 31

O

Operator :
• tijdelijk beantwoorden in plaats van de operator................................................................ p. 23

Oproep :
• extern ............................................................................................................................................................ p. 8
• intern/operator ........................................................................................................................................ p. 8
• van een tweede correspondent tijdens een gesprek ....................................................... p. 16
• via de naam.............................................................................................................................................. p. 9

Oproepen in wacht (informatie daarover) ................................................................................. p. 19

Opvang (van een oproep op een ander toestel).................................................................... p. 23

P

Parkeren van een oproep (een externe correspondent in wacht plaatsen)......... p. 18
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R

Repertorium :
• een nummer van het algemeen repertorium oproepen ................................................. p. 10
• oproepen via uw individueel repertorium................................................................................ p. 9
• programmering van uw individueel repertorium ................................................................ p. 37

Ruggespraak (een tweede correspondent oproepen)........................................................ p. 16

Ruggespraak (van de ene naar de andere correspondent gaan) .............................. p. 17

T

Taal (taalkeuze).......................................................................................................................................... p. 37

Tekstscherm (het contrast instellen)............................................................................................. p. 36

Toetsen (de waarde bij een toets wijzigen).............................................................................. p. 37

U

Uitzenden in DTMF .................................................................................................................................. p. 11

Uw toestel aanpassen en instellen :
• programmering van een afspraak............................................................................................... p. 38
• programmering van uw individuele code ............................................................................... p. 36
• programmering van uw individueel repertorium ................................................................ p. 37
• regelen van uw beltoon ..................................................................................................................... p. 36
• regelen van het contrast van de tekstschermen................................................................. p. 36
• taalkeuze..................................................................................................................................................... p. 37
• wijzigen van de waarde die bij een toets behoort............................................................. p. 37

V

Van de ene correspondent naar andere gaan (ruggespraak)..................................... p. 17

Vergrendelen/ontgrendelen (van het toestel) ......................................................................... p. 39

W

Wacht (uw correspondent in wacht plaatsen)........................................................................ p. 18
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De digitale serie 
Belgacom IDS toestellen :
4 toestellen, aansluitingskastjes, controlemodules

De meest gebruikersvriendelijke digitale telefoon :
• 12 programmeerbare toetsen ; multilijn,
• nummer of naam van de correspondent (tekstscherm),
• versterkte geluidsweergave en handenvrij,
• gemakkelijke telefoonhoorn,
• oproepen via de naam (alfabetisch klavier),
• gespreksiconen(om u van de ene naar

de andere correspondent te leiden...),

Opties :
• supervisiemodules 20 of 40 toetsen, 
• geïntegreerde aansluitingskastjes.

De digitale telefoon met de hoogste prestaties :
• 24 programmeerbare toetsen ; multilijn,
• contekstuele informatie en handelingen

(breed tekstscherm),
• navigator en toetsen behorend bij tekstscherm,
• versterkte geluidsweergave en handenvrij,
• gemakkelijke telefoonhoorn,
• oproepen via de naam van de interne

correspondenten (alfabetisch klavier),
• gespreksiconen

(om u van de ene naar de 
andere correspondent te leiden...),

Opties :
• supervisiemodules 20 of 40 toetsen,
• geïntegreerde aansluitingskastjes.

Module met 20 toetsen :
• toetsen voor rechtstreeks

oproepen,
• gespreksiconen,

• functietoetsen.

Supervisiemodules

Module met 40 toetsen :
• toetsen voor rechtstreeks

oproepen,
• gespreksiconen,

• functietoetsen.
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De meest simpele digitale telefoon :
• 8 geheugentoetsen ; enkele lijn,
• berichtenlampje,
• compact & wandophanging,

Optie :
• externe aansluitingskastjes.

De meest efficiënte digitale telefoon :
• 8 programmeerbare toetsen, 2 lijnen,
• nummer of naam van de correspondent (tekstscherm),
• berichtenlampje,
• versterkte geluidsweergave,
• compact & wandophanging,

Optie :
• externe aansluitingskastjes.

Aansluitingskastjes :
voor de hele serie beschikbaar, met de volgende
mogelijkheden :

• gebruik van toepassingen van ondersteunde telefonie (CTI),
• data-overdracht (V24,...),
• aansluiting van analoge terminals (fax, modem,...),
• aansluiting van ISDN terminals (PC met ISDN kaart, fax G4...).
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