
براي وارد شدن به حالت برنامه ریزي از  که قادر به مدیریت و برنامه ریزي می باشد وصل کنیم و )101پیش فرض داخلی (مربوطه jack را به kx-t7730 در روش برنامه ریزي سانترال به صورت تلفنی ابتدا باید گوشی تلفن اپراتوري
 .چپ به راست دستورات زیر را اجرا نماییم

 

براي .را انجام دهیم kx-tem824یا  kx-tes824شدیم، با دانستن کارایی هر یک از کدهاي برنامه ریزي تلفنی توانسته تنظیمات مورد نظرمان روي سانترال )PT PROGRAMING(وارد محیط برنامه ریزي تلفنیاکنون که  
ستون اول عنوان فعالیت، ستون دوم شماره کد برنامه، ستون سوم توضیحات مربوط به برنامه و ستون چهارم روش تنظیمات براي برنامه هاي .جدول زیر را مشاهده نمایید 824آشنایی با کد هاي برنامه ریزي سانترال پاناسونیک 

 .متداول و عمومی می باشد که عمده کاربران به آن نیاز دارند

  توضیحات کدها  عنوان

 تلفن هاي سانترالتنظیمات تاریخ و زمان روي صفحه نمایش  000 تاریخ و زمان

 KX-TES824 تنظیم ساعت سانترال

را مانند تصویر زیر وارد نمایید و پس از آن به ترتیب تنظیمات زیر را انجام دهید 000براي تنظیمات تاریخ و زمان شما باید کد . بعد از وارد نمودن پسورد شما می توانید کد برنامه مورد نظر را وارد نمایید . 

(END) پایان ذخیره
انتخاب

AM یا PM

 درج دقیقه

تا  00از 
59 

انتخاب 
ساعت

12تا  1از 

انتخاب روز 
هفته

 ... sun از
sat

انتخاب 
روز

31تا  1از 

انتخاب ماه

 ... jan از
dec

سال مورد نظر را وارد 
نمایید

99تا  00از 
[000]

ی مدل هاتمام KX-TDE و KX-TDA تنظیم تاریخ و زمان سانترال  

از داخلی که قابلیت مدیریت را دارد به دستگاه متصل  KX-DT333 با گوشی اپراتوري مانند تلفن مدل TDE تحت شبکه سري TDA براي انجام تنظیمات زمان و تاریخ در سانترال هاي دیجیتال پاناسونیک سري
را وارد نموده و الباقی  000براي تنظیمات تاریخ و زمان سانترال کد . وارد بخش مدیریتی و برنامه ریزي مرکز تلفن می شوید) 1234لت دیفا(و وارد نمودن ستاره، مربع و پسورد  PROGRAM شده و با انتخاب کلید

ساعته انجام می دهید 24ساعته و  12تنظیمات را مانند جدول زیر براي دو حالته  . 

شبساعته و نمایش حالت روز و  12تنظیم براي نمایش زمان به صورت   



(END) پایان
تایید

انتخاب

AM یا PM

درج دقیقه

59تا  00از 

 انتخاب ساعت

12تا  01از   
پایین تایید

انتخاب تاریخ

31تا  1از 

انتخاب ماه

12تا  01از 

 سال مورد نظر را وارد نمایید

99تا  00از   
تایید

[000]

عتهسا 24تنظیم براي نمایش زمان به صورت   

(END) پایان 

تایید

درج دقیقه

59تا  00از 

انتخاب ساعت

23تا  00از 
پایین تایید

انتخاب تاریخ

31تا  1از 

انتخاب ماه

12تا  01از 

سال مورد نظر را وارد نمایید

99تا  00از 
تایید

[000]

  

 حافظه مرکزي ذخیره کردن شماره هاي تلفن در  001 شماره گیري سریع 

 انتخاب یک رمز عبور براي مرکز سانترال به طور دلخواه 002 رمز عبور سیستم

dss console jack assignment 003 تعیین و واگذاري خروجی براي کنسول DSS) انتساب جک کنسول(  

 console paired telephone 004  نسولتعیین و واگذاري یک داخلی به عنوان داخلی جفت شده با ک DSS 

 DSS انتقال تماس ها با زدن یک دکمه  DSS 005 انتقال سریع با 

 دستگاه سانترال به صورت اتوماتیک به حالت روز و شب میرود:حالت تنظیم اتوماتیک 006 انتخاب حالت تنظیم اتوماتیک یا دستی بودن حالت روز و شب
 وز و شب میروددستگاه سانترال به صورت دستی به حالت ر:حالت تنظیم دستی

 را تعیین میکند 006زمان شروع هر یک از حالت هاي کد   007 زمان شروع سرور 

 میتوانید شماره خروجی تلفن اپراتور را تنظیم کنید.ها براي اپراتور استفاده کنید jack میتوانید از هر یک از 008 دسترسی به اپراتور

  به داخلی ها) 199تا100(اختصاص دادن شماره 009 تنظیم شماره داخلی



براي انتقال  انجام گیرد به طور مثال  انتخاب کنید که ارتباط بین داخلی ها با شماره گیري کد مربوط به هر داخلی  199تا 100شما میتوانید با استفاده از این تنظیم براي هر داخلی یک شماره از بین 
در  009تنظیمات اختصاص داخلی به پورت از طریق کد .خود را انتقال دهید  تماس  وگرفتن شماره ي داخلی که تعیین کردید  transfer تماس از یک داخلی به داخلی دیگر میتوانید با زدن دکمه

.می پذیرد برنامه ریزي تلفنی صورت    
:براي ورود به تنظیمات سانترال دستورات زیر را از چپ به راست وارد کنید   

 

:نحوه ي تنظیمات به شرح زیر می باشد .می باشد "1234" رمز عبور دستگاه به طور پیش فرض  

 

 ذخیره پایان
 

 انتخاب پورت دستگاه انتخاب شماره داخلی مورد نظر
 

009 

              

 24hیا  12hتنظیم نمایش ساعت روي صفحه نمایش بر اساس  010 انتخاب ساعت صفحه نمایش

 نام براي شماره تلفن هاي ذخیره شده در حافظه مرکزي انتخاب   011 ي سریعثبت شماره ها در شماره گیر 

DTMF 102  تعیین و واگذاري خروجی براي دستگاه صندوق صوتی 



 و انتقال مکالمه با تلفن هاي معمولی hold چگونگی  104 حالت انتقال

 فعال یا غیر فعال کردن پخش بود کنفرانس 105 بوق کنفرانس 

 وجود یا عدم وجود صداي بوق تایید در هنگام پیج کردن با سیستم پیج خارجی  106 بوق پیج 

 فعال یا غیر فعال کردن دکمه ي فلش براي تلفنی که قفل الکترونیکی شده است  108 قفل داخلی ها

 co indicator 109  ثایت یا چشمک زن. خط شهري در هنگام زنگ خوردن) المپ(چگونگی حالت نشان دهنده 

 FLASH/RECALL MODE یا  EFA mode انتخاب حالت flash 110 کارکرد دکمه 

 داخلی یا خارجی یا تون hold انتخاب موزیک  hold 111 موزیک 

 DSS lamp mode 112  فعال یا غیر فعال کردن المپ DSS 

 انتخاب تعداد دفعات تکرار در حالت استفاده از تکرار اتوماتیک  113 تکرار اتوماتیک

 .زمانی که در صورت اشغال بودن صبر میکند تا براي بار دوم تماس برقرار کند  114 زمان وقفه تکرار اتوماتیک 

 Double انتخاب حالت زنگ خوردن داخلی از بین حالت تک زنگ و  115 انتخاب مدل زنگ تلفن داخلی

 call pickup tone 117  استفاده از برنامه ي به زنگ خوردن داخلی دیگر وجود یا عدم وجود صداي بوق تایید در هنگام 

 pulse restriction 118  محدودیت در ارسال سیگنال هاي پالس 

 تکرار اخرین شماره گرفته شده با سیستم تون پس از تبدیل سیستم شماره گیري از پالس به تون  119 تکرار اخرین شماره 

  )9یا  0(با این کد میتوانید دسترسی خودکار به خط شهري را انتخاب کنید 121 تنظیم شماره ي دسترسی خودکار به خط تلفن

 میباشد voice mail یا غیر فعال کردن پورت دستگاه براي 8یا  7اختصاص دادن پورت  voice mail 130 براي 8یا  7پورت  



 میباشد voice mail ورت دستگاه برايیا غیر فعال کردن پ 16یا  15اختصاص دادن پورت  voce mail 131 براي 16یا  15پورت 

 DTMF یا FSK انتخاب نوع سیگنالی که از طرف مخابرات ارسال میشود از بین حالت هاي 150 سیگنال کالرآیدي 

 .اس گیرندهمباشد به شماره هاي تم 9فعال یا غیر فعال سازي اضافه نمودن کد دسترسی شهري که معموال  151 تنظیم شماره تماس گیرنده روي خط شهري

 شده hold دقیقه براي حالت فعال یا غیر فعال کردن یادآوور تماس 6تانیه تا  30انتخاب یکی از تماس هاي  200 شده hold یادآوري زمان خط

 شده transfer اسدقیقه براي حالت فعال یا غیر فعال کردن یادآوور تم 6تانیه تا30انتخاب یکی از تماس هاي  201 شده transfer یادآوري زمان خط 

 تنظیم زمان شروع انتقال مکالمه به داخلی دیگر در صورت پاسخ ندادن به تلفن 202 زمان انتقال مکالمه 

 line waiting time 203  تنظیم زمان براي تاخیر در شماره گیري براي برنامه ي شماره گیري سریع فقط با برداشتن گوشی 

 حاسبه ي مدت زمان مکالمهموع تنظیمات شر  204 مدت زمان مکالمه 

 ات مدت زمان مکالمه خط شهري به خط شهريمتنظی 205 مدت زمان مکالمه 

 قبل از شماره گیري منتظر میماند راتنظیم میکند co حداقل زمانی که سیستم پس از دسترسی به خط  206 تعیین زمان مکالمه 

 digit time 208   شماره گیري در زمان استفاده از صفر تا دو صفر استثناء شده در برنامه شماره حداکثر فاصله زمانی ما بین ارقام
306 

ثانیه بعد از وصل شدن به خط شهري اقدام به شماره  10فعال یا غیر فعال کردن حالت قطع تماس بعد از اینکه تا   211 قطع ارتباط 
 .گیري نکنید

 مان استفاده از خط تلفن را براي ارتباط خارجی تنظیم میکندحداکثر ز 212 محدود کردن زمان استفاده از خط تلفن

 BV recording time 214 تنظیم حدکثر زمان براي ضبط voice massage 

 system spees dialing class 301  محدودیت شماره گیري و تعیین کالس کار سیستم حافظه مرکزي 



 محدود شود 5تا  2ارقامی که باید در کالس هاي تععین و واگذاري   305-302 بستن صفر تلفن سانترال
 ) بستن صفر یا دو صفر(

میتوانید این تنظیمات را در سه حالت  . ا ندهیدشما میتوانید دسترسی داخلی هاي خود را به خطوط شهري محدود کنید و به داخلی هاي خود امکان گرفتن شماره هایی که با صفر شروع میشود ر
 . در برنامه ریزي تلفنی صورت می پذیرد 305تا  302تنظیمات بستن صفر تلفن سانترال از طریق کدهاي . تنظیم کنید  طور جداگانه روز و ناهار وشب به 

 
  :براي ورود به تنظیمات سانترال دستورات زیر را از چپ به راست وارد کنید

 

 
 

 :شرح زیر می باشد نحوه ي تنظیمات به . می باشد"1234"رمز عبور دستگاه به طور پیش فرض 
 
 

 ذخیره پایان
 

20-01 شماره محدود کننده 302-305

(end)  (store)   0..9 / # / *  code no  class1..class2
 

 code no محدود کردن شماره گیري در حالت هاي مختلف  306  محدودیت شماره گیري 

 ردن شماره هاي اضطراريذخیره ک 309 واگذاري شماره تلفن هاي اضطراري 

 قرار دادن مکث اتوماتیک بین کد هاي شهرستان یا خارج از کشور قبل از شماره تلفن  311 مکث اتوماتیک 

 extension lock class 312  محدودیت شماره گیري 

 در دسترس قرار دهید میتوانید هر کدام از خطوط شهري را از دسترسی خارج یا  400 (co) فعال یا غیر فعال کردن خط شهري

  



خور خطوط شهري اولین گام فعال کردن خطوط براي انجام تنظیمات روي خط شهري سانترال، مانند ایجاد دسترسی براي آزاد کردن خط شهري توسط یک داخلی و یا تنظیم داخلی ها براي زنگ 
فعال شود تا بتوان تنظیماتی را براي داخلی  co شماره یک می باشد الزم است ابتدا این co روي یک 22446068رقمی، 8یعنی اگر خط . سانترال براي خطوط شهري دایر می باشد co پورت هاي

 .مربوطه انجام داد

نحوه فعال و غیرفعال نمودن در این مطلب . مربوطه باید غیرفعال گردد co  سانترال خطی فعال وجود ندارد براي جلوگیري از مشکل در گروه تماس خروجی co و همچنین در صورتی که روي یک
 .آموزش داده میشود 400با کد برنامه ریزي  KX-TEM824 و KX-TES824 خطوط شهري روي سانترال

 : براي ورود به تنظیمات سانترال دستورات زیر را از چپ به راست وارد کنید

 

 
 :دنبال نمایید می باشد به شرح ذیل تنظیمات را. می باشد "1234"در حالت پیش فرض  24به 8رمز عبور دستگاه سانترال 

                                    
 

  پایان
 

  ذخیره
 

  وصل یا قطع بودن
 

  انتخاب خط شهري
 

400 
(end)   (store)   (connect/ not connet)   (co1..co2/*)     

 

 مرکز محابرات چه نوع سیگنالی ارسال میکند تنظیم میکندسیستم شماره گیري را با توجه به این که  401 خط شهري DTMF تنظیمات

 قارار دهید high یا low را راي هر یک از خطوط شهري در یکی از حالت هاي pulse میتوانید سرعت  pulse 402 تنظیمات سرعت

  403 واگذاري کد دسترسی به خطوط شهري از مرکز تلفن اصلی 

 وط شهري را به دلخواه درون گروه هاي دلخواه قرار دهیدمیتوانید خط  404 گروه بندي خط شهري

 : براي ورود به تنظیمات سانترال دستورات زیر را از چپ به راست وارد کنید



 

  

 :نحوه ي تنظیمات به شرح زیر می باشد .می باشد "1234"رمز عبور دستگاه به طور پیش فرض 

  پایان
 

  ذخیره
 

  8تا  1انتخاب شماره گروه از 
 

  انتخاب خط شهري
 

404 

end    store    
co line group no. 

(1...8)   co1..co2    
 

 که کدام داخلی میتواند در حالت روز روي خط تلفن یک ارتباط برقرار کند  407-405 تنظیمات دسترسی خطوط شهري

نوعی محدود کردن براي داخلی ها می باشد که براي هر داخلی کدام خطوط شهري فعال و کدام خطوط غیر فعال میتوانید هر یک از خطوط شهري را به یکی از داخلی ها اختصاص دهید در واقع 
  .تنظیم کنید  ناهار این تنظیم را میتوانید در سه حالت جداگانه روز و شب و. است

  :براي ورود به تنظیمات سانترال دستورات زیر را از چپ به راست وارد کنید 

  
  :نحوه ي تنظیمات به شرح زیر می باشد .می باشد "1234"تگاه به طور پیش فرض رمز عبور دس

  



 

  پایان
 

  ذخیره
 

  کردن select فعال یا غیر فعال کردن با
 

  انتخاب پورت دستگاه 
  

  انتخاب خط شهري
  

405 

end    store    enable/disable     (1..24)   (1...8)  
  براي حالت روز

  پایان
 

 ذخیره
 

  فعال یا غیر فعال کردن
 

  انتخاب پورت دستگاه
 

  انتخاب خط شهري
 

406 

end    store   enable/disable    (1..24)    (1...8)   براي حالت شب  

  پایان
 

 ذخیره
 

  فعال یا غیر فعال کردن
 

  انتخاب پورت دستگاه
 

 انتخاب خط شهري
 

407 

end    store    ble/disableena  (1..24)   (1...8)   براي حالت ناهار 
 

 
 
 
 
 
 
 



 تعیین میکند اگر ارتباطی از بیرون روي خط شهري برقرار شد کدام داخلی زنگ خواهد زد  410-408 تنظیمات زنگ خور خطوط شهري

 : براي ورود به تنظیمات سانترال دستورات زیر را از چپ به راست وارد کنید 

 

  :نحوه ي تنظیمات به شرح زیر می باشد .می باشد "1234"رمز عبور دستگاه به طور پیش فرض 

 

  

  پایان
 

  ذخیره
 

  فعال یا غیر فعال کردن
 

  انتخاب پورت دستگاه
 

  انتخاي خط شهري
 

408 

End  Store   Enable /Disable   jack1..jack24   co1...co8  
 براي حالت روز

 

  

 409  انتخاي خط شهري انتخاب پورت دستگاه فعال یا غیر فعال کردن  ذخیره پایان

End  Store  Enable /Disable   jack1..jack24   co1...co8  
 براي حالت شب

 

  

  پایان
 

  ذخیره
 

  فعال یا غیر فعال کردن
 

  انتخاب پورت دستگاه
 

  انتخاي خط شهري
 

410 

End  Store   Enable /Disable   jack1..jack24   co1...co8  
  براي حالت ناهار

 



 تعیین و واگذاري زمان شروع زنگ خوردن داخلی و یا داخلی هایی که امتیاز زنگ خط شهري دارند  413-411 زمان شروع زنگ خوردن 

 co line mode 414-416  تلفن گویا/گروه/تعیین مسیر اصلی زنگ خوردن خطوط شهري روي داخلی 

یعنی در این قسمت انتخاب میکنیم ورودي هر خط شهري در کدام . تنظیمات زنگ خوردن خطوط شهري روي داخلی، یگ گروه یا تلفن گویا در این بخش به عنوان مسیردهی اصلی انجام می شود
که مربوط به  508به عنوان مثال اگر یک خط شهري را براي زنگ خور روي داخلی قرار دهیم بعد می توانید با کد . حالت اصلی قرار بگیرد و بعد در حالت مورد نظر تنظیمات مربوطه را انجام می دهیم

 .زنگ خور داخلی ها در روز هست انتخاب کنیم که کدام یک از داخلی ها براي تماس ورودي از این خط زنگ بخورند

 : است وارد کنیدبراي ورود به تنظیمات سانترال دستورات زیر را از چپ به ر

 

  :نحوه ي تنظیمات به شرح زیر می باشد .می باشد "1234"رمز عبور دستگاه به طور پیش فرض 

 مسیردهی به تماس ورودي هر خط شهري

  پایان
 

  ذخیره
 

 انتخاب حالت داخلی یا گروه یا گویا و وارد نمودن شماره صداي ضبط شده در صورت انتخاب گروه یا گویا 
 

414 

end   store       

 

 تنظیم تماس هاي پی در پی در زمان مشغول بودن داخلی مورد نظر  418 تنظیم زمان فلش 

 فعال یا غیر فعال بودن هر یک از خطوط شهري  419 دسترسی خطوط شهري 

 نمیکندزمانی که در صورت قطع شدن خط شهري مرکز تلفن تماس را قطع  تنظیم مدت  cpc 420 تعییت حداقل زمان 

 CPC 421 تعیین فعال یا غیر فعال بودن سیگنال CPC تماس گیرنده از داخل 



 ) زنگ double تک زنگ یا(انتخاب حالت زنگ خوردن خطوط شهري 423 تعیین نحوه ي زنگ خوردن خط شهري 

 فعال یا غیر فعال کردن تلفن گویا 500 تنظیمات تلفن گویا

 میتوانید یکی از گروه هاي از پیش تعین شده یا یکی از داخلی ها را به عنوان مقصد تلفن گویا در نظر بگیرید 501 ویاتعریف مقصد براي شماره هاي تلفن گ

بعد از . خش آموزش داده می شودبراي فعال نمودن یا غیر فعال کردن شماره گیري داخلی ها در سیستم گویا و تعریف مقاصد اعداد تعریف شده در تلفن گویا را در این ب) دیزا(تنظیمات تلفن گویا 
یا همان داي ضبط شده پخش شده و تماس گیرنده در این حین می تواند با مقاصدي که شما تعریف کرده اید یا داخلی هاي سیستم تلفنی  OGM انجام این تنظیمات در زمان تماس مشتري ابتدا

 .ارتباط برقرار نماید

 : را از چپ به راست وارد کنید براي ورود به تنظیمات سانترال دستورات زیر

 

  :نحوه ي تنظیمات به شرح زیر می باشد .می باشد "1234"رمز عبور دستگاه به طور پیش فرض 

 
 

 اعمال مجوز براي شماره گیري داخلی ها به تماس گیرنده

  پایان
 

  ذخیره
 

  فعال سازي یا غیر فعال کردن شماره گیري در تلفن گویا
 

500 

End   store   enabale/disable        

 
 

 تعریف مقاصد بخش هاي مختلف معرفی شده در سیستم گویا

 ذخیره پایان
انتخاب حالت پورت دستگاه یا شماره گروه و وارد نمودن شماره جک یا گروه 

 مورد نظر
انتخاب شماره براي اتصال به داخلی 

  ها
501

end   store     0..9     



 براي تلفن گویا fax فعال یا غیر فعال کردن 503 به شماره هاي تلفن گویا fax اختصاص 

 . را برقرار سازید  fax میتوانید به طور مجزا امکان بهرمندي از 24تا 1براي هر یک از داخلی هاي 

 : براي ورود به تنظیمات سانترال دستورات زیر را از چپ به راست وارد کنید 

 

  :نحوه ي تنظیمات به شرح زیر می باشد .می باشد "1234"ور پیش فرض رمز عبور دستگاه به ط

 
 

 پایان
 

  ذخیره
 

 انتخاب پورت دستگاه براي فعال سازي فکس یا غیر فعال کردن آن
 

503 

End   Store   01...24/disable    
    

 فن گویا برقرار شودزمانی که طول میکشد تا اتصال به تل DISA 504 تاخیر در جوابگوي تنظیم زمان  

 .مدت زمان انتظار سانترال تلفن گویا بعد از پخش پیغام صوتی براي وارد کردن شماره اي توسظ کاربر 505 مدت زمان انتظار تلفن گویا

شما را به داخلی دیگر انتقال میدهد یا  در صورت مشغول بودن داخلی شما را در یکی از حالت هاي انتظار یا تماس 506 تنظیمات تلفن گویا در زمان اشغال بودن داخلی 
 .تماس شما قطع میکند

 یا به طور کلی تماس شما را قطع کند قرار می دهد  call waiting ,disa شما را در یکی از حالت هاي, این امکان را به شما میدهد که در زمان مشغول بودن داخلی مورد نظر  تنظیمات تلفن گویا 
تنظیمات فعال سازي تلفن . تماس شما را به خط شهري دیگر انتقال میدهد  disa ین امکان را به شما میدهد که منتظر پاسخ گویی بمانید و تماس شما قطع نمیشود و حالتا call waiting حالت .

 . در برنامه ریزي تلفنی صورت می پذیرد 506گویا در زمان مشغول بودن داخلی از طریق کد 

 : نترال دستورات زیر را از چپ به راست وارد کنیدبراي ورود به تنظیمات سا



 

  :نحوه ي تنظیمات به شرح زیر می باشد .می باشد "1234"رمز عبور دستگاه به طور پیش فرض 

 
 

 پایان
 

 ذخیره
 

 تماس شما را قطع کند یا شما را در حالت انتظار قرار دهد
 

506 

End  Store  call waiting / Disconnect   
 نپایا

 

 ذخیره
 

 انتقال شما روي خط شهري دیگر
 

 DISA حالت
 

506 

End  Store  (1...8)  
 
     

 وقتی تماس وصل شده ولی کسی پاسخگو نیست DISA تنظیم حالت کار  507 عدم پاسخگویی 

 میشود قبل ازقطع مسیر مکالمه منتظر جوابگوي داخلی مقصد  DISA تنظیم مدت زمانی که  508 انتظار مکالمه 

 مقصد بعدي میشود بعد ازقطع مسیر مکالمه منتظر جوابگوي داخلی  DISA تنظیم مدت زمانی که  509 انتظار مکالمه بعدي 

 DISA no dial mode 510  تنظیم حالت کار DISA  در زمانی که تلفن کننده پس از شنیدن صداي ضبط شده و یا بوق دیزاي داخلی هیچ
 شماره اي نگیرد

 DISA incoming assignment 516  تعیین و واگذاري داخلی هایی که سیستم دیزا بتواند یک مکالمه خط شهري به ان ها وصل کند 

 فعال کردن مهلت وارد کردن عدد براي پخش پیغام جدید یا وصل شدن به داخلی مورد نظر 517 براي ورود رقم دوم DISA  تنظیم زمان انتظار سیستم 

  549-540 رحله اي در تلفن گویاشماره گیري دو م

  



یکی از شماره هاي مربوط را وارد میکند و وارد مرحله جدیدي از پیغام صوتی  شماره گیري دو مرحله اي در تلفن گویا به این صورت می باشد که تماس گیرنده بعد از شنیدن پیغام صوتی ضبط شده 
   . در برنامه ریزي تلفنی صورت میگیرد 549تا  540تنظیمات مربوط به شماره گیري دومرحله اي در تلفن گویا از طریق کدهاي .میشود  میشود با وارد کردن شماره جدید به داخلی مربوطه متصل

  
 : براي ورود به تنظیمات سانترال دستورات زیر را از چپ به راست وارد کنید

 

  :ت به شرح زیر می باشدنحوه ي تنظیما .می باشد "1234"رمز عبور دستگاه به طور پیش فرض 

 

  ذخیره  پایان
انتخاب داخلی مورد نظر یا 

  گروه داخلی
براي وصل شدن  اختصاص شماره 

  به داخلی مورد نظر
اختصاص شماره براي وارد 

  شدن به بخش جدید
540-
549 

End   Store   
 extension jack no or  

extension group no   0..9   0..9 
   

 

 تلفن گویا را حذف میکند DISA پیام هاي 599 تلفن گویا DISA حذف پیام هاي

 میتوانید داخلی هاي خود را در گروه هاي جداگانه دسته بندي کنید 600 گروه بندي داخلی ها 

از کارایی هاي انجام این تنظیمات می توان به . قرار دهید  1را درون گروه  5تا  1داخلی هاي به طور مثال .قرار دهید  گروه هاي جداگانه  داخلی هاي خود را درون  با انجام تنظیمات زیر شما میتوانید 
  .  گروه ها اشاره کرد داخلی براي   محدود کردن تماس هاي 

 : براي ورود به تنظیمات سانترال دستورات زیر را از چپ به راست وارد کنید

 



  :نحوه ي تنظیمات به شرح زیر می باشد .شد می با"1234"رمز عبور دستگاه به طور پیش فرض 

  پایان
 

  ذخیره
 

  انتخاب گروه
 

  انتخاب پورت دستگاه
 

600 

end    store    extension group no    extension jack no      

ده کند یا نه یا از چند شماره ي محدود که در فرم تعیین میکند که داخلی مورد نظر ایا میتواند از خط شهري استفا  603-601 فرم محدودیت براي داخلی ها 
 .محدودیت گنچانده شده میتواند استفاده کند

 .هنگامی که یک ارتباط روي خط داخلی برقرار میشود نام داخلیتماس گیرنده روي صفحه نمایش ظاهرخواهد شد  604 نام گذاري براي داخلی ها 

 .هر داخلی امکان اجازه استفاده از کدام خطوط شهري را داردمشخص میکند   605 واگذاري امتیاز خط شهري 

 خط شهري رابه داخلی ها را می دهد transfer فعال کردن اجازه ي 606 انتقال تماس به خط شهري

forward فعال کردن اجازه 607 کردن تماس داخلی به خط شهري forward تماس داخلی به خط شهري را می دهد 

در زمان ترك میز کار این قابلیت وجود دارد که ما میتوانیم داخلی خود را روي شماره تلفن ثابت و یا همراه دیگري دایورت .ش امده زمان هایی مجبور به ترك محل کار خود باشیم براي همه ي ما پی
خط شهري را در اختیار داخلی هاي مورد نیاز قرار دهد تنظیمات فوروارد داخلی روي خط مدیر سیستم میتواند قابلیت فوروارد تماس روي .نماییم این عملیات در سیستم تلفنی فوروارد نام دارد 

   . شهري را میتوانید به شکل زیر انجام داد

 :براي ورود به تنظیمات سانترال دستورات زیر را از چپ به راست وارد کنید

  
 :شرح زیر می باشد نحوه ي تنظیمات به .می باشد "1234"رمز عبور دستگاه به طور پیش فرض 

  پایان
 

  ذخیره
 

   براي داخلی ها forward فعال یا غیر فعال کردن حالت
 

  انتخاب پورت دستگاه
 

607 

end   store   Enable /Disable   
extension jack no  

01...24   
  



 اده از حالت مزاحم نشوید داخلی ها میتوانند تلفن خود را از دسترسی خارج کنندبا فعال کردن اجازه ي استف 609 اجازه فعال کردن حالت مزاحم نشوید براي داخلی ها

به طوري که همه ي تماس ها ورودي ابتدا به  منشی تلفنی انتخاب کنید  یکی از داخلی ها را می توانید به عنوان   611 تلفن اختصاص دادن داخلی براي وصل کردن منشی  
 .منشی وصل شود

 اجازه ي استفده از شنود را براي داخلی ها فعال می کند  612 داخلی فعال کردن شنود

  613 فعال یا غیر فعال کردن زمان استفاده از خط تلفن

  615 انتخاب زبان نوشتاري 

 تنظیم زنگ ایفون در سه حالت صبح، ناهار و شب قابل برنامه ریزي می باشد 702-700 تنظیم زنگ ایفون 

 .درباز کن در حالت هاي مختلف را براي هر داخلی فعال یا غیر فعال میکند 4دسترسی به حداکثر   705-703 تنظیم در باز کن 

 حالت زنگ خوردن تلفن از طریق ایفون 706 انتخاب مدل زنگ ایفون 

 یط گوش میدهیمانتخاب حالت فعال بودن یا نبودن صداي بوق هنگامی که از طریق ایفون به صداي مح  707 صداي بوق در باز کن 

 مدت زمان زنگ خوردن تلفن براي مکالمه اي که از طریق درباز کن انجام گرفته  708 زمان زنگ درباز کن 

  709 درب تنظیم مدت زمان بازنگه داشتن  

 )طول مکالمه –زمان و تاریخ مکالمه (ذخیره ي جزئیات مکالمه 800 ضبط جزئیات مکالمه

 مکالماتی که با صفر و دو صفر شروع میشوند- خروجی  –تماس وروري   802 اي پیرینت گرفته شود اس انتخاب اینکه از چه نوع تم 

 انتخاب زبان براي چاپ جزئیات تماس 806 جزئیات مکالمه  تعیین زبان نوشتاري در چاپ  

   



 caller ID)لنمایش شماره تلفن تماس گیرنده روي صفحه نمایش تلفن سانترا 900  )شماره انداز 

براي ان فعال  caller ID زمانی که تماسی از طریق هر یک از خطوط شهري که. همان شماره انداز را فعال یا غیر فعال کنید  یا  caller ID میتوانید به صورت جدا گانه)  8تا 1(براي هر خط شهري
 . ارندتماس گیرنده را د گرفته شود داخلی هاي مورد نظر امکان مشاهده ي شماره تلفن  شده 

 
  :براي ورود به تنظیمات سانترال دستورات زیر را از چپ به راست وارد کنید

 

 
 

 :نحوه ي تنظیمات به شرح زیر می باشد .می باشد "1234"رمز عبور دستگاه به طور پیش فرض 

 
 

  پایان
 

  ذخیره
 

  caller ID فعال یا غیر فعال کردن
 

  انتخاب خط شهري
 

900 
(end)   (store)   (enable/disable)   (co1 .. co8)       

 DTMF  یا FSK تنطیم هر یک از خطوط شهري به صورت جداگانه از بین 910 شماره تماس گیرنده تنظیمات نمایش 

د وصل سیستم گویا به تماس گیرنده این امکان را میدهد که مستقیم و بدون حضور منشی به داخلی مورد نظر خو 911 (DISA) سیستم گویا
 .شوید

  998 دستگاه ROM ورژن 

 .قسمتی از اطالعات برنامه ریزي شده را به تنظیم اصلی برمیگرداند  999 پاك کردن اطالعات دستگاه 

 


