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1.  Algemeen 

1.1 Over deze gebruiksaanwijzing 
 
De op de Forum 300 aangesloten standaard toestellen kunnen vele faciliteiten van de 
Forum 300 gebruiken. In onderstaande gebruiksaanwijzing staan alle mogelijkheden 
uitgebreid beschreven.  
 
Bij de Forum 300 wordt ook een “Snel aan de slag met het standaard toestel” 
meegeleverd. Vraag uw systeembeheerder hiernaar. In de meeste gevallen is deze 
Snel aan de slag gebruiksaanwijzing voldoende. In hoofdstuk 3 vind u een overzicht 
(tabel) van alle gebruikte codes in de Forum 300. 
 
Onderstaande gebruiksaanwijzing wordt alléén meegeleverd op de bij de Forum 300 
meegeleverde cd-rom. Het digitale formaat van de gebruiksaanwijzing is PDF. Met 
behulp van het op de cd-rom meegeleverde programma “Adobe”, kunt u deze 
gebruiksaanwijzing en de “Snel aan de slag met het standaard toestel” uitprinten. 

 
De instructies in deze gebruiksaanwijzing worden gegeven in stappen, genummerd 
1,2,3 enzovoort. Het teken > geeft aan wat er gebeurt als u de instructie hebt 
uitgevoerd. Het teken kan ook aangeven wat er moet gebeuren voordat u een 
instructie kunt uitvoeren. 
 
Mocht u na het lezen van deze gebruiksaanwijzing nog vragen hebben, dan kunt u 
contact opnemen met gebruikersservice via telefoonnummer: 0800 22 400 
Voor productinformatie over de Forum 300 kunt u ook kijken op de internetsite van 
Belgacom. Het adres is:  www.belgacom.be/pabx  

1.2 De tonen in de Forum 300 
Tijdens het programmeren en het gebruik van de faciliteiten komen verschillende 
tonen in uw toestel voor nl: 
 
Kiestoon Kiestoon hoort u als u de hoorn van uw toestel opneemt. Na het 

kiezen van een netlijn hoort u ook kiestoon. 
Bezettoon Bezettoon hoort u als u een nummer kiest dat in gesprek is. 
Vrijtoon Vrijtoon hoort u als u een toestelnummer/telefoonnummer kiest dat 

niet in gesprek is en waarvan de bel overgaat. 
Acceptatietoon Acceptatietoon hoort u als u een programmering goed ingevoerd 

heeft. 
Congestietoon Congestietoon hoort u als u een programmering uitvoert die niet 

geslaagd is. 
Alerttoon Alerttoon hoort u als een tweede oproep achter uw bestaande 

gesprek wacht of als een collega op uw gesprek inbreekt 
Speciale kiestoon 
(afleidingtoon) 

Als u uw toestel heeft afgeleid, hoort u als u de hoorn van uw 
toestel opneemt een onderbroken kiestoon. 

Speciale kiestoon 
(nieuwe 
VoiceMail) 

Als u uw toestel VoiceMailberichten heeft ontvangen, hoort u als u 
de hoorn van uw toestel opneemt een onderbroken kiestoon. 

Terugbeltoon Als uw toestel wordt teruggebeld omdat u deze dienst heeft 
geactiveerd, hoort u een afwijkend belsignaal. 
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2. Beschrijving faciliteiten 
In dit hoofdstuk worden de faciliteiten besproken die kunnen worden gebruikt door 
de standaard (analoge) toestellen. Kijk voor een verkorte gebruiksaanwijzing in de 
lijst met codes in hoofdstuk 3. 

2.1 Buitenlijn kiezen 

 

 U wilt een extern gesprek maken: 
1. Neem de hoorn op 
>    U hoort kiestoon 
2. Kies een “0” 

2.2 Intern nummer kiezen 
 Neem de hoorn op en kies direct het interne toestelnummer.  

2.3 Groepsnummer kiezen 
 Neem de hoorn op en kies een groepsnummer.  

Standaard zijn de toestelnummers: 80 t/m 89 

2.4 Terugbellen bij bezet 
>.   U heeft een intern toestelnummer gekozen dat in gesprek is: 
Kies een “5” tijdens de in gesprek toon.  
>.   U wordt automatisch teruggebeld als het toestel dat in gesprek was vrijkomt. 

2.5 Snelkiesnummers  

Snelkiesnummers programmeren 

U kunt via een standaard (analoog) toestel alleen externe snelkiesnummers 
aanmaken. (Er wordt automatisch de toegangscode ‘0’ toegevoegd) Er hoeft dus 
geen extra cijfer voor de buitenlijn worden toegevoegd aan de snelkiesnummers. U 
kunt zelf géén interne toestelnummers als snelkiesnummer programmeren. U kunt 
maximaal 20 snelkiesnummers programmeren. U kunt uw snelkiesnummers indien 
gewenst ook door de systeembeheerder laten programmeren. 

 
Opmerking: Het is via de browser (gebruikersprogrammering) van de PC wel 
mogelijk om interne snelkiesnummers aan te maken voor een standaard toestel.Deze 
opties zijn niet via het toestel te programmeren. 
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Het programmeren van een snelkiesnummer: 

1. Neem de hoorn van de haak en kies “ * * 8 “   
2. Geef de code op waaronder het snelkiesnummer moet worden opgeslagen. (00 t/m 

19). 
3. Kies een ‘*’  om het einde van de code aan te geven.  
4. Kies het “externe nummer” (zonder toegangscode ‘0’). 
5. Kies een hekje  “#” om het einde van het nummer aan te geven. 
 
Als het nummer succesvol is opgeslagen hoort de gebruiker, na het kiezen van het 
hekje (#), Acceptatietoon. Als het programmeren van een snelkiesnummer fout gaat, 
hoort u congestietoon en wordt het eventuele oude snelkiesnummer hersteld.  

Het wissen van een snelkiesnummer: 

1. Neem de hoorn van de haak en kies “# 8”  
2. Geef de code op waaronder het snelkiesnummer is opgeslagen. Dit moet liggen 

tussen 00 en 19.  
3. Kies een hekje “#” 

Een snelkiesnummer kiezen (Algemeen nummer):  

1. Neem de hoorn op 
>    U hoort kiestoon 
2. Kies “ * 4000 t/m * 4199” voor één van de 200 algemene snelkiesnummers. 

Een snelkiesnummer kiezen (Privé nummer):  

1. Neem de hoorn op 
>    U hoort kiestoon 
2. Kies “ * 800 t/m * 819” voor één van de 20 privé snelkiesnummers. 

2.6 Wachtstand 

Eén gesprek in wacht zetten 

>. U heeft een actief gesprek 
Druk op de “Flashtoets” (R-toets) 
>    U hoort kiestoon 
 
Opmerkingen: Als het plaatsen in wacht succesvol verloopt, dan hoort degene die in 
wacht staat de geprogrammeerde optie bij ‘muziek in wachtstand’. Dit kunnen 
bijvoorbeeld tonen zijn of muziek van een CD speler. Degene die het gesprek in 
wacht heeft geplaatst krijgt vervolgens interne kiestoon.  

Eén gesprek uit wacht halen 

>. U heeft een gesprek in wachtstand staan 
Druk op de “Flashtoets” ( R- toets) 
>    U bent verbonden met de oproeper 
 

Opmerkingen: Het is ook mogelijk om de hoorn op de haak te leggen, waardoor het 
gesprek in wacht  automatisch terugvalt op het toestel. Op het moment dat het toestel 
belt, dan hoort degene die in wacht is geplaatst vrijtoon. 

Meerdere gesprekken in wacht zetten 

1. Druk herhaald op de “Flashtoets” ( R-toets) 
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Opmerkingen: Na het in wacht zetten van het tweede gesprek, krijgt u weer interne 
kiestoon. Eventueel kunt u een derde gesprek opzetten en deze ook in wacht 
plaatsen. Het aantal gesprekken is gelimiteerd door het maximale aantal gesprekken 
per toestel (als de limiet is bereikt, kan het laatste gesprek niet meer in wacht 
worden geplaatst). 

Meerdere gesprekken uit wacht halen 

1. Druk herhaald op de “Flashtoets” 
 
Opmerkingen: Als u interne kiestoon heeft met meerdere gesprekken in wacht, dan 
krijgt u na het drukken van de flashtoets, het gesprek terug dat het langste in wacht 
staat. Door de flashtoets nogmaals in te drukken, wisselt de gebruiker met het 
andere gesprek dat nog in wacht staat . Op deze manier kunnen meerdere 
gesprekken uit wacht worden gehaald. 

2.7 Doorverbinden 
Er zijn twee manieren om gesprekken door te verbinden, met en zonder 
aankondiging. Bij doorverbinden met of zonder aankondiging worden twee 
gesprekken met elkaar doorverbonden. U kunt gesprekken ook doorverbinden naar 
de VoiceMail van een toestelgebruiker, óók als deze de VoiceMail niet heeft 
ingeschakeld! 
Let op! U kunt gesprekken naar een bezet toestel alleen doorverbinden als “interne 
2e oproepen” zijn toegestaan!   

Zonder aankondiging doorverbinden. 

>.   U heeft een actief gesprek. 
1. Druk op de “Flashtoets”. 
>    U hoort kiestoon 
2. Kies het gewenste toestelnummer (of externe nummer). 
>    U hoort vrijtoon 
3. Leg de hoorn neer 

Met aankondiging doorverbinden. 

>.   U heeft een actief gesprek. 
1. Druk op de “Flashtoets”. 
>    U hoort kiestoon 
2. Kies het gewenste toestelnummer (of externe nummer) 
>.   Wacht op beantwoording en kondig het gesprek aan. 
3. Leg de hoorn neer 

 
Opmerkingen: Bij doorverbinden zonder aankondiging wordt van tevoren niet 
aangegeven wie wordt doorverbonden. U heeft een tweede gesprek achter het in 
gesprek zijnde toestel geplaatst. Als het doorverbonden gesprek niet binnen de door 
de systeembeheerder ingestelde tijd wordt beantwoord, valt het gesprek terug op uw 
toestel. 

Doorverbinden niet mogelijk 

Er zijn een aantal redenen waarom een gesprek niet kan worden doorverbonden.  
• U probeert extern door te verbinden terwijl extern doorverbinden door de 

systeembeheerder niet is ingeschakeld.  
• U probeert zonder aankondigen door te verbinden terwijl deze faciliteit door de 

systeembeheerder is uitgeschakeld. 
• Als het doorverbinden niet lukt, dan valt het gesprek altijd weer terug op het 

toestel dat in eerste instantie wilde doorverbinden. 
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Doorverbinden naar de VoiceMail van een toestel 

Als u een gesprek wilt doorverbinden naar een toestel dat geen antwoord geeft, 
kunt u dit gesprek ook doorverbinden naar de VoiceMail van het betreffende toestel 
mits deze de VoiceMail niet heeft ingeschakeld.  
 
Voorbeeld doorverbinden naar VoiceMail 
U heeft een extern gesprek en probeert dit door te verbinden met toestel 12. 
>.   U heeft een actief extern gesprek . 
1. Druk op de “Flashtoets”. 
>.   U hoort kiestoon 
2.   Kies toestelnummer 12 (voorbeeld) 
>.   Toestel 12 geeft geen antwoord. 
3.    Kies “# 9 9 
>.    U krijgt de VoiceMail van toestel 12 
4. Spreek zelf het bericht in  
of  
4.   Verbind de externe oproeper tijdens de aankondiging! door met de  

 VoiceMail, zodat deze 
        de VoiceMail kan inspreken. 
  >.   De externe oproeper hoort de aankondiging opnieuw! 

5. Leg de hoorn neer 
 

Tip! Als u het gesprek wilt doorverbinden en u hoort ingesprektoon, druk dan 
nogmaals op de flashtoets of leg de hoorn neer, het gesprek komt na een mislukte 
poging altijd terug op uw eigen toestel. 

2.8 Gesprekken parkeren 

Een gesprek parkeren 

>.   U heeft een actief gesprek. 
1. Druk op de “Flashtoets”. 
>    U hoort kiestoon 
2. Kies “ * 7 4 ”  
>.   Het gesprek staat geparkeerd. 

 
Opmerkingen: Als het gesprek succesvol is geparkeerd, dan hoort de gebruiker een 
‘acceptatietoon’. Vervolgens kunt u de verbinding verbreken of nogmaals op de 
Flashtoets drukken om interne kiestoon te krijgen. Als parkeren van het gesprek 
mislukt, dan hoort u ‘congestietoon’.  Vervolgens kunt u de hoorn neerleggen, het 
gesprek komt dan automatisch terug op het toestel.  

Een geparkeerd gesprek oppakken 

1. Neem de hoorn op. 
>.   U hoort kiestoon. 
2. Kies “ * 7 5 + uw toestelnummer * ” 
>.   U bent weer verbonden 
* Kies altijd het toestelnummer van het toestel dat de lijn heeft geparkeerd! 

Oppakken van geparkeerde gesprekken mislukt 

Als het oppakken van een geparkeerd gesprek mislukt, kan dit verschillende 
oorzaken hebben.  
• Het gesprek is al door een andere gebruiker opgepakt. 
• Het geparkeerde gesprek heeft zelf de verbinding verbroken. 
• Het ingetoetste toestelnummer na de parkeercode (* 7 5) komt niet overeen met 

het juiste toestelnummer. 
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De gebruiker heeft geen toegang tot de lijn omdat de beheerder dat heeft 
uitgeschakeld in de programmering. 

2.9 CallPickUp/CallPickOff 
U heeft drie mogelijkheden om gesprekken van andere toestellen te beantwoorden. 
• CallPickUp(universeel): u kunt ieder inkomend gesprek beantwoorden.  
• CallPickUp(direct): u kunt een gesprek dat op een ander toestel belt 

beantwoorden. 
• CallPickOff: u kunt een gesprek dat door een antwoordapparaat is beantwoord 

oppakken.  

Universeel CallPickUp 

U wilt een willekeurige externe oproep beantwoorden. 
1. Neem de hoorn op. 
>    U hoort kiestoon 
2. Kies “ * 7 1 0 ”  
>.   U bent verbonden met de externe oproeper. 

Directe CallPickUp 

>.   U wilt een inkomend gesprek dat op een ander toestel belt oppakken. 
1. Neem de hoorn op. 
>    U hoort kiestoon 
2. Kies “ * 7 1 + toestelnummer” 
>.   U bent verbonden met de oproeper.  

CallPickOff  

Een gebruiker van de Forum 300 kan CallPickOff gebruiken als het gesprek al is 
aangenomen. In de regel is dit een antwoordapparaat: 
1. Neem de hoorn op. 
>    U hoort kiestoon 
2. Kies “ * 7 1 +toestelnummer (antwoordapparaat)” 
>.   U bent verbonden met het antwoordapparaat. 
 
Het toestel(antwoordapparaat) dat in eerste instantie het gesprek heeft aangenomen 
hoort vervolgens ‘in gesprek’ toon. 
 
Opmerking: De PickUp code voor zowel CallPickUp als CallPickOff is dezelfde code 
zodat gesprekken die op een antwoordapparaat uitkomen ook kunnen worden 
beantwoord voordat het antwoordapparaat het gesprek heeft aangenomen. 

2.10 Conferentie 

Conferentie opzetten 

Na het opzetten van het tweede gesprek (het eerste gesprek staat in wacht) moet u 
de volgende procedure volgen:  
>.   U heeft één actief gesprek en één gesprek in wacht. 
1. Druk op de “Flashtoets” (het tweede gesprek gaat in wacht) 
>    U hoort kiestoon 
2. Kies “ * 7 3 ”   
>.   U bent nu in gesprek met beide gesprekken die in wacht stonden.  

Conferentie beëindigen 

U heeft twee mogelijkheden om een conferentie te beëindigen: 
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• U verbreekt de verbinding. Het gesprek dat als tweede in de wacht is gezet wordt 
verbroken en het eerste gesprek komt terug op uw toestel.  

• U maakt gebruik van de flashtoets zodat beide andere partijen weer in wacht 
worden geplaatst. 

 
Opmerking: 
Als één van de twee deelnemers aan de conferentie de verbinding verbreekt, dan 
worden de gebruiker die de conferentie heeft opgezet verbonden met de 
overgebleven partij.  

Conferentie mislukt 

Als het opzetten van een conferentie mislukt, dan krijgt de gebruiker hiervan een 
bevestiging. Er zijn verschillende redenen waarom een conferentiegesprek kan 
mislukken:  
§ Het maximale aantal (2) conferentiegesprekken is bereikt  
§ Conferentiegesprek is voor u geblokkeerd in de programmering 
§ De gebruiker heeft minder dan twee gesprekken in wacht. 

2.11 Intrusie 
De faciliteit intrusie geeft u de mogelijkheid om in te breken op een ander actief 
gesprek.  
Intrusie is mogelijk als u bezettoon hoort. De partij waarbij de intrusie gebeurt hoort 
van tevoren een waarschuwingstoon. 
 
Er zijn een aantal redenen waarom intrusie kan mislukken: 
• De faciliteit staat uitgeschakeld voor het toestel dat de intrusie wil doen. 
• Het toestel waarbij u de intrusie wil doen is tegen intrusie beschermd. 
• Het toestel waarbij u intrusie wil doen is in gesprek met een beschermd toestel. 
• Het toestel waarbij u intrusie wil doen is in conferentie. 

Intrusie (2e interne oproep is uitgeschakeld) 

Als u een toestel belt dat interne 2e oproep heeft uitgeschakeld, dan hoort u in 
gesprek toon. Op dat moment kunt u de code intoetsen voor de intrusie. Vervolgens 
horen de twee andere partijen een indicatie dat een intrusie plaatsvindt in het 
gesprek. 
>.   U heeft een bezet toestel gebeld en hoort bezettoon. 
1. Kies “ 7 9 ” 
>.   U bent nu in gesprek (twee partijen horen een waarschuwing)  
Opmerking: Als u heeft ingesteld dat er geen intrusie mag plaatsvinden, dan hoort 
de partij die dit probeert een ‘congestietoon’. 

Intrusie (2e interne oproep ingeschakeld) 

U heeft een bezet toestel gebeld en hoort vrijtoon. U kunt geen intrusie doen! U kunt 
wachten tot uw oproep wordt beantwoord. 

Intrusie beëindigen 

Als de intrusie is gelukt, ontstaat een conferentiegesprek tussen de drie partijen. Als 
één van de partijen de verbinding verbreekt, dan blijft het gesprek tussen de twee 
overgebleven partijen staan. 

2.12 Pincode programmeren/wijzigen 
Afhankelijk van de programmeringen in de Forum 300 moet u voor VoiceMail (zie 
hfdst. 2.13) en voor de faciliteiten op afstand (zie hfdst. 2.20 en 2.21), een pincode 
gebruiken. 
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Het voor het eerst programmeren van de pincode (bijvoorbeeld 1234) gaat als 
volgt: 

1.   Neem de hoorn op  
>.   U hoort kiestoon 
2.   Kies “ *  7  0  *   *   1 2 3 4  *  1 2 3 4  # ” 
>.   U hoort acceptatietoon  

Het wijzigen van een bestaande pincode (bijvoorbeeld 1234 wijzigen in 5555) 
gaat als volgt: 

1.   Neem de hoorn op  
>.   U hoort kiestoon 
2.   Kies “ *  7  0  *  1 2 3 4 *   5 5 5 5  *  5 5 5 5  # ” 
>.   U hoort acceptatietoon  

2.13 VoiceMail 
Als “standaard toestelgebruiker” wordt u me t behulp van gesproken teksten door het 
VoiceMailsysteem geleid. Na het kiezen van de voicemail toegangscode (* 9 9) kunt 
u alle voicemail mogelijkheden bereiken.   
Als VoiceMail op uw toestel is ingeschakeld, dan heeft u de volgende opties: 

1. U krijgt een persoonlijke “VoiceMailbox” waarin interne en/of externe 
personen een bericht (VoiceMail) kunnen achterlaten. U kunt deze functie zien 
als een persoonlijk antwoordapparaat.  

2. U kunt in deze postbus een persoonlijke welkomstboodschap inspreken die 
oproepers te horen krijgen als uw “VoiceMailbox” aanstaat”.  

3. U kunt alle binnenkomende oproepen direct naar uw “VoiceMailbox” afleiden. 
4. U kunt alle binnenkomende oproepen vertraagd naar uw “VoiceMailbox” 

afleiden. 
5. U kunt alle binnenkomende oproepen als u bezet bent naar uw “VoiceMailbox” 

afleiden. 
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Limieten: 
• Het maximaal aantal VoiceMailberichten dat in uw postbus kan worden 

opgeslagen is 20 stuks. 
• Als uw “VoiceMailbox” vol is ziet u de melding in uw display: “VoiceMailbox” vol!  
• Als uw “VoiceMailbox” vol is krijgen oproepers bezettoon te horen! 
• De maximale lengte van de welkomstboodschap die u kunt inspreken is 90 

seconden  
• De maximale lengte van een bericht dat kan worden ingesproken is 90 seconden  

 
Let op! Afhankelijk van de instellingen in de Forum 300 moet u een pincode gebruiken (of 
niet). Deze pincode wordt u gevraagd na het kiezen van *99. De systeembeheerder kan een 
pincode programmeren. Zelf kunt u de pincode ook programmeren/wijzigen (zie hfdst. 2.12)  
  
Een welkomstboodschap (begroeting) inspreken/wijzigen 

>. U wilt uw VoiceMailtekst inspreken/wijzigen 
1.          Kies “ * 9 9 ” (eventueel een pincode) 
>.    U bent in het startmenu van de VoiceMail en heeft de keuze uit; 

1. Uitluisteren van nieuwe VoiceMailberichten. 
2. Uitluisteren van opgeslagen VoiceMailberichten. 
3. Ga naar het hoofdmenu. 
4.  Om direct afleiden in te stellen 

  2.     Kies “3”  (naar het hoofdmenu) 
>.    U bent in het hoofdmenu van de VoiceMail en heeft de keuze uit: 

1. Uitluisteren van uw huidige VoiceMailtekst. 
2. Wijzigen van uw huidige VoiceMailtekst. 
3. Wissen van uw huidige VoiceMailtekst. 
*     Ga naar het startmenu.  

  3.     Kies “2”  (wijzigen van uw huidige voicemailtekst) 
  4.     Spreek uw nieuwe tekst in en kies “#” 

            5.     Leg de hoorn neer. 
  >.    Uw VoiceMailtekst is opgenomen! 

Uw VoiceMail uitluisteren 

Als er berichten in uw postbus binnengekomen zijn, hoort u een onderbroken 
kiestoon. 

 U kunt de binnengekomen berichten als volgt uitluisteren: 
  

1.          Kies “ * 9 9 ” (eventueel een pincode) 
>.    U bent in het startmenu van de VoiceMail en heeft de keuze uit; 

1. Uitluisteren van nieuwe VoiceMailberichten. 
2. Uitluisteren van opgeslagen VoiceMailberichten. 
3. Ga naar het hoofdmenu.  
4. Direct afleidlen instellen 

2. Kies “1” 
 >. U hoort het ingesproken bericht. 
  

Als het bericht is afgespeeld heeft u de volgende 4 mogelijkheden:  
1. Herhalen VoiceMailbericht. 
2. Wissen VoiceMailberichten. 
3. Volgende bericht. 
4. Versturen van dit bericht 
5. Terugbellen van de oproeper. 
*.    Terugkeren naar het vorige menu (startmenu) 
Volg verder de aanwijzingen van het VoiceMailsysteem.  
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Uw VoiceMail inschakelen 

 U heeft 3 mogelijkheden om oproepen door te schakelen naar uw VoiceMail: 
1. Direct afleiden naar uw VoiceMail 
2. Vertraagd afleiden naar uw VoiceMail 
3. Afleiden bij bezet naar uw VoiceMail 

Direct afleiden naar uw VoiceMail 

1. Neem de hoorn op. 
2. Kies “ * 2 1 * en * 9 9 #” 
>.   U hoort acceptatietoon. 
 
Voor het uitschakelen van “Direct afleiden naar uw VoiceMail” kiest u  
-     #  2 1 #  

Vertraagd afleiden naar uw VoiceMail 

1. Neem de hoorn op. 
2. Kies “ * 6 1 * en * 9 9 #” 
>.   U hoort acceptatietoon. 
 
Voor het uitschakelen van “Vertraagd afleiden naar uw VoiceMail” kiest u  
-     #  6 1 # 

Afleiden bij bezet naar uw VoiceMail 

1. Neem de hoorn op. 
>    U hoort kiestoon 
2. Kies “ * 6 7 * en * 9 9 #” 
>.   U hoort acceptatietoon. 
Voor het uitschakelen van “Afleiden bij bezet naar uw VoiceMail” kiest u  
-     #  6 7 # 

 
TIP! U kunt de optie vertraagd afleiden ook tegelijk gebruiken met de optie afleiden 
bij bezet. U kunt beide opties vast instellen. 

2.14 2e Oproepen 
2e oproepen betekent dat u kunt kiezen of u, als u bezet bent, een 2e gesprek wilt 
ontvangen. 2e oproepen kunnen op toestelbasis worden geprogrammeerd en apart 
voor interne en externe gesprekken. Standaard staat deze faciliteit ingeschakeld.  

 
  Tip! De systeembeheerder kan per buitenlijn aangeven of 2e oproepen moeten 

binnenkomen in het geval dat er meerdere toestellen voor hetzelfde telefoonnummer 
bellen. Informeer indien nodig bij uw systeembeheerder. 

Interne 2e oproep 

Als interne 2e oproepen zijn ingeschakeld, dan hoort u een alerttoon als indicatie dat 
er een 2e intern gesprek op u wacht. De interne partij die op u wacht hoort vrijtoon. 
Als interne 2e oproepen zijn uitgeschakeld, dan hoort u niets. De interne partij die 
het toestel belt hoort in gesprektoon.  

 
Let op! U kunt gesprekken naar een bezet toestel alleen doorverbinden als “interne 2e 

oproepen” zijn toegestaan! 

Externe 2e oproep  

Als externe 2e oproepen zijn ingeschakeld, dan hoort u een alerttoon als indicatie dat 
er een 2e extern gesprek op u wacht. De externe partij die op u wacht hoort vrijtoon. 
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Als externe 2e oproepen zijn uitgeschakeld, dan hoort u niets. De externe partij die 
het toestel belt hoort in gesprektoon.  

2e oproep aannemen 

>.   U heeft een actief gesprek. 
1. Druk op de “Flashtoets”. 
>.   U hoort kiestoon 
>.   Het eerste gesprek staat in wacht, u bent verbonden met de 2e oproep 
2. U kunt eventueel wisselen tussen beide gesprekken door herhaald op de 

“Flashtoets” te drukken. 

Neerleggen bij alerttoon 

Als u alerttoon tijdens een gesprek hoort en dit gesprek beëindigt, dan belt  uw 
toestel vervolgens voor de tweede oproep.  
 
Als u al een gesprek in wacht heeft staan en ook een actief gesprek heeft, dan kunt u 
eveneens een wisselgesprek houden. Als u het actieve gesprek verbreekt, dan wordt 
u verbonden met de 2e oproep. Het gesprek dat al in wacht stond, blijft in wacht 
staan. 

Verbreken van het actieve gesprek 

Als de partij van het actieve gesprek de verbinding verbreekt en u had al een 2e 
oproep, dan komt de 2e oproep op het toestel zodra u de hoorn heeft neergelegd. Het 
is ook mogelijk om de flashtoets te gebruiken zonder eerst op te hangen. 

Restricties bij 2e oproepen 

Er is geen alerttoon hoorbaar als u het maximale aantal gesprekken in wacht 
overschrijdt. 
Er is geen alerttoon als de partij waarmee u in gesprek bent al alerttoon hoort. 

2.15 Dagstand/ Nachtstand 
De Forum 300 kan automatisch overschakelen op de dag- of de nachtstand. Dit is 
een handige faciliteit als het bedrijf bijvoorbeeld iedere dag om 18:00 sluit en alle 
gesprekken dan moeten worden afgeleid naar andere toestellen, een 
antwoordapparaat of VoiceMail. In totaal kunnen 5 verschillende 
gespreksafhandelingen worden geconfigureerd. 

Automatische Dagstand/ Nachtstand Inschakelen 

Als deze faciliteit is ingeschakeld, dan zal het systeem automatisch wisselen op 
vooraf ingestelde tijden tussen de dag- en de nachtstand. Zo kan het systeem om 
9:00 overgaan op de dagstand, van 12:00 tot 13:00 uur op de lunchstand 
enzovoorts. 
1. Kies “ * 0 7 * X #”  
X = 1 (mode 1) 
X = 2 (mode 2) 
X = 3 (mode 3) 
X = 4 (mode 4) 
X = 5 (mode 5) 

Werkdagen 

De automatische wisseling zal alleen plaatsvinden op vooraf ingestelde werkdagen. 
In de regel zal dit zijn van maandag tot en met vrijdag.  
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Weekend 

De automatische wisseling zal niet plaatsvinden op vooraf ingestelde feestdagen en 
het weekend. De vooraf ingestelde feestdagen kunnen bijvoorbeeld de kerstdagen 
zijn. Dit wordt door het systeem gezien als een dag waarop niet wordt gewerkt. 

Automatische Dagstand/Nachtstand Uitschakelen 

Als de faciliteit is uitgeschakeld, dan blijft deze instelling gelijk aan de huidige 
instelling (dagstand). Het is dan wel mogelijk om handmatig te wisselen. 

2.16 Afleiden 
Gebruikers van de Forum 300 hebben de mogelijkheid om gesprekken die 
binnenkomen op het toestel, af te leiden naar interne toestellen, naar VoiceMail of 
een extern (mobiel) nummer. Er zijn 3 mogelijkheden: 
• Direct afleiden 
• Vertraagd afleiden 
• Afleiden bij bezet 

Direct afleiden (intern). 

Met deze functie worden gesprekken die voor uw toestel bestemd  zijn direct afgeleid 
naar het gewenste interne toestel. 
1.   Neem de hoorn op 
>.   U hoort kiestoon 
2.   Kies * 2 1 * toestelnummer # (inschakelen) 

of 
1. Neem de hoorn op 
2. Kies # 2 1 # (uitschakelen) 

Opmerking! Voor afleiden naar VoiceMail, kies u i.p.v. het toestelnummer * 9 9.  

Direct afleiden (extern). 

Met deze functie worden gesprekken die voor uw toestel bestemd zijn direct afgeleid 
naar het gewenste externe telefoonnummer. 
1. Neem de hoorn op 
>.   U hoort kiestoon 
2. Kies * 2 1 0 * telefoonnummer # (inschakelen) 

of 
1. Neem de hoorn op 
>.   U hoort onderbroken kiestoon 
2. Kies # 2 1 # (uitschakelen) 

Onderbroken kiestoon 

Als u de faciliteit direct afleiden heeft ingesteld, dan hoort u in plaats van normale 
kiestoon, een onderbroken kiestoon. 

Vertraagd afleiden (intern). 

Met deze functie worden gesprekken die voor uw toestel bestemd zijn na een bepaald 
aantal seconden afgeleid naar het gewenste interne toestel. U kunt deze faciliteit 
continue ingeschakeld houden zodat gesprekken niet verloren gaan als u even niet 
op uw plaats bent.  
1. Neem de hoorn op 
>.   U hoort kiestoon 
2. Kies * 6 1 * toestelnummer # (= inschakelen met standaard vertraging) 

of 
1. Neem de hoorn op 
>.   U hoort kiestoon 
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2. Kies # 6 1 # (= uitschakelen) 
 

Opmerking! Voor afleiden naar VoiceMail, kies u i.p.v. het toestelnummer * 9 9.  

Vertraagd afleiden (intern met tijd). 

Met deze functie worden gesprekken die voor uw toestel bestemd zijn na een aantal 
seconden afgeleid naar het gewenste interne toestel. U kunt deze faciliteit continue 
ingeschakeld houden zodat u geen gesprek mist als u even niet op uw plaats bent.  
1. Neem de hoorn op 
>.   U hoort kiestoon 
2. Kies * 6 1 *  toestelnummer * S # (= inschakelen met de door uzelf gewenste 

vertraging).  
 

S is het aantal seconden. Minimaal 5 seconden Maximaal 180 seconden) 
 

Opmerking! Voor afleiden naar VoiceMail, kies u i.p.v. het toestelnummer * 9 9.  

Vertraagd afleiden (extern). 

Met deze functie worden gesprekken die voor uw toestel bestemd zijn na een bepaald 
aantal seconden afgeleid naar het gewenste externe toestel. U kunt deze faciliteit 
continue ingeschakeld houden zodat gesprekken niet verloren gaan als u even niet 
op uw plaats bent.  
1. Neem de hoorn op 
>.   U hoort kiestoon 
2. Kies * 6 1 0 * toestelnummer # (= inschakelen met standaard vertraging) 

of 
3. Neem de hoorn op 
>.   U hoort kiestoon 
4. Kies # 6 1 # (= uitschakelen) 

Afleiden bij bezet. 

Met deze functie worden gesprekken die voor uw toestel bestemd zijn alléén afgeleid 
naar het gewenste interne of externe toestel als u in gesprek bent. 
Zo bent u altijd bereikbaar. U kunt deze faciliteit continue ingeschakeld houden. 
1. Neem de hoorn op 
>.   U hoort kiestoon 
2. Kies * 6 7 * toestelnummer # (= inschakelen) 

of 
1. Neem de hoorn op 
>.   U hoort kiestoon 
2. Kies # 6 7 # (= uitschakelen) 

  
Opmerking 1 Bij een inkomend extern gesprek op het toestel wordt één lijn (b-

kanaal) van een ISDN-lijn belegd. Bij een externe afleiding naar bijvoorbeeld 
een (mobiel) nummer, wordt een tweede lijn (b-kanaal) gebruikt. 

Opmerking 2. Voor afleiden naar VoiceMail, kies u i.p.v. het toestelnummer * 9 9.  

2.17 Omroepen 
U kunt omroepen doen naar een externe omroepinstallatie of via de luispreker van 
één of alle systeem toestellen (Forum Phone 320 en 310)-toestellen.  
 
Er zijn twee manieren om een omroep te doen. 
• Directe omroep 
• Universele omroep 
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Directe omroep 

Met behulp van directe omroep kunt u specificeren welk(e) toestel(len) de omroep 
moet ontvangen.  

Omroepen naar één systeem-toestel 

1. Neem de hoorn op 
2. Kies “ * 77 XX” (XX is toestelnummer) 

Omroepen naar alle systeem-toestellen 

1. Neem de hoorn op 
2. 1. Kies “ * 7 7 * ”  

 
Opmerkingen: Als omroepen mislukt hoort u ‘in gesprek toon’. Omroepen kunnen 
bijvoorbeeld mislukken omdat de faciliteit staat uitgeschakeld op het toestel dat wordt 
omgeroepen. Als een toestel wordt omgeroepen, gaat het toestel automatisch op 
handsfree, de microfoon gaat uit en u hoort de omroep. Een systeem-toestel dat wordt 
omgeroepen kan nog inkomende gesprekken ontvangen. Het toestel zal dan gewoon 
bellen en de actieve omroep wordt uitgeschakeld.  

Omroepen externe omroepinstallatie 

1. Neem de hoorn op 
2. Kies “ * 7 7 #”  

Omroepen alle toestellen en de externe omroepinstallatie 

1. Neem de hoorn op 
2. Kies “ * 7 7 * ”  

Omroepen beantwoorden 

U kunt een omroep beantwoorden met een code. Hierdoor ontstaat een normaal 
gesprek. Als de verbinding is gemaakt, gaan alle overige toestellen weer terug in de 
neutrale stand. 

1. Neem de hoorn op 
2. Kies “ * 7 6 * ”   
>. U bent verbonden met de omroeper 

2.18 Niet Storen 
Met behulp van de faciliteit ‘Niet Storen’ kunt u de bereikbaarheid van het toestel 
tijdelijk uitschakelen. Dit is een handige faciliteit als u tijdelijk niet gestoord willen 
worden. 

Niet Storen inschakelen: 

1. Neem de hoorn op 
2. Kies * 6 2 # 
>.  U hoort u ter bevestiging een acceptatietoon.  

Niet Storen uitschakelen: 

1. Neem de hoorn op 
2. Kies # 6 2 # 

 
Na het uitschakelen van ‘Niet Storen’ hoort u ter bevestiging een acceptatietoon.  
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Niet Storen inschakelen niet mogelijk: 

Het is mogelijk dat u de optie ‘Niet Storen’ niet kunt inschakelen omdat deze in de 
programmering is uitgezet. U hoort dan geen acceptatietoon. 

Onderbroken kiestoon 

Als u de faciliteit Niet Storen heeft ingesteld, dan hoort u in plaats van normale 
kiestoon, een onderbroken kiestoon. 
Tip! Oproepen voor uw toestel worden tijdens “Niet Storen” afgehandeld alsof uw 
toestel bezet is. 

2.19 NummerWeergave 
U heeft de mogelijkheid om de nummerweergave in-of uit te schakelen voor alle 
gesprekken. Nummerweergave wordt ook wel CLIP genoemd. Als u geen nummer 
meestuurt, wordt dit CLIR genoemd.  

Nummerweergave inschakelen: 

1. Neem de hoorn op 
2. Kies * 3 1 # 
>.   U hoort u ter bevestiging een acceptatietoon.  

Nummerweergave uitschakelen: 

1. Neem de hoorn op 
2. Kies * 3 0 # 
>.   U hoort u ter bevestiging een acceptatietoon. 
 

2.20 Op afstand uw afleiding wijzigen 
Als u zich op een andere locatie bevindt (bijvoorbeeld Telewerken) kunt u uw 
telefoontoestel (op uw bedrijf) doorschakelen of wijzigen naar een ander 
telefoonnummer. 
Om in de Forum 300 te kunnen komen, moet uw oproep automatisch worden 
beantwoord! De Forum 300 heeft twee mogelijkheden: 

1. Uw voicemail beantwoord de oproep 
2. De automatische telefoniste beantwoord de oproep. 

 
Voorwaarden: 
• De systeembeheerder moet de automatische telefoniste ingeschakeld hebben en 

Voice respons moet ingeschakeld zijn. 
• U moet een pincode gebruiken!  

 
Werking: 
1. Toets het telefoonnummer van de zaak in (uw oproep wordt door de VoiceMail 
van uw toestel beantwoord.) 
2. Toets tijdens uw VoiceMailbegroeting “#” (De automatische telefoniste vraagt om 
uw password) 

of 
1. Toets tijdens de begroeting van de automatische telefoniste “ * + 

toestelnummer” (De automatische telefoniste vraagt om uw password) 
2. Toets uw pincode in. U bent nu in het hoofdmenu van het VoiceMailsysteem en 

hoort 4 mogelijkheden. 
3. Toets in het hoofdmenu “4” (u krijgt de volgende mogelijkheden) 

Cijfer 1 = Uw afleiding uitschakelen. 
Cijfer 2 = afleiden naar uw VoiceMail 
Cijfer 3 = afleiden naar het telefoonnummer waar vanaf u belt. 
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Cijfer 4 = U toetst het telefoonnummer in waarnaar u wilt afleiden. 
4. U hoort een korte bevestigingstoon 
5. Verbreek de verbinding. 

 
Voorbeelden als uw VoiceMail beantwoordt: 
Uw afleiding uitschakelen. 

Tel. Nr zaak - # - pincode – 4 – 1 – (u hoort acceptatietoon)  
Afleiden naar uw VoiceMail 
 Tel. Nr zaak - # - pincode – 4 – 2 – (u hoort acceptatietoon) 
Afleiden naar het telefoonnummer waar vanaf u belt. 
 Tel. Nr zaak - # - pincode – 4 – 3 – (u hoort acceptatietoon) 
U toetst het telefoonnummer in waarnaar u wilt afleiden 
 Tel. Nr zaak - # - pincode – 4 – 4 –  telefoonnummer - (u hoort 
acceptatietoon) 

 
Voorbeelden als de automatische telefoniste beantwoordt: 
Uw afleiding uitschakelen. 

Tel. Nr zaak - * - Tslnr.  - # - pincode – 4 – 1 – (u hoort acceptatietoon)  
Afleiden naar uw VoiceMail 
 Tel. Nr zaak - * - Tslnr. - # - pincode – 4 – 2 – (u hoort acceptatietoon) 
Afleiden naar het telefoonnummer waar vanaf u belt. 
 Tel. Nr zaak - * - Tslnr. - # - pincode – 4 – 3 – (u hoort acceptatietoon) 
U toetst het telefoonnummer in waarnaar u wilt afleiden 

Tel. Nr zaak - * - Tslnr. - # - pincode – 4 – 4 –  telefoonnummer - (u 
hoort acceptatietoon) 

2.21 Op afstand uw VoiceMail uitluisteren/wijzigen 
 U kunt vanaf een andere locatie, bijvoorbeeld vanaf huis, toegang krijgen tot het  

VoiceMailsysteem van de Forum 300. U heeft de volgende mogelijkheden: 
• VoiceMailberichten beluisteren,  
• VoiceMailberichten wissen, 

 
Om in de Forum 300 te kunnen komen, moet uw oproep automatisch worden 
beantwoord! De Forum 300 heeft twee mogelijkheden: 

1.   Uw voicemail beantwoord de oproep 
2. De automatische telefoniste beantwoord de oproep. 

 
Voorwaarden: 
• Uw telefoontoestel moet afgeleid zij naar de VoiceMail. 

of 
• De systeembeheerder moet de automatische telefoniste hebben ingeschakeld en 

Voice Response moet ingeschakeld zijn!  
• U moet een pincode gebruiken!  

 
Werking: 
1. Toets het telefoonnummer van de zaak in (uw oproep wordt door de VoiceMail 

van uw toestel beantwoord.) 
2. Toets tijdens uw VoiceMailbegroeting “#” (De automatische telefoniste vraagt om 

uw password)  
of 

3. Toets tijdens de begroeting van de automatische telefoniste “* + 
toestelnummer” (De automatische telefoniste vraagt om uw password) 

4. Toets uw pincode in. ( U bent nu in het hoofdmenu van het VoiceMailsysteem)  
U heeft de volgende mogelijkheden: 
1. Cijfer 1 = Nieuwe berichten beluisteren. 
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2. Cijfer 2 = Opgeslagen berichten beluisteren 
3. Cijfer 3 = Terug naar het hoofdmenu. 
4. Cijfer 4 = U kunt uw afleiding wijzigen (zie hfdst. 2.16). 

                  Volg verder de aanwijzingen van de automatische telefoniste. 

2.22 Mobiele verkeersklasse 
Met deze faciliteit kunt u tijdelijk beschikken over een hogere verkeersklasse. U kunt 
op ieder ander toestel van deze faciliteit gebruik maken. U heeft bijvoorbeeld een 
toestel in het magazijn staan dat alleen intern mag telefoneren. Met deze faciliteit 
kunt u op dit toestel bijvoorbeeld tijdelijk internationaal bellen. 

Mobiele verkeersklasse inschakelen (op een ander toestel) 

1. Neem de hoorn op 
2. Kies * 6 8 * 
3. Kies de 2-cijferige code (vraag uw systeembeheerder) 
4. Kies * 
5. Kies uw 4-cijferige pincode 
6. Kies # 
>.   U hoort u ter bevestiging een acceptatietoon. 
U kunt nu gebruik maken van een hogere verkeersklasse.  
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3. Verkorte gebruiksaanwijzing 
 

In onderstaande tabel ziet u een overzicht van de codes van faciliteiten en programmeringen.    
 
 
 
 

Faciliteitencode Faciliteit 
 

0 Buitenlijn 
  
11 t/m 18 Toestelnummers digitale toestellen 
19 t/m 22 Toestelnummers analoge toestellen 
  
7 9  Intrusie 
* 0 7 * <nachtstandmode> # Inschakelen nachtstandmode (1 t/m 5) 
* 2 1 * <toestelnummer> # Direct afleiden naar intern 
* 2 1 * < * 9 9 > # Direct afleiden naar VoiceMail 
* 2 1 0 * <extern nummer> # Direct afleiden naar extern 
# 2 1 # Uitschakelen direct afleiden 
* 30 # Uitschakelen NummerWeergave 
* 31 # Inschakelen NummerWeergave 
* 4 0 0 0 t/m * 4 1 9 9  Algemeen verkort kiezen 
5 Terugbellen bij bezet 
* 6 1 * <toestelnummer> # Vertraagd afleiden naar intern 
* 6 1 * <toestelnummer> * <tijd> # Vertraagd afleiden naar intern met timer 
* 6 1 * < * 9 9 > # Vertraagd afleiden naar VoiceMail 
* 6 1 * < * 9 9 > * <tijd> # Vertraagd afleiden naar VoiceMail met timer 
* 6 1 0 * <extern nummer> # Vertraagd afleiden naar extern  
* 6 1 0 * <extern nummer> * <tijd> # Vertraagd afleiden naar extern met timer 
# 6 1 #  Uitschakelen vertraagd afleiden 
* 6 2 # Inschakelen Niet Storen 
# 6 2 # Uitschakelen Niet Storen 
* 6 7 * <toestelnummer> # afleiden bij bezet  
* 6 7 * < * 9 9 > # afleiden bij bezet naar VoiceMail  
# 6 7 #  Uitschakelen afleiden bij bezet  
* 6 8 * <code> * <pincode> # Inschakelen Mobiele Verkeersklasse 
*70*<oude pin>*<nieuwe pin>*<nieuwe pin># Wijzigen pincode 
* 7 1 <toestelnummer> CallPickUp/CallPickOff 
* 7 1 0  CallPickUp inkomende netlijnoproep 
* 7 2  Extern doorverbinden 
* 7 3 Conferentie 
* 7 4 Gesprek parkeren 
* 7 5 <toestelnummer> Geparkeerd gesprek oppakken 
* 7 6 * Beantwoorden omroep 
* 7 7 <toestelnummer> Omroepen digitaal toestel 
* 7 7 #  Extern omroepen 
* 7 7 *  Alles omroepen 
* 7 8  Openen deur 
* 8 0 0 t/m * 8 1 9   Privé verkort kiezen 
* * 8 0 0 * t/m * * 8 1 9 *  <extern nummer> #   Privé verkort kiezen programmeren 
# 8 0 0 #  t/m # 8 1 9 # Privé verkort kiezen wissen 
* 9 * <lijnnummer 1 t/m 8> Lijn uit de parkeerstand halen 
* 9 9 VoiceMailtoegang 
# 99 Direct doorverbinden naar de VoiceMail van het toestel 

dat belt. 
# + <toestelnummer> (volg de aanwijzingen) Direct aankiezen toestelnummer indien de automatische 

telefoniste beantwoord. 
* + <Toestelnummer> (volg de aanwijzingen) Toegang tot het afleiden VoiceMailmenu op afstand. (als 

de autom. telefoniste beantwoord) 
# (volg de aanwijzingen) Toegang tot het afleiden VoiceMailmenu op afstand. (als 

uw VoiceMail beantwoord) 
* + <Toestelnummer> Toegang tot het afleidmenu (op afstand) 
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