
Overzicht snelcodes iVOIP centrale

Korte omschrijving Code Wat doet de snelcode?

Alles doorschakelen naar *72 Alle gesprekken worden doorgeschakelen naar het nummer na de stercode
Alles doorschakelen opheffen *73 Alle gesprekken doorschakelen opheffel

Annoniem uitbellen aanzetten *67 De ontvanger ziet niet van welk nummer gebeld wordt. Dit staat altijd aan nu.
Annoniem uitbellen uitzetten *68 Opheffen van annoniem bellen
Annoniem uitbellen voor één gesprek *81 Voor het volgende gesprek wordt nummerweergave eenmalig uitgezet
Annoniem uitbellen voor één gesprek opheffen *82 Voor het volgende gesprek annoniem bellen eenmalig opheffen

Opname (recording) huidige gesprek *77 Het telefoongesprek wordt bewaard
Opname (recording) gesprek starten *1 Het telefoongesprek wordt opgenomen als een audiobestand

Blacklist een nummer *30 Een nummer op de blacklist zetten, bijvoorbeeld reclamebellers
Blacklist laatse beller *32 De laatste beller op de blacklist zetten
Blacklist verwijderen *31 Een nummer van de blacklist verwijderen

Doorschakelen bij bezet *90 Alle gesprekken doorschakelen wanneer je bezet bent
Doorschakelen bij bezet opheffen *91 Alle gesprekken doorschakelen bij bezet opheffen
Doorschakelen naar nummer bij geen gehoor activeren *52 Wanneer je niet opneemt zal het gesprek doorgeschakeld worden naar het nummer dat je instelde
Doorschakelen naar nummer bij geen gehoor opheffen *53 Doorschakeling naar een nummer weer verwijderen

Gesprek in de wacht de-activeren *71 De wachtrijfunctie van je nummer wordt uitgezet
Gesprek in de wacht geactiveerd *70 Bellers komen in een wachtrij als je in gesprek bent
Gesprek overnemen van je collega **toestelnummer Neem het binnekomende gesprek van je collega op wanneer hij er niet is. ** en zijn toestelnummer

Intercom gebruiken aan *54 Op alle toestellen met luidspreker is uw boodschap te horen. Bijvoorbeeld bij calamiteiten
Intercom gebruiken niet toestaan *55

Laatst gekozen nummer bellen *7 Laatste nummer dat je belde opnieuw bellen
Laatste beller terugbellen *69 Deze code gaat de vorige beller opnieuw bellen

Niet storen aanzetten *78 Niet storen aanzetten
Niet storen opheffen *79 Niet storen opheffen

Terugbellen annuleren *86 Terugbellen annuleren
Test of de telefoon werkt *43 Bel deze code en je kunt tegen jezelf praten om de hoorn en de microfoon te testen
Tijd melding *60 Je hoort hoe laat het exact is
Toestel indentificatie *65 Je hoort welk toestelnummer je hebt
Laatste nummer weergeven *69 Wat was het laatste nummer dat belde.

Voicemail bellen *99 Beluister voicemail bericht(en)
Voicemail bericht luisteren *98 Beluister ingesproken voicemail bericht
Voicemail inspreken *97 Spreek een voicemail bericht in

Onderstaande zijn bijvoorbeeld voor u op maat te programmeren
Aanpassen "Gesloten" bericht *298 Aanpassen "Gesloten" bericht
Aanpassen "Niet bereikbaar" bericht *297 Aanpassen "Niet bereikbaar" bericht
Aanpassen "Welkom bericht" *299 Aanpassen "Welkom bericht"
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