FUNKCJONALNOŚCI – TELEFON STACJONARNY W VECTRZE
PREZENTACJA NUMERU
– możesz identyfikować numer telefoniczny osoby dzwoniącej do Ciebie na wyświetlaczu Twojego aparatu
(do realizacji usługi niezbędny jest odpowiedni aparat lub przystawka aparatu telefonicznego).
Włączenie
Usługa nie wymaga aktywacji
Wyłączenie
Usługa włączona jest na stałe dla wszystkich abonentów Vectra
BLOKADA PREZENTACJI NUMERU NA JEDNO POŁĄCZENIE
– możesz zablokować identyfikację Twojego numeru telefonicznego u osoby, do której dzwonisz.
Włączenie
*31* numer, z którym ma nastąpić połączenie #
Wyłączenie
Automatycznie po zakończeniu połączenia
POCZTA GŁOSOWA
– zastępuje automatyczną sekretarkę, pozwala otrzymać wiadomości (od osób dzwoniących do Ciebie w czasie,
gdy nie możesz odebrać telefonu lub gdy prowadzisz inne rozmowy) lub bezwarunkowo przekierować wszystkie
połączenia na Pocztę Głosową.
Bezwarunkowe przekierowanie – włączenie
*21*5555#
Bezwarunkowe przekierowanie – wyłączenie
#21#
Gdy linia jest zajęta – włączenie
Gdy linia jest zajęta – wyłączenie

*67*5555#
#67#

W przypadku braku odebrania połączenia
(po 25 sekundach) – włączenie
W przypadku braku odebrania połączenia
(po 25 sekundach) – wyłączenie

*61*5555#

Dostęp do odsłuchania wiadomości i konfiguracji
– z sieci Vectra
Dostęp do odsłuchania wiadomości i konfiguracji
– z sieci innego operatora
Hasło dostępu (z możliwością zmiany)

#61#
*55
58 738 5555
1234

PRZEKIEROWANIE POŁĄCZEŃ – NATYCHMIASTOWE
– możesz przekierować połączenia przychodzące do Ciebie na inny (wcześniej zdefiniowany) numer telefoniczny.
Włączenie
*21* numer, na który będzie przekierowanie #
Wyłączenie
#21#
PRZEKIEROWANIE POŁĄCZEŃ – GDY LINIA JEST ZAJĘTA
– możesz przekierować połączenia przychodzące do Ciebie w czasie, gdy prowadzisz rozmowę, na inny (wcześniej
zdefiniowany) numer telefoniczny.
Włączenie
*67* numer, na który będzie przekierowanie #
Wyłączenie
#67#
PRZEKIEROWANIE POŁĄCZEŃ – W PRZYPADKU BRAKU ODEBRANIA POŁĄCZENIA
– możesz przekierować połączenia przychodzące do Ciebie na inny (wcześniej zdefiniowany) numer telefoniczny,
gdy połączenie nie jest odbierane w określonym czasie (standardowo czas jest określony na 25 sekund).
Włączenie
*61* numer, na który będzie przekierowanie #
Wyłączenie
#61#
POŁĄCZENIE TRÓJSTRONNE
– możesz prowadzić jednoczesną rozmowę z dwiema osobami.
Włączenie
 Połącz się z pierwszym rozmówcą, następnie wciśnij klawisz
„Flash”
lub „R” (zależnie od typu aparatu) i wybierz numer
drugiego rozmówcy. Ponownie wciskając „Flash” (lub „R”)
i cyfrę 3 zestawisz połączenie pomiędzy trzema numerami
Wyłączenie
Zakończ rozmowę i odłóż słuchawkę
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TELEKONFERENCJA
– masz możliwość jednoczesnej rozmowy z kilkoma osobami znajdującymi się w różnych lokalizacjach.
Usługa dostępna jest dla klientów wszystkich sieci stacjonarnych i komórkowych, usługa nie wymaga abonamentu,
a jej koszt to jedynie połączenie telefoniczne z numerem dostępowym.
Włączenie

Zadzwoń pod numer 22 370 20 20 i postępuj zgodnie
ze wskazaniami lektora.
Organizacja telekonferencji
Wybierz 3, a następnie ustal numer telekonferencji i numer PIN
Dołączenie do telekonferencji
Wybierz 2, a następnie podaj numer telekonferencji i numer PIN
Wyłączenie
Zakończ rozmowę i odłóż słuchawkę
POŁĄCZENIE Z OSTATNIM PRZYCHODZĄCYM NUMEREM
– możesz automatyczne wybrać numer ostatniego przychodzącego do Ciebie połączenia
(odebranego lub nieodebranego).
Włączenie
*22#
Wyłączenie
Zakończ rozmowę i odłóż słuchawkę
WYBIERANIE SKRÓCONE
– możesz zaprogramować najczęściej urywane numery telefoniczne i połączyć się z nimi, wciskając na klawiaturze jedną cyfrę. Maksymalna liczba zaprogramowanych numerów wynosi 8, maksymalna długość każdego numeru
wraz z numerem kierunkowym to 18 cyfr. Aby skorzystać z wybierania skróconego: podnieś słuchawkę aparatu telefonicznego, wprowadź na klawiaturze aparatu *, następnie wybrany jednocyfrowy numer skrócony (od 2 do 9) oraz
wciśnij klawisz #.
Włączenie
*52* jednocyfrowy numer skrócony (od 2 do 9), numeru telefonu,
którego dotyczy skrót #
Wyłączenie
Zakończ rozmowę i odłóż słuchawkę
NIE PRZESZKADZAĆ
– osoby próbujące dodzwonić się do Ciebie zostaną automatycznie poinformowane, że jesteś zajęty i nie chcesz
odbierać telefonów.
Włączenie
*26#
Wyłączenie
#26#
POŁĄCZENIE OCZEKUJĄCE
– podczas trwania rozmowy telefonicznej otrzymujesz w słuchawce dźwiękową informację o nowym połączeniu
telefonicznym.
Włączenie
*43#
Wyłączenie
#43#
POŁĄCZENIE AUTOMATYCZNE
– możesz połączyć się bezpośrednio z innym (wcześniej zdefiniowanym) numerem telefonicznym, bez konieczności
wybierania numeru. Jeżeli po podniesieniu słuchawki nie wybierzesz żadnego numeru, nastąpi automatyczne
połączenie z wcześniej zaprogramowanym numerem.
Włączenie
*53* numer, z którym ma nastąpić połączenie #
Wyłączenie
#53#
ODRZUCANIE POŁĄCZEŃ ANONIMOWYCH
– możesz odrzucać połączenia, gdy nie wyświetla się numer telefonu osoby dzwoniącej (w momencie, kiedy osoba
dzwoniąca posiada aktywną funkcję blokady prezentacji numeru).
Włączenie
*71#
Wyłączenie
#71#
REZERWACJA POŁĄCZENIA
– możesz zarezerwować połączenie, gdy numer, do którego dzwonisz, jest zajęty. Połączenie zostanie zestawione
w chwili, gdy numer wywoływany i Twój numer będą wolne. Usługa działa tylko w zakresie sieci Vectra i jest uwarunkowana możliwościami technicznymi.
Włączenie
*70#
Wyłączenie
#70#
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