
De volgende toetsen op uw toestel hebben een speciale functie:

Frans werd voorgeprogrammeerd.
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(1, 2, 3, enz.)
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De eerste keer dat u uw mailbox opent, zal de gesproken gids u vertellen
hoe u uw paswoord (4 cijfers) moet ingeven en uw naam moet inspreken.

Deze eenvoudige en vaak uitvoerde handeling
om uw mailbox te openen wordt op de volgende
pagina's vervangen door het symbool:
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MAILBOX AANPASSEN
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VOOR EEN GOED BEGRIP VAN UW TOESTEL

U kan drie verschillende begroetingen opnemen en kiezen welke moet 
worden uitgezonden

� Kies de mode 3 begroetingen

� Selecteer uw begroeting

PRAKTISCHE TIP

Iedere beller luistert naar uw persoonlijke begroeting. Daarom is het aan te
raden om uw begroeting zoveel mogelijk aan uw eigen situatie aan te passen.
De volgende berichten kunnen door u voor eigen gebruik worden gewijzigd.

“Hallo, dit is de mailbox van Mr./Mevr. (naam) ............... Ik ben afwezig tot ..uur. Gelieve
een bericht met uw naam en telefoonnummer in te spreken en ik bel u terug zodra ik op
kantoor ben."

“Hallo, dit is de mailbox van Mr./Mevr. (naam) ............... Ik ben afwezig tot ..uur.  Gelieve
een bericht met uw naam en telefoonnummer in te spreken en ik bel u terug zodra ik op
kantoor ben. Of kies 0 voor de centrale."

“Hallo, dit is de mailbox van (naam) .................Ik ben met vakantie tot (datum).................
Gelieve een bericht met uw naam en telefoonnummer in te spreken en ik bel u terug
zodra ik op kantoor ben. Indien u iemand anders wenst te spreken, druk op 0 voor de
centrale. Dank u."
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Het lichtje op uw toestel geeft aan dat er berichten werden ingesproken.
Wis de afleiding naar de voice mail en beluister uw boodschappen:

Bij het beluisteren van de berichten, kan u:

U kan een bericht onmiddellijk beantwoorden. De bestemmeling ontvangt
het bericht in zijn mailbox.
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TERWIJL U WEG BENT- WANNEER U TERUGKEERT-

U kan worden verwittigd dat er een bericht werd ontvangen
(indicatorfunctie "Bericht ontvangen"):

� Thuis/in uw hotel,
� op uw mobiele telefoon,
� op uw personenzoeker.

De voice mail zal een bel laten rinkelen ofwel meteen na ontvangst ofwel 
op een voorgeprogrammeerd tijdstip om u te verwittigen dat een bericht 
werd ontvangen. Programmeer de telefoonnummers die moeten worden 
gecontacteerd en de tijdstippen waarop dit moet gebeuren.

� De indicatorfunctie “Bericht ontvangen" activeren.

* Voor de indicatorfunctie "Bericht ontvangen", moet door de
installatiebeheerder toestemming verlenen.

� De tijdsinstelling programmeren

� Het oproepnummer voor de indicator "Bericht ontvangen":

Indien u een personenzoeker wenst op te roepen, kies 1 (of 2)
gevolgd door het nummer van de personenzoeker.
Indien u de toegangscode niet weet of indien u andere details over
de personenzoeker wenst, kan u contact opnemen met de systeem-
beheerder contacteren.
Wis de indicatorfunctie "Bericht ontvangen", zodra u terug op kantoor bent.
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opties

Indien u de oproep niet beantwoord, zal hij herhaald worden
(behalve voor de personenzoeker). De tijd tussen de oproepen is
geprogrammeerd.

Taalkeuze (optioneel)

Uw mailbox openen

De begroeting veranderen

Berichten beluisteren

Opgeslagen berichten beluisteren

Het paswoord wijzigen

Een bericht beantwoorden

Van een bericht worden verwittigd
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U wenst uw berichten onmiddellijk te beluisteren

U wenst u berichten later te beluisteren

Alle opties die voor “Beluisteren van opgeslagen berichten" zijn ook
beschikbaar bij het beluisteren van het bericht.
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Gelieve hiervoor enkel een multifreqüentietoestel te gebruiken.

Enkel de systeembeheerder kan toestemming geven voor het
"onmiddellijk beluisteren" van uw gesproken berichten.
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U kan een bericht voor één of meerdere personen nalaten door de volgende
nummers te kiezen:
� het nummer van de mailbox,
� het nummer van een distributielijst: de nummers gaan van 001 tot 050,
� het nummer van de algemene distributielijst: kies 000 om een bericht 

te versturen aan iedereen met een mailbox.

U kan een externe of intern bericht nalaten door de persoon rechtstreeks
op te bellen.
Van buitenaf, moet u het inkiesnummer van de voice mail vormen in plaats
van uw mailbox te openen.

Via een distributielijst kan u een boodschap sturen aan verscheidene
personen op de lijst. Het systeem kent automatisch een getal (3 cijfers)
toe aan uw namenlijst. Zo kan u een boodschap sturen naar de mailbox
van elke naam op de lijst.
Alvorens een lijst te definiëren, kan u:
� Bestaande lijsten beluisteren of wijzigen

� Een nieuwe lijst aanmaken
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vorm de eerste drie letters van 
de naam die u wenst op te roepen

indien het systeem verscheidene namen vindt,
selecteer een naam of geef bijkomende letters in

Indien u het nummer van de mailbox niet kent, kan u de naam van 
de eigenaar spellen of de eerste letters van de familienaam ingeven.
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bevestigeneen bericht
opnemen

een bericht
versturen

IN EEN TEAM WERKEN

U kan controleren of de bestemmeling naar uw oproep heeft geluisterd.
Het systeem zendt het bericht opnieuw uit indien er nog niet werd naar
geluisterd.

De systeembeheerder kan informatieberichten inspreken.
U kan ze beluisteren via uw mailbox.

Bepaalde berichten kunnen ook voor anderen belangrijk zijn. U kan een kopie
van uw bericht naar één of meer personen doorsturen.
Neem een kleine inleiding op zodat de bestemmeling weet dat u de bericht
naar hem hebt doorgestuurd:

bevestigen het nummer 
van de mailbox of het 
nummer van de 
distributielijst vormen

wissen en
opnieuw
opnemen

opnieuw
beluisteren

bevestigen

de bericht
copiëren

een kleine
inleiding inspreken

de bericht
beluisteren

infoboxen

de bericht
beluisteren

volgende bericht kies het menu
van de
correspondent

de goede
ontvangst
controleren

de bericht
beluisteren

beëindigenbevestigen

ander mailboxnummers
vormen

het nummer
kiezen van de
persoon die u opbelt

wissen en
opnieuw
inspreken

opnieuw
beluisteren

bevestigen

Lokale oproep Interne oproep

Beluisteren van berichten indien de indicator
aangeeft dat er berichten werden ingesproken

Het beluisteren van berichten van op afstand

Een bericht verzenden

Een distributielijst aanmaken

Een distributielijst aanmaken (vervolg) Standaard boomstructuur

Controleren of een bericht werd ontvangen

Luisteren naar de berichten van de infoboxen

Een bericht copiëren

Deze menu-opties worden weergegeven indien u op "0" drukt.

Beknopte 
Handleiding

Forum IS16/48/80/160

Gesproken 
berichtendienst
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