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Gebruikershandboek

Deze handleiding beschrijft de diensten die worden geboden door het
operatortoestel (OT) BELGACOM IDS 310 aangesloten op een IS16/48/80/160 systeem.

Deze handleiding behandelt slechts de functies die specifiek zijn voor het operatortoestel
BELGACOM IDS 310 (raadpleeg de gebruikershandleiding van het toestel 
voor de beschrijving van de andere diensten) :

beperkte inbedrijfstelling,

reservering van een bundel externe lijnen voor uitsluitend gebruik van het operatortoestel,

afleiding van oproepen bestemd voor het operatortoestel,

stemmingsmuziek over de externe luidspreker,

beantwoorden van een oproep via parlofoon,

programmering.

Het is de taak van het operatortoestel externe oproepen te ontvangen en deze 
af te leiden naar de toestellen van de installatie.

Afhankelijk van uw oproepen- en berichtenverkeer kunt u een of meer operatortoestellen 
hebben :

in een groep : alle toestellen bellen tegelijkertijd,

gebruikt volgens tijdzones : alleen de toestellen die zijn ingezet voor de bediening van 
het verkeer bellen.

Deze verdeling wordt door uw installateur uitgevoerd.
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Geeft de te volgen 
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Beschrijving van een 
handeling of een context.

Tekst tegen blauwe
achtergrond
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Kleine iconen of tekst kunnen de symbolen verduidelijken.
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Presentatie van het toestel

Geheime toets om uw
correspondent u niet 
te laten horen.

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

om het volume van de LS of 
de hoorn te verhogen.

Luidspreker (LS) :
om een gesprek te voeren.

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

Audio toetsen

Navigator
Hiermee kunt u een paar bladzijden 
van het tekstscherm doorlopen en 
een regel selecteren (de onderste 
regel is impliciet actief).

Vorige bladzijde Volgende bladzijde

Bovenste regel

Onderste regel

Stuurtoets : informeren of wijzigen van uw programmering.

Definitie van de functie van de dynamische toetsen
in rust en van de voorgeprogrammeerde toetsen.+

Wijziging van de waarde bij een toets.+

Identiteit van het toestel.+

• Beëindigen van
een oproep of een
programmering.

om het volume van de LS 
of de hoorn te verlagen.

•

•

•

•

•

•

•

•
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Presentatie van het toestel

Heroproep van het nummer van uw 
keuze.
Heroproep van het laatst uitgezonden   
nummer.
Verbiedt uitzenden van externe 
oproepen.

Afspraak vaststellen.
Opvang van een oproep bestemd voor 
een derde.

Afleiding van uw oproepen naar een 
ander nummer.

Zo nodig meer informatie weergeven.

Aanpassen van uw toestel.

Programmering van de bedrijfsgegevens.

Programmering en beheer van de 
installatie.

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

Gespreksiconen Functieiconen

Voorgeprogrammeerde functietoetsen :

Sommige andere toetsen moeten afhankelijk van uw wensen door uw installateur 
worden geprogrammeerd :

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

Toegang tot uw individueel repertorium.

Toegang tot de verschillende boodschappendiensten.

Oproep van een ISDN correspondent.De oproepen naar een andere bestemming afleiden.

Normale of beperkte mode.Lijnen 1 tot 15 : Externe lijntoetsen van 
uw installatie.

Supervisie van de groep.Interne of externe oproeptoets

Gesprek in gemeenschappelijke wacht.

Functie die een handeling vraagt.Gesprek in wacht.

Functie die een handeling vraagt.Gesprek in gang.

Geactiveerde functie.Inkomende oproep (knipperend).

Lampje met drie kleuren
Het lampje op uw toestel verschaft u een veilige bewaking van de installatie. Het kan vijf 
verschillende toestanden aannemen (kleur + knipperen) :

Groen langzaam knipperend : aanwezigheid van een bericht (spraak, geschreven) of
de aanwezigheid van een oproep in het repertorium van de laatst bellende correspondenten.

Oranje ononderbroken : geeft verkeersoverbelasting aan van niveau 1 (1 oproep komt in wacht).

Oranje langzaam knipperend : test van het toestel.

Rood ononderbroken : geeft verkeersoverbelasting aan van niveau 2 (een oproep is langer dan 20
seconden zonder antwoord gebleven of er zijn meer oproepen in wacht dan in behandeling door het OT).

Rood langzaam knipperend : aanwezigheid van verscheidene systeemberichten met beperkte
urgentie of van een zeer ernstig systeembericht dat een materiële systeemstoring aangeeft.

Tekstscherm en dynamische toetsen
Bevat 2 regels en verscheidene bladzijden die informatie over uw correspondent geven 
en de functies die toegankelijk zijn via de toetsen die bij de schermregels behoren.

Doorschakelen van een oproep naar
een ander toestel.
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Voorzorgen voor het gebruik
Let erop dat uw telefoontoestel nooit met water in aanraking komt. Om uw toestel te reinigen kunt u
echter een weinig vochtig doekje gebruiken.
Gebruik nooit oplosmiddelen (trichloorethyleen, aceton, enzovoort) die het kunststof oppervlak van
uw toestel zouden kunnen beschadigen. Gebruik geen schoonmaakmiddelen in de vorm van een
verstuiver.

Aanbrengen van het etiket van de programmeerbare toetsen
U kunt de voorgedrukte etiketten die bij het toestel meegeleverd zijn, 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

Presentatie van het toestel
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De Taken van het 
operatortoestel (OT)

Naar beperkte dienst overgaan ......................................................................................... blz. 10

Reserveren van bundels ........................................................................................................ blz. 10

Oproepen bestemd voor het OT manueel afleiden ................................................ blz. 10

Stemmingsmuziek uitzenden over de externe luidspreker................................ blz. 11

Een oproep via parlofoon beantwoorden .................................................................... blz. 11

Een hoofdtelefoon gebruiken............................................................................................... blz. 11
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De taken van het operatortoestel (OT)

Naar beperkte dienst overgaan

Met deze dienst kunt u de installatie in beperkte dienst zetten :
Alle binnenkomende oproepen worden naar de algemene bel of naar een 
geprogrammeerd toestel afgeleid :

Reservering van bundels

Om een volledige beschikbaarheid van het operatortoestel en dus een betere 
ontvangst te waarborgen, is het mogelijk een bundel externe lijnen te reserveren 
die slechts door operatortoestel(len) zal worden gebruikt :

Oproepen bestemd voor het OT manueel afleiden

In geval van afwezigheid kan de operator alle voor hem bestemde oproepen
(alle externe binnenkomende oproepen en interne oproepen via toets 11) :

Om de reservering te annuleren moeten dezelfde handelingen worden verricht.

het icoon van de toets
"Operator Afl" geeft de 
activatie van de dienst aan

operatorcode 
(standaard-
waarde 1954)

geprogram-
meerde toets

"Operator Afl"

het tekstscherm en een
zoemtoon melden u dat
de dienst is aanvaard

Om de reservering te annuleren moeten dezelfde handelingen worden verricht.

het icoon van de toets 
"Voorbeh Lijn" geeft de 
aktivatie van de dienst aan

operatorkode 
(standaard-
waarde 1954)

geprogram-
meerde toets

"Voorbeh Lijn"

het tekstscherm en een
zoemtoon melden u dat
de dienst is aanvaard

Als van tevoren door uw installateur een externe bestemming is geprogrammeerd,
activeert de overgang naar beperkte dienst automatisch de afleiding van de voor 
het OT bestemde oproepen naar deze bestemming.

Om naar de normale dienst terug te keren moeten dezelfde handelingen worden 
verricht.

het icoon van de toets 
"Norm/Beperkt" geeft 
de activatie van de dienst aan

operatorcode 
(standaardwaarde 
1954)

vaste toets
"Norm/Beperkt"

het tekstscherm en een
zoemtoon melden u dat
de dienst is aanvaard

10



De taken van het operatortoestel (OT)

Stemmingsmuziek uitzenden over de externe luidspreker

Een oproep via parlofoon beantwoorden

U wordt op dezelfde wijze over de komst van een oproep via de parlefoon 
geïnformeerd als bij een toesteloproep :

Om de deur te openen :

Een hoofdtelefoon gebruiken

In plaats van een hoorn kunt u een hoofdtelefoon aansluiten :
De configuratie van de hoofdtelefoon mode moet door uw systeembeheerder 
worden uitgevoerd.

Om te beantwoorden of op te roepen :

Om tijdens het gesprek de luidspreker te activeren of te desactiveren :

de intercom 
desactiveren

de bijbehorende 
diode licht op

Om te beantwoorden over de intercom :

functie geactiveerdu bent in gesprek

functie geactiveerd

geprogrammeerde toets  
"Deur" of code van 
de functie “#10"

handenvrijhoorn 
opnemen

de naam of het nummer
van de parlofoon 
wordt zichtbaar

u hoort uw toestel 
bellen

Om de reservering te annuleren moeten dezelfde handelingen worden verricht.

het icoon van de toets 
"Achtgrd Muz" geeft 
de activatie van de dienst aan

operatorcode 
(standaard-
waarde 1954)

geprogram-
meerde toets

"Achtgrd Muz"

het tekstscherm en een
zoemtoon melden u dat
de dienst is aanvaard

11
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Programmering

Toegang tot de programmering ......................................................................................... blz. 14

Programmering van het algemeen repertorium (AlgRep) ................................. blz. 14

Programmering van datum en tijd (Klok) .................................................................... blz. 14
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Programmering

Toegang tot de programmering

Het operatortoestel IS16/48/80/160 systeem heeft toegang tot programmering-
diensten van algemeen belang :

Programmering van het algemeen repertorium (AlgRep)

Met deze functie kunt u de verkorte algemeene nummers programmeren die voor 
alle gebruikers van uw systeem toegankelijk zijn :

Om een ander verkort nummer op te slaan :

Programmering van datum en tijd (Klok)

Om datum en tijd te wijzigen :

volgende 
letter

vorige 
letter

datum en 
tijd invoeren

in de 
programmering functie

om een ander verkort 
nummer te kiezen

toets het nummer in
(maximaal 22 cijfers)

toets de naam in 
(maximaal 16 letters)

het verkorte 
geprogrammeerde 

nummer wordt zichtbaar

het tekstscherm plaatst 
u op het eerste 

afgekorte nummer

in de 
program-

mering functie

toegangscode 
(standaardwaarde 1954)

toegang tot 
de programmering

14
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Verschillende instellingen van
de "Abonnee" - toestellen

Toegang tot de functie "Abonn" ......................................................................................... blz. 16

Naam van de abonnee (Naam) ........................................................................................ blz. 16

De individuele code opnieuw initialiseren (ResCod) ............................................ blz. 16

Taal van het tekstscherm van een abonnee (Taal) ................................................ blz. 16

Individuele repertoria van een abonnee (IndRep) .................................................. blz. 17

Onderscheidingsprofielen van een abonnee (Sperng)........................................ blz. 17
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Verschillende instellingen van de "Abonnee" - toestellen

Toegang tot de functie "Abonne"

Dankzij deze functie heeft u toegang tot de verschillende parameters die zijn 
geprogrammeerd voor een gebruiker of een "Abonnee" van uw systeem, 
geïdentificeerd door een toestelnummer :

Naam van de abonnee (Naam)

Om de naam te wijzigen:

De individuele code opnieuw initialiseren (ResCod)

Biedt u de mogelijkheid de door een "Abonnee" van het systeem geprogrammeerde 
code te annuleren en weer de standaardcode (0000) in te stellen :

Taal van het tekstscherm van een abonnee (Taal)

Hiermee kunt u de taal van het tekstscherm van de gekozen "Abonnee" kiezen.
Druk deze toets achtereenvolgens in om de andere mogelijke talen te zien:

de keuze wordt zichtbaar 
op de eerste regelin de "Abonne"-functie

in de "Abonne"-functie

Het is verplicht de naam in te voeren in de vorm naam/spatie/voornaam.

volgende lettervorige letter

naam 
intoetsen

in de "Abonn"-functie

het te program-
meren toestel-
nummer invoeren

toegang tot de 
programmerig-functie

"Abonne"

in de 
programmering

16



Verschillende instellingen van de "Abonnee" - toestellen

Individuele repertoria van een abonnee (IndRep)

Hiermee kunt u het repertorium van de gekozen "Abonnee" opzetten :

Om de naam of het nummer te wijzigen :

Onderscheidingsprofielen van een abonnee (Sperng)

Hiermee kunt u op iedere abonnee een onderscheidingsprofiel toepassen :

Ieder profiel (heel laag, laag (de ingestelde standaardwaarde), middeln en hoog) heeft
invloed op de verbindings-mogelijkheden tussen een toestel en een correspondent 
van het digitale telefoonnet (toegang verboden, toegang beperkt, algehele toegang…).

keuze van het
onderscheidings-
profiel

de keuze wordt zichtbaar
op de eerste regel

in de 
"Abonn"
functie

volgende 
letter

vorige 
letter

toets het 
telefoon 
nummer in
(max. 22 cijfers)

toets de 
naam in 
(max. 8 letters)

het tekstscherm plaatst u
op de het eerste nummerin de "Abonn"-functie

17
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Aanvullende 
functies "Expert"
Toegang tot de functie "Expert".......................................................................................... blz. 20

Tabel van de projectcodes (PrjCod)................................................................................ blz. 20

Rechtstreekse nummers van de toestellen (PubNum) ........................................ blz. 20
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Aanvullende functies "Expert"

Toegang tot de functie "Expert"

Tabel van de projectcodes (PrjCod)

Hiermee kunt u de tabel met de projectcodes programmeren waardoor een 
"Abonnee" zijn gesprekskosten kan opvoeren:

Bij "param 1" Bij "param 2"

Rechtstreekse nummers van de toestellen (PubNum)

Hiermee kunt u de inhoud van de tabel met rechtstreekse nummers 
(Inkiesnummers) van de "Abonnees" (toestellen) van onze installatie programmeren :

nr. in lijst 
van het 
eerste toestel

aantal 
toestellen in het
bereik (99 max.)

rechtstreeks 
nr. of nr. van 
begin van bereik

een in
gang
maken

in de functie
"Expert"

"Mask" : aantal cijfers : geen, 1 t/m 9 of NORM (standaardwaarde : 4).

"Sperng" : onderscheidingsprofiel zonder, 1 t/m 16, die van de abonnee (TOEST) 
of die van de gebruiker (GAST).

aantal gemas-
keerde 
cijfers 
aangeven

onderscheidings-
profiel 
aangeven

aangeven of 
wachtwoord 
vereist is 
of niet

aangeven 
of identiteit
vereist is 
of niet

16 letters 
max.

16 cijfers 
max.

een ingang
maken

in de functie
"Expert"

toegang tot de functie 
programmering "Expert"in de programmering

20



Aanvullende functies "Expert"

Rechtstreekse nummers van de toestellen (PubNum) (vervolg)

Om een ingang te wijzigen :

Ontvangst- en wachtberichten (Muziek)

Hiermee kunt u parameters programmeren voor ontvangstberichten :

“Luiste" laat de verschillende opgenomen ontvangst- en wachtberichten beluisteren :

Met "OpnBer" kunt u de verschillende ontvangstberichten opnemen :

Omdat op wacht muziek auteursrechten rusten, dient u hierover bij de bevoegde 
instantie inlichtingen in te winnen.

de tijdsduur van 
de opname wordt 

weergegeven

om te 
stoppen

ontvangst-
bericht 
opnemen

het tekstscherm vraagt 
u met de opname 

te beginnen

in de functie
"Expert"

standaard 
wachtmuziek

keuze van 4 berichten

in de functie
"Expert"

3 keuzen verschijnen : “Luiste",
"OpnBer" en "Preann"

in de functie
"Expert"

de inhoud wijzigen 
van de weergege-
ven ingang

een specifie-
ke ingang
kiezen

verder naar 
volgende 
ingang

terug naar 
vorige 
ingang

21



Aanvullende functies "Expert"

Ontvangst- en wachtberichten (Muziek) (vervolg)

Hiermee kunt u de wachtberichten toepassen op toestellen of groepen (ten 
hoogste 15), geprogrammeerd met hun rechtstreekse nummers en afhankelijk 
van tijdzones :

Draadloze DECT toestellen

Hiermee kunt u DECT toestellen beheren en DECT GAP toestellen toevoegen :

Om een DECT GAP toestel toe te voegen :

Om een DECT toestel te vervangen door een DECT GAP toestel :

volg de aanwijzin-
gen van het 
tekstscherm

wachten op registratie
vanop het 

DECT GAP toestel

het scherm geeft 
"In werking" weer

lijstnummer van 
een DECT toestel

in de functie "Expert"

registratie van een 
DECT GAP toestel

in de functie "Expert"

“Mode" keuze van de mode : MODE 1, MODE 2, MODE 1 BEZET, MODE 2 BEZET, OFF
MODE 1 : de externe correspondent hoort het bericht van het begin tot het eind, daarna belt het toestel.
MODE 2 : de externe correspondent hoort het bericht terwijl het toestel belt.
MODE 1 BEZET : zelfde als mode 1 uitsluitend als toestel of groep bezet zijn.
MODE 2 BEZET : zelfde als mode 2 uitsluitend als toestel of groep bezet zijn.
OFF : geen toegang tot de ontvangst.

“Volgnd" : keuze van de tijdzone : weergave van de aanvangstijd.

keuze van het
ontvangstbericht

keuze van 
de werkwijze

keuze van
de tijdzone

nr. bestemming
inkiesnummer
van het toestel
of betreffende
groep

een ingang
maken

in de functie
"Expert"

22
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Aanvullende functies "Expert"

Wijziging van het operator wachtwoord (Paswrd)

Hiermee kunt u de toegangscode of het wachtwoord van de operator sessie 
wijzigen :

Het systeem opnieuw initialiseren (SysRst)

Hiermee kunt u een koude of warme herstart van het systeem bewerkstelligen :

Aflezing van de telefoonverkeertellers (TraCnt)

Deze functie maakt het raadplegen van de tellers van het telefoonverkeer binnen 
het systeem mogelijk (aantal inkomende- en uitgaande, beantwoorde, wel of niet 
tot stand gekomen en doorverbonden gesprekken).

Reset van 
alle tellers 

Raadplegen 
van de volgende 
teller 

Raadplegen van
de voorgaande
teller

functie
"Expert"

Een koude herstart heeft tot gevolg dat de standaardwaarden van uw systeem 
weer worden ingesteld (verlies van uw specifieke configuratie). Het verzoek 
om opnieuw te initialiseren moet worden bevestigd.

in de functie
"Expert"

voeg nieuwe 
code in 
voor controle

voeg nieuwe 
code in 
(4 cijfers)

het tekstscherm vraagt u 
de nieuwe code 
te bevestigen

voeg oude 
code in 
(4 cijfers)

het tekstscherm
vraagt u 

de nieuwe code

het tekstscherm
vraagt u 

de oude code

in de functie
"Expert"
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