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Efectuar uma Chamada

Programar o terminal

Operador
Número externo
Número abreviado
Marcar novamente
último número
externo

+

v
m + número externo
o + número abreviado
nn

Impedir recepção de
bips ou intrusões

tq + número externo

Iniciar/Terminar
sessão

tr + N.

Chamada de retorno
automática

n (ou R + n)
p (ou R + p)
p (ou R + p)

Intrusão
Mensagem de voz
Mensagem de voz
para um grupo

o

do seu terminal +

password +

Captar uma chamada
Captar chamada num
grupo

nq

Captar chamada de
toque geral

nr

Abrir o telefone de
porta

tm

Durante uma chamada
Colocar em espera
Efectuar uma
segunda chamada
Chamada de consulta

n (ou R)
n (ou R)
o (ou R + o)

p

(ou R+ p)

Estacionamento de
chamada

(antes
N.o de extensão +
ou depois de antender)
n (ou R) + nm + 2 dígitos à

Recuperar uma
chamada estacionada

sua escolha +
+ nm + código de 2

ACTIVAÇÃO

DESACTIVAÇÃO

Reencaminhamento imediato
de chamadas

sn

Reencaminhamento quando
ninguém atende

so + N.

Reencaminhamento se
ocupado

sp + N.

Reencaminhamento quando
ninguém atende
ou se ocupado

sv + N.

Não incomodar

sq
sr + o seu N.

Siga-me
Siga-me (de
outra extensão)

sm

+ N.o que

deseja reencaminhar
o

sm

que

deseja reencaminhar
o

sm

que

deseja reencaminhar
o

sm

que

deseja reencaminhar

o

de

sm
sm do seu

extensão + password

terminal

sr

sm do seu

+ Xx
o

+ o seu N. de extensão terminal
+ N.o de extensão
temporária + password

tn + HHMM

DESACTIVAÇÃO

tn + v

4 dígitos - hora do
compromisso
Operador
temporário

st

Recuperar de um
grupo

su

su

Bloquear o
telefone

tu

tu

Alterar password

tv

dígitos escolhido

+

+

ACTIVAÇÃO

Lembrete

Marcar N.o de extensão (ou R +

Transferir uma
chamada para
outra extensão

Reencaminhamento temporário de chamadas

np + número da extensão a
tocar

Chamar uma segunda pessoa +

C + N.o a chamar

Marcar número do grupo

Atender uma chamada

Conferência

+

st
+ password

+ password
+ password antiga
+ password nova
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Telefone do Sistema MD Evolution

Para questões relativas ao produto, entre em contacto com
um parceiro de vendas autorizado da Aastra.
www.aastra.com
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