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2.2      Cisco IP telefoontoestel 7960 
7960 zes toestelnummer-toetsen één alarmnummer 
voorgeprogrammeerd. 
vier softkey’s verschillende functies  
 
• 6 toestelnummer-toets of een snelkeuze toets 
 
• 4 softkey’s functie Wacht, Doorverbinden, Voicemail, 

Conferentie, Doorschakelen, Herhaal, Nieuw, Einde, 
Hervat 

 
 
• Instellen schuinte van het toestel   
   
• Scherm (LCD)  
 
 
• Vier servicetoetsen: Message, Directory, Settings, 

Service  
 
• Informatie toets (“ï” toets) 
 
 
• Volumeregelaar   
 
• Functieactivering, koptelefoon, wachtstand, 

luidspreker  
 
 
• Cursortoets om door de menu’s te lopen  
  
• Kiesklavier  
 
 
• Hoorn  
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3.2  LCD scherm  
 

• Toestelnummer.  
 

• Datum en tijd.  
 

• Het gebelde nummer.  
 

• Volgstand status. 
 

• Nummerherkenning  
 

• De nummers of namen die  
opgeslagen zijn onder de losse 
toetsen, aan de rechterkant naast  
LCD. 
 

• De betekenis van de vier softtoetsen. 
 

• De menu’s of teksten die naar voren komen 
bij het activeren van een van de vier service 
toetsen. 
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2.3   Functietoetsen voor verschillende functies  
 
Herhaal,  
Nieuw,  
Doorschakelen,  
meer,  
Wacht,  
Einde,  
Hervat,  
Beantwoorden,  
Meetme,  
Pickup,  
Gpickup,  
Doorverbinden,  
Park,  
Confrn. 
 

2.4   Cursor toetsen  
Met deze toets kunt u door de menu’s in het LCD 
scherm lopen. 
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2.5   De Service toetsen  
Er zitten vier servicetoetsen op een toestel: 

• Messages. 
Voice Mail Eventueel in de toekomst 
 

• Directories. 
Hieronder bevinden zich vier submenu’s: 
Gemiste oproepen  =   Lijst met gemiste oproepen 
Ontvangen gesprekken =  Lijst met ontvangen oproepen 
Gevoerde gesprekken   =   Gebelde nummer lijst 
Bedrijfstelefoonlijst  =   Interne telefoonlijst  
(deze dient door de systeembeheerder aangemaakt te zijn) 
Iedere lijst met gesprekken onthoudt de laatste 32 gesprekken. 
 

• Services 
Toegang tot vrijgegeven en aangemaakte XML pagina’s. 
Dit kan een pagina zijn met weersvoorspellingen, file informatie enz. 
 

• Settings 
Hieronder bevinden zich vier submenu’s: 
Contrast   =  Instellen van het contrast van uw LCD 
scherm 
Beltoon   = Instellen van de beltoon van uw toestel 
Netwerk  Configuration =  Instellen van verschillende opties. 
Modelinformatie = Informatie van welk type toestel, welke 

software  
wordt er gebruikt. 

Status    = Systeeminformatie over het toestel 
 
De velden Contrast en Beltoon zijn in te stellen door middel van de 
functietoetsen. 

2.6   Informatietoets  
Als u vragen heeft over een toets of functie kunt d.m.v. de ‘i’ toets direct 
hulp krijgen. De informatie/uitleg wordt weergegeven in het LCD scherm. 
 
Om informatie over een bepaalde toets te verkrijgen dient eerst de 
informatietoets te worden ingedrukt en dan de toets waarover de 
informatie gegeven moet worden.  
Als de informatietoets twee keer snel achter elkaar wordt ingedrukt wordt 
er informatie gegeven over de functie. 
Indien men tijdens een gesprek de informatietoets twee keer snel achter 
elkaar indrukt, verschijnt er netwerkinformatie over  het gesprek. 
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2.7   Volume cursortoetsen  
Hiermee regelt u het volume van de bel, de luidspreker, de hoorn en de 
koptelefoon. Het volume kan alleen afgesteld worden op het moment dat 
het geluid daadwerkelijk klinkt. Het volume gaat omhoog wanneer op de 
rechterkant gedrukt wordt, omlaag wanneer op de linkerkant gedrukt 
wordt. 
 
Men kan deze volume instellingen opslaan door op servicetoets Settings te 
drukken en daarna op de functietoets Opslaan te drukken. 
 

2.8   Koptelefoon  
Om gesprekken via een goedgekeurde koptelefoon te laten lopen dient men 
eerst de koptelefoon achter in het toestel aan te sluiten. Deze komt naast 
het telefoonsnoer te zitten en vervolgens de toets koptelefoon in te 
toetsen. 
 

2.9   Mute  
Tijdens een gesprek kan deze toets worden ingedrukt. De andere partij kan 
dan niet meer horen wat er gezegd wordt. Om terug te keren naar het 
gesprek, wordt nogmaals de Mutetoets ingedrukt.  
Als de toets is geactiveerd kan men dit zien aan de opgelichte rode toets, 
wordt de functie gedeactiveerd dan gaat de oplichting uit. 
 

2.10 Luidspreker  
Deze toets maakt het mogelijk handenvrij te bellen. Om van luidspreker 
over te gaan naar hoorn hoeft men alleen de hoorn maar op te pakken. Om 
weer terug te gaan van hoorn naar luidspreker dient men de 
luidsprekertoets in te drukken en de hoorn neer te leggen. 
  
 

3 Basisfuncties 
 

4.1   Gesprek tot stand brengen 
Er zijn verschillende manieren om een gesprek tot stand te brengen. 

• Pak de hoorn op en toets het telefoonnummer in.  
• Toets het nummer in, pak de hoorn op. 
• Druk de toets in van een toestelnummer en toets het telefoonnummer 

in. 
• Om de luidspreker te gebruiken, toets de luidsprekertoets in en toets 

het telefoonnummer in. 
• Om een van de snelkiestoetsen te gebruiken, toets deze in  
• Toets de functietoets Nieuw in en toets het telefoonnummer in. 
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3.2    Gesprek beantwoorden 
Uw toestel gaat over om het gesprek te beantwoorden kunt u het volgende 
doen. 

• Pak de hoorn van het toestel. 
• Druk de lijntoets in. 
• Druk op de toets met Beantw 
• Druk de luidsprekertoets in om het gesprek via de luidspreker te 

woord te staan.  
 

3.3    Gesprek beëindigen 
Om een gesprek te beëindigen. 

• Als u een gesprek via de telefoonhoorn voert, leg hoorn neer. 
• Als u een gesprek via de luidspreker voert, druk de luidsprekertoets 

in. 
• Druk op de toets Einde. 

 

3.4    Gesprek in de wacht zetten 
Een gesprek kan op twee manieren in de wacht gezet worden via de mute-
toets of via de wacht-toets. 
 
Tijdens een gesprek kan de mute-toets worden ingedrukt. De andere partij 
kan dan niet meer horen wat er gezegd wordt, wij horen de andere partij 
wel.  
Om te activeren druk de functietoets Mute in. 
Om terug te keren naar het gesprek, wordt nogmaals de Mutetoets 
ingedrukt.  
Als de toets is geactiveerd kan men dit zien aan de opgelichte toets, wordt 
de functie gedeactiveerd dan gaat de oplichting uit. 
 
Tijdens een gesprek kan ook de wachttoets worden ingedrukt. De andere 
partij kan dan niet meer horen wat er gezegd wordt en wij horen de andere 
partij ook niet.  
Om te activeren druk de functietoets Wacht in.  
Om terug te keren naar het gesprek, drukt men de functietoets Hervat in.  
 

3.5    Gesprek doorverbinden 
U bent in gesprek en u wilt dit gesprek doorverbinden naar iemand anders: 

• Druk op functietoets doorvb, dit zet het gesprek in de wacht. 
• Toets het nummer in van de persoon naar wie u het gesprek wil 

doorzetten. 
• Wanneer de persoon beantwoordt, kondig het gesprek aan en druk op 

doorvb en leg de hoorn neer. 
• Gebruik de Einde toets, als deze persoon het gesprek niet accepteert 
• Druk vervolgens op de toets Hervat, om het gesprek terug te krijgen. 
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4 Faciliteiten 
 

5.1   Automatisch kiezen  
De namen en nummers die onder de snelkeuze toetsen geprogrammeerd 
worden zijn zelf te bepalen. Dit kan ingesteld worden door in te loggen in 
de Call Manager via een computer, dit kunt uzelf doen als u daarvoor 
rechten heeft of de systeembeheerder stelt dit voor u in. 
 

4.2    Gesprek Overnemen  
Telefoons kunnen in zogeheten Pickup-groepen worden geplaatst. Dit 
betekent dat u gesprekken die op een ander toestel binnenkomen, vanaf uw 
eigen toestel kunt beantwoorden. 
Er zijn twee manieren van Call Pickup beschikbaar op Cisco IP telefoons: 
 
Gesprekken beantwoorden van de eigen Pickup-groep 
 

• Neem de hoorn op of druk op de speakertoets 
• Toets de functietoets PickUp in 
• Druk op beantw 

 
Gesprekken beantwoorden van een andere Pickup-groep 
 

• Neem de hoorn op of druk op de speakertoets 
• Toets de functietoets Groep Call Pickup (GpickUp) in. 
• Druk het gewenste Call Pickup nummer in. 
• Druk op Beantw 
• Om een ander Call Pickup nummer te proberen, hang op en begin 

overnieuw. 
 

4.3    Conferentiegesprek  
U bent in gesprek en wilt meerdere personen erbij betrekken. 
 

• Druk tijdens het gesprek de functietoets Confrn in (eerst toets Meer 
intoetsen). Dit opent automatisch een nieuwe lijn en plaatst de 
andere partij in de wacht. 

• Toets het telefoonnummer in van de andere partij. 
• Wanneer het gesprek is aangenomen toets Confrn opnieuw in om 

deze lijn aan de conference toe te voegen. 
 
Alleen de initiatiefnemer van het conferentiegesprek is in staat om de 
conferentie uit te breiden. Om zelf niet deel te nemen aan de conferentie 
maar alleen te luisteren, toets de mute toets in. Indien men de wacht toets 
gebruikt wordt er om een aantal seconden een pieptoon gegenereerd.   
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4.4    Doorschakelen  
U kunt inkomende gesprekken op een ander toestel laten binnenkomen. Dit 
kan nodig zijn als u bijvoorbeeld in een andere ruimte gaat werken. 
 
Doorschakelen van alle gesprekken  
Na het activeren van deze optie worden alle inkomende gesprekken 
doorgeschakeld naar het opgegeven telefoonnummer. 
 

• Toets de functietoets Dschak in 
• U hoort twee pieptonen 
• Toets het nummer in waar alle gesprekken naar doorgezet moeten 

worden. 
• In het display verschijnt een bericht met een nummer waar de 

gesprekken naar doorgeschakeld worden. De 7940 en 7960 laat ook 
een pijl knipperen in de rechterhoek om aan te geven dat gesprekken 
worden doorgeschakeld. 

• Om de doorschakeling op te heffen toets de functietoets Dschak 
opnieuw in.  

• De display aanduidingen vervallen dan ook. 
 
 

4.5    Groepsconferentie  
Gebruikers kunnen ook inbellen in een conference, de Meet Me conference. 
Om gebruik te maken van een Meet Me conference moet er eerst een Meet 
Me conference nummer zijn aangemaakt door de systeembeheerder. 
Om een Meet Me conference op te zetten moet men het volgende doen. 
 

• Neem een lijntoets 
• Druk op de functietoets Meet-me (eerst toets More intoetsen) 
• Toets het Meet Me conferentie nummer. 
• Volg de gesproken instructies om de Meet Me conference tot stand te 

laten komen. 
 

4.6    Laatst gekozen nummerherhaling  
Het laatstgekozen nummer, zowel intern als extern, wordt automatisch 
opgeslagen. 
U kunt dit nummer eenvoudig weer kiezen. 

• Neem de hoorn op 
• Druk op de functietoets Herhaal. 

 

4.7    Parkeren  
U kunt een gesprek parkeren onder een door het systeem uitgegeven 
nummer, waarna u vanaf elk toestel toegang tot het gesprek heeft. 
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De nummers waaronder de gesprekken geparkeerd worden, zijn vooraf door 
de systeembeheerder bepaalt. 
 

• Druk tijdens het gesprek de functietoets Park in (eerst Meer 
intoetsen) 

• In het display verschijnt het nummer waaronder het gesprek wordt 
geparkeerd 

• Om het gesprek nu op te halen, toets (van elk willekeurig 
telefoontoestel) het nummer van het geparkeerde gesprek in. 

• Indien u niet binnen de tijdslimiet het gesprek naar u toe haalt, 
wordt het gesprek doorverbonden naar het toestel wat oorspronkelijk 
het gesprek in de Park heeft gezet. 
 

4.8    Oproepsignaal aan/uit  
Per lijn kan het belsignaal aan of uitgezet worden, de systeembeheerder 
stelt dit voor u in. 
 

4.9    Wisselgesprek  
Deze faciliteit geeft aan dat er een tweede gesprek voor u is 
binnengekomen terwijl u in gesprek bent. Om het tweede gesprek te 
beantwoorden, druk op Beantw. Het eerste gesprek wordt automatisch in de 
wacht gezet. Om te wisselen tussen de twee gesprekken, druk op de 
lijntoets. Het gesprek wat actief is, is in het display gemarkeerd. Het 
gesprek wat in de wacht staat knippert. 
 

5     Service toetsen  
 
Op het toestel zitten vier service toetsen om instellingen aan het toestel te 
wijzigen. 
De vier toetsen zijn Service, Directories, Settings en Messages. 
 
De laatste toets Messages geeft toegang tot het Voice mail systeem en 
wordt hier niet behandeld. 
 
Met de service toets Settings zijn de volgende zaken in te stellen: 
 
• Aanpassen LCD contrast  

Toets de Kies in vanuit het instellingen menu. De contrast instelling kan 
ingesteld worden door de ”meer” en “minder” toets in te drukken. Om 
de contrastinstelling op te slaan, toets Ok in en daarna op de 
functietoets  opslaan. 
 

• Beltoon 
Toets de functietoets Beltoon in vanuit het instellingen menu. 
Toets Kies in. U kunt scrollen door middel van de scroll toets, toets Speel 
om het geluid te horen. 
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Om het gekozen belsignaal op te slaan, toets Kies daarna Ok en daarna 
Opslaan. 
 

• Network Configuration 
Bij Network Configuration is zichtbaar op welke CallManager het toestel 
is aangesloten en welke DHCP Server en router actief zijn. 
 

• Model Information 
Hier wordt de informatie over het toestel gedisplayd. 

 
• Status 

Bij Status zijn de systeemgegevens zichtbaar zoals welke software versie 
op het  

toestel draait en andere systeemgegevens. 
 
Met de service toets Directory zijn de volgende zaken in te stellen: 
 
• -  Toets de Kies in, en selecteer de optie Gemiste oproepen in de 

telefoonlijst. 
-  De lijst met gemiste oproepen verschijnt in het scherm. 
-  Als u een telefoonnummer wilt bellen uit deze lijst, toetst u Kies in. 
Het kan  
   soms nodig zijn om nummers aan het telefoonnummer toe te voegen 

hiervoor  
   kunt u de functietoets Bewerk intoetsen, bijvoorbeeld een extra “0”.  
- Om af te sluiten toets de Einde functietoets twee keer. 

 
• Bekijken of bellen van ontvangen en zelf gemaakte oproepen  

- Toets de Kies functietoets in, en selecteer de optie Ontvangen 
gesprekken of  
  gevoerde gesprekken in het menu. 

     -  De lijst met ontvangen of zelf gemaakte oproepen verschijnt in het 
scherm. 
     - Als u een telefoonnummer wilt bellen uit deze lijst, toetst u de 
functietoets 

Kies in. Het kan soms nodig zijn om nummers aan het telefoonnummer 
toe te     
voegen hiervoor kunt u de functietoets Bewerk intoetsen, bijvoorbeeld 
een extra  
“0”. 
-Om af te sluiten toets de terug functietoets in. 
 

• Bellen vanuit de Bedrijfstelefoonlijst 
In de Bedrijfstelefoonlijst staan de namen en telefoonnummers van alle 
medewerkers van het bedrijf. Dit dient dan wel aangemaakt te zijn door 
de systeembeheerder. 
 
- Toets de Bedrijfstelefoonlijst in. 
- Toets de Kies in. 
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-  Gebruik de scroll toets om te zoeken op voornaam, achternaam of 
nummer. 
- Als u een telefoonnummer wilt bellen uit deze lijst, toetst u de 
functietoets      
  Kies in.  
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Met de service toets Services kan u toegang krijgen tot vooraf ingestelde 
informatie. 
 
Het betreft informatie die via een XML pagina opgeroepen wordt.  
Voordat u dit kunt gebruiken dient de systeembeheerder dit te hebben 
ingesteld. 
Bij iedere klant kan dit op wens worden ingesteld. 
 
Hier is standaard ingesteld; 
Extension Mobility 
 
Dit is de keuze waarmee ingelogd moet worden op het systeem om uw 
persoonlijk profiel op de te laden. 
 
Services 

1 Extension Mobility 
• Toets Kies 

 
Gebr.-ID:  
PIN:  

• Toets: (uw gebruikers ID) 
• Toets: (uw persoonlijke identificatie nummer) (standaard 12345) 

 
U zal nu worden aangemeld op het systeem. 
 
Als u bent aangemeld ziet u na het intoetsen van de Servicestoets; 
 
Services 

1 Extension Mobility 
• Toets: Kies 

 
Afmelden? 
Ja  Nee 
 

• Toets: Ja 
 
Het is verstandig om de standaard PIN code te laten wijzigen door de 
systeembeheerder. 
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