WPX
Típusú alközpontok
FELHASZNÁLÓI KÓD LISTA
1. időzóna váltása telefonkészülékről
Az aktuális időzóna átkapcsolása, váltás automatikus és manuális mód között.
•
•
•
•
•
•
•

**0
-> automatikus időzóna váltás bekapcsolása
**1
-> 1. időzónára kapcsolás (manuális mód)
**2
-> 2. időzónára kapcsolás (manuális mód)
**3
-> 3. időzónára kapcsolás (manuális mód)
**4
-> 4. időzónára kapcsolás (manuális mód)
**5
-> 5. időzónára kapcsolás (manuális mód)
válasz: a telefonkészülékben rövid hangjelzés sorozat

2. mellékek hívása telefonkészülékről
•

mellék száma: 101 – 108

3. mellék csoport hívása
•
•
•
•

kód: 200 -> minden mellék egyidejű hívása
kód: 201 -> 1. mellékcsoport hívása
kód: 202 -> 2. mellékcsoport hívása
kód: 203 -> 3. mellékcsoport hívása

4. hívás kezdeményezése telefonkönyvből
Amennyiben a belső telefonkönyv már tartalmaz telefonszámokat. A hívás előtt a központ
ellenőrzi az ARS beállításokat, a telefonszám megtalálható-e a tiltó táblázatokban illetve a
fővonali jogosultságokat, amennyiben minden feltételnek megfelel a hívás kezdeményezése,
azonnal indítja a tárcsázást.
•
•
•

9# [sorszám] *
pl.: 9#13*
-> a 13.-ik sorban található telefonszámot automatikusan hívja
válasz: nem létező szám vagy tiltott állapot esetén a telefonkészülékben „foglalt” jelzés

5. mellék – mellék közötti hívásátirányítások
•
•
•

•

kód: 300 -> minden, a mellékre érvényes átirányítás törlése
kód: 301<cél mellék> -> mellékről érkező hívás átirányítása mellékre
kód: 302<cél mellék> -> fővonalról érkező hívás átirányítása mellékre
válasz: a telefonkészülékben rövid hangjelzés sorozat

6. konferencia beszélgetés kezdeményezése
A központ 3 résztvevős konferencia beszélgetés kezelésére képes, 1 fővonal és 2 mellék között,
a konferencia módot mindig az a mellék kezdeményezheti, aki a fővonali hívóval először
kapcsolatba kerül, ő lesz a „hívás tulajdonosa”. A konferencia módot mind kimenő, mind
bejövő hívásnál lehet kezdeményezni.
A „tulajdonos” tartásba teszi a fővonalat (FLASH), majd felhívja valamely melléket (101 - 108)
és beszél vele, ha be szeretné vonni a fővonali beszélgetésbe, ismételt (FLASH) megnyomására
mindkét mellék kapcsolatba kerül a fővonalon várakozó partnerrel.
7. DND, ne zavarj funkció, átmeneti hívás elutasítás, csengetés kikapcsolás
•
•
•
•

kód: 400 -> DND beállítás törlése
kód: 401 -> mellékről érkező hívás elutasítása
kód: 402 -> fővonalról érkező hívás elutasítása
válasz: a telefonkészülékben rövid hangjelzés sorozat

8. fővonal kérés, kimenő hívás indítása
•
•
•
•
•

kód: 0 -> valamely szabad fővonal kérése
kód: 91 -> 1. fővonal kérése
kód: 92 -> 2. fővonal kérése
kód: 93 -> 3. fővonal kérése
válasz: szabad fővonal esetén külső tárcsahang, egyébként foglalt hang

9. fővonal érkező, más melléken csengető hívás átvétele, hívás elkapás
•

kód: 98 -> csengető fővonali hívás átvétele

10. kaputelefon hívása mellékről
•
•

kód: 70 -> beszélgetés a kaputelefon egységgel
kapunyitás beszélgetés közben a FLASH gombbal

11. kapunyitás beszélgetés nélkül
•
•

kód: 71 -> kapunyitó kimenet aktiválása
válasz: a telefonkészülékben rövid hangjelzés sorozat

A következő utasítások csak Automata kezelővel (DISA) rendelkező készülékeken elérhetők!
1. DISA operátor be/kijelentkezése a kezelői csoportba, ha valamely kezelő elhagyja
munkahelyét, az addig hozzá beérkező hívásokat átadja másik kezelői csoportnak.
Visszaérkezése esetén bejelentkezik valamelyik kezelői csoportba.
i. Az alábbi utasítások csak „automata” módra programozott fővonalakra érvényesek,
ii. FONTOS: az alábbi utasításokat „*” gombbal le kell zárni!!

•
•
•
•
•
•
•
•

Kód: 500* -> kezelő kijelentkezése minden csoportból
Kód: 50123* -> kezelő bejelentkezése minden csoportba
Kód: 501* -> kezelő bejelentkezése csak az 1-es vonali csoportba
Kód: 502* -> kezelő bejelentkezése csak a 2-es vonali csoportba
Kód: 503* -> kezelő bejelentkezése csak a 3-as vonali csoportba
Kód: 5012* -> kezelő bejelentkezése az 1-es és 2-es vonali csoportba
Kód: 5013* -> kezelő bejelentkezése az 1-es és 3-as vonali csoportba
Kód: 5023* -> kezelő bejelentkezése a 2-es és 3-as vonali csoportba
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