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INTRODUCTION

Αγαπητοί Πελάτες!

Τη στιγµή που διαβάζετε το βιβλίο αυτό, είναι πιθανό το Τ/Κ
COMmander Basic να έχει τοποθετηθεί και να έχει λειτουρ-
γήσει σύµφωνα µε τις ανάγκες σας. Στην περίπτωση αυτή,
παρακαλούµε να αφιερώσετε λίγο χρόνο για να διαβάσετε
µερικές από τις λειτουργίες και εξοικειωθείτε µε το COM-
mander Basic.
Αν οι απαιτήσεις σας αλλάζουν έτσι ώστε να χρειάζεται να
αλλάζουν κάποιες ρυθµίσεις, παρακαλούµε να επικοινω-
νήσετε µε τον προµηθευτή σας. Οι αλλαγές που µπορούν να

εκτελεστούν µε το πρόγραµµα COMset, µπορούν να πραγ-
µατοποιηθούν µε µια υπάρχουσα εξωτερική τηλεφωνική σύν-
δεση (τηλεπρογραµµατισµός).
Αν θέλετε να συνδέσετε άλλα τηλέφωνα σε κυτία τηλεφω-
νικών συνδέσεων που ήδη υπάρχουν, παρακαλούµε προ-
σέξτε το κεφάλαιο Τρόπος σύνδεσης Τηλεφωνικών Συσκε-
υών, σελίδα Β-14. Αλλά: Αν θέλετε να επεκτείνετε το COM-
mander Basic µε επιπλέον µονάδες ή αν θέλετε να πραγµα-
τοποιήσετε άλλες ρυθµίσεις, παρακαλούµε να συµβουλευ-
τείτε τον προµηθευτή σας. Σας συµβουλεύουµε να κάνετε το
ίδιο, αν το COMmander Basic σας δεν έχει ρυθµιστεί και δεν
έχει λειτουργήσει. Πέρα από αυτά, πρέπει οπωσδήποτε να
προσέξετε τα παρακάτω:

e
Το περίβληµα µπορεί να ανοιχτεί µόνο από εξουσιοδο-
τηµένο προσωπικό1.

Λειτουργίες εγκατάστασης στο ανοιχτό κουτί επιτρέπεται
να εκτελούνται µόνο από εξουσιοδοτηµένο προσωπικό1.
Οι µονάδες, οι κυκλωµατικές πινακίδες ή τα κυκλωµα-
τικά διαγράµµατα, µπορούν να χρησιµοποιηθούν µόνο
για την χρήση που αναφέρεται. Αν δεν είστε βέβαιοι για
την αναφερόµενη χρήση του προϊόντος, παρακαλούµε
ρωτήστε έναν ειδικό.

 Περιγραφή Λειτουργιών και Προεπισκόπηση
Το COMmander Basic είναι ένα PBX (∆ευτερεύον Τηλεφω-
νικό Κέντρο) που έχει σχεδιαστεί για σύνδεση µε το ψηφιακό
τηλεπικοινωνιακό δίκτυο ISDN (συνδέσεις Point-to-Point και/
ή Point-to-Multipoint). Επιτρέπει την µεταγωγή από το ∆ηµό-
σιο τηλεπικοινωνιακό δίκτυο σε διαφορετικές συσκευές. Τα
επονοµαζόµενα τερµατικά µπορεί να είναι τηλεφωνικές συ-
σκευές του συστήµατος, συσκευές ISDN καθώς και αναλογι-
κές συσκευές.
Οι συσκευές ISDN (δηλ. τηλεφωνικές συσκευές ISDN, ελεγκ-
τές PC ISDN) θα πρέπει να είναι αναγνωρισµένες συσκευές
Euro-ISDN έτσι ώστε να εξασφαλίζεται η κατάλληλη λειτουρ-
γικότητα. Οι αναλογικές συνδροµητικές συνδέσεις επιτρέ-
πουν τη σύνδεση των περισσότερων συσκευών επιλογής µε
παλµούς, επιλογής µε διπλό τόνο πολλών συχνοτήτων,
καθώς και συσκευών συµβατών µε CLIP (τηλεφωνικών συ-
σκευών, FAX, αυτόµατων τηλεφωνητών, modem). Οι συ-
σκευές µε διπλό τόνο πολλών συχνοτήτων θα πρέπει να δια-
θέτουν πλήκτρο FLASH (που ονοµάζεται και πλήκτρο σηµα-
τοδοσίας R). 
Το COMmander Basic έχει αρθρωτή σχεδίαση. Επειδή δια-
θέτει ειδικές µονάδες µπορεί να επεκτείνεται βήµα-βήµα. Αν
χρειάζονται περισσότερες συνδροµητικές συνδέσεις και θύ-
ρες S0 από όσες υπάρχουν στη βασική µονάδα, ή αν θέλετε
χειρισµό της τερµατικής µονάδας της πόρτας από οποια-
δήποτε τερµατική τηλεφωνική συσκευή, θα πρέπει να επικοι-
νωνήσετε µε τον προµηθευτή σας.
Χάρη σε λειοτυργίες, όπως Επιλογή Σύντοµου Κώδικα, ∆ιά-
σκεψη, διαµοιρασµός κλήσεων και εσωτερικές συνδέσεις
χωρίς χρέωση, το COMmander Basic κάνει την καθηµερινή
τηλεφωνική επικοινωνία απλή, άνετη και σύντοµη. Επιπλέον,
εκτός από την τηλεφωνία, το COMmander Basic προσφέρει
πολλές λειτουργίες, όπως καταγραφή κλήσεων.
Στην περίπτωση επέκτασης µε αναλογική µονάδα COM-
mander 2TSM υπάρχει η δυνατότητα σύνδεσης µε τερµατική
συσκευή πόρτας, καθώς και πολλές διαφορετικές λειτουργίες
µεταγωγής.
Το COMmander Basic µπορεί να ρυθµιστεί στις ιδιαίτερες
προσωπικές σας ανάγκες µε το λογισµικό COMset. Τρία επι-
πλέον προγράµµατα για Η/Υ δίνουν τη δυνατότητα διαχεί-

ρισης πληροφοριών χρέωσης κλήσεων, Επιλογής µε Σύντο-
µο Κώδικα, Αδειών Κλήσεων, Κλήσεων Αφύπνισης, Μουσι-
κής στην Αναµονή και των πληροφοριών για αυτόµατη ή χει-
ροκίνητη Οδευση Ελάχιστου Κόστους.

Λειτουργίες και Χαρακτηριστικά της Βασικής 
Μονάδας 
� ∆υνατότητα σύνδεσης 8 αναλογικών συνδροµητών και 1 

µονάδας απεικόνισης συστήµατος SD-420 (ειδικά 
αξεσουάρ από την Auerswald)

� 4 θύρες S0
2, µε δυνατότητα εναλλακτικής µεταγωγής σαν 

εσωτερικές ή εξωτερικές θύρες S0 
� Τηλεφωνικοί αριθµοί µε ελεύθερη διαµόρφωση (10-59/

100-599) για εσωτερικούς συνδροµητές/ οµάδες
� Ελεγχος χρέωσης µε 6 διαφορετικά επίπεδα 

εξουσιοδότησης των γραµµών κέντρου, αριθµοί µε 
φραγή, ελεύθεροι αριθµοί και ειδική εξουσιοδότηση 
Επιλογής Σύντοµου Κώδικα, καθώς και δηµιουργία 
Λογαριασµού Χρέωσης.

� Παρατήρηση των πληροφοριών χρέωσης µε Η/Υ ή µε 
τηλεφωνική συσκευή (απαραίτητο AOCE ή AOCD). 
Παλµοί χρέωσης για αναλογικές τηλεφωνικές συσκευές.

� ∆ιαχείριση πληροφοριών κλήσεων µε λογισµικό Η/Υ. 
Καταγραφή 3000 κλήσεων σε µνήµη σε περίπτωση 
διακοπής τροφοδοσίας.

� Επιλογή εµφάνισης τηλεφωνικού αριθµού στον καλούντα 
ή στον καλούµενο. 

� Βοήθεια επιλογής µε µνήµη Επιλογής Σύντοµου Κώδικα 
ή απευθείας.

� Λειτουργίες αφύπνισης και χρονοµέτρησης µε τη βοήθεια 
εσωτερικού χρονόµετρου. Αυτόµατη ρύθµιση θερινής/
χειµερινής ώρας.

� Μουσική στην Αναµονή, εσωτερική (δυνατότητα 
φόρτωσης στο PBX σαν αρχείο .wav)

1. Εξουσιοδοτηµένο προσωπικό: Πρόκειται για τεχνικούς που έχουν
εκπαιδευτεί για τον σκοπό αυτό (δηλ. πτυχιούχους ηλεκτρολόγους). Θα
πρέπει να έχουν τις απαραίτητες γνώσεις για τις εργασίες στην περιοχή
αυτή που πιθανόνο έχει επικίνδυνες τάσεις. Πρέπει, ακόµη, να έχουν
γνώσεις για τις πρόσφατες προδιαγραφές και απαιτήσεις ηλεκτρικής
ασφάλειας.

2. Μια θύρα S0 περιέχει δύο κανάλια φωνής/πληροφοριών. Κατά συνέπεια, σε
µια θύρα S0 είναι δυνατές δυο ταυτόχρονες συνδέσεις. Αν δυο εσωτερικοί
συνδροµητές ISDN µιλούν µεταξύ τους σε µια εσωτερική θύρα S0, θα
υπάρχουν δυο συνδέσεις. 
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� ∆ιαφορετικοί ήχοι κλήσεων για διάκριση κλήσεων.
� Προστασία από µη εξουσιοδοτηµένο προγραµµατισµό ή 

πραγµατοποίηση κλήσεων µε συνθηµατικά και προστα-
σία προγραµµατισµού. 

� Επιτήρηση δωµατίου και προγραµµατισµός της 
Προώθησης Κλήσεων από εξωτερικά τηλέφωνα

� Αριστη διαθεσιµότητα εξαιτίας εσωτερικής και εξωτερικής 
Προώθησης Κλήσεων, Αναµονής Κλήσεων και 
Κατειληµµένου σε Κατειληµµένο.

� Ασφάλεια σε περιπτώσεις έκτακτης ανάγκης µε Κλήσεις 
Ανηλίκων/ Γερόντων (Αυτόµατη Επιλογή), µνήµη έκτακτης 
ανάγκης Σύντοµης Κλήσεως µε Κώδικα, Κλήση 
Προτεραιότητας έκτακτης ανάγκης και Κλήση 
Προτεραιότητας σε περίπτωση υπηρεσίας “Μην Ενοχλείτε”.

� Προώθηση Κλήσεων, ∆ιαµοιρασµός Κλήσεων, 
∆ιάσκεψη µε δεύτερο κανάλι Β-channel. 

� Προστασία Κλήσεων από ορισµένους καλούντες. 
� ∆ηµιουργία οµάδων για εσωτερικούς συνδροµητές. 
� Μετφορά δεδοµένων µε ταχύτητα 33.600 bps στις 

αναλογικές συνδέσεις.
� Κράτηση γραµµής Κέντρου, Κράτηση και αποκλειστική 

µεταφορά κλήσεως σε εξωτερική τηλεφωνική συσκευή.
� Ενηµέρωση λογισµικού του PBX µε Η/Υ ή τηλεφωνική 

σύνδεση.
� Υποστήριξη επιλογής µε Η/Υ.
� Αποµακρυσµένη συντήρηση, τηλεπρογραµµατισµός, 

τηλεπρογραµµατισµός µε γραµµή του Κέντρου από έξω.

Λειτουργίες T-Net αναλογικών Τηλεφωνικών 
Συσκευών που υποστηρίζονται από το 
COMmander Basic 
Αν χρησιµοποιείτε αναλογική τηλεφωνική συσκευή συµβατή
µε Τ-Net, οι παρακάτω λειτουργίες µπορούν να εκτελεστούν
µε τα υπάρχοντα πλήκτρα λειτουργιών.
� Αδεια λειτουργίας, αποδοχή, άρνηση Αναµονής Κλήσεων.
� Εναλλαγή.
� Εναρξη συνδιάσκεψης µε 3 πρόσωπα.
� Αρχή Αναζήτησης, Πέρας.
� ∆ιαµόρφωση Προώθησης Κλήσεων.
� ∆ιαµόρφωση σύνδεσης χωρίς επιλογή (κλήση ανηλίκου).
� Εναρξη επανάκλησης απί κατειληµµένου.
� Καταστολή εµφάνισης τηλεφωνικού αριθµού µια φορά.

Χαρακτηριστικά ISDN που υποστηρίζονται 
από το COMmander Basic 
� Καταστολή υπό όρους της εµφάνισης του τηλεφωνικού 

αριθµού καλούντος (CLIR).
� Στάθµευση (TP) στη σύνδεση PTMP ή στην εσωτερική 

θύρα S0.
� Προώθηση Κλήσεως σε κατειληµµένο (CFB), αν κανείς 

δεν απαντήσει στην κλήση (CFNR), πάντα (CFU).
� Μετάδοση των τελών σύνδεσης κατά τη διάρκεια (AOCD) 

και στο τέλος (AOCE) της σύνδεσης. 
� Επανάκληση σε Κατειληµµένο (CCBS).
� Εµφάνιση τηλεφωνικού αριθµού (CLIP)στο SD-420, σε 

τηλεφωνικές συσκευές του συστήµατος,σε εσωτερικές 
µονάδες ISDN και σε αναλογικές τηλεφωνικές συσκευές 
(ειδικά αναλογικά τερµατικά µε υποστήριξη CLIP).

☞ Παρακαλούµε πληροφορηθείτε από τον παροχέα δικτύ-
ου σας σχετικά µε τη διαθεσιµότητα κάποιων από τις

υπηρεσίες ISDN. Ορισµένες από τις υπηρεσίες αυτές
διατίθενται έναντι πρόσθετου τέλους.

Προαιρέσεις Επέκτασης
Η κεντρική κυκλωµατική πινακίδα του COMmander Basic
έχει 4 υποδοχές µονάδων (οι 2 από αυτές χρησιµοποιούνται
στη βασική διαµόρφωση) για τις παρακάτω µονάδες:
� Μονάδα COMmander 8a/b που επιτρέπει τη σύνδεση 8 

αναλογικών τερµατικών και 1 µονάδας απεικόνισης 
SD-420 (κατασκευής Auerswald) (µια µονάδα συνδέεται 
στη βασική συνδεσµολογία).

� Μονάδα COMmander 4S0 module µε 4 θύρες S0 που 
µπορούν να χρησιµοποιηθούν εναλλακτικά σαν 
εσωτερικές ή εξωτερικές θύρες S0 (µια µονάδα συνδέεται 
στη βασική συνδεσµολογία).

Πέρα από αυτό υπάρχει 1 υποδοχή µονάδας για: 
� Αναλογική Μονάδα COMmander 2TSM (µονάδα 

πόρτας, µεταγωγής και µουσικής).
Σε µια µονάδα COMmander 4S0 µπορούν να τοποθετηθούν
µέχρι και 2 COMmander Autoswitch που επιτρέπουν την
λειτουργία µιας τηλεφωνικής συσκευής ISDN έκτακτης
ανάγκης για την περίπτωση διακοπής της τροφοδοσίας. 
Πρέπει να προσεχθούν οι παρακάτω περιορισµοί:
� Σε όλο το σύστηµα µπορούν να υπάρχουν κατά µέγιστο 

4 εξωτρικές θύρες S0. 

� Μπορούν να συνδεθούν κατά µέγιστο 32 εσωτερικοί 
συνδροµητές (κάθε συνδεδεµένη τηλεφωνική συσκευή, 
µηχάνηµα fax κ.λ.π. µετρείται σαν εξωτερικός 
συνδροµητής).

� Μπορούν να τοποθετηθούν κατά µέγιστο 3 µονάδες 
COMmander 8a/b (πράγµα που σηµαίνει κατά µέγιστο 
24 αναλογικοί συνδροµητές). Η 4η υποδοχή χρειάζεται 
για µια µονάδα COMmander 4S0.

Πρόσθετες Λειτουργίες και Χαρακτηριστικά µε 
την αναλογική µονάδα COMmander 2TSM
� Λειτουργία τερµατικού πόρτας µέχρι 2 τερµατικά 

συστήµατα πόρτας TFS-2616 (κατασκευής Auerswald).
� Σύνδεση µέχρι και 2 συσκευών ανοίγµατος πόρτας.
� 4 είσοδοι πλήκτρου κουδουνιού πόρτας
� ∆εύτερη σύνδεση κουδουνιού πόρτας
� Λειτουργία συναγερµού µέχρι 4 επαφές συναγερµού1.
� Αποµακρυσµένη µεταγωγή µέχρι 6 ρελαί2.
� Μουσική κατά την αναµονή, εξωτερική. 

1. Για κάθε είσοδο πλήκτρου κουδουνιού πόρτας χάνεται µια επαφή συναγερµού.
2. Για κάθε τερµατικό πόρτας χάνονται 2 ρελαί µεταγωγής
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Οδηγίες Χρήσεως του Βιβλίου Οδηγιών
Το πακέτο του COMmander Basic περιέχει δύο βιβλία
οδηγιών: 
� 1 βιβλίο οδηγιών εγκατάστασης και διαµόρφωσης 

για το service και 
� 1 βιβλίο οδηγιών για τον χρήστη.
Αυτό το βιβλίο οδηγιών περιγράφει µε κάθε λεπτοµέ-
ρεια την χρήση του COMmander Basic.

Χρήση του Βιβλίου Οδηγιών 
Αυτό το βιβλίο οδηγιών ταξινοµεί τις επεξηγήσεις σύµ-
φωνα µε ορισµένα είδη ερωτήσεων. Στην περίπτωση
που χτυπά το τηλέφωνο στο διπλανό δωµάτιο και
θέλετε να απαντήσετε στην κλήση, είναι σίγουρο ότι θα
σας βοηθήσει το κεφάλαιο Θέλετε να απαντήσετε σε
εισερχόµενη Κλήση, σελίδα Β-15.

Για να πάρετε ορισµένες πληροφορίες γρήγορα και
προσεκτικά, το βιβλίο οδηγιών προσφέρει διαφορετικά
είδη βοήθειας και καθοδήγησης:
� Ο πίνακας περιεχοµένων στη σελίδα Β-3 σας δίνει 

µια ιδέα των περιεχοµένων και της οργάνωσης του 
βιβλίου οδηγιών λειτουργίας. 

� Στο κείµενο θα γίνεται παραποµπή σε άλλα 
κεφάλαια ή εικόνες µε τη βοήθεια διασταυρωτικών 
αναφορών.

� Οι επικεφαλίδες σε κάθε σελίδα σας υπενθυµίζουν 
σε ποιό κεφάλαιο βρισκόσαστε. Στα αριστερά των 
σελίδων επαναλαµβάνονται οι επικεφαλίδες του 
κεφαλαίου. Στη δεξιά πλευρά επαναλαµβάνονται οι 
επικεφαλίδες της παραγράφου(Εικ. 1).

Σύµβολα που χρησιµοποιούνται σε αυτό το Βιβλίο Οδηγιών 

e
Το σήµα κινδύνου σας δείχνει µια σηµαντική 
συµβουλή. Πρέπει να φροντίσετε απολύτως ώστε να 
αποφύγετε ζηµίες σε συσκευές ή σε πρόσωπα.

D
Το βέλος αυτό σηµειώνει λειτουργίες που είναι 
δυνατές µόνο µε αναλογική µονάδα 
COMmander 2TSM (που δεν περιλαµβάνεται).

☞
Το χέρι σας δίνει επιπλέον συµβουλές. Αυτές σας 
παραπέµπουν σε περιπτώσεις που συχνά 
αγνοούνται και κατά συνέπεια οδηγούν σε 
παρανοήσεις και περισσότερη έρευνα για σφάλµατα. T

Το βέλος αυτό σηµειώνει λειτουργίες που είναι 
συµβατές µε λειτουργίες T-Net, οι οποίες 
µπορούν να εκτελεστούν µε πλήκτρα λειτουργίας 
T-Net ή καταλόγους T-Net σε συµβατές 
αναλογικές τηλεφωνικές συσκευές (κεφάλαιο 
Αναλογικές Τηλεφωνικές Συσκευές Τ-Net, σελίδα 
Β-13)

N
Το βέλος αυτό σηµειώνει λειτουργίες που µπορούν 
να ρυθµιστούν ανάλογα µε τις διαµορφώσεις (βλ. 
κεφάλαιο Κατασκευή Ρυθµίσεων ώστε να εξαρτώνται 
από ενεργοποιούµενες ∆ιαµορφώσεις, σελίδα Β-39).

I
Αυτό το βέλος σηµειώνει λειτουργίες που 
εκτελούνται µε τα πλήκτρα λειτουργιών τηλεφωνικής 
συσκευής (ή καταλόγου) ISDN (κεφάλαιο 
Τηλεφωνικές Συσκευές ISDN, σελίδα Β-13).

Αριθµός σελίδας + Τίτλος κεφαλαίου Αριθµός σελίδας + Τίτλος παραγράφου

Εικ. 1: Επικεφαλίδες
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Συντµήσεις που χρησιµοποιούνται σε 
αυτό το Βιβλίο Οδηγιών 
DDI Αριθµός Απευθείας Επιλογής στην περίπτωση

σύνδεσης PΤP (Direct Dialling In)
MSN Πολλαπλός Συνδροµητικός Αριθµός στην περί-

πτωση σύνδεσης PTMP (Multiple Subscriber
Number)

NT Μονάδα Τερµατισµού ∆ικτύου για την βασική
σύνδεση (Network Termination)

CF Προώθηση Κλήσεως (Call Forwarding) 

Εικονίδια που χρησιµοποιούνται σε αυτό 
το Βιβλίο Οδηγιών 
Τα σύµβολα ή τα εικονίδια που φαίνονται στον παρα-
κάτω πίνακα χρησιµοποιούνται σε αυτό το βιβλίο οδη-
γιών για να δείχνουν συνηθισµένες διαδικασίες κατά
την διάρκεια πραγµατοποίησης κλήσεων και διαµόρ-
φωσης ή ζήτησης ορισµένων λειτουργιών µε τη βοή-
θεια τηλεφωνικής συσκευής.

Αν βρείτε µια διαδικασία να περιγράφεται µε τον τρόπο αυτό,
εκτελείτε τις αναφερόµενες ενέργειες βήµα προς βήµα από τα
αριστερά προς τα δεξιά. Σαν εναλλακτική λύση υπάρχουν
στη διάθεσή σας σύµβολα που αναφέρονται το ένα κάτω από
το άλλο. Ανάλογα µε τον σκοπό σας, µπορείτε να αλλάξετε
αυτά τα σύµβολα µε το σύµβολο στην πρώτη σειρά.
Παράδειγµα Προγραµµατισµού: Εστω ότι θέλετε να ρυθ-
µίσετε τον ρυθµό του κουδουνιού “3 φορές σύντοµο” σε τηλε-
φωνική συσκευή για τις εσωτερικές κλήσεις. Στο κεφάλαιο
∆ιαµόρφωση Σκοπού Κουδουνισµού για εσωτερικές Κλήσεις,
σελίδα Β-63, θα βρείτε τη διαδικασία όπως περιγράφεται στο
Παράδειγµα Α και πρέπει να εκτελέσετε τα παρακάτω
βήµατα:
� Ανασηκώστε το ακουστικό της αντίστοιχης

τηλεφωνικής συσκευής και περιµένετε µέχρι να
ακούσετε το εσωτερικό σήµα κέντρου. 

� Επιλέξτε 7.

� Επιλέγετε το κοινόχρηστο συνθηµατικό (Ρύθµιση του ερ-
γοστασίου: “2”, αλλά µπορείτε να έχετε µέχρι 4 ψηφία).
Αν επιλέξετε σωστά το συνθηµατικό, θα ακούσετε τον
τόνο επιβεβαίωσης (παλλόµενος τόνος). Αντίθετα, αν
ακούσετε τον τόνο κατειληµµένου, θα πρέπει να αποθέ-
σετε το ακουστικό και να προσπαθήσετε πάλι.

� Συνεχίζετε την επιλογή µε 97.

� Επιλέξτε 1 για “3 φορές σύντοµο”.
� Στο τέλος επιβεβαιώνετε µε το πλήκτρο #. Ακούτε τώρα

πάλι τον τόνο επιβεβαίωσης, που δηλώνει σωστό προ-
γραµµατισµό. Αντίθετα, αν ακούσετε τον τόνο κατειλη-
µµένου, έχετε κάνει κάποιο λάθος (π.χ. αλλάξατε τα ψη-
φία), οπότε πρέπει να αποθέσετε το ακουστικό και να
προσπαθήσετε πάλι.

a Απόθεση ακουστικού. b Ανασήκωση ακουστικού. d
Τοποθετείστε το ακουστικό δίπλα στην 
τηλεφωνική συσκευή. 

f
Ακούτε τόνο, που περιγράφε-
ται στο αντίστοιχο κεφάλαιο. c Ενα τηλέφωνο κουδουνίζει. Y Χτυπά το κουδούνι πόρτας.

g
Πραγµατοποίηση κλήσης. Αν 
ξεκινάτε εσείς την κλήση, θα 
ακούτε για λίγο τον τόνο κου-
δουνισµού. n

Επιλογή εσωτερικού 
τηλεφωνικού αριθµού ή 
τηλεφωνικού αριθµού 
συνδροµητή. G

Επιλογή του τηλεφωνικού αριθµού της 
εσωτερικής οµάδας.

r
Επιλογή εξωτερικών αριθµών 
ή αριθµών που πρόκειται να 
επιλεγούν µέσω γραµµής 
κέντρου. k

Επιλογή Αριθµού 
Σύντοµου κώδικα. t Επιλογή του αριθµού του τερµατικού πόρτας.

M
Επιλογή ενός από τους 
δικούς σας εξωτερικούς 
τηλεφωνικούς αριθµούς. p

Επιλογή αριθµού έργου µε 
2 µέχρι 6 ψηφία. S

Μεταγωγή λειτουργίας on/off (1: 
ενεργοποίηση, 0: απενεργοποίηση).

U
Επιλογή ώρας µε 4 ψηφία: 
00-23 (ώρες), 
00-59 (λεπτά). K

Επιλογή του αριθµού του 
κουδουνιού πόρτας. O

Επιλογή µυστικού αριθµού: από το 
εργοστάσιο έχει οριστεί το 1111, µετά τη 
σωστή εισαγωγή του συνθηµατικού ακούτε 
τον τόνο επιβεβαίωσης.

R Επιλογή αριθµού του ρελαί. E
Επιλογή αριθµού µέσα στο 
πεδίο που φαίνεται (στο 
πεδίο αυτό των αριθµών 
από 0 µέχρι 9998). 

*
Πίεση του πλήκτρου µε το αστεράκι (ακυρώνει 
προγραµµατισµό ή αποσυνδέει τηλεφωνική 
συσκευή µε απευθείας γραµµή από την 
γραµµή του κέντρου).

#
Πίεση του πλήκτρου µε την 
δίεση (π.χ. στο τέλος λειτουρ-
γίας προγραµµατισµού, στη 
συνέχεια ακούτε τόνο επιβε-
βαίωσης). 

1 Επιλογή σταθερού ψηφίου 
(π.χ. του 1). F

Αναζήτηση µε το πλήκτρο FLASH (στην 
περίπτωση τηλεφωνικής συσκευής DTMF) ή 
µε το πλήκτρο Αναζήτησης ή µε επιλογή κα-
ταλόγου (στην περίπτωση τηλεφωνικής συ-
σκευής ISDN, βλ. βιβλίο οδηγιών της συσ-
κευής). Το αγνονείτε στην περίπτωση τηλε-
φωνικής συσκευής µε παλµούς επιλογής.
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Μπορείτε τώρα να αποθέσετε το ακουστικό, αν δεν θέλετε
άλλες ρυθµίσεις. Αλλά µόλις ακούσετε τον τόνο επιβεβαίω-
σης µπορείτε να κάνετε επιπλέον ρυθµίσεις ή αναζητήσεις.
Στην περίπτωση αυτή δεν χρειάζεται εισαγωγή του συνθη-
µατικού, µε την προϋπόθεση ότι είναι το ίδιο συνθηµατικό. Αν
θέλετε να κάνετε µια ρύθµιση µε το µυστικό συνθηµατικό ή
χωρίς συνθηµατικό, θα πρέπει οπωσδήποτε να αποθέσετε
το ακουστικό.
Παράδειγµα Επιπλέον Προγραµµατισµού: Εστω ότι
θέλετε να ρωτήσετε πόσες µονάδες χρέωσης έχουν χρησιµο-
ποιηθεί µέχρι στιγµής στην τηλεφωνική συσκευή. Στο κεφά-
λαιο Ερώτηση για το Σύνολο των Χρεώσεων, σελίδα Β-58 θα

βροείτε τη διαδικασία, όπως περιγράφεται στο Παράδειγµα
B, και πρέπει να εκτελέσετε τα παρακάτω βήµατα:
� Αν δεν αποθέσατε το ακουστικό µετά την τελευταία

ρύθµιση και συνεχίζετε να ακούτε τον τόνο επιβεβαίω-
σης, θα πρέπει να αφήσετε το 7 και το κοινόχρηστο συν-
θηµατικό και να αρχίσετε µε την επιλογή των 71 χωρίς
όρους.

� Υστερα επιβεβαιώνετε µε το πλήκτρο µε τη δίεση #.
Ακούτε κάποιους σύντοµους τόνους µε µια παύση µετά
από κάθε ψηφίο. Ακούτε π.χ. για 210 µονάδες:
2 σύντοµους τόνους, διακοπή, 1 σύντοµο τόνο, διακοπή,
10 σύντοµους τόνους. Υστερα ακούτε πάλι τον τόνο επι-
βεβαίωσης.

∆ιαφορές στη χρήση διαφόρων Τηλεφωνικών Συσκευών
Στο Κέντρο COMmander Basic µπορούν να συνδεθούν
τηλεφωνικές συσκευές συστήµατος και συσκευές ISDN
καθώς και αναλογικές τηλεφωνικές συσκευές µε επιλογή
παλµών ή µε πολλαπλές συχνότητες δύο τόνων (DTMF).
Κατά τη χρήση ή κατά τον προγραµµατισµό τους υπάρχουν
κάποιες διαφορές. Πρέπει να εξοικειωθείτε µε τη χρήση της
τηλεφωνικής σας συσκευής (ιδιαίτερα µε συσκευές ISDN)
(βλ. το βιβλίο οδηγών της τηλεφωνικής συσκευής). 

Αναλογικές Τηλεφωνικές Συσκευές (Επιλογή
µε Παλµούς και DTMF)
Αν ήδη συνοµιλείτε µε άλλο συνδροµητή (εσωτερικό ή
εξωτερικό), στην περίπτωση τηλεφωνικής συσκευής DTMF
πριν επιλέξετε ένα ψηφίο, π.χ. για Προώθηση Κλήσης, θα
πρέπει να πιέσετε το πλήκτρο FLASH (ή πλήκτρο R) (βλ.
κεφάλαιο Σύνδεση Αναλογικών Συσκευών, σελίδα Β-14). Στο
εγχειρίδιο αυτό το πλήκτρο FLASH παριστάνεται µε το
σύµβολο F. Το πλήκτρο FLASH δε χρειάζεται στην περί-
πτωση συσκευής επιλογής µε παλµούς. Συνεπώς αν στο
Κέντρο COMmander Basic συνδέσατε τηλεφωνική συσκευή
µε παλµούς, θα αγνοήσετε την πίεση του πλήκτρου FLASH
στις περιγραφές. Εκτός από αυτό οι τηλεφωνικές συσκευές
επιλογής µε παλµούς δεν έχουν τα πλήκτρα * και #, ή αυτά
τα πλήκτρα δεν λειτουργούν. Επειδή τα πλήκτρα αυτά χρει-
άζονται για αναζητήσεις και ρυθµίσεις (προγραµµατισµό),
δεν είναι δυνατή η εκτέλεση αυτών των λειτουργιών µε τηλε-

φωνική συσκευή επιλογής µε παλµούς. Αν η συσκευή διαθέ-
τει και τους δύο τρόπους επιλογής, πρέπει οπωσδήποτε να
ρυθµιστεί σε λειτουργία DTMF.

Αναλογικές Τηλεφωνικές Συσκευές Τ-Net
Σε µερικές από τις αναλογικές τηλεφωνικές συσκευές DTMF
µερικές από τις λειτουργίες T-Net (π.χ. Προώθηση Κλήσης)
υπάρχουν σε ειδικούς καταλόγους ή ειδικά πλήκτρα λειτουρ-
γιών. Αν χρησιµοποιείτε µια τέτοια συσκευή σαν συσκευή
εσωτερικού συνδροµητή, θα µπορείτε να χρησιµοποιήσετε
αυτήν την άνετη λειτουργία και για ορισµένες λειτουργίες του
COMmander Basic. Οι λειτουργίες αυτές είναι σηµειωµένες
µε το βέλος του T-Net T. Αν βρείτε αυτή την συµβουλή
και θέλετε να χρησιµοποιήσετε τις λειτουργίες T-Net της
συσκευής σας, πρέπει να διαβάσετε το βιβλίο οδηγιών της
συσκευής σας. Αν σχηµατίζετε τηλεφωνικό αριθµό πρέπει να
προσέξετε το αρχικό “0” (ψηφίο πρόσβασης σε γραµµή Κέ-
ντρου). Αντί για “αναγγελία ∆ηµοσίου κέντρου” θα ακούσετε
τον τόνο επιβεβαίωσης για επιτυχή προγραµµατισµό.

Τηλεφωνικές Συσκευές ISDN
Για να χειριστείτε την ISDN συσκευή σας, θα πρέπει να εξοι-
κειωθείτε µε τις λειτουργίες της. Ετσι, πρέπει να διαβάσετε το
βιβλίο οδηγιών της συσκευής σας και να διαβάσετε τα αρχεία
βοήθειας της Auerswald για συσκευές ISDN, µε την προϋπό-
θεση ότι η συσκευή σας υπάρχει σε αυτά (υπάρχουν στο CD
της Auerswald και στην ιστοσελίδα της Auerswald: http://
www.auerswald.com). Πρέπει να γνωρίζετε οπωσδήποτε µε

Παράδειγµα A: Ρύθµιση Κουδουνισµού για Εσωτερικές Κλήσεις

Παράδειγµα B: Αναζήτηση Συνολικής Χρέωσης

b 7 Q 97 0 #
Αντίστοιχη τηλεφωνική 

συσκευή
Κοινόχρηστο 
συνθηµατικό 1 φορά διαρκείας

ή 1
3 φορές σύντοµο

b 7 Q 71 # f
Αντίστοιχη συσκευή Συνθηµατικό Ψηφιακή ανακοίνωση χρέωσης, στη συνέχεια τόνος επιβεβαίωσης
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ποιό πλήκτρο ή µε ποιό κατάλογο µπορεί να ξεκινήσει µια
Αναζήτηση (π.χ. πλήκτρο αναµονής ή πλήκτρο R). Η λει-
τουργία αυτή χρειάζεται, αν δείτε στο εγχειρίδιο το παρακάτω
σύµβολο λειτουργίας F. Σε µερικές από τις λειτουργίες θα
πρέπει να στηριχθείτε στα πλήκτρα καταλόγων/ λειτουργιών
της συσκευής. Στις λειτουργίες αυτές ανήκουν η“∆ιάσκεψη”,

“Εναλλαγή”, “Αποδοχή” και “Τέλος Αναζήτησης σε Κατειληµ-
µένο Καλούµενο”. Πρέπει να προσέξετε το βέλος για συµβου-
λές ISDN I. Στην περίπτωση αυτή πρέπει να αγνοη-
θούν τα ψηφία που επιλέγονται για αναλογικές τηλεφωνικές
συσκευές.

Τρόπος σύνδεσης Τηλεφωνικών Συσκευών
Σύνδεση Αναλογικών Συσκευών 
Αν θέλετε να συνδέσετε µια επιπλέον συσκευή ή να
συνδέσετε άλλη συσκευή στο κουτί σύνδεσης π.χ. τηλεφω-
νική συσκευή αντί για µηχάνηµα fax, πρέπει να επικοινωνή-
σετε µε τον εξειδικευµένο προµηθευτή σας ή µε τον συντη-
ρητή του PBX. Αν θέλετε να συνδέσετε άλλες τηλεφωνικές
συσκευές σε ήδη υπάρχουσες και διαµορφωµένες αναλο-
γικές συνδέσεις (π.χ. αντικατάσταση τηλεφωνικής συσκευής
επιλογής µε παλµούς από νέα τηλεφωνική συσκευή DTMF),
πρέπει να προσέξετε τα εξής: Οι αναλογικές συνδροµητικές
συνδέσεις επιτρέπουν τη σύνδεση των περισσοτέρων ανα-
λογικών µονάδων επιλογής µε παλµούς ή επιλογής DTMF
(τηλεφωνικών συσκευών, µηχανηµάτων fax, modem, τηλε-
φωνητών). Οι µονάδες επιλογής DTMF θα πρέπει να έχουν
πλήκτρο FLASH (πλήκτρο R).

Αν ανασηκώσετε το ακουστικό µετά τη σύνδεση νέας
τηλεφωνικής συσκευής, πρέπει να επιλέξετε το 7 και να
αποθέσετε το ακουστικό. Χάρις στην κίνηση αυτή το COM-
mander Basic θα µάθει τον τρόπο επιλογής. 
Αν η νέα συσκευή έχει επιλογή DTMF, πρέπει να ελέξετε αν
το πλήκτρο FLASH έχει ρυθµιστεί, και να ρυθµίσετε τη διάρ-
κεια του FLASH να είναι όσο το δυνατό χρονικά µικρότερη
(βλ. βιβλίο οδηγιών της συσκευής). Υστερα εκτελείτε τον
προγραµµατισµό που περιγράφεται στα επόµενα. Στη συνέ-
χεια, το COMmander Basic θα έχει µάθει την ακριβή χρονική
διάρκεια του FLASH της συσκευής σας. Αυτό είναι πολύ ση-
µαντικό π.χ. για τη Μεταφορά ή για την Αναζήτηση. Οι αναλο-
γικές συσκευές που εκτελούν κάποια λειτουργία µέσω
πλήκτρου/ καταλόγου T-Net, χρησιµοποιούν παλµό FLASH
µεγάλης διάρκειας (300 ms). Μερικές φορές υπάρχει πρό-
σθετα πλήκτρο FLASH. Και αυτό πρέπει να διαµορφωθεί στα
300 ms και να πραγµατοποιηθεί πάλι ο παρακάτω προγραµ-
µατισµός.

Σύνδεση Συσκευών ISDN 
Αν θέλετε να συνδέσετε µια επιπλέον συσκευή, πρέπει να
επικοινωνήσετε µε τον εξειδικευµένο προµηθευτή σας ή µε
τον συντηρητή του PBX. Αν στην εσωτερική θύρα S0 έχει
συνδεθεί αρτηρία S0, συνήθως υπάρχουν περισσότερα
κουτιά σύνδεσης απ’ότι µονάδες, αλλά για τη νέα συσκευή θα
χρειαστείτε νέο εσωτερικό τηλεφωνικό αριθµό. Η διαµόρ-
φωσή του πρέπει να πραγµατοποιηθεί µε το πρόγραµµα δια-
µόρφωσης COMset. Πέρα από αυτό, το πλήθος των µονά-
δων που µπορούν να λειτουργήσουν σε µια θύρα S0 είναι
περιορισµένο. Μπορείτε να συνδέσετε µέχρι και οχτώ
συσκευές ISDN, µε µέγιστο µέχρι τέσσερις από αυτές που να
µην έχουν δική τους τροφοδοσία (πράγµα που ισχύει για τις
περισσότερες τηλεφωνικές συσκευές ISDN). Αν θέλετε να
αντικαταστήσετε µια συσκευή µε άλλη (π.χ. τηλεφωνική συ-
σκευή µε τηλεφωνική συσκευή ή controller PC ISDN µε con-
troller ΡC ISDN), θα πρέπει να προσέξετε και το γεγονός ότι
κατά µέγιστο µέχρι τέσσερις συσκευές ανά θύρα S0 µπορούν
να τροφοδοτηθούν από το COMmander Basic. Ολες οι
συσκευές θα πρέπει να έχουν πιστοποιητικό Euro-ISDN για
να εξασφαλίζεται η κατάλληλη λειτουργικότητα. 

Το καλώδιο των συσκευών ISDN πρέπει να έχει µέγιστο
µήκος 10 µέτρα. Στο άκρο του έχει βύσµα Western το οποίο
βυσµατώνεται στην υποδοχή τοίχου ISDN όπως φαίνεται
στην Εικ.2. (Αν θέλετε να αποσυνδέσετε το βύσµα Western
από την υποδοχή τοίχου, θα πρέπει να πιέσετε την προ-
εξοχή). Σε περίπτωση συσκευών ISDN µε δική τους τροφο-
δοσία θα πρέπει να συνδέσετε µε ηλεκτρικό δίκτυο 230 Volt.
Στη συνέχεια πρέπει να εισάγετε στη νέα µονάδα ΜSN (βλ.
βιβλίο οδηγιών της τηλεφωνικής συσκευής). Αυτός ο MSN
πρέπει να ταιριάζει µε κάποιον MSN που θα έχει διαµορ-
φωθεί µε το πρόγραµµα COMset για την εξωτερική θύρα S0.

Καθαρισµός του περιβλήµατος
Το COMmander Basic πρέπει να προστατεύεται από
υγρασία, σκόνη, υγρά που προσβάλλουν ή ατµό. Αν
χρειάζεται καθαρισµός, σκουπίστε το περίβληµα µε ένα
ελεφρά υγρό ύφασµα ή χρησηµοποιήστε αντιστατικό

ύφασµα. Πρέπει να προσέξετε ώστε µε κανένα τρόπο να µη
µπει υγρασία µέσα στο περίβληµα.

b 7 Q 55 F F #
Αντίστοιχη τηλεφωνική 

συσκευή DTMF 
Κοινόχρηστο 
συνθηµατικό Πίεση πλήκτρου FLASH δυο φορές 

Εικ. 2: Σύνδεση
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TELEPHONING

Θέλετε να απαντήσετε σε εισερχόµενη Κλήση 
Το COMmander Basic µπορεί να σηµατοδοτεί µια εισερχό-
µενη κλήση µε πολλούς τρόπους, π.χ. µε τηλεφωνική συ-
σκευή που κουδουνίζει ή µε τόνο χτυπήµατος στο ακουστικό
της συσκευής που µιλά. Αν κουδουνίσει µια τηλεφωνική συ-
σκευή, συνήθως αναγνωρίζεται από που προέρχεται η
κλήση.
Σε περίπτωση αναλογικής τηλεφωνικής συσκευής, η εξωτε-
ρική κλήση µπορεί να σηµατοδοτείται, π.χ. µε “τόνο µεγάλης
διάρκειας, διακοπή” κλπ, και η εσωτερική κλήση µε “τρεις
σύντοµους τόνους, διακοπή” κλπ. Ο κουδουνισµός πόρτας
προσδιορίζεται µε την πίεση του πλήκτρου κουδουνιού.
Σε ορισµένες από τις τηλεφωνικές συσκευές ISDN είναι δυνα-
τό να υπάρχει µόνο “τόνος µεγάλης διάρκειας, διακοπή”, κλπ.
Τα παρακάτω κεφάλαια εξηγούν τον τρόπο πραγµατοποίη-
σης µιας κλήσεως, αν
� η τηλεφωνική συσκευή κουδουνίζει µε τον 

εσωτερικό ή εξωτερικό κουδουνισµό (σελ. Β-15),

� κουδουνίζει άλλο εσωτερικό τηλέφωνο (σελ. Β-15),
� η πρώτη κλήση έχει απαντηθεί από αυτόµατο 

τηλεφωνητή (σελ. Β-15),
� το τηλέφωνο κουδουνίζει µε τον κουδουνισµό 

πόρτας (σελ. Β-16),
� κουδουνίζει το κουδούνι πόρτας (σελ. Β-16) ή
� το τηλέφωνο κουδουνίζει µε τον κουδουνισµό 

συναγερµού (σελ. Β-16).
Αν κατά τη διάρκεια της κλήσεως ακούτε έναν τόνο που επα-
ναλαµβάνεται συνέχεια -τόνο χτυπήµατος- τότε δέχεστε
δεύτερη εξωτερική κλήση ή κλήση πόρτας ή συναγερµού. Ο
εξωτερικός συνδροµητής ακούει τον τόνο κουδουνισµού.
Εξαρτάται από την απόφασή σας αν 
� απαντήσετε στην κλήση (σελ. Β-17) ή
� αρνηθείτε να µιλήσετε στον καλούντα (σελ. Β-17).

☞ Αν στο πρόγραµµα PC program COMset για το MSN
(πολλαπλό συνδροµητικό αριθµό), έχει ενεργοποιηθεί η
λειτουργία “Αναγγελία πριν από την Απάντηση”, αυτός
που καλεί από έξω, ακούει µήνυµα υποδοχής µετά από 5-

15 δεύτερα, µέχρι να απαντηθεί η κλήση. Το κείµενο αυτό
µπορεί να ηχογραφηθεί µε τη βοήθεια τηλεφωνικής συ-
σκευής (σελ. Β-81) ή µπορεί να µεταβιβαστεί στο PBX µε
τη βοήθεια αρχείου .wav (σελ. Β-84).

Η τηλεφωνική συσκευή κουδουνίζει µε τον εσωτερικό ή εξωτερικό ρυθµό κουδουνισµού

☞ Αν πρόκειται για Επανάκληση σε Κατειληµµένο που
έχει ξεκινήσει από εσάς, αφού σηκώσετε το ακουστικό

πρώτα θα ακούσετε τον τόνο κουδουνισµού. Ετσι
ειδοποιείστε ότι ο άλλος συνδροµητής καλείται τώρα.

Κουδουνίζει κάποιο άλλο εσωτερικό τηλέφωνο (Τυχαία Απάντηση-Pickup)
Αν ακούσετε να κουδουνίζει κάποιο άλλο εσωτερικό τη-
λέφωνο, µπορείτε να απαντήσετε σε αυτήν την κλήση
από τη δική σας τηλεφωνική συσκευή ή από τη συ-
σκευή που βρίσκεται δίπλα σας. Στην περίπτωση αυτή
θα πρέπει να χρησιµοποιήσετε τη λειτουργία “Pickup”

(τυχαία απάντηση). Για να γίνει αυτό, απαντάτε στην
κλήση από τη δική σας τηλεφωνική συσκευή, µε επιλο-
γή ορισµένων ψηφίων. Αν θέλετε να δεχόσαστε µόνο
κλήσεις οµάδας και όχι κλήσεις απλού συνδροµητή,
κάνετε επιλογή του Pickup για την οµάδα.

Η Κλήση έχει απαντηθεί από αυτόµατο τηλεφωνητή 
Αν, π.χ. η κλήση έχει απαντηθεί από αυτόµατο τηλεφω-
νητή (ή modem), µπορείτε να την απαντήσετε και εσείς.
Επιλέγετε µερικά ψηφία από την τηλεφωνική συσκευή
σας και συνδέεστε µε τον καλούντα. Ο αυτόµατος τηλεφω-

νητής δέχεται τόνο κατειληµµένου. Για να εκτελέσετε αυτή
τη λειτουργία, η απάντηση της κλήσης από τον αυτόµατο
τηλεφωνητή και από τον αντίστοιχο συνδροµητή θα πρέ-
πει να ενεργοποιηθεί από το πρόγραµµα διαµόρφωσης

c b g
Η συσκευή κουδουνίζει Κλήση 

c b f (**) 6 n g
Αλλη τηλεφ. 
συσκευή

∆ική σας 
συσκευή 

Εσωτ. τόνος 
Κέντρου

(µόνο για τηλεφ. συσκευή 
απ’ευθείας γραµµής Κέντρου)

6 και ο εσωτερικός τηλεφωνικός 
αριθµός της συσκευής που κουδουνίζει Συνοµιλία

ή 6 G
6 και ο εσωτερικός αριθµός της οµάδας που καλείται
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COMset. Πέρα από αυτό , δεν υπάρχει διαφορά στο Pick-
up, όπως έχει περιγραφεί.

Το τηλέφωνο κουδουνίζει µε τον κουδουνισµό πόρτας
Αφού σηκώσετε το ακουστικό θα ακούσετε 1 µέχρι 4 σύντο-
µους τόνους. Αυτό σηµατοδοτεί την προέλευση της κλήσεως
από το 1ο µέχρι το 4ο πλήκτρο κουδουνιού πόρτας. Το ακου-

στικό πρέπει να ανασηκωθεί µέσα σε 30 δεύτερα µετά το τε-
λευταίο σήµα κουδουνισµού πόρτας. Αν αυτό δε συµβεί, πρέ-
πει να καλέσετε το τερµατικό πόρτας (επόµενο κεφάλαιο).

D

Κουδουνίζει το κουδούνι πόρτας 
Αν ακούσετε να κουδουνίζει το κουδούνι πόρτας, µπορείτε να
καλέσετε το τερµατικό πόρτας µε τη βοήθεια οποιουδήποτε

τηλεφώνου. Η σύνδεση πραγµατοποιείται αµέσως µετά την
επιλογή του τηλεφωνικού αριθµού. 

D

Το τηλέφωνο κουδουνίζει µε τον κουδουνισµό συναγερµού 
Ο συναγερµός µπορεί να σηµατοδοτηθεί µε τον κου-
δουνισµό εσωτερικού τηλεφώνου καθώς και µε εξωτε-
ρικό τηλέφωνο. Αφού σηκώσετε το ακουστικό, µεταδί-
δεται ένα κείµενο που σας πληροφορεί για την αιτία του
συναγερµού (κεφάλαιο Εγγραφή και Αποθήκευση της
Ανακοίνωσης Συναγερµού µε τη βοήθεια Τηλεφώνου,
σελ. Β-78). Για να ολοκληρώσετε όλη τη διαδικασία συ-
ναγερµού, µπορείτε να επιβεβαιώσετε τον συναγερµό
όπως περιγράφεται στα επόµενα. 

Αν δεν επιβεβαιώσετε τον συναγερµό (επίσης και αν
κάνετε επιλογή λανθασµένου αριθµού), θα ακούσετε
τον τόνο κατειληµµένου και η κλήση θα αποσυνδεθεί
αυτόµατα από το COMmander Basic. Ισως υπάρξει και
άλλη κλήση συναγερµού, αν οι άλλοι συνδροµητές συ-
ναγερµού δεν επιβεβαιώσουν και αυτοί την κλήση συ-
ναγερµού.

D

b f (**) 6 n g
Η συσκευή σας Εσωτερικός τόνος 

Κέντρου 
(µόνο για τηλεφ. συσκευή 

απ’ευθείας γραµµής Κέντρου)
6 και ο εσωτερικός τηλεφ. αριθµός του αυτόµατου 
τηλεφωνητή µε την κλήση που θα απαντηθεί. 

Απαντηµένη 
συνδιάλεξη

ή 6 G
6 και ο εσωτερικός τηλεφωνικός αριθµός της οµάδας 
στην οποία είναι µέλος ο αυτόµατος τηλεφωνητής

c b g
Κουδουνισµός πόρτας Μέσα σε 30 δεύτερα Συνοµιλία µε την πόρτα

Y b f (**) t g
Κουδουνισµός 

πόρτας
Εσωτερικός τόνος 

Κέντρου 
(µόνο για τηλεφ. συσκευή 

απ’ευθείας γραµµής Κέντρου)
Τηλεφωνικός αριθµός του 

τερµατικού πόρτας
Συνοµιλία µε 
την πόρτα 

c b f 0 f a
Κλήση συναγερµού σε εσωτερικό (ειδικός 
κουδουνισµός) ή εξωτερικό τηλέφωνο 

Κείµενο 
αναγγελίας

Σε 60 δεύτερα µε συσκευή DTMF 
ή µε συσκευή αποστολής DTMF

Τόνος 
επιβεβαίωσης 

2 δεύτερων 

Επιβεβαίωση 
συναγερµού
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Τόνος Αναµονής Κλήσεως στο Ακουστικό-Απάντηση της Κλήσεως σε Αναµονή

Προκειµένου να µιλήσετε µε το άτοµο που κάλεσε έχετε δύο
επιλογές. 1ον: Τελειώνετε την τρέχουσα κλήση αποθέτοντας
το ακουστικό. Στη συνέχεια η συσκευή σας κουδουνίζει και
µπορείτε να απαντήσετε στην κλήση. 2ον: Ξεκινάτε τη δεύτε-
ρη κλήση πληκτρολογώντας µια ακολουθία ψηφίων (Query
call). Τότε ο καλών βρίσκεται στο παρασκήνιο. Αυτό που

είναι δυνατό να γίνει σε κλήση Αναζήτησης θα το µάθετε στο
κεφάλαιο Εχετε δύο Κλήσεις (Κλήση Αναζήτησης), σελίδα Β-
34.
Αν ήδη έχετε µια κλήση Αναζήτησης όταν κληθείτε, τουλά-
χιστο µια από τις δυο κλήσεις πρέπει πρώτα να περατωθεί.

I Αν έχετε τηλεφωνική συσκευή ISDN ή τηλέφωνο
συστήµατος, η λειτουργία “απάντηση κλήσεως σε ανα-
µονή” θα εκτελεστεί µε τη βοήθεια υπάρχοντος πλήκ-

τρου λειτουργίας ή µε τη βοήθεια καταλόγου (π.χ. µε το
πλήκτρο απάντησης κλήσεως, βλ. βιβλίο οδηγιών της
τηλεφωνικής συσκευής). 

T Μπορείτε να κάνετε αυτόν τον άνετο χειρισµό και αν
χρησιµοποιείτε αναλογική τηλεφωνική συσκευή σαν
εσωτερικό συνδροµητικό τηλέφωνο, όπου µπορείτε να

εκτελέσετε τη λειτουργία “απάντηση κλήσεως σε ανα-
µονή” µε τη βοήθεια πλήκρου/ καταλόγου λειτουργίας
T-Net.

☞ Αν η κλήση σε αναµονή είναι κλήση συναγερµού, θα
τερµατιστεί η τρέχουσα κλήση µόλις εµφανιστεί η κλήση

συναγερµού σε αναµονή. Ο τρόπος απάντησης κλή-
σεως συναγερµού περιγράφεται στη σελίδα Β-16.

Τόνος Αναµονής Κλήσεως στο Ακουστικό-Αρνηση Απάντησης της Κλήσεως σε Αναµονή
Αν δεν θέλετε να µιλήσετε στον καλούντα σε αναµονή,
µπορείτε να αγνοήσετε την κλήση σε αναµονή ή να
αρνηθείτε να την απαντήσετε, αν κάνετε επιλογή ορι-

σµένων ψηφίων. Τότε ο καλών σε αναµονή θα ακούσει
τον τόνο κατειληµµένου (αν δεν κουδουνίσει άλλη συ-
σκευή). 

I Αν έχετε τηλεφωνική συσκευή ISDN ή συσκευή συ-
στήµατος, η “άρνηση της κλήσεως σε αναµονή” εκτε-
λείται µε τη βοήθεια υπάρχουσας λειτουργίας ή µε τη

βοήθεια καταλόγου (π.χ. µε το πλήκτρο άρνησης κλή-
σεως ή µε το πλήκτρο εξόδου, βλ. βιβλίο οδηγιών τηλε-
φωνικής συσκευής).

T Μπορείτε να κάνετε αυτόν τον άνετο χειρισµό και αν
έχετε τηλεφωνική συσκευή όπου µπορείτε να εκτε-
λέσετε την “άρνηση κλήσεως σε αναµονή” µε τη

βοήθεια πλήκτρου/ καταλόγου λειτουργίας T-Net, βλ.
βιβλίο οδηγιών τηλεφωνικής συσκευής.

� � �

g f (F) 2 g
1η κλήση Τόνος χτυπήµατος (αγνοείται σε επιλογή µε παλµούς) Κλήση αναζήτησης (No. 2)

g f (F) 0 g
Κλήση Τόνος χτυπήµατος (αγνοείται σε επιλογή µε παλµούς) Πίσω στην τρέχουσα κλήση 
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B-18 Θέλετε να πραγµατοποιήσετε εσωτερική Κλήση

Θέλετε να πραγµατοποιήσετε εσωτερική Κλήση 
Οι εσωτερικές κλήσεις δεν χρεώνονται. Το COMmander
Basic σας προσφέρει διάφορες δυνατότητες για να ξεκινή-
σετε εσωτερική κλήση. Μόλις ανασηκώσετε το ακουστικό, θα
ακούσετε το εσωτερικό σήµα του Κέντρου και µπορείτε να 
� καλέσετε εσωτερική τηλεφωνική συσκευή (σελ. Β-18),
� καλέσετε ταυτόχρονα πολλές εσωτερικές 

τηλεφωνικές συσκευές (κλήση οµάδας, σελ. Β-18),
� µιλήσετε µε επισκέπτη στην πόρτα (σελ. Β-18),
� καλέσετε εσωτερική τηλεφωνική συσκευή συστήµατος 

µε τη βοήθεια λειτουργίας Ενδοεπικοινωνίας/ Inter-
Com (Αναγγελία/ χωρίς χέρια, σελ. Β-18).

Αν η τηλεφωνική σας συσκευή έχει οριστεί σαν τηλεφωνική
συσκευή απ’ευθείας γραµµής Κέντρου, θα ακούσετε το
εξωτερικό σήµα Κέντρου µόλις σηκώσετε το ακουστικό. Πριν
κάνετε την επιλογή εσωτερικού τηλεφωνικού αριθµού, πρέ-
πει να πιέσετε το πλήκτρο * -δις. Υστερα ακούτε το εσωτε-
ρικό σήµα Κέντρου. Αν η συσκευή δεν έχει πλήκτρο * ή αν
αυτό έχει άλλη λειτουργία, δεν µπορείτε να εκτελέσετε αυτήν
τη λειτουργία (συσκευές επιλογής µε παλµούς και µερικές
συσκευές ΙSDN). Στην περίπτωση τηλεφωνικής συσκευής
συστήµατος µπορείτε να πιέσετε ένα πλήκτρο στον κατά-
λογο.

Κλήση εσωτερικής τηλεφωνικής συσκευής 

Ταυτόχρονη Κλήση πολλών εσωτερικών τηλεφωνικών συσκευών (Κλήση Οµάδας)
Τα εσωτερικά τηλέφωνα (π.χ. τα στελέχη ενός συγκεκριµέ-
νου τµήµατος), µπορούν να κληθούν ταυτόχρονα, αν ανή-
κουν στην ίδια οµάδα. Θα κουδουνίσουν µόνο οι συσκευές
που οµαδοποιήθηκαν και βρίσκονται καταχωρηµένες. Η σύν-

δεση πραγµατοποιείται µε το ακουστικό της συσκευής που
ανασηκώνεται πρώτο. Η διαίρεση των συνδροµητών σε οµά-
δες πραγµατοποιείται µε το πρόγραµµα διαµόρφωσης COM-
set.

Συνοµιλία µε επισκέπτη στην πόρτα 
Αν θέλετε να µιλήσετε µε έναν επισκέπτη στην πόρτα, µπορε-
ίτε να καλέσετε το τερµατικό της πόρτας µε τη βοήθεια οποι-

ασδήποτε τηλεφωνικής συσκευής. Η σύνδεση της κλήσεως
πραγµατοποιείται µολις επιλέξετε τον τηλεφωνικό αριθµό.

D

Κλήση σε Εσωτερική Τηλεφωνική Συσκευή Συστήµατος µε τη βοήθεια λειτουργίας Ενδοεπικοινωνίας/ 
Intercom (Αναγγελία/ Χωρίς χέρια) 

Η τηλεφωνική συσκευή συστήµατος (κατασκευής Auerswald)
είναι εξοπλισµένη µε τη λειτουργία InterCom. Αυτό σηµαίνει
ότι µπορείτε να καλέσετε την τηλεφωνική συσκευή συστήµα-
τος µε τη βοήθεια εσωτερικής συσκευής, και να κάνετε µια
ανακοίνωση στο χώρο, χωρίς στην πραγµατικότητα κάποιος
να δεχτεί την κλήση. Εκτός από αυτό, µπορείτε να κάνετε την
τηλεφωνική συσκευή συστήµατος να ανοίξει και το µικρό-
φωνο, εκτός από το µεγάφωνο (λειτουργία χωρίς χέρια). Τότε
κάποιος που βρίσκεται κοντά θα µπορεί να σας µιλήσει µέσω
αυτής της συσκευής αµφίδροµης επικοινωνίας.

Η ανακοίνωση ή η λειτουργία χωρίς χέρια περιορίζεται χρονι-
κά σε 120 δευτερόλεπτα. Μετά από αυτό, η σύνδεση διακό-
πτεται αυτόµατα, εκτός και αν το ακουστικό της συσκευής
συστήµατος ανασηκωθεί µέσα στη χρονική αυτή περίοδο. 
Η λειτουργία InterCom πρέπει να επιτρέπεται στη συγκεκρ-
ιµένη συσκευή συστήµατος (βλ. κεφάλαιο Αδεια λειτουργίας
InterCom στην τηλεφωνική συσκευή συστήµατος, σελίδα Β-
67). Στη συγκεκριµένη συσκευή συστήµατος, αναβοσβήνει
µια φωτοδίοδος (LED) και η σύνδεση αποκαθίσταται αφού
κουδουνίσει µια φορά. 

b f (**) n g
Εσωτ.τόνος κλήσεως (µόνο για τηλεφ. συσκευή απ’ευθείας γραµµής Κέντρου) Εσωτ.αριθµός της συσκευής Συνοµιλία

b f (**) G g
Εσωτ.τόνος Κέντρου (µόνο για τηλεφ. συσκευή απ’ευθείας γραµµής Κέντρου) Εσωτ. αριθµός της οµάδας Συνοµιλία 

b f (**) t g
Εσωτερικός τόνος 

Kέντρου
(µόνο για τηλεφ. συσκευή απ’ευθείας 

γραµµής Κέντρου)
Τηλεφωνικός αριθµός του 

τερµατικού πόρτας Συνοµιλία πόρτας 
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Πραγµατοποίηση Συνδιαλέξεων B-19

Θέλετε να πραγµατοποιήσετε εξωτερική Κλήση (µέσω γραµµής Κέντρου)
Το COMmander Basic σας προσφέρει πολλές δυνατότητες
για να ξεκινήσετε µια εξωτερική κλήση. Μόλις ανασηκώσετε
το ακουστικό, θα ακούσετε το εσωτερικό σήµα Κέντρου και
θα µπορείτε
� να καλέσετε εξωτερική σύνδεση (σελ. Β-19)
� να καλέσετε εξωτερική σύνδεση µε την βοήθεια τηλεφω-

νικού αριθµού σύντοµου κώδικα (Βοήθεια για επιλογή, 
σελ. Β-19)

Αν θέλετε να µη φαίνεται ο τηλεφωνικός σας αριθµός στον
καλούµενο, θα µπορέσετε
� να ξεκινήσετε εξωτερικές κλήσεις χωρίς εµφάνιση των 

καλούντων τηλεφωνικών αριθµών (σελ. Β-20)
Προκειµένου αργότερα να µπορέσετε να καθορίσετε κάθε
κλήση σε ορισµένες κατηγορίες (π.χ. µε το πρόγραµµα PC
COMlist), είναι δυνατό
� να ξεχωρίσετε τις χρεώσεις διαφόρων εξωτερικών κλή-

σεων µε επιλογή γραµµών Κέντρου (σελ. Β-20)
� να ξεχωρίσετε τις χρεώσεις διαφόρων εξωτερικών κλή-

σεων µε πρόσβαση σε ιδιωτικές γραµµες Κέντρου (σελ. 
Β-20)

� να ξεχωρίσετε τις χρεώσεις διαφόρων εξωτερικών κλή-
σεων µε ανάθεση έργου (σελ. Β-21)

Αν θέλετε να κάνετε οικονοµία στις χρεώσεις, µπορείτε
� να ξεκινήσετε εξωτερικές κλήσεις µέσω διαφορετικών τη-

λεφωνικών εταιρειών (χειροκίνητη Οδευση Ελάχιστου 
Κόστους, σελ. Β-22)

Στην περίπτωση τηλεφωνικής συσκευής µε απ’ευθείας
σύνδεση σε γραµµή Κέντρου, ακούτε το εξωτερικό σήµα
Κέντρου αµέσως µόλις ανασηκώσετε το ακουστικό. Για να
καλέσετε εξωτερική σύνδεση, πρέπει να κάνετε επιλογή του
εξωτερικού τηλεφωνικού αριθµού χωρίς τον αριθµό πρό-
σβασης 0 σε γραµµή Κέντρου. Για να πραγµατοποιήσετε τα
άλλα διαφορετικά είδη κλήσεων, πρέπει κάθε φορά να κάνετε
επιλογή µε πίεση δύο φορές του πλήκτρου *. Αν η συσκευή
σας δεν έχει πλήκτρο * ή αν αυτό το πλήκτρο δεν έχει την
αντίστοιχη λειτουργία, δεν θα µπορείτε να χρησιµοποιήσετε
αυτή την λειτουργία (τηλεφωνικές συσκευές επιλογής µε
παλµούς και µερικές συσκευές ISDN). Στην περίπτωση
τηλεφωνικής συσκευής συστήµατος, µπορείτε να πιέσετε ένα
πλήκτρο στον κατάλογο.

Κλήση εξωτερικού αριθµού
Πριν κάνετε επιλογή εξωτερικού τηλεφωνικού αριθµού πρέ-
πει να κάνετε επιλογή του αριθµού πρόσβασης γραµµής Κέ-
ντρου. Αν τις περισσότερες φορές πραγµατοποιείτε εξωτε-
ρικές κλήσεις και θέλετε να το κάνετε χωρίς επιλογή του

αριθµού πρόσβασης γραµµής Κέντρου, η τηλεφωνική συσκε-
υή µπορεί να διαµορφωθεί σαν συσκευή απ’ευθείας πρόσβα-
σης σε γραµµή Κέντρου µε το πρόγραµµα διαµόρφωσης
COMset.

Κλήση εξωτερικού αριθµού µε την βοήθεια τηλεφωνικού αριθµού Σύντοµου Κώδικα (Βοήθεια για Επιλογή)
Οι εξωτερικοί τηλεφωνικοί αριθµοί που χρησιµοποιείτε
συχνά, µπορούν να αποθηκευθούν σαν τετραψήφιοι Τηλε-
φωνικοί Αριθµοί Σύντοµου Κώδικα, έτσι ώστε να απλου-
στευθεί η επιλογή. Η εισαγωγή των τηλεφωνικών αριθµών
είναι δυνατή µε τη βοήθεια του λογισµικού PC COMtools
(σελ. Β-84) ή µε τη βοήθεια τηλεφωνικής συσκευής (Ιδιωτικοί
/∆ηµόσιοι Αριθµοί Σύντοµου Κώδικα, στη σελ. Β-59 και Αριθ-
µοί Σύντοµου Κώδικα Κατάστασης Ανάγκης, στη σελ. Β-76). 

b f (**) 660 n g
Εσωτ. σήµα 
Κέντρου

(µόνο για τηλεφ. συσκευή 
απ’ευθείας γραµµής Κέντρου) Για αναγγελία Εσωτερικός τηλεφωνικός αριθµός 

της τηλεφ. συσκευής συστήµατος
Κλήση 

InterCom

ή 661
Για λειτουργία χωρίς χέρια

b f (0) f r g
Εσωτερικό 

σήµα Κέντρου
Αριθµός πρόσβασης γραµµής Κέντρου (το αγνοείτε για 
τηλεφωνική συσκευή πρόσβασης σε γραµµή Κέντρου)

Εξωτερικό σήµα 
Κέντρου

Εξωτερικός 
αριθµός κλήσης Συνοµιλία

15-38.fm  Page 19  Monday, January 27, 2003  11:46 PM



B-20 Θέλετε να πραγµατοποιήσετε εξωτερική Κλήση (µέσω γραµµής Κέντρου)

☞ Για εξοικονόµηση χρόνου σε περίπτωση έκτακτης ανάγκης,
µπορείτε να ορίσετε τις εγγραφές στην µνήµη επιλογής σύντο-
µου κώδικα έκτακτης ανάγκης µε διψήφιους ή τριψήφιους
αριθµούς (10-59, 100-559) π.χ. µε τον αριθµό 110 (µε την

βοήθεια του λογισµικού COMset). Η επιλογή θα γίνεται όπως
συνήθως, ο τετραψήφιος αριθµός επιλογής σύντοµου κώδικα
(8....) θα αντικατασταθεί από τον διψήφιο ή τριψήφιο αριθµό.

Ξεκίνηµα εξωτερικών Κλήσεων χωρίς Εµφάνιση του τηλεφωνικού αριθµού Καλούντος
Αν ξεκινήσετε µια εξωτερική κλήση, όπως περιγράφεται εδώ,
η εµφάνιση του αριθµού καλούντος προς τον καλούµενο θα
πραγµατοποιηθεί για αυτήν την κλήση. Μπορείτε να χρησι-

µοποιήσετε αυτή την υπηρεσία µόνο αν υπάρχει ιη υπηρεσία
ISDN “Περιορισµός αναγνώρισης αριθµού Καλούντος
(CLIR)’’ και είναι διαθέσιµη από την τηλεφωνική εταιρεία.

Σε ορισµένες τηλεφωνικές συσκευές ISDN και στην τηλε-
φωνική συσκευή συστήµατος µπορείτε να ενεργοποιήσετε
την υπηρεσία “Περιορισµός αναγνώρισης αρθµού Καλού-
ντος (CLIR)’’ µε την βοήθεια υπάρχοντος πλήκτρου ή µε την

βοήθεια καταλόγου (βλ. βιβλίο οδηγιών τηλεφωνικής συ-
σκευής. Είναι πιθανό να ονοµάζεται “απενεργοποίηση ανα-
γνώρισης’’ κλπ).

T Μπορεί να χρησιµοποιηθεί η ακολουθία ψηφίων T-NET:
Ξεκινάτε µε την κλήση *31# + 0 + τον αριθµό κλήσης.
Θα µπορέσετε να χρησιµοποιήσετε τον άνετο χειρισµό και αν
χρησιµοποιήσετε αναλογική συσκευή εσωτερικού συνδρο-

µητή, όπου µπορεί να ξεκινήσει “κλήση χωρίς εµφάνιση
αριθµού καλούντος’’, (βλ. βιβλίο οδηγιών τηλεφωνικής συ-
σκευής. Είναι πιθανό να ονοµάζεται ‘”ανώνυµη κλήση’’ κλπ).

∆ιαχωρισµός Χρεώσεων διαφόρων εξωτερικών Κλήσεων µε επιλογή γραµµών Κέντρου
Αν θέλετε να πάρετε διαφορετικές αποδείξεις για την χρέωση
διαφορετικών εξωτερικών κλήσεων από την τηλεφωνική εται-
ρεία, µπορείτε να ξεκινήσετε αυτές τις κλήσεις µε προσεκτική
κατεύθυνση µέσω µιας από τις υπάρχουσες θύρες S0 (σύν-
δεσn ISDN, εξωτερική γραµµή). Προϋπόθεση για µια τέτοια
επιλεγµένη πρόσβαση σε εξωτερική γραµµή είναι το COM-

mander Basic να λειτουργεί µε πολλές εξωτερικές θύρες S0/
να λειτουργεί µε πολλές εξωτερικές γραµµές ISDN. Αν, π.χ.
υπάρχουν µόνο δύο εξωτερικές θύρες S0, θα µπορείτε να
χρησιµοποιήσετε τους αριθµούς 91 και 92 πρόσβασης
σε γραµµές Κέντρου.

∆ιαχωρισµός Χρεώσεων διαφόρων εξωτερικών Κλήσεων µε πρόσβαση σε ιδιωτικές γραµµές Κέντρου
Αν, π.χ. θέλετε να διαχωρίσετε την χρέωση των επαγγελ-
µατικών κλήσεων από τις ιδιωτικές κλήσεις µε την βοήθεια
της διαχείρισης πληροφοριών κλήσεων του COMmander
Basic, µπορείτε να ξεκινήσετε τις ιδιωτικές κλήσεις µέσω
πρόσβασης σε ιδιωτική γραµµή Κέντρου. Για να ξεκινήσετε
µια ιδιωτική κλήση σε τηλεφωνική συσκευή, θα πρέπει να
γνωρίζετε το ιδιωτικό συνθηµατικό για την συσκευή. Στο πρό-

γραµµα διαµόρφωσης COMset µπορεί να οριστεί ιδιωτικό
συνθηµατικό και µια ειδική εξουσιοδότηση για ιδιωτική γραµ-
µή Κέντρου για κάθε τηλεφωνική συσκευή. Στις ρυθµίσεις
από το εργοστάσιο δεν εισάγεται ιδιωτικό συνθηµατικό. Κατά
συνέπεια µια ιδιωτική κλήση ξεκινά µόνο µε το 90, τον
αριθµό πρόσβασης σε γραµµή Κέντρου και τον εξωτερικό

b f (**) k g
Εσωτερικό σήµα 

Κέντρου
(µόνο για τηλεφ. συσκευή απ’ευθείας 

γραµµής Κέντρου)
Τηλεφωνικός αριθµός επιλογής 

σύντοµου κώδικα Κλήση

b f (**) 669 0r g
Εσωτερικό 

σήµα Κέντρου
(µόνο για τηλεφ. συσκευή 

απ’ευθείας γραµµής Κέντρου
Αριθµός πρόσβασης γραµµής Κέντρου 
και εξωτερικός τηλεφωνικός αριθµός Συνοµιλία

b f (**) Z f r g
Εσωτερικό 

σήµα 
Κέντρου

(µόνο για τηλεφ. συσκευή 
απ’ευθείας γραµµής 

Κέντρου)

Αριθµός πρόσβασης σε 
γραµµή Κέντρου για την 
1η µέχρι την 4η θύρα S0

Εξωτερικό 
σήµα Κέντρου

Εξωτερικός 
τηλεφωνικός 
αριθµός

Συνοµιλία
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Πραγµατοποίηση Συνδιαλέξεων B-21

 τηλεφωνικό αριθµό.

∆ιαχωρισµός Χρεώσεων διαφόρων εξωτερικών Κλήσεων µε Ανάθεση Εργου
Αν θέλετε να διαχωρίσετε τις χρεώσεις διαφόρων έργων µε
την βοήθεια της διαχείρισης στοιχείων του COMmander
Basic, µπορείτε να ξεκινήσετε τις κλήσεις µε διαφορετικούς
αριθµούς έργου. Με την βοήθεια του λογισµικού

διαµόρφωσης COMset µπορεί να καθοριστεί πόσα ψηφία θα
έχει ένας αριθµός έργου (2 - 6 ψηφία, το 2 είναι ο αριθµός
που τοποθετείται από το εργοστάσιο). Υστερα µπορείτε να
ρυθµίσετε τους αριθµούς αυτούς όπως θέλετε.

Ξεκίνηµα εξωτερικών Κλήσεων διαφορετικών Τηλεφωνικών Εταιρειών (Χειροκίνητη Οδευση Ελάχιστου Κόστους)
Για να µπορείτε να τηλεφωνείτε εύκολα και χωρίς σκέψη
µέσω της φτηνότερης τηλεφωνικής εταιρείας, το COM-
mander Basic προσφέρει την αυτόµατη Οδευση Ελάχιστου

Κόστους (LCR). Για να µπορέσετε να την χρησιµοποιήσετε,
πρέπει να γίνουν ορισµένες εγγραφές µε το λογισµικό PC
Soft-LCR (σελ. Β-86).

b f (**) 90 X 0 r g
Εσωτερικό 

σήµα 
Κέντρου

(µόνο για τηλεφ. 
συσκευή απ’ευθείας 
γραµµής Κέντρου)

Ιδιωτικό 
συνθηµατικο

Αριθµός πρόσβασης σε γραµµή 
Κέντρου και εξωτερικός 
τηλεφωνικός αριθµός

Ιδιωτική κλήση

ή Z r
Αριθµός πρόσβασης στην 1η 

µέχρι 4η θύρα S0 και εξωτερικός 
τηλεφωνικός αριθµός

ή k
Αριθµός της µνήµης επιλογής 
αριθµού σύντοµου κώδικα

b f (**) 96 p 0 r g
Εσωτερικό 

σήµα 
Κέντρου

(µόνο για τηλεφ. 
συσκευή απ’ευθείας 
γραµµής Κέντρου)

Αριθµός έργου 
2 µέχρι 6 ψηφία

Αριθµός πρόσβασης σε γραµµή 
Κέντρου και εξωτερικός 
τηλεφωνικός αριθµός

Συνοµιλία

ή Z r
Αριθµός πρόσβασης στην 1η 

µέχρι 4η θύρα S0 και εξωτερικός 
τηλεφωνικός αριθµός

ή k
Αριθµός της µνήµης επιλογής 
αριθµού σύντοµου κώδικα

15-38.fm  Page 21  Monday, January 27, 2003  11:46 PM



B-22 Ο Καλούµενος δεν απαντά στην Κλήση

Εκτός από αυτό, η αυτόµατη LCR πρέπει να είναι δυνατή
από την τηλεφωνική σας συσκευή (σελ. Β-58). Τότε θα µπο-
ρείτε να ξεκινήσετε µια εξωτερική κλήση µε τον τρόπο που
περιγράφεται στα προηγούµενα κεφάλαια. Το COMman-
der Basic βρίσκει, για τον αντίστοιχο τηλεφωνικό αριθµό, την
τρέχουσα φτηνότερη τηλεφωνική εταιρεία και κάνει επιλογή
µε πρόθεµα το κώδικά της. 
Εκτός από αυτό και αντί για αυτό, µπορείτε να πραγµατοποι-
ήσετε χειροκίνητη Οδευση Ελάχιστου Κόστους. Αν γίνει κάτι
τέτοιο, επιλέγετε εσείς την τηλεφωνική εταιρεία.
Στο πρόγραµµα PC Soft-LCR µπορούν να διαµορφωθούν
πέντε τηλεφωνικές εταιρείες, οι οποίες επιλέγονται µε την

βοήθεια ειδικών αριθµών γραµµών Κέντρου (από 1* µέ-
χρι 5*). Παράδειγµα: Θέτετε µια τηλεφωνική εταιρεία, π.χ.
την ΧΧ (01010), στον τηλεφωνικό αριθµό πρόσβασης γραµ-
µής Κέντρου 4*. Θέλετε να πραγµατοποιήσετε µια κλήση
στην Ελβετία και κατά συνέπεια θα χρησιµοποιήσετε αυτήν
την εταιρεία. Κάνετε επιλογή του 4* και τον τηλεφωνικό
αριθµό που θέλετε (π.χ. 00412/12345). Τώρα το COM-
mander Basic θα κάνει επιλογή τον κώδικα προθέµατος της
τηλεφωνικής εταιρείας πριν από τον πραγµατικό τηλεφωνικό
αριθµό. Ετσι, ο πλήρης αριθµός τον οποίο θα κάνει επιλογή
το COMmander Basic, θα είναι: 01010-00412/12345.

Ο Καλούµενος δεν απαντά στην Κλήση 
Στα επόµενα εξηγούµε τι µπορείτε να κάνετε
� αν ο καλούµενος συνδροµητής σε µια Αναζήτηση 

δεν σηκώνει το ακουστικό (σελ. Β-22)

Αν καλείτε εσωτερικό τηλέφωνο αλλά κανείς δεν
απαντά στην κλήση, µπορείτε 
� να ξεκινήσετε Επανάκληση σε Απουσία 

Απάντησης µε την βοήθεια εσωτερικής 
τηλεφωνικής συσκευής (σελ. Β-22).

Ο καλούµενος συνδροµητής σε µια Αναζήτηση δεν απαντά - Πέρας Κλήσεως 
Αν θέλετε να καλέσετε κάποιον ο οποίος δεν απαντά
στην κλήση, κανονικά αποθέτετε το ακουστικό. Αν
όµως αυτό το κάνετε µέσα από τρέχουσα κλήση και

ενώ καλείτε κάποιον άλλο συνδροµητή για Αναζήτηση,
θα αποσυνδέσετε και την σύνδεση προς το άτοµο που
περιµένει. Αντί γι’αυτό, κάνετε επιλογή των παρακάτω. 

I Για τηλεφωνικές συσκευές ISDN και για την τηλεφωνική
συσκευή συστήµατος, το “Πέρας κλήσεως Αναζήτησης”
θα εκτελεστεί µε την βοήθεια υπάρχοντος πλήκτρου

λειτουργίας ή µε τη βοήθεια καταλόγου (π.χ. µε τα
“πέρας”, “διαχωρισµός”, “πίσω”. Βλ. βιβλίο οδηγιών της
τηλεφωνικής συσκευής).

Ξεκίνηµα Επανάκλησης σε Απουσία Απάντησης µέσω εσωτερικής τηλεφωνικής συσκευής
Αν καλείτε ένα εσωτερικό τηλέφωνο, αλλά ο καλούµενος δεν
ανασηκώνει το ακουστικό, µπορείτε να τον βρείτε χωρίς να
επαναλάβετε την κλήση, ξεκινώντας επανάκληση σε περί-
πτωση Απουσίας Απάντησης.
Αν έχετε ξεκινήσει επανάκληση µε τον τρόπο που περι-
γράφεται στα παρακάτω, θα κληθείτε από το COMmander

Basic µόλις ο άλλος συνδροµητής αποθέσει το ακουστικό του
µετά την επόµενή του κλήση. Αν τότε ανασηκώσετε το ακου-
στικό, και ο άλλος συνδροµητής θα κληθεί από το COΜ-
mander Basic. Αν και ο καλούµενος ανασηκώσει το ακου-
στικό του, θα αποκατασταθεί η συνοµιλία. Μόνο τότε θα ακυ-
ρωθεί η επανάκληση.

b f (**) L r g
Εσωτερικό 

σήµα 
Κέντρου

(µόνο για τηλεφωνική 
συσκευή απ’ευθείας 
γραµµής Κέντρου)

Αριθµός πρόσβασης γραµµής Κέντρου για τις 
τηλεφωνικές εταιρείες 1 µέχρι 5

Εξωτερικός 
τηλεφωνικός 
αριθµός

Συνοµιλία

f 1 g
Τόνος κουδουνισµού Επιστροφή στην κλήση

f 2 f a
Τόνος κουδουνισµού Ο κουδουνισµός πρέπει να διαρκέσει 

τουλάχιστο 3 δευτερόλεπτα Τόνος επιβεβαίωσης Απόθεση ακουστικού
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☞ Μπορείτε να ξεκινήσετε την επανάκληση µε τον κατά-
λογο της τηλεφωνικής συσκευής συστήµατος (Βλ. βι-
βλίο οδηγιών της τηλεφωνικής συσκευής).

Μερικές τηλεφωνικές συσκευές ΙSDN δεν υποστη-
ρίζουν αυτήν την λειτουργία επειδή δεν είναι δυνατή η
επιλογή κατά τη διάρκεια του κουδουνισµού.

Επιλέγετε αριθµό και ακούτε Τόνο Κατειληµµένου 

Ο τόνος κατειληµµένου, µετά την επιλογή αριθµού,
µπορεί να έχει πολλές διαφορετικές αιτίες.
Αν ακούτε πάντοτε τον τόνο κατειληµµένου µετά την
επιλογή ορισµένων εξωτερικών τηλεφωνικών αριθµών
ή αν αυτό συµβαίνει πάντοτε αµέσως µετά την επιλογή
του αριθµού πρόσβασης σε γραµµή κέντρου, πρέπει
να ελέγξετε αν η συσκευή σας έχει την απαραίτητη
εξουσιοδότηση κλήσεως για επιλογή εξωτερικών τηλε-
φωνικών αριθµών (η ρύθµιση των εξουσιοδοτήσεων
των γραµµών πραγµατοποιείται µε το πρόγραµµα δια-
µόρφωσης COMset). Τόνος κατειληµµένου όταν ανα-
σηκώσετε το ακουστικό σε περίπτωση εξωτερικού κου-
δουνισµού, ίσως είναι ένδειξη απουσίας εξουσιοδό-
τησης κλήσεων.
Αν ακούτε πάντοτε τον τόνο κατειληµµένου µετά την
επιλογή αριθµού Επιλογής Σύντοµου Κώδικα, αυτό θα
δείχνει την απουσία Εξουσιοδότησης Κλήσεων ή την
απουσία εξουσιοδότησης Επιλογής Σύντοµου Κώδικα,
ή την απουσία Προγραµµατισµού Αριθµού Επιλογής
Σύντοµου Κώδικα. Αν ακούτε τόνο κατειληµµένου µετά
την επιλογή εσωτερικού ή εξωτερικού τηλεφωνικού
αριθµού, µπορεί να είναι και περίπτωση όπου ο καλού-
µενος αριθµός είναι στην πραγµατικότητα κατειληµ-
µένος. Θα µπορέσετε να συνδεθείτε µε τον επιθυµητό
καλούµενο χωρίς επανειληµµένες κλήσεις

� αν ξεκινήσετε Επανάκληση σε Κατειληµµένο για το 
εσωτερικό τηλέφωνο (σελ. Β-23) ή 

� αν ξεκινήσετε Επανάκληση επί Κατειληµµένου µε 
τη βοήθεια γραµµής Κέντρου για την εξωτερική 
σύνδεση (σελ. Β-24).

Αν ακούτε τόνο κατειληµµένου αµέσως µετά την επιλο-
γή του αριθµού πρόσβασης σε γραµµή Κέντρου, αυτό
αποτελεί ένδειξη απουσίας εξουσιοδότησης σε γραµµή
Κέντρου (ίσως και άδεια µνήµη Μονάδων Κλήσεως) ή
ότι οι γραµµές Κέντρου (1ου και 2ου καναλιού Β των
διαθέσιµων εξωτερικών θυρών S0) είναι κατειληµµένες
προς το παρόν. Τότε έχετε την επιλογή 
� να κρατήσετε µια γραµµή Κέντρου για την επόµενη 

εξωτερική κλήση, αν η γραµµή Κέντρου είναι 
κατειληµµένη (σελ. Β-24).

Αν ένα εσωτερικό τηλέφωνο είναι κατειληµµένο για µε-
γαλύτερη χρονική περίοδο, είναι πιθανό ο καλούµενος
να έχει ενεργοποιήσει την υπηρεσία “Μην Ενοχλείτε”.
Αν πρέπει να προσεγγίσετε οπωσδήποτε τον καλού-
µενο, 
� πρέπει να ξεκινήσετε Κλήση Προτεραιότητας για 

την περίπτωση εσωτερικής τηλεφωνικής συσκευής 
που προστατεύεται από το “Μην Ενοχλείτε” (σελ. 
Β-25).

Εκτός από αυτό θα εξηγήσουµε τι πρέπει να κάνετε 
� αν ο καλούµενος σε Αναζήτηση είναι κατειληµµένος 

(σελ. Β-25).
Αν θέλετε να µεταφέρετε έναν εξωτερικό καλούντα σε
εσωτερικό συνδροµητή που είναι προς το παρόν κατει-
ληµµένος, θα µπορέσετε
� να βέλετε τον καλούντα στο Πεδίο Αναµονής (σελ. 

Β-32).

Ξεκίνηµα Επανάκλησης σε Κατειληµµένο για εσωτερική τηλεφωνική Κλήση
Αν καλέσετε εσωτερικό τηλέφωνο αλλά ο καλούµενος
οµιλεί, θα αποφύγετε επανηληµµένες προσπάθειες
επιλογής, αν ξεκινήσετε “Επανάκληση σε Κατειληµ-
µένο”. 
Αν ξεκινήσετε “Επανάκληση σε Κατειληµµένο” µε τον
τρόπο που περιγράφεται στα παρακάτω, θα κληθείτε

από το COMmander Basic µόλις ο άλλος συνδροµητής
αποθέσει το ακουστικό του. Αν τότε ανασηκώσετε το
ακουστικό, θα κληθεί αυτόµατα και ο άλλος συνδρο-
µητής από το COMmander Basic. Αν και αυτός αναση-
κώσει το ακουστικό του, θα ξεκινήσει η συνοµιλία. Τότε
θα ακυρωθεί η “Επανάκληση σε Κατειληµµένο”. 

T Εδώ µπορείτε να χρησιµοποιήσετε τη σειρά ψηφίων T-
Net και θα µπορέσετε να ξεκινήσετε την “Επανάκληση
σε Κατειληµµένο” µε τα F + *37#. Θα µπορείτε να
χρησιµοποιήσετε αυτόν τον άνετο χειρισµό και αν χρη-

σιµοποιήσετε αναλογική τηλεφωνική συσκευή σαν
εσωτερική συνδροµητική συσκευή και µπορείτε να ξεκι-
νήσετε την “Επανάκληση σε Κατειληµµένο” µε τη βοή-
θεια πλήκτρου/ καταλόγου λειτουργίας T-Net, (βλ. βιβ-

f 2 f a
Τόνος κατειληµµένου Αναµονή για τουλάχιστον 3 δεύτερα Τόνος επιβεβαίωσης Απόθεση ακουστικού

15-38.fm  Page 23  Monday, January 27, 2003  11:46 PM



B-24 Επιλέγετε αριθµό και ακούτε Τόνο Κατειληµµένου

λίο οδηγιών της συσκευής). Αντί για αναγγελία του ∆η-
µόσιου Κέντρου, θα ακούσετε τον τόνο επιβεβαίωσης.

☞ Στην τηλεφωνική συσκευή συστήµατος, η “Επανάκλη-
ση σε Κατειληµµένο” ξεκινά µε την βοήθεια καταλόγου

(βλ. βιβλίο οδηγιών της τηλεφωνικής συσκευής).

Ξεκίνηµα Επανάκλησης σε Κατειληµµένο µε την βοήθεια ∆ηµοσίου Κέντρου για Εξωτερική Σύνδεση (CCBS)
Αν καλέσετε εξωτερική σύνδεση, αλλά ο καλούµενος
τηλεφωνεί εκείνη την ώρα, θα αποφύγετε επανειληµµένες
προσπάθειες να επικοινωνήσετε µαζί του, αν ξεκινήσετε
Επανάκληση σε Κατειληµµένο. Η απαραίτητη λειτουργία
ISDN “Ολοκλήρωση Κλήσεως σε Κατειληµµένο Συνδροµητή
(CCBS)” υποστηρίζεται από το COMmander Basic. Αν έχετε
ξεκινήσει επανάκληση µε τον τρόπο που περιγράφεται

παρακάτω, θα επανακληθείτε από το ∆ηµόσιο Κέντρο µόλις
ο άλλος συνδροµητής αποθέσει το ακουστικό του. Αν τότε
ανασηκώσετε το ακουστικό (µέσα σε 15 δευτερόλεπτα), θα
κληθεί από το ∆ηµόσιο Κέντρο ο άλλος συνδροµητής. Αν και
αυτός ανασηκώσει το ακουστικό του, θα αποκατασταθεί η
συνοµιλία. Τότε θα ακυρωθεί και η επανάκληση.

T Εδώ µπορείτε να χρησιµοποιήσετε και τη σειρά ψηφίων του
T-Net και µπορείτε να αρχίσετε την “Επανάκληση σε Κατει-
ληµµένο” µε τα F + *37#. Θα µπορέσετε να χρησιµοποι-
ήσετε αυτόν τον άνετο χειρισµό και αν σαν εσωτερική συνδρο-
µητική συσκευή χρησιµοποιείτε αναλογική συσκευή και αν

µπορείτε να ξεκινήσετε “Επανάκληση σε Κατειληµµένο” µε την
βοήθεια πλήκτρου/ καταλόγου λειτουργίας T-Net (βλ. βιβλίο
οδηγιών της τηλεφωνικής συσκευής). Αντί για αναγγελία του
∆ηµόσιο Κέντρου θα ακούσετε τον τόνο επιβεβαίωσης.

☞ Στην τηλεφωνική συσκευή συστήµατος η “Επανάκληση σε
Κατειληµµένο” ξεκινά µε την βοήθεια καταλόγου (βλ. βιβλίο
οδηγιών της τηλεφωνικής συσκευής). Αν δεν ακούσετε τόνο
επιβεβαίωσης, η αίτηση επανάκλησης δεν έγινε αποδεκτή
από το ∆ηµόσιο ∆ίκτυο. Αν υπάρχει εξωτερική σύνδεση, πρέ-
πει να δοθεί η τεχνική συνθήκη για επανάκληση, π.χ. η επα-
νάκληση σε PBX δεν είναι δυνατή για µερικές τηλεφωνικές
εταιρείες. Είναι δυνατό το ∆ηµόσιο Κέντρο να ξεκινήσει την

επανάκληση πριν ο συνδροµητής που καλέσατε να έχει
αποθέσει το ακουστικό του, επειδή το ένα κανάλι Β στη σύνδε-
ση του ISDN είναι ελεύθερο. Από το ∆ηµόσιο Κέντρο γίνεται
προσπάθεια για επανάκληση µέχρι 45 λεπτά. Αν ο καλούµε-
νος δεν έχει τελειώσει την κλήση του µέχρι τότε, η επανάκλη-
ση θα ακυρωθεί αυτόµατα. Αν σε περίπτωση επανάκλησης,
δεν ανασηκώσετε έγκαιρα το ακουστικό (αφού έχετε κληθεί
για 5 δευτερόλεπτα), τότε ακυρώνεται η επανάκληση. 

Κράτηση γραµµής Κέντρου για τις επόµενες Κλήσεις σε Κατειληµµένες γραµµές Κέντρου
Αν όλες οι γραµµές Κέντρου (1ο και 2ο κανάλι Β των
διαθέσιµων εξωτερικών θυρών S0) είναι κατειληµµένες, θα
ακούσετε τόνο κατειληµµένου µετά την επιλογή του αριθµού
πρόσβασης σε γραµµή Κέντρου. Μπορείτε τώρα να κάνετε
κράτηση µιας γραµµής Κέντρου.
Αν ξεκινήσετε κράτηση µιας γραµµής Κέντρου µε τον τρόπο
που περιγράφεται στα επόµενα, θα κληθείτε από το COM-

mander Basic µόλις παρουσιαστεί ελεύθερη γραµµή. Αν κατά
τον κουδουνισµό ανασηκώσετε το ακουστικό, θα ακούσετε
τον εξωτερικό τόνο σήµατος Κέντρου σαν ένδειξη κράτησης
της γραµµής Κέντρου. Τώρα το µόνο που χρειάζεται είναι η
επιλογή του εξωτερικού τηλεφωνικού αριθµού και χωρίς
αριθµό πρόσβασης σε γραµµή Κέντρου.

☞ Σε περίπτωση που δεν είναι δυνατή η επιλογή µε συσκευή
ISDN µε το ανασήκωµα του ακουστικού της συσκευής που
κουδουνίζει (αντί εξωτερικό τόνο σήµατος Κέντρου, θα
ακούσετε τόνο επιβεβαίωσης): Αποθέτετε το ακουστικό και
αµέσως µετά το ανασηκώνετε- µπορείτε τότε να κάνετε πάλι

επιλογή (µε απ’ευθείας αριθµό πρόσβασης σε γραµµή
Κέντρου).
Αν θέλετε να ξεκινήσετε εξωτερική κλήση µε επιλογή Αριθµού
Σύντοµου Κώδικα, θα πρέπει πρώτα να ελευθερώσετε την
γραµµή Κέντρου. Πιέζετε δυο φορες το πλήκτρο *. Αν δεν
υπάρχει πλήκτρο * ή αν αυτό δε λειτουργεί (ισχύει για συ-

f 2 f a
Τόνος κατειληµµένου Περιµένετε τουλάχιστον 3 δεύτερα Τόνος επιβεβαίωσης Απόθεση ακουστικού

f 2 f a
Τόνος κατειληµµένου Τόνος επιβεβαίωσης
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σκευές επιλογής παλµών και για µερικές συσκευές ISDN), θα
πρέπει να αποθέσετε το ακουστικό για τουλάχιστον ένα δευτε-

ρόλεπτο πριν κάνετε επιλογή του Αριθµού Σύντοµου
Κώδικα.

Ξεκίνηµα Κλήσεως προτεραιότητας σε τηλεφωνική συσκευή που προστατεύεται από υπηρεσία “Μην Ενοχελίτε”
Σε περίπτωση που πρέπει να διαβάσετε κάποια επείγουσα
πληροφορία, µπορείτε να υπερπηδήσετε την προστασία
“Μην Ενοχλείτε” εσωτερικής συσκευής. Αν ακούσετε τον τόνο
κατειληµµένου µετά την επιλογή εσωτερικού συνδροµητικού
αριθµού, και θέλετε οπωσδήποτε να επικοινωνήσετε µε τον

συνδροµητή, ενεργοποιείτε την Κλήση Προτεραιότητας µε
επιλογή ενός επιπλέον ψηφίου. Αν συνεχίσετε να ακούτε τον
τόνο κατειληµµένου, τότε ο άλλος συνδροµητής τηλεφωνεί τη
στιγµή εκείνη.

Ο συνδροµητής που καλείται σε Αναζήτηση είναι κατειληµµένος - Πέρας Κλήσεως 
Αν θέλετε να καλέσετε κάποιον του οποίου η σύνδεση είναι
κατειληµµένη, κανονικά αποθέτετε το ακουστικό. Αν, όµως,
αυτό το κάνετε εκτός υπάρχουσας κλήσεως κατά τη διάρκεια
κλήσεως άλλου συνδροµητή σε Αναζήτηση, θα αποσυνδέσε-

τε και τη σύνδεση του καλούντος που βρίσκεται σε αναµονή.
Σε περίπτωση αναλογικών τηλεφωνικών συσκευών, η κλήση
θα περατωθεί από το COMmander Basic µετά από µερικά
δευτερόλεπτα. Τότε θα συνδεθείτε µε τον πρώτο καλούντα.

I Σε τηλεφωνικές συσκευές ISDN και σε τηλεφωνική συσκευή
συστήµατος, η λειτουργία “Πέρας Αναζήτησης” θα εκτελεστεί
µε τη βοήθεια υπάρχοντος πλήκτρου λειτουργίας ή µε τη βοή-

θεια καταλόγου (π.χ. µε το “πέρας”, “διαχωρισµός”, “πίσω” ή
µε µια ακόµη πίεση του πλήκτρου R. Βλ. βιβλίο οδηγιών της
τηλεφωνικής συσκευής). 

Κατά τη διάρκεια της Συνοµιλίας 

Κατά τη διάρκεια µιας κλήσεως µπορούν να συµβούν διά-
φορες περιπτώσεις, π.χ. θέλετε να ρωτήσετε κάποιον άλλο
σχετικά µε την τρέχουσα συνοµιλία, ή κάποιος άλλος προ-
σπαθεί να επικοινωνήσει µαζί σας. Για να ανταποκριθείτε
στις συνθήκες αυτές δε χρειάζεται να περατώσετε την τρέ-
χουσα κλήση. Με το COMmander Basic µπορείτε να βάλετε
την κλήση σε αναµονή ή να την σταθµεύσετε για µικρό χρο-
νικό διάστηµα.
Αν ακούσετε έναν επαναλαµβανόµενο τόνο - τόνο κλήσεως
σε αναµονή - κατά τη διάρκειας µιας κλήσεως, κάποιος εξω-
τερικός συνδροµητής προσπαθεί να έλθει σε επαφή µαζί σας
ή δεχόσαστε κλήση από την πόρτα ή δεχόσαστε κλήση συνα-
γερµού. Στην περίπτωση αυτή ο εξωτερικός καλών ακούει
τον τόνο κουδουνισµού. Τώρα µπορείτε 
� να δεχτείτε την κλήση που περιµένει (σελ. Β-27) ή
� να απορρίψετε την κλήση που περιµένει (σελ. Β-28).
Σε περίπτωση που πρέπει να καλέσετε κάποιον άλλο να τον
ρωτήσετε κάτι, µπορείτε 
� να ξεκινήσετε δεύτερη κλήση (Αναζήτηση, σελ. Β-26).

Εκτός από αυτό µπορείτε να ξεκινήσετε δεύτερη κλήση
(κλήση Αναζήτησης), αν
� κουδουνίσει άλλο εσωτερικό τηλέφωνο (σελ. Β-28),
� κουδουνίσει το κουδούνι πόρτας (σελ. Β-29).
Κατά τη διάρκεια συνοµιλίας µε κάποιον που βρίσκεται στην
πόρτα, µπορείτε
� να ανοίξετε την πόρτα (σελ. Β-29) και αν χρειάζεται
� να πάτε σε άλλη πόρτα (σελ. Β-29).
Αν θέλετε να µιλήσετε µε κάποιον που βρίσκεται στο ίδιο δω-
µάτιο χωρίς να ακουστείτε στον συνοµιλητή σας στο τηλέφω-
νο, µπορείτε 
� να σταθµεύσετε µια εξωτερική συνοµιλία στην 1η 

εξωτερική θύρα S0 (στην περίπτωση σύνδεσης Σηµείου 
προς Πολλά Σηµεία, σελ. Β-30),

� να σταθµεύσετε µια συνοµιλία στην εσωτερική θύρα S0 
(µε τηλεφωνικές συσκευές ISDN, σελ. Β-30),

� να σωπάσετε τον ήχο της κλήσεως (µε τηλεφωνικές 
συσκευές DTMF, σελ. Β-31).

f 3 g
Τόνος κατειληµµένου Περιµένετε τουλάχιστο 3 δεύτερα Συνοµιλία
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Ξεκίνηµα δεύτερης Κλήσεως (Κλήσεως Αναζήτησης)
Αν θέλετε να ρωτήσετε κάποια ερώτηση (όχι στον συνο-
µιλητή σας) κατά τη διάρκεια µιας κλήσεως χωρίς να
τελειώσετε τη συνδιάλεξη, χρησιµοποιείτε την Αναζήτηση. Η
τρέχουσα συνδιάλεξη µπαίνει σε αναµονή, για να καλέσετε
τον άλλο συνδροµητή. Ο 1ος συνοµιλητής θα βρίσκεται σε
αναµονή στο COMmander Basic και θα ακούει την Μουσική
σε Αναµονή.
Προκειµένου να ξεκινήσετε Αναζήτηση στην περίπτωση
τηλεφωνικών συσκευών DTMF ή συσκευών ISDN, πρέπει να
πιέσετε πρώτα το πλήκτρο FLASH ή το πλήκτρο R (βλ.
κεφάλαιο ∆ιαφορές στην την Χρήση διαφόρων Τηλεφωνικών

Συσκευών, σελ. Β-13). Τότε θα ακούσετε τον εσωτερικό τόνο
σήµατος Κέντρου σαν να σηκώσατε τότε το ακουστικό και
µπορείτε να ξεκινήσετε µια κλήση όπως συνήθως.
Το κεφάλαιο Εχετε ∆υο Κλήσεις (Κλήση Αναζήτησης) στην
σελ. Β-34 περιγράφει τις δυνατότητες που έχετε στην περί-
πτωση Κλήσεως Αναζήτησης.
Σε απ’ευθείας τηλεφωνική γραµµή Κέντρου ακούτε το
εσωτερικό σήµα Κέντρου µετά την πίεση του πλήκτρου
FLASH ή του πλήκτρου R. Ο χειρισµός στην περίπτωση αυτή
είναι ο ίδιος όπως και στις άλλες συσκευές.

I Σε τηλεφωνικές συσκευές ΙSDN και σε τηλεφωνική συσκευή
συστήµατος, η “Αναζήτηση” ξεκινά µε τη βοήθεια υπάρχοντος
πλήκτρου λειτουργίας ή µε τη βοήθεια καταλόγου (π.χ. µε

“Κλήση”, “Αναζήτηση”, “Σε αναµονή”, “πλήκτρο R”, βλ. βιβλίο
οδηγιών τηλεφωνικής συσκευής).

T Μπορείτε να χρησιµοποιήσετε αυτόν τον άνετο χειρισµό και
αν χρησιµοποιείτε αναλογική τηλεφωνική συσκευή σαν εσω-
τερική συνδροµητική συσκευή, όπου µπορείτε να ξεκινήσετε
“κλήση Αναζήτησης” µε τη βοήθεια πλήκτρου/ καταλόγου λει-
τουργίας T-Net, (βλ. βιβλίο οδηγιών τηλεφωνικής συσκευής).
Αν σας ζητηθεί να σχηµατίσετε τον τηλεφωνικό αριθµό µε τη

βοήθεια λειτουργίας Τ-Net, στην περίπτωση εξωτερικών
κλήσεων θα πρέπει να σχηµατίσετε τον αριθµό πρόσβασης
γραµµής Κέντρου 0. Το COMmander Basic υποστηρίζει και
επιλογή εσωτερικών αριθµών ή αριθµών Σύντοµου Κώδικα
σαν τηλεφωνικούς αριθµούς.

☞ Κατά τη διάρκεια κλήσεως τερµατικού πόρτας η Αναζήτηση
δεν είναι δυνατή. Αντίθετα, µπορείτε να ξεκινήσετε κλήση

τερµατικού πόρτας µέσα από άλλη κλήση.

Ξεκίνηµα εσωτερικής Αναζήτησης:

D

g (F) n g
Συνοµιλία 

(No. 1)
(το αγνοείτε σε 

επιλογή µε παλµούς) Εσωτερικός τηλεφωνικός αριθµός Κλήση εσωτερικής 
Αναζήτησης (No. 2)

ή G
Εσωτερικός αριθµός οµάδας

ή t
Αριθµός του τερµατικού πόρτας
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Πραγµατοποίηση Συνδιαλέξεων B-27

Ξεκίνηµα εξωτερικής Αναζήτησης:

Τόνος Αναµονής Κλήσεως στο Ακουστικό - Αποδοχή Κλήσεως που περιµένει

Για να µιλήσετε µε τον καλούντα σε αναµονή, έχετε δυο
επιλογές. Πρώτον: Τελειώνετε την τρέχουσα συνοµιλία
µε απόθεση του ακουστικού. Τότε το τηλέφωνό σας θα
κουδουνίσει και µπορείτε να δεχτείτε την κλήση αυτή.
∆εύτερον: Ξεκινάτε δεύτερη κλήση (κλήση Αναζήτη-
σης) µε επιλογή ορισµένων ψηφίων. Ο τρέχων συνοµι-
λητής µπαίνει τότε σε αναµονή. Μπορείτε να µάθετε
αυτά που είναι δυνατό να γίνουν σε κλήση Αναµονής
στο κεφάλαιο Εχετε δυο Κλήσεις (Κλήση Αναζήτησης),
σελ. Β-34.

Αν ήδη υπάρχει ενεργή κλήση Αναζήτησης όταν
ακούτε τον τόνο στο ακουστικό, τότε θα πρέπει να
τελειώσει τουλάχιστον η µία από τις δυο τρέχουσες
συνδιαλέξεις.

g (F) 0 r g
Συνοµιλία 

(No. 1)
(το αγνοείτε σε επιλογή 

µε παλµούς) Αριθµός πρόσβασης γραµµής Κέντρου και εξωτερικός αριθµός Κλήση εσωτερικής 
Αναζήτησης (No. 2)

ή k
Αριθµός επιλογής σύντοµου κώδικα

ή Z r
Αριθµός πρόσβασης γραµµής Κέντρου για την 1η µέχρι 4η θύρα S0 και 

εξωτερικός αριθµός

ή 90 X 0 r
90, ιδιωτικό συνθηµατικό, αριθµός πρόσβασης γραµµής Κέντρου και 

εξωτερικός αριθµός

ή 96 p 0 r
96, 2ψήφιος µέχρι 6ψήφιος αριθµός έργου, αριθµός πρόσβασης 

γραµµής Κέντρου και εξωτερικός αριθµός

� � �
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I Σε τηλεφωνικές συσκευές ISDN και σε τηλεφωνική
συσκευή συστήµατος η λειτουργία “Αποδοχή Κλήσεως
σε Αναµονή” θα κετελεστεί µε τη βοήθεια υπάρχοντος

πλήκτρου λειτουργίας ή µε τη βοήθεια καταλόγου (π.χ.
µε το “αποδοχή κλήσεως”, βλ. βιβλίο οδηγιών της
τηλεφωνικής συσκευής).

T Θα µπορέσετε να χρησιµοποιήσετε αυτόν τον άνετο
χειρισµό και αν σαν εσωτερική συνδροµητική τηλεφω-
νική συσκευή χρησιµοποιείτε αναλογική συσκευή όπου
η “Αποδοχή Κλήσεως σε Αναµονή” µπορεί να πραγµα-

τοποιηθεί µε την βοήθεια πλήκτρου/ καταλόγου λει-
τουργίας T-Net, (βλ. βιβλίο οδηγιών της τηλεφωνικής
συσκευής).

☞ Αν η κλήση σε αναµονή είναι κλήση συναγερµού, κατά
την αποδοχή της κλήσεως θα τερµατιστεί η τρέχουσα

κλήση. Θα µάθετε για τον τρόπο επιβεβαίωσης κλή-
σεως αναµονής στη σελ. Β-16.

Τόνος Αναµονής Κλήσεως στο Ακουστικό - Αρνηση Αποδοχής της Κλήσεως που περιµένει
Αν δε θέλετε να µιλήσετε µε τον καλούντα σε αναµονή
µπορείτε να αγνοήσετε τον τόνο στο ακουστικό ή να
τον διακόψετε µε επιλογή ορισµένων ψηφίων. Τότε ο

καλών σε αναµονή θα ακούσει τόνο κατειληµµένου (αν
δεν κουδουνίσουν άλλες συσκευές).

I Για τηλεφωνικές συσκευές ISDN και για συσκευές συ-
στήµατος η “Αρνηση αποδοχής Κλήσεως σε Αναµονή”
εκτελείται µε τη βοήθεια πλήκτρων λειτουργιών ή µε τη

βοήθεια καταλόγου (π.χ. µε “άρνηση αποδοχής κλή-
σεως” ή “πλήκτρου Εξόδου”, βλ. βιβλίο οδηγιών τηλε-
φωνικής συσκευής).

T Θα µπορέσετε να χρησιµοποιήσετε αυτόν τον άνετο
χειρισµό και αν σαν εσωτερική συνδροµητική τηλεφω-
νική συσκευή χρησιµοποιείτε αναλογική συσκευή όπου
η “Αρνηση Αποδοχής Κλήσεως σε Αναµονή” µπορεί να

πραγµατοποιηθεί µε τη βοήθεια πληκτρολογίου/ κατα-
λόγου λειτουργίας T-Net, (βλ. βιβλίο οδηγιών της τηλε-
φωνικής συσκευής). 

Κουδουνίζουν άλλες εσωτερικές τηλεφωνικές συσκευές 
Αν ακούσετε να κουδουνίζει µια εσωτερική τηλεφωνική
συσκευή, ενώ µόλις λάβατε µια κλήση, µπορείτε να
βάλετε την τρέχουσα κλήση σε αναµονή µε το
COMmander Basic, για να δεχτείτε άλλη κλήση. Για το
σκοπό αυτό χρησιµοποιείτε µια λειτουργία που
ονοµάζεται “Τυχαία Απάντηση”. Με την λειτουργία
αυτή µεταφέρετε την κλήση στη δική σας τηλεφωνική
συσκευή µε επιλογή ορισµένων ψηφίων. Αν το µόνο
που θέλετε είναι να λάβετε κλήσεις που δεν προορί-
ζονται σε έναν µόνο συνδροµητή αλλά σε ολόκληρη
οµάδα, θα επιλέξετε την Τυχαία Απάντηση για την οµά-
δα.

Το κεφάλαιο Εχετε δυο Κλήσεις (Κλήση Αναζήτησης),
σελ. Β-34 περιγράφει τις επιλογές που είναι αποτέλε-
σµα της κλήσεως Αναζήτησης που δηµιουργείται στην
περίπτωση αυτή.

g f (F) 2 g
1. συνοµιλία Τόνος χτυπήµατος (το αγνοείτε σε επιλογή µε παλµούς) Κλήση Αναζήτησης (No. 2)

g f (F) 0 g
Συνοµιλία Τόνος χτυπήµατος (το αγνοείτε σε 

επιλογή µε παλµούς) Επιστροφή στη συνοµιλία
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Πραγµατοποίηση Συνδιαλέξεων B-29

Κουδουνίζει το Κουδούνι Πόρτας 
Αν ακούσετε να κουδουνίζει το κουδούνι πόρτας, µε το
COMmander Basic µπορείτε να βάλετε σε αναµονή την
τρέχουσα κλήση για να καλέσετε το τερµατικό πόρτας.

Η σύνδεση αποκαθίσταται αµέσως µετά την επιλογή
του αριθµού τηλεφώνου.

D

☞ Στην τηλεφωνική συσκευή συστήµατος το κουδούνισµα
πόρτας φαίνεται στον κατάλογο. Αν πάρετε το πλήκτρο
“πόρτα”, µπορείτε να ανοίξετε τον κατάλογο πόρτας

χωρίς να διακόψετε τη συνοµιλία (βλ. βιβλίο οδηγιών
της συσκευής).

Ανοιγµα πόρτας κατά την διάρκεια Κλήσεως Πόρτας 
Κατά τη διάρκεια κλήσεως πόρτας µε έναν επισκέπτη
που βρίσκεται εµπρός στο τερµατιµκό πόρτας, µπορεί-
τε να ενεργοποιήσετε την κλειδαριά πόρτας µε επιλογή

ορισµένων ψηφίων. Στη συνέχεια, αν χρειάζεται, µπο-
ρείτε να συνεχίσετε την συνοµιλία πόρτας.

D

☞ Στον κατάλογο της τηλεφωνικής συσκευής συστήµατος
το “άνοιγµα” χρησιµοποιείται για το άνοιγµα της πόρτας
(βλ. βιβλίο οδηγιών της τηλεφωνικής συσκευής). Για να
ανοίγει την πόρτα, η τηλεφωνική συσκευή θα πρέπει να
έχει άδεια που διαµορφώνεται από το πρόγραµµα

διαµόρφωσης COMset. Σε µερικές τηλεφωνικές συσκε-
υές ISDN το πλήκτρο Αναζήτησης πρέπει να πιεστεί
πάλι µετά το 7 (ίσως και το “πίσω”) για να επιστρέψετε
στην κλήση πόρτας.

Αλλαγή σε άλλη πόρτα κατά την διάρκεια της Κλήσεως Πόρτας 
Αν έχετε καλέσει το ένα από τα δύο τερµατικά πόρτας,
αλλά κανείς δεν απαντά στην κλήση, µπορείτε απλά να
µεταχθείτε στο άλλο τερµατικό πόρτας µε επιλογή ενός
µόνο ψηφίου -αν το τερµατικό πόρτας δεν είναι κατει-

ληµµένο. Εδώ δεν πρόκειται για Αναζήτηση. Το πρώτο
τερµατικό πόρτας δεν µπαίνει σε αναµονή αλλά είναι
διαθέσιµο για κλήσεις.

D

g (F) 6 n g
Συνοµιλία (No. 1) (το αγνοείτε σε 

επιλογή µε παλµούς)
6 και εσωτερικός αριθµός της συσκευής που 

κουδουνίζει Κλήση Αναζήτησης (No. 2)

ή 6 G
6 και εσωτερικός αριθµός της κληθήσας οµάδας

g Y (F) n g
Συνοµιλία (No. 1) Κουδουνίζει το κουδούνι 

πόρτας
(το αγνοείτε σε επιλογή µε 

παλµούς)
Αριθµός του τερµατικού 

πόρτας
Συνοµιλία κλήσεως 
Αναζήτησης (No. 2)

g (F) 7 f g
Συνοµιλία πόρτας (το αγνοείτε σε επιλογή 

µε παλµούς)
Ενεργοποίηση της κλειδαριάς πόρτας, θα ακούσετε 
τον τόνο επιβεβαίωσης για περίπου 2 δεύτερα

Επιστροφή στη 
συνοµιλία πόρτας

g (F) 6 g
Συνοµιλία πόρτας (το αγνοείτε σε επιλογή µε παλµούς) Συνοµιλία µε το άλλο τερµατικό πόρτας, αν δεν είναι κατειληµµένο
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Στάθµευση εξωτερικής Κλήσεως στην 1η εξωτερική θύρα S0 (µόνο για σύνδεση Σηµείου προς Πολλά Σηµεία)
Αν έχετε µια εξωτερική κλήση στην 1η εξωτερική θύρα
S0 και θέλετε να την διακόψετε για µικρό χρονικό διά-
στηµα, µπορείτε να την σταθµεύσετε µε την λειτουργία
“Στάθµευση/ Φορητότητα Τερµατικού” για µέχρι 3
λεπτά στο ∆ηµόσιο Κέντρο. 
Αν κατά τη διάρκεια της στάθµευσης θέλετε να αλ-
λάξετε δωµάτιο, µπορείτε να αποσταθµεύσετε και πάλι
την κλήση µε οποιοδήποτε άλλο εσωτερικό τηλέφωνο.
Η κλήση θα πρέπει να αποσταθµευτεί µέσα σε 3 λεπτά
διαφορετικά θα αποσυνδεθεί από το ∆ηµόσιο Κέντρο
και όταν αποσταθµεύσετε τον τόνο κατειληµµένου. 
Μπορείτε ακόµη να σταθµεύσετε ή να αποσταθµεύσετε

την κλήση µε συσκευή ISDN που χρησιµοποιείται
παράλληλα µε το COMmander Basic στο ίδιο ΝΤ (τερ-
µατικό δικτύου) (βλ. βιβλίο οδηγιών της αντίστοιχης
συσκευής). Μερικές από αυτές τις συσκευές ISDN δεν
µπορούν να αναλάβουν σταθµευµένη κλήση χωρίς
κώδικα στάθµευσης. Αν χρησιµοποιείτε παρόµοια
τηλεφωνική συσκευή ISDN σε σύνδεση Σηµείου προς
Πολλά Σηµεία παράλληλα µε το COMmander Basic,
µπορείτε να δώσετε οδηγίες στο COMmander Basic µε
τη βοήθεια εντολής προγράµµατος να σταθµεύει τις
κλήσεις στην αρτηρία, πάντοτε µε κώδικα στάθµευσης
(βλ. κεφάλαιο Θέλετε να σταθµεύσετε Κλήσεις µε
Κώδικα Στάθµευσης, σελ. Β-82).

Στάθµευση Κλήσεως:

Αποστάθµευση Κλήσεως:

☞ Ο τόνος επιβεβαίωσης κατά τη διάρκεια της στάθ-
µευσης αλλάζει σε τόνο κατειληµµένου µετά από
περίπου 3 δευτερόλεπτα. Αυτό δε σηµαίνει ότι η στάθ-
µευση απέτυχε. Αν ακούτε τον τόνο κατειληµµένου αντί
για τον τόνο επιβεβαίωσης, η στάθµευση απέτυχε και
θα επανασυνδεθείτε µε τον συνοµιλητή σας µετά από
µερικά δευτερόλεπτα. Είναι πιθανό, στην περίπτωση
αυτή, η υπηρεσία “Στάθµευση/ Φορητότητα Τερµα-
τικού” να µην υποστηρίζεται από το ∆ηµόσιο Κέντρο.
Το πλήκτρο λειτουργίας “Στάθµευση/ Φορητότητα Τερ-
µατικού” των συσκευών ISDN στην εσωτερική θύρα S0

δεν µπορεί να χρησιµοποιηθεί εδώ. Το πλήκτρο αυτό
θα σταθµεύσει την κλήση στην εσωτερική θύρα S0 και
όχι στην εξωτερική.
Μόνο µια εξωτερική κλήση που πραγµατοποιήθηκε
στην 1η εξωτερική θύρα S0 µπορεί να σταθµεύσει (π.χ.
για να µπορέσετε να την πάρετε µεσω συσκευή ISDN
που χρησιµοποιείται παράλληλα στο COMman-
der Basic στο ίδιο ΝΤ). Αλλά η µεταφορά εξυπηρετεί
πολύ περισσότερο για την µεταβίβαση σε εσωτερικά τη-
λέφωνα (βλ. κεφάλαιο Πραγµατοποιείτε Κλήση και επι-
θυµείτε να την µεταφέρετε, σελ. Β-31).

Στάθµευση Κλήσεως στην εσωτερική θύρα S0 (µε συσκευές ISDN)
Αν πραγµατοποιείτε συνοµιλία µε συσκευή ISDN (εσω-
τερικός συνδροµητής) στην εσωτερική θύρα S0 και
θέλετε να την διακόψετε για λίγο, µπορείτε να την σταθ-
µεύσετε στην εσωτερική θύρα S0 µε τη λειτουργία
“Στάθµευση/ Φορητότητα Τερµατικού” για µέχρι 3
λεπτά. Ο τρόπος εκτέλεσης αυτής της λειτουργίας στην
συσκευή σας ISDN πρέπει να βρίσκεται στο βιβλίο
οδηγιών της αντίστοιχης συσκευής. Η λειτουργία
συχνά ονοµάζεται Στάθµευση/ Φορητότητα Τερµα-
τικού (TP). Ο αριθµός κώδικα στάθµευσης δεν
λαµβάνεται υπ’όψιν από το COMmander Basic και δεν
προκαλεί ζηµιά.

Αν θέλετε να αλλάξετε δωµάτιο κατά τη διάρκεια της
χρονικής περιόδου στάθµευσης, µπορείτε να αποσυν-
δέσετε τη συσκευή ISDN από την υποδοχή τοίχου και
να την τοποθετήσετε σε άλλη υποδοχή τοίχου στην ίδια
αρτηρία S0. Η κλήση θα πρέπει να αποσταθµευτεί από
συσκευή ISDN στην ίδια εσωτερική αρτηρία S0 µέσα σε
3 λεπτά, διαφορετικά θα αποσυνδεθεί.

g (F) 68 f a
Εξωτερική κλήση µέσω της 1ης εξωτερικής θύρας S0 

(το αγνοείτε σε επιλογή µε 
παλµούς)

Τόνος 
επιβεβαίωσης

b f (**) 68 g
Κάθε εσωτερική τηλεφωνική 

συσκευή
Εσωτερικό σήµα 

Κέντρου
(µόνο συσκευή µε απ’ευθείας γραµµή 

Κέντρου) Συνοµιλία
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Αποσιώπηση Κλήσεως (µε συσκευές DTMF)
Αν θέλετε να πραγµατοποιήσετε κλήση µε συσκευή
DTMF είναι δυνατό να τη διακόψετε για µικρή χρονική
περίοδο ώστε να ρωτήσετε κάποια ερώτηση στο ίδιο
δωµάτιο. Απλά πιέζετε το πλήκτρο FLASH. Τότε θα
ακούσετε τον τόνο του εσωτερικού σήµατος Κέντρου.

Ο συνοµιλητής σας θα βρίσκεται σε αναµονή και για
αυτό το χρονικό διάστηµα θα ακούει την Μουσική σε
Αναµονή. Για να συνεχίσετε την κλήση, πιέζετε πάλι το
πλήκτρο FLASH.

Πραγµατοποιείτε Κλήση και επιθυµείτε να την µεταφέρετε
Αν έχετε πάρει κλήση που δεν προορίζεται για εσάς,
µπορείτε να την µεταφέρετε στον συνοµιλητή που
χρειάζεται. Ανάλογα µε το αν πρόκειται για εσωτερική
ή εξωτερική κλήση και ανάλογα αν θέλετε να ανακοινώ-
σετε το πρόσωπο που θα µεταφερθεί στον καλούµενο,
µπορείτε 
� να µεταφέρετε εσωτερική κλήση χωρίς αναγγελία 

σε εσωτερικό τηλέφωνο (σελ. Β-31) ή
� να προηγηθεί αναγγελία (σελ. Β-31)

Αν θέλετε να µεταφέρετε εξωτερικό συνοµιλητή σε
εσωτερικό συνδροµητή, 
� αλλά ο εσωτερικός συνδροµητής είναι 

κατειληµµένος προς το παρόν, µπορείτε να βάλετε 
τον εξωτερικό συνοµιλητή στο Πεδίο Αναµονής 
(σελ. Β-32).

Αν έχετε άδεια και σχηµατίσετε τα ψηφία πρόσβασης,
µπορείτε
� να µεταφέρετε εξωτερική κλήση σε εσωτερική 

σύνδεση (σελ. Β-33).

☞ Σε µερικές συσκευές ISDN µπορεί να συµβεί να κου-
δουνίσει η συσκευή µετά την απόθεση του ακουστικού
και αν ανασηκώσετε το ακουστικόν να επανασυνδεθείτε

µε τον 1ο συνοµιλητή. Παρακαλούµε να γίνει έλεγχος
για το αν ενεργοποιείται η λειτουργία “Μεταφορά PBX”.
Αν χρειάζεται, αυτό το πρόβληµα πρέπει να ρυθµιστεί.

Μεταφορά εξωτερικής Κλήσεως χωρίς Αναγγελία σε εσωτερικό τηλέφωνο (Τυφλή Μεταφορά)
Αν θέλετε να µεταφέρετε µια εξωτερική κλήση σε άλλο
εσωτερικό τηλέφωνο, θα διακόψετε την τρέχουσα κλή-
ση για να καλέσετε τον εσωτερικό συνδροµητή. Ο 1ος
συνοµιλητής µπαίνει σε αναµονή στο COMmander
Basic κατά τη διάρκεια αυτής της χρονικής περιόδου

και ακούει την Μουσική σε Αναµονή. Αντί να περιµέ-
νετε για την 2η σύνδεση, µπορείτε να αποθέσετε το
ακουστικό κατά την κλήση. Το εσωτερικό τηλέφωνο θα
συνεχίσει να καλείται. 

☞ Αν ο καλούµενος δεν ανασηκώσει το ακουστικό του,
µετά από 60 δευτερόλεπτα η κλήση θα επιστρέψει στη
συσκευή σας (θα κουδουνίσει η συσκευή σας). Αν µέσα
στα επόµενα 60 δευτερόλεπτα δεν απαντήσετε σε

αυτήν την κλήση, αυτή θα αποσυνδεθεί. Αν την στιγµή
εκείνη η συσκευή σας είναι κατειληµµένη, η διαδικασία
θα περατωθεί µετά τα πρώτα 60 δευτερόλεπτα και η
εξωτερική κλήση θα αποσυνδεθεί. 

Κλήσεις Μεταφοράς µε προηγούµενη Αναγγελία 
Αν θέλετε να µεταφέρετε µια κλήση σε άλλο
συνοµιλητή, θα διακόψετε την τρέχουσα κλήση σε
Αναζήτηση του άλλου συνδροµητή. Ο 1ος συνοµιλητής
µπαίνει σε αναµονή στο COMmander Basic και ακούει
την Μουσική σε Αναµονή. Μετά την συνοµιλία σας µε
τον δεύτερο συνδροµητή και την αναγγελία του
προσώπου που θα µεταφερθεί, απλά αποθέτετε το

ακουστικό. Τότε και οι δύο προηγούµενοι συνοµιλητές
συνδέονται µεταξύ τους.
Με τον τρόπο αυτό µπορείτε να µεταφέρετε µόνο µια
εξωτερική κλήση σε άλλο εξωτερικό συνοµιλητή, αν
έχει γίνει η ρύθµιση της απαραίτητης άδειας για την
συσκευή σας µε το πρόγραµµα διαµόρφωσηςCOMset.

g (F) n f a
Εξωτερική 
κλήση

(το αγνοείτε σε 
επιλογή µε παλµούς)

Εσωτερικός αριθµός, 
π.χ. 33

Αναµονή τόνου 
κουδουνισµού

Απόθεση ακουστικού-αν ο καλούµενος 
ανασηκώσει το ακουστικό θα συνδεθεί µε 

τον εξωτερικό καλούντα

ή G
Αριθµός οµάδας
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B-32 Πραγµατοποιείτε Κλήση και επιθυµείτε να την µεταφέρετε

Μεταφορά Κλήσεως σε εσωτερικό Τηλέφωνο:

Μεταφορά Κλήσεως σε εσωτερικό Τηλέφωνο:

I Σε κάποιες συσκευές ISDN η “Μεταφορά” µπορεί να
εκτελεστεί µε τη βοήθεια καταλόγου αντί για απόθεση
του ακουστικού (βλ. βιβλίου οδηγιών της τηλεφωνικής

συσκευής. Μπορεί, ακόµη, να ονοµάζεται “ECT” ή
“Μεταβίβαση”). 

Ο εσωτερικός συνδροµητής είναι κατειληµµένος - Τοποθέτηση του εξωτερικού συνοµιλητή στο Πεδίο Αναµονής
Αν θέλετε να µεταφέρετε εξωτερικό συνοµιλητή σε
εσωτερικό συνδροµητή (ή οµάδα), αλλά ο εσωτερικός
συνδροµητής είναι προς το παρόν κατειληµµένος,

µπορείτε να βάλετε τον εξωτερικό συνοµιλητή στο
Πεδίο Αναµονής. Ο καλών θα περιµένει µέχρι 3 λεπτά
και θα ακούει την Μουσική σε Αναµονή.

g (F) n g a
Συνοµιλία 

(No. 1)
(το αγνοείτε σε επιλογή µε 

παλµούς) Εσωτερικός αριθµός τηλεφώνου Κλήση εξωτερικής Αναζήτησης 
(No. 2) Απόθεση ακουστικού

ή G
Εσωτερικός αριθµός οµάδας

g (F) 0 r g a
Συνοµιλία 

(No. 1)
(το αγνοείτε σε επιλογή 

µε παλµούς) Αριθµός πρόσβασης γραµµής Κέντρου και εξωτερικός αριθµός Κλήση εξωτερικής 
Αναζήτησης (No. 2)

Απόθεση 
ακουστικού

ή k
Αριθµός επιλογής Σύντοµου Κώδικα

ή Z r
Αριθµός πρόσβασης γραµµής Κέντρου για την 1η µέχρι την 4η θύρα S0 και 

εξωτερικός αριθµός

ή 90 X 0 r
90, ιδιωικό συνθηµατικό, αριθµός πρόσβασης γραµµής Κέντρου και εξωτερικός 

αριθµός

ή 96 p 0 r
96, 2- µε 6-ψήφιος αριθµός έργου, αριθµός πρόσβασης γραµµής Κέντρου και 

εξωτερικός αριθµός
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Πραγµατοποίηση Συνδιαλέξεων B-33

Αν ο αντίστοιχος εσωτερικός συνδροµητής είναι πάλι
ελεύθερος, θα καλείται για µέχρι 60 δευτερόλεπτα. Θα
συνδεθεί µε τον εξωτερικό συνοµιλητή µόλις αποθέσει
το ακουστικό του µέσα σε 60 δευτερόλεπτα ή αν
παραµείνει κατειληµµένος για ολόκληρα τα 3 λεπτά, θα
κληθεί πάλι το τηλέφωνό σας επειδή έκανε την
µεταφορά.

Αν ανασηκώσετε το ακουστικό, θα συνδεθείτε πάλι µε
τον εξωτερικό συνοµιλητή και θα µπορέσετε να τον
βάλετε και πάλι στο Πεδίο Αναµονής. Αν όµως δεν
απαντήσετε στην κλήση µέσα σε 60 δευτερόλεπτα, η
σύνδεση της γραµµής Κέντρου θα αποσυνδεθεί
εντελώς (αν εν τω µεταξύ είσασταν κατειληµµένοι, ίσως
και µέσα σε µικρότερο χρονικό διάστηµα).

I Σε πολλές συσκευές ISDN και στην συσκευή συστή-
µατος το “Πέρας Αναζήτησης σε Κατειληµµένο” δεν
εκτελείται αυτόµατα αλλά µε τη βοήθεια πλήκτρου λει-

τουργίας ή µε τη βοήθεια καταλόγου (π.χ. µε “πέρας”,
“διαχωρισµός”, “πίσω”, ή µε νέα πίεση του πλήκτρου R.
Βλ. βιβλίο οδηγιών της τηλεφωνικής συσκευές).

☞ Αν θέλετε να µεταφέρετε εξωτερικό 2ο συνοµιλητή σε
εσωτερικό 3ο συνοµιλητή κατά την διάρκεια κλήσεως
Αναζήτησης (βλ. σελίδα Β-36) µπορείτε να βάλετε και
αυτόν στο Πεδίο Αναµονής µε το (F)47 επί κατει-
ληµµένου. Σε συσκευή ISDN µετά τον τόνο επιβεβαί-

ωσης ίσως να πρέπει να πιέσετε ένα πλήκτρο λειτουρ-
γίας για να επιστρέψετε στον 1ο συνοµιλητή (π.χ. µε
“πέρας”, “διαχωρισµός”, “πίσω”, ή µε νέα πίεση του
πλήκτρου R. Βλ. βιβλίο οδηγιών της τηλεφωνικής συσ-
κευής).

Μεταφορά εξωτερικής Κλήσεως σε εξωτερική Σύνδεση (Μεταφορά Εξωτερικού σε Εξωτερικό)
Χάρη στην διαδικασία που περιγράφεται εδώ, µπορείτε
να µεταφέρετε εξωτερική κλήση σε εξωτερική σύνδεση

και χωρίς αντίστοιχη εξουσιοδότηση.

I Σε κάποιες συσκευές ISDN η “Μεταφορά” µπορεί να
εκτελεστεί µε τη βοήθεια καταλόγου αντί για απόθεση
του ακουστικού (βλ. βιβλίο οδηγιών της τηλεφωνικής

συσκευής. Μπορεί, ακόµη, να ονοµάζεται “ECT” ή
“Mεταβίβαση”). 

☞ Κλήση που έχει µεταφερθεί µεταξύ εξωτερικών
συνοµιλητών περιορίζεται σε χρονική περίοδο που

ρυθµίζεται µε το πρόγραµµα διαµόρφωσης. Αυτό
συµβαίνει για την ασφάλειά σας, π.χ. η αθέλητη µετα-

f g (F) 7 f a
Τόνος 

κατειληµµένου Επιστροφή στην εξωτερική κλήση (αυτόµατα) (το αγνοείτε σε επιλογή 
µε παλµούς)

Τόνος 
επιβεβαίωσης

Απόθεση 
ακουστικού

g (F) 67 0 r g a
Εξωτερική 

κλήση (Νο 1)

(το αγοείτε σε 
επιλογή µε 
παλµούς)

Λήψη αδείας για 
εξωτερική 
µεταφορά

Αριθµός πρόσβασης γραµµής 
Κέντρου και εξωτερικός αριθµός

Κλήση εξωτερικής 
Αναζήτησης 

(No. 2)

Απόθεση ακουστικού 
και οι δυο συνοµιλητές 

έχουν συνδεθεί

ή Z r
Αριθµός πρόσβασης γραµµής 

Κέντρου για την 1η µέχρι 4η θύρα 
S0 και εξωτερικός αριθµός

ή k
Αριθµός Επιλογής Σύντοµου 

Κώδικα
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B-34 Εχετε δύο Κλήσεις (Κλήση Αναζήτησης)

φορά σε αναγγελία ώρας ή σε δελτίο καιρού θα οδηγ-
ούσε σε κλήση χωρίς χρονικό τέλος.

Η τηλεφωνική εταιρεία χρεώνει την µεταφερόµενη
κλήση.

Εχετε δύο Κλήσεις (Κλήση Αναζήτησης)

Κατά την διάρκεια Αναζήτησης οµιλείτε µε συνδροµητή,
ενώ ο πρώτος συνοµιλητής µπαίνει σε αναµονή στο
COMmander Basic και ακούει τη Μουσική σε Αναµονή.
Μια Αναζήτηση ξεκινά µε κλήση του καλούµενου στην
Αναζήτηση, µε χρήση της λειτουργίας Τυχαίας Απάντη-
σης κατά τη διάρκεια µιας κλήσεως ή µε αποδοχή κλήσε-
ως σε αναµονή που σας αναγγέλεται µε τόνο χτυπήµατος
στο ακουστικό. Αν ξεκινήσετε Αναζήτηση, θα µπορείτε
� να µεταφέρετε και τους δύο συνοµιλητές (σελ. Β-37),
� να τελειώσετε την µια από τις δυο κλήσεις (σελ. Β-34).
� να οµιλείτε ταυτόχρονα και µε τους δυο συνοµι-

λητές (∆ιάσκεψη, σελ. Β-35),
� να οµιλείτε εναλλακτικά και µε τους δυο συνοµι-

λητές (Εναλλαγή, σελ. Β-35), ή
� να ανοίγετε την πόρτα µε κλήση πόρτας (σελ. Β-36).
Αν αποθέσετε το ακουστικό κατά την διάρκεια κλήσης
Αναζήτησης, και οι δύο συνοµιλητές θα συνδεθούν

µεταξύ τους. 
Αν ακούσετε έναν επαναλαµβανόµενο τόνο- χτύπηµα
στο ακουστικό- κατά την διάρκεια κλήσεως αναζήτη-
σης, κάποιος εξωτερικός συνδροµητής προσπαθεί να
µιλήσει µαζί σας ή λαµβάνετε κλήση συναγερµού ή
κλήση πόρτας. Στην περίπτωση αυτή ο καλών ακούει
τον τόνο κουδουνισµού. Τώρα µπορείτε 
� να δεχτείτε την κλήση σε αναµονή (σελ. Β-36) ή
� να αρνηθείτε την σύνδεση µε την κλήση σε 

αναµονή (σελ. Β-36).
Εστω ότι λαµβάνετε µια άλλη κλήση µέσα από
υπάρχουσα κλήση π.χ. κλήση σε αναµονή (πράγµα
που σηµαίνει ότι έχετε ήδη συνδεθεί µε δυο συν-
δροµητές) και ότι ο 2ος συνδροµητής θέλει να µεταφερ-
θεί σε άλλον, τότε µπορείτε
� να καλέσετε εσωτερικό 3ο συνοµιλητή και να τον 

µεταφέρετε στον 2ο συνοµιλητή (σελ. Β-36).

Μεταφορά και των δύο συνοµιλητών 
Αν ξεκινήσατε Αναζήτηση και θέλετε να συνδέσετε τον
νέο συνοµιλητή µε τον συνοµιλητή που είναι σε

αναµονή, µπορείτε να το κάνετε απλά µε απόθεση του
ακουστικού.

☞ Με τον τρόπο αυτό µπορείτε να µεταφέρετε µια εξωτερική
κλήση σε άλλο εξωτερικό συνοµιλητή µόνο αν η απαραί-
τητη εξουσιοδότηση έχει ρυθµιστεί στη συσκευή σας µε το
πρόγραµµα διαµόρφωσης COMset.
∆εν µπορείτε να µεταφέρετε κλήση πόρτας.

Σε µερικές συσκευές ISDN µπορεί να συµβεί κουδουνι-
σµός της συσκευής σας µετά την απόθεση του ακουστικού
και αν ανασηκώσετε το ακουστικό να συνδεθείτε πάλι µε
τον 1ο συνοµιλητή. Πρέπει να γίνει έλεγχος µε τη βοήθεια
του βιβλίου οδηγιών της συσκευής αν έχει ενεργοποιηθεί
η “Μεταφορά PBX”. Αυτή η επιλογή πρέπει να ρυθµιστεί. 

I Σε µερικές συσκευές ISDN µπορείτε να πραγµατοποιήσετε
την “Μεταφορά” µε τη βοήθεια υπάρχοντος πλήκτρου
λειτουργίας ή µε τη βοήθεια καταλόγου αντί να αποθέσετε

το ακουστικό (βλ. βιβλίο οδηγιών της συσκευής, καθώς και
µε την επονοµαζόµενη “ECT”, ή “Μεταβίβαση”).

Πέρας µιας από τις δυο Κλήσεις
Αν περατώσατε µια κλήση Αναζήτησης, αλλά θέλετε να συνε-
χίσετε µε τον ένα από τους δύο συνοµιλητές, αυτό θα γίνει αν
ζητήσετε από τον ένα από τους δυο να αποθέσει το ακου-

στικό. Μια άλλη δυνατότητα είναι η µεταγωγή στον συνοµι-
λητή (βλ. Εναλλαγή, σελίδα Β-35) µε τον οποίο δεν θέλετε να
συνεχίσετε και να περατώσετε την κλήση µε αυτόν.

������

g a
Κλήση Αναζήτησης (No. 2) Απόθεση ακουστικού-και οι δυο συνοµιλητές συνδέονται
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Πραγµατοποίηση Συνδιαλέξεων B-35

I Σε συσκευές ISDN και σε τηλεφωνική συσκευή συστή-
µατος η Αναζήτηση τελειώνει µε τη βοήθεια υπάρχο-
ντος πλήκτρου λειτουργίας ή µε τη βοήθεια καταλόγου

(π.χ. µε “πέρας”, “διαχωρισµό”, “πίσω”. Βλ. βιβλίο της
τηλεφωνικής συσκευής).

T Μπορείτε να χρησιµοποιήσετε αυτόν τον άνετο χειρι-
σµό και αν χρησιµοποιείτε αναλογική συσκευή σαν
εσωτερική συνδροµητική συσκευή όπου το “πέρας της

ενεργού σύνδεσης” πρόκειται να εκτελεστεί µε λειτουρ-
γία πλήκτρου/ καταλόγου T-Net (βλ. βιβλίο οδηγιών της
τηλεφωνικής συσκευής).

Ταυτόχρονη Οµιλία και µε τους δύο συνοµιλητές (∆ιάσκεψη)
Αν έχετε ξεκινήσει µια Αναζήτηση και θέλετε για
ευκολία να µιλήσετε και µε τους δύο συνοµιλητές,
µπορείτε να συνδέσετε και τους δύο σε µια ∆ιάσκεψη
(κλήση Τριµερούς ∆ιάσκεψης). Για να τελειώσετε την
∆ιάσκεψη, µπορείτε να αποθέσετε το ακουστικό και

τότε οι συνδέσεις θα ακυρωθούν εντελώς. Αν θέλετε να
συνεχίσετε την συνοµιλία µε έναν από τους δύο
συνοµιλητές ή και µε τους δύο εναλλακτικά, βλ. το
κεφάλαιο Εχετε Κλήση ∆ιάσκεψης, σελ. Β-37.

I Σε συσκευές ISDN και σε τηλεφωνική συσκευή συστήµα-
τος η “∆ιάσκεψη” ξεκινά µε τη βοήθεια υπάρχοντος
πλήκτρου λειτουργίας ή µε τη βοήθεια καταλόγου (π.χ. µε

“σύσκ.”, “σύσκεψη”, ή “Τριµερής Σύσκεψη”. Βλ. βιβλίο
οδηγιών της τηλεφωνικής συσκευής).

T Μπορείτε να χρησιµοποιήσετε αυτόν τον άνετο χειρισµό
και αν χρησιµοποιείτε αναλογική συσκευή σαν εσωτερική
συνδροµητική συσκευή όπου µπορείτε να ρυθµίσετε το

“έναρξη τριµερούς ∆ιάσκεψης” µε τη βοήθεια πλήκτρου/
καταλόγου λειτουργίας T-Net (Βλ. βιβλίο οδηγιών της
τηλεφωνικής συσκευής).

☞ ∆εν χρειάζεται η υποστήριξη του ∆ηµόσιου Κέντρου για
∆ιάσκεψη µε δυο εξωτερικούς συνοµιλητές, επειδή το
COMmander Basic υποστηρίζει ∆ιασκέψεις µέσα από το
2ο κανάλι Β.

∆εν είναι δυνατή η ∆ιάσκεψη µε τερµατικό πόρτας. 
Αν σε τριµερή ∆ιάσκεψη λάβει µέρος συσκευή µε λει-
τουργία χωρίς χέρια, ίσως εµφανιστεί ηχώ ή σφυριγµός.

Οµιλία Εναλλακτικά και µε τους δύο συνοµιλητές (Εναλλαγή) 
Αν ξεκινήσατε Αναζήτηση και θέλετε να οµιλείτε εναλ-
λακτικά και µε τους δύο συνοµιλητές, µπορείτε να µετά-

γεστε από τον ένα στον άλλο µε επιλογή ορισµένων
ψηφίων. 

I Σε κάποιες συσκευές ISDN και σε τηλεφωνική συσκευή
συστήµατος η “Εναλλαγή” µπορεί να εκτελεστεί µε την βο-
ήθεια υπάρχοντος πλήκτρου λειτουργίας ή µε τη βοήθεια

καταλόγου (π.χ. µε “Εναλλαγή”, “πλήκτρο R” ή “κλ.1/κλ.2”.
Βλ. βιβλίο οδηγιών της τηλεφωνικής συσκευής).

g (F) 1 g
Κλήση που θα περατωθεί (το αγνοείτε σε επιλογή µε παλµούς) Περάτωση αυτής της κλήσεως Συνοµιλία µε τον καλούντα σε αναµονή

g (F) 3 g
Κλήση Αναζήτησης (No. 2) (το αγνοείτε σε επιλογή µε παλµούς) ∆ιάσκεψη

g (F) 2 g (F) 2 g
Κλήση Αναζήτησης 

(Νo. 2)
(το αγνοείτε σε 

επιλογή µε παλµούς)
Συνοµιλία

(No. 1)
(το αγνοείτε σε 

επιλογή µε παλµούς)
Κλήση Αναζήτησης 

(Νο. 2)
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B-36 Εχετε δύο Κλήσεις (Κλήση Αναζήτησης)

T Μπορείτε να χρησιµοποιήσετε αυτόν τον άνετο χειρι-
σµό και αν χρησιµοποιείτε αναλογική συσκευή σαν
εσωτερική συνδροµητική συσκευή όπου µπορείτε να

ρυθµίσετε το “Εναλλαγή” µε τη βοήθεια πλήκτρου/
καταλόγου λειτουργίας T-Net (Βλ. βιβλίο οδηγιών της
τηλεφωνικής συσκευής). 

☞ ∆εν χρειάζεται η υποστήριξη του ∆ηµόσιου Κέντρου για
Εναλλαγή µε δυο εξωτερικούς συνοµιλητές επειδή το

COMmander Basic υποστηρίζει την Εναλλαγή µέσα
από το 2ο κανάλι Β.

Πραγµατοποίηση Αναζήτησης σε Κλήση Τερµατικού πόρτας για άνοιγµα πόρτας
Αν έχετε κλήση τερµατικού πόρτας µε έναν επισκέπτη
εµπρός από το τερµατικό πόρτας, µπορείτε να ενεργο-

ποιήσετε την κλειδαριά πόρτας µε επιλογή ορισµένων
ψηφίων. Μετά συνδέεστε πάλι µε το τερµατικό πόρτας. 

D

☞ Στην τηλεφωνική συσκευή συστήµατος το “άνοιγµα”
υπάρχει στον κατάλογο για το άνοιγµα της πόρτας (βλ.
βιβλίο οδηγιών της τηλεφωνικής συσκευής).
Για την τηλεφωνική συσκευή το άνοιγµα πόρτας πρέπει
να ρυθµίζεται µε τη βοήθεια του προγράµµατος διαµόρ-

φωσης COMset.
Σε πολλές συσκευές ISDN δεν είναι δυνατό το άνοιγµα
πόρτας µέσα από κλήση Αναζήτησης τερµατικού
πόρτας, επειδή αυτές οι συσκευές εναλλάσσονται ανε-
ξάρτητα, όταν πιέζεται το πλήκτρο Αναζήτησης.

Τόνος Αναµονής στο Ακουστικό- Αποδοχή της Κλήσεως σε Αναµονή µετά το Πέρας Κλήσεως
Ο τόνος χτυπήµατος κατά τη διάρκεια αναζήτησης είναι
µόνο µε αναλογικές τηλεφωνικές συσκευές. Αν
θέλετε να µιλήσετε στον καλούντα σε αναµονή, θα

πρέπει πρώτα να τελειώσετε τουλάχιστον τη µία από
τις δυο τρέχουσες κλήσεις.

Τόνος Αναµονής στο Ακουστικό- Αρνηση Αποδοχής της Κλήσεως σε Αναµονή 
Ο τόνος χτυπήµατος κατά την διάρκεια αναζήτησης
µπορεί να πραγµατοποιηθεί µόνο µε αναλογικές τη-
λεφωνικές συσκευές.
Αν δεν θέλετε να µιλήσετε στην κλήση σε αναµονή,
απλά µπορείτε να αγνοήσετε την κλήση σε αναµονή ή

να µη την δεχτείτε, µε επιλογή ορισµένων ψηφίων.
Αυτό θα εµφανιστεί σαν τόνος κατειληµµένου στον
καλούντα σε αναµονή (αν ταυτόχρονα δεν κουδου-
νίζουν άλλες συσκευές).

T Μπορείτε να χρησιµοποιήσετε αυτόν τον άνετο
χειρισµό και αν χρησιµοποιείτε αναλογική συσκευή σαν
εσωτερική συνδροµητική συσκευή όπου εκτελείται το

“άρνηση αποδοχής κλήσεως σε αναµονή” µε τη βοή-
θεια πλήκτρου/ καταλόγου λειτουργίας T-Net (βλ. βι-
βλίο οδηγιών της τηλεφωνικής συσκευής).

Κλήση εσωτερικού 3ου συνοµιλητή και µεταφορά στον 2ο συνοµιλητή 
Εστω ότι δέχεστε µια επιπλέον κλήση µέσα από κλήση,
π.χ. κλήση αναµονής (ήδη είσαστε συνδεδεµένοι µε
δυο συνδροµητές) και αυτός ο νέος συνοµιλητής θέλει
να συνδεθεί µε κάποιον άλλο, έτσι ώστε να µπορέσετε
να αρχίσετε µια τρίτη κλήση. Ο 1ος και ο 2ος συνοµι-
λητής µπαίνουν σε αναµονή.

g (F) 7 g
Συνοµιλία πόρτας (το αγνοείτε σε επιλογή µε παλµούς) Ενεργοποίηση κλειδαριάς Επιστροφή στη συνοµιλία πόρτας

g f (F) 0 g
Συνοµιλία Τόνος 

χτυπήµατος
(το αγνοείτε σε 

επιλογή µε παλµούς) Επιστροφή στη συνοµιλία πόρτας
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Πραγµατοποίηση Συνδιαλέξεων B-37

I Η λειτουργία της “κλήσεως 3ου συνοµιλητή και µετα-
φοράς” σε συσκευές ISDN πρέπει να υποστηρίζεται
από πλήκτρο λειτουργίας ή από κατάλογο της
συσκευής (π.χ. µε “κλήση 3’ στην περίπτωση τηλε-

φωνικής συσκευής συστήµατος” ή µε το “περαιτέρω
συνδέσεις” στη περίπτωση του Eurit 40 της Ascom, βλ.
βιβλίο οδηγιών της τηλεφωνικής συσκευής).

☞ Αν ο 3ος συνοµιλητής δεν είναι έτοιµος για µεταφορά,
θα επιστρέψετε στην κανονική Αναζήτηση µε το (F)1
(µε το “τέλος” στην περίπτωση της τηλεφωνικής συσκε-
υής συστήµατος).
Αν στην 3η κλήση δεν κάνετε επιλογή του (F)0 αλλά
εποθέσετε το ακουστικό, θα συνδεθούν ο 2ος και ο 3ος

συνοµιλητής. Τότε η 1η κλήση θα σηµατοδοτηθεί από
το COMmander Basic σαν εξωτερική κλήση. Η εσωτε-
ρική κλήση θα αποσυνδεθεί.
Αν ο 3ος συνοµιλητής είναι κατειληµµένος, θα µπορέ-
σετε να βάλετε τον 2ο συνοµιλητή στο Πεδίο Αναµονής
µε το (F)47 (να γίνει σύγκριση µε την σελ. Β-32).

Εχετε Κλήση ∆ιάσκεψης
Κατά τη διάρκεια µιας ∆ιάσκεψης οµιλείτε ταυτόχρονα
µε δυο συνδροµητές. Αν έχετε ξεκινήσει µια ∆ιάσκεψη
και θέλετε να τελειώσετε αυτή την τριµερή κλήση, θα
µπορέσετε
� να µεταφέρετε και τους δύο συνοµιλητές (σελ. Β-34),

� να περατώσετε εντελώς την κλήση (σελ. Β-37),
� να περατώσετε την κλήση µε ένα συνοµιλητή (σελ. 

Β-38) ή
� να οµιλείτε εναλλακτικά µε τους δύο συνοµιλητές 

(Εναλλαγή, σελ. Β-38).

☞ Ο καθένας από τους συνοµιλητές µπορεί να περατώσει
τη συµµετοχή του στην ∆ιάσκεψη οποτεδήποτε, µε το
να αποθέσει το ακουστικό του. 

Μεταφορά και των δύο Καλούντων συνοµιλητών 
Αν θέλετε να βγείτε από ∆ιάσκεψη που ξεκινήσατε
εσείς και θέλετε να δώσετε την ευκαιρία στους συνοµι-

λητές σας να συνεχίσουν την συνοµιλία τους, µπορείτε
να τους µεταφέρετε. 

I Για να µπορέσετε να “µεταφέρετε” (τους συνοµιλητές) κατά
τη διάρκεια ∆ιάσκεψης, η λειτουργία αυτή θα πρέπει να
υποστηρίζεται από πλήκτρο λειτουργίας ή από κατάλογο

της συσκευής (βλ. βιβλίο οδηγιών της τηλεφωνικής
συσκευής. Ισως, ακόµη, να ονοµάζεται “ECT” ή
“Μεταφορά”).

Πλήρης αποσύνδεση της Κλήσεως ∆ιάσκεψης 
Αν κατά τη διάρκεια ∆ιάσκεψης που ξεκίνησε από εσάς
αποθέσετε το ακουστικό, η κλήση θα αποσυνδεθεί

πλήρως.

g (F)4 n g (F)0 g
Κλήση 

Αναζήτησης 
(No.2)

(το αγνοείτε σε 
επιλογή µε 
παλµούς)

Εσωτερικός 
τηλεφωνικός 
αριθµός

Κλήση 
εσωτερικής 
Αναζήτησης 

(No. 3)

(το αγνοείτε σε 
επιλογή µε 
παλµούς)

Συνοµιλία µε τον 1ο 
συνοµιλητή-συνδέονται 

ο 2ος µε τον 3ο 
συνοµιλητή

ή G
Εσωτερικός 

αριθµός οµάδας

g (F) 0
∆ιάσκεψη (το αγνοείτε σε επιλογή µε παλµούς) Τώρα έχουν συνδεθεί οι άλλοι δυο συνοµιλητές
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B-38 Εχετε Κλήση ∆ιάσκεψης

Περάτωση της Κλήσεως µε µόνο έναν συνοµιλητή
Αν τελειώσετε µια ∆ιάσκεψη και θέλετε να συνεχίσετε
να οµιλείτε µε τον έναν ή και µε τους δύο συνοµιλητές,
µπορείτε να τελειώσετε την κλήση µε τον άλλο συνοµι-
λητή επιλεκτικά. Για τον σκοπό αυτό χρειάζεται να γνω-
ρίζετε ποιός ήταν ο 1ος και ποιός ο 2ος συνοµιλητής

(πριν αρχίσει η ∆ιάσκεψη). Αν δεν είσαστε εντελώς
σίγουροι και αν θέλετε να αποφύγετε να τελειώσετε
λάθος συνοµιλία, θα είναι ασφαλέστερο να χρησιµο-
ποιήσετε την “Εναλλαγή” και να περατώσετε την κλήση
από αυτήν την κατάσταση (σελ. Β-38).

Περάτωση κλήσεως µε τον 1ο συνοµιλητή (που ήταν σε αναµονή πριν αρχίσει η ∆ιάσκεψη)

Περάτωση κλήσεως µε τον 2ο συνοµιλητή (κλήση Αναζήτησης πριν αρχίσει η ∆ιάσκεψη)

I Για να µπορέσετε να “περατώσετε επιλεκτικά µια ∆ιά-
σκεψη”, η λειτουργία αυτή θα πρέπει να υποστηρίζεται
από πλήκτρο λειτουργίας ή από κατάλογο της συσκευ-

ής (π.χ. µε “διαχωρισµό”. Βλ. βιβλίο οδηγιών της τηλε-
φωνικής συσκευής).

Συνοµιλία εναλλακτικά και µε τους δύο συνοµιλητές (Εναλλαγή)
Αν τελειώσετε µια ∆ιάσκεψη και θέλετε στη συνέχεια να
οµιλείτε και µε τους δύο συνοµιλητές εναλλακτικά,
µπορείτε να επιλέξετε έναν από τους συνοµιλητές και

να τον βάλετε σε αναµονή. Για να γίνει αυτό πρέπει να
γνωρίζετε ποιός ήταν ο 1ος και ποιός ο 2ος συνοµι-
λητής (πριν ξεκινήσει η ∆ιάσκεψη).

Τοποθέτηση του 1ου συνοµιλητή σε αναµονή (ίδια κατάσταση όπως πριν αρχίσει η ∆ιάσκεψη)

Τοποθέτηση του 2ου συνοµιλητή σε αναµονή (κλήση Αναζήτησης πριν αρχίσει η ∆ιάσκεψη)

T Μπορείτε να χρησιµοποιήσετε αυτόν τον άνετο χειρι-
σµό και αν χρησιµοποιείτε αναλογική συσκευή σαν
εσωτερική συνδροµητική συσκευή, όπου εκτελείτε το

“Πέρας ∆ιάσκεψης και επιστροφή σε Εναλλαγή” µε τη
βοήθεια πλήκτρου/ καταλόγου λειτουργίας T-Net (Βλ.
βιβλίο οδηγιών της τηλεφωνικής συσκευής). 

I Για να µπορέσετε να “περατώσετε επιλεκτικά µια ∆ιά-
σκεψη” η λειτουργία αυτή θα πρέπει να υποστηρίζεται
από πλήκτρο λειτουργίας ή από κατάλογο της συ-

σκευής (π.χ. µε “Εναλλαγή”. Βλ. βιβλίο οδηγιών της
τηλεφωνικής συσκευής).

g (F) 4 g
∆ιάσκεψη (το αγνοείτε σε επιλογή µε παλµούς) Συνοµιλία (κλήση Αναζήτησης πριν ξεκινήσει η ∆ιάσκεψη)

g (F) 3 g
∆ιάσκεψη (το αγνοείτε σε επιλογή µε παλµούς) Συνοµιλία (σε αναµονή πριν ξεκινήσει η ∆ιάσκεψη)

g (F) 2 g
∆ιάσκεψη (το αγνοείτε σε επιλογή µε παλµούς) Κλήση Αναζήτησης No. 2 (όπως πριν ξεκινήσει η ∆ιάσκεψη)

g (F) 1 g
Συνοµιλία (το αγνοείτε σε επιλογή µε παλµούς) Κλήση No. 1 (σε αναµονή πριν ξεκινήσει η ∆ιάσκεψη)
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Ρυθµίσεις Χρήστη B-39

USER SETTINGS Οι λειτουργίες προγραµµατισµού που περιγράφονται στο
κεφάλαιο αυτό µπορούν να ρυθµιστούν από κάθε χρήστη
στην δική του τηλεφωνική συσκευή. Το ∆ηµόσιο συνθηµατικό
(στις ρυθµίσεις εργοστασίου αυτό είναι το ‘’2’’) χρειάζεται για
τις περισσότερες λειτουργίες. Οι λειτουργίες που χρησιµο-
ποιούνται µε χειρισµό πλήκτρου/ καταλόγου T - Net στις τη-
λεφωνικές συσκευές T - Net, δεν προστατεύονται από συν-
θηµατικό. Το ίδιο ισχύει για λειτουργίες που χρησιµοποι-
ούνται µε χειρισµό πλήκτρου/ καταλόγου σε τηλεφωνικές συ-
σκευές ISDN.
Παρακαλούµε να προσεχθεί το γεγονός ότι ορισµένες
λειτουργίες ίσως είναι απαγορευµένες ή περιορισµένες µε τη
βοήθεια του προγράµµατος διαµόρφωσης COMset για την

τηλεφωνική σας συσκευή, όπως π.χ. η Προώθηση Κλήσεων.
Αν η συσκευή σας είναι διαµορφωµένη σαν απ’ευθείας συ-
σκευή γραµµής Κέντρου, θα πρέπει να πιέσετε *  δύο φορές
(δεν είναι δυνατό σε επιλογή µε παλµούς και σε ορισµένες τη-
λεφωνικές συσκευές ISDN) και να ακούσετε τον εσωτερικό
τόνο σήµατος Κέντρου πριν κάνετε επιλογή του πρώτου ψη-
φίου. Στην περίπτωση τηλεφωνικής συσκευής συστήµατος,
πιέζετε το πλήκτρο “Εσωτερική κλήση’’.
Μπορείτε να µάθετε περισσότερα σχετικά µε την εκτέλεση
των λειτουργιών προγράµµατος στο κεφάλαιο Εικονίδια που
χρησιµοποιούνται σε αυτό το Βιβλίο Οδηγιών, σελ. Β-12 και
στο κεφάλαιο Αναλογικές Τηλεφωνικές Συσκευές T - Net,
σελ. Β-13.

Επιθυµείτε τη χρήση διαφορετικών ∆ιαµορφώσεων του ΡΒΧ (Ηµέρας,Νύχτας, κλπ)
Το COMmander Basic δίνει την δυνατότητα ώστε ορισµένες
λειτουργίες του προγράµµατος διαµόρφωσης COMset να
διαµορφώνονται διαφορετικά, π.χ. για µέρα, νύχτα, γιορτές,
µεσηµεριανό φαγητό. Υπάρχουν µέχρι έξη διαφορετικές δια-
µορφώσεις. Ο αριθµός αυτός ίσως περιοριστεί στο πρόγραµ-
µα διαµόρφωσης COMset. Η µεταγωγή από µια διαµόρφωση
σε άλλη µπορεί
� να γίνει µε το χέρι (χειροκίνητα, σελίδα Β-40)
και/ ή να γίνει µε χρονικό έλεγχο που αντιστοιχεί στο εσωτε-
ρικό ρολόι του COMmander Basic. Αν κάνετε ρυθµίσεις για
την δική σας τηλεφωνική συσκευή, θα µπορέσετε κάποτε να

χρησιµοποιήσετε αυτές τις διαµορφώσεις, επειδή κάποιες
από αυτές τις ρυθµίσεις εξαρτώνται και από την διαµόρφωση
(οι αντίστοιχες λειτουργίες έχουν σήµανση µε το βέλος
ηµέρας/ νύχτας N). Για
� να κάνετε τις ρυθµίσεις σας να εξαρτώνται από την 

διαµόρφωση (σελίδα Β-39)
θα πρέπει να βάλετε ένα πρόθεµα πριν από την προγραµ-
µατική σειρά ψηφίων. Αν χρειαστεί, µπορείτε να ρωτήσετε µε
την συσκευή σας
� ποιά διαµόρφωση είναι ενεργή (σελίδα Β-40)

Κατασκευή Ρυθµίσεων έτσι ώστε να εξαρτώνται από ενεργοποιούµενες ∆ιαµορφώσεις
Αν το COMmander Basic λειτουργεί µε πολλές διαµορφώ-
σεις, µπορείτε να κάνετε τις ρυθµίσεις να διαµορφώνονται µε
τη βοήθεια τηλεφωνικής συσκευής, καθώς και να εξαρτώνται
από την διαµόρφωση µε πληροφορίες προς το COMman-
der Basic εκ των προτέρων, για την οποία διαµόρφωση θα
ισχύει αυτή η ρύθµιση. Αν δεν το κάνετε αυτό, η ρύθµιση θα
ισχύει για όλες τις διαµορφώσεις (ρύθµιση εργοστασίου).
Παράδειγµα: Εστω ότι το COMmander Basic λειτουργεί µε
δύο διαµορφώσεις, π.χ. η πρώτη διαµόρφωση είναι ενεργή
κατά την διάρκεια της ηµέρας και η δεύτερη κατά την διάρκεια
της νύχτας. Ισως τις επόµενες δύο ηµέρες δεν θα βρίσκεστε
κοντά στο Κέντρο και θέλετε να προωθήσετε τις τηλεφωνικές
σας κλήσεις στο κινητό σας τηλέφωνο. Αλλά τη νύχτα οι κλή-
σεις πρέπει να λαµβάνονται από αυτόµατο τηλεφωνητή.
Έτσι, πρώτα κάνετε επιλογή 72 891# για την “δια-
µόρφωση ηµέρας’’ και ύστερα ενεργοποιείτε µια συνδρο-
µητική Προώθηση Κλήσεων προς το κινητό σας τηλέφωνο. 

Μετά τον τόνο επιβεβαίωσης κάνετε επιλογή 892# για
την “διαµόρφωση νύχτα”’ και ύστερα ενεργοποιείτε την συν-
δροµητική Προώθηση Κλήσεων προς τον αυτόµατο τηλε-
φωνητή. Αν κάνετε και άλλες ρυθµίσεις χωρίς προηγούµενη
ενεργοποίηση διαµόρφωσης, οι ρυθµίσεις αυτές θα
εξακολουθήσουν να ισχύουν για την “διαµόρφωση νύχτας”.
Αλλά αν περιµένετε για περισσότερο από 2 λεπτά µετά την
απόθεση του ακουστικού, ο παραπάνω προγραµµατισµός
θα ισχύει πάλι για όλες τις διαµορφώσεις. Αν θέλετε να κάνετε
µια ρύθµιση που να εξαρτάται από διαµόρφωση που χρειά-
ζεται το µυστικό συνθηµατικό, θα πρέπει να χρησιµοποιήσετε
και εδώ το µυστικό συνθηµατικό για να αποφύγετε να απο-
θέτετε το ακουστικό µεταξύ ρυθµίσεων. Για την περίπτωση
λειτουργιών χωρίς συνθηµατικό θα πρέπει να αποθέτετε το
ακουστικό ενδιάµεσα.

b 7 Q 89 o #
∆ηµόσιο συνθηµατικό Για διαµόρφωση 1 µέχρι 6

ή 0
Για όλες τις διαµορφώσει

ή 9
Για την ενεργή διαµόρφωση



B-40 Θέλετε να είσαστε προσιτοί κατά την διάρκεια των Κλήσεών σας

Ενεργοποίηση των ∆ιαµορφώσεων µε το χέρι
Αν υπάρχει αντίστοιχη εξουσιοδότηση για την τηλεφωνική
σας συσκευή µε το πρόγραµµα διαµόρφωσης COMset, µπο-
ρείτε να κάνετε ενεργοποίηση διαµόρφωσης µε το χέρι. Αυτό

είνα δυνατό επιπλέον σε ήδη υπάρχουσα ρύθµιση αυτό-
µατης µεταγωγής.

☞ Στην τηλεφωνική συσκευή συστήµατος οι διαµορφώσεις µπο-
ρούν να ενεργοποιηθούν άνετα µε τη βοήθεια καταλόγου και
να γίνει ερώτηση για αυτές (βλ. βιβλίο οδηγιών της τηλεφω-
νικής συσκευής στο “υπηρεσία ηµέρας/ νύχτας’’).

Το πλήθος των δυνατών διαµορφώσεων µπορεί να περιο-
ριστεί στο πρόγραµµα διαµόρφωσης COMset.

Ερώτηση για τις ενεργές ∆ιαµορφώσεις

Θέλετε να είσαστε προσιτοί κατά την διάρκεια των Κλήσεών σας
Αν η συσκευή σας είναι συχνά απασχοληµένη και θέλετε να
αποφύγετε να προσπαθεί συνέχεια ο καλών για να σας βρει,
µπορείτε να διαµορφώσετε την συσκευή σας για:

� άδεια Αναµονής Κλήσεως (σελ. Β-40)
� ενεργοποίηση Προώθησης Κλήσεων συνδροµητή σε 

κατειληµµένο (σελ. Β-44)

Αδεια/ Απαγόρευση Αναµονής Κλήσεων (χτυπήµατος) για την τηλεφωνική συσκευή
Αν επιτρέψετε την “Αναµονή Κλήσεως’’ για την τηλεφωνική
σας συσκευή, θα µπορείτε να συνεχίσετε τις τρέχουσες κλή-
σεις σας ακόµη και χωρίς αναµονή, µε εκνευρισµό για µια ση-
µαντική εξωτερική κλήση (και οι κλήσεις πόρτας και συνα-
γερµού δίνουν χτυπήµατα). Επίσης, ενώ µιλάτε µε κάποια
κλήση, ο συνοµιλητής θα ακούει τον κουδουνισµό. Τότε θα
ακούσετε τον επονοµαζόµενο, τόνο “χτυπήµατος’’. Αυτό ση-

µαίνει ότι κάποιος προσπαθεί να σας βρει. Εχετε την επιλογή
να αρνηθείτε να µιλήσετε µε τον καλούντα που περιµένει -
οπότε αυτός θα ακούσει τόνο κατειληµµένου - ή να δεχτείτε
την κλήση, και τότε ο προηγούµενος συνοµιλητής θα περι-
µένει (βλ. κεφάλαιο Τόνος Αναµονής Κλήσεως στο Ακουστικό
- Απάντηση της Κλήσεως σε Αναµονή, σελ. Β-17).

T Εδώ µπορεί να χρησιµοποιηθεί και η σειρά ψηφίων T-Net
πράγµα που σηµαίνει ότι µπορείτε να επιτρέψετε την
“Αναµονή Κλήσεως” µε το *43# και να την απαγορεύσετε
µε το #43#. Μπορείτε να χρησιµοποιήσετε αυτόν τον
άνετο χειρισµό και αν χρησιµοποιείτε αναλογική σαν

εσωτερική συνδροµητική συσκευή, όπου η “Αναµονή Κλή-
σεως’’ µπορεί να επιτραπεί/ απαγορευθεί µε τη βοήθεια
πλήκτρου/ καταλόγου λειτουργίας T-Net (βλ. βιβλίο οδηγιών
της τηλεφωνικής συσκευής). Αντί για την ανακοίνωση του
∆ηµόσιου Κέντρου θα ακούσετε τον τόνο επιβεβαίωσης.

☞ Σε µερικές τηλεφωνικές συσκευές ISDN η Αναµονή Κλήσεως
πρέπει να επιτραπεί πρόσθετα και για την ίδια συσκευή (βλ.
βιβλίο οδηγιών της τηλεφωνικής συσκευής).

b 7 Q 81 o #
∆ηµόσιο συνθηµατικό ∆ιαµόρφωση 1 µέχρι 6

b 7 Q 82 # f
∆ηµόσιο συνθηµατικό 1-6τόνοι:διαµόρφωση 1-6

b 7 Q 11 S #
Αντίστοιχη τηλεφωνική συσκευή ∆ηµόσιο συνθηµατικό 1: επιτρέπεται, 0: απαγορεύεται



Ρυθµίσεις Χρήστη B-41

∆εν θέλετε ο Τηλεφωνικός σας Αριθµός να εµφανίζεται στον Καλούµενο
Αν θέλετε να αποφύγετε το πρόσωπο που καλεσατε να
δει τον τηλεφωνικό σας αριθµό στην οθόνη του,
µπορείτε να:
� καταπνίγετε πάντοτε την εµφάνιση του αριθµού 

καλούντος για τις εξερχόµενες κλήσεις σας (σελίδα 
Β-21)

Αν θέλετε να αποκρύψετε την εµφάνιση του αριθµού
καλούντος µερικές φορές ή κάθε φορά που γίνεται
κλήση, µπορείτε να το πετύχετε µε
� ξεκίνηµα εξωτερικών κλήσεων χωρίς εµφάνιση 

αριθµού καλούντος (σελίδα Β-41).

☞ Μπορείτε να χρησιµοποιήσετε αυτή την λειτουργία
µόνο αν έχει ενεργοποιηθεί η υπηρεσία “Περιορισµός
Αναγνώρισης Γραµµής Καλούντος (CLIR)” και υποστη-
ρίζεται από την τηλεφωνική εταιρεία.

Περιορισµός εµφάνισης αριθµού Καλούντος για όλες τις εξερχόµενες Κλήσεις σας

Ξεκίνηµα εξωτερικής Κλήσεως χωρίς εµφάνιση αριθµού Καλούντος

I Σε µερικές τηλεφωνικές συσκευές ΙSDN και στις τηλεφωνικές
συσκευές συστήµατος ο ‘’Περιορισµός Αναγνώρισης Γραµ-
µής Καλούντος (CLIR)“ µπορεί να ενεργοποιηθεί µε τη

βοήθεια υπάρχοντος πλήκτρου λειτουργίας ή µε τη βοήθεια
καταλόγου (βλ. βιβλίο οδηγιών της τηλεφωνικής συσκευής).

T Εδώ µπορεί να χρησιµοποιηθεί και η σειρά ψηφίων T-Net
πράγµα που σηµαίνει ότι µπορείτε να ξεκινήσετε την κλήση µε
το *31# + 0 + τον τηλεφωνικό αριθµό κλήσης. Μπορείτε
να χρησιµοποιήσετε αυτό τον άνετο χειρισµό και αν χρησι-
µοποιείτε αναλογική τηλεφωνική συσκευή σαν εσωτερική

συνδροµητική συσκευή, όπου η “κλήση χωρίς εµφάνιση
αριθµού’’ µπορεί να ξεκινήσει µε τη βοήθεια πλήκτρου/ κατα-
λόγου λειτουργίας T-Net (βλ. βιβλίο οδηγιών της τηλεφωνικής
συσκευής). Ονοµάζεται επίσης “ανώνυµη κλήση”’ ή “CLIR”.

Κάποιος πρέπει να είναι προσιτός για εσωτερικούς/ εξωτερικούς Καλούντες στον 
τηλεφωνικό σας αριθµό (Συνδροµητική Προώθηση Κλήσεων)

Χάρη στην συνδροµητική Προώθηση Κλήσεων (CF)
µπορείτε να προωθείτε εσωτερικές και εξωτερικές κλήσεις
που προορίζονται για την τηλεφωνική σας συσκευή σε άλλες
εσωτερικές συσκευές ή σε εξωτερικές συνδέσεις. Εσείς ή ο
αντικαταστάτης σας µπορείτε να δέχεστε αυτές τι κλήσεις σε
άλλη τηλεφωνική συσκευή.
Με τον τρόπο αυτό η συνδροµητική Προώθηση Κλήσεων
επιτρέπει σε εσάς ή στον αντικαταστάτη σας να βρίσκεστε
πάντα στον τηλεφωνικό σας αριθµό, έστω και αν δεν µπο-
ρείτε να δεχτείτε κλήση στην αρχική σας τηλεφωνική συ-
σκευή.
Επειδή υπάρχουν πολλοί λόγοι για να µη λαµβάνετε κλήσεις,
π.χ. απουσιάζετε για µεγάλη χρονική περίοδο ή απλά µιλάτε
στο τηλέφωνό σας, υπάρχουν τρία διαφορετικά είδη Προώ-
θησης Κλήσεων: “Αµεση συνδροµητική Προώθηση Κλή-

σεων”, “συνδροµητική Προώθηση Κλήσεων σε κατειληµµέ-
νο”, και “συνδροµητική Προώθηση Κλήσεων σε απουσία
απάντησης”.
Για ποιά περίπτωση είναι κατάλληλα τα διαφορετικά είδη
συνδροµητικής Προώθησης Κλήσεων, εξηγείται στα
κεφάλαια
� προώθηση τηλεφωνικής κλήσεως “χωρίς όρους” προς 

εσωτερικούς ή εξωτερικούς αριθµούς επειδή είσαστε 
απόντες (σελ. Β-43),

� προώθηση τηλεφωνικής κλήσεως “σε κατειληµµένο” 
(σελ. Β-44),

� προώθηση τηλεφωνικής κλήσεως “σε απουσία 
απάντησης” προς εσωτερικούς ή εξωτερικούς αριθµούς, 
στην περίπτωση βραχυχρόνιας απουσίας (σελ. Β-44).

b 7 Q 92 S #
Τηλεφωνική σας συσκευή ∆ηµόσιο συνθηµατικό 1: Περιορισµός, 0: Οχι περιορισµός

b f (**) 669 0r g
Εσωτερικό 

σήµα Κέντρου
(µόνο για συσκευή απ’ευθείας 

γραµµής Κέντρου)
Αριθµός πρόσβασης γραµµής 

Κέντρου και τηλεφωνικός αριθµός Συνοµιλία



B-42 Κάποιος πρέπει να είναι προσιτός για εσωτερικούς/ εξωτερικούς Καλούντες στον τηλεφωνικό σας αριθµό (Συνδροµητική 
Προώθηση Κλήσεων)

Για κάθε από τις τρεις Προωθήσεις Κλήσεων, µπορεί να
διαµορφωθεί διαφορετικός προορισµός.
Αν ενεργοποιηθούν ταυτόχρονα η “CF σε κατειληµµένου” και
η “CF σε απουσία απάντησης”, θα χρησιµοποιούνται και οι
δύο. Ανάλογα µε την περίπτωση - η τηλεφωνική συσκευή
είναι κατειληµµένη ή κανείς δεν απαντά στην κλήση - η κλήση
θα προωθείται ίσως και σε διαφορετκούς αριθµούς προ-
ορισµού.
Αν ενεργοποιηθεί “CF χωρίς όρους” πέρα από την “CF σε
κατειληµένο” και/ ή “CF σε απουσία απάντησης”, θα χρησιµο-
ποιείται µόνο η “CF χωρίς όρους”, πράγµα που σηµαίνει ότι
όλες οι κλήσεις θα προωθούνται στον προορισµό της “CF
χωρίς όρους”. Στην περίπτωση αυτή οι άλλες προωθήσεις
δεν λαµβάνονται υπ’όψη, αλλά εξακολουθούν να είναι ενερ-
γές. Μόλις απενεργοποιηθεί η “CF χωρίς όρους”, οι άλλες

προωθήσεις που εξακολουθούν να είναι ενεργές θα χρησιµο-
ποιηθούν πάλι.
Για να βεβαιωθείτε ότι η συσκευή σας δεν έχει πλέον ενεργή
συνδροµητική Προώθηση Κλήσεων, µπορείτε
� να απενεργοποιήσετε όλες τις ενεργές συνδροµητικές 

Προωθήσεις Κλήσεων στην τηλεφωνική σας συσκευή 
(σελ. Β-44).

Στην περίπτωση που έχετε ήδη αφήσει την τηλεφωνική σας
συσκευή και θέλετε να διαµορφώσετε µια προώθηση,
µπορείτε
� να επανακατευθύνετε κλήσεις προς άλλες συσκευές 

(σελ. Β-45) ή
� να διαµορφώσετε την προώθηση από εξωτερική 

τηλεφωνική συσκευή, αφού ήδη έχετε φύγει από το σπίτι 
(σελ. Β-45).

I Σε µερικές τηλεφωνικές συσκευές ISDN και στις τηλεφωνικές
συσκευές συστήµατος µπορείτε να ενεργοποιήσετε/ απενερ-
γοποιήσετε την “συνδροµητική Προώθηση Κλήσεων” και µε
τη βοήθεια υπάρχοντος πλήκτρου λειτουργίας ή µε τη βοήθεια
καταλόγου (βλ. βιβλίο οδηγιών τηλεφωνικής συσκευής).
Ονοµάζεται και “εκτροπή κλήσεων’’. Αν σας ζητηθεί η εισα-
γωγή του αριθµού προορισµού όταν χρησιµοποιείτε το

πλήκτρο λειτουργίας ή τον κατάλογο, θα πρέπει να εισάγετε
τον αριθµό πρόσβασης γραµµής Κέντρου 0 στην περίπτωση
εξωτερικών τηλεφωνικών αριθµών. Στο COMmander Basic
µπορείτε να εισάγετε και εσωτερικούς αριθµούς ή αριθµούς
επιλογής Σύντοµου Κώδικα σαν τηλεφωνικούς αριθµούς
προορισµού.

T Εδώ µπορεί να χρησιµοποιηθεί και η σειρά ψηφίων T-Net
πράγµα που σηµαίνει ότι µπορείτε να ενεργοποιήσετε την
“Προώθηση Κλήσεων χωρίς όρους’’ µε το *21* + τον
τηλεφωνικό αριθµό κλήσης + # και να απενεργοποιήσετε µε
το #21# (“σε κατειληµµένο’’ 67 αντί για το 21, “σε
απουσία απάντησης’’ 61 αντί για το 21). 
Μπορείτε να χρησιµοποιήσετε αυτό τον άνετο χειρισµό
(βλ. βιβλίο οδηγιών της τηλεφωνικής συσκευής) και αν
χρησιµοποιείτε αναλογική τηλεφωνική συσκευή σαν
εσωτερική συνδροµητική συσκευή, όπου η “Προώθηση
Κλήσεων’’ πρόκειται να ενεργοποιηθεί/ απενεργοποι-
ηθεί µε τη βοήθεια πλήκτρου/ καταλόγου λειτουργίας T-
Net. Τότε, αντί για την αναγγελία του ∆ηµόσιου Κέντρου
θα ακυρώσετε τον τόνο επιβεβαίωσης.
Αν σας ζητηθεί η εισαγωγή του αριθµού προορισµού όταν
χρησιµοποιείτε την λειτουργία T-Net, θα πρέπει να εισάγετε
τον αριθµό πρόσβασης γραµµής Κέντρου 0 στην περίπτωση
εξωτερικών τηλεφωνικών αριθµών. Στο COMmander Basic
µπορείτε να εισάγετε και εσωτερικούς αριθµούς ή αριθµούς
επιλογής Σύντοµου Κώδικα σαν τηλεφωνικούς αριθµούς
προορισµού.
Μια συνδροµητική Προώθηση Κλήσεων δεν επηρεάζει
κλήσεις οµάδας που εισέρχονται στην τηλεφωνική σας συ-
σκευή. Αν θέλετε να αποφύγετε η συσκευή σας να κουδου-
νίζει µάταια στην περίπττωση κλήσεων οµάδας για την οµάδα
στην οποία είσαστε µέλος, θα πρέπει να βγείτε από την οµάδα
(κεφάλαιο Η Τηλεφωνική Συσκευή σαν µέλος Οµάδας, σελίδα
Β-55). Αν όλα τα µέλη της οµάδας δεν είναι πλέον
προσβάσιµα, ο τηλεφωνικός αριθµός της οµάδας µπορεί να
προωθηθεί (κεφάλαιο Κάποιος πρέπει να είναι προσιτός για
εσωτερικούς/ εξωτερικούς Καλούντες στον τηλεφωνικό αριθ-
µό Οµάδας (Προώθηση Κλήσεων Οµάδας), σελ. Β-47).

Αν έχετε ενεργοποιήσει CF στην συσκευή σας, µπορείτε να
ξεκινήσετε κλήσεις από αυτήν. Αν ανασηκώσετε το ακουστικό
θα ακούσετε ένα ειδικό σήµα Κέντρου αντί για το συνηθισµένο
εσωτερικό σήµα Κέντρου.
Η εξουσιοδότηση Προώθησης Κλήσεων προς εξωτερικούς
αριθµούς για την τηλεφωνική σας συσκευή πρέπει να διαµορ-
φωθεί µε το πρόγραµµα διαµόρφωσης COMset. 
Αν θέλετε εσωτερική τηλεφωνική συσκευή σαν προορισµό
προώθησης, αυτή θα πρέπει να έχει τουλάχιστον ηµιπεριο-
ρισµένη πρόσβαση γραµµής Κέντρου για προώθηση εξωτερι-
κών κλήσεων.
∆εν πρέπει να συγχέετε την συνδροµητική Προώθηση Κλή-
σεων µε την Προώθηση Κλήσεων MSN/DDI. Με την Προ-
ώθηση Κλήσεων MSN/DDI, µπορείτε να προωθήσετε µόνο
εξωτερικές κλήσεις προς το κινητό σας τηλέφωνο ή προς
άλλη εξωτερική σύνδεση. Προώθηση εσωτερικών κλήσεων ή
προς εσωτερικές κλήσεις δεν είναι δυνατή. Ετσι αν θέλετε να
αποφύγετε την προώθηση εσωτερικών κλήσεων προς το
κινητό σας τηλέφωνο, χρησιµοποιείτε την Προώθηση
Κλήσεων MSN/DDI (βλ. κεφάλαιο Κάποιος πρέπει να είναι
προσιτός για Κλήσεις στον εξωτερικό σας αριθµό (Προώθηση
Κλήσεων MSN/DDI), σελ. Β-51).



Ρυθµίσεις Χρήστη B-43

Προώθηση Κλήσεων “χωρίς όρους’’ προς εσωτερική/ εξωτερική συσκευή, επειδή είσαστε απόντες
Αν εγκαταλείψετε την τηλεφωνική σας συσκευή για
µεγαλύτερη χρονική περίοδο (π.χ όταν φύγετε για διακοπές)
και θέλετε να αποφύγετε αυτήν να κουδουνίζει πάντοτε
µάταια, µπορείτε να προωθείτε τις κλήσεις στην συσκευή του
αντικαταστάτη σας (π.χ. σε συνεργάτη ή σε αυτόµατο
τηλεφωνητή). Η αν είναι δυνατό να λαµβάνετε τις κλήσεις σε
κάποιο άλλο τηλέφωνο, π.χ. στο κινητό σας τηλεφωνο, θα

µπορέσετε να τις προωθήσετε και σε κάποια εξωτερική
σύνδεση.
Αν αυτό το είδος συνδροµητικής Προώθησης Κλήσεων έχει
πάντοτε τον ίδιο τηλεφωνικό αριθµό προορισµού, χρειάζεται
να διαµορφώσετε τον αριθµό κλήσεως προορισµού µόνο µια
φορά. Στη συνέχεια, η Προώθηση Κλήσεων απλά θα ενερ-
γοποιείται ή θα απενεργοποιείται.

Ενεργοποίηση µε Εισαγωγή νέου τηλεφωνικού αριθµού Προορισµού

N

Ενεργοποίηση χωρίς Εισαγωγή νέου Τηλεφωνικού Αριθµού Προορισµού, ο αριθµός Προορισµού έχει ήδη
διαµορφωθεί

N

Απενεργοποίηση

N

b 7Q 12 1 n #
Αντίστοιχη τηλεφωνική 

συσκευή
∆ηµόσιο 

συνθηµατικό “CF χωρίς όρους” Εσωτερικός αριθµός της συσκευής 
προορισµού

ή 13 1 ή G
“CF σε κατειληµµένο” Εσωτερικός αριθµός της οµάδας 

προορισµού

ή 14 1 ή 0r
“CF σε απουσία απάντησης” Αριθµός πρόσβασης γραµµής Κέντορυ και 

εξωτερικός αριθµός

ή k
Αριθµός επιλογής Σύντοµου Κώδικα

b 7 Q 12 1 #
Αντίστοιχη 

τηλεφωνική συσκευή
∆ηµόσιο 

συνθηµατικό
“CF χωρίς όρους” (για “CF σε κατειληµµένο” 

το 13 αντί για το 12 και για “CF σε απουσία” 14 αντί για το 12)

b 7 Q 12 0 #
Αντίστοιχη 

τηλεφωνική συσκευή
∆ηµόσιο 

συνθηµατικό
“CF χωρίς όρους” (για “CF σε κατειληµµένο” το 13 αντί για το 12 

και για “CF σε απουσία” 14 αντί για το 12)



B-44 Κάποιος πρέπει να είναι προσιτός για εσωτερικούς/ εξωτερικούς Καλούντες στον τηλεφωνικό σας αριθµό (Συνδροµητική 
Προώθηση Κλήσεων)

Προώθηση Κλήσεων “σε κατειληµµένο’’ προς εσωτερική/ εξωτερική συσκευή, επειδή την στιγµή αυτή 
τηλεφωνείτε

Αν είσαστε συχνά απασχοληµένοι και κάνετε συν-
διαλέξεις µεγάλης διάρκειας και θέλετε να βοηθήσετε
άλλους που σας καλούν από το να περιµένουν για
πολύ χρόνο, µπορείτε να ενεργοποιήσετε την “συνδρο-
µητική Προώθηση Κλήσεων σε κατειληµµένο”. Τότε, αν
την στιγµή εκείνη το τηλέφωνο σας είναι κατει-ληµµένο,
οι εισερχόµενες κλήσεις προωθούνται σε άλλη
συσκευή (π.χ. σε έναν από τους συνεργάτες σας ή
στον αυτόµατο τηλεφωνητή).
Αν αυτό το είδος συνδροµητικής Προώθησης Κλήσεων
δείχνει πάντοτε προς την ίδια συσκευή προορισµού, ο
τηλεφωνικός αριθµός προορισµού θα πρέπει να δια-

µορφωθεί µόνο µια φορά. Μετά θα ενεργοποιήσετε ή
θα απενεργοποιήσετε την Προώθηση Κλήσεων.
Ο τρόπος ενεργοποίησης/ απενεργοποίησης της “συν-
δροµητικής προώθησης Κλήσεων σε κατειληµµένο”
φαίνεται στην σελίδα Β-44. Το µόνο που χρειάζεται
είναι η ανταλλαγή των ψηφίων 12 µε τα ψηφία 13 για
να ενεργοποιήσετε/ απενεργοποιήσετε την “CF σε
κατειληµµένο” αντί για την “CF χωρίς όρους”.

Προώθηση Κλήσεων “σε απουσία Απάντησης’’ προς εσωτερική/ εξωτερική συσκευή σε περίπτωση 
ολιγόχρονης απουσίας

Αν θέλετε να είσαστε βέβαιοι ότι κάποιος θα απαντά
στις κλήσεις σας, έστω και αν χρειαστεί να φύγετε από
το δωµάτιο για λίγο χρόνο, αυτό µπορεί να γίνει µε
ενεργοποίηση της “συνδροµητικής Προώθησης Κλή-
σεων σε απουσία απάντησης”. Αν δεν απαντήσετε
στην κλήση µέσα σε 20 δευτερόλεπτα (χρόνος
διαµόρφωσης), η κλήση θα προωθηθεί σε κάποιο άλλο
τηλέφωνο (π.χ. στον συνεργάτη σας).
Αν αυτό το είδος συνδροµητικής Προώθησης Κλήσεων
δείχνει πάντοτε προς την ίδια συσκευή προορισµού, ο

τηλεφωνικός αριθµός προορισµού θα πρέπει να
διαµορφωθεί µόνο µια φορά. Μετά θα ενεργοποιείτε ή
θα απενεργοποιείτε την Προώθηση Κλήσεων.
Ο τρόπος ενεργοποίησης/ απενεργοποίησης της
“συνδροµητικής Προώθησης Κλήσεων σε απουσία
απάντησης’’ φαίνεται στην σελ. Β-44. Το µόνο που
χρειάζεται είναι η ανταλλαγή των ψηφίων 12 µε τα
ψηφία 14 για να ενεργοποιείται/ απενεργοποιείται η ”CF σε
απουσία απάντησης” αντί για την “CF χωρίς όρους”.

Απενεργοποίηση όλων των ενεργών Προωθήσεων Κλήσεων για την τηλεφωνική συσκευή
Αν δεν είσαστε σίγουροι για το ποιό είδος συνδρο-
µητικής Προώθησης κλήσεων είναι στην πραγµατικό-
τητα ενεργοποιηµένο, και θέλετε να βεβαιωθείτε ότι

όλα είναι απενεργοποιηµένα, το κάνετε µε τον παρα-
κάτω προγραµµατισµό.

N

b 7 Q 20 #
Αντίστοιχη τηλεφωνική 

συσκευή ∆ηµόσιο συνθηµατικό
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Λήψη Κλήσεων σε άλλο εσωτερικό Τηλέφωνο (Ακολούθησέ µε - Follow Me)
Το “Ακολουθησέ µε” έχει την ίδια λειτουργία µε την
‘’συνδροµητική Προώθηση Κλήσεων’’ προς εσωτερικό
τηλέφωνο όπως περιγράψαµε προηγούµενα, εκτός
από το ότι µπορεί να διαµορφωθεί στο αντίστοιχο

τηλέφωνο προορισµού (αντί για το τηλέφωνο στο
οποίο θα προωθηθεί). Ετσι µπορείτε να µετακινήστε
από δωµάτιο σε δωµάτιο και να παίρνετε µαζί σας τις
κλήσεις σας. 

Ενεργοποίηση

Απενεργοποίηση

N

☞ Η τηλεφωνική συσκευή προορισµού θα πρέπει να έχει τουλά-
χιστον την ηµιπεριορισµένη εξουσιοδότηση γραµµής Κέντρου
για προωθούµενες εξωτερικές κλήσεις.
Μπορείτε και να απενεργοποιήσετε το “Ακολούθησέ µε’’ από
την προωθούµενη συσκευή µε το 7 + συνθηµατικό +
120# ή µε # 21 #.

Χάρη στο “Ακολούθησέ µε’’ µπορείτε να προωθήσετε και τις
κλήσεις πολλών συνδροµητών σε µια µόνο συσκευή που βρί-
σκεται δίπλα σας.

Προσοχή! Αν διαµορφώσετε το “Ακολουθησέ µε’’ για µια
συσκευή, κάποια συνδροµητική Προώθηση Κλήσεων που
έχει διαµορφωθεί προηγούµενα για αυτήν την συσκευή θα
απενεργοποιηθεί. Αν απενεργοποιήσετε το “Ακολουθησέ µε’’
σε µια συσκευή, όλες οι συνδροµητικές Προωθήσεις
Κλήσεων “χωρίς όρους’’ που έχουν αυτή την συσκευή σαν
τηλέφωνο προορισµού, θα απενεργοποιηθούν.

Προγραµµατισµός Προώθησης Κλήσεων µε τη βοήθεια εξωτερικής συσκευής αν βρισκόσαστε “εκτός 
γραφείου”

Η συνδροµητική Προώθηση Κλήσεων προγραµµατίζεται και
µε τη βοήθεια εξωτερικής τηλεφωνικής συσκευής. Χρειάζεστε
µόνο µια συσκευή DTMF ή συσκευή αποστολής DTMF.
Εκτός από αυτό, το COMmander Basic θα πρέπει να διαµορ-
φωθεί αντίστοιχα µε το πρόγραµµα διαµόρφωσης COMset.
Θα πρέπει να γνωρίζετε την αποµακρυσµένη µεταγωγή και
τον προγραµµατισµό MSN/DDI καθώς το εξωτερικό συνθη-
µατικό, που είναι προγραµµατισµένα µε το πρόγραµµα
διαµόρφωσης COMset.
Αν ξεκινήσετε τον προγραµµατισµό, όπως περιγράφουµε
παρακάτω, µε κλήση του COMmander Basic και εισάγετε το

σωστό εξωτερικό συνθηµατικό, θα ακούσετε τον εξωτερικό
τόνο επιβεβαίωσης. Τότε θα µπορέσετε να προγραµµατίσετε
την συνδροµητική Προώθηση Κλήσεων που θέλετε. Μετά τον
επιτυχή προγραµµατισµό θα ακούσετε πάλι τον εξωτερικό
τόνο επιβεβαίωσης και µπορείτε να αποθέσετε το ακουστικό
ή να κάνετε και άλλες ρυθµίσεις.
Αν αργήσετε πολύ να εισάγετε τον κωδικό ή αν θα εισάγετε
λάθος κωδικό, θα ακούσετε τόνο κατειληµµένου. Στην
περίπτωση αυτή θα πρέπει να αποθέσετε το ακουστικό και
να προσπαθήσετε παλι.

Ξεκίνηµα εξωτερικού Προγραµµατισµού

b 7 Q 25 n #
Τηλεφωνική συσκευή 

προορισµού ∆ηµόσιο συνθηµατικό Εσωτερικός αριθµός της 
συσκευής που θα προωθηθεί

b 7 Q 25 0 #
Τηλεφωνική συσκευή που θα προωθηθεί ∆ηµόσιο συνθηµατικό

b M f 7 W f
Εξωτερική τηλεφ. 

συσκευή
Αποµακρυσµένη µεταγωγή και 
προγραµµατισµός MSN/DDI

Τόνος 
(1δευτέρου)

(συνεχίζετε 
µε DTMF)

Εξωτερικό 
συνθηµατικό

Εξωτερικός τόνος επιβεβαίωσης 
(συνεχής τόνος 1 δευτερολέπτου)



B-46 Κάποιος πρέπει να είναι προσιτός για εσωτερικούς/ εξωτερικούς Καλούντες στον τηλεφωνικό σας αριθµό (Συνδροµητική 
Προώθηση Κλήσεων)

Ενεργοποίηση και Εισαγωγή του νέου Τηλεφωνικού Αριθµού

Ενεργοποίηση χωρίς εισαγωγή του νέου Τηλεφωνικού Αριθµού επειδή ο Αριθµός έχει ήδη διαµορφωθεί

Απενεργοποίηση

Απενεργοποίηση όλων των συνδροµητικών Προωθήσεων Κλήσης που είναι ενεργές στο Τηλέφωνο

f 12 1 n *n # f
Εξωτερικός τόνος επι-
βεβαίωσης (συνεχής 
τόνος 1 δευτέρου)

“CF χωρίς όρους” Εσωτερικός αριθµός του 
τηλεφώνου προορισµού

Αστρο και εσωτερικός 
αριθµός του τηλεφώνου 
που θα προωθηθεί

Εξωτερικός τόνος επι-
βεβαίωσης (συνεχής 
τόνος 1 δευτέρου)

13 1 ή G
“CF σε κατειληµµένο” Εσωτερικός αριθµός της 

οµάδας προορισµού

14 1 ή 0r
“CF σε απουσία απάντησης” Αριθµός Επιλογής Σύντοµου 

Κώδικα του τηλεφ. προορισµού

ή k
Αριθµός Επιλογής Σύντοµου 

Κώδικα του τηλεφ. προορισµού

f 12 1 *n # f
Εξωτερικός τόνος 

επιβεβαίωσης(συνεχής 
τόνος 1 δευτερολέπτου)

“CF χωρίς όρους” (για “CF σε κατειληµµένο”
το 13 αντί για το 12 για “CF σε απουσία 

απάντησης” το 14 αντι για το 12)

Αστρο και εσωτερικός 
αριθµός του τηλεφώνου 
που θα προώθηθει

Εξωτερικός τόνος 
επιβεβαίωσης (συνεχής 
τόνος 1 δευτερολέπτου)

f 12 0 *n # f
Εξωτερικός τόνος 

επιβεβαίωσης(συνεχής 
τόνος 1 δευτερολέπτου)

“CF χωρίς όρους” (για “CF σε κατειληµ-
µένου” το 13 αντί για το 12 για “CF σε 

απουσία απάντησης” το 14 αντι για το 12)

Αστρο και εσωτερικός 
αριθµός του τηλεφώνου 
που θα προωθηθεί

Εξωτερικός τόνος 
επιβεβαίωσης (συνεχής 
τόνος 1 δευτερολεπτου)

f 20 n # f
Εξωτερικός τόνος επιβεβαί-
ωσης(συνεχής τόνος 1 δευτ.)

Εσωτερικός αριθµός του 
τηλεφώνου που θα προωθηθεί

Εξωτερικός τόνος επιβεβαί-
ωσης (συνεχής τόνος 1 δευτ.)
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Κάποιος πρέπει να είναι προσιτός για εσωτερικούς/ εξωτερικούς Καλούντες στον 
τηλεφωνικό αριθµό Οµάδας (Προώθηση Κλήσεων Οµάδας)

Χάρη στην Προώθηση Κλήσεων Οµάδας µπορείτε να προ-
ωθήσετε εσωτερικές και εξωτερικές κλήσεις που απευ-
θύνονται στην οµάδα σας, προς άλλα εσωτερικά τηλέφωνα ή
εξωτερικές συνδέσεις. Κατά συνέπεια κάποιος που δεν
αποτελεί µέλος αυτής της οµάδας και δεν µπορεί να µπει σε
αυτήν, θα µπορεί να δέχεται αυτές τις κλήσεις.
Η Προώθηση Κλήσεων Οµάδας επιτρέπει σε κάποιον να
είναι πάντοτε προσιτός µε τον αριθµό τηλεφώνου οµάδας
ακόµη και όταν δεν µπορούν να ληφθούν κλήσεις από µέλη
της οµάδας.
Υπάρχουν διάφοροι λόγοι για µη λήψη κάποιας κλήσεως,
π.χ. κανείς δεν βρίσκεται εκεί για µικρό ή µεγάλο χρονικό
διάστηµα ή όλα τα τηλέφωνα της οµάδας είναι κατειληµµένα.
Ετσι υπάρχουν 4 διαφορετικά είδη Προώθησης Κλήσεων: η
“CF χωρίς όρους”, η “CF σε κατειληµµένο”, η “CF σε απου-
σία Απάντησης” και η “CF αν όλα τα µέλη λείπουν”.
Το ποιά περίπτωση χρειάζεται ποιό κατάλληλο είδος Προ-
ώθησης Κλήσεων Οµάδας, φαίνεται στα κεφάλαια
� προώθηση οµάδας “χωρίς όρους” σε εσωτερικούς/

εξωτερικούς αριθµούς, επειδή κανένα µέλος της οµάδας 
δεν είναι διαθέσιµο (σελ. Β-48)

� προώθηση οµάδας “σε κατειληµµένο” σε εσωτερικούς/ 
εξωτερικούς αριθµούς στην περίπτωση που όλα τα 
τηλέφωνα της οµάδας είναι κατειληµµένα (σελ. Β-49)

� προώθηση οµάδας “σε απουσία Απάντησης” σε 
εσωτερικούς/ εξωτερικούς αριθµούς στην περίπτωση 
σύντοµης απουσίας της οµάδας (π.χ. για συνεδρίαση) 
(σελ. Β-49)

� προώθηση οµάδας “αν όλα τα µέλη λείπουν” σε 
αυτόµατο τηλεφωνητή (σελ. Β-49)

Για κάθε µια από τις τέσσερεις “Προωθήσεις Κλήσεως”
µπορεί να διαµορφωθεί κάποιος άλλος προορισµός προ-
ώθησης.
Αν οι “CF σε κατειληµµένο”, “CF σε απουσία Απάντησης”, και
“CF αν όλα τα µέλη λείπουν” ενεργοποιηθούν ταυτόχρονα,
θα είναι ενεργά και τα τρία είδη. Εξαρτάται από την
περίπτωση - το τηλέφωνο είναι κατειληµµένο ή κανείς δεν α-
παντά στις κλήσεις ή όλα τα µέλη λείπουν - και η κλήση
µπορεί να προωθηθεί στους διαφορετικούς τηλεφωνικούς
αριθµούς προορισµού.
Αν ενεργοποιηθεί “CF χωρίς όρους” επιπλέον σε κάποιο από
τα άλλα είδη προώθησης, θα είναι ενεργοποιηµένη µόνο η
“CF χωρίς όρους”, πράγµα που σηµαίνει ότι όλες οι κλήσεις
θα προωθηθούν στον προορισµό προώθησης της “CF χωρίς
όρους”. Στην περίπτωση αυτή τα άλλα είδη θα λαµβάνονται
υπ’όψη αλλά παραµένουν ενεργά. Μόλις απενεργοποιηθεί η
“CF χωρίς όρους’’, τα άλλα είδη που είναι ενεργοποιηµένα θα
γίνουν ενεργά και πάλι.
Για να βεβαιωθείτε ότι καµιά Προώθηση Κλήσεων Οµάδας
δεν είναι ενεργή στην αντίστοιχη οµάδα, µπορείτε
� να απενεργοποιήσετε όλες τις Προωθήσεις Κλήσεως 

Οµάδς που είναι ενεργές για µια οµάδα (σελ. Β-49).
Σε περίπτωση που ήδη έχετε φύγει από το σπίτι, και θέλετε
να προγραµµατίσετε Προώθηση Κλήσεων µπορείτε
� να προγραµµατίσετε προώθηση από εξωτερικό 

τηλέφωνο αφού έχετε φύγει από το σπίτι (σελ. Β-49).

☞ Για ενεργοποίηση της Προώθησης Κλήσεων Οµάδας
θα πρέπει να υπάρχει εξουσιοδότηση διαµορφωµένη
για το τηλέφωνο µε τη βοήθεια του προγράµµατος
διαµόρφωσης COMset. Πέρα απ’ αυτό, ο συνδροµητής
που διαµορφώνει την Προώθηση Κλήσεων θα πρέπει
να είναι µέλος της οµάδας για την οποία γίνεται η
προώθηση.
Αν διαµορφώσετε ένα εσωτερικό τηλέφωνο σαν
προορισµό προώθησης, το συγκεκριµένο τηλέφωνο
χρειάζεται για προωθούµενες εξωτερικές κλήσεις του-
λάχιστον ηµιπεριορισµένη εξουδιοδότηση γραµµής
Κέντρου.
∆εν πρέπει να συγχέετε την Προώθηση Κλήσεων
Οµάδας µε την Προώθηση Κλήσεων MSN/DDI. Με την
Προώθηση Κλήσεων MSN/DDI µπορείτε να προωθή-
σετε µόνο εξωτερικές κλήσεις προς το κινητό σας τηλέ-
φωνο ή προς άλλη εξωτερική σύνδεση. Προώθηση
εσωτερικών κλήσεων ή προς εσωτερικές κλήσεις δεν
είναι δυνατή. Ετσι αν θέλετε να αποφύγετε την προ-
ώθηση εσωτερικών κλήσεων προς το κινητό σας
τηλέφωνο, χρησιµοποιήτε την Προώθηση Κλήσεων
MSN/DDI (βλ. κεφάλαιο Κάποιος πρέπει να είναι προ-
σιτός για Κλήσεις στον εξωτερικό σας αριθµό (Προώθη-
ση Κλήσεων MSN/DDI), σελ. Β-51).



B-48 Κάποιος πρέπει να είναι προσιτός για εσωτερικούς/ εξωτερικούς Καλούντες στον τηλεφωνικό αριθµό Οµάδας (Προώθηση 
Κλήσεων Οµάδας)

Προώθηση Οµάδας “χωρίς όρους’’ σε εσωτερικό/ εξωτερικό τηλέφωνο επειδή όλα τα µέλη της οµάδας 
λείπουν

Αν τα µέλη της οµάδας δεν είναι προσιτά για µεγαλύτερη
χρονική περίοδο και θέλετε να αποφύγετε οι κλήσεις προς
την οµάδα να είναι ανεπιτυχείς, µπορείτε να προωθήσετε τις
κλήσεις που απευθύνονται προς την οµάδα στο τηλέφωνο
του αντικαταστάτη.

Αν αυτό το είδος Προώθησης Κλήσεων Οµάδας πρέπει
πάντοτε να δείχνει προς το ίδιο τηλέφωνο προορισµού, τότε
ο τηλεφωνικός αριθµός προορισµού θα πρέπει να διαµορ-
φωθεί µόνο µια φορά. Στη συνέχεια η Προώθηση Κλήσεων
απλά ενεργοποιείται ή απενεργοποιείται.

Ενεργοποίηση µε εισαγωγή νέων Τηλεφωνικών Αριθµών

N

Ενεργοποίηση χωρίς εισαγωγή Τηλεφωνικών Αριθµών επειδή ο Τηλεφωνικός Αριθµός έχει ήδη µπει στην µνήµη

N

Απενεργοποίηση

N

b7Q12 1 n *G #
∆ηµόσιο 

συνθηµατικό “CF χωρίς όρους” Εσωτερικός αριθµός του 
τηλεφώνου προορισµού

Αστρο και εσωτερικός αριθµός 
της οµάδας που θα προωθηθεί

13 1 ή G
“CF σε κατειληµµένο” Εσωτερικός αριθµός της 

οµάδας προορισµού

14 1 ή 0r
“CF σε απουσία απάντησης”

Αριθµός πρόσβασης γραµµής 
Κέντρου+εξωτερικός αριθµός 
του τηλεφώνου Προορισµού

ή k
Αριθµός Επιλογής Σύντοµου 

Κώδικα του τηλεφώνου 
προορισµού (αποκλείονται 

ιδιωτικά τηλέφωνα)

b7Q 12 1 *G#
∆ηµόσιο 

συνθηµατικό

“CF χωρίς όρους” (για “CF σε κατειληµµένο” το 13 αντί 
για το 12) (για “CF σε απουσία απάντησης” το 14 αντί για 
το 12 ή “CF αν όλα τα µέλη λείπουν” το 15 αντί για το 12)

Αστρο και εσωτερικός 
αριθµός της οµάδας 
που θα προωθηθεί

b7Q 12 1 *G#
∆ηµόσιο 

συνθηµατικό
“CF χωρίς όρους” (για “CF σε κατειληµµένο” το 13 αντί 
για το 12) (για “CF σε απουσία απάντησης” το 14 αντί για 
το 12 ή “CF αν όλα τα µέλη λείπουν” το 15 αντί για το 12)

Αστρο και εσωτερικός 
αριθµός της οµάδας 
που θα προωθηθεί



Ρυθµίσεις Χρήστη B-49

Προώθηση Οµάδας “σε κατειληµµένο’’ σε εσωτερικό/ εξωτερικό τηλέφωνο επειδή όλα τα τηλέφωνα που 
είναι “εγγεγραµµένα’’ προς το παρόν τηλεφωνούν

Αν τα τηλέφωνα που είναι γραµµένα στην οµάδα είναι
συχνά κατειληµµένα και θέλετε να αποφύγετε το γεγονός
να µην απαντούνται κλήσεις, αυτό θα το πετύχετε µε
ενεργοποίηση της “Προώθησης Κλήσεων Οµάδας σε
κατειληµµένο”. Αν όλα τα τηλέφωνα της οµάδας είναι κα-
τειληµµένα, οι εισερχόµενες κλήσεις θα προωθούνται
χωρίς όρους σε κάποιο άλλο τηλέφωνο (π.χ. στην υπο-
δοχή για παρακάτω µεταφορές). Αυτό το είδος Προώ-
θησης Κλήσεων Οµάδας θα πρέπει να δείχνει πάντοτε

προς το ίδιο τηλέφωνο προορισµού, και ο τηλεφωνικός
αριθµός προορισµού θα πρέπει να διαµορφωθεί µόνο µια
φορά. Υστερα η Προώθηση Κλήσεων απλά ενεργο-
ποιείται ή απενεργοποιείται. Ο τρόπος ενεργοποίησης/
απενεργοποίησης της “Προώθησης Κλήσεων Οµάδας σε
κατειληµµένο”, φαίνεται στην σελίδα Β-49. Απλά τα ψηφία
12 πρέπει να αντικατασταθούν µε το 13 για να ενεργο-
ποιείται/ απενεργοποιείται η “CF χωρίς όρους”.

Προώθηση Οµάδας “σε απουσία Απάντησης” σε εσωτερικό/ εξωτερικό τηλέφωνο επειδή όλα τα µέλη 
της οµάδας λείπουν για λίγο

Αν θέλετε να είσαστε σίγουροι ότι κάποιος θα απαντά στις
κλήσεις µιάς οµάδας οποτεδήποτε τα µέλη της οµάδας
φύγουν για λίγο από το δωµάτιο, τότε ενεργοποιείτε την
“Προώθηση Κλήσεων Οµάδας σε απουσία απάντησης’’.
Αν κανένα από τα µέλη της οµάδας δεν ανασηκώσει το
ακουστικό µέσα σε 20 δευτερόλεπτα (χρόνος διαµρφώσι-
µος), η κλήση θα προωθηθεί σε κάποιο άλλο τηλέφωνο
(π.χ. υποδοχή). Αυτό το είδος Προώθησης Κλήσεων
Οµάδας θα πρέπει να δείχνει πάντοτε προς το ίδιο

τηλέφωνο προορισµού, και ο τηλεφωνικός αριθµός
προορισµού θα πρέπει να διαµορφωθεί µόνο µια φορά.
Υστερα η Προώθηση Κλήσεων απλά ενεργοποιείται ή
απενεργοποιείται. Ο τρόπος ενεργοποίησης /απενερ-
γοποίησης της “Προώθησης Κλήσεων Οµάδας σε απου-
σία Απάντησης’’ φαίνεται στην σελίδα Β-49. Απλά τα
ψηφία 12 πρέπει να αντικατασταθούν µε το 14 για να
ενεργοποιείται/ απενεργοποιείται η “CF σε απουσία Απά-
ντησης” αντί για “CF χωρίς όρους”.

Προώθηση Οµάδας “αν όλα τα µέλη λείπουν’’ προς π.χ. Αυτόµατο Τηλεφωνητή
Αν θέλετε οι κλήσεις προς µια οµάδα, π.χ. να λαµβά-
νονται από αυτόµατο τηλεφωνητή κατά την διάρκεια της
νύχτας, µπορείτε να προωθήσετε την οµάδα “αν όλα τα
µέλη λείπουν”, π.χ. σε αυτόµατο τηλεφωνητή ή σε οµάδα
αυτόµατων τηλεφωνητών. Τότε η Προώθηση Κλήσεων
δεν χρειάζεται να ρυθµίζεται πάλι κάθε βράδυ, αλλά τα
µέλη της οµάδας απλά να φροντίζουν να βγαίνουν από

την οµάδα στο τέλος κάθε εργάσιµης ηµέρας. Ο τρόπος
ενεργοποίησης/ απενεργοποίησης της “Προώθησης Κλή-
σεων Οµάδας αν όλα τα µέλη λείπουν’’ φαίνεται στην
σελίδα Β-49. Απλά τα ψηφία 12 πρέπει να αντικαταστα-
θούν µε το 15 για να ενεργοποιείται/ απενεργοποιείται η
“CF αν όλα τα µέλη λείπουν’’ αντί για “CF χωρίς όρους”.

Απενεργοποίηση όλων των ενεργών Προωθήσεων Κλήσεως για µια Οµάδα
Αν δεν είσαστε σίγουροι για ποιά Προώθηση Κλήσεων
Οµάδας είναι ενεργή την στιγµή αυτή, και θέλετε να

βεβαιωθείτε ότι όλες είναι απενεργοποιηµένες, αυτό
µπορεί να γίνει µε τον παρακάτω προγραµµατισµό.

N

Προγραµµατισµός Προώθησης Κλήσεων Οµάδας µε ένα εξωτερικό τηλέφωνο αν βρισκόσαστε “εκτός 
γραφείου”

Η Προώθηση Κλήσεων Οµάδας προγραµµατίζεται και µε
τη βοήθεια εξωτερικής τηλεφωνικής συσκευής. Χρειάζε-
στε µόνο µια συσκευή DTMF ή συσκευή αποστολής
DTMF. Εκτός από αυτό το COMmander Basic θα πρέπει
να διαµορφωθεί αντίστοιχα µε το πρόγραµµα διαµόρφω-
σης COMset.
Θα πρέπει να γνωρίζετε την αποµακρυσµένη µεταγωγή
και τον προγραµµατισµό MSN/DDI και το εξωτερικό συν-
θηµατικό που είναι προγραµµατισµένα µε το πρόγραµµα
διαµόρφωσης COMset.
Αν ξεκινήσετε τον προγραµµατισµό όπως περιγράφουµε
παρακάτω, µε κλήση του COMmander Basic, και εισάγετε

το σωστό εξωτερικό συνθηµατικό, θα ακούσετε τον εξωτε-
ρκό τόνο επιβεβαίωσης.
Τότε θα µπορέσετε να προγραµµατίσετε την Προώθηση
Κλήσεων Οµάδας που θέλετε. Μετά τον επιτυχή προ-
γραµµατισµό θα ακούσετε πάλι τον εξωτερικό τόνο
επιβεβαίωσης και µπορείτε να αποθέσετε το ακουστικό ή
να κάνετε και άλλες ρυθµίσεις. 
Αν αργήσετε πολύ να εισάγετε τον κωδικό ή αν εισάγετε
λάθος κωδικό θα ακούσετε τόνο κατειληµµένου. Στην
περίπτωση αυτή θα πρέπει να αποθέσετε το ακουστικό
και να προσπαθήσετε πάλι.

b 7 Q 20 G #
∆ηµόσιο συνθηµατικό Εσωτερικός αριθµός της οµάδας που προωθείται



B-50 Κάποιος πρέπει να είναι προσιτός για εσωτερικούς/ εξωτερικούς Καλούντες στον τηλεφωνικό αριθµό Οµάδας (Προώθηση 
Κλήσεων Οµάδας)

Ξεκίνηµα εξωτερικού Προγραµµατισµού

Ενεργοποίηση µε Εισαγωγή του νέου Τηλεφωνικού Αριθµού

Ενεργοποίηση χωρίς εισαγωγή του νέου Τηλεφωνικού Αριθµού επειδή ο Αριθµός έχει ήδη µπεί στην µνήµη

b M f 7 W f
Εξωτερική τηλε-
φωνική συσκευή

Αποµακρυσµένη µεταγωγή και 
προγραµµατισµός MSN/DDI

Τόνος 
(1δευτέρου)

(συνεχίζετε µε 
DTMF)

Εξωτερικό 
συµθηµατικό

Εξωτερικός τόνος επιβεβαίωσης 
(συνεχής τόνος 1 δευτέρου)

f 12 1 n *G # f
Εξωτερικός τόνος 
επιβεβαίωσης 

(συνεχής τόνος 1 
δευτέρου)

“CFχωρίς όρους” (για “CF σε κατειληµµένο”: 
13 για 12, για “CF σε απουσία απάντησης”: 14 
αντί για 12, για “CF όταν όλα τα µέλη λείπουν”: 

15 αντί για 12)

Εσωτερικός αριθµός 
του τηλεφώνου 
προορισµού

Αστρο και 
εσωτερικός αριθµός 
της οµάδας που θα 

προωθηθεί

Εξωτερικός τόνος 
επιβεβαίωσης 

(συνεχής τόνος 1 
δευτέρου)

ή G
Εσωτερικός αριθµός 
της οµάδας προ-

ορισµού

ή 0r
Αριθµός πρόσβασης 
γραµµής Κέντρου 

+εξωτερικός αριθµός 
του τηλεφώνου 
προορισµού

ή k
Αριθµός Επιλογής 

Σύντοµου Κώδικα του 
τηλεφώνου 
προορισµού 

(αποκλείονται 
ιδιωτικά τηλέφωνα)

f 12 1 *G # f
Εξωτερικός τόνος 
επιβεβαίωσης 

(συνεχής τόνος 1 
δευτερολέπτου)

“CFχωρίς όρους” 
για “CF σε κατειληµµένο”: 13 για 12, για 
“CF σε απουσία απάντησης”: 14 αντί για 
12, για “CF όταν όλα τα µέλη λείπουν”: 

15 αντί για 12)

Αστρο και εσωτερικός 
αριθµός της οµάδας που 

θα προωθηθεί

Εξωτερικός τόνος 
επιβεβαίωσης (συνεχής 
τόνος 1δευτερολέπτου)
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Απενεργοποίηση

Απενεργοποίηση όλων των Προωθήσεων Κλήσεων Οµάδας για µια Οµάδα

Κάποιος πρέπει να είναι προσιτός για Κλήσεις στον εξωτερικό σας αριθµό 
(Προώθηση Κλήσεων MSN/DDI )

Αν θέλετε να είσαστε πάντοτε προσιτοί για εξωτερικές
κλήσεις, ακόµη και αν δεν βρίσκεστε την στιγµή εκείνη
στο σπίτι σας και αν κανείς δεν µπορεί να απαντήσει
στην κλήση στο εσωτερικό τηλέφωνο, χρησιµοποιείστε
την Προώθηση Κλήσεων MSN/DDI.
Χάρη στην Προώθηση Κλήσεων MSN/DDI µπορείτε να
προωθήσετε έναν τηλεφωνικό αριθµό (γραµµή
Κέντρου) (επιλογή που έχει γίνει από εξωτερικό
καλούντα) σε έναν άλλο εξωτερικό τηλεφωνικό αριθµό.
Ετσι αυτές οι κλήσεις µπορούν να απαντηθούν σε άλλο
τηλέφωνο, π.χ. κινητό τηλέφωνο, αν κανείς δεν
απαντήσει στην κλήση εσωτερικά.
Επειδή µπορεί να υπάρχουν πολλές αιτίες µη
απάντησης σε κλήση, π.χ. κανείς δε βρίσκεται εκεί για
µικρή ή µεγάλη χρονική περίοδο ή όλα τα εσωτερικά
τηλέφωνα που είναι προσιτά µε τον ίδιο εξωτερικό
αριθµό είναι κατειληµµένα, έχετε τρεις διαφορετικές
Προωθήσεις Κλήσεων: την “CF χωρίς όρους”, την “CF
σε κατειληµµένο”, και την “CF σε απουσία Απάντησης’’. 
Το ποιά περίπτωση χρειάζεται ποιό κατάλληλο είδος
Προώθησης Κλήσεων MSN/DDI φαίνεται στα κεφάλαια
� προώθηση του καλούντος αριθµού “χωρίς όρους’’ 

προς εξωτερικούς αριθµούς επειδή κανείς δεν 
βρίσκεται εκεί (σελ. Β-52),

� προώθηση του καλούντος αριθµού “σε κατειληµ-
µένο” προς εξωτερικούς αριθµούς αν όλα τα εσω-
τερικά τηλέφωνα είναι κατειληµµένα (σελ. Β-53),

� προώθηση του καλούντος αριθµού “σε απουσία 
Απάντησης” προς εξωτερικούς αριθµούς αν κανείς 
δεν απαντά στην κλήση (σελ. Β-53).

Για κάθε από τις τρεις Προωθήσεις Κλήσεων µπορεί να
διαµορφωθεί κάποιος άλλος προορισµός προώθησης.
Αν οι “CF σε κατειληµµένο”, “CF σε απουσία Απάντη-
σης” ενεργοποιηθούν ταυτόχρονα, θα είναι ενεργά και
τα δύο είδη. Εξαρτάται από την περίπτωση - το τηλέ-
φωνο είναι κατειληµµένο ή κανείς δεν απαντά στις
κλήσεις - και η κλήση µπορεί να προωθηθεί στους δια-
φορετικούς τηλεφωνικούς αριθµούς προορισµού.
Αν ενεργοποιηθεί “CF χωρίς όρους” επιπλέον σε “CF
σε κατειληµµένο” και/ή “CF σε απουσία Απάντησης”,
θα είναι ενεργοποιηµένη µόνο η “CF χωρίς όρους”
πράγµα που σηµαίνει ότι όλες οι κλήσεις θα
προωθηθούν στον προορισµό προώθησης της “CF
χωρίς όρους”. Στην περίπτωση αυτή τα άλλα είδη θα
λαµβάνονται υπ’όψη αλλά παραµένουν ενεργά. Μόλις
απενεργοποιηθεί η “CF χωρίς όρους”, τα άλλα είδη
που είνα ενεργοποιηµένα θα γίνουν ενεργά και πάλι.
Για να βεβαιωθείτε ότι καµία Προώθηση Κλήσεων
MSN/DDI δεν είναι ενεργή µπορείτε
� να απενεργοποιήσετε όλες τις Προωθήσεις 

Κλήσεων MSN/DDI που είναι ενεργές για ένα 
εξωτερικό αριθµό (σελ. Β-53).

Σε περίπτωση που ήδη βρίσκεστε στο δρόµο, και
θέλετε να προγραµµατίσετε Προώθηση Κλήσεων,
µπορείτε 
� να προγραµµατίσετε προώθηση µε εξωτερικό 

τηλέφωνο, αφού έχετε φύγει από το σπίτι (σ. Β-53).

☞ Για ενεργοποίηση της Προώθησης Κλήσεων MSN/DDI θα
πρέπει να υπάρχει εξουσιοδότηση διαµορφωµένη για το
τηλέφωνο µε τη βοήθεια του προγράµµατος διαµόρφωσης.
Στις εργοστασιακές ρυθµίσεις η Προώθηση Κλήσεων MSN/
DDI δεν εκτελείται µε τη βοήθεια του ∆ηµόσιου Κέντρου, αλλά
µέσω του 2ου καναλιού (Β’) του COMmander Basic. Αν αυτή

η ρύθµιση άλλαξε µε το πρόγραµµα διαµόρφωσης COMset,
θα πρέπει να περιµένετε λίγο περισσότερο για τον τόνο
επιβεβαίωσης από ότι συνήθως, επειδή η CF προγραµµατί-
στηκε στο ∆ηµόσιο Κέντρο. 

f 12 0 *G # f
Εξωτερικός τόνος 

επιβεβαίωσης (συνεχής 
τόνος 1 δευτερολέπτου)

“CFχωρίς όρους”
(για “CF σε κατειληµµένο”: 13 για 12, για “CF σε 
απουσία απάντησης”: 14 αντί για 12, για “CF 
όταν όλα τα µέλη λείπουν”: 15 αντί για 12)

Αστρο και εσωτερικός 
αριθµός της οµάδας που 

θα προωθηθεί

Εξωτερικός τόνος 
επιβεβαίωσης (συνεχής 
τόνος 1δευτερολέπτου)

f 20 n # f
Εξωτερικός τόνος 
επιβεβαίωσης 

(συνεχής τόνος 1 
δευτερολέπτου)

Εσωτερικός αριθµός 
της οµάδας που θα 

προωθηθεί

Εξωτερικός τόνος 
επιβεβαίωσης 

(συνεχής τόνος 1 
δευτερολέπτου)



B-52 Κάποιος πρέπει να είναι προσιτός για Κλήσεις στον εξωτερικό σας αριθµό (Προώθηση Κλήσεων MSN/DDI )

∆εν πρέπει να συγχαίετε την Προώθηση Κλήσεων MSN/DDI
µε την συνδροµητική Προώθηση Κλήσεων, αν θέλετε να προ-
ωθήσετε και εσωτερικές κλήσεις. Στην περίπτωση αυτή είναι
δυνατή και η προώθηση σε εσωτερικά τηλέφωνα, π.χ. σε τη-
λέφωνο συνεργάτη ή στον αυτόµατο τηλεφωνητή (βλ. κεφά-
λαιο Κάποιος πρέπει να είναι προσιτός για εσωτερικούς/ εξω-
τερικούς Καλούντες στον τηλεφωνικό σας αριθµό (Συνδροµη-

τική Προώθηση Κλήσεων), σελίδα Β-41). Αλλά η Προώθη-ση
Κλήσεων Οµάδας προσφέρει µε τη σειρά της τις ίδιες δυ-
νατότητες µε την συνδροµητική Προώθηση Κλήσεων - που
σηµαίνει παρέκκλιση από εσωτερικό ή προς εσωτερικό - αλλά
µπορεί να χρησιµοποιηθεί µόνο από οµάδες που έχουν
διαµορφωθεί µέσα στο COMmander Basic.

Προώθηση αριθµού γραµµής Κέντρου “χωρίς όρους’’ σε εξωτερικό τηλέφωνο, επειδή κανείς δεν 
βρίσκεται εκεί

Αν φύγετε από το γραφείο σας και είσαστε σίγουροι ότι τα
άλλα άτοµα που είναι προσιτά µε τον ίδιο τλεφωνικό αριθµό
έχουν και αυτά φύγει, µπορείτε να ενεργοποιήσετε την “Προ-
ώθηση Κλήσεων MSN/DDI χωρίς όρους’’. Χάρη σε αυτήν,

µπορείτε να προωθήσετε τον αριθµό σας γραµµής Κέντρου
(τον οποίο κάνει επιλογή κάποιος εξωτερικός καλών), π.χ.
στο κινητό σας τηλέφωνο. Αν καλείται ο προωθούµενος
αριθµός, τα εσωτερικά τηλέφωνα δεν κουδουνίζουν καν!

Ενεργοποίηση χωρίς εισαγωγή του Τηλεφωνικού Αριθµού επειδή έχει µπει στην µνήµη

Απενεργοποίηση

b 7 Q 12 1 0r **M #
∆ηµόσιο 

συνθηµατικό

“CF χωρίς όρους” (για “CF σε 
κατειληµµένο” το 13 αντί για το 

12) (για “CF σε απουσία 
απάντησης” το 14 αντί για το 12)

Αριθµός πρόσβασης 
γραµµής Κέντρου και 
εξωτερικός αριθµός του 
τηλεφώνου προορισµού

2 φορές άστρο και ο δικός 
σας εξωτερικός αριθµός που 

θα προωθηθεί (χωρίς 
πρόθεµα περιοχής)

ή k
Αριθµός Επιλογής Σύντοµου 

Κώδικα του τηλεφώνου 
προορισµού (αποκλείονται 

ιδιωτικά τηλέφωνα)

b7Q12 1 **M#
∆ηµόσιο 

συνθηµατικό

“CF χωρίς όρους” (για “CF σε 
κατειληµµένο” το 13 αντί για το 

12) (για “CF σε απουσία 
απάντησης” το 14 αντί για το 12)

2 φορές άστρο και ο δικός σας 
εξωτερικός αριθµός που θα 
προωθηθεί (χωρίς πρόθεµα 

περιοχής)

b7Q12 0 **M #
∆ηµόσιο 

συνθηµατικό

“CF χωρίς όρους” (για “CF σε 
κατειληµµένο” το 13 αντί για το 

12) (για “CF σε απουσία 
απάντησης” το 14 αντί για το 12)

2 φορές άστρο και ο δικός σας 
εξωτερικός αριθµός που θα 
προωθηθεί (χωρίς πρόθεµα 

περιοχής)



Ρυθµίσεις Χρήστη B-53

Προώθηση αριθµού γραµµής Κέντρου “σε κατειληµµένο” προς εξωτερικό τηλέφωνο αν τα εσωτερικά 
τηλέφωνα είναι κατειληµµένα προς το παρόν

Με ενεργοποιηµένη “Προώθηση Κλήσεων MSN/DDI σε κα-
τειληµµένο’’ η προώθηση σε εξωτερικό τηλέφωνο θα πραγ-
µατοποιηθεί µόνο αν όλα τα εσωτερικά τηλέφωνα, που είναι
προσιτά µε αυτόν τον αριθµό γραµµής Κέντρου, είναι κατει-
ληµµένα. Αυτό συµπεριλαµβάνει και το δικό σας τηλέφωνο.

Ο τρόπος µε τον οποίο ενεργοποιείται/ απενεργοποιείται η
“Προώθηση Κλήσεων MSN/DDI σε κατειληµµένο” φαίνεται
στη σελίδα Β-52. Τα ψηφία 12 πρέπει απλά να αντικατα-
σταθούν µε τα 13 για να ενεργοποιηθεί/ απενεργοποιηθεί
η “CF σε κατειληµµένο” αντί για “CF χωρίς όρους”.

Προώθηση αριθµού γραµµής Κέντρου “σε απουσία Απάντησης” προς εξωτερικό τηλέφωνο αν κανείς 
δεν απαντά στην Κλήση

Αν µετακινείστε συχνά µεταξύ γραφείου και των πελατών σας
και δεν θέλετε κάθε φορά να ενεργοποιείτε/ απενεργοποιείτε
την Προώθηση Κλήσεων, µπορείτε να προωθήσετε τον
τηλεφωνικό σας αριθµό γραµµής Κέντρου (που γίνεται επιλο-
γή από εξωτερικό καλούντα), π.χ. στο κινητό σας τηλέφωνο
σαν προφύλαξη. Τότε, αν σας καλέσει κάποιος, τα εσωτερικά
τηλέφωνα θα κουδουνίσουν µόνο για 20 δευτερόλεπτα (αριθ-
µός διαµόρφωσιµος). Αν µέσα στον χρόνο αυτό δεν αναση-

κωθεί κανένα ακουστικό, θα αρχίσει να κουδουνίζει το κινητό
σας τηλέφωνο.
Ο τρόπος µε τον οποίο ενεργοποιείται/ απενεργοπιείται η
“Προώθηση κλήσεων MSN/DDI σε απουσία Απάντησης’’
φαίνεται στη σελίδα Β-52. Τα ψηφία 12 πρέπει απλά να
αντι-κατασταθούν µε τα 14 για να ενεργοποιηθεί η “CF σε
απουσία Απάντησης” αντί για “CF χωρίς όρους”.

Απενεργοποίηση όλων των ενεργών Προωθήσεων Κλήσεων MSN/DDI για έναν αριθµό γραµµής 
Κέντρου

Αν δεν είσαστε εντελώς σίγουροι ποιό είδος Προώθησης
Κλήσεων MSN/DDI έχετε ενεργοποιήσει και θέλετε να βεβαι-

ωθείτε ότι όλα είναι απενεργοποιηµένα, µπορείτε να το
κάνετε µε τον παρακάτω προγραµµατισµό.

Προγραµµατισµός Προώθησης Κλήσεων MSN/DDI από εξωτερικό τηλέφωνο αν βρισκόσαστε “εκτός 
γραφείου”

Η Προώθηση Κλήσεων MSN/DDI µπορεί να προγραµµατι-
στεί και από εξωτερικό τηλέφωνο. Χρειάζεστε µια συσκευή
DTMF ή συσκευή αποστολής DTMF. Το COMmander Basic
θα πρέπει να διαµορφωθεί αντίστοιχα µε το πρόγραµµα δια-
µόρφωσης COMset.
Θα πρέπει να γνωρίζετε την αποµακρυσµένη µεταγωγή και
τον προγραµµατισµό MSN/DDI, καθώς και το εξωτερικό συν-
θηµατικό που είναι διαµορφωµένο µε το πρόγραµµα
διαµόρφωσης COMset.
Αν ξεκινήσετε τον προγραµµατισµό µε κλήση του
COMmander Basic και εισάγετε το εξωτερικό συνθηµατικό,
θα ακούσετε τον εξωτερικό τόνο επιβεβαίωσης. Τότε θα
µπορέσετε να διαµορφώσετε την Προώθηση Κλήσεων MSN/

DDI. Μετά τον επιτυχή προγραµµατισµό, θα ακούσετε πάλι
τον εξωτερικό τόνο επιβεβαίωσης. Τότε µπορείτε να αποθέ-
σετε το ακουστικό ή να κάνετε και άλλες ρυθµίσεις.
Αν εισάγετε λάθος κωδικό ή αν αργήσετε να εισάγετε τον
κωδικό, θα ακούσετε τόνο κατειληµµένου. Στην περίπτωση
αυτή θα πρέπει να αποθέσετε το ακουστικό και να προ-
σπαθήσετε πάλι.
Αν εισάγετε κατά λάθος τον αριθµό που θέλετε να προωθηθεί
µε περισσότερα ψηφία απ’ όσα πρέπει, θα ακούσετε
εναλλαγή υψηλού και χαµηλού τόνου (αρνητικός τόνος
επιβεβαίωσης). Από την κατάσταση αυτή θα µπορείτε να
ξεκινήσετε πάλι - µετά τον τόνο - χωρίς όρους.

Ξεκίνηµα εξωτερικού Προγραµµατισµού

b 7 Q 10 M #
∆ηµόσιο συνθηµατικό

Ο δικός σας αριθµός 
γραµµής Κέντρου που 
έχει προωθηθεί ( χωρίς 
πρόθεµα περιοχής )

b M f 7 W f
Εξωτερικό 
τηλέφωνο

Αποµακρυσµένη µεταγω-
γή και προγραµµατισµός 

MSN/DDI

Τόνος 
(1δευτέρου) (συνεχίζετε µε DTMF) Εξωτερικό 

συνθηµατικό 

Εξωτερικός τόνος 
επιβεβαίωσης (συνεχής 

τόνος 1 δευτέρου)



B-54 Κάποιος πρέπει να είναι προσιτός για Κλήσεις στον εξωτερικό σας αριθµό (Προώθηση Κλήσεων MSN/DDI )

Ενεργοποίηση µε την εισαγωγή νέου Τηλεφωνικού Αριθµού

Ενεργοποίηση χωρίς εισαγωγή νέου Τηλεφωνικού Αριθµού επειδή ο Αριθµός έχει ήδη αποθηκευθεί στην µνήνη

Απενεργοποίηση

Απενεργοποίηση όλων των Προωθήσεων Κλήσεων MSN/DDI για αριθµό γραµµής Κέντρου

f 12 1 0r **M # f
Εξωτερικός 

τόνος 
επιβεβαίωσης 

(συνεχής τόνος 1 
δευτέρου)

“CF χωρίς όρους” (για “CF σε 
κατειληµµένο” το 13 αντί για το 12) 
(για “CF σε απουσία απάντησης” 

το 14 αντί για το 12)

Αριθµός πρόσβασης γραµµής 
Κέντρου και εξωτερικός 
αριθµός του τηλεφώνου 

προορισµού

2 φορές άστρο και εξωτερικός 
αριθµός του τηλεφώνου που 

θα προωθηθεί (χωρίς 
πρόθεµα περιοχής)

Εξωτερικός 
τόνος 

επιβεβαίωσης 
(συνεχής τόνος 1 

δευτέρου)

ή k
∆ηµόσιος αριθµός σύντοµου 

κώδικα του τηλεφώνου 
προορισµού (αποκλείονται 

ιδιωτικά τηλέφωνα)

f 12 1 **M # f
Εξωτερικός τόνος 
επιβεβαίωσης 

(συνεχής τόνος 1 
δευτέρου)

“CF χωρίς όρους” (για “CF σε κατειληµµένο” 
το 13 αντί για το 12) (για “CF σε απουσία 

απάντησης” το 14 αντί για το 12)

2 φορές άστρο και εξωτερικός 
αριθµός του τηλεφώνου που θα 
προωθηθεί (χωρίς πρόθεµα 

περιοχής)

Εξωτερικός τόνος 
επιβεβαίωσης 

(συνεχής τόνος 1 
δευτέρου)

f 12 0 **M # f
Εξωτερικός τόνος 
επιβεβαίωσης 

(συνεχής τόνος 1 
δευτερολέπτου)

“CF χωρίς όρους” (για “CF σε κατειληµµένο” 
το 13 αντί για το 12) (για “CF σε απουσία 

απάντησης” το 14 αντί για το 12)

2 φορές άστρο και εξωτερικός 
αριθµός του τηλεφώνου που θα 
προωθηθεί (χωρίς πρόθεµα 

περιοχής)

Εξωτερικός τόνος 
επιβεβαίωσης 

(συνεχής τόνος 1 
δευτέρου)

f 10 n # f
Εξωτερικός τόνος 

επιβεβαίωσης (συνεχής 
τόνος 1 δευτέρου)

Εξωτερικός αριθµός που έχει προωθηθεί 
(χωρίς πρόθεµα περιοχής)

Εξωτερικός τόνος 
επιβεβαίωσης (συνεχής 

τόνος 1 δευτέρου)



Ρυθµίσεις Χρήστη B-55

Η Τηλεφωνική Συσκευή σαν µέλος Οµάδας
Το ΡΒΧ µπορεί να διαχειρίζεται οµάδες µέσα στους εσω-
τερικούς συνδροµητές. Οι συνδροµητές µπορούν να είναι µέ-
λη πολλών οµάδων. Οι οµάδες αυτές µπορούν να χρησιµο-
ποιηθούν για να βρείτε τους εσωτερικούς συνδροµητές ορι-
σµένων τµηµάτων (π.χ. υποστήριξης, marketing,
πωλήσεων).
Μια οµάδα έχει, όπως και κάθε εσωτερικός συνδρο-µητής,
έναν εσωτερικό αριθµό. Μάλιστα, ορισµένες ρυθµίσεις έχουν
χειρισµό όπως ένας εσωτερικός συνδροµητής. Για τις οµάδες
µπορεί να διαµορφωθεί η εκτροπή κλήσεων (εξωτερική και
πόρτας). Ακόµη, µπορεί να προωθηθεί ο αριθµός οµάδας σε
εσωτερικό ή εξωτερικό συνδροµητή (Προώθηση Κλήσεων
Οµά-δας).
Η συµµετοχή σας σε µια οµάδα δεν σηµαίνει ότι πάντοτε θα
καλείστε όταν θα καλείται η οµάδα σας. Αν δεν θέλετε να είστε
προσιτοί για ορισµένο χρόνο µε τον αριθµό κλήσης της
οµάδας, αλλά µόνο µε τον προσωπικό σας αριθµό, µπορείτε
να “διαγραφείτε’’ από την οµάδα αυτή. 
Με τον τρόπο αυτό υπάρχουν ενεργά και παθητικά µέλη της
οµάδας. Η λειτουργία αυτή ίσως είναι σηµαντική για µέλη
θερµών γραµµών (hotlines) ή κέντρων κλήσεων που δεν θέ-
λουν να είναι προσιτά στους πελάτες τους 24 ώρες το 24ωρο.
Η λειτουργία οµάδας δεν θα ισχύει για συνδροµητή που “δια-
γράφεται”, αλλά µόνο για ορισµένη χρονική περίοδο. Υπάρ-
χουν τρεις διαφορετικοί τρόποι “εγγραφής”: 
� εισερχόµεος + εξερχόµενος
� µόνο εισερχόµενος
� µόνο εξερχόµενος
Οι περισσότεροι χρήστες επιλέγουν την πρώτη δυνατότητα.
Συνδροµητής που αποτελεί µέλος πολλών οµάδων µπορεί
ταυτόχρονα να εγγραφεί µόνο “εξερχόµενος” σε µια οµάδα.
Αν στην περίπτωση αυτή θέλετε να λαµβάνει και στις κλήσεις
των άλλων οµάδων, µπορεί να “εγγραφεί” σε αυτές σαν “ει-

σερχόµενος”. Ετσι θα βρίσκεται στην διανοµή κλήσεων πε-
ρισσοτέρων οµάδων για εσωτερικέςκλήσεις, κλήσεις Κέ-
ντρου και κλήσεις τερµατικού πόρτας. 
Με “εξερχόµενη εγγραφή” σε ορισµένη οµάδα, ο συνδροµη-
τής λαµβάνει ορισµένα χαρακτηριστικά/ εξουσιοδοτήσεις της
οµάδας που θα αντικαταστήσουν τα δικά του χαρακτηριστι-
κά/ εξουσιοδοτήσεις σαν ιδιαίτερου συνδροµητή στην περί-
πτωση εξερχόµενων επιχειρηµατικών κλήσεων:
� Εξουσιοδότηση εξερχόµενης γραµµής για 

επιχειρησιακές κλήσεις 
� Ενεργοποίηση αριθµών φραγής/ αποφραγής για 

επιχειρησιακές κλήσεις 
� Εξουσιοδότηση Επιλογής Σύντοµου Κώδικα για 

επιχειρησιακές κλήσεις 
� Εµφάνιση αριθµού καλούντος για επιχειρησιακές κλήσεις 
� Προτεινόµενη γραµµή Κέντρου για επιχειρησιακές 

κλήσεις 
Αν έχετε διαµορφωθεί σαν µέλος µιας µόνο οµάδας, µπορείτε
να κάνετε
� εγγραφή/ διαγραφή µόνο σαν µέλος µιας οµάδας (σ.55).
Αν είστε µέλος πολλών οµάδων, επιτρέπεται να εγγραφείτε
“εξερχόµενοι” σε µια µόνο οµάδα. Αν προσπαθήσετε να εγ-
γραφείτε “εξερχόµενοι” σε διαφορετικές οµάδες, θα εγγρα-
φείτε “εξερχόµενοι” µόνο στην τελευταία οµάδα που θα προ-
σπαθήσετε. Στις άλλες οµάδες θα εγγραφείτε µόνο “εισερ-
χόµενοι”.
� εγγραφή/ διαγραφή σαν µέλος πολλών οµάδων (σ.56).
Για να είστε βέβαιοι ότι όλα τα µέλη µιας οµάδας έχουν δια-
γραφεί (π.χ. για CF οµάδας στον αυτόµατο τηλεφωνητή
“όλων των διεγραµµένων”), το τελευταίο διαθέσιµο µέλος
οµάδας µπορεί να κάνει 
� διαγραφή όλων των µελών µιας οµάδας (σελ. Β-56).

☞ Μόνο ο συνδροµητής που έχει διαµορφωθεί για οµάδα µε το
πρόγραµµα διαµόρφωσης COMset, θα µπορεί να “εγγραφεί”
µε την βοήθεια τηλεφωνικής συσκευής.
Μπορείτε ακόµη να εγγραφείτε/ διαγραφείτε άνετα µε την βο-
ήθεια του καταλόγου της τηλεφωνικής συσκευής συστήµατος.

Στις εργοστασιακές ρυθµίσεις όλα τα µέλη είναι διεγραµµένα.
Πριν πραγµατοποιήσετε την πρώτη κλήση σας σαν µέλος
οµάδας, πρέπει να εγγραφείτε.

Εγγραφή/ ∆ιαγραφή σαν µέλος Οµάδας, αν είστε µέλος µόνο µιας Οµάδας

b 7 Q 40 S #
Τηλέφωνο 

µέλους 
οµάδας

∆ηµόσιο 
συνθηµατικό Εισερχόµενη και εξερχόµενη 1: εγγραφή, 0: 

διαγραφή

ή 41
Εισερχόµενη µόνο

ή 42
Εξερχόµενη µόνο



B-56 Η Τηλεφωνική Συσκευή σαν µέλος Οµάδας

Εγγραφή/ ∆ιαγραφή σαν µέλος Οµάδας, αν είστε µέλος πολλών Οµάδων

Εισερχόµενη/ εξερχόµενη εγγραφή/ διαγραφή σε οµάδα, διαγραφή από Οµάδα

Εισερχόµενη εγγραφή σε Οµάδα, διαγραφή από Οµάδα

Εξερχόµενη εγγραφή σε Οµάδα, διαγραφή από Οµάδα

∆ιαγραφή από όλες τις Οµάδες

☞ Αν προσπαθήσετε να κάνετε “εξερχόµενη εγγραφή’’ σε δια-
φορετικές οµάδες, θα κάνετε “εξερχόµενη εγγραφή’’ µόνο

στην τελευταία οµάδα, όπου θα γίνει η προσπάθεια.
Στις άλλες οµάδες θα γίνει µόνο “εισερχόµενη εγγραφή’’.

∆ιαγραφή όλων των µελών µιας Οµάδας

b 7 Q 40 S G #
Τηλέφωνο 

µέλους 
οµάδας

∆ηµόσιο 
συνθηµατικό

Εισερχόµενη και 
εξερχόµενη

1: εγγραφή 
0: διαγραφή 

Εσωτερικός αριθµός της 
οµάδας(αν εγγραφείτε σε 

πολλές οµάδες το 
“εξερχόµενη’’ θα ισχύει για την 

τελευταία οµάδα)

b 7 Q 41 S G#
Τηλέφωνο 

µέλους 
οµάδας

∆ηµόσιο 
συνθηµατικό Μόνο εισερχόµενη

1: εγγραφή 
0: διαγραφή Εσωτερικός αριθµός της οµάδας και δίεση

ή #
∆ίεση για όλες τις οµάδες στις οποίες ο 

συνδροµητής είναι µέλος

b 7 Q 42 S G #
Τηλέφωνο 

µέλους 
οµάδας

∆ηµόσιο 
συνθηµατικό Μόνο εξερχόµενη 1: εγγραφή 

0: διαγραφή 

Εσωτερικός αριθµός της οµάδας 
(αν εγγραφείτε σε πολλές 
οµάδες το “εξερχόµενη’’ θα 

ισχύει για την τελευταία οµάδα)

b 7 Q 400 #
Τηλέφωνο µέλους οµάδας ∆ηµόσιο συνθηµατικό

b 7 Q 480 G #
Τηλέφωνο µέλους οµάδας Εσωτερικός αριθµός της οµάδας



Ρυθµίσεις Χρήστη B-57

∆εν θέλετε να Κληθείτε
Αν θέλετε προσωρινά να µη σας ενοχλούν από το τηλέφωνο,
µπορείτε να διαµορφώσετε το COMmander Basic, έτσι ώστε
να µη δέχεστε κλήσεις. Αυτό µπορεί να γίνει
� µε ενεργοποίηση της υπηρεσίας Μην Ενοχλείτε για 

εσωτερικές και εξωτερικές κλήσεις (σελ. Β-57).
Αν υπάρχουν πρόσωπα (οι εσωτερικοί συνδροµητές µπο-
ρούν να σας βρουν µε την Κλήση Προτεραιότητας), που

σε κάθε περίπτωση πρέπει να σας βρουν, µπορείτε
� να απενεργοποιήσετε την υπηρεσία “Μην Ενοχλείτε” για 

ειδικά πρόσωπα (αριθµοί VIP, σελ. Β-57)
Αν θέλετε να µη δέχεστε καθόλου κλήσεις από ορισµένα
άτοµα, µπορείτε
� να διαµορφώσετε την υπηρεσία “Μην Ενοχλείτε” για 

ορισµένα άτοµα (αριθµοί Rodinson, σελ. Β-57).

Υπηρεσία “Μην Ενοχλείτε” για εσωτερικές και εξωτερικές Κλήσεις
Αν δεν θέλετε προσωρινά να σας ενοχλούν από το τηλέφω-
νο, µπορείτε να το διαµορφώσετε έτσι ώστε να απαγορεύσε-
τε εξωτερικές και εσωτερικές κλήσεις. Ο καλών θα ακούει τον
τόνο κατειληµµένου. Ενας εσωτερικός συνδροµητής θα µπο-

ρεί να σας βρεί σε περίπτωση έκτακτης ανάγκης µε Κλήση
Προτεραιότητας. Μπορείτε να κάνετε κλήσεις από τηλεφωνι-
κή συσκευή στην οποία έχει ενεργοποιηθεί η υπηρεσία “Μην
Ενοχλείτε”.

☞ Μπορείτε να διαµορφώσετε την υπηρεσία “Μην Ενοχλείτε”
στον κατάλογο της τηλεφωνικής συσκευής (βλ. βιβλίο

οδηγιών της τηλεφωνικής συσκευής).

Απενεργοποίοηση του “Μην Ενοχλείτε” για ειδικά άτοµα για εξωτερικές Κλήσεις (Aριθµοί VIP)
Αν θέλετε να είστε προσιτοί σε ορισµένα άτοµα µε
ενεργοποιηµένη την υπηρεσία “Μην Ενοχλείτε’’, µπορείτε να
εισάγετε τους εξωτερικούς τους αριθµούς σε έναν κατάλογο
VIP µε τη βοήθεια του λογισµικού PC COMtools (σελίδα Β-
84). Ο κατάλογος VIP ισχύει για όλους τους συνδροµητές και

µπορείτε να τον ενεργοποιήσετε ή να τον απενεργοποιήσετε
για το τηλέφωνό σας, αν αυτό χρειάζεται. Για να αναγνωρίζει
το ΡΒΧ τον καλούντα, χρειάζεται η εµφάνιση του αριθµού
καλούντος. 

Απαγόρευση Κλήσεως από ορισµένα πρόσωπα (Κατάλογος Robinson)
Αν δεν θέλετε να καλείστε από ορισµένα πρόσωπα, µπορείτε
να εισάγετε τους εξωτερικούς τους τηλεφωνικούς αριθµούς
στον κατάλογο Robinson µε το λογισµικό PC software COM-
tools (σελίδα Β-84).
Αυτός ο κατάλογος Robinson ισχύει για όλους τους συνδρο-

µητές και µπορείτε να τον ενεργοποιήσετε ή να τον απενερ-
γοποιήσετε για το τηλεφωνό σας, αν αυτό χρειάζεται. Για να
αναγνωρίζει το ΡΒΧ τον καλούντα, χρειάζεται η εµφάνιση του
αριθµού καλούντος. Μπορείτε να ενεργοποιήσετε τον κατά-
λογο Robinson για οµάδες, µε το λογισµικό διαµόρφωσης
COMset.

b 7 Q 26 S #
Τηλεφωνική σας συσκευή ∆ηµόσιο συνθηµατικό 1: λειτουργία 0: εκτός λειτουργίας

b 7 Q 34 S #
Τηλεφωνική σας συσκευή ∆ηµόσιο συνθηµατικό 1:ενεργοποίηση καταλόγου

0:απενεργοποίηση καταλόγου

b 7 Q 35 S #
Τηλεφωνική σας συσκευή ∆ηµόσιο συνθηµατικό 1:ενεργοποίηση καταλόγου

0:απενεργοποίηση καταλόγου



B-58 Θέλετε να ελέγχετε και να κάνετε οικονοµία στις Χρεώσεις

Θέλετε να ελέγχετε και να κάνετε οικονοµία στις Χρεώσεις
Αν θέλετε να κάνετε οικονοµία στις χρεώσεις µε επιλογή της
φτηνότερης τηλεφωνικής εταιρείας, µπορείτε
� να χρησιµοποιήσετε την αυτόµατη Οδευση Ελάχιστου 

Κόστους (σελίδα Β-68).
Ο επόπτης του ΡΒΧ µπορεί να διαµορφώνει ένα Οριο Κό-
στους Κλήσεων για κάθε τηλέφωνο προκειµένου να περιο-
ρίσει το κόστος του τηλεφωνικού λογαριασµού. Για να δείτε
την κατάσταση αυτού του λογαριασµού, µπορείτε

� να ζητήσετε την κατάσταση του λογαριασµού Ορίου 
Κόστους Κλήσεων (σελίδα Β-58).

Για να ελέγχετε τις χρεώσεις για κάθε συνδροµητή, οι χρεώ-
σεις βρίσκονται αποθηκευµένες σε µνήµη ξεχωριστά για κάθε
συνδροµητή. Κατά καιρούς µπορείτε 
� να ζητάτε να µάθετε το άθροισµα των χρεώσεων (σελίδα 

Β-58).
µε την τηλεφωνική σας συσκευή.

Ενεργοποίηση εξωτερικής όδευσης Κλήσεων µέσω πολλών Τηλεφωνκών Εταιρειών (Αυτόµατη 
Οδευση Ελάχιστου Κόστους)

Το COMmander Basic σας δίνει την δυνατότητα να
καλείτε εύκολα και χωρίς προηγούµενη σκέψη, µέσω
της φτηνότερης διαθέσιµης τηλεφωνικής εταιρείας.
Αυτό ονοµάζεται αυτόµατη Οδευση Ελάχιστου Κό-
στους (LCR). Προκειµένου να χρησιµοποιήσετε αυτό
το χαρακτηριστικό πρέπει να διαµορφώσετε αρκετές
δυνατότητες µε το λογισµικό PC Soft-LCR (σελ. Β-86).
Μπορείτε να ενεργοποιήσετε αυτό το χαρακτηριστικό
για κάθε ξεχωριστό συνδροµητή µε την τηλεφωνική
συσκευή. Αν ενεργοποιήσετε την αυτόµατη LCR για
την τηλεφωνική σας συσκευή, το COMmander Basic
θα ψάχνει την φτηνότερη τηλεφωνική εταιρεία για κάθε
εξωτερική κλήση που ξεκινάτε. Η τηλεφωνική εταιρεία
θα εξαρτάται από τον αριθµό που επιλέγετε, από την
ηµεροµηνία και από την ώρα. Ο κωδικός αριθµός της

τηλεφωνικής εταιρείας θα επιλέγεται αυτόµατα πριν
από τον εξωτερικό αριθµό.
Παράδειγµα: Μπορείτε να καλέσετε έναν συνεργάτη
κάποια ∆ευτέρα στις 11:00. Ο αριθµός είναι 5 53 06/92
00 - 700. Το COMmander Basic αναγνωρίζει το πρόθε-
µα περιοχής σαν τοπική κλήση. Την ώρα αυτή έστω ότι
η ΧΧ (0 10 10) έχει το φτηνότερο τιµολόγιο για εσάς την
∆ευτέρα πρωί στις 11:00. Εχετε διαµορφώσει κατάλ-
ληλα στον πίνακα τον κώδικα της τηλεφωνικής
εταιρείας, την ώρα και το πρόθεµα περιοχής για αυτή
την τοπική ζώνη. Τότε το COMmander Basic θα κάνει
επιλογή πρώτα τον κώδικα της εταιρείας και ύστερα
τον τηλεφωνικό αριθµό. Ο πλήρης αριθµός του οποίου
θα γίνει η επιλογή από το COMmander Basic, θα είναι:
0 10 10 - 0 53 06 / 92 00-700.

Ερώτηση για την κατάσταση του Ορίου Κόστους Κλήσεων

Ερώτηση για το Σύνολο των Χρεώσεων

b 7 Q 93 S #
Τηλεφωνική σας 

συσκευή ∆ηµόσιο συνθηµατικό 1: λειτουργία
0: εκτός λειτουργίας

b 7 Q 72 # f
Τηλεφωνική σας 

συσκευή ∆ηµόσιο συνθηµατικό Εξοδος του λογαριασµού ψηφίο προς ψηφίο µε 
τόνο επιβεβαίωσης (παράδειγµα: σελ. Β-13)

b 7 Q 71 # f
Τηλεφωνική σας 

συσκευή ∆ηµόσιο συνθηµατικό Εξοδος του λογαριασµού ψηφίο προς ψηφίο µε 
τόνο επιβεβαίωσης (παράδειγµα: σελ. Β-13)



Ρυθµίσεις Χρήστη B-59

Θέλετε να απλοποιήσετε την Επιλογή εξωτερικών Αριθµών
Για να µην εισάγετε κάθε φορά εξωτερικούς αριθµούς που
χρησιµοποιείται συχνά, µπορείτε να τους αντιστοιχίσετε µε
έναν τετραψήφιο Αριθµό επιλογής Σύντοµου Κώδικα. Στην
θέση του αριθµού επιλογής γραµµής Κέντρου 0 + του εξωτε-
ρικού αριθµού, θα κάνετε επιλογή του αριθµού Σύντοµου Κώ-
δικα. Το COMmander Basic θα κάνει αυτόµατη επιλογή του
αριθµού πρόσβασης γραµµής Κέντρου και του αριθµού που
βρίσκεται στη µνήµη. 
Ο αριθµός µπορεί να αποθηκευτεί µε το λογισµικό PC COM-
tools (σελ. Β-84) στην µνήµη Αριθµών Επιλογής Σύντοµου
Κώδικα. Αν δεν υπάρχει προσωπικός υπολογιστής µπορείτε
να κάνετε διαµόρφωση και µε τηλεφωνική συσκευή των 

� δηµόσιων Αριθµών Επιλογής Σύντοµου Κώδικα (σελ. Β-
59)

� ιδιωτικών Αριθµών Επιλογής Σύντοµου Κώδικα (σελ. Β-
59).

� Αριθµών Επιλογής Σύντοµου Κώδικα έκτακτης ανάγκης 
(σελ. Β-76)

Με το λογισµικό PC COMtools µπορείτε να εισάγετε “Αριθ-
µούς Επιλογής Σύντοµου Κώδικα µε 100 ψηφία’’. Οι αριθµοί
αυτοί µπορούν να περιέχουν γράµµατα και σύµβολα για να
εισάγετε προκαθορισµένα µηνύµατα σε συσκευές τηλε-
ειδοποίησης.

Εισαγωγή δηµόσιων Αριθµών Επιλογής Σύντοµου Κώδικα

Εισαγωγή δηµόσιων Αριθµών Σύντοµου Κώδικα

∆ιαγραφή δηµόσιου Αριθµού Επιλογή Σύντοµου Κώδικα

Εισαγωγή ιδιωτικών Αριθµών Επιλογής Σύντοµου Κώδικα
Οι αριθµοί αυτοί είναι διαθέσιµοι µόνο στην τηλεφωνική
συσκευή που χρησιµοποιείται για προγραµµατισµό. Ετσι
πρέπει να προγραµµατίσετε τον ιδιωτικό Αριθµό Επιλογής

Σύντοµου Κώδικα µε την τηλεφωνική συσκευή που θα
χρησιµοποιηθεί αργότερα για πρόσβαση των αριθµών.

Εισαγωγή ιδιωτικών Αριθµών Επιλογής Σύντοµου Κώδικα

∆ιαγραφή ιδιωτικών Αριθµών Επιλογής Σύντοµου Κώδικα

b 7 Q 31 m r #
∆ηµόσιο 

συνθηµατικό
Αριθµός Επιλογής 
Σύντοµου Κώδικα

Αριθµός µε κατά µέγιστο 20 ψηφία (χωρίς τον 
αριθµό “0” πρόσβασης γραµµής Κέντρου!)

b 7 Q 31 m #
∆ηµόσιο 

συνθηµατικό
Αριθµός Επιλογής 
Σύντοµου Κώδικα

b 7 Q 30 l r #
Τηλεφωνική σας 

συσκευή
∆ηµόσιο 

συνθηµατικό
Αριθµός Επιλογής 
Σύντοµου Κώδικα

Αριθµός µε κατά µέγιστο 20 ψηφία (χωρίς τον 
αριθµό “0” πρόσβασης γραµµής Κέντρου!)

b 7 Q 30 l #
Τηλεφωνική σας 

συσκευή
∆ηµόσιο 

συνθηµατικό
Αριθµός Επιλογής 
Σύντοµου Κώδικα



B-60 Θέλετε να χρησιµοποιήσετε την λειτουργία Αφύπνησης του COMmander Basic

Θέλετε να χρησιµοποιήσετε την λειτουργία Αφύπνησης του COMmander Basic
Κάθε εσωτερικός συνδροµητής του COMmander Basic
µπορεί να διαµορφώσει µόνος του 
� τον χρόνο και την ενεργοποίηση αφύπνισης (σελ. Β-60)
Αν έχετε ενεργοποιήσει επαναληπτική αφύπνιση, η
λειτουργία θα παραµείνει
� µέχρι να απενεργοποιήσετε την αφύπνιση (σελ. Β-61)

Από την στιγµή που έχει γίνει η διαµόρφωση, ο χρόνος
αφύπνισης θα παραµείνει στη µνήµη µέχρι να διαµορφώσετε
άλλο χρόνο. Στην τηλεφωνική σας συσκευή θα µπορείτε
� να ρωτήσετε για τον χρόνο αφύπνισης (σελ. Β-61)
Οι χρόνοι αφύπνισης µπορούν να διαµορφωθούν και µε το
λογισµικό PC COMtools (σελ. Β-84).

☞ Μπορείτε να διαµορφώσετε άνετα την αφύπνιση στον κατά-
λογο της τηλεφωνικής συσκευής συστήµατος (βλ. βιβλίο οδη-
γιών της τηλεφωνικής συσκευής). Ο χρόνος αφύπνισης δεν
θα ισχύει µετά από διακοπή της τροφοδοσίας ή µετά από επα-
νεργοποίηση του ΡΒΧ. Μια εξερχόµενη κλήση µπορεί να ρυθ-

µίσει το ρολόι και να ενεργοποιήσει πάλι την λειτουργία. (Στην
περίπτωση αυτή, µπορείτε να διαµορφώσετε µε το πρόγραµ-
µα διαµόρφωσης COMset και να αφήσετε το PBX να κάνει
αυτόµατη κλήση).

∆ιαµόρφωση Χρόνου Αφύπνισης και ενεργοποίηση της λειτουργίας
Ο χρόνος αφύπνισης µπορεί να ενεργοποιηθεί για λειτουργία
µίας φοράς ή επαναληπτικά. Αν θέλετε να έχετε κλήση αφύ-
πνισης πάντοτε την ίδια ώρα, πρέπει να κάνετε διαµόρφωση
“επαναληπτικής αφύπνισης”.
Παράδειγµα: Εχετε ενεργοποιήσει τον χρόνο αφύπνισης
“από ∆ευτέρα µέχρι Παρασκευή στις 12:30”. Αν κάνατε αυτή
την ενεργοποίηση Κυριακή απόγευµα για “αφύπνιση µια
φορά”, θα σας ξυπνήσει την επόµενη ∆ευτέρα στις 12:30.

Υστερα η λειτουργία αφύπνισης θα απενεργοποιηθεί. Αν
έχετε διαµορφώσει τον ίδιο χρόνο αφύπνισης επαναληπτικά,
θα σας ξυπνά και από την Τρίτη µέχρι την Παρασκευή στις
12:30 (κάθε εβδοµάδα, µέχρι να απενεργοποιηθεί η αφύ-
πνιση).
Η τηλεφωνική συσκευή σας θα κουδουνίζει κατά τον χρόνο
διαµόρφωσης για 1 λεπτό. Αν ανασηκώσετε το ακουστικό, θα
ακούσετε την Μουσική σε Αναµονή.

b7Q 76 U Ö #
Τηλεφωνική 
σας συσκευή

∆ηµόσιο 
συνθηµατικό Αφύπνιση µια φορά Χρόνος: 0-23 (ώρες) 0-

59 (λεπτά)
Ηµέρα 1-7: ∆ευτέρα-

Κυριακή

ή 77 ή 8
Για επαναληπτική 

αφύπνιση Σάββατο και Κυριακή

ή 9
∆ευτέρα µέχρι 
Παρασκευή

ή 0
Κάθε ηµέρα

b 7 Q 76 #
Τηλεφωνική σας 

συσκευή ∆ηµόσιο συνθηµατικό Αφύπνιση µια φορά

ή 77
Για επαναληπτική αφύπνιση



Ρυθµίσεις Χρήστη B-61

Απενεργοποίηση της λειτουργίας Αφύπνισης

Ερώτηση για τον Χρόνο Αφύπνισης

Θέλετε να διαµορφώσετε εσωτερικούς Τόνους Επιλογής και να ακούσετε το Αποτέλεσµα
Οι διάφοροι τόνοι στο ακουστικό εκπροσωπούν διαφορετικές
πληροφορίες κατάστασης σχετικά µε το PBX.
Αν βρίσκεστε σε κατάσταση λειτουργίας προγράµµατος, θα
ακούσετε τον τόνο επιβεβαίωσης σαν ένδειξη εισαγωγής του
σωστού συνθηµατικού ή της συµπλήρωσης προγραµµατι-
σµού.
Μετά την ανασήκωση του ακουστικού ή µετά από πίεση του
πλήκτρου FLASH ή του πλήκτρου R θα ακούσετε τον εσωτε-
ρικό τόνο επιλογής. Αυτό σηµαίνει ότι µπορείτε να ξεκινήσετε
τότε την επιλογή αριθµού.

Αν ακούσετε διαφορετικό τόνο από αυτόν που περιγράψαµε
εδώ, τις περισσότερες φορές αυτό είναι ένδειξη λανθασµένης
σειράς επιλογής αριθµών ή έλλειψης εξουσιοδότησης. Για να
εξοικειωθείτε µε τους τόνους, µπορείτε να χρησιµοποιήσετε
την τηλεφωνική σας συσκευή για 
� να ακούσετε τους τόνους επιλογής (σελ. Β-61)
Στις ρυθµίσεις από το εργοστάσιο, ο τόνος επιλογής του ΡΒΧ
(3 φορές σύντοµος τόνος), έχει διαµορφωθεί σαν εσωτερικός
τόνος επιλογής. Αν επιθυµείτε διαφορετικό τόνο, µπορείτε
� να διαµορφώσετε τον δικό σας εσωτερικό τόνο επιλογής 

(σελ. Β-62).

Ακρόαση εσωτερικών Τόνων Επιλογής
Οι διάφοροι τόνοι στο ακουστικό εκπροσωπούν διαφορετικές
πληροφορίες κατάστασης σχετικά µε το PBX. Το COM-
mander Basic παράγει τους παρακάτω τόνους:
Τόνος επιβεβαίωσης: Θα ακούσετε αυτό τον τόνο σε
κατάσταση λειτουργίας προγραµµατισµού, δηλ. σαν ένδειξη
της εισαγωγής του σωστού συνθηµατικού ή της συµπλή-
ρωσης προγραµµατισµού.
Εσωτερικός τόνος επιλογής: Μετά την ανασήκωση του
ακουστικού ή µετά από πίεση του πλήκτρου FLASH ή του
πλήκτρου R, θα ακούτε τον εσωτερικό τόνο επιλογής. Αυτό
σηµαίνει ότι µπορείτε να ξεκινήσετε τότε την επιλογή
αριθµού. Στις ρυθµίσεις από το εργοστάσιο, ο τόνος επιλογής
του ΡΒΧ (3 φορές σύντοµος τόνος), έχει διαµορφωθεί σαν
εσωτερικός τόνος επιλογής. Αν επιθυµείτε διαφορετικό τόνο,
µπορείτε να διαµορφώσετε τον συνεχή τόνο ή τον ειδικό τόνο
επιλογής (κεφάλαιο Αλλαγή εσωτερικού τόνου σήµατος
Κέντρου, σελ. Β-62).
Εξωτερικός τόνος επιλογής: Ο τόνος αυτός είναι ένας
συνεχής τόνος επιλογής. Θα ακούσετε αυτόν τον τόνο µετά
την επιλογή του αριθµού πρόσβασης γραµµής Κέντρου (σε
τηλεφωνική συσκευή άµεσης πρόσβασης γραµµής Κέντρου:
Μετά την ανασήκωση του ακουστικού) σαν ένδειξη πρόσβα-
σης στην γραµµή Κέντρου.

Γραµµή κατειληµµένου: Ο τόνος αυτός είναι ένδειξη κατει-
ληµµένης γραµµής, λάθους στη σειρά προγραµµατισµού ή
έλλειψη άδειας (βλ. και κεφάλαιο Επιλέγετε αριθµό και ακούτε
Τόνο Κατειληµµένου, σελ. Β-23).
Τόνος κουδουνισµού: Ο τόνος αυτός παράγεται µετά την
επιλογή ενός αριθµού ή όταν δέχεστε επανάκληση σαν ένδει-
ξη κλήσεως συνδροµητή.
Τόνος Αναµονής Κλήσεως: Ο τόνος αυτός είναι ένδειξη
άλλου εξωτερικού καλούντος ο οποίος προσπαθεί να επικοι-
νωνήσει µαζί σας. Παράγεται, επίσης, και από εισερχόµενη
κλήση πόρτας ή συναγερµού.
Ειδικός τόνος σήµατος Κέντρου : Ο τόνος αυτός στη θέση
του εσωτερικού σήµατος Κέντρου είναι ένδειξη ενεργού “Μην
Ενοχλείτε”, κλήσης µωρού ή υπηρεσίας συνδροµητικής
Προώθησης Κλήσεων. Επίσης είναι ένδειξη σχεδόν πλήρους
µνήµης πληροφοριών κλήσεων. Αν έχετε διαµορφώσει τον
τόνο αυτό σαν εσωτερικό σήµα Κέντρου, η παραπάνω
ένδειξη δεν θα είναι πλέον δυνατή.
Αν ακούσετε τόνο διαφορετικό από όσους περιγράψαµε στο
βιβλίο οδηγιών, τις περισσότερες φορές θα είναι ένδειξη
λανθασµένης σειράς επιλογής αριθµών ή έλλειψης αδείας.
Για να εξοικειωθείτε µε τους τόνους, µπορείτε να τους ακούτε
µε την τηλεφωνική συσκευή σας µε την παρακάτω

λειτουργία. Αν ήδη ακούτε κάποιο τόνο, µπορείτε να επειλέξετε κάποιο τόνο µε το ψηφίο + #.

b 7 Q 78 #
Τηλεφωνική σας 

συσκευή ∆ηµόσιο συνθηµατικό

b7Q79 # f
τηλεφωνική 
σας συσκευή

∆ηµόσιο 
συνθηµατικό

Εξοδος του λογαριασµού ψηφίο προς ψηφίο ακολουθούµενο από τόνο 
επιβεβαίωσης (το 5ο ψηφίο είναι η ηµέρα της εβδοµάδας 1-7: ∆ευτέρα-
Κυριακή, 8:Σάββατο και Κυριακή, 9: ∆ευτέρα µέχρι Παρασκευή, 0: Κάθε 

ηµέρα) (Παράδειγµα: σελ. Β-13)



B-62 Θέλετε να διαµορφώσετε εσωτερικούς Τόνους Επιλογής και να ακούσετε το Αποτέλεσµα

Αλλαγή εσωτερικού Τόνου Σήµατος Κέντρου

N

b 7 Q 96 1 # f
∆ηµόσιο 

συνθηµατικό
Συνεχής τόνος σήµατος 

Κέντρου
Τόνος που 
επιλέξατε

και/ή 2
Τόνος επιλογής PBX (3 φορές 

σύντοµος)

και/ή 3
Τόνος επιβεβαίωσης

και/ή 4
Τόνος κατειληµµένου

και/ή 5
Ειδικός τόνος σήµατος 

Κέντρου

και/ή 6
Τόνος κουδουνισµού

και/ή 7
Τόνος αναµονής κλήσεως 

(χτύπηµα)

b 7 Q 95 0 #
Τηλεφωνική σας 

συσκευή ∆ηµόσιο συνθηµατικό Τόνος που επιλέξατε

ή 1
Τόνος επιλογής PBX 
(3φορές σύντοµος)

ή 2
Ειδικός τόνος σήµατος 
Κέντρου (διακοπτόµενος 

παλµός)



Ρυθµίσεις Χρήστη B-63

Θέλετε να διαµορφώσετε Σκοπούς Κουδουνισµού και να ακούσετε το Αποτέλεσµα
Για να ξεχωρίσετε δύο διαφορετικές τηλεφωνικές συσκευές
στο ίδιο δωµάτιο, µπορείτε
� να αλλάξετε τον σκοπό κουδουνισµού για εσωτερικές 

κλήσεις (σελ. Β-63)
Για να ξεχωρίζετε εξωτερικές κλήσεις σε διαφορετικούς
αριθµούς (π.χ. 1ος ΜSN: ιδιωτικός, 2ος MSN: επιχειρηµα-
τικός) στην ίδια συσκευή, µπορείτε

� να διαµορφώσετε διαφορετικούς σκοπούς κουδουνισµού 
για εξωτερικές κλήσεις (σελ. Β-75)

Για να εξοικειωθείτε µε τις διάφορες δυνατότητες σκοπών
κουδουνισµού για την τηλεφωνική σας συσκευή, µπορείτε
� να τους ακούσετε µε αναλογική τηλεφωνική συσκευή 

(σελ Β-63).

☞ Πολλές συσκευές ISDN υποστηρίζουν µόνο τον σκοπό 1
φορά συνεχής. Η συσκευή συστήµατος µπορεί να υποστη-

ρίξει περισσότερες διαφορετικές µελωδίες κουδουνισµού (βλ.
βιβλίο οδηγιών της τηλεφωνικής συσκευής).

∆ιαµόρφωση Σκοπού Κουδουνισµού για εσωτερικές Κλήσεις
Η ρύθµιση από το εργοστάσιο για αναλογικούς συνδροµητές
είναι ο κουδουνισµός 3 φορές σύντοµος. Πολλές συσκευές
ISDN υποστηρίζουν µόνο τον σκοπό 1 φορά συνεχής, και

έτσι αυτός ο σκοπός έχει προδιαµορφωθεί στις ρυθµίσεις
εργοστασίου.

Ακρόαση Σκοπών Κουδουνισµού για εσωτερικές, εξωτερικές Κλήσεις και Κλήσεις συναγερµού

b 7 Q 97 0 #
Αντίστοιχη τηλεφωνική 

συσκευή ∆ηµόσιο συνθηµατικό 1φορά µεγάλης 
διάρκειας

ή 1
3φορές σύντοµος

b7Q99 0 #a c
Αναλογική 
τηλεφωνική 
συσκευή

∆ηµόσιο 
συνθηµατικό

1φορά µεγάλης 
διάρκειας

Η συσκευή κουδουνίζει µε τον 
σκοπό που επιλέξατε (1 λεπτό ή 

µέχρι να ανασηκωθεί το 
ακουστικό)

ή 1
3φορές σύντοµος

ή Ü
Ειδικοί σκοποί Νο 1-6 
(µόνο για εξωτερικές 

κλήσεις)

ή 8
Κλήση συναγερµού



B-64 Πραγµατοποίηση Κλήσεως χωρίς λειτουργία επιλογής (Αυτόµατη επιλογή/ Κλήση Μωρού)

Πραγµατοποίηση Κλήσεως χωρίς λειτουργία επιλογής (Αυτόµατη επιλογή/ Κλήση Μωρού)
Με την λειτουργία αυτόµατης επιλογής µπορείτε να
διαµορφώσετε την τηλεφωνική σας συσκευή για να κάνει
επιλογή αυτόµατα σε εξωτερικό ή εσωτερικό αριθµό. Αυτό θα
ξεκινήσει 2 δευτερόλεπτα αφού ανασηκώσετε το ακουστικό.
∆εν χρειάζεται να πιέσετε κάποιο πλήκτρο. Αν ξεκινήσετε
επιλογή πριν περάσουν αυτά τα 2 δευτερόλεπτα, αυτή έχει

προτεραιότητα. Πρέπει να προσέξετε το γεγονός ότι κάποιες
τηλεφωνικές συσκευές δεν κάνουν επιλογή αµέσως µετά την
πίεση του πλήκτρου (µε καθυστέρηση 1/2 δευτερολέπτου).
Στην περίπτωση αυτή θα πρέπει να ξεκινήσετε την επιλογή
έγκαιρα.

Ενεργοποίηση µε εισαγωγή αριθµού

N

Ενεργοποίηση χωρίς εισαγωγή αριθµού, επειδή ο αριθµός έχει ήδη διαµορφωθεί

N

Απενεργοποίηση (Εναρξη επιλογής µέσα σε 2 δευτερόλεπτα)

N

T Μπορείτε να χρησιµοποιήσετε και την σειρά T-Net, µπορείτε
να ενεργοποιήσετε την “σύνδεση χωρίς επιλογή’’ µε το
*53* + τον αριθµό + # και να απενεργοποιήσετε µε
#53#. Μπορείτε να χρησιµοποιήσετε αυτό τον άνετο
χειρισµό και αν χρησιµοποιείτε αναλογική τηλεφωνική
συσκευή που απενεργοποιεί την “σύνδεση χωρίς επιλογή’’ µε
λειτουργία πλήκτρου/ καταλόγου T-Net (βλ. βιβλίο οδηγιών

της τηλεφωνικής συσκευής, τελικά ονοµάζεται “απ’ ευθείας
κλήση’’). Αντί για την ανακοίνωση του ∆ηµόσιου Κέντρου, θα
πάρετε τόνο επιβεβαίωσης.
Αν, όταν χρησιµοποιείτε τις λειτουργίες T-Net σας ζητηθεί να
εισάγετε αριθµό προορισµού για εξωτερικούς αριθµούς, θα
πρέπει να εισάγετε τον αριθµό προσβασης γραµµής Κέντρου
0.

b 7 Q 191 n #
Τηλεφωνική σας 

συσκευή ∆ηµόσιο συνθηµατικό
Εσωτερικός αριθµός της 
τηλεφωνικής συσκευής 

προορισµού

ή G
Εσωτερικός αριθµός της οµάδας 

προορισµού

ή 0r
Αριθµός πρόσβασης γραµµής 
Κέντρου και εξωτερικός αριθµός 

της συσκευής προορισµού

ή k
Αριθµός επιλογής Σύντοµου 

Κώδικα

b 7 Q 191 #
Τηλεφωνική σας συσκευή ∆ηµόσιο συνθηµατικό

b 7 Q 190 #
Τηλεφωνική σας συσκευή ∆ηµόσιο συνθηµατικό



Ρυθµίσεις Χρήστη B-65

Στο COMmander Basic µπορείτε να εισάγετε και αριθµούς
επιλογής Σύντοµου κώδικα και εσωτερικούς αριθµούς.

Θέλετε να ακούτε µέσα σε ∆ωµάτιο (Εποπτεία ∆ωµατίου)
Αν θέλετε να ακούτε µέσα σε δωµάτιο, π.χ. για να ελέγξετε αν
το µωρό κοιµάται, µπορείτε να χρησιµοποιήσετε την
λειτουργία “Εποπτεία ∆ωµατίου’’ του COMmander Basic. Το
εσωτερικό τηλέφωνο θα πρέπει να έχει διαµορφωθεί για την
λειτουργία αυτή όπως περιγράφεται στην
� ∆υνατότητα εποπτείας δωµατίου από εσωτερικό 

τηλέφωνο (σελίδα Β-65)

Μετά από αυτά, µπορείτε
� να ακούτε µέσα στο δωµάτιο από οποιοδήποτε 

εσωτερικό τηλέφωνο (σελίδα Β-65) ή
� να ακούτε µέσα στο δωµάτιο από εξωτερικό τηλέφωνο 

(σελίδα Β-65).

Ενεργοποίηση Εποπτείας ∆ωµατίου από εσωτερικό τηλέφωνο
Η συσκευή που χρησιµοποιείται για εποπτεία δωµατίου θα
πρέπει να έχει διαµορφωθεί και το ακουστικό να τοποθετηθεί
κοντά στην συσκευή. Μυστική εποπτεία δεν είναι δυνατή. ∆εν
είναι δυνατό να πραγµατοποιηθεί κλήση από αυτή την

συσκευή. Το µόνο που είναι δυνατό είναι ταυτόχρονα µια
µόνο συσκευή εποπτείας δωµατίου.
Για απενεργοποίηση της εποπτείας δωµατίου, τοποθετείτε το
ακουστικό στην συσκευή.

Ακρόαση στο ∆ωµάτιο από εσωτερικό τηλέφωνο

Ακρόαση στο ∆ωµάτιο από εξωτερικό τηλέφωνο
Μπορείτε επίσης να παρακολουθήσετε το δωµάτιο από εξω-
τερικό τηλέφωνο.
Χρειάζεστε µια συσκευή DTMF ή συσκευή αποστολής
DTMF. Για τον σκοπό αυτό, το COMmander Basic χρειάζεται
να είναι διαµορφωµένο µε το πρόγραµµα διαµόρφωσης
COMset. 

Πρέπει να γνωρίζετε την αποµακρυσµένη επιλογή και τον
προγραµµατισµό MSN/DDI διαµορφωµένα µε το πρόγραµµα
διαµόρφωσης COMset.
Αν καθυστερήσετε στην εισαγωγή της σειράς του κώδικα ή
εισάγετε λάθος κωδικό, θα ακούσετε τον τόνο κατειληµµένου.
Τότε πρέπει να αποθέσετε το ακουστικό και να
προσπαθήσετε πάλι.

b 7 Q 68 # d
Συσκευή στο δωµάτιο όπου θα γίνει η 

εποπτεία
∆ηµόσιο 

συνθηµατικό
Τοποθετείτε το ακουστικό κοντά 

στην τηλεφωνική συσκευή

b f n f
Εσωτερικό σήµα 

Κέντρου Εσωτερικός αριθµός της συσκευής εποπτείας δωµατίου Εποπτεία δωµατίου

b r f 7W f 67# f
Εξωτερικό 
τηλέφωνο

Αποµακρυσµένη 
επιλογή και 

προγραµµατισµός 
MSN/DDI

Τόνος 
(1δευτερο-
λέπτου)

(συνέχεια 
µε DTMF)

Εξωτερικό 
συνθηµατικό

Εξωτερικός τόνος 
επιβεβαίωσης 

(συνεχής τόνος 1 
δευτερολέπτου)

Εποπτεία 
δωµατίου



B-66 Χρήση του Αποµακρυσµένου Ρελαί Μεταγωγής (µέσω τηλεφώνου)

Χρήση του Αποµακρυσµένου Ρελαί Μεταγωγής (µέσω τηλεφώνου)
Αν το COMmander Basic σας είναι εξοπλισµένο µε αναλογι-
κή µονάδα COMmander 2TSM , πόρτας, µεταγωγής ή µου-
σικής, και αν τότε χρησιµοποιήσετε το υπάρχον ρελαί σαν
γενικό ρελαί µεταγωγής, θα µπορέσετε
� να ενεργοποιείτε το ρελαί µε τη βοήθεια εσωτερικής 

συσκευής (σελίδα Β-65) ή
� να ενεργοποιείτε το ρελαί µε τη βοήθεια εξωτερικής 

τηλεφωνικής συσκευής (σελίδα Β-66)
Το γενικό ρελαί µεταγωγής, ανάλογα µε τη διαµόρφωσή του,
µπορεί να ενεργοποιηθεί µε διαφόρους τρόπους. Ετσι
µπορεί, π.χ. να ενεργοποιηθεί πέρα από την αποµακρυσµένη
µεταγωγή, που επίσης εξαρτάται από τη διαµόρφωση (π.χ.

ενεργοποιείται “κάθε νύχτα” ή “κατά τη διάρκεια του µεσηµ-
βρινού γεύµατος”). Το ρελάι απενεργοποιείται µόνο αν δεν µε-
τάγεται µε οποιονδήποτε άλλο τρόπο.
Παράδειγµα: Υποθέτουµε ότι έχει ενεργοποιηθεί το ρελαί µε
τηλεχειρισµό. Ταυτόχρονα το ρελαί ενεργοποιείται ανάλογα
µε την διαµόρφωση (π.χ. “κατά τη διάρκεια του µεσηµβρινού
γεύµατος’’). Αν τώρα απενεργοποιήσετε το ρελαί µε τηλεχει-
ρισµό, στην αρχή δεν θα φανεί τίποτα αλλά στο τέλος της δια-
µόρφωσης “µεσηµβρινό γεύµα’’ θα απενεργοποιηθεί χωρίς
όρους. (Αν δεν απενεργοποιούσατε το ρελαί µε τηλεχειρισµό,
θα παρέµενε ενεργοποιηµένο στο τέλος της διαµόρφωσης
“µεσηµβρινό γεύµα’’).

Αποµακρυσµένη Μεταγωγή µέσω εσωτερικού τηλεφώνου

D

☞ Στην τηλεφωνική συσκευή συστήµατος τα ρελαί µπορούν να
ενεργοποιούνται άνετα µε τη βοήθεια καταλόγου (βλ. βιβλίο
οδηγιών της τηλεφωνικής συσκευής). Αν θέλετε να ενεργο-
ποιήσεται ένα αποµακρυσµένο ρελαί µεταγωγής από εσωτε-

ρική τηλεφωνική συσκευή, η συσκευή αυτή χρειάζεται την
εξουσιοδότηση αποµακρυσµένης µεταγωγής (στις ρυθµίσεις
εργοστασίου όλοι οι συνδροµητές έχουν την εξουσιοδότηση
αποµακρυσµένης µεταγωγής).

Αποµακρυσµένη Μεταγωγή µέσω εξωτερικού τηλεφώνου
Τα ρελαί αποµακρυσµένης µεταγωγής µπορούν να ενεργο-
ποιηθούν από εξωτερική τηλεφωνική συσκευή. Χρειάζεστε
µια συσκευή DTMF ή συσκευή αποστολής DTMF. Για το
σκοπό αυτό, το COMmander Basic πρέπει να διαµορφωθεί
µε το πρόγραµµα διαµόρφωσης COMset .
Πρέπει να γνωρίζετε την αποµακρυσµένη µεταγωγή και τον
προγραµµατισµό MSN/DDI που έχουν διαµορφωθεί µε το
πρόγραµµα διαµόρφωσης COMset.
Αν καλέσετε το COMmander Basic και εισάγετε το σωστό
εξωτερικό συνθηµατικό µε τον τρόπο που περιγράφεται
παρακάτω, θα ακούσετε τον εξωτερικό τόνο επιβεβαίωσης.
Θα χρησιµοποιήσετε τα ίδια ψηφία προγραµµατισµού όπως

µε την εσωτερική τηλεφωνική συσκευή (µετά το συνθηµα-
τικό). Τότε θα ακούσετε πάλι τον εξωτερικό τόνο επιβεβαί-
ωσης.
Αν καθυστερήσετε στην εισαγωγή της σειράς του κώδικα ή
εισάγετε λάθος κωδικό, θα ακούσετε τον τόνο κατειληµ-
µένου. Τότε πρέπει να αποθέσετε το ακουστικό και να προ-
σπαθήσετε πάλι. Αν, κατά λάθος, εισάγατε ένα ρελαί που δεν
είναι διαµορφωµένο για αποµακρυσµένη µεταγωγή, θα
ακούσετε έναν εναλλασσόµενο υψηλό και χαµηλό τόνο (τόνο
αρνητικής επιβεβαίωσης). Σε κάθε περίπτωση, θα µπορείτε
να ξεκινήσετε πάλι από αυτή την κατάσταση, µετά τον τόνο.

Ξεκίνηµα αποµακρυσµένου Προγραµµατισµού

Ενεργοποίηση Ρελαί

D

b7 Q 6 R S #
∆ηµόσιο συνθηµατικό Αριθµός (1-6) του ρελαί 1: λειτουργία

0: µη λειτουργία

b M f 7 W f
Εξωτερική 
τηλεφωνική 
συσκευή

Αποµακρυσµένη µεταγωγή 
και προγραµµατισµός 

MSN/DDI

Τόνος 
(1δευτέρου) (συνέχεια µε DTMF) Εξωτερικό 

συνθηµατικό

Εξωτερικός τόνος 
επιβεβαίωσης (συνεχής 

τόνος 1δευτέρου)

f 6 R S # f
Εξωτερικός τόνος 

επιβεβαίωσης συνεχής τόνος 
(1δευτέρου)

Αριθµός (1-6) του ρελαί 1:λειτουργία
0: µη λειτουργία

Εξωτερικός τόνος 
επιβεβείωσης (συνεχής 

τόνος 1δευτέρου)
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Θέλετε να απαγορεύσετε µη εξουσιοδοτηµένη πραγµατοποίηση τηλεφωνηµάτων
Οι ρυθµίσεις από το εργοστάσιο επιτρέπουν ιδιωτικές τηλε-
φωνικές κλήσεις χωρίς συνθηµατικό (σελ. Β-20). Για να απα-

γορεύσετε ιδιωτικές κλήσεις από την συσκευή σας, µπορείτε
να διαµορφώσετε ένα συνθηµατικό για την συσκευή σας.

Αλλαγή ιδιωτικού Συνθηµατικού
Το ψηφίο “0” δεν επιτρέπεται στο συνθηµατικό. Αν το
συνθηµατικό πρέπει να είναι συντοµότερο από 4 ψηφία, τα
υπόλοιπα ψηφία θα πρέπει να συµπληρωθούν µε “0” κατά
την διάρκεια του προγραµµατισµού. Παράδειγµα: Θέλετε να
χρησιµοποιήσετε το συνθηµατικό 67. Πρέπει να εισάγετε
σαν “νέο συνθηµατικό” το 6700. Οταν τηλεφωνήσετε
αργότερα, θα χρειαστεί να εισάγετε µόνο το 67. Αν δεν θέ-
λετε συµβιβασµούς µε το συνθηµατικό σας, θα πρέπει να

αποφεύγετε καλύτερα να αποδίδετε το συνθηµατικό σε
πλήκτρο επιλογής. Αν στη συσκευή έχετε οθόνη, µετά τον
προγραµµατισµό θα πρέπει να κάνετε τα παρακάτω: Ανα-
σηκώνεται το ακουστικό, κάνεται επιλογή ένα τυχαίο ψηφίο
και αποθέτετε το ακουστικό. Με τον τρόπο αυτό, απο-
φεύγεται να αποθηκεύσετε το συνθηµατικό σας στην µνήµη
επανάκλησης, απ’ όπου οποιοσδήποτε θα µπορούσε να το
καλέσει ενώ απουσιάζετε.

Ειδικές λειτουργίες µε την τηλεφωνική συσκευή συστήµατος smar-tel-i
Μπορείτε να χρησιµοποιήσετε τη τηλεφωνική συσκευή ISDN
smar-tel-i (κατασκευής Auerswald) µε το COMmander Basic,
ως τηλεφωνική συσκευή συστήµατος. Οι παρακάτω λειτουρ-

γίες είναι διαφορετικές από τις λειτουργίες που περιγράφο-
νται στο βιβλίο οδηγιών του smar-tel-i.

Επίβλεψη Κατάστασης Κατειληµµένου στην Οθόνη της τηλεφωνικής συσκευής συστήµατος

Οπως περιγράφεται στο βιβλίο οδηγιών του smar-tel-i για
άλλα συστήµατα PBX, µπορείτε να δείτε µετά το ανασήκωµα
του ακουστικού, ποιός συνδροµητής δεν µπορεί να κληθεί
προς το παρόν, π.χ. αν τη στιγµή εκείνη πραγµατοποιεί
κλήση (350: ο συνδροµητής 350 είναι προς το παρόν απα-
σχοληµένος, ---: ο συνροµητής είναι ελεύθερος). Αυτή η

δυνατότητα επίβλεψης περιορίζεται σε 6 συνδροµητές που
πρέπει να διαµορφωθούν στο πρόγραµµα διαµόρφωσης της
τηλεφωνικής συσκευής συστήµατος. Λαµβάνετε, επίσης,
πληροφορίες σχετικά µε το πλήθος των ενεργών κλήσεων
γραµµής Κέντρου (Α : 4/6: 4 από τις 6 γραµµές Κέντρου χρη-
σιµοποιούνται).

Ξεκίνηµα Ενηµέρωσης της τηλεφωνικής συσκευής συστήµατος µέσω εσωτερικής σύνδεσης
Οπως περιγράφεται στο βιβλίο οδηγιών του smar-tel-i για
άλλα συστήµατα PBX, µπορείτε να κάνετε και ανανέωση/
ενηµέρωση των πληροφοριών που βρίσκονται στην τηλε-
φωνική συσκευή µε µια εσωτερική σύνδεση από µια συσκευή
συστήµατος σε άλλη στο COMmander Basic. Η σειρά προ-
γραµµατισµού στον κατάλογο είναι διαφορετική από την
περιγραφή στο βιβλίο οδηγιών της τηλεφωνικής συσκευής.

Πιέζετε το πλήκτρο καταλόγου πολλές φορές µέχρι να δείτε
την ένδειξη “Ρυθµίσεις τηλεφώνου”. Από εκεί πηγαίνετε στον
κατάλογο “Ανανέωση/ Ενηµέρωση Λογισµικού” και πιέζετε το
“ok”. ∆ιαγράφετε τον αριθµό του server που έχει διαµορ-
φωθεί στην συσκευή και εισάγετε το 7, το ∆ηµόσιο συνθη-
µατικό και το 57. Η αποδοχή γίνεται µε το “ok”.

Αδεια λειτουργίας Ιntercom στην τηλεφωνική συσκευή συστήµατος
Η τηλεφωνική συσκευή συστήµατος smar-tel-i, έχει και λει-
τουργία ενδοεπικοινωνίας. Αυτό σηµαίνει ότι το smar-tel-i
µπορεί να καλείται από εσωτερικές συσκευές και να ενεργο-
ποιεί το µεγάφωνό του χωρίς χειρισµό από κάποιον. Ακόµη,
το smar-tel-i µπορεί να ενεργοποιήσει το µικρόφωνο, εκτός
από το µεγάφωνο (λειτουργία χωρίς χέρια), έτσι ώστε

κάποιος που βρίσκεται κοντά να µπορεί να επικοινωνεί µε
τον καλούντα µέσω αυτής της αµφίδροµης επικοινωνίας. Η
λειτουργία αυτή επιτρέπεται για κάθε τηλεφωνική συσκευή.
Αν το smar-tel-i σας κληθεί µε λειτουργία ενδοεπικοινωνίας,
το LED που βρίσκεται στο µέσο θα αναβοσβήνει και µετά από
ένα κουδουνισµό το smar-tel-i θα δεχτεί αυτόµατα την κλήση.

b 7 Q 38 V V V #
Τηλεφ. σας 
συσκευή

∆ηµόσιο 
συνθηµ. 

Παλαιό ιδιωτικό συνθηµατικό (ρύθµιση εργοστασίου: 
κανένα συνθηµατιικό, έτσι εισάγετε το 0000)

Νέο 
συνθηµ.

Επανάληψη 
νέου συνθηµ.

Wahl:    --- --- 350
Ende < > 550 --- 590

Wahl:     A:4/6
Ende < >
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Ειδικές λειτουργίες µε την Οθόνη Συστήµατος SD-420
Αν η οθόνη συστήµατος SD-420 (κατασκευαστής Auerswald)
συνδεθεί στο COMmander Basic µπορεί να χρησιµοποιηθεί
σε τρεις τρόπους λειτουργίας:

1 + 2       Λειτουργία “Οθόνης συνδροµητή’’
3 Λειτουργία “Υποδοχής’’

Λειτουργία “Οθόνης συνδροµητή’’
Στην λειτουργία αυτή, η οθόνη αποδίδεται σε ένα συνδρο-
µητή.

Στην κατάσταση ηρεµίας (παραπάνω Παράδειγµα) η οθόνη
συστήµατος δείχνει την ώρα (14:59) και την κατάσταση
κατειληµµένου. Ο συνδροµητής λαµβάνει πληροφορίες για
τις ενεργές συνδέσεις γραµµών Κέντρου (Α : 3/4: 3 από τις 4
διαθέσιµες γραµµές) και ποιός συνδροµητής δεν µπορεί να
κληθεί προς το παρόν, δηλ. αυτή την στιγµή πραγµατοποιεί
κλήση (100: ο συνδροµητής 100 δεν µπορεί να κληθεί, ---: ο
συνδροµητής είναι ελεύθερος). Για τον σκοπό αυτό, πρέπει
να διαµορφώσετε µε το COMset τους 9 συνδροµητές και την
σειρά τους.

Αν υπάρχουν ένα ή περισσότερα τερµατικά πόρτας, θα
εµφανίζεται το κατειληµµένο τερµατικό πόρτας (Τ:-2: Η
πόρτα 2 είναι κατειληµµένη) και το πιεσµένο πλήκτρο πόρτας
(Κ:1---: το πλήκτρο πόρτας 1 είναι πιεσµένο).
Εµφανίζονται και άλλες πληροφορίες: Η τρέχουσα ενεργή
διαµόρφωση (Κ5: η διαµόρφωση 5 είναι ενεργή). Το
κουδούνι # σηµατοδοτεί ότι ο συνδροµητής έχει διαµορ-
φωµένη ενεργή υπηρεσία αφύπνισης. Το βέλος }, εγγραφή
στον κατάλογο καλούντων που δεν έχει κληθεί.
Στην γραµµή κατάστασης εµφανίζονται εξερχόµενες (Ruf an
390) και εισερχόµενες κλήσεις ή ρυθµίσεις που έχουν
αποδοθεί στον συνδροµητή. Ανάλογα µε την διαµόρφωση
στο COMset, οι εισερχόµενες εξωτερικές κλήσεις εµφανί-
ζονται µε τον αριθµό καλούντος (Λειτουργία 1) ή µε τον
καλούµενο αριθµό (τον ένα από τους δύο εξωτερικούς αριθ-
µούς, Λειτουργία 2).
Αν κάνετε επιλογή έναν αριθµό που έχει προδιαµορφωθεί µε
το COMset, θα βγείτε στον κύριο κατάλογο της οθόνης
συστήµατος. Αν πιέσετε τα ψηφία που εµφανίζονται στον
κύριο κατάλογο θα βγείτε στους άλλους καταλόγους (π.χ. για
εµφάνιση του καταλόγου καλούντων, των χρεώσεων, των
χρόνων αφύπνισης και των χρόνων µεταγωγής διαµόρφω-
σης). Μπορείται να πάτε προς τα πίσω κατά ένα επίπεδο, αν
πιέσετε το πλήκτρο *. Η χρήση είναι εύκολη. Παρακαλούµε
να διαβαστεί το βιβλίο οδηγιών της οθόνης συστήµατος.

Λειτουργία “Υποδοχής’’
Στην λειτουργία αυτή, η οθόνη δεν ανήκει σε συγκεκριµένο
συνδροµητή. Μεταξύ άλλων, η οθόνη συστήµατος δείχνει την
ώρα (12:00) και την κατάσταση κατειληµµένου. Ο υπάλληλος
υποδοχής λαµβάνει πληροφορίες σχετικά µε τις ενεργές
συνδέσεις γραµµών Κέντρου (Α:4/6: 4 από τις 6 διαθέσιµες
γραµµές) και ποιός συνδροµητής δεν µπορεί να κληθεί προς
το παρόν, δηλ. αυτή την στιγµή πραγµατοποιεί κλήση (125: ο
συνδροµητής 125 δεν µπορεί να κληθεί, ---: ο συνδροµητής
είναι ελεύθερος). Αν θέλετε να δείτε περισσότερους από 10
συνδροµητές (µε το COMset µπορείτε να διαµορφώσετε
µέχρι 30 ή µέχρι 35 συνδροµητές χωρίς την αναλογική
µονάδα COMmander 2TSM), η οθόνη εναλλάσεται µεταξύ 2
σελίδων σε µικρά χρονικά διαστήµατα.
Αν υπάρχουν ένα ή περισσότερα τερµατικά πόρτας, θα
εµφανίζεται το κατειληµµένο τερµατικό πόρτας (Τ:1-: Η
πόρτα 1 είναι κατειληµµένη) και το πιεσµένο πλήκτρο πόρτας
(Κ:--3-: το πλήκτρο πόρτας 3 είναι πιεσµένο). Εµφανίζεται
επίσης η κατάσταση των 6 ρελαί (R:1-3---: Τα ρελαί 1 και 3
είναι ενεργοποιηµένα) και η τρέχουσα ενεργή διαµόρφωση
(Κ2: είναι ενεργή η διαµόρφωση 2).

b 7 Q 94 S #
Τηλεφωννική σας 

συσκευή ∆ηµόσιο συνθηµατικό 1: επιτρέπεται, 0: απαγορεύεται

100 --- --- K5 14:59
--- 350 --- }# A:3/4
530 540 550 K:1---

T:-2

100 --- --- K5 14:59
--- 350 --- }# A:1/2
530 540 550 K:1---
Ruf an 390

A:4/6 K2 12:00
T:1- K:--3- R:1-3---
125 126 --- --- 129
500 --- --- --- ---

--- 319 320 --- ---
300 --- 500 --- ---
444 --- --- 447 ---
--- --- --- --- 299
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SUPERVISOR SETTINGS

Οι λειτουργίες προγραµµατισµού στο κεφάλαιο αυτό,
µπορούν να τροποποιηθούν µόνο από πρόσωπα που
γνωρίζουν το µυστικό συνθηµατικό.
Αν έχετε διαµορφώσει τηλεφωνική συσκευή προγραµµατι-
σµού µε το λογισµικό διαµόρφωσης COMset, µπορείτε να
κάνετε αυτές τις ρυθµίσεις µε όλες τις τηλεφωνικές συσκευές.
Αν η διαµόρφωση έχει γίνει, µπορείτε να κάνετε τον προ-
γραµµατισµό µόνο µε την τηλεφωνική συσκευή προγραµµα-
τισµού. Αν η συσκευή που χρησιµοποιείτε για προγραµ-
µατισµό είναι συσκευή απ’ευθείας γραµµής Κέντρου, πριν

από τον προγραµµατισµό, πιέζετε δύο φορές το πλήκτρο *
(ίσως αυτό να µην είναι δυνατό σε συσκευή επιλογής µε
παλµούς και σε κάποιες συσκευές ISDN). Τότε θα ακούσετε
το εσωτερικό σήµα Κέντρου. Στην τηλεφωνική συσκευή
συστήµατος πιέζετε το πλήκτρο κάτω από την ένδειξη
“εσωτερική κλήση’’.
Επιπλέον πληροφορίες σχετικά µε τον προγραµµατισµό
υπάρχουν στο κεφάλαιο Εικονίδια που χρησιµοποιούνται σε
αυτό το Βιβλίο Οδηγιών, σελίδα Β-12 και στο κεφάλαιο
Αναλογικές Τηλεφωνικές Συσκευές Τ-Net, σελίδα Β-13.

Θέλετε να χρησιµοποιήσετε διαφορετικές ∆ιαµορφώσεις ΡΒΧ (Ηµέρα, Νύχτα κ.λ.π.)
Το COMmander Basic έχει την ικανότητα να διαµορφώνει µε
το COMset ορισµένες λειτουργίες διαφορετικά, π.χ. για ηµέ-
ρα, για νύχτα, για γιορτές. Υπάρχουν συνολικά έξη διαφορε-
τικές διαµορφώσεις. Αυτός ο αριθµός µπορεί να ελαττωθεί
στο COMset. Μπορείτε να µετάγεστε από την µια διαµόρφω-
ση στην άλλη
� µε το χέρι (χειροκίνητα) (σελ. Β-40).
Η µεταγωγή µπορεί να γίνει και αυτόµατα µε το εσωτερικό
ρολόι του COMmander Basic. Είναι δυνατές 10 φορές µετα-
γωγής κάθε µέρα. Αν διαµορφώσετε αυτές τις φορές µε το
COMset, µπορείτε να χρησιµοποιήσετε την τηλεφωνική σας
συσκευή
� για να ενεργοποιήσετε την αυτόµατη µεταγωγή 

διαµόρφωσης (σελ. Β-69).

Ενώ ενεργοποιείται η αυτόµατη µεταγωγή διαµόρφωσης,
µπορείτε να χρησιµοποιήσετε, αν χρειάζεται, και την χειροκί-
νητη µεταγωγή.
Σε αυτές τις διαµορφώσεις µε δυνατότητα µεταγωγής, κά-
ποιες αυτόµατες ρυθµίσεις διαµόρφωσης µπορούν να τρο-
ποποιηθούν µε τηλεφωνική συσκευή. Αυτές οι λειτουργίες
σηµειώνονται µε το βέλος ηµέρας/ νύχτας N. Για
� να εισάγετε τις ρυθµίσεις σας σε µεταγόµενες διαµορ-

φώσεις (σελ. Β-39),
θα πρέπει να εισάγετε ένα πρόθεµα πριν από τη σειρά προ-
γραµµατισµού.
Αν χρειαζεται, µπορείτε
� να ρωτήσετε ποιά είναι η τρέχουσα ενεργή διαµόρφωση 

(σελ. Β-40).

Ενεργοποίηση αυτόµατης Μεταγωγής ∆ιαµόρφωσης

☞ Μετά από διακοπή της τροφοδοσίας ή επαναλειτουργία του
ΡΒΧ, η ένδειξη χρόνου χάνεται. Στην περίππτωση αυτή δεν
θα πραγµατοποιηθεί αυτόµατη µεταγωγή. Μια εξωτερική
κλήση µπορεί να “επαναλειτουργήσει’’ το χρονόµετρο και οι

λειτουργίες θα είναι πάλι ενεργές (για τον σκοπό αυτό
µπορείτε να διαµορφώσετε στο COMset µια αυτόµατη κλήση
σε κάποιο αριθµό, π.χ. σε κάποιο αριθµό χωρίς χρέωση).

Θέλετε να ανακτήσετε και να αναλύσετε Πληροφορίες Χρέωσης
Το COMmander Basic έχει µια µόνιµη µνήµη πληροφοριών
χρέωσης για 3000 οµάδες δεδοµένων. Μια οµάδα δεδο-
µένων χρέωσης περιέχει τις παρακάτω πληροφορίες:
� Τον αριθµό του συνοµιλητή, αν εµφανίζεται.
� Την γραµµή Κέντρου και τον MSN που χρησιµοποιείται 

για την κλήση.
� Την ηµεροµηνία και την ώρα κατά το ξεκίνηµα της 

κλήσεως.
� Την διάρκεια της κλήσεως ή την διάρκεια του κουδουνι-

σµού για ανεπιτυχείς κλήσεις.
� Τις µονάδες χρέωσης και το σύνολο κόστους κλήσεως.
� Τον εσωτερικό συνδροµητή που εµπλέκεται στην κλήση.
� Την εσωτερική οµάδα που εµπλέκεται στην κλήση.

� Το είδος κλήσεως: Εισερχόµενη ή εξερχόµενη, επιχειρη-
σιακή ή ιδιωτική, επιτυχής ή ανεπιτυχής.

� Τον αριθµό έργου, αν έχει αποδοθεί στην κλήση. (Θα 
πρέπει να διαµορφωθεί το πλήθος των ψηφίων για αριθ-
µούς έργου. Οι αριθµοί αυτοί µπορεί να είναι τυχαίοι και 
να αποδοθούν κατά την διάρκεια της κλήσεως).

Το λογισµικό διαχείρισης πληροφοριών χρέωσης COMlist
και ένα PC συνδεδεµένο στο PBX σας δίνουν την δυνατότητα
διαχείρισης, ανάλυσης και µεταφοράς των πληροφοριών
χρέωσης κλήσεων από το ΡΒΧ (σελ. Β-85).
Αν θέλετε να χρησιµοποιήσετε πληροφορίες χρέωσης µε
δικό σας λογισµικό, πρέπει να διαµορφώσετε

b 7 O 80 S #
Μυστικό συνθηµατικό 1: λειτουργία, 0: εκτός λειτουργίας
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� τον τρόπο λειτουργίας της σειριακής µονάδας διεπαφής 
σε “ανταλλαγή πληροφοριών µε εξωτερικά προγράµ-
µατα’’ (σελ. Β-70).

Αν η µνήµη είναι πλήρης, µπορείτε να ενεργοποιήσετε εγ-
γραφή επιπλέον πληροφοριών κλήσεων. Στην περίπτωση
αυτή θα πρέπει να διαµορφώσετε “υπερκάλυψη εγγραφής
παλαιότερων πληροφοριών” (∆ιαµόρφωση µε το πρόγραµµα
διαµόρφωσης COMset) ή
� διαγραφή όλης της µνήµης πληροφοριών (σελ. Β-70).
Αν δεν θέλετε να αναλύσετε τις πληροφορίες σας στο PC,
αλλά να τις στείλετε απ’ευθείας σε εκτυπωτή, µπορείτε να
συνδέσετε στη σειριακή θύρα έναν σειριακό εκτυπωτή.
Πρέπει να διαµορφώσετε τις παραµέτρους της σειριακής
θύρας στον εκτυπωτή (όχι χειραψία, 9600 baud, δεδοµένα
των 8 bit , 1 stop bit, όχι parity).
Αν ο εκτυπωτής βρίσκεται πάντοτε σε λειτουργία και θέλετε
να δείτε τις πληροφορίες της κλήσεως που µόλις τελειώσατε,
θα πρέπει να διαµορφώσετε
� την σειριακή θύρα σε λειτουργία “συνεχής έξοδος πληρο-

φοριών κλήσεων’’ (σελ. Β-70).
Αν θέλετε από καιρό σε καιρό να αποµακρύνετε τον εκτυπω-
τή που βρίσκεται στην λειτουργία αυτή χωρίς να χάνετε πλη-
ροφορίες, θα χρειαστείτε
� την εντολή Start-/ Stop για την “συνεχή έξοδο 

πληροφοριών κλήσεων’’ (σελ. Β-71).
Αν θέλετε να τυπώσετε τις πληροφορίες κλήσεων ενός συ-
γκεκριµένου συνδροµητή κατά βούληση, θα χρειαστείτε την
εντολή για

� την εκτύπωση των πληροφοριών κλήσεων κατά βούλη-
ση (σελ. Β-71).

Θα πρέπει, ακόµη, να διαµορφώσετε
� την λειτουργία “αποκλειστική, µόνο για λογισµικό 

διαµόρφωσης’’ (σελ. Β-70).
Στις εκτυπώσεις χρησιµοποιούνται οι παρακάτω συντοµεύ-
σεις/ ταυτότητες
* ∆εν εµφανίζεται αριθµός
Ax:yyy Κλήση µέσω γραµµής Κέντρου χ και MSN yyy
TNxxx Κλήση συνδροµητή xxx
I Είδος κλήσεως: Εισερχόµενη.
O Είδος κλήσεως: Εξερχόµενη.
B Είδος κλήσεως: Επιχειρησιακή.
P Είδος κλήσεως: Ιδιωτική.
U Είδος κλήσεως: Ανεπιτυχής.
Gxxx Κλήση οµάδας xxx
Pxxxxxx Αριθµός έργου xxxxxx
xxxmyys ∆ιάρκεια xxx λεπτά και yy δευτερόλεπτα
xxxxxe xxxxx µονάδες
CF x Προώθηση Κλήσεων µέσω γραµµής Κέντρου x
UPD Ανανέωση (ενηµέρωση) λογισµικού
S0PR ∆ιαµόρφωση µέσω εξωτερικής θύρας S0 
Alarm Κλήση συναγερµού
Door x Κλήση πόρτας προς εξωτερική κλήση από  τερ-

µατικό πόρτας x

☞ Για εκτύπωση όλων των πληροφοριών, πρέπει να διαµορ-
φωθεί στο πρόγραµµα διαµόρφωσης COMset πλάτος σειράς

112 χαρακτήρων. Αν διαµορφωθεί µικρότερο µέγεθος σειράς,
ορισµένες στήλες δεν θα εκτυπωθούν.

∆ιαγραφή όλης της Μνήµης Πληροφοριών Κλήσεων

Λειτουργία της σειριακής ∆ιεπαφής
Η ρύθµιση από το εργοστάσιο είναι “αποκλειστική, µόνο για
λογισµικό διαµόρφωσης”. Αλλες λειτουργίες είναι οι :
Επιλογή µε τηλέφωνο PC: Ενας εσωτερικός συνδροµητής
µπορεί να χρησιµοποιήσει συσκευή επιλογής PC από συνδε-
δεµένο PC. Αυτή η τηλεφωνική συσκευή σε PC πρέπει να
διαµορφωθεί στο COMset.
Συνεχής έξοδος πληροφοριών κλήσεων: Με την διαµόρ-
φωση αυτή, µπορείτε να τυπώσετε χωρίς περιορισµό σε συν-
δεδεµένο εκτυπωτή όλες τις πληροφορίες κλήσεων µετά την
κλήση. Για την λειτουργία αυτή χρειάζεται η εντολή start/ stop
που περιγράφεται παρακάτω.
Ανταλλαγή πληροφοριών µε εξωτερικά προγράµµατα:
Με την διαµόρφωση αυτή, µπορείτε να µεταφέρετε πληροφο-
ρίες στο δικό σας πρόγραµµα εφαρµογής (αυτό το λογισµικό

δεν συµπεριλαµβάνεται στο πακέτο του COMmander Basic).
Η αποστολή των αποθηκευµένων πληροφοριών κλήσεων
ενεργοποιείται µε αποστολή ενός συγκεκριµένου χαρακτήρα
στο ΡΒΧ. Με τον χαρακτήρα “$” θα ενεργοποιήσετε την απο-
στολή της πρώτης σειράς. Με τον χαρακτήρα “%” θα ενεργο-
ποιήσετε την αποστολή της επόµενης σειράς. Ο χαρακτήρας
“%” θα ενεργοποιεί την αποστολή µόνο µιας σειράς.
Εξοδος πρωτοκόλλου καναλιού D σε δυαδική µορφή: Με
την διαµόρφωση αυτή, το COMmander Basic θα στέλνει συ-
νεχώς τις πληροφορίες πρωτοκόλλου καναλιού D, ενός ή
περισσοτέρων καναλιών σε δυαδική µορφή (µόνο για συντή-
ρηση), Μπορείτε να αναλύσετε τις πληροφορίες πρωτοκόλ-
λου µε ένα πρόγραµµα τερµατικού.
Εξοδος πρωτοκόλλου καναλιού D σε µορφή ASCII: Με
την διαµόρφωση αυτή, το COMmander Basic θα στέλνει συ-

b 7 O 52 #
Μυστικό συνθηµατικό
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νεχώς τις πληροφορίες πρωτοκόλλου καναλιού D ενός ή πε-
ρισσοτέρων καναλιών σε µορφή ASCII (µόνο για συντήρη-
ση). Μπορείτε να αναλύσετε τις πληροφορίες πρωτοκόλλου
µε ένα πρόγραµµα τερµατικού.
Ανοικτή διεπαφή για TAPI: Με την διαµόρφωση αυτή, µπο-
ρείτε να χρησιµοποιήσετε την λειτουργία TAPI (TAPI= ∆ιεπα-

φή Προγραµµατισµού Εφαρµογών Τηλεφωνίας ) του COM-
mander Basic. Μπορείτε να χρησιµοποιήσετε το COMman-
der Basic µε διάφορες εφαρµογές των Windows οι οποίες
υποστηρίζουν την διεπαφή TAPI (π.χ. την συσκευή επιλογής
σε PC). Υποστηρίζονται εφαρµογές στα Windows 95, 98, Me
και Windows 2000. Οταν ξεκινήσει η εφαρµοφή, ο driver ΤΑΡΙ
διαµορφώνει αυτόµατα αυτήν τη λειτουργία.

Εντολή Start-/ Stop για την συνεχή έξοδο πληροφοριών κλήσεων
Αν έχετε διαµορφώσει την σειριακή θύρα του COMman-
der Basic σε λειτουργία “συνεχής έξοδος πληροφοριών κλή-
σεων’’ µπορείτε να στέλνετε τις αποθηκευµένες πληροφορίες
κλήσεων απ’ευθείας σε συνδεδεµένο σειριακό εκτυπωτή. 
Πρέπει να δώσετε την εντολή start µόλις συνδεθεί ο εκτυπω-
τής. Από αυτό το σηµείο εκκίνησης και πέρα, θα στέλνονται
και θα τυπώνονται πληροφορίες κλήσεων χωρίς περιορισµό. 

Αν χρειάζεται να αποσυνδέσετε τον εκτυπωτή, π.χ. για να κά-
νετε ρυθµίσεις διαµόρφωσης µε το PC, πρώτα εισάγετε την
εντολή stop. 
Οι κλήσεις που πραγµατοποιούνται µετά την εντολή stop, θα
αποµνηµονεύονται και θα στέλνονται/ εκτυπώνονται µετά την
επόµενη εντολή start. Αν δεν δώσετε την εντολή stop, θα
πρέπει να λάβετε υπ’όψη ότι οι πληροφορίες κλήσεων που
πραγµατοποιήθηκαν εν τω µεταξύ, δεν θα τυπωθούν ποτέ
και θα χαθούν.

b 7 O 86 0 #
Μυστικό συνθηµατικό Αποκλειστικό, µόνο λογισµικό διαµόρφωσης

ή 1
Επιλογή από PC µε εντολές ATD 

ή 2
Συνεχής έξοδος πληροφοριών κλήσεων

ή 3
Ανταλλαγή πληροφοριών µε εξωτερικά προγράµµατα

ή 4
Πρωτόκολλο καναλιού D, έξοδος ASCII

ή 5
Πρωτόκολλο καναλιού D, δυαδική έξοδος

ή 6
Ανοικτή διεπαφή TAPI 

b 7 O 50 S #
Μυστικό συνθηµατικό 1: start, 0: stop
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Εκτύπωση Πληροφοριών Κλήσεων κατά Βούληση
Συνδέετε τον σειριακό εκτυπωτή µε το COMmander Basic και
δίνετε την εντολή εξόδου. Ολες οι πληροφορίες κλήσεων που
εκείνη την στιγµή βρίσκονται στην µνήµη θα σταλλούν στον
εκτυπωτή που βρίσκεται στην σειριακή θύρα.
Μπορείτε να ενεργοποιήσετε ξεχωριστές εκτυπώσεις για
� εσωτερικούς συνδροµητές
� επιχειρησιακές κλήσεις

� ιδιωτικές κλήσεις
Αν θέλετε να έχετε ξεχωριστές εκτυπώσεις για επιχειρησιακές
και ιδιωτικές κλήσεις, θα πρέπει να διαµορφώσετε το
COMmander Basic να τις αποµνηµονεύει (µε το λογισµικό
COMset µπορείτε να περιορίσετε τα είδη πληροφοριών κλή-
σεων τα οποία θα αποµνηµονεύονται, για να κάνετε οικο-
νοµία χώρου µνήµης).

Θέλετε να περιορίσετε τα Τηλεφωνικά Εξοδα (Ελεγχος Κόστους)
Αν θέλετε να έχετε ένα ορισµένο όριο στις χρεώσεις σας,
µπορείτε να διαµορφώσετε ένα ορισµένο ποσό µονάδων
χρέωσης. Για να γίνει αυτό, διαµορφώνετε για κάθε τηλεφω-
νική συσκευή
� ένα Οριο Κόστους κλήσεων (σελ. Β-72).
Οταν ξοδευτούν αυτές οι µονάδες χρέωσης, δεν είναι δυνατή
εξωτερική κλήση από την συσκευή αυτή, µέχρι να οριστεί
πάλι το όριο κόστους κλήσεων. Για να ρωτήσετε για την
ποσότητα των µονάδων στους λογαριασµούς ορίου κόστους
κλήσεων, µπορείτε σε κάθε συσκευή
� να ρωτήσετε για τον λογαριασµό του ορίου κόστους 

κλήσεων (σελ. Β-73).
Με το COMset, µπορείτε να διαµορφώσετε αν οι λογαριασµοί
του ορίου κόστους κλήσεων θα χρεώνονται σε όλες τις
κλήσεις, στις ιδιωτικές κλήσεις, στις επιχειρησιακές κλήσεις,
στις κλήσεις οµάδας (τις κλήσεις που πραγµατοποιούνται
σαν µέλος οµάδας που έχει εγγραφεί σαν εξερχόµενο). Στις
ρυθµίσεις εργοστασίου χρεώνονται οι επιχειρησιακές και οι
ιδιωτικές κλήσεις.
Για να ελέγχετε τις χρεώσεις για κάθε συνδροµητή, οι χρεώ-
σεις καταγράφονται και για κάθε συνδροµητή (βλέπετε και

διαγράφετε το όριο κόστους κλήσεων µε το πρόγραµµα PC
COMtools, βλ. σελ. Β-84). Χωρίς PC µπορείτε
� να ρωτήσετε για τον λογαριασµό Ορίου Κόστους 

Κλήσεων (σελ. Β-73)
� να διαγράφετε τις χρεώσεις (σελ. Β-73).
Αν πραγµατοποιείτε συχνά την ερώτηση και την διαγραφή,
µπορείτε να χρησιµοποιήσετε αυτή την λειτουργία, π.χ. σαν
ηµερήσιο ή εβδοµαδιαίο µετρητή χρεώσεων. Η διαγραφή των
χρεώσεων δεν επηρεάζει τις πληροφορίες κλήσεων στην
µνήµη πληροφοριών κλήσεων. Με το πρόγραµµα διαµόρφω-
σης COMset µπορείτε να διαµορφώσετε εξουσιοδότηση
γραµµής Κέντρου για κάθε συνδροµητή (ξεχωριστά για επι-
χειρησιακές και ιδιωτικές κλήσεις). Οι εξουσιοδοτήσεις αυτές
ορίζουν ποιό είδος τηλεφωνικών αριθµών επιτρέπεται να κα-
λούνται από τον συνδροµητή (όλοι οι εθνικοί και διεθνείς α-
ριθµοί, µόνο εθνικοί αριθµοί ή µόνο τοπικές κλήσεις). Ακόµη,
ένας συνδροµητής µπορεί να περιοριστεί σε εσωτερικές κλή-
σεις ή να δέχεται µόνο εξωτερικές κλήσεις. Η φραγή αριθµών
περιορίζει µια εξουσιοδότηση γραµµής Κέντρου. Οι αριθµοί
αυτοί µπορούν να τροποποιηθούν µε το πρόγραµµα COM-
tools (σελ. Β-84).

☞ Για να χρησιµοποιήσετε τη λειτουργία “Οριο Κόστους Κλήσ-
εων’’ χωρίς περιορισµούς, θα χρειαστείτε την λειτουργία
“Πληροφορία χρέωσης κατά την διάρκεια της κλήσεως
(AOCD)” στην γραµµή του ISDN Κέντρου σας. Με την
“Πληροφορία χρέωσης στο τέλος της κλήσης (AOCE)” το
COMmander Basic θα µπορεί να βρει µόνο στο τέλος της
κλήσεως αν το όριο κόστους κλήσεων έχει ξεπεραστεί.

Την στιγµή που τυπώνεται αυτό το βιβλίο, ορισµένες ιδιωτικές
τηλεφωνικές εταιρείες (π.χ. 010...) δε στέλνουν µονάδες
χρέωσης. Αν συµβαίνει αυτό, αυτοί οι αριθµοί πρέπει να
φραγούν (αριθµοί φραγής), διαφορετικά δεν θα µπορεί να
λειτουργήσει το όριο κόστους κλήσεων (βλ. κεφάλαιο
Λειτουργίες του Προγράµµατος COMtools, σελίδα Β-84).

b 7 O 51 n * 0 #
Μυστικό συνθηµ. Αριθµός εσωτ.συνδροµητή (0:όλοι) Ολες οι κλήσεις

ή 1
Μόνο επιχειρ/κές κλήσεις

ή 2
Μόνο ιδιωτικές κλήσεις



Ρυθµίσεις από τον Υπεύθυνο του Κέντρου B-73

∆ιαµόρφωση Ορίου Κόστους Κλήσεων
Στις ρυθµίσεις εργοστασίου το όριο κόστους κλήσεων ρυθµί-
ζεται στο 9999 (χωρίς περιορισµό). Αν θέλετε να περιορίσετε
το όριο κόστους κλήσεων και να το κάνετε να λειτουργεί, θα
πρέπει να διαµορφώσετε µια τιµή µεταξύ 0000 και 9998.
Μπορείτε να διαµορφώσετε νέα τιµή µεταξύ 0000 και 9998

από καιρό σε καιρό, για να µεταφέρετε στο µέλλον τις µο-
νάδες που έχουν αποµνηµονευτεί. Το σύνολο των µονάδων
ποτέ δεν µπορεί να ξεπεράσει την τιµή 9998. Μπορείτε να
δια-χειριστείτε το όριο κόστους κλήσεων και µε το πρόγραµ-
µα COMtools (σελίδα Β-84).

∆ιαµόρφωση Ορίου Κόστους Κλήσεων

Αύξηση Ορίου Κόστους Κλήσεων

Ερώτηση για Λογαριασµούς Ορίου Κόστους Κλήσεων

Ερώτηση για το Σύνολο Χρεώσεων

∆ιαγραφή Συνόλου Χρεώσεων

b 7 O 74 n * E #
Μυστικό 

συνθηµατικό
Εσωτερκός συνδρο-

µητικός αριθµός Πλήθος µονάδων

ή 9999
Απεριόριστο πλήθος µονάδων

b 7 O 73 n * E #
Μµυστικό 

συνθηµατικό
Εσωτερκός συνδρο-

µητικός αριθµός Πλήθος µονάδων

b 7 O 72 n # f
Μυστικό 

συνθηµατικό
Εσωτερκός συνδρο-

µητικός αριθµός
Εξοδος του λογαριασµού ορίου κόστους κλήσεων ψηφίο προς 
ψηφίο, ακολουθούµενη από τόνο επιβεβαίωσης (Παρ. σελ. Β-12)

b 7 O 71 n # f
Μυστικό 

συνθηµατικό
Εσωτερκός συνδρο-

µητικός αριθµός
Εξοδος του λογαριασµού ορίου κόστους κλήσεων ψηφίο προς 

ψηφίο, ακολουθούµενη από τόνο επιβεβαίωσης (Παρ. σελ. Β-12)

b 7 O 70 n #
Μυστικό 

συνθηµατικό Εσωτερκός συνδροµητικός 
αριθµός
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Οι κλήσεις του Τερµατικού Πόρτας πρέπει πάντοτε να φτάνουν σε εσάς
Αν κανένας δεν βρίσκεται στο κτίριο ή κοντά σε εσωτερικό,
µπορείτε να προωθείτε τις κλήσεις του τερµατικού πόρτας σε
εξωτερικό συνδροµητή, π.χ. σε κινητό τηλέφωνο. Για τον
λόγο αυτό πρέπει να ενεργοποιήσετε
� την εξωτερική Προώθηση Κλήσεων από τα τερµατικά 

πόρτας (σελ. Β-74).

Αν έχετε διαµορφώσει την κλήση τερµατικού πόρτας για
συνδροµητή αυτόµατου τηλεφωνητή µε το πρόγραµµα COM-
set, αυτός ο αυτόµατος τηλεφωνητής µπορεί να συνδεθεί και
µε το τερµατικό πόρτας κατά την απουσία σας.

Σύνδεση του Τερµατικού Πόρτας µε εξωτερικό Συνδροµητή (Εξωτερική Προώθηση Κλήσεων από το 
Τερµατικό Πόρτας)

Αν ενεργοποιηθεί η εξωτερική Προώθηση Κλήσεων για
πλήκτρο πόρτας, και αν αυτό το πλήκτρο πιεστεί, θα κληθεί
εξωτερικός συνδροµητής (π.χ. το κινητό σας τηλέφωνο).
Μόλις ο καλούµενος απαντήσει στην κλήση, θα αποκαταστα-
θεί η επικοινωνία µεταξύ του τερµατικού πόρτας και του κα-
λούµενου.
Το πρώτο προγραµµατικό βήµα αποδίδει το πλήκτρο πόρτας
σε εξωτερικό αριθµό. Για την λειτουργία αυτή, ο εξωτερικός

αριθµός θα πρέπει να έχει αποµνηµονευτεί σε αριθµό επι-
λογής σύντοµου κώδικα.
Το δεύτερο προγραµµατικό βήµα θέτει σε λειτουργία ή εκτός
λειτουργίας την εξωτερική Προώθηση Κλήσεων από το τερ-
µατικό πόρτας. Η ρύθµιση του αριθµού επιλογής σύντοµου
κώδικα δεν θα αλλάξει µε την λειτουργία ή την διακοπή λει-
τουργίας.

∆ιαµόρφωση Προορισµού κλήσεως

ND

Λειτουργία/ Μη Λειτουργία

D

b 7 O 84 K k #
Μυστικό 

συνθηµατικό 
Αριθµός του πλήκτρου 

πόρτας (0: όλα)
Αριθµός επιλογής σύντοµου κώδικα (δεν 

επιτρέπονται ιδιωτικοί αριθµοί και αριθνοί 1ΧΧ)

b 7 O 85 K S #
Μυστικό 

συνθηµατικό

Αριθµός του πλήκτρου πόρτας (0: 
όλα) 1: λειτουργία

0: µη λειτουργία
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Θέλετε να διαµορφώσετε Σκοπούς Κουδουνισµού και να τους ακούσετε
Για να εξοικειωθείτε µε τους σκοπούς κουδουνισµού του
COMmander Basic, µπορείτε
� να ακούσετε τους σκοπούς κουδουνισµού µε αναλογικές 

τηλεφωνικές συσκευές (σελ. Β-75).

Για να αναγνωρίσετε εξωτερικές κλήσεις σε διαφορετικούς
αριθµούς (π.χ. 1ος MSN: ιδιωτικός, 2ος MSN: επιχειρησια-
κός) στην ίδια τηλεφωνική συσκευή, µπορείτε
� να διαµορφώσετε διαφορετικούς σκοπούς κουδουνισµού 

για εξωτερικές κλήσεις (σελ. Β-75).

☞ Ο σκοπός κουδουνισµού από την ρύθµιση εργοστα-
σίου είναι 1 φορά συνεχής. Πολλές τηλεφωνικές συσκε-
υές ISDN υποστηρίζουν µόνο το 1 φορά συνεχές.

Στην τηλεφωνική συσκευή συστήµατος µπορείτε να δια-
µορφώσετε διαφορετικούς σκοπούς κουδουνισµού.

Ακούτε τους Σκοπούς Κουδουνισµού για εσωτερικές και εξωτερικές Κλήσεις

Αλλαγή Σκοπού Κουδουνισµού για εξωτερικές Κλήσεις

b 7 Q 99 0 # a c
Αναλογική 
τηλεφωνική 
συσκευή

∆ηµόσιο 
συνθηµατικό 1 φορά συνεχής

Η συσκευή κουδουνίζει σύµφωνα 
µε τον σκοπό που διαµορφώσατε 

(60 δευτερόλεπτα ή µέχρι να 
σηκωθεί το ακουστικό)

ή 1
3 φορές σύντοµος

ή Ü
Ειδικοί σκοποί Νο 2-7 

(µπορούν να 
χρησιµοποιηθούν 

µόνο για εξωτερικές 
κλήσεις)

ή 8
Kκλήση συναγερµού

b 7 O 98 M * 0 #
Mυστικό 

συνθηµατικό

Aριθµός MSN/DDI γραµµής 
Κέντρου (χωρίς πρόθεµα 

περιοχής)
1 φορά συνεχής

ή 1
3 φορές σύντοµος

ή Ü
Eιδικοί σκοποί No 2-7
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Θέλετε να χρησιµοποιήσετε τις Λειτουργίες Ασφαλείας
Μια από τις λειτουργίες ασφαλείας του COMmander Basic
είναι η λειτουργία προτεραιότητας της κλήσης έκτακτης ανά-
γκης που ενεργοποιείται από το πρόγραµµα διαµόρφωσης
COMset. Η λειτουργία αυτή διαθέτει µια γραµµή Κέντρου σε
οποιαδήποτε περίπτωση για κλήση έκτακτης ανάγκης ή
κλήση συναγερµού προς εξωτερικό αριθµό. Αν οι γραµµές
Κέντρου είναι κατειληµµένες, θα τερµατιστεί µια κλήση που
λειτουργεί για όφελος της κλήσης συναγερµού. Οι αριθµοί
µπορούν να εισαχθούν µε το λογισµικό COMtools (σελ. Β-84)
στη µνήµη Επιλογής Σύντοµου Κώδικα. Αν δεν υπάρχει PC,
µπορείτε και 
� να εισάγετε αριθµούς στη µνήµη Επιλογής Σύντοµου 

Κώδικα µε τηλεφωνική συσκευή (σελ. Β-76).
Αν θέλετε να επικοινωνήσετε µε ένα µόνο αριθµό από τηλε-
φωνική συσκευή µε απλό τρόπο, µπορείτε να διαµορφώσετε
� αυτόµατη επιλογή (κλήση µωρού, σελ. Β-64).
Αν θέλετε να ακούσετε τι γίνεται µέσα σε ένα δωµάτιο από
εσωτερικά ή εξωτερικά τηλέφωνα, µπορείτε
� να διαµορφώσετε Εποπτεία ∆ωµατίου σε τηλεφωνική 

συσκευή (σελ. Β-65).
Αν το COMmander Basic σας είναι εφοδιασµένο µε µονάδα
COMmander 2TSM, και η είσοδος συναγερµού στη µονάδα
έχει συνδεθεί κατάλληλα, τότε µπορείτε να χρησιµοποιήσετε
τις λειτουργίες συναγερµού. Οι λειτουργίες συναγερµού είναι
η ενεργοποίηση σειρήνας και φωτεινής ένδειξης συναγερµού
(µε τη βοήθεια ρελαί) και οι επαναλαµβανόµενες κλήσεις
συναγερµού σε κατά µέγιστο 4 συνδροµητές συναγερµού
(εσωτερικούς και εξωτερικούς). Οι συνδροµητές συναγερµού
θα ακούνε ένα κείµενο συναγερµού που µπορεί
� να ηχογραφηθεί µε τη βοήθεια τηλεφωνικής συσκευής 

(σελ. Β-78) και
� να ακουστεί αργότερα (σελ. Β-78).
Μπορείτε να διαµορφώσετε τις λειτουργίες συναγερµού µε το
πρόγραµµα διαµόρφωσης COMset. Τότε µπορείτε
� να ενεργοποιήσετε ή να απενεργοποιήσετε τον συνα-

γερµό µε τη βοήθεια εσωτερικής ή εξωτερικής τηλεφω-
νικής συσκευής (σελ. Β-77).

Η σειρά των γεγονότων συναγερµού:
� ανίχνευση συναγερµού στην είσοδο συναγερµού (η επα-

φή κλείνει για περισσότερο από 1/2 δευτερόλεπτο).
� Μετρά ο διαµορφώσιµος χρόνος καθυστέρησης συναγερ-

µού (0-99 δευτερόλεπτα).
� Μη επανερχόµενο ξεκίνηµα της σειρήνας (για 1-99 δευτε-

ρόλεπτα και/ ή της φωτεινής ένδειξης συναγερµού (για 1-
99 λεπτά).

Ταυτόχρονα ξεκινά η πρώτη κλήση συναγερµού (Κλήσεις
συναγερµού προς τους συνδροµητές συναγερµού):

� Κλήση του πρώτου συνδροµητή συναγερµού για 60 
δευτερόλεπτα. Οι εσωτερικοί συνδροµητές συναγερ-
µού καλούνται µε ένα ειδικό σκοπό συναγερµού (τηλε-
φωνικές συσκευές ISDN: βλ. βιβλίο οδηγιών της τηλε-
φωνικής συσκευής).

� Αφού ανασηκώσετε το ακουστικό, θα ακούσετε πολλές 
φορές ένα µήνυµα συναγερµού που έχει αποµνηµο-
νευτεί στο COMmander Basic (σελ. Β-78). Ο καλού-
µενος πρέπει να επιβεβαιώσει την κλήση συναγερµού 
µέσα σε 60 δευτερόλεπτα µε αποστολή του αριθµού 
DTMF 0 (σελ. Β-16).

� Αν ο καλούµενος δεν επιβεβαιώσει την κλήση συνα-
γερµού, θα κληθεί ο επόµενος συνδροµητής συναγερ-
µού σε µερικά δευτερόλεπτα µετά το πέρας της πρώ-
της κλήσης, κ.ο.κ.

� Αν όλοι οι συνδροµητές συναγερµού κληθούν και δεν λη-
φθεί επιβεβαίωση, η διαδικασία συναγερµού θα επαναλη-
φθεί µετά από µια διαµόρφωση (0 - 99 δευτερόλεπτα) 
χρονική περίοδος αναµονής συναγερµού (µπορείτε να 
διαµορφώσετε από 1 µέχρι 10 διαδικασίες συναγερµού).

� Ο συναγερµός θα τερµατιστεί (συµπεριλαµβανοµένης της 
σειρήνας και της φωτεινής ένδειξης συναγερµού) µόλις 
κάποιος από τους συνδροµητές συναγερµού επιβεβαιώ-
σει τον συναγερµό. Αν η είσοδος συναγερµού έχει διαµορ-
φωθεί σε “ενεργή µία φορά’’, στη συνέχεια απενεργοποι-
είται. Αν η είσοδος συναγερµού έχει διαµορφωθεί σε “ε-
νεργή επαναλαµβανόµενη’’, ενεργοποιείται πάλι και 
µπορεί να σκανδαλιστεί νέος συναγερµός.

Εισαγωγή Αριθµών στη Μνήµη Εκτακτης Ανάγκης Επιλογής Σύντοµου Κώδικα
Σαν αριθµούς έκτακτης ανάγκης Επιλογής Σύντοµου Κώδικα
εισάγετε τους αριθµούς που είναι διαθέσιµοι για επιλογή σε
κάθε συνδροµητή µε εξουσιοδότηση γραµµής Κέντρου. Η
άδεια επιλογής αυτών των αριθµών αποτελεί µέρος κάθε
εξουσιοδότησης γραµµής Κέντρου.
Υποχρεωτικές εγγραφές για τους αριθµούς αποτελούν, π.χ.
οι αριθµοί της πυροσβεστικής υπηρεσίας και της αστυνοµίας.
Στις ρυθµίσεις εργοστασίου στους αριθµούς 8110 και 8112
υπάρχουν οι αριθµοί 110 (ΠΥ) και 112 (Αστυνοµία).
Για εξοικονόµηση χρόνου στην περίπτωση έκτακτης
ανάγκης, µπορείτε να δώσετε στις εγγραφές της µνήµης συ-
ναγερµού Επιλογής Σύντοµου Κώδικα 2ψήφιους ή 3ψήφιους
αριθµούς (10 - 59, 100 - 599), π.χ. τον αριθµό 110 (µε τη βοή-
θεια του προγράµµατος διαµόρφωσης COMset).
Οι αριθµοί ΠΥ και Αστυνοµίας βρίσκονται στα 8110 και 8112
στις ρυθµίσεις εργοστασίου. Αυτό συµαίνει ότι αν κάνετε επι-
λογή 110 στην τηλεφωνική σας συσκευή, το COMman-

der Basic αυτόµατα κάνει επιλογή τον Αριθµό Σύντοµου Κώ-
δικα 8110 (αριθµός πρόσβασης γραµµής Κέντρου 0 + εξω-
τερικός αριθµός 110). Το πλεονέκτηµα είναι ότι ακόµη και
άτοµα χωρίς εµπειρία ή γνώση αριθµών πρόσβασης σε
γραµµή Κέντρου µπορούν να κάνουν επιλογή αυτών των
αριθµών χωρίς προβλήµατα.
Μπορείτε να αποµνηµονεύσετε κατά µέγιστο 10 αριθµούς έ-
κτακτης ανάγκης. Μπορείτε να διαλέξετε από µια περιοχή
από το 8110 µέχρι το 8199. Αν προσπαθήσετε να προγραµ-
µατίσετε περισσότερους από 10 αριθµούς στην τηλεφωνική
σας συσκευή, θα ακούσετε τον τόνο κατειληµµένου.
Αν υπάρχει PC, µπορείτε να εισάγετε στην µνήµη Επιλογής
Σύντοµου Κώδικα τους αριθµούς και µε το λογισµικό COM-
tools (σελ. Β-84).
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Εισαγωγή του Αριθµού στη Μνήµη Επιλογής Σύντοµου Κώδικα

∆ιαγραφή του Αριθµού από τη Μνήµη Σύντοµου Κώδικα

Ενεργοποίηση Συναγερµού µέσω εσωτερικού τηλεφώνου
Αν η είσοδος συναγερµού του COMmander Basic είναι συν-
δεδεµένη στην έξοδο συστήµατος συναγερµού, µπορείτε να
απενεργοποιήσετε/ ενεργοποιήσετε αυτή την είσοδο µε την
παρακάτω διαδικασία. Αν η είσοδος συναγερµού έχει δια-
µορφωθεί σε “ενεργή µία φορά’’, στη συνέχεια απενεργοποι-

είται αυτόµατα. Αν η είσοδος συναγερµού πρέπει να παρα-
µείνει ενεργή µετά τον σκανδαλισµό της, την διαµορφώνετε
σε “ενεργή επαναλαµβανόµενη’’. (Στις ρυθµίσεις εργοστα-
σίου η είσοδος συναγερµού απενεργοποιείται).

D

Ενεργοποίηση Συναγερµού µέσω εξωτερικού τηλεφώνου
Μπορείτε να ενεργοποιήσετε τον συναγερµό και µέσω
εξωτερικού τηλεφώνου. Θα χρειαστείτε τηλεφωνική
συσκευή DTMF ή συσκευή αποστολής DTMF. Το
COMmander Basic πρέπει να διαµορφωθεί κατάλληλα
µε το πρόγραµµα διαµόρφωσης COMset. Πρέπει να
γνωρίζετε την αποµακρυσµένη µεταγωγή και προ-
γραµµατισµό MSN/DDI και το εξωτερικό συνθηµατικό
που έχει διαµορφωθεί µε το πρόγραµµα διαµόρφωσης
COMset.
Αν καλέσετε το COMmander Basic µε τον τρόπο που
περιγράφεται παρακάτω και εισάγετε το σωστό εξωτε-

ρικό συνθηµατικό, θα ακούσετε τον εξωτερικό τόνο επι-
βεβαίωσης. Μπορείτε τώρα να χρησιµοποιήσετε την
ίδια σειρά προγραµµατισµού, όπως και για εσωτερικό
τηλέφωνο (µετά το συνθηµατικό). Στο τέλος, θα ακού-
σετε πάλι τον εξωτερικό τόνο επιβεβαίωσης.
Αν καθυστερήσετε στην εισαγωγή του κώδικα ή αν
εισάγετε λάθος κώδικα, θα ακούσετε τον τόνο κατει-
ληµµένου. Τότε αποθέτετε το ακουστικό και προσπα-
θείτε πάλι.

b 7 O 32 i r #
Μυστικό 

συνθηµατικό

Αριθµός επιλογής 
σύντοµου κώδικα στη 

µνήµη

Κατά µέγιστο 20ψήφιος αριθµός 
(χωρίς αριθµό πρόσβασης 

γραµµής Κέντρου!)

b 7 O 32 i #
Μυστικό 

συνθηµατικό
Αριθµός επιλογής σύντοµου 

κώδικα στη µνήµη

b 7 O 691 #
Μυστικό συνθηµατικό Ενεργή µια φορά

ή 692
Ενεργή επαναλαµβανόµενη

ή 690
Απενεργοποιηµένη
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Ξεκίνηµα εξωτερικού Προγραµµατισµού

Ενεργοποίηση Συναγερµού

D

Εγγραφή και Αποµνηµόνευση του Μηνύµατος Συναγερµού µέσω τηλεφώνου
Με την λειτουργία εγγραφής οποιοδήποτε µήνυµα υπάρχει
θα διαγραφεί. Ακόµη και αν αποθέσετε το ακουστικό µετά την
επιλογή του 442#, το παλαιό µήνυµα θα διαγραφεί. Το
µήνυµα µπορεί να έχει µέγιστη διάρκεια 15 δευτερόλεπτα.
Μετά τα 15 δευτερόλεπτα, η εγγραφή θα σταµατήσει αυτόµα-
τα και θα ακούσετε τον τόνο επιβεβαίωσης. Αν χρησιµοποιή-
σετε µήνυµα µικρότερης διάρκειας, µπορείτε να σταµατήσετε
την εγγραφή µε απόθεση του ακουστικού ή µε πίεση του
πλήκτρου # .
Tο µήνυµα εγγράφεται απ’ευθείας από το ακουστικό εσωτε-
ρικής τηλεφωνικής συσκευής.

Εχετε την εναλλακτική δυνατότητα να αποµνηµονεύσετε το
µήνυµα συναγερµού σαν αρχείο .wav µε το λογισµικό PC
COMtools (σελ. Β-84).
Το µήνυµα συναγερµού µπορεί να περιέχει:
� Ονοµα και διεύθυνση της θέσης του PBX
� Αιτία του σκανδαλισµού συναγερµού 
� Πληροφορίες για την επιβεβαίωση του συναγερµού 

(Επιλογή του ψηφίου 0 µέσα σε 60 δευτερόλεπτα µε τη-
λεφωνική συσκευή DTMF ή συσκευή αποστολής DTMF).

D

Ακρόαση του Μηνύµατος Συναγερµού

D

b M f 7 W f
Εξωτερική 
τηλεφωνική 
συσκευή 

Αποµακρυσµένη µετα-
γωγή και προγραµ-
µατισµός MSN/DDI

Τόνος 
(1δεύτερο) (συνεχίζετε µε DTMF) Εξωτερικό 

συνθηµατικό

Εξωτερικός τόνος 
επιβεβαίωσης (συνεχής 
τόνος 1 δευτερολέπτου)

f 691 # f
Εξωτερικός τόνος 

επιβεβαίωσης (συνεχής 
τόνος 1 δευτερολέπτου)

Ενεργή µια φορά
Εξωτερικός τόνος 

επιβεβαίωσης (συνεχής 
τόνος 1 δευτερολέπτου)

ή 692
Ενεργή επαναλαµβανόµενη

ή 690
Απενεργοποιηµένη

b 7 O 442 # f * g #
Μυστικό 

συνθηµατικό
Ακούτε τον τόνο 
επιβεβαίωσης

Ξεκίνηµα 
εγγραφής

Εγγραφή του 
µηνύµατος

Σταµάτηµα 
εγγραφής

b 7 O 466 # f #
Μυστικό συνθηµατικό Ακούτε την µουσική/ µήνυµα σταµάτηµα
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Θέλετε να αλλάξετε την Μουσική σε Αναµονή/ Μήνυµα
Αν κάνετε κάποια µεταφορά ή αναζήτηση, ο συνοµιλητής σας
θα ακούσει κάποια Μουσική σε Αναµονή σε συνδυασµό µε
δυνατότητα µηνύµατος.
Η Μουσική σε Αναµονή είναι αποµνηµονευµένη στο COM-
mander Basic (εσωτερική Μουσική σε Αναµονή) ή προσφέ-
ρεται σαν εξωτερική Μουσική σε Αναµονή µέσω ακουστικής
εισόδου της αναλογικής µονάδας COMmander 2TSM. 
Αν αυτή η ακουστική έξοδος είναι διαθέσιµη και οδηγηθεί στο
εξωτερικό του καλύµµατος, µπορείτε από αυτή να εγγράψετε
κάποια άλλη µουσική
� και να αποµνηµονεύσετε αυτή την µουσική σαν εσωτερι-

κή Μουσική σε Αναµονή στο COMmander Basic (σελ. Β-
79).

Η Μουσική σε Αναµονή µπορεί να συνδυαστεί µε κάποιο
µήνυµα. Για τον συνδυασµό αυτό, θα πρέπει
� να εγγράψετε και να αποµνηµονεύσετε το µήνυµα της 

Μουσικής σε Αναµονή (σελ. Β-79)
� να ενεργοποιήσετε/ διαµορφώσετε την Μουσική σε Ανα-

µονή και το µήνυµα (σελ. Β-80)
� να διαµορφώσετε την χρονική καθυστέρηση επανάλη-

ψης του µηνύµατος µέσα στην Μουσική σε Αναµονή 
(σελ. Β-80).

Μπορείτε να ενεργοποιήσετε ξεχωριστά για κάθε ΜSN την
λειτουργία “Μήνυµα πριν την Απάντηση” µε το πρόγραµµα
διαµόρφωσης COMset. Αν ένας καλούµενος δεν απαντήσει
σε καµιά περίπτωση την κλήση (µέσα σε 5-15 δευτερό-
λεπτα), το ΡΒΧ δέχεται την κλήση (η κλήση αυτή θα χρεωθεί
στον καλούντα). Ο καλών θα ακούσει ένα µήνυµα υποδοχής
(π.χ. µε πληροφορίες για την εταιρεία) ενώ τα εσωτερικά τη-
λέφωνα εξακολουθούν να καλούνται και να κουδουνίζουν.
Μόλις κάποιος εσωτερικός συνδροµητής απαντήσει την κλή-
ση, θα συνδεθεί µε τον εξωτερικό καλούντα. Το µήνυµα υπο-
δοχής µπορεί να αποµνηµονευθεί στο COMmander Basic.
Θα πρέπει
� να εγγράψετε και να αποµνηµονεύσετε το µήνυµα 

υποδοχής µε µια τηλεφωνική συσκευή (Μήνυµα πριν την 
Απάντηση, σελ. Β-81).

Η άλλη δυνατότητα είναι η µεταφορά της Μουσικής σε
Αναµονή/ Μηνύµατος και του Μηνύµατος πριν την Απάντηση
σαν αρχείο .wav µε το λογισµικό COMtools. Μπορείτε,
ακόµη, να διαµορφώσετε τις περισσότερες λειτουργίες
Μουσική σε Αναµονή µε αυτό το λογισµικό (σελ. Β-84).
Για να κάνετε δοκιµή του µηνύµατος και της Μουσικής σε
Αναµονή, µπορείτε
� να ακούσετε την Μουσική σε Αναµονή και τα µηνύµατα 

µε τηλεφωνική συσκευή (σελ. Β-81).

Εγγραφή εσωτερικής Μουσικής σε Αναµονή µε το COMmander Basic
Η λειτουργία αυτή θα διαγράψει την υπάρχουσα Μουσική σε
Αναµονή. Ακόµη και αν αποθέσετε το ακουστικό µετά την
επιλογή του 442#, η παλιά Μουσική σε Αναµονή θα
διαγραφεί. Η Μουσική σε Αναµονή µπορεί να έχει µέγιστη
διάρκεια 120 δευτερόλεπτα. Μετά τα 120 δευτερόλεπτα, η
εγγραφή θα σταµατήσει αυτόµατα και θα ακούσετε τον τόνο

επιβεβαίωσης. Αν χρησιµοποιήσετε Μουσική σε Αναµονή
µικρότερης διάρκειας, µπορείτε να σταµατήσετε την εγγραφή
µε απόθεση του ακουστικού ή µε πίεση του πλήκτρου # .
Η µουσική πρέπει να οδηγηθεί στην ακουστική είσοδο της
αναλογικής µονάδας COMmander 2TSM.

D

Εγγραφή του Μηνύµατος της Μουσικής σε Αναµονή µέσω Τηλεφώνου
Η λειτουργία αυτή θα διαγράψει το υπάρχον µήνυµα της
Μουσικής σε Αναµονή. Ακόµη και αν αποθέσετε το ακουστι-
κό µετά την επιλογή του 442#, το παλιό µήνυµα της
Μουσικής σε Αναµονή θα διαγραφεί. Το µήνυµα της Μουσική
σε Αναµονή µπορεί να έχει µέγιστη διάρκεια 8 δευτερόλεπτα.
Μετά τα 8 δευτερόλεπτα, η εγγραφή θα σταµατήσει αυτόµατα

και θα ακούσετε τον τόνο επιβεβαίωσης. Αν χρησιµοποιήσετε
µήνυµα της Μουσικής σε Αναµονή µικρότερης διάρκειας,
µπορείτε να σταµατήσετε την εγγραφή µε απόθεση του
ακουστικού ή µε πίεση του πλήκτρου # .
Το µήνυµα Μουσικής σε Αναµονή εγγράφεται απ’ ευθείας
από το ακουστικό µιας εσωτερικής συσκευής.

b 7 O 43 # f * e #
Μυστικό 

συνθηµατικό

Θα ακούσετε κάποιους 
σύντοµους τόνους και 

µετά τον τόνο 
επιβεβαίωσης

Πιέζετε το πλήκτρο * για ξεκίνηµα 
της εγγραφής και ταυτόχρονα 

ενεργοποιείτε την συσκευή εξόδου 
της µουσικής

Σταµάτηµα της 
εγγραφής

b 7 O 441 # f * g #
Μυστικό 

συνθηµατικό

Θα ακούσετε 
τον τόνο 

επιβεβαίωσης

Ξεκίνηµα 
εγγραφής Οµιλία µηνύµατος Σταµάτηµα 

εγγραφής



B-80 Θέλετε να αλλάξετε την Μουσική σε Αναµονή/ Μήνυµα

∆ιαµόρφωση και Μίξη Μουσικής σε Αναµονή και Μηνύµατος 

∆ιαµόρφωση του Χρόνου Καθυστέρησης µεταξύ Μηνυµάτων
Αν χρησιµοποιείτε τα µηνύµατα της Μουσικής σε Ανα-
µονή, µπορείτε µε την λειτουργία αυτή να διαµορφώσε-

τε την χρονική περίοδο (διάρκεια διακοπής) µέχρι να
επαναληφθεί το µήνυµα.

b 7 O 45 0 #
Μυστικό 

συνθηµατικό Μήνυµα αλλά απουσία Μουσικής σε Αναµονή

ή 1
Εσωτερική Μουσική σε Αναµονή και Μηνύµατος

ή 2
Μίξη εσωτερικής Μουσικής σε Αναµονή και 

Μηνύµατος

ή 3
Εξωτερική Μουσική σε Αναµονή, αλλά χωρίς 

Μήνυµα

ή 4
Μίξη εξωτερικής Μουσικής σε Αναµονή και 

Μηνύµατος

ή 5
Μήνυµα υποδοχής (Μήνυµα πριν την Απάντηση)

b 7 O 471 s #
Μυστικό συνθηµατικό ∆ιάρκεια παύσης 0 - 30 

δευτερόλεπτα



Ρυθµίσεις από τον Υπεύθυνο του Κέντρου B-81

Εγγραφή του Μηνύµατος Υποδοχής (Μήνυµα πριν την Απάντηση)
Η λειτουργία αυτή θα διαγράψει το υπάρχον µήνυµα υποδο-
χής. Ακόµη και αν αποθέσετε το ακουστικό µετά την επιλογή
του 442#, το παλιό µήνυµα υποδοχής θα διαγραφεί. Το
µήνυµα της υποδοχής µπορεί να έχει µέγιστη διάρκεια 24
δευτερόλεπτα. Μετά τα 24 δευτερόλεπτα, η εγγραφή θα στα-
µατήσει αυτόµατα και θα ακούσετε τον τόνο επιβεβαίωσης.
Αν χρησιµοποιήσετε µήνυµα υποδοχής µικρότερης διάρκει-

ας, µπορείτε να σταµατήσετε την εγγραφή µε απόθεση του
ακουστικού ή µε πίεση του πλήκτρου #. Το µήνυµα υπο-
δοχής εγγράφεται απ’ευθείας από το ακουστικό µιας
εσωτερικής τηλεφωνικής συσκευής.
Η άλλη δυνατότητα είναι η µεταφορά του Μηνύµατος πριν την
Απάντηση, σαν αρχείο .wav µε το λογισµικό PC COMtools.
(σελ. Β-84).

Ακρόαση Μουσικής σε Αναµονή και Μηνυµάτων
æ

b 7 O 443 # f * g #
Μυστικό 

συνθηµατικό
Θα ακούσετε τον 
τόνο επιβεβαίωσης

Ξεκίνηµα 
εγγραφής

Μήνυµα 
υποδοχής

Σταµάτηµα 
εγγραφής

b 7 O 46 1 # f #
Μυστικό 

συνθηµατικό
Μήνυµα αλλά απουσία Μουσικής 

σε Αναµονή
Θα ακούσετε την 
Μουσική/ Μήνυµα

Σταµάτηµα 
εγγραφής

ή 2
Εσωτερική Μουσική σε Αναµονή, 

αλλά χωρίς Μήνυµα

ή 3
Εσωτερική Μουσική σε Αναµονή 

και µίξη Μηνύµατος

ή 4
Εξωτερική Μουσική σε Αναµονή, 

αλλά χωρίς Μήνυµα

ή 5
Εξωτερική Μουσική σε Αναµονή 

και µίξη Μηνύµατος

ή 7
Μήνυµα υποδοχής (Μήνυµα πριν 

την Απάντηση)



B-82 Θέλετε να ξεκινήσετε την αυτόµατη ανανέωση/ ενηµέρωση του λογισµικού της τηλεφωνικής συσκευής smar-tel-i

Θέλετε να ξεκινήσετε την αυτόµατη ανανέωση/ ενηµέρωση του λογισµικού της 
τηλεφωνικής συσκευής smar-tel-i

Μπορείτε να χρησιµοποιήσετε την τηλεφωνική συσκευή
ISDN smar-tel-i (κατασκευής Auerswald) σαν τηλεφωνική
συσκευή συστήµατος για το COMmander Basic. Αν έχετε πε-
ρισσότερα από ένα smar-tel-i, πρέπει να διαβάσετε τα παρα-
κάτω κεφάλαια. Μερικές λειτουργίες µπορεί να είναι διαφορε-
τικές στο βιβλίο οδηγιών της τηλεφωνικής συσκευής.
Οπως περιγράφεται στο βιβλίο οδηγιών της smar-tel-i για
άλλα συστήµατα PBX, µπορείτε να ανανεώσετε/ ενηµερώσε-

τε το λογισµικό της συσκευής αυτόµατα µε το COMman-
der Basic. Η σειρά προγραµµατισµού είναι διαφορετική στην
περιγραφή του βιβλίου οδηγιών.
Αλλες λειτουργίες που είναι διαφορετικές στην περιγραφή
του βιβλίου οδηγιών του smar-tel-i υπάρχουν στο κεφάλαιο
Ειδικές λειτουργίες µε την τηλεφωνική συσκευή συστήµατος
smar-tel-i , σελ. Β-67.

Ενεργοποίηση ή απενεργοποίηση λειτουργίας της αυτόµατης ενηµέρωσης λογισµικού για τηλεφωνικές
συσκευές συστήµατος smar-tel-i:

Τροποποίηση του χρόνου ξεκινήµατος (π.χ. τη νύχτα) της αυτόµατης ενηµέρωσης:

Θέλετε να σταθµεύσετε Κλήσεις µε Κώδικα Στάθµευσης
Αν θέλετε να σταθµεύσετε µια εξωτερική κλήση σε σύνδεση
Σηµείου προς Πολλά Σηµεία (Point-to-Multipoint) (εξωτερική
θύρα S0) και να ανακτήσετε την κλήση αυτή µε συσκευή
ISDN που είναι συνδεδεµένη στην ίδια αρτηρία (ή αντίστρο-
φα), θα χρειαστείτε έναν κωδικό αριθµό (βλ. κεφάλαιο Στάθ-

µευση εξωτερικής Κλήσεως στην 1η εξωτερική θύρα S0 (µόνο
για σύνδεση Σηµείου προς Πολλά Σηµεία), σελ. Β-30). Με τον
παρακάτω προγραµµατισµό µπορείτε πάντοτε να
σταθµεύσετε κλήσεις µε έναν κωδικό στάθµευσης µέσα από
το COMmander Basic.

Εισαγωγή Ψηφίων Κωδικού

∆ιαγραφή Ψηφίων Κωδικού

b 7 O 59 S #
Μυστικό συνθηµατικό 1: ενεργοποίηση, 0: απενεργοποίηση

b 7 O 58 U #
Μυστικό συνθηµατικό Χρόνος µε 4 ψηφία: 00-23 (ώρες) και 00-59 (λεπτά)

b 7 O 88 C #
Μυστικό συνθηµατικό 2 ψηφία κωδικού

b 7 O 88 00 #
µυστικό συνθηµατικό



Εγκατάσταση και Χρήση του συνοδευτικού Λογισµικού B-83

INSTALLATION AND USE OF THE BUNDLED SOFTWARE

Τµήµα του προϊόντος αποτελεί ένα CD-ROM µε διάφορα
προγράµµατα για Η/Υ τα οποία προορίζονται για να χρησιµο-
ποιηθούν µε το COMmander Basic.
Με το πρόγραµµα COMtools µπορούν να εκτελεστούν διά-
φορα προγράµµατα για Η/Υ. Τα προγράµµατα αυτά µπο-
ρούν να τροποποιούν χρόνους αφύπνισης, λογαριασµούς
Ορίου Κόστους Κλήσεων, αριθµούς Επιλογής Σύντοµου Κώ-

δικα, ειδικούς αριθµούς και την Μουσική σε Αναµονή.
Το πρόγραµµα για Η/Υ COMlist σας επιτρέπει την διαχείριση
και την ανάλυση των πληροφοριών που βρίσκονται στην
µνήµη πληροφοριών κλήσεων του COMmander Basic.
Το πρόγραµµα για Η/Υ Soft-LCR διαχειρίζεται τις πληροφο-
ρίες για την χειροκίνητη και την αυτόµατη ∆ροµολόγηση Ελά-
χιστου Κόστους (LCR).

☞ Οι πληροφορίες που είναι διαθέσιµες για τροποποίηση
µε τα COMtools και COMlist, µπορούν να προστατευ-
θούν µε ένα συνθηµατικό χρήστη. Κάποια τροποποίηση
π.χ. του Ορίου Κόστους Κλήσεων θα είναι στην περί-

πτωση αυτή αδύνατη χωρίς γνώση του συνθηµατικού.
Επίσης, δεν θα είναι πλέον δυνατή η µεταφορά πληρο-
φοριών κλήσεων χωρίς συνθηµατικό

∆υνατότητες Σύνδεσης µεταξύ Η/Υ και COMmander Basic 
Για να χρησιµοποιήσετε το συνοδευτικό λογισµικό για Η/Υ,
θα πρέπει να αποκαταστήσετε µια σύνδεση µεταξύ του Η/Υ
και του COMmander Basic. Για τον σκοπό αυτό είναι δυνατές
δύο επιλογές: Ο Η/Υ σας συνδέεται απ’ευθείας µέσω σειρια-
κής θύρας µε το COMmander Basic ή στον Η/Υ σας τοποθε-
τείται controller ISDN για Η/Υ µε λογισµικό οδήγησης CAPI
2.0. Αυτός ο controller ISDN συνδέεται µε την εσωτερική αρ-
τηρία ISDN του COMmander Basic. Ανάλογα µε τη σύνδεση
του Η/Υ σας, θα πρέπει να προσέξετε τα παρακάτω:

Σύνδεση µέσω σειριακής θύρας (V.24)
Μετά την εγκατάσταση του λογισµικού της Auerswald για Η/
Υ (η περιγραφή θα ακολουθήσει παρακάτω), θα πρέπει να
διαµορφώσετε στο πρόγραµµα Η/Υ την διεπαφή (V.24) και τη
θύρα COM του Η/Υ (COM 1 µέχρι 4) που θα συνδέεται µε το
COMmander Basic.
Αν συναντήσετε προβλήµατα κατά τη διάρκεια της µεταφο-
ράς, ελέγξτε τα καλώδια. Αν χρειαστεί, θα πρέπει να ειδοποι-
ήσετε τον προµηθευτή ή τον υπεύθυνο για βοήθεια.

Σύνδεση µέσω Controller ISDN για Η/Υ
Μετά την εγκατάσταση του λογισµικού για Η/Υ της Auerswald

(περιγραφή παρακάτω), θα πρέπει να διαµορφώσετε στο
πρόγραµµα Η/Υ την διεπαφή (controller ISDN για Η/Υ µε λο-
γισµικό CAPI 2.0). 
Η εσωτερική θύρα S0 σύνδεσης του controller ISDN θα πρέ-
πει να έχει άδεια προγραµµατισµού. Οι ρυθµίσεις από το
εργοστάσιο έχουν άδεια προγραµµατισµού σε κάθε θύρα S0.
Ο συνδροµητικός αριθµός του controller ISDN θα πρέπει να
διαµορφωθεί σε “ISDN PC-controller” µε το πρόγραµµα δι-
αµόρφωσης COMset.
Αν συναντήσετε προβλήµατα µε τον controller σας, θα
πρέπει να διαβάσετε το βιβλίο οδηγιών του controller ή να
έλθετε απ’ευθείας σε επαφή µε τον προµηθευτή του control-
ler ISDN σχετικά µε την συµβατότητα µε το CAPI 2.0. Θα
πρέπει να έχετε τα πιο πρόσφατα προγράµµατα οδήγησης
µε την υποστήριξη του CAPI 2.0. Οι περισσότεροι προµη-
θευτές προσφέρουν την δυνατότητα προµήθειας νέων προ-
γραµµάτων οδήγησης από το Ιnternet ή ταχυδροµικά.
Αν συναντήσετε προβλήµατα κατά την διάρκεια της µετα-
φοράς, θα πρέπει να ελέγξετε τα καλώδια. Αν χρειάζεται, θα
πρέπει να ειδοποιήσετε τον προµηθευτή ή τον υπεύθυνο για
βοήθεια.

Εγκατάσταση Λογισµικού
Συνήθως τα Windows 95/98/M έχουν λειτουργία αυτόµατης
εκκίνησης για την εγκατάσταση του CD. Θα ακολουθήσετε τις
οδηγίες στην οθόνη. Μερικές φορές η εγκατάσταση δεν ξεκι-
νά αυτόµατα, π.χ. τοποθετείτε το CD-ROM πριν ξεκινήσουν
τα Windows ή η λειτουργία αυτόµατης εκκίνησης δεν είναι
ενεργοποιηµένη. Στην περίπτωση αυτή, µορείτε να ξε-
κινήσετε χειροκίνητα την εγκατάσταση του CD: 
� Εισάγετε το CD-ROM στην µονάδα δίσκου CD-ROM.
� Στην οθόνη σας κάνετε κλίκ στο πλήκτρο “Start” και

επιλέγετε “Run”.
� Κάνετε κλικ στο “Search” και ανοίγετε την µονάδα δίσκου

CD-ROM µε το CD-ROM της Auerswald. Επιλέγετε την
εφαρµογή “Setup” στο ριζικό ευρετήριο µε διπλό κλικ.
Υστερα κάνετε κλικ στο “ok”.

� Ακολουθείτε τις οδηγίες στην οθόνη.

Ελάχιστες απαιτήσεις για τον Η/Υ
� Η/Υ µε µικροεπεξεργαστή Intel Pentium 133 ή συµβατό.
� Μνήµη RAM 32 MB, συνιστάται µνήµη 64 MB.
� Ελάχιστος ελεύθερος χώρος δίσκου πριν από την 

εγκατάσταση:
για το COMtools: 13 MB, για το COMlist: 19 MB
για το Soft-LCR: 2 MB

� Μονάδα οδήγησης δίσκου CD-ROM.
� Κάρτα γραφικών SVGA µε ανάλυση 800x600, συνιστώ-

νται 256 κλίµακες χρώµατος/ γκρι 32768 χρωµάτων.
� Ποντίκι ή συµβατή συσκευή ένδειξης.
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B-84 Λειτουργίες του Προγράµµατος COMtools

Λειτουργίες του Προγράµµατος COMtools 
Το πρόγραµµα COMtools περιέχει ξεχωριστά προγράµµατα
για χρήση µε το COMmander Basic. Μπορείτε να επιλέξετε
µεταξύ:
� Προγράµµατος διόρθωσης του Αριθµού Επιλογής Σύ-

ντοµου Κώδικα (µπορείτε να εισάγετε τους Αριθµούς 
Επιλογής Σύντοµου Κώδικα και τους ειδικούς αριθµούς, 
που περιγράφονται παρακάτω), 

� Προγράµµατος διαχείρισης της ώρας αφύπνισης (βλ. 
κεφάλαιο Θέλετε να χρησιµοποιήσετε την λειτουργία 
Αφύπνισης του COMmander Basic, σελ. Β-60).

� Προγράµµατος τροποποίησης των λογαριασµών Ορίου 
Κόστους Κλήσεων. Μπορείτε επίσης να δείτε τα σύνολα 
µονάδων χρέωσης των συνδροµητών (βλ. κεφάλαιο 
Θέλετε να περιορίσετε τα Τηλεφωνικά Εξοδα (Ελεγχος 
Κόστους), σελ. Β-72) και

� Προγράµµατος µεταφοράς της εσωτερικής Μουσικής σε 
Αναµονή, Μηνύµατος πριν την Απάντηση και εσωτερι-
κών µηνυµάτων (αρχείο .wav) στο COMmander Basic. 
Mπορείτε ακόµη, να ρυθµίσετε την ένταση της Μουσικής 
σε Αναµονή και να ρυθµίσετε διάφορες άλλες λειτουργίες 
της Μουσικής σε Αναµονή.

Φόρτωση Πληροφοριών και Αποµνηµόνευση
Αρχικά, αντί να δηµιουργήσετε νέο αρχείο, θα πρέπει να δια-
βάσετε το πρόγραµµα µε τις υπάρχουσες πληροφορίες (εκ-
τός από τη Μουσική σε Αναµονή) από το PBX. Ετσι δε θα
γράψετε νέες πληροφορίες, σε πληροφορίες που υπάρχουν
ήδη στο PBX. Θα πάρετε, επίσης, έναν κατάλογο των εσωτε-
ρικών συνδροµητών για τα προγράµµατα “Ωρες αφύπνισης”
και “Ορια Κόστους Κλήσεων”. Τότε µπορείτε να τροποποι-
ήσετε τις πληροφορίες που έχουν µεταφερθεί από το PBX.
Αφού τροποποιήσετε το αρχείο πληροφοριών, θα πρέπει να
µεταφέρετε αυτές τις πληροφορίες πίσω στο PBX. Επίσης,
µπορείτε να κρατήσετε τις πληροφορίες και σε άλλο αρχείο.

Περιγραφή των Αριθµών Επιλογής Σύντοµου 
Κώδικα
Οι εξωτερικοί τηλεφωνικοί αριθµοί που χρησιµοποιούνται
συχνά µπορούν να αποµνηµονευτούν σαν τετραψήφιοι Αριθ-
µοί Επιλογής Σύντοµου Κώδικα, έτσι ώστε να απλοποιείται η
επιλογή τους. Τότε θα επιλέγονται αυτοί οι τετραψήφιοι Αριθ-
µοί Επιλογής Σύντοµου Κώδικα αντί για τον αριθµό πρό-
σβασης γραµµής Κέντρου 0 + τον εξωτερικό αριθµό. Το
COMmander Basic θα επιλέγει αυτόµατα τον αριθµό πρό-
σβασης γραµµής Κέντρου και τον αριθµό από την µνήµη.
Αν έχετε ενεργοποιήσει την εξουσιοδότηση Επιλογής Σύντο-
µου Κώδικα µε το COMset για ξεχωριστούς συνδροµητές,
αυτοί θα µπορούν να επιλέγουν αυτούς τους Αριθµούς Επι-
λογής Σύντοµου Κώδικα χωρίς άδεια για γραµµή Κέντρου.
Ιδιωτικοί Αριθµοί Επιλογής Σύντοµου Κώδικα (αριθµοί
Χρήστη): Κάθε συνδροµητής µπορεί να έχει µέχρι είκοσι α-
ριθµούς των 20 ψηφίων στην περιοχή αριθµών σύντοµου
κώδικα, από 8200 µέχρι 8219. Οι αριθµοί αυτοί διατίθενται
µόνο από την τηλεφωνική συσκευή που χρησιµοποιείται για
τον προγραµµατισµό. Αυτό σηµαίνει ότι για να προγραµµα-
τίσετε τους ιδιωτικούς Αριθµούς Επιλογής Σύντοµου Κώδικα,
θα πρέπει να χρησιµοποιήσετε την τηλεφωνική συσκευή που
θα χρησιµοποιηθεί για να επιλέγει τους αριθµούς αυτούς.

Αριθµοί Επιλογής Σύντοµου Κώδικα Εκτακτης Ανάγκης:
Σαν Αριθµούς Επιλογής Σύντοµου Κώδικα Εκτακτης Ανά-
γκης εισάγετε αριθµούς που θα πρέπει να µπορεί να επιλέξει
κάθε συνδροµητής µε εξουσιοδότηση γραµµής Κέντρου. Η ά-
δεια επιλογής αυτών των αριθµών αποτελεί τµήµα κάθε εξου-
σιοδότησης γραµµής Κέντρου.
Υποχρεωτικές εγγραφές για τους αριθµούς είναι, π.χ. οι αριθ-
µοί της Πυροσβεστικής Υπηρεσίας και της Αστυνοµίας. Οι Α-
ριθµοί 110 (ΠΥ) και 112 (Αστυνοµία) υπάρχουν στις ρυθµί-
σεις εργοστασίου στους αριθµούς 8110 και 8112.
Για εξοικονόµιση χρόνου σε περιπτώσεις έκτακτης ανάγκης,
µπορείτε να αποδώσετε τις εγγραφές στην µνήµη Επιλογής
Σύντοµου Κώδικα Εκτακτης Ανάγκης µε διψήφιους ή τριψή-
φιους αριθµούς (10-59, 100-599), π.χ. µε τον αριθµό 110
(µέσω του λογισµικού διαµόρφωσης COMset).
Στις ρυθµίσεις εργοστασίου οι αριθµοί 110 και 112 αποδίδο-
νται στους αριθµούς 8110 και 8112. Αυτό σηµαίνει ότι, αν
στην τηλεφωνική σας συσκευή κάνετε επιλογή του 110, το
COMmander Basic αυτόµατα επιλέγει τον Αριθµό Επιλογής
Σύντοµου Κώδικα 8110 (αριθµό πρόσβασης γραµµής Κέντ-
ρου 0 + εξωτερικό αριθµό 110). Το πλεονέκτηµα είναι ότι
ακόµη και πρόσωπα χωρίς εµπειρία σε PBX ή χωρίς γνώση
αριθµών πρόσβασης γραµµής Κέντρου, µπορούν να επιλέ-
γουν αυτούς τους αριθµούς χωρίς προβλήµατα.
Μπορείτε να αποµνηµονεύσετε κατά µέγιστο 10 αριθµούς
έκτακτης ανάγκης µέσα στην περιοχή αριθµών, από 8110
µέχρι 8199.
Αριθµοί Επιλογής Σύντοµου Κώδικα µε Μεγάλο Μήκος
(100ψήφιοι): Μπορείτε να αποµνηµονεύσετε κατά µέγιστο
10 Αριθµούς Επιλογής Σύντοµου Κώδικα µε Μεγάλο Μήκος.
Μπορείτε να επιλέξετε µέσα στην περιοχή αριθµών από 8100
µέχρι 8109.
Εκτός από 20ψήφιο αριθµό επιλογής, µπορείτε να εγγράψετε
ένα σύντοµο κείµενο που µπορεί να σταλλεί, π.χ. σε συσκευή
τηλεειδοποίησης. Για να δείτε τις δυνατότητες που έχετε
πρέπει να ανοίξετε το αρχείο βοήθειας (Help...Topics).
∆ηµόσιοι (κοινοί) Αριθµοί Επιλογής Σύντοµου Κώδικα:
Μπορείτε να αποµνηµονεύσετε κατά µέγιστο 400 ∆ηµόσιους
Αριθµούς Επιλογής Σύντοµου Κώδικα. Μπορείτε να επιλέξε-
τε µέσα στην περιοχή αριθµών από 8600 µέχρι 8999. 
Ολοι οι συνδροµητές µε εξουσιοδότηση γραµµής Κέντρου
έχουν την άδεια να επιλέγουν τους αριθµούς αυτούς.

Περιγραφή Ειδικών Αριθµών
Αριθµοί Φραγής: Για να περιορίσετε την εξουσιοδότηση
γραµµής Κέντρου συνδροµητών/ οµάδων, µπορείτε να εισά-
γετε µέχρι 20 10ψήφιους αριθµούς φραγής. Αυτοί οι αριθµοί
φραγής µπορούν να ενεργοποιηθούν για κάθε συνδροµητή/
οµάδα µε το πρόγραµµα διαµόρφωσης COMset. Συνηθίζεται
να φράσσονται αριθµοί µε µεγαλύτερα τέλη χρέωσης, που
αρχίζουν µε έναν ορισµένο αριθµό και τους οποίους δεν µπο-
ρεί να επιλέξει κάθε συνδροµητής, π.χ. οι αριθµοί 090-. Τα 4
µέχρι 5 ψηφία είναι καθοριστικά για τις περισσότερες υπηρε-
σίες µεγάλης χρέωσης.
Θα πρέπει να θυµάστε ότι όλοι οι αριθµοί που αρχίζουν µε
τους αριθµούς που έχετε εισάγει εδώ, είναι φραγµένοι. 
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Ελεύθεροι Αριθµοί: Για να επεκτείνετε την εξουσιοδότηση
γραµµής Κέντρου συνδροµητών/ οµάδων, µπορείτε να εισά-
γετε µέχρι 20 10ψήφιους ελεύθερους αριθµούς. Αυτοί οι ελεύ-
θεροι αριθµοί µπορούν να ενεργοποιηθούν για κάθε συνδρο-
µητή/ οµάδα µε το πρόγραµµα διαµόρφωσης COMset. Εδώ
µπορείτε να εισάγετε π.χ. τον αριθµό “800” που θα είναι ε-
λεύθερος για τους συνδροµητές που δεν έχουν εξουσιοδότη-
ση από τους αριθµούς φραγής, και έτσι µπορείτε να απενερ-
γοποιήσετε αριθµούς φραγής ή τµήµατα αριθµών φραγής
(π.χ. να φράξετε τους αριθµούς 90 αλλά να ελευθερώσετε
τους αριθµούς 91).
Θα πρέπει να θυµάστε ότι όλοι οι αριθµοί που αρχίζουν µε
τους αριθµούς που έχετε εισάγει εδώ, είναι ελεύθεροι.
Αριθµοί VIP: Αν θέλετε να σας βρίσκουν ειδικά πρόσωπα,
ενώ έχετε ενεργοποιήσει την υπηρεσία “Μην Ενοχλείτε”,
µπορείτε να εισάγετε τους εξωτερικούς τους τηλεφωνικούς
αριθµούς σε έναν κατάλογο VIP µε το λογισµικό COMtools.
Αυτός ο κατάλογος VIP ισχύει για όλους τους συνδροµητές

και µπορείτε να τον ενεργοποιήσετε ή να τον απενεργοποιή-
σετε, αν χρειάζεται, για την τηλεφωνική σας συσκευή (σελ. Β-
57). Το COMmander Basic χρειάζεται την εµφάνιση του αριθ-
µού καλούντος για να τον αναγνωρίζει. Μπορείτε να εισάγετε
µέχρι είκοσι 20ψήφιους αριθµούς VIP.
Αριθµοί Robinson: Αν δεν θέλετε να σας βρίσκουν ορισµένα
πρόσωπα, µπορείτε να εισάγετε µε το λογισµικό COMtools
τους εξωτερικούς τηλεφωνικούς τους αριθµούς σε έναν
κατάλογο Robinson. Αυτός ο κατάλογος Robinson ισχύει για
όλους τους συνδροµητές και µπορείτε να τον ενεργοποιείτε ή
να τον απενεργοποιείτε, αν χρειάζεται, για την τηλεφωνική
σας συσκευή (σελ. Β-57). Το COMmander Basic χρειάζεται
την εµφάνιση του αριθµού καλούντος για να τον αναγνωρίζει.
Μπορείτε να εισάγετε µέχρι δέκα 20ψήφιους αριθµούς Rob-
inson. Με το πρόγραµµα διαµόρφωσης COMset µπορείτε να
ενεργοποιείτε ή να απενεργοποιείτε τον κατάλογο Robinson
για οµάδες.

∆ιαχείριση Πληροφοριών Κλήσεων µε το πρόγραµµα COMlist 
Το πρόγραµµα COMlist για Η/Υ σας βοηθά στη διαχείριση και
ανάλυση των πληροφοριών κλήσεων που βρίσκονται στη
µνήµη πληροφοριών κλήσεων του COMmander Basic. Οι
πληροφορίες κλήσεων από το PBX µεταφέρονται σε µια βά-
ση δεδοµένων και αποµνηµονεύονται στο σκληρό δίσκο. Η
χωρητικότητα της βάσης δεδοµένων περιορίζεται µόνο από
το µέγεθος του σκληρού δίσκου.

Ανανέωση/ Ενηµέρωση Βάσης ∆εδοµένων
Για να ανανεώσετε την βάση δεδοµένων, επιλέγετε τον κατά-
λογο “File...Read from PBX” (“Αρχείο...∆ιαβάζετε από το
PBX”). Οι πληροφορίες µετά την µεταφορά τους από το PBX,
αποµνηµονεύονται αυτόµατα. Πληροφορίες κλήσεων που
ήδη υπάρχουν, αναγνωρίζονται και δεν αποµνηµονεύονται
πάλι. Μπορείτε να διαβάσετε πληροφορίες από το PBX οπο-
τεδήποτε χωρίς να δηµιουργούνται διπλές εγγραφές στη βά-
ση δεδοµένων. Στη συνέχεια, µπορείτε να διαγράψετε ολό-
κληρη τη µνήµη πληροφοριών δεδοµένων στο PBX µε τον
κατάλογο “Edit...Delete call data in the PBX” (“∆ιόρθωση....
∆ιαγραφή πληροφοριών κλήσεων στο PBX”) για να δηµιουρ-
γήσετε χώρο για νέες πληροφορίες κλήσεων.
Με τον κατάλογο “Edit...Display all call data” (“∆ιόρθωση....
Εµφάνιση όλων των πληροφοριών κλήσεων”) µπορείτε να
δείτε όλες τις πληροφορίες που βρίσκονται στη βάση δεδοµέ-
νων. Αν δεν θέλετε να κρατήσετε όλες τις πληροφορίες κλή-
σεων, µπορείτε να διαγράψετε τις παλαιότερες κλήσεις µέχρι
µια ορισµένη ηµεροµηνία, µε την εντολή “Edit...Delete old
calls in the data base” (“∆ιόρθωση.....∆ιαγραφή παλαιών
κλήσεων στη βάση δεδοµένων”).

Περιγραφή των Φίλτρων
Αν δεν θέλετε να δείτε ή να εκτυπώσετε όλες τις πληροφορίες
που έχουν µεταφερθεί από το PBX, µπορείτε να φιλτράρετε
τις πληροφορίες µε τα παρακάτω κριτήρια:
� Στήλες που δεν πρέπει να εµφανιστούν
� Πλαίσιο χρόνου κλήσεων και χρονική διάρκεια
� Είδος κλήσεως
� Εσωτερικούς συνδροµητές/ οµάδες που εµπλέκονται 

στην κλήση (επιλεγόµενο από “κατάλογο συνδροµητών/ 
οµάδων” που µπορεί να αλλάζει)

� Θύρα S0 (γραµµή Κέντρου) που χρησιµοποιήθηκε για 
την κλήση

� Αριθµό Εργου, αν στις εξωτερικές κλήσεις έχουν 
αποδοθεί αριθµοί έργου

� Καλούµενους αριθµούς (από “κατάλογο καλούµενων”, ο 
οποίος φορτώνεται και αλλάζει σαν, π.χ. αρχείο Αριθµών 
Επιλογής Σύντοµου Κώδικα) ή Τηλεφωνικές Εταιρείες 
(που επιλέγονται από “κατάλογο τηλεφωνικών εταιρειών” 
που µπορεί να αλλάζει).

Μια βοήθεια για την επιλογή αυτών των κριτηρίων είναι η
χρήση του φίλτρου βάσης. Αν θέλετε να φιλτράρετε τις πλη-
ροφορίες κλήσεων, σύµφωνα πάντοτε µε τα ίδια κριτήρια,
συνιστάται η δηµιουργία ενός ή περισσοτέρων φίλτρων
µορφής. Θα µπορείτε τότε να χρησιµοποιείτε αυτά τα φίλτρα
µορφής για κάθε αρχείο. Το γρήγορο φίλτρο σας επιτρέπει να
φιλτράρετε εσωτερικούς συνδροµητές και χρονικά πλαίσια µε
µόλις δυο κλικ του ποντικιού.
Εκτός από εκτύπωση, µπορείτε να κρατήσετε τις φιλτραρι-
σµένες πληροφορίες σε αρχείο κειµένου για παρακάτω επε-
ξεργασία από άλλα προγράµµατα. Οι πληροφορίες που δεν
έχουν φιλτραριστεί θα αποµνηµονεύονται πάντοτε αυτόµατα
µετά την µεταφορά από το PBX.
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Λογισµικό Οδευσης Ελάχιστου Κόστους Soft-LCR 
Το COMmander Basic σας επιτρέπει να καλείτε εύκολα και
χωρίς προηγούµενη σκέψη της φτηνότερης τηλεφωνικής
εταιρείας. Αυτό ονοµάζεται Οδευση Ελάχιστου Κόστους (σελ.
Β-58). Για να χρησιµοποιήσετε αυτήν την λειτουργία, θα
πρέπει να πραγµατοποιήσετε αρκετές εγγραφές στο COM-
mander Basic µε το Soft-LCR.

Φόρτωση και Αποµνηµόνευση Πληροφοριών
Αν ήδη έχετε τροποποιήσει εγγραφές στο COMmander Basic
µε το Soft-LCR, θα είναι καλύτερο να φορτώσετε τις υπάρ-
χουσες πληροφορίες “από το PBX” αντί να δηµιουργήσετε
νέο αρχείο (αν χρησιµοποιήσετε την ενηµέρωση των πληρο-
φοριών χρέωσης, θα ανοίξει νέο αρχείο). Σε διαφορετική
περίπτωση πληροφορίες που υπήρχαν προηγούµενα στο
PBX, θα καλυφθούν µε την αποµνηµόνευση του νέου αρ-
χείου. Μπορείτε να τροποποιήσετε αυτές τις µεταφερόµενες
πληροφορίες που έχουν διαβαστεί από το PBX. Αφού τρο-
ποποιήσετε το αρχείο πληροφοριών, πρέπει να µεταφέρετε
αυτές τις πληροφορίες πίσω στο PBX. Επιπλέον µπορείτε να
τις αποµνηµονεύσετε σε κάποιο αρχείο.

Περιγραφή των Καρτών Καταλόγου
Κάρτα Τηλεφωνικών Εταιρειών: Στην κάρτα αυτή εισάγετε
τις τηλεφωνικές εταιρείες που θα χρησιµοποιηθούν για τις
εξωτερικές τηλεφωνικές κλήσεις. Κάποιες εταιρείες προ-
σφέρουν ειδικές χρεώσεις σε ειδικές ηµέρες (π.χ. αν τα Χρι-
στούγεννα πέφτουν Κυριακή, κλπ). Βάζετε τότε στις ηµερο-
µηνίες αυτών των ηµερών τον χαρακτηρισµό “γιορτή”, οπότε
θα µπορείτε να έχετε και τις ειδικές χρεώσεις.
Κάρτα Ηµέρας της Εβδοµάδος (∆ευτέρα-Παρασκευή,
Σάββατο, Κυριακή, Γιορτή): Πολλές τηλεφωνικές εταιρείες
προσφέρουν διαφορετικές χρεώσεις κατά τις εργάσιµες ηµέ-
ρες και διαφορετικές κατά τα Σαββατοκύριακα ή κατά ειδικές
αργίες (Χριστούγεννα, Πάσχα κλπ). Εδώ µπορείτε να επιλέ-
ξετε ποιές τηλεφωνικές εταιρείες θα χρησιµοποιηθούν από το
COMmander Basic σε ποιά ηµέρα και ποιό χρονικό πλαίσιο.
Η επιλογή θα πρέπει να γίνει ξεχωριστά για τις διαφορετικές
ζώνες προορισµού κλήσεως “Τοπική Κλήση”, “Κλήση Περιο-
χής”, “Εθνική Κλήση”, “∆ιεθνής Κλήση”, “Κινητό Τηλέφωνο”.
Κάνετε κλικ µε το ποντίκι στο πεδίο που θα αλλάξει και
ύστερα στο βέλος. Εµφανίζεται ένας κατάλογος επιλογών και
µπορείτε µε ένα κλικ να επιλέξετε µια τηλεφωνική εταιρεία. Αν
έχετε επιλέξει “Οχι LCR”, το πεδίο παραµένει κενό και δεν
εισάγεται τηλεφωνική εταιρεία. Σε αυτό το χρονικό πλαίσιο
έχει απενεργοποιηθεί το LCR. Εγγραφές χωρίς χρόνο δεν
ισχύουν. Αν µια εγγραφή θα πρέπει να είναι ενεργή για όλη
τη διάρκεια της ηµέρας, σαν χρόνο εισάγετε το 0:00.
Αν οι προσφορές των διαφόρων τηλεφωνικών εταιρειών για
διαφορετικές ηµέρες της εβδοµάδας δεν διαφέρουν
σηµαντικά, µπορείτε να αντιγράψετε τις πληροφορίες από
την µια κάρτα στην άλλη για να έχετε διπλές εγγραφές σε
όλες τις κάρτες.

Κάρτα Αριθµών: Στην κάρτα αυτή θα πρέπει να εισάγετε τα
προθέµατα περιοχής που ανήκουν στην “Τοπική Ζώνη” σας
και στην “Ζώνη Περιοχής” σας. Οταν ανιχνευτούν αυτά τα
προθέµατα, το COMmander Basic θα επιλέγει αυτόµατα την
σωστή τηλεφωνική εταιρεία. Ξεχωρίζετε απλές εγγραφές
προθέµατος περιοχής µε το πλήκτρο Enter. Η ανίχνευση
τηλεφωνικών αριθµών κινητών τηλεφώνων είναι δυνατή, αν
εισάγετε εδώ τους αριθµούς πρόσβασης των διαφόρων
εταιρειών κινητής τηλεφωνίας.
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TROUBLESHOOTING

Ο λειτουργικός πλούτος του COMmander Basic επιτρέπει
µερικές φορές το µη εσκεµµένο και κατά λάθος ξεκίνηµα
µιας λειτουργίας (π.χ. µε επιλογή λανθασµένης σειράς
αριθµών). Είναι επίσης δυαντό να επιλέξετε λανθασµένη
σειρά προγραµµατισµού και να ξεκινήσετε µια λειτουργία
που δεν γνωρίζετε τις συνέπειές της ή δεν γνωρίζετε τις
εξουσιοδοτήσεις και άδειες των συνδροµητών που ίσως
περιορίζονται από το πρόγραµµα διαµόρφωσης COMset.

Μερικές φορές εντοπίζονται προβλήµατα στην τηλεφνική
συσκευή (κουδούνι εκτός λειτουργίας, δεν έχει εισαχθεί
MSN) τα οποία υποπτευόσασταν ότι προέρχονται από το
PBX. Υπάρχει ακόµη πιθανότητα να υπάρχουν προβλή-
µατα στην τροφοδοσία ή στις γραµµές Κέντρου.
Τα παρακάτω κεφάλαια θα σας βοηθήσουν να βρίσκετε οι
ίδιοι τυχόν µικροπροβλήµατα. Αν εξακολουθείτε να µη
βρίσκετε λύση, πρέπει να επικοινωνήσετε µε τον προµη-
θευτή ή τον υπεύθυνο του PBX.

e
Το περίβληµα µπορεί να ανοιχτεί µόνο από εξου-
σιοδοτηµένο προσωπικό1.
Λειτουργίες εγκατάστασης στο ανοικτό κουτί επι-
τρέπεται να εκτελούνται µόνο από εξουσιοδοτη-
µένο προσωπικό1.

Ρυθµίσεις σε Αρχικές Τιµές
Τηλεφωνικές συσκευές µε σωστή εξουσιοδότηση µπο-
ρούν να ενεργοποιήσουν προωθήσεις κλήσεων. Το πιθα-
νό πρόβληµα είναι ότι οι προωθήσεις κλήσεων αργότερα
ξεχνιούνται. Με τις παρακάτω λειτουργίες ρύθµισης σε

αρχικές τιµές, θα διαγράψετε τις ρυθµίσεις που επηρεά-
ζουν τη διανοµή κλήσεων. Πρέπει να θυµόσαστε ότι ου-
σιαστικά, διαγράφετε ρυθµίσεις που χρειάζεται να διαµορ-
φωθούν πάλι αργότερα.

Ρυθµίσεις Τηλεφωνικής Συσκευής σε Αρχικές Τιµές

Ρύθµιση Τηλεφωνικών Αριθµών σε Αρχικές Τιµές

Ακούτε Τόνο που δεν περιµένατε
Οι διάφοροι τόνοι στο ακουστικό είναι ένδειξη διαφόρων
λειτουργιών του PBX (βλ. κεφάλαιο Ακρόαση εσωτερκών
Τόνων Επιλογής, σελ. Β-61).
Αν βρισκόσαστε σε λειτουργία προγραµµατισµού, θα
ακούσετε, π.χ. τον τόνο επιβεβαίωσης σαν ένδειξη εισα-
γωγής του σωστού συνθηµατικού ή του τέλους της σειράς
προγραµµατισµού.
Το εσωτερικό σήµα Κέντρου µετά το ανασήκωµα του
ακουστικού ή µετά την πίεση του πλήκτρου FLASH ή R,
αποτελεί ένδειξη ότι µπορείτε να ξεκινήσετε την επιλογή
τηλεφωνικού αριθµού.
Αν ακούσετε τόνο διαφορετικό από αυτόν που περιµένατε
και που αναφέρεται στην περιγραφή προγραµµατισµού, η
συχνότερη αιτία είναι κάποιο λάθος στην επιλογή ή έλλει-
ψη εξουσιοδότησης ή άδειας. Τα παρακάτω κεφάλαια πε-
ριγράφουν παραδείγµατα αυτών των περιπτώσεων.

Οταν ανασηκώνετε το ακουστικό δεν ακούτε 
σήµα Κέντρου
� Αν το πρόβληµα συµβαίνει µόνο µε µερικά εσωτερικά

τηλέφωνα, θα πρέπει να ελέγξετε την καλωδίωση, τις
πρίζες τηλεφώνου και την τηλεφωνική συσκευή.

� Αν το πρόβληµα εµφανίζεται µόνο µε µερικές εσωτερι-
κές τηλεφωνικές συσκευές, ίσως αυτές έχουν διαµορ-
φωθεί µε το COMset σαν τηλεφωνικές συσκευές πόρ-
τας. Στην περίπτωση αυτή, µόλις ανασηκώσετε το
ακουστικό συνδέεστε αµέσως µε το τερµατικό πόρτας.

� Αν το πρόβληµα αυτό συµβαίνει µε τηλεφωνική συ-
σκευή ISDN, ίσως δεν έχετε εγγράψει τον πρώτο MSN
στη συσκευή. Πρέπει να προσπαθήσετε να διορθώ-
σετε το πρόβληµα. Πρέπει να βεβαιωθείτε ότι αυτός ο
MSN θα παρουσιαστεί στο COMmander  Basic αργό-
τερα (βλ. βιβλίο οδηγιών της συσκευής).

� Αποσυνδέετε την συσκευή από το COMmander Basic
για 5 δευτερόλεπτα και από πιθανή υπάρχουσα τρο-

1. Εξουσιοδοτηµένο προσωπικό: Πρόκειται για τεχνικούς που έχουν εκ-
παιδευτεί για τον σκοπό αυτό (δηλ. πτυχιούχους ηλεκτρολόγους). Θα
πρέπει να έχουν τις απαραίτητες γνώσεις για τις εργασίες στην περιοχή,
που πιθανόν έχει επικίνδυνες τάσεις. Πρέπει, ακόµη να έχουν γνώσεις
για τις πρόσφατες προδιαγραφές και απαιτήσεις ηλεκτρικής ασφάλειας.

b 7 Q 04 #
Η τηλεφωνική 
σας συσκευή

∆ηµόσιο 
συνθηµατικό

Θα διαγραφούν οι παρακάτω ρυθµίσεις από την συσκευή σας: 
συνδροµητική προώθηση κλήσεων, “Ακολούθησέ µε”, επανακλήσεις, 
κρατήσεις γραµµών Κέντρου, αυτόµατη επιλογή, “Μην ενοχλείτε”

b 7 O 05 #
Μυστικό συνθηµατικό ∆ιαγράφει όλες τις προωθήσεις κλήσεων MSN/DDI
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φοδοσία (βγάζετε την πρίζα). Αν το πρόβληµα φύγει,
τότε η συσκευή έχει κάποια βλάβη.

� Αν το πρόβληµα εµφανίζεται µε όλες τις εσωτερικές
τηλεφωνικές συσκευές, ελέγχετε την σύνδεση τροφο-
δοσίας του COMmander Basic ή την πιθανότητα δια-
κοπής της τροφοδοσίας.

� Αν το πρόβληµα εµφανίζεται µε όλες τις εσωτερικές
τηλεφωνικές συσκευές, αποσυνδέετε το COMman-
der Basic από την εξωτερική τροφοδοσία (βγάζετε την
πρίζα) για 5 δευτερόλεπτα. Αν τότε ακούσετε το σήµα
Κέντρου, το PBX θα είχε κάποια βλάβη στην λειτουρ-
γία του. Αν εξακολουθήσετε να µην ακούτε το σήµα
Κέντρου πρέπει να επικοινωνήσετε µε τον προµηθευ-
τή ή τον υπεύθυνο του PBX.

Ακούτε το εσωτερικό σήµα Κέντρου σε τηλεφω-
νική συσκευή απ’ευθείας γραµµής Κέντρου
� Η µέθοδος επιλογής αριθµών της τηλεφωνικής συσκε-

υής είναι άγνωστο στο COMmander Basic. Επιλέξτε
7 και αποθέστε το ακουστικό.

Οταν ανασηκώνετε το ακουστικό ακούτε έναν 
παλλόµενο Τόνο (Ειδικό σήµα Κέντρου)
� Είναι πιθανό για την τηλεφωνική συσκευή να έχει δια-

µορφωθεί συνδροµητική προώθηση κλήσεων. Αν δεν
τη θέλετε, µπορείτε να θέσετε τη λειτουργία εκτός (βλ.
σελ. Β-41).

� Είναι πιθανό για την τηλεφωνική συσκευή να έχει δια-
µορφωθεί υπηρεσία “Μην Ενοχλείτε”. Αν δεν τη θέλετε
µπορείτε να θέσετε τη λειτουργία εκτός (βλ. σελ. Β-57).

� Ελέγχετε αν η πληρότητα της µνήµης πληροφοριών

κλήσεων έχει ξεπεράσει το 80%. Αν είναι δυνατό,
διαγράφετε τις εγγραφές της µνήµης πληροφοριών
κλήσεων (σελ. Β-70).

� Ελέγχετε αν το σήµα Κέντρου έχει τροποποιηθεί και
αναδιαµορφώνετε αυτή την τροποποίηση, αν δεν την
θέλετε (σελ. Β-62)

Οταν ανασηκώνετε το ακουστικό ακούτε έναν 
παλλόµενο Τόνο (Ειδικό σήµα Κέντρου) για 2 
δευτερόλεπτα
� Στην τηλεφωνική συσκευή έχει διαµορφωθεί αυτόµατη

επιλογή αριθµών. Αν δεν τη θέλετε, µπορείτε να θέσε-
τε την λειτουργία εκτός (βλ. σελ. Β-64).

Μετά την εγγραφή σας σε Οµάδα ακούτε έναν 
παλλόµενο τόνο (Εδικό σήµα Κέντρου)
� Είναι πιθανό στην οµάδα να έχει διαµορφωθεί Προώ-

θηση Κλήσεων Οµάδας. Αν δεν τη θέλετε, µπορείτε να
θέσετε τη λειτουργία εκτός (βλ. σελ. Β-47).

Οταν ανασηκώνετε το ακουστικό ακούτε ένα 
κλικ/ σπάσιµο
� Αν πρόκειται για αναλογική τηλεφωνική συσκευή, µε

το πρόγραµµα διαµόρφωσης COMset έχει διαµορ-
φωθεί “άµεση µετάδοση χρέωσης”. Θα ακούτε τους
παλµούς των µονάδων χρέωσης της προηγούµενης
κλήσεως µόλις σηκώσετε το ακουστικό (ιδίως αν ήταν
ακριβή υπεραστική κλήση). Αν η συσκευή σας δεν
µπορεί να εµφανίζει χρέωση, αυτή η διαµόρφωση
είναι άχρηστη.

� Ελέγχετε το σπιράλ κορδόνι του ακουστικού για
φθορές.

Είναι αδύνατη η πραγµατοποίηση τηλεφωνικής Κλήσεως
Η σηµαντικότερη απαίτηση για πραγµατοποίηση τη-
λεφωνικής κλήσεως είναι η παρουσία σήµατος Κέντρου,
µετά το ανασήκωµα του ακουστικού. Αν αυτό δε συµβαί-
νει, το παρακάτω κεφάλαιο θα σας βοηθήσει.
Αν µε την τηλεφωνική σας συσκευή δεν είναι δυνατή η
πραγµατοποίηση εξωτερικής κλήσεως, ελέγχετε αν το
πρόβληµα αυτό υπάρχει και σε άλλες εσωτερικές τηλε-
φωνικές συσκευές ή αν είναι δυνατή η επιλογή διαφο-
ρετικού εξωτερικού αριθµού.

Είναι αδύνατη η πραγµατοποίηση εξωτερικής 
Κλήσεως
� Αν το πρόβληµα αυτό εµφανίζεται µόνο µε µερικές

εσωτερικές τηλεφωνικές συσκευές, ελέγχετε την εξου-
σιοδότηση γραµµής Κέντρου για τους συνδροµητές
αυτούς (πρόγραµµα διαµόρφωσης COMset).

� Αν το πρόβληµα αυτό εµφανίζεται µόνο µε µερικές
εσωτερικές τηλεφωνικές συσκευές, ελέγχετε αν για
τους συνδροµητές αυτούς έχει διαµορφωθεί όριο
Κόστους Κλήσεων και αν ο λογαριασµός είναι άδειος
(βλ. σελ. Β-58).

� Αν το πρόβληµα αυτό εµφανίζεται µε τηλεφωνική συ-
σκευή απ’ευθείας γραµµής Κέντρου, ίσως η µέθοδος
επιλογής αριθµών να είναι άγνωστη στο COMman-
der Basic. Πρέπει να τροποποιήσετε αυτή την ρύθµι-
ση µε το πρόγραµµα διαµόρφωσης COMset.

� Ελέγχετε την σύνδεση µεταξύ του NT (NT ή εξωτερι-
κής αρτηρίας S0) και του COMmander Basic.

� Αποσυνδέετε το COMmander Basic από την εξωτερι-
κή τροφοδοσία (βγάζετε την πρίζα) για 5 δευτερόλε-
πτα. Αν το πρόβληµα λυθεί υπάρχει δυσλειτουργία
του PBX.

� Αποσυνδέετε το ΝΤ από την εξωτερική τροφοδοσία
(βγάζετε την πρίζα) και από την γραµµή Κέντρου για
5 δευτερόλεπτα. Αν το πρόβληµα λυθεί, το ΝΤ έχει
δυσλειτουργία. Αν το πρόβληµα παραµείνει, µπορείτε
να ελέγξετε την λειτουργία του ΝΤ µε απ’ευθείας σύν-
δεση τηλεφωνικής συσκευής ISDN. Αν έχετε γραµµή
ISDN σηµείου προς σηµείο (point-to-point), η τηλεφω-
νική συσκευή θα πρέπει να είναι συµβατή µε τη σύνδε-
ση αυτή. Αν η πραγµατοποίηση κλήσεως εξακολουθεί
να µην είναι δυνατή, πρέπει να επικοινωνήσετε µε την
τηλεφωνική εταιρεία για βοήθεια.

∆εν είναι δυνατή η Επιλογή Σύντοµου Κώδικα, 
οι εξωτερικές Κλήσεις είναι δυνατές
� Στον Αριθµό Σύντοµου Κώδικα που επιλέξατε δεν

υπάρχει αποµνηµονευµένος αριθµός ή ο αριθµός
πρόσβασης γραµµής Κέντρου προστέθηκε σαν πρό-
θεµα. Επανεισάγετε τον αριθµό (σελ. Β-59).
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Είναι αδύνατη η πραγµατοποίηση Κλήσεως 
στην εσωτερική θύρα S0
� Αν όταν σηκώνετε το ακουστικό ακούτε τόνο κατειληµ-

µένου, ίσως είναι κατειληµµένα και τα δυο κανάλια
φωνής των εσωτερικών θυρών S0. Προσπαθείτε αρ-
γότερα.

� Ελέγχετε στην τηλεφωνική ISDN συσκευή σας αν
έχετε εισάγει τον πρώτο MSN σαν εσωτερικό συνδρο-
µητικό αριθµό. Αν όχι, προσπαθείτε να διορθώσετε το
πρόβληµα. Βεβαιώνεστε ότι αυτός ο MSN υπάρχει

στο COMmander Basic (βλ. βιβλίο οδηγιών της τηλε-
φωνικής συσκευής).

� Αποσυνδέετε την τηλεφωνική συσκευή από το COM-
mander Basic για 5 δευτερόλεπτα και από τυχόν
υπάρχουσα εξωτερική τροφοδοσία (βγάζετε την πρί-
ζα). Αν το πρόβληµα εξαφανιστεί, θα υπήρχε βλάβη
στην τηλεφωνική συσκευή.

� Αποσυνδέετε το COMmander Basic από την εξωτερι-
κή τροφοδοσία (βγάζετε την πρίζα) για 5 δευτερόλε-
πτα. Αν το πρόβληµα λυθεί, υπήρχε βλάβη στο PBX ή
στην τηλεφωνική συσκευή.

Η Τηλεφωνική Συσκευή δεν µπορεί να κληθεί
Ελέγχετε για να δείτε αν πραγµατικά η τηλεφωνική σας
συσκευή δεν είναι προσιτή. Προσπαθείτε να πραγµατο-
ποιήσετε µια κλήση από άλλη εσωτερική συσκευή στη
δική σας.

Απουσία εσωτερικών και εξωτερικών Κλήσεων
� Είναι πιθανό στην τηλεφωνική συσκευή να έχει δια-

µορφωθεί συνδροµητική Προώθηση Κλήσεων. Αν δεν
θέλετε αυτή την υπηρεσία, µπορείτε να την απενεργο-
ποιήσετε (βλ. σελ. Β-41).

� Είναι πιθανό στην τηλεφωνική συσκευή να έχει δια-
µορφωθεί υπηρεσία “Μην Ενοχλείτε”. Αν δεν θέλετε
αυτή την υπηρεσία, µπορείτε να την απενεργοποι-
ήσετε (βλ. σελ. Β-57).

� Αποσυνδέστε την τηλεφωνική συσκευή από το COM-
mander Basic για 5 δευτερόλεπτα και από τυχόν
υπάρχουσα εξωτερική τροφοδοσία (βγάζετε την πρί-
ζα). Αν το πρόβληµα λυθεί, θα υπήρχε βλάβη στην
τηλεφωνική συσκευή.

� Ελέγχετε για να δείτε αν το κουδούνι της συσκευής
είναι απενεργοποιηµένο ή αν έχει βλάβη.

� Αποσυνδέετε το COMmander Basic από την εξωτερι-
κή τροφοδοσία (βγάζετε την πρίζα) για 5 δευτερόλε-
πτα. Αν το πρόβληµα λυθεί, υπήρχε βλάβη στο PBX ή
στην τηλεφωνική συσκευή.

Απουσία εισερχόµενων εξωτερικών Κλήσεων, 
αλλά είναι δυνατές Κλήσεις από εσωτερικές 
τηλεφωνικές συσκευές
� Είναι πιθανό να έχει διαµορφωθεί προώθηση κλή-

σεων MSN/DDI. Αν δεν θέλετε αυτή την υπηρεσία,
µπορείτε να την απενεργοποιήσετε (βλ. σελ. Β-41)

� Αν δεν έχετε διαµορφώσει εξωτερικό ρυθµό κουδουνί-
σµατος µε το COMset για την τηλεφωνική συσκευή,
δεν θα είναι δυνατές εξωτερικές κλήσεις.

� Αν δεν έχετε διαµορφώσει (ηµιπεριορισµένη) εξουσιο-
δότηση γραµµής Κέντρου µε το COMset για την τηλε-
φωνική συσκευή, δεν θα είναι δυνατές εισερχόµενες
εξωτερικές κλήσεις. Στην περίπτωση αυτή δεν θα είναι
δυνατές και εξερχόµενες εξωτερικές κλήσεις.

� Ελέγχετε την σύνδεση µεταξύ του ΝΤ (του ΝΤ ή εξωτε-
ρικής αρτηρίας S0) και του COMmander Basic.

� Αποσυνδέετε το COMmander Basic από την εξωτερι-
κή τροφοδοσία (βγάζετε την πρίζα) για 5 δευτερόλε-
πτα. Αν το πρόβληµα λυθεί, υπήρχει βλάβη στο PBX
ή στην τηλεφωνική συσκευή.

� Αποσυνδέετε το ΝΤ από την εξωτερική τροφοδοσία
(βγάζετε την πρίζα) και από την γραµµή Κέντρου για
5 δευτερόλεπτα. Αν το πρόβληµα λυθεί, θα υπήρχε
βλάβη στο ΝΤ. Αν το πρόβληµα παραµένει, µπορείτε
να ελέγξετε την λειτουργία του ΝΤ µε απ’ευθείας
σύνδεση τηλεφωνικής συσκευής ISDN µε το NT. Αν
έχετε γραµµή ISDN p-t-p, η τηλεφωνική συσκευή θα
πρέπει να είναι συµβατή µε τη σύνδεση αυτή. Αν η
πραγµατοποίηση τηλεφωνικής κλήσεως συνεχίσει να
είναι αδύνατη, πρέπει να επικοινωνήσετε µε την
τηλεφωνική εταιρεία για βοήθεια.

Απουσία εισερχόµενων Κλήσεων στον Αριθµό 
Οµάδας
� Για να δεχόσαστε κλήσεις στον αριθµό οµάδας, θα

πρέπει να εγγραφείτε σαν µέλος οµάδας “εισερχόµε-
νης” (βλ. σελ. Β-55).

� Για να µπορέσετε να εγγραφείτε σε οµάδα, θα πρέπει
η τηλεφωνική σας συσκευή να διαµορφωθεί µε το
COMset σαν µέλος της οµάδας.

� Είναι πιθανό για την οµάδα να έχει διαµορφωθεί Προ-
ώθηση Κλήσεων Οµάδας. Αν δεν θέλετε αυτήν την
υπηρεσία, µπορείτε να την απενεργοποιήσετε (βλ.
σελ. Β-47).

Απουσία εξωτερικών Κλήσεων στην Τηλεφω-
νική Συσκευή Προορισµού, όταν υπάρχει ενερ-
γοποιηµένη Προώθηση Κλήσεων
� Αν δεν έχετε διαµορφώσει (ηµιπεριορισµένη) εξουσιο-

δότηση γραµµής Κέντρου µε το COMset για την τηλε-
φωνική συσκευή προορισµού, δεν θα είναι δυνατές
εισερχόµενες κλήσεις. Στην περίπτωση αυτή δεν θα
είναι δυνατές και εξερχόµενες κλήσεις.

Αδυναµία Αναζήτησης ή Μεταφοράς

Οταν πιέζετε το πλήκτρο FLASH ο Καλών 
αποσυνδέεται

� Η χρονική διάρκεια του παλµού FLASH είναι πολύ µε-
γάλη. Τροποποιείτε τις ρυθµίσεις της τηλεφωνικής συ-
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σκευής (βλ. βιβλίο οδηγιών της συσκευής) ή τις ρυθ-
µίσεις του COMmander Basic (βλ. κεφάλαιο Τρόπος
σύνδεσης Τηλεφωνικών Συσκευών, σελ. Β-14).

Οταν πιέζετε το πλήκτρο FLASH παραµένετε 
στην πρώτη Κλήση
� Η χρονική διάρκεια του παλµού FLASH είναι πολύ µι-

κρή. Τροποποιείτε τις ρυθµίσεις της τηλεφωνικής συ-
σκευής (βλ. βιβλίο οδηγιών της συσκευής) ή τις ρυθ-
µίσεις του COMmander Basic (βλ. κεφάλαιο Τρόπος
σύνδεσης Τηλεφωνικών Συσκευών , σελ. Β-14).

� Το πλήκτρο FLASH της τηλεφωνικής σας συσκευής
έχει διαµορφωθεί σαν πλήκτρο γείωσης και όχι σαν
πλήκτρο FLASH (βλ. βιβλίο οδηγιών της συσκευής).

∆εν είναι δυνατή η Αναζήτηση µέσω των 
Πλήκτρων/ Καταλόγου Λειτουργιών Τ-Νet
� Οι αναλογικές τηλεφωνικές συσκευές που διαθέτουν

πλήκτρα ή καταλόγους λειτουργιών Τ-Νet, χρησιµο-
ποιούν παλµό FLASH µεγάλης διάρκειας (300 msec).
Είναι πιθανό το COMmander Basic να µην είναι δια-
µορφωµένο για αυτήν την χρονική διάρκεια παλµού
FLASH. Τις περισσότερες φορές υπάρχει στην τηλε-
φωνική συσκευή ένα επιπλέον πλήκτρο FLASH.

∆ιαµορφώνετε και αυτό το πλήκτρο για 300 msec (βλ.
βιβλίο οδηγιών της συσκευής) και ενηµερώνετε το
COMmander Basic σχετικά µε αυτόν τον χρονισµό
του παλµού FLASH (βλ. κεφάλαιο Τρόπος σύνδεσης
Τηλεφωνικών Συσκευών, σελ. Β-14).

Σε προσπάθεια Αναζήτησης από εξωτερική 
Κλήση προς εσωτερική Κλήση ακούτε το σήµα 
Κατειληµµένου
� Είναι πιθανό ο καλούµενος να µιλάει. Προσπαθείστε

αργότερα.
� Αν δεν έχετε διαµορφώσει (ηµιπεριορισµένη) πρό-

σβαση σε γραµµή Κέντρου µε το COMset για την τηλε-
φωνική συσκευή, δεν θα είναι δυνατή η κλήση Ανα-
ζήτησης από εξωτερική κλήση.

Μετά την απόθεση του ακουστικού, η τηλεφω-
νική συσκευή ISDN κουδουνίζει και πραγµατο-
ποιείται Επανασύνδεση
� Ελέγχετε στο βιβλίο οδηγιών της τηλεφωνικής συ-

σκευής αν είναι ενεργοποιηµένη η “Μεταφορά PBX”.
Αν όχι, θα πρέπει να διορθώσετε το πρόβληµα.

∆εν είναι δυνατή η Τυχαία Απάντηση

Τόνος Κατειληµµένου κατά τη διάρκεια Τυχαίας 
Απάντησης εξωτερικής Κλήσεως
� Αν δεν έχετε διαµορφώσει (µερική) πρόσβαση σε

γραµµή κέντρου για επιχειρησιακές κλήσεις µε το
COMset για την τηλεφωνική συσκευή, δεν θα είναι
δυνατή η Τυχαία Απάντηση εξωτερικής Κλήσεως.

Τόνος Κατειληµµένου κατά τη διάρκεια Τυχαίας 
Απάντησης εσωτερικής θύρας S0
� Είναι πιθανό να είναι κατειληµµένα και τα δύο κανάλια

φωνής των εσωτερικών θυρών S0.

∆εν είναι δυνατός ο Προγραµµατισµός του PBX µε Η/Υ

Τόνος Κατειληµµένου µετά την εισαγωγή του 
Συνθηµατικού
� Ελέγχετε αν είναι σωστό το συνθηµατικό. Αν έχετε

ξεχάσει το µυστικό ή το ∆ηµόσιο συνθηµατικό, θα
πρέπει να τακτοποιήσετε το πρόβληµα µε το πρό-
γραµµα διαµόρφωσης COMset. Ολες οι λειτουργίες
που είναι δυνατές µε το ∆ηµόσιο συνθηµατικό είναι
δυνατές και µε το µυστικό συνθηµατικό.

∆εν είναι δυνατός ο Προγραµµατισµός µε τον Η/Υ
� Αν έχετε το πρόβληµα αυτό στην εσωτερική θύρα S0,

ίσως αυτή η θύρα να µην επιτρέπεται για προγραµ-
µατισµό Η/Υ. Αν αυτό είναι δυνατό, προσπαθείτε πάλι
σε διαφορετική θύρα S0 ή µε την σειριακή θύρα.

� Αν έχετε το πρόβληµα αυτό στην εσωτερική θύρα S0,
είναι πιθανό ο controller ISDN για Η/Υ να µην εµφανί-
ζει MSN (για δοκιµή µπορείτε να διαµορφώσετε µε το
COMset έναν συνδροµητή σαν “controller ISDN για Η/
Υ” στη θύρα S0). Αν αυτό είναι δυνατό, προσπαθείτε
πάλι σε διαφορετική θύρα S0, ή µε την σειριακή θύρα.

∆εν µπορείτε να πραγµατοποιήσετε Προγραµ-
µατισµό µε κάποια τηλεφωνική συσκευή
� Είναι πιθανό η ρύθµιση κάποιων λειτουργιών (Προώ-

θησης Κλήσεων, Αποµακρυσµένης Μεταγωγής, χει-
ροκίνητης ∆ιαµόρφωσης Μεταγωγής) ή όλων των λει-
τουργιών, να µην επιτρέπεται για αυτήν την τηλεφω-
νική συσκευή.

� Αν έχετε διαµορφώσει τηλεφωνική συσκευή για προ-
γραµµατισµό, οι ρυθµίσεις επόπτη (µε µυστικό συνθη-
µατικό) επιτρέπονται µόνο από αυτή την τηλεφωνική
συσκευή.
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Καλέστε τον αρµόδιο τεχνικό και ζητήστε να τροποποιήσει την ∆ιαµόρφωση
Αν θέλετε οι αλλαγές στις ρυθµίσεις του COMman-
der Basic να πραγµατοποιηθούν από τον προµηθευτή
σας αργότερα, δεν θα χρειαστεί να έρθει κάποιος τεχνικός
στο χώρο σας. Η λειτουργία αποµακρυσµένου προγραµ-
µατισµού δίνει τη δυνατότητα στον τεχνικό, µε τη βοήθεια
των αντίστοιχων συσκευών, να πληροφορείται τα στοιχεία
του COMmander Basic ή να πραγµατοποιεί επαναπρο-

γραµµατισµό κατά τη διάρκεια εξωτερικής τηλεφωνικής
σύνδεσης. Βέβαια θα χρειάζεται την άδειά σας. Και όταν
δώσετε την άδειά σας µε την επιλογή ορισµένων ψηφίων,
ο αρµόδιος τεχνικός θα µπορεί να πραγµατοποιεί την
τηλεδιάγνωση ή τον αποµακρυσµένο προγραµµατισµό,
µόνο για µια σύντοµη χρονική περίοδο.

Αποµακρυσµένος Προγραµµατισµός
� Ο αρµόδιος τεχνικός σας εξηγεί τηλεφωνικά τι πρόκει-

ται να κάνει µε τις πληροφορίες διαµόρφωσης του
COMmander Basic.

� Αν συµφωνείτε µε τις ενέργειες του τεχνικού, αυτός θα
σας ζητήσει να πάτε σε µια από τις συνδροµητικές
τηλεφωνικές συσκευές του PBX σας και να κάνετε
επιλογή των 99 ή F 99. Ετσι ελευθερώνετε το PBX

και την συνδεδεµένη COMfort 2000 για αποµακρυσµένο
προγραµµατισµό ή αποµακρυσµένη ανάγνωση πληρο-
φοριών. Ακολουθείτε τις οδηγίες του αρµόδιου τεχνικού.
Αν ο τεχνικός διαβάσει µόνο τις πληροφορίες από την
COMfort 2000, ίσως χρειαστεί η επανάληψη της διαδι-
κασίας για την µεταφορά των πληροφοριών αργότερα.

Πραγµατοποίηση αυτόµατης Ανανέωσης/ Ενηµέρωσης του εσωτερικού Λογισµι-
κού του PBX

Αν υπάρχουν λειτουργικά προβλήµατα ή υπάρχει προ-
σφορά νέων λειτουργιών, ίσως να χρειαστεί ανανέωση/
ενηµέρωση του εσωτερικού λογισµικού του COMman-
der Basic. Θα πρέπει να ρωτήσετε τον προµηθευτή σας
αν η ανανέωση/ ενηµέρωση θα αποτελεί λύση στα προ-
βλήµατά σας. Η µπορείτε να µάθετε τα τελευταία νέα σχε-
τικά µε το λογισµικό του COMmander Basic στη σελίδα
µας στο Internet (http://www.auerswald.com). 
Ο αριθµός έκδοσης του λογισµικού του COMman-
der Basic, µπορεί να γίνει γνωστός µε το πρόγραµµα δια-
µόρφωσης COMset, µε µια τηλεφωνική συσκευή, ή και
πιθανά µε µια συνδεδεµένη συσκευή απεικόνισης συστή-
µατος SD-420.
Η ανανέωση/ ενηµέρωση ξεκινά µε µια σειρά προγραµµα-
τισµού. Αν εκτελεστεί µέσω ΙSDN από την γραµµή Κέν-
τρου µε τον τρόπο που εξηγείται παρακάτω, το PBX θα
αποκαταστήσει µια σύνδεση µε τον server για να επιτρέ-
ψει την µεταφορά του λογισµικού. Οι ρυθµίσεις του
COMmander Basic δεν αλλάζουν. Η ανανέωση/ ενηµέρω-
ση είναι δωρεάν: Χρεώνεται µόνο η απαραίτητη τηλεφωνι-

κή σύνδεση. Μετά το τέλος της ανανέωσης/ ενηµέρωσης
θα κληθείτε για να πάρετε πληροφορίες σχετικά µε την
επιτυχία ή αποτυχία της διαδικασίας.
Αν λάβετε αυτήν την πληροφοριακή κλήση και ακούσετε
τόνο κατειληµµένου αντί για τόνο επιβεβαίωσης, η ανα-
νέωση/ ενηµέρωση δεν ήταν επιτυχής. Στην περίπτωση
αυτή, επαναλαµβάνετε όλη τη διαδικασία.
Αν η διαδικασία είχε διάρκεια µικρότερη από 60 δευτερό-
λεπτα, αλλά ακούσετε τον τόνο επιβεβαίωσης, το λογισµι-
κό του PBX ήταν ήδη ενηµερωµένο.
Αν µετά την επιλογή του 06# ακούσετε τόνο κατειληµ-
µένου αντί για τόνο επιβεβαίωσης, η θύρα του server
είναι κατειληµµένη. Αποθέτετε το ακουστικό και προ-
σπαθείτε πάλι αργότερα.
Είναι καλύτερα να ξεκινάτε την ανανέωση/ ενηµέρωση
όταν έχετε µικρή τηλεφωνική κίνηση, επειδή όλες οι
τρέχουσες κλήσεις διακόπτονται αυτόµατα από το
COMmander Basic.

Πραγµατοποίηση Ανανέωσης/ Ενηµέρωσης του εσωτερικού Λογισµικού

b f 7 O f 06 # f f a
Εσωτερικό 

σήµα Κέντρου
Μυστικό 

συνθηµατικό
Τόνος 

επιβεβαίωσης
Τόνος κουδουνισµού (το COMmander Basic 
αποκαθιστά τη σύνδεση µε τον server.)

Τόνος 
επιβεβαίωσης

� c b f a
Αναµονή 5 µε 6 λεπτά (το COMmander Basic µεταφέρει το νέο 

λογισµικό από τον server.)
Η συσκευή κουδουνίζει (µέχρι 60 

δευτερόλεπτα)  Τόνος επιβεβαίωσης  
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Ερώτηση µε το τηλέφωνο σχετικά µε τον Αριθµό Εκδοσης Λογισµικού

b7 Q 56# f
∆ηµόσιο 

συνθηµατικό

Εξοδος ψηφίο µε ψηφίο (1ο ψηφίο: κύριος αριθµός, 2ο ψηφίο: δευτερεύον αριθµός, 3ο και 
4ο ψηφίο: γράµµα, π.χ. Α= 01, Β= 02,...., Ζ= 26) ακολουθούµενη από τόνο επιβεβαίωσης 

(Παράδειγµα: σελ. Β-13)
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