Hlasová pošta
Přihlášení do hlasové pošty
1. Z vaší telefonní linky:
- vytočte číslo hlasové pošty
- vložte heslo, stiskněte [#]
2. Z jiného telefonu:
- vytočte telefonní číslo své hlasové pošty
→ zadejte číslo osoby, které voláte
→ pro vstup do vlastní schránky stiskněte [#]
o zadejte číslo schránky/klapky
o zadejte heslo, stiskněte [#]
→ pokud neznáte číslo schránky, stiskněte [*], hláskujte jméno

[1] Nahrávání zpráv, odesílání
Možnosti nahrávání
pozastavit/pokračovat [1]
přehrávání záznamu [2][3]
vymazat, znovu nahrát [*][3]
potvrzení [#]
Nahrávání
→ po zaznění tónu
začněte nahrávat, pro
potvrzení stiskněte [#],
pro změnu [1]
→ odeslání faxu,
pro potvrzení stiskněte
[#] před zazněním tónu,
pro změnu [1]

Odesílání
→ zadejte čísla
schránek,
stiskněte [#]

Možnosti odesílání
→ pro odeslání ihned,
stiskněte [#]
→ další možnosti [0]
- důvěrná [1]
- urgentní [2]
- čas doručení [3]
- připojení faxové
zprávy [5]
- odeslání faxové
zprávy [#]

[2] Vyzvednutí zpráv
Možnosti
- poslech [0]
- zrušení [*][3]
- postoupení [#]

Odpověď a další možnosti
- odpověď hlasovou poštou [1]
- přeposlání s poznámkou [2]
- nahrávání nové zprávy [4]
- odpověď všem adresátům hlasovou poštou [5]
- zavolat zpět odesílateli [0]

[3] Administrace osobního úvodního oznámení
Možnosti
-

Volby
poslech úvodního oznámení [0]
nahrávání [1]
aktivace [2]
zrušení [3]
administrace typů hovorů [4]
potvrzení [#]

-

osobní oznámení [1]
oznámení v nepřítomnosti [2]
volitelné oznámení č.1 [3]
volitelné oznámení č.2 [4]
potvrzení [#]

[5] Vlastní nastavení schránky
administrace seznamu adresátů [1]

faxové preference [3]
změna hesla [4]
nahrávání jména [5]

- vytvořit seznam [1]
- přehled seznamu [2]
- poslech/změna seznamu [3]
- změna standardního čísla pro tisk [1]
- vložit tel. č. faxu, stisk [#]
- vložit nové heslo, stisk [#]
- vložit znovu nové heslo, stisk [#]
- po zaznění tónu začněte nahrávat jméno,
stiskněte [1], pro potvrzení [#]

[6] Změna informací o službě volání systému na telefonní čísla
Služba není aktivní.

[7] Automatický přehled o příchozích zprávách
Možnosti
přehled o záhlavích a zprávách [1]
přehled o záhlavích [2]
přehled o zprávách [3]
vytisknutí všech nových faxových zpráv [4]
Pozn.:
Nápověda [*][4]
Opětovné přihlášení [*][*][7]
Přepnutí na jinou schránku [*][8]
Čekání systému [*][9]
Adresář jmen/čísel linek [*][*][6]

