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3

Aan de slag

Met de BCM IP Phone 2002 kunt u spraak en data toevoegen aan uw bureaublad. 

Inleiding
In deze beknopte handleiding vindt u informatie over:

• telefoontoetsen en -lampjes

• telefoonvenster

• telefooninstellingen

• gesprekken beginnen en beantwoorden

• navigatietoetsen gebruiken

• geheugentoetsen programmeren

• tijdverschillen in het telefoonvenster aanpassen

In figuur 1 wordt de IP Phone 2002 weergegeven. 

Figuur 1    De IP Phone 2002 
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4 Aan de slag
Beschrijving van toetsen en lampjes op de IP Phone 2002
In figuur 2 worden de lampjes en toetsen op de IP Phone 2002 weergegeven. 

Figuur 2  IP Phone 2002-toetsen 

In tabel 1 wordt een beschrijving van de lampjes en toetsen gegeven.

Tabel 1 IP Phone 2002-toetsen en beschrijvingen 

Toets voor wachtstand

Hiermee zet u een actief gesprek in de wacht.

Toets voor beëindigen van gesprekken

Hiermee beëindigt u een gesprek.

Toets en LED voor handsfree bellen

Hiermee schakelt u de handsfreemodus in.

Balk voor volumeregeling

Hiermee regelt u het volume voor de telefoonhoorn, de koptelefoon, de 
beltoon en voor handsfree bellen.

Toets en LED voor uitschakelen van microfoon

Hiermee schakelt u de microfoon tijdens een gesprek in of uit.

µ Toets en LED voor koptelefoon

Hiermee schakelt u de koptelefoonmodus in.

ƒ Toets voor postbus (programmeerbare toets nr 06)

Hiermee opent u de CallPilot-postbus. Raadpleeg de CallPilot Quick 
Reference Card voor meer informatie over postbusopties.
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Aan de slag 5
” 
Rechtstreekse berichtgeving (FUNCTIE 980)
(programmeerbare toets nr 07)

Hiermee kunt u voicemailberichten verzenden. Raadpleeg de 
CallPilotQuick Reference Card voor meer informatie over 
voicemailberichten.

Toetsen voor navigatieclusters

Hiermee kunt u items bekijken die zijn opgeslagen in het gesprekslog. 
Zie “Navigatietoetsen” op pagina 12 voor meer informatie over de 
functie Gesprekslog.

Functie
æ

Functietoets

Hiermee start of beëindigt u een functie.

æ æ æ Venstertoetsen

Hiermee worden de opties van functies weergegeven.

Lijn- en geheugentoetsen

Zie “Geheugentoetsen programmeren” op pagina 13 voor meer 
informatie over lijn- en geheugentoetsen.

Telefoonlampje

Knippert als er een gesprek binnenkomt.

Licht op wanneer Bericht ontvangen wordt weergegeven.

¼ Programmeerbare toets nr 05

(Standaard: leeg)

 Toets voor standaardservices (programmeerbare toets nr 08)

Standaardtoegang tot functiemenu (FUNCTIE *900), inclusief de hot 
desking-functie.

Programmeerbare toets nr 09

(Standaard: leeg)

De volgende toets is gereserveerd voor toekomstige ontwikkelingen.

ö Toets voor uitbreiding naar pc
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6 Aan de slag
IP Phone 2002-telefoonvenster
Het IP Phone 2002-telefoonvenster bestaat uit vier gebieden:

• Toetstekstgebied

• Informatiegebied

• Functiegebied

In figuur 3 wordt een voorbeeld van het venster weergegeven en wordt elk gebied beschreven.

Figuur 3     Weergavegebied  

Toetstekstgebied
In het toetstekstgebied worden de tekst en status van de vier programmeerbare geheugentoetsen 
weergegeven. Zie “Geheugentoetsen programmeren” op pagina 13 voor meer informatie over deze 
toetsen.

Informatiegebied
In het informatiegebied wordt het volgende weergegeven:

• de datum en tijd wanneer de telefoon niet in gebruik is; functies en gespreksinformatie 
wanneer de telefoon in gebruik is.

Functiegebied
Wanneer een functie wordt geactiveerd of wanneer een gesprek actief is, wordt in de opdrachtregel 
in het venster aangegeven wat u moet doen om verder te gaan.
Bijvoorbeeld: Toegcode. Dit betekent dat u het wachtwoord voor uw postbus moet invoeren.

In het functiegebied wordt de tekst voor de FUNCTIE-toets en de drie venstertoetsen weergegeven. 
Deze toetsteksten worden direct boven de functie- en venstertoetsen in hoofdletters weergegeven, 
en rechts van de tekst FUNCTIE op het venster. De toetsteksten zijn afhankelijk van de functie die 
wordt gebruikt.

Toetstekstgebied

Informatiegebied

Functiegebied

Doorsch.
Telefonische 

Omr. alg.

Intercom

07/24 3:12 pm

Volgst NST Timer Meer

vergadering
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Aan de slag 7
Programmeerbare toetsen
De systeembeheerder wijst de vier programmeerbare toetsen toe als lijn-, intercom- of 
geheugentoetsen. De tekst voor elke toets wordt weergegeven in het venster naast de toets. Vraag 
de systeembeheerder om meer informatie.

Telefooninstellingen
In dit gedeelte worden de vensterfuncties van de IP Phone 2002 beschreven:

• Contrastniveau in venster

• Taal selecteren

• Beltoon

Opmerking: Raadpleeg de BCM Beknopte gids telefoonfuncties voor meer informatie over de 
functies die beschikbaar zijn op uw telefoon en hoe u deze kunt gebruiken.

Contrastniveau in venster
U kunt het contrast voor het telefoonvenster wijzigen.

1 Druk op Functie *7.

2 Druk op OMLAAG en OMHOOG om alle niveaus te bekijken.

3 Druk op OK om een niveau te selecteren.

Taal selecteren
Selecteer de primaire taal voor het telefoonvenster.

1 Druk op Functie *501.

Selecteer de alternatieve taal voor het telefoonvenster.

1 Druk op Functie *502.

Selecteer de tweede alternatieve taal voor het telefoonvenster.

1 Druk op Functie *503.

Selecteer de derde alternatieve taal voor het telefoonvenster.

1 Druk op Functie *504.

Selecteer de vierde alternatieve taal voor het telefoonvenster.
IP Phone 2002 Beknopte handleiding
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8 Aan de slag
Beltoon
Selecteer een andere beltoon voor de telefoon.

1 Druk op Functie *6.

2 Druk op 1, 2, 3, 4 of VOLGEND om de beltonen te beluisteren.

3 Druk op OK om de beltoon op te slaan.
N0027301   01
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9

Functies en toetsen

In dit gedeelte wordt een aantal IP Phone 2002 toetsen en gespreksfuncties beschreven:

• Belangrijkste gespreksfuncties

• Navigatietoetsen

• Geheugentoetsen

Opmerking: Raadpleeg de BCM Beknopte gids telefoonfuncties voor meer informatie over de 
functies die beschikbaar zijn op uw telefoon en hoe u deze kunt gebruiken.

Belangrijkste gespreksfuncties
U kunt de volgende functies gebruiken voor externe en interne gesprekken:

• een gesprek starten

• een gesprek beantwoorden

• een gesprek in de wachtstand zetten

• handsfree bellen

• de koptelefoon gebruiken

• Stil

• Tijdverschil

Een gesprek starten
U kunt op verschillende manieren gesprekken starten, afhankelijk van de programmering van uw 
telefoon en van het soort gesprek.

Externe gesprekken met lijnknoppen

1 Neem de hoorn op.

2 Druk op een lijntoets.

3 Kies het externe telefoonnummer.

Externe gesprekken met intercomtoetsen

1 Neem de hoorn op.

2 Druk op een intercomtoets en voer de toegangscode voor een groep lijnen in.

3 Als u een externe kiestoon hoort, kiest u het externe telefoonnummer.

Opmerking: Vraag de systeembeheerder om een lijst met lijngroepcodes. Wanneer u een 
toegangscode voor de buitenlijn invoert op primaire lijnen, hoort u geen kiestoon.
IP Phone 2002 Beknopte handleiding
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10 Functies en toetsen
Interne gesprekken met intercomtoetsen

1 Neem de hoorn op.

2 Druk op een intercomtoets.

3 Kies het toestelnummer.

Opmerking: Vraag de systeembeheerder om een lijst van toestelnummers.

Gesprekken beantwoorden
Wanneer de telefoon overgaat en het lampje knippert of wanneer de -indicator van de intercom- 
of lijntoets knippert:

• neem de hoorn op.

OF

• druk voordat u de telefoonhoorn opneemt op de lijn- of intercomtoets met de knipperende 
-indicator.

Wachtstand
• Gesprekken worden automatisch in de wachtstand gezet als u van de ene naar de andere lijn 

overschakelt.

• Druk tijdens het gesprek op . De -indicator van de lijn in de wachtstand knippert.

• Als u een gesprek in de wachtstand wilt hervatten, drukt u op de lijntoets met de knipperende 
-indicator.

Handsfree
De systeembeheerder moet de handsfreefunctie op uw telefoon programmeren. 

• Druk op  om een gesprek te beginnen of te beantwoorden.

• Als u tijdens een gesprek via de telefoonhoorn wilt overschakelen naar handsfree bellen, drukt 
u op  en legt u de hoorn neer. Neem de hoorn op als u weer wilt terugschakelen. 

• Als u tijdens een gesprek via de koptelefoon wilt overschakelen naar handsfree bellen, drukt u 
op . Druk op  om terug te schakelen.
N0027301   01
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Functies en toetsen 11
Koptelefoon
U moet een koptelefoon op de telefoon aansluiten om deze functie te gebruiken. 

• Druk op  om de koptelefoonmodus in te schakelen. Als het  -lampje brandt, 
drukt u op een lijn- of intercomtoets om een gesprek te beginnen.

• Als u tijdens een gesprek via de telefoonhoorn wilt overschakelen naar de koptelefoon, drukt u 
op  en legt u de hoorn neer. Neem de hoorn op als u weer wilt terugschakelen.

• Als u tijdens een handsfreegesprek wilt overschakelen naar de koptelefoon, drukt u op . 
Druk op  om terug te schakelen.

Stil
• Druk tijdens het gesprek op  om de microfoon uit te schakelen. De -toets brandt als 

de microfoon is uitgeschakeld.

• Druk nogmaals op  om de microfoon weer AAN te zetten.

• Gebruik  bij gesprekken via de hoorn, handsfreegesprekken of gesprekken via de 
koptelefoon.

Tijdverschil
Wanneer de IP Phone 2002 zich in een andere tijdzone bevindt dan het systeem, wordt in het 
venster de systeemtijd en niet de lokale tijd weergegeven. Met de functie voor tijdverschillen kunt 
u de tijd aanpassen die wordt weergegeven in het venster. 

Voordat u begint, moet u het aantal uren tijdverschil tussen de servertijd en de lokale tijd 
berekenen. De tijd in het telefoonvenster wijzigen in de lokale tijd: 

1 Druk op Functie *510.

2 Druk op WIJZIGEN.

3 Druk op * om te schakelen tussen het optellen of aftrekken van tijd.

4 Gebruik de cijfertoetsen om het verschil in uren tussen de lokale tijd en de systeemtijd in te 
voeren. 

Opmerking: Druk op # om stappen van een half uur in te voeren. 

5 Druk op OK.

Opmerking: Het kan een minuut duren voor de wijziging zichtbaar wordt in het venster.
IP Phone 2002 Beknopte handleiding
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12 Functies en toetsen
Navigatietoetsen
Met de navigatietoetsen kunt u door het gesprekslog bladeren of er wijzigingen in aanbrengen.

1 Druk op Functie 812.

Gesprekslog
In gesprekslogvensters worden de volgende speciale tekens gebruikt:

1 (onderstrepen) duidt op een nieuw item
¯ duidt op beantwoorde gesprekken
§ duidt op interlokale gesprekken
/ duidt erop dat de gegevens zijn samengevat

Het gesprekslog bekijken:

1 Druk op  om oude items te bekijken. 
Druk op  om nieuwe items te bekijken. 
Druk op  om terug te keren naar het item dat u het laatst hebt bekeken.

2 Druk op  en  om door de items te bladeren.

3 Druk op  en  om meer informatie over een item weer te geven.

Een item uit het gesprekslog wissen:

1 Druk op  terwijl u een item bekijkt.

Terugbellen vanuit het gesprekslog:

1 Geef het gewenste nummer op uw telefoon weer.

2 Wijzig het nummer indien nodig. U kunt met  en  nummers voor interlokale gesprekken 
of toegang tot een buitenlijn toevoegen of nummers verwijderen.

3 Druk op een lijntoets.

4 Neem de hoorn op.
N0027301   01
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Functies en toetsen 13
Geheugentoetsen
In dit hoofdstuk worden de geheugentoetsen van de IP Phone 2002 beschreven en hoe u deze kunt 
gebruiken. Geheugentoetsen zijn knoppen die niet zijn toegewezen als lijn- of intercomtoets. 
Onder geheugentoetsen kunt u interne en externe nummers of functies opslaan, zodat u met één 
druk op de toets een nummer kunt bellen of een functie kunt activeren. 

Geheugentoetsen programmeren
U kunt een geheugentoets programmeren met een nieuw nummer of een nieuwe functie.

Automatisch naar buiten bellen
1 Druk op Functie *1.

2 Druk op een geheugentoets.

3 Kies het externe nummer.

4 Druk op OK om het nummer op te slaan.

Automatisch intern bellen

1 Druk op Functie *2.

2 Druk op een geheugentoets.

3 Kies het toestelnummer.

4 Druk op OK om het nummer op te slaan.

Functies

1 Druk op Functie *3.

2 Druk op een geheugentoets.

3 Druk op Functie en voer de functiecode in.

4 Druk op OK om de functiecode op te slaan.

Geheugentoetsen wissen

1 Druk op Functie *1.

2 Druk op een geheugentoets.

3 Druk op OK om de toets te wissen.
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