
IP Telefon Sistemi Hızlı Kullanım Kılavuzu 
 

 
 

  

Harici çağrı yapma: 
Genel Harici Arama Kodu: 99 Özel görüşme, 98 Resmi 
Görüşme 

 
 

Sesli mesaj sistemine bağlanma: 
Dâhiliden erişim: *666 Hariciden erişim: 
Hariciden erişim (0224)3003666 
 Şifre olarak: 
dahili_no + hat_parolası (toplam 8 hane) kullanılmalıdır. 

 
 

Telefonu harici aramaya kilitleme: 
PGM ► 21 ► SAVE 

 
 

Telefonun harici arama kilidini açma: 
PGM ► 22 ► dahili_no ► parola ► SAVE 

 
 

Hat parolası değiştirme: 
PGM ► 33 ► dahili_no ► eski_parola ► SAVE ► 
dahili_no ► yeni_parola ► SAVE 

 
 

Hat parolası değiştirme: 
PGM ► 33 ► dahili_no ► eski_parola ► SAVE ► 
dahili_no ► yeni_parola ► SAVE 

 
 

Kilitli telefondan arama yapma: 
66 ► dahili_no ► parola ► 9 ► aranacak_harici_no 

 
 

Yetki taşıyarak harici arama: 
66 ► dahili_no ► parola ► 9► aranacak_harici_no 

 
 

Kontrollü çağrı aktarma: 
PGM ► aktarılacak_no ► hedefe_bilgilendirme ► telefonu 
kapat 

 
 

Kontrolsüz çağrı aktarma: 
PGM ► aktarılacak_no ► telefonu kapat 

 
 

 
 

Çağrı çekme: Grup içi ** 

Çağrı çekme: Grup dışı  *7 telefon numarası  

 
 

 

Son aranan haricinin tekrarı: 80 

Hızlı arama tuşunu boşaltma: 
PGM  ► hızlı_arama_tuşu ► SAVE ► Speaker 

 
 

DND modu: 
Aktif etme: DND tuşuna bas.  
Pasifleştirme: DND tuşuna bas.  

 
 

Yönlendirme kodları: 
(1) Koşulsuz yönlendirme 
(2) Meşgulde yönlendirme 
(3) Cevapsızda yönlendirme 
(4) Meşgul/cevapsızda yönlendirme 
(5) Yönlendirme iptal 

 
 

Telefon yönlendirme: 
85 ► yönlendirme_türü ►dahili_no 

 
 

Yönlendirme iptali: 
85 ►# 

 
 

Rehber tipleri: 
 1.Kişisel telefon rehberi: Abonenin kendine özel 
kullanabileceği rehberdir. 
2. Genel telefon rehberi: Kurumsal ortak harici telefon 
numaralarının kaydedileceği rehberdir. 
3. Abone isim listesi: Sistemde kullanılan tüm telefon 
setlerinin isim ve telefon numarası bilgisine 
erişebileceğiniz rehberdir. 

 
 

 
 

Kurumsal rehberden çağrı başlatmak: 
Speed ►3 ►kayıdı_bul ►GONDER 

 
 

 
 

Çağrı park etme: 
PGM ► # ►park_kodu (601-800 arası) 

 
 

Park edilmiş çağrıyı çekme: 
# ► park_edilirken_kullanılan_kod (601-800 arası) 

 
 

Sorun giderme: 
Set IP adresi öğrenme: PGM ►75 
Set MAC adresi öğrenme: PGM ►77 
Set yazılım sürümü: PGM ►79 
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