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Добре дошли в ерата на цифровите технологии! Вашата нова платформа е изцяло дигитална и

използва стандартна TCP/IP преносна среда (точно както Вашия компютър) за да пренася данни,

глас и видео на огромни разстояния и в реално време.

Вашият (видео) телефон е вече изцяло преносим можете да го включите навсякъде по света към

Интернет и за секунди ще сте отново във Вашия офис комуникирайки през прокараните там

линии.

Вашият (видео) телефон има множество нови функции: Не ме безпокойте, Следвай ме, Запиши

фрагмент от разговора, Буквено-цифрово CallerID, показва линията, по която Ви се обаждат и

много други.

Важно е да разберете, че макар технологията да е сравнително нова, тя е надеждна и за

ползване не се притеснявайте промените са само към по-добро.

Екипът на Хибридни Системи АД Ви пожелава приятни емоции с новата хибридна система, която

е създадена за да отговори на нуждите на Вас и Вашия бизнес модел.
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ПРИЕМАНЕНАОБАЖДАНЕ

ИНИЦИИРАНЕНАОБАЖДАНЕ

Когато получите повикване, ако не сте активирали комфортни функции (Не ме безпокой

или Следвай ме вж. секция Комфортни функции), телефонът Ви ще позвъни с избрания от

Вас начина на звънене (вж. секция Настройки) ище покаже на първия ред на дисплея линията по

която Ви търсят и на втория телефонният номер от който Ви се обаждат.

За да отговорите на повикването, натиснете бутон „Високоговорител” за разговор без ръце или

вдигнете слушалката и говорете.

Ако вече говорите и получите второ обаждане (максимум 6 едновременни обаждания), Вие ще

видите на дислея надпис за чакащо обаждане, линията по която Ви търсят и телефонния номер,

от който Ви търсят. За да поставите настоящият разговор в положение „Изчакване” и да

приемете втория разговор, натиснете бутон Flash. Ако желаете да прекъснете втория разговор и

да се върнете към първия, затворете телефона той ще звънне отново с първия разговор на

линия. Ако желаете да поставите втория разговор в положение „Изчакване” и да се върнете към

първия натиснете отново бутон Flash.

Ако получите ново обаждане докато говорите с някого и не отговорите, след тридесет секунди

търсещият Вище получи възможност:

А) Да остави съобщение на гласовата Ви поща (вж. секция Гласова поща);

Б) Да се свърже с Оператор;

В) Да прекрати обаждането;

Г) Да изчака 30 секунди, за да се освободите, слушайки музика любиматаmp3-ka на офиса.

Опция (Г) е по подразбиране, така че, докато повикващия има желание да Ви чака, на всеки 30

секунди Виеще имате чакащо повикване и възможност да го приемете.

Ако желаете да запишете част от разговора (или целият разговор) можете да натиснете *1 за

начало на записа и отново *1 за край на записа. По-късно можете да прослушате записания

сегмент (вж. секция Комфортнифункции).

Вашата нова хибридна система е интелигентна тя сама определя най-удачния път на разговора,

който желатете да проведете може да го пропусне през VoIP канал, през GSM Gateway или през

мрежата за стационарна телефония. Освен това за Вашият телефон може да са съставени

специални преференции или ограничения от Вашият персонал по поддръжката.

При всички положения, стандартно набирате номера с който искате да се свържете и системата

Ви свързва. Това може да стане по четири начина:

А) Разговор без ръце натиснете бутон „Високоговорител”, наберете желания от Вас номер и

натиснете #

Б) Стандартен разговор вдигнете слушалката, наберете желания от Вас номер и натиснете #

В) Бързо набиране вдигнете слушалката или натиснете бутон „Високоговорител”, след което

натиснете бутон Speed Dial и или намерете желания номер с бутони + и или въведете кратък

номер на записа

Г) От компютър в MS Outlook намерете контакта на човека, с който желаете да се свържете,

натиснете десния бутон на мишката върху контакта и натиснете Dial Вашият телефон ще звънне

и когато вдигнете слушалката или натиснете бутон „Високоговорител” разговорът ще бъде

осъществен.

В редките случаи, когато желаете да изберете конкретна външна линия или път на разговора и

DND

FWD

Някои обаждания се записват автоматично и са достъпни за преглед от

определените за целта лица.

Внимание!
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ако имате права за това, можете да го реализирате като добавите необходимия префикс преди

номера с който желаете да се свържете. Префиксите са специфични за всяка организация,

затова са поместени в .

Ако в момент на иницииране на обаждане линиите за връзка са изчерпани, Вие ще чуете „В

момента всички линии са заети, моля опитайте по-късно”, което и следва да направите. Ако тези

случаи зачестят, се обърнете към администратора на системата за да бъдат променени

правилата за път на Вашите разговори или да се включат допълнителни изходящи

комуникационни канали от липсващия вид.

Ако желаете да запишете част от разговора (или целият разговор) можете да натиснете *1 за

начало на записа и отново *1 за край на записа. По-късно можете да прослушате записания

сегмент (вж. секция Комфортнифункции).

За разлика от стандартните телефонни системи, Вашата има повече възможности. Вие можете

(ако не са ВИ забранили) да прехвърляте разговори без значение дали сте ги получили или

инициирани на всеки вътрешен номер и на ,

който можете да набирате.

Съществуват два вида прехвърляне: безусловно и прехвърляне с предварителен разговор. Няма

никакво значение колко разговора водите в момента (вж. секция Приемане на обаждане) Вие

можете да ги прехвърляте по всяко време.

Без значение кой вариант прехвърляне предпочетете, онзи, който Ви се е обадил ще слуша

любимата на офисаmp3-ка, докато прехвърляте разговора.

Важно е да знаете, че прехвърляйки разговор по този начин, Вие не знаете в какъв режим е

телефона на този, на когото прехвърляте разговора. Той може да е изключен, в режим „Не ме

безпокойте”, „Следвай ме” и т.н.

Прехвърлянето се осъществява по следния начин:

- Натискате бутон#

- Чувате „Трансфер”, след което сигнал „свободно”

- Набирате номера, към който желаете да прехвърлите обаждането (вътрешен номер или

външен за системата GSM, стационарен, международен и т.н.)

- Чувате сигнал „Заето” разговорът е прехвърлен

Прехвърляйки разговор по този начин, Вие можете:

- да разберете дали този, на когото прехвърляте разговора е там, където му звъните;

- да разберете дали иска да получи обаждането.

Прехвърлянето се осъществява по следния начин:

- Натискате бутони *2

- Чувате „Трансфер”, след което сигнал „свободно”

- Набирате номера, към който желаете да прехвърлите обаждането (вътрешен номер или

Приложение1

всеки произволен външен за системата номер

Някои обаждания се записват автоматично и са достъпни за преглед от

определените за целта лица.

ПРЕХВЪРЛЯНЕНАРАЗГОВОР

Безусловнопрехвърляне

Прехвърлянеспредварителенразговор

Внимание!
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външен за системата GSM, стационарен, международен и т.н.)

1. Набрания телефон дава свободно твърде много време (няма човек зад него). В този

случай можете да си „върнете” разговора натискайки бутони *0 ;

2. Човекът отсреща вдига телефона и се съгласява да приеме разговора. Затворете Вашия

телефон разговорът се прехвърля автоматично;

3. Човекът отсреща вдига телефона и съгласява да приеме разговора. В този случай

изчакайте да затвори и разговорът ще се върне при Вас. Ще трябва да измислите

обяснение за проваленото прехвърляне.

Случвало ли Ви се е телефонът на колегата да звъни, а него да го няма? Налага се да прекъснете

работата си и да отидете до чуждото бюро, за да вдигнете? Вече не се налага. Отговорните за

поддръжката на системата служители са Ви включили към група на отдела, в който работите и

Вие можете да прихващате обажданията към телефоните, които са непосредствено около Вас и

би трябвало да чувате.

За да прихванете обаждане от Вашата група, вдигнете слушалката на телефона си или натиснете

бутон „Високоговорител” и наберете *8. Товаще прихване разговора.

Много удобна функция, която Ви спестява доста нерви и разправии. Представете си, че говорите

с някой. Налага се да отидете в друго помещение (или на друг етаж) за да довършите разговора

(просто папките са там ). В този случай Вие можете да паркирате своето обаждане и да го

издърпате от друго работно място, включено към системата. Как се прави:

- използвате безусловно прехвърляне (вж. секция „Безусловно прехвърляне”) към номер

700

- чувате трицифрено число от диапазона 701-749

- това е лотът, където е паркиран Вашият разговор

- спокойно се придвижвате до необходимото място (обадилия се слуша музика)

- вдигате телефона на новото място и набирате трицифреното число, което би следвало да

помните

Какво става, ако си забравите числото? Или отваряте WEB интерфейса на системата и този път

хубавичко го запомняте, или до две минути (120 сек) трябва да сте обратно на бюрото си, за да се

извините и опитате отново.

Вие можете да насрочите конференция (видео, аудио) за определен ден и час с неограничен

кръг участници. Те могат да се включат, както им е удобно през GSM, стационарна, VoIP линия

или от вътрешен телефон на офиса. Необходимо е да съобщите точната дата, час и телефон на

конференцията.

За конференции, провеждани в рамките на Вашата хибридна система е необходимо само да

уведомите персонала по поддръжката за избрания от Вас ден, час и номер на конференцията.

Можете да избирате между 5 конферентни номера (от 500 до 504) в зависимост от това кой е

свободен в избрания ден и час. Как става:

- консултирате се с персонала по поддръжката кой номер е свободен в интересуващия Ви

ден и час;

- избирате например номер 500;

- съобщавате номера, датата и часа на участниците;

- в избраното време участниците набират номер 500 и се включват в конференцията;

- хубаво е Вие, като инициатор да сте поне минута по-рано от уговорения час. Първият

участник в конференцията слуша музика, докато не се появи поне още един, за да се

осъществи разговор.

Тук има три варианта:

не се

ПРИХВАЩАНЕНАОБАЖДАНЕ

ПАРКИРАНЕНАОБАЖДАНЕ

НАСРОЧЕНИКОНФЕРЕНЦИИ
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За конференции, провеждани извън рамките на Вашата хибридна система е необходимо да

поискате от персонала по поддръжката да пренасочи външен стационарен номер за провеждане

на конференцията. След като това стане, процедурата е следната:

- съобщавате номера, датата и часа на участниците по подходящ начин;

- в избраното време участниците набират обявения номер както им е удобно (чрез GSM,

стационарна, VoIP линия или от вътрешен телефон на офиса) и се включват в

конференцията;

- хубаво е Вие, като инициатор да сте поне минута по-рано от уговорения час. Първият

участник в конференцията слуша музика, докато не се появи поне още един, за да се

осъществи разговор.

Бързите конференции се ползват, когато е необходимо да участва и още един, трети човек в

разговора, който провеждате било като супервайзър или като техническо лице. Как да

реализирате конферентен разговор:

- предполага се, че вече говорите с единият участник;

- натиснете бутон Conf ще чуете свободно, а досегашния участник ще мине в режим

„Изчакване”;

- наберете желаният от Вас номер;

- говорете с третия участник;

- натиснете отново бутон Conf;

Забележете, че тъй като Вие сте инициатора на конференцията не можете да затворите

телефона, докато тя не свърши. Ако го направите и другите двама участника ще бъдат с

прекъснат разговор.

Системата разполага с множество комфортни функции, които правят животът Ви по-лесен. Ако

желаете нещо специфично или допълнително обърнете се към нас тези функции се

програмират и следователно невъзможни неща (почти) няма.

Можете да използвате тази функция, когато не сте на работното си място, имате среща или

просто не желаете да Ви притесняват.

- вдигнете телефонната слушалка или натиснете бутон „Спикърфон”;

- наберете *1;

- ще чуете: „Извън офиса: включено”

- ще чуете кратък сигнал и линиятаще прекъсне.

- вдигнете телефонната слушалка или натиснете бутон „Спикърфон”;

- наберете *2;

- ще чуете: „Извън офиса: изключено”

- след два кратки сигнала и линиятаще прекъсне.

БЪРЗИКОНФЕРЕНЦИИ

КОМФОРТНИФУНКЦИИ

Немебезпокойте

Как се активира?

Как сепремахва?

Какфункционира?
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Когато е активирано, всеки който опита да се свърже с Вас попада в гласово меню (Interactive

Voice Response IVR), което гласи:

Очевидно, ако търсещият Ви иска да Ви остави съобщение ще натисне 1 и ще го запише в

противен случай илище затвори илище говори с Ваш колега.

Можете да използвате тази функция, когато не сте на работното си място и искате Вашият

телефон да звъни на телефона на някой колега в офиса или на съвсем друго място например на

мобилния Ви телефон (внимавайте с това).

- вдигнете телефонната слушалка или натиснете бутон „Спикърфон”;

- наберете *3;

- ще чуете: „Пренасочване, изберете телефон”

- наберете желания от Вас номер;

- натиснете бутон#;

- ще чуете: „Включено пренасочване към телефон [Избраният от Вас номер];

- ще чуете кратък сигнал и линиятаще прекъсне.

- вдигнете телефонната слушалка или натиснете бутон „Спикърфон”;

- наберете *4;

- ще чуете: „Пренасочване от телефон [Вашият вътрешен номер] към телефон [Избрания

от Вас номер за пренасочване] - изключено”

- след два кратки сигнала и линиятаще прекъсне.

Когато е активирано, всеки който опита да се свърже с Вас се пренасочва към избрания от Вас

номер. Ако той е външен за системата, важат Вашите правила (права и ограничения) за

набиране на външни номера.

Някои външни направления не са безплатни и пренасочването Ви може да доведе до

непредвидени разходи за компанията, за която работите. Вашите сметки се следят посредством

индивидуални разпечатки на проведените разговори, които съдържат: направление,

продължителност, дата, час, път на разговора и др.

Вие можете да записвате част от разговор или целият разговор (вж. секция „Приемане на

обаждане” и секция „Иницииране на обаждане”.

За да прослушате последното записано от Вас:

- вдигнете телефонната слушалка или натиснете бутон „Спикърфон”;

- наберете *5;

- ще чуете: „Изчакайте...”

- ако има запис, тойще започне;

- ако няма, ще чуете: „Нямате такава опция за избор”;

- след два кратки сигнала и линиятаще прекъсне.

Вътрешен номер [Вашият номер] е извън офиса в момента. Натиснете 1 за да оставите

съобщение на гласова поща, 2 за връзка с оператор, 3 за прекъсване на обаждането или

изчакайте обаждане на оператор.

Следвайме

Записаниразговори

Как се активира?

Как сепремахва?

Какфункционира?

Внимание!
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Проверкана гласовапоща

Подслушваненаразговори

Бързо набиране

Вие имате собствена гласова кутия, кояте се активира в определени случаи (виж по-горе). На

нея може да получавате неограничен брой съобщения, с неограничено времетраене. Ако

желаете да получавате гласовите си съобщения по електронната поща, можете да се обърнете

към техническия персонал да инициализира тази възможност за Вас.

Когато имате съобщение на гласовата поща, Вашият телефон изписва не дисплея: „Messages:

[брой на съобщенията]”.

- вдигнете телефонната слушалка или натиснете бутон „Спикърфон”;

- наберете *6;

- следвайте инструкциите от гласовото меню можете да прослушвате съобщения; да ги

местите; триете и др.

- наберете дадения Ви входящ номер за проверка на гласова поща;

- ще чуете: „Въведете Вашия служебен ПИН код”;

- въведете кода си;

- натиснете #;

- следвайте инструкциите от гласовото меню можете да прослушвате съобщения; да ги

местите; триете и др.

Ако тази възможност е инициализирана, Вие ще получавате гласовата си поща и на посочен от

Вас e-mail като прикачен файл във WAV формат. Времето за получаване зависи от

натовареността на Вашият корпоративен e-mail сървър.

Ако имате необходимите права, Вие можете да послушвате разговорите, водени в системата, в

реално време:

- вдигнете телефонната слушалка или натиснете бутон „Спикърфон”;

- наберете *9;

- въведете кода си;

- натиснете #;

- ако няма активни разговори, ще чувате на определен интервал кратък звуков сигнал,

което означава, че сканирате системата за нови разговори;

- ако има активен разговор, то той ще ви бъде обявен (канала и телефона) и Вие ще го

подслушвате насрещните страни няма да бъдат уведомени за това;

- ако желаете да преминете на друг разговор, натиснете бутон *;

- когато приключите, прекъснете линията.

Задапрослушате гласовата сипоща:

Акожелаете дапрослушвате гласовата сипощаот външен за системата телефон:

Гласовапощапоелектронната поща

НАСТРОЙКИ НА ВАШИЯТ ТЕЛЕФОН
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- натиснете бутон IP;

- вижте (и чуйте) IP адреса на Вашият телефон;

- отворете Internet Explorer (или предпочитания от Вас браузър) и въведете:

http://IP_адреса_на_Вашия_телефон;

- паролата е 1234;

- натиснете бутон „Address Book”;

- в полетата „Name” напишете името на човека/организацията;

- в полетата „Phone Number” съответния телефон;

- колонката “No” показва краткия номер на записа;

- когато приключите, натиснете бутон „Save/Back”.

- поискайте от техническия персонал CD със рингтонове има над 500;

- натиснете бутон IP;

- вижте (и чуйте) IP адреса на Вашият телефон;

- отворете Internet Explorer (или предпочитания от Вас браузър) и въведете:

http://IP_адреса_на_Вашия_телефон;

- паролата е 1234;

- натиснете бутон „Upgrade Firmware”;

- натиснете бутон „browse” за полето „Ring File Name”;

- изберете ринг тон от CD-то (разширение .DAT);

- натиснете бутон „Update Ring”.

Налага се, когато пътувате или местите телефона си в къщи (поради отпуск, болест, др.).

- натиснете бутон IP;

- вижте (и чуйте) IP адреса на Вашият телефон;

- отворете Internet Explorer (или предпочитания от Вас браузър) и въведете:

http://IP_адреса_на_Вашия_телефон;

- паролата е 1234;

- в секцията „Network Settings” променете желаните параметри;

- натиснете бутон „Save Settings”.

Не забравяйте, че това е софтуерна платформа, т.е. ние можем да я програмираме по различен,

по-удобен за Вас начин, както и да я допълним с нови възможности и интерфейси.

Ние, от Хибридни Системи АД високо ценим проявеното доверие от Вашата компания и сме

готови да отговорим на всякакви предизвикателства, за да можем да подобрим Вашата

инфраструктура и да подпомогнем имиджа Ви на иновативна и просперираща компания.

Благодарим Ви още веднъж, че избрахте да сте от новаторите в комуникационните системи!

Избор на тон за звънене

Промяна настройките на мрежата

ВМЕСТОЗАКЛЮЧЕНИЕ
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