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1 Introductie 

 

Deze handleiding beschrijft hoe je verschillende mogelijkheden van de ForumTM 
3000 kan gebruiken met een eenvoudige analoge telefoon door het vormen van 
codes om een feature te selecteren. Deze informatie kan je ook terugvinden op de 
‘Verkorte handleiding’ papieren versie, geleverd samen met de ForumTM 3000. Een 
complete set van handleidingen voor de ForumTM 3000 kan je vinden op de 
Belgacom website  www.belgacom.be 

 

 
Een oproep maken 
 

2 Externe oproep maken via willekeurige buitenlijn 

 

• Neem de hoorn op 

• U hoort de interne kiestoon 

• Kies een 0 

• U hoort de externe kiestoon 

• Vorm het externe nummer 

 

3 Externe oproep maken via een specifieke buitenlijn of groep 

 

• Neem de hoorn op 

• U hoort de interne kiestoon 

• Druk * toets en druk 9 

• Vorm het lijnnummer (meestal 1 – 5) 

• Vorm het externe nummer 

 

4 Interne oproep maken 

 

• Neem de hoorn op 

• U hoort de interne kiestoon 

• Vorm het interne toestelnummer 
 

 

5 Nummer herhalen 

 
Om het laatst gevormde nummer te herhalen: 

 

• Neem de hoorn op 

• U hoort de interne kiestoon 

• Druk * toets en druk op 5 
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6 Bellen naar een groep 

 

• Neem de hoorn op 

• U hoort de interne kiestoon 

• Vorm groepsnummer (80 – 88 of 9 voor operator groep) 
 

7 Bellen via telefoonboek 

 
Vanuit het gemeenschappelijk telefoonboek - 
 

• Neem de hoorn op 

• U hoort de interne kiestoon 

• Druk * toets 

• Vorm een algemeen snelkiesnummer (4000 – 4199) 
 
Vanuit het persoonlijk adresboek - 
 

• Neem de hoorn op 

• U hoort de interne kiestoon 

• Druk * toets  

• Vorm een persoonlijk snelkiesnummer (800 – 849) 
 
Het persoonlijk adresboek is enkel toegankelijk van het binnentoestel die ze 
programmeerde. 
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Een oproep behandelen 
 

8 Gesprek in wacht plaatsen 

 
Om een gesprek in wacht te plaatsen - 

 

• Tijdens een gesprek 

• Druk R (Recall) toets 

• U hoort de interne kiestoon 
 
Nu kan je een tweede oproep maken. 
Je kan ook deze oproep in wacht zetten door op R te drukken 
 

 
Om een wachtende terug te nemen - 

 

• U hoort de interne kiestoon 

• Druk R (Recall) toets 

• U bent terug in gesprek 
 

Noot:  Het is mogelijk om meerdere gesprekken in wacht te zetten en terug te 
nemen. Druk telkens de R toets zoals hierboven beschreven. 

9 Doorverbinden 

 
Onaangekondigd doorverbinden  

 

• Tijdens een gesprek 

• Druk R (Recall) toets om het gesprek in wacht te zetten 

• U hoort de interne kiestoon 

• Vorm het gewenste toestelnummer (intern of extern) 

• Haak in zodra je de beltoon hoort 
 

Aangekondigd doorverbinden - 
 

• Tijdens een gesprek 

• Druk R (Recall) toets om het gesprek in wacht te zetten 

• U hoort de interne kiestoon 

• Vorm het gewenste nummer (intern of extern) 

• Wacht op beantwoording en kondig het gesprek aan 

• Haak in 

10 Expliciet doorverbinden 

Dit is een methode om een externe oproep door te verbinden met een andere 
externe oproep.  
Plaats beide oproepen in wacht zoals hierboven beschreven en 
Druk *72 

 
Beide oproepen worden verbonden. 
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11 2de Inkomende oproep  

 
Als er een tweede oproep binnenkomt wanneer je aan de lijn bent hoor je een 
waarschuwingstoon. 
Druk de R toets om het gesprek in wacht te plaatsen en beantwoord de tweede 
oproep.  
Je kan switchen van het ene naar het andere gesprek door telkens tweemaal op de 
R toets te drukken. 

 
 

12 Omroepen 

Omroepen wordt gebruikt om een persoon te zoeken. Dit door een gesproken 
bericht te sturen naar de luidsprekers van de systeemtoestellen Forum™ iPhones. 
 
Bij een algemene oproep zullen alle systeemtoestellen Forum™ iPhone het bericht 
laten horen. 

 
Een algemene omroep maken 

 

• Neem de hoorn op 

• U hoort de interne kiestoon 

• Druk *77*  

• Spreek de naam in van de persoon die je wenst te spreken.  
 
Je boodschap zal op elke Forum™ iPhones gehoord worden  
 
Om een algemene omroep te beantwoorden 

 

• Neem de hoorn op 

• U hoort de interne kiestoon 

• Druk *76* 

• Je zal verbonden worden met de omroeper. 
 

 
Alternatief, een omroep doorsturen naar één Forum™ iPhone of naar een groep 
Forum™ iPhones: 
 

• Neem de hoorn op 

• U hoort de interne kiestoon 

• Vorm *77 gevolgd door het nummer Forum™ iPhone of door het 
groepsnummer. 

Spreek de naam in van de persoon die je wenst te spreken 
 
Je boodschap zal op de Forum™ Phone of groep gehoord worden  
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13 Call Pick-Up 

 
 Een inkomende oproep aannemen dat belt op een ander toestel - 

 

• Neem de hoorn op 

• U hoort de interne kiestoon 

• Druk *71  

• Vorm het toestelnummer dat belt 

• U bent verbonden 
 
Een willekeurige externe oproep beantwoorden - 
 

• Neem de hoorn op 

• U hoort de interne kiestoon 

• Druk *710 

• U bent verbonden 

 

14 Pick-Off 

 
Een gebruiker van de ForumTM 3000 kan CallPickOff gebruiken als het gesprek al 
is aangenomen. In de regel is dit een antwoordapparaat 

• Neem de hoorn op 

• U hoort de interne kiestoon 

• Druk * toets  

• Vorm 71 

• Vorm het toestelnummer dat U wenst over te nemen 

• U bent verbonden 
 

15 Call Parking 

 
Een gesprek parkeren - 
 

• Plaats het actief gesprek in wacht 

• U hoort de interne kiestoon 

• Druk *74 

• U hoort de succes toon 

• Haak in 
 

Een geparkeerd gesprek oppakken - 
 

• Neem de hoorn op 

• U hoort de interne kiestoon 

• Druk * 75 

• Vorm het toestelnummer die de oproep parkeerde. 
 

Geparkeerde lijn nemen 
 

• Neem de hoorn op 

• U hoort de interne kiestoon 

• Druk 9 toets 
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• Vorm het nummer van de lijn 
 

 

16 Conferentie 

 
Een conferentie is een gesprek met drie -  
 
2 externe lijnen + 1 interne gebruiker 
1 externe lijn + 2 interne gebruikers 
3 interne gebruikers 
Plaats eerst de twee gebreken in wacht door R te drukken en ga verder als volgt: 

• U hoort de interne kiestoon 

• Druk *73 
 

17 Intrusie op een ander actief gesprek 

 
� Neem de hoorn op 
� Vorm het toestelnummer 
� U hoort de bezettoon 
� Vorm 79 

 
 

18 Deur openen : Code 

 
Wanneer de deurpost belt en je wenst de deur te openen:  

 

• Neem de hoorn op 

• Spreek met de deurpost 

• Haak in 

• Neem de hoorn opnieuw op 

• U hoort de kiestoon 

• Druk *78 
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Oproepen afleiden 
19 Afleiden van alle oproepen 

 

• Neem de hoorn op 

• U hoort de interne kiestoon 

• Druk *21* toets 

• Vorm het nummer naar waar je de oproep wenst af te leiden 

• Druk # toets 

 

Noot: Je kan ook gebruik afleiden naar een nummer uit het algemeen telefoonboek. 
Voorbeeld *21**4000# zal afleiden naar het ingegeven nummer 4000. 
**21**95XXXXXXX# zal afleiden naar het extern nummer XXXXXXX gebruik makende 
van de externe lijn*95.  
*21*700# zal afleiden naar de Automatische –Telefoniste boodschap 700  
 

20 Afleiden van alle oproepen naar de Voice Mail 

 

• Neem de hoorn op 

• U hoort de interne kiestoon 

• Druk *21**99#  
 

21 Afleiden van alle oproepen naar een extern nummer 

 

• Neem de hoorn op 

• U hoort de interne kiestoon 

• Druk *210*  

• Vorm het extern nummer 

• Druk # toets 

 

22 Afleiden opheffen 

 

• Neem de hoorn op 

• U hoort de interne kiestoon 

• Druk #21#  

23 Afleiden bij geen antwoord 

 

• Neem de hoorn op 

• U hoort de interne kiestoon 

• Druk * 61*  

• Vorm het nummer naar waar u wenst af te leiden.  

• Druk # toets 
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24 Afleiden bij geen antwoord naar de Voicemail 

 

• Neem de hoorn op 

• U hoort de interne kiestoon 

• Druk *61*99 #  

 

25 Afleiden bij geen antwoord naar een extern nummer 

 

• Neem de hoorn op 

• U hoort de interne kiestoon 

• Druk *610*  

• Vorm het extern telefoonnummer 

• Druk # toets 

26 Afleiden naar andere binnenpost bij geen antwoord na X sec. 

 

• Neem de hoorn op 

• U hoort de interne kiestoon 

• Druk *67*  

• Vorm het binnenpost nummer 

• Druk * toets 

• Vorm het aantal seconden 

• Druk # toets 

 

27 Afleiden bij geen antwoord opheffen 

 

• Neem de hoorn op 

• U hoort de interne kiestoon 

• Druk #61#  
 

28 Afleiden bij bezet 

 

• Neem de hoorn op 

• U hoort de interne kiestoon 

• Druk *67*  

• Vorm het nummer naar waar U wenst af te leiden 

• Vorm # toets 
 

29 Afleiden bij bezet naar Voicemail 

 

• Neem de hoorn op 

• U hoort de interne kiestoon 

• Druk *67**99#  
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30 Afleiden bij bezet opheffen 

 

• Neem de hoorn op 

• U hoort de interne kiestoon 

• Druk #67#  

 

 

Programmeerbare opties 
31 Niet storen 

 

• Neem de hoorn op 

• U hoort de interne kiestoon 

• Druk *62#  
 

32 Niet storen opheffen 

 

• Neem de hoorn op 

• U hoort de interne kiestoon 

• Druk #62# 

 

33 Nummers programmeren in persoonlijk adresboek 

  
Noot:  De 0 voor de buitenlijn wordt automatisch ingevoegd. 

 

• Neem de hoorn op 

• U hoort de interne kiestoon 

• Druk * toets 

• Druk * toets 

• Vorm de code (800 – 849) 

• Druk * toets 

• Vorm het extern nummer (maximum  20 digits) 

• Druk # toets 

. 

 

34 Nummer wissen uit persoonlijk adresboek 

 

• Neem de hoorn op 

• U hoort de interne kiestoon 

• Druk # toets 

• Vorm de code (800 – 849) 
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• Druk # toets 

35 Omschakelen tussen dag en nacht mode 

 

• Neem de hoorn op 

• U hoort de interne kiestoon 

• Druk *07*  

• Vorm code: 1 = voor dag       2 = voor nacht 

• Druk # toets 

 

36 Je nummer verbergen bij uitgaande oproepen (CLI restrictie) 

 

• Neem de hoorn op 

• U hoort de interne kiestoon 

• Druk *30#  

• Dit heft CLI op voor alle volgende oproepen 

37 Je nummer tonen bij uitgaande oproepen (CLI Presentatie) 

 

• Neem de hoorn op 

• U hoort de interne kiestoon 

• Druk *3#  

• Dit toont de CLIP voor alle volgende oproepen. 

38 Selecteer een uitgaande lijn en verberg je nummer voor één oproep 

 

• Neem de hoorn op 

• U hoort de interne kiestoon 

• Druk *0*31# 

• Vorm het extern telefoonnummer 

39 Selecteer een uitgaande lijn en toon je nummer voor één oproep 

 

• Neem de hoorn op 

• U hoort de interne kiestoon 

• Druk *0*30# 

• Vorm het extern telefoonnummer 

40 Programmatie van de gebruikers PIN code 

Elke gebruiken heeft een PIN code die gebruikt wordt om je Voicemail box vanop 
afstand te kunnen bereiken en om via je PC te kunnen inloggen in de Gebruikers 
Programmatie. 
Je kan de PIN code als volgt instellen: 
 

• Neem de hoorn op 

• U hoort de interne kiestoon 

• Druk *70**  

• Vorm de PIN code 

• Druk *  

• Vorm de PIN code 
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• Druk # toets 
 

Noot:  PIN code = 4 digit PIN code 

41 PIN code verwijderen 

 

• Neem de hoorn op 

• U hoort de interne kiestoon 

• Druk * 70*  

• Vorm PIN 

• Druk # toets 
 
Noot:  PIN = 4 digit PIN code 

 

42 PIN Code wijzigen 

 

• Neem de hoorn op 

• U hoort de interne kiestoon 

• Druk * 70*  

• Vorm OUDE  PIN code 

• Druk *  

• Vorm NIEUWE  PIN code 

• Druk * 

• Vorm NIEUWE  PIN Code 

• Druk # 

43 Activatie Roaming PIN 

Roaming PIN biedt een gebruiker de mogelijkheid om de toelating om 
international te bellen op zijn toestel over te brengen naar alle toestellen van de 
telefooncentrale.  
Voorbeeld: het toestel naast de receptie heeft een restrictie voor internationale 
oproepen, een gebruiker met een roaming PIN profiel en een roaming PIN Code 
kan zijn profiel activeren bij dit toestel om zo toch een internationale oproep te 
kunnen maken. 
Dit werkt als volgt : 
 

 

• Neem de hoorn op 

• U hoort de interne kiestoon 

• Druk *68 

• Vorm Roaming User ID (2-digit code verkrijgbaar bij uw systeem manager) 

• Vorm Roaming PIN  

• Druk # toets 
 

 
Noot:  Roaming PIN = 4 digit Roaming PIN code 
 
Noot: Roaming PIN profile en PIN code zijn verkrijgbaar bij de systeem 
administrator.   
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44 Deactivatie Roaming PIN 

 

• Neem de hoorn op 

• U hoort de interne kiestoon 

• Druk #68#  
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Voicemail 
45 Voicemail beluisteren/instellen 

 

• Neem de hoorn op 

• U hoort de interne kiestoon 

• Druk * 99 

• Volg de instructies 
 
Je kan luisteren naar de voicemail berichten, het welkom bericht wijzigen, en je 
inkomende oproepen doorverbinden naar je voicemail 

 

46 Voicemail beluisteren vanop afstand 

Je kan je voicemail ook bereiken van op een andere locatie, dit om je berichten te 
beluisteren en om afleidingen te wijzigen. Daarvoor heb je een gebruikers PIN code 
nodig, vraag je systeem manager voor een voicemail PIN code. 
 
Bel, vanaf de remote locatie, naar je ForumTM 3000 telefoon nummer. Wanneer je 
het welkom bericht van je voicemail hoort, vorm # en volg de instructies. Het 
systeem zal je vragen om je PIN code in te voeren. Als de PIN code correct is 
ingevoerd volg dan de instructies van het systeem. 
 

Indien je oproep wordt beantwoord door de automatische telefoniste van de 
ForumTM 3000, vorm dan * gevolgd door uw extensie nummer. Het systeem zal dan 
je PIN code vragen. Vorm je PIN code en volg de instructies  

 

47 Consulteer een groeps Voicemail 

 
Ben je de leider van groet 80, bijvoorbeeld, vorm dan #9980. Je hoort het welkom 
bericht voor groep 80. Tijdens het bericht druk #PIN code om de groeps berichten 
te kunnen beluisteren. Het is de systeem administrator die de PIN code voor een 
groeps voicemailbox kan configureren.  
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Overige 
48 Programmatie Code Tabel 

 

Eigenschap CODE 

Een interne gebruiker bellen  (gebruikers nummer) 

Buitenlijn 0 

Specifieke buitenlijn  *91 to *95 

Laatste nummer herhalen *5 

Algemeen verkort kiezen *4000 to *4199 

Privé verkort kiezen *800 to *849 

Gesprek parkeren *74 

Geparkeerd gesprek terug halen *75 (Toestel nummer) 

Lijn uit de parkeerstand halen  *9* (Lijn No.) 

Geparkeerde gebruiker terug halen *9# (Toestel nummer) 

Pick-up externe lijnen *710  

Call Pick-up *71 (Toestel nummer) 

Call Pick-off *71 (Toestel nummer) 

Expliciete transfert  *72 

Conferentie  *73 

Omroepen naar één toestel *77 (Toestel nummer) 

Omroepen naar alle systeemtoestellen *77* 

Algemene omroep beantwoorden *76* 

Omroep beantwoorden *76 (Toestel nummer) 

Bellen naar een groep 80 – 89 

Deur openen *78 

Voicemail toegang *99 

Voicemail toegang van groep XX  #99XX  en #PIN tijdens de boodschap 

Voicemail bericht onderbreken (tijdens beluisteren van de 
welkoms boodschap) 

* (Toestel nummer) 

Voicemail van op afstand beluisteren (tijdens beluisteren 
van de welkoms boodschap) 

#Gebruikers PIN 

Afleiden naar mailbox   #99 

Call-Back  (bij bezet)  5 

Intrusie (bij bezet) 79 
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49  Programmatie Code Tabel 
 

Gebruikers : programmatie opties CODES 

Afleiden naar intern nummer  *21* (Toestel nummer) # 

Afleiden naar Voicemail *21* *99 # 

Afleiden naar extern nummer *210* (Tel No.) # 

Afleiden opheffen  #21# 

Afleiden bij geen antwoord naar intern nummer *61* (Toestel nummer) # 

Afleiden bij geen antwoord naar Voicemail *61* *99 # 

Afleiden bij geen antwoord naar extern nummer *610* (Tel No.) # 

Afleiden bij geen antwoord naar intern nummer na S sec. *61* (Toestel nummer) *S # 

Afleiden bij geen antwoord naar Voicemail na S sec. *61*  *99 *S # 

Afleiden bij geen antwoord naar extern nummer na S sec. *61* (Tel No.) *S # 

Afleiden bij geen antwoord opheffen #61# 

Afleiden bij bezet naar intern nummer  *67* (Toestel nummer) # 

Afleiden bij bezet naar Voicemail *67* *99 # 

Afleiden bij bezet opheffen #67# 

Niet storen *62# 

Niet storen opheffen #62# 

Nummers programmeren in persoonlijk adresboek **8 (Index Code 00-49) * (Tel No.) # 

Switch van dag- naar nacht-mode en omgekeerd *07* (Bel Mode 1-5) # 

Wijzigen gebruikers PIN code *70* PIN * NIEUWPIN * NIEUWPIN #  

Wissen gebruikers PIN code *70* PIN # 

Gebruikers PIN Code aanmaken  *70** NIEUWPIN * NIEUWPIN # 

Roaming PIN Activeren *68 (Roaming Account) (Roaming PIN) # 

Roaming PIN Deactiveren #68# 

Uitschakelen nummer weergave *30# 

Ext. lijn en nummerweergave uitschakelen voor deze oproep  *0 *30# 

Inschakelen Nummer weergave *31# 

Ext. lijn en nummerweergave inschakelen voor deze oproep *0 *31# 
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50 Verschillende (geluids-) tonen in  de ForumTM 3000 

 
 

Kiestoon Je hoort de kiestoon wanneer je de hoorn opneemt of wanneer je 
een buitenlijn selecteert.  

Bezet toon  Je ontvangt een bezettoon wanneer het gevormde telefoonnummer 
bezet is. 

Ring back Toon Je hoort bellen zodra het gevormde nummer begint te bellen. 
Programmering 
Succes Toon 

Je hoort de succes toon indien de programmering gelukt is. 

Programmering 
mislukt Toon 

Je hoort de mislukt toon wanneer de gewijzigde programmatie 
NIET aanvaard wordt. 

Waarschuwing Toon Je hoort deze toon als er een tweede lijn binnenkomt terwijl je zelf 
aan de lijn bent of wanneer een andere binnenpost wenst in te 
breken in je gesprek. 

Speciale Kiestoon bij 
afleiding 

Wanneer je telefoon is afgeleid zal je een speciale kiestoon horen 
wanneer je de hoorn opneemt. 

Speciale Kiestoon bij 
Voicemail 

Wanneer er een bericht is ingesproken op je Voicemail dan hoor je 
een speciale kiestoon zodra je de hoorn opneemt. 

Callback beltoon  Indien je de callback dienst hebt geactiveerd, dan zal je een 
speciale beltoon horen wanneer het systeem je terugbelt. 
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Gebruiksaanwijzing:                                                                                 .    
Alle gebruiksaanwijzingen van onze ForumTM-telefooncentrales zijn beschikbaar op onze 
internetsite via het volgende adres: www.belgacom.be/pabx. 
 
  Diagnose van het probleem:                                                            . 
Gelieve bij een defect of een technisch probleem steeds de hiernavolgende tests uit te 
voeren alvorens onze technische dienst te contacteren. 
Wij verzoeken u het resultaat van de tests aan onze operator(1) mee te delen om de  
diagnose gemakkelijker te kunnen stellen. 
In sommige gevallen kan onze helpdesk het probleem op afstand oplossen. Daardoor is 
een bezoek van een technicus niet nodig en wordt de herstellingstijd aanzienlijk ingekort. 
 
  Probleem met een telefoontoestel aangesloten op uw centrale: 

1. Een reset uitvoeren door het toestel te ontkoppelen en weer aan te koppelen.  
2. De verbindingen, kabels en diverse stekkers controleren. Tests uitvoeren met de 

kabels van een ander toestel dat wel correct functioneert. 
3. Het defecte toestel testen via een andere contactdoos of een toestel van hetzelfde 

type dat wel correct functioneert. 
 

  Probleem met een draadloos DECT-toestel:  
1. De batterijen verwijderen en terugplaatsen. 
2. De verbindingen van de lader controleren. 
3. Het DECT-toestel in de nabijheid van elk van de antennes testen. 

 
  Algemeen probleem met de externe of interne communicaties: 

1. Nagaan of de installatie nog steeds door de 230 V gevoed wordt. 
2. Een reset van de ForumTM centrale uitvoeren : 

De 230 V-voeding gedurende enkele seconden te onderbreken.  
Tevens de ForumTM UPS-noodvoeding ontkoppelen. 
Weer aankoppelen en enkele minuten wachten tot het systeem opnieuw start. 
Opgelet: het systeem zal gedurende die tijdsspanne onbruikbaar zijn  
(kan enkele minuten duren). 

Als het probleem blijft duren, kan u onze technische dienstcontacteren. 
 

  (1)Onze technische dienst contacteren:                                          . 
Als het probleem blijft duren na uitvoering van deze tests : 
Onze website www.belgacom.be consulteren of onze technische dienst 24 uur per dag op 
de volgende nummers contacteren: 

– particulieren en KMO’s: 0800 55700 

– grote bedrijven: 0800 55100 
 
  De configuratie wijzigen:                                                                         . 
Om uw installatie te wijzigen, hardware wil bijvoegen of de programmering van uw 
ForumTM-telefooncentrale wil aanpassen, onze klantendienst contacteren op de volgende 
nummers: 

– particulieren en KMO’s: 0800 55800 

– grote bedrijven: 0800 55200 
 

 


