
De eerste verdiensten binnen uw onderneming zijn 
de besparingen op uw huidige vaste lasten !

Bel : 0229-544704
          voor meer informatie

Wist u dat u tot wel �
60 % kunt besparen op 
uw telefoon rekening ? �
wij regelen het voor  u

VoIPM    biel.nu



In de wacht zetten
Met deze functie kunt u een gesprek in de wacht zetten om bijvoorbeeld kort ruggespraak te houden met 
een collega. Andere oproepen kunnen worden ontvangen en tot stand worden gebracht.

Een oproep in de wacht zetten en terughalen:

1)   Druk op de toets hold om het gesprek in de wacht te zetten.
2)   Als er slechts één oproep in de wacht wordt gezet, drukt u weer op de toets hold
    om het gesprek te vervolgen.
3)   Als er meer dan één oproep in de wacht is gezet, drukt u op de account-toets waaronder het    
              gesprek in de wacht is gezet, om het eerste gesprek te vervolgen. Indien er meerdere 
              gesprekken in de wacht staan selecteer dan met de toets Omhoog/Omlaag het gesprek dat u 
              wilt vervolgen en druk vervolgens op de menutoets uit wacht of de toets hold zetten om het 
              gesprek voort te zetten.
�
Mute 
met deze functie kunt u de microfoon tijdens een gesprek uitschakelen, u kunt dan niet meer worden 
gehoord door de andere deelnemer. U kunt nog wel alle andere deelnemers horen terwijl de microfoon is 
uitgeschakeld.

Gesprek doorverbinden
U kunt met uw toestel gesprekken naar een derde deelnemer doorverbinden. Er zijn twee manieren om 
een gesprek door te verbinden: aangekondigd doorverbinden en onaangekondigd doorverbinden. 

Een oproep onaangekondigd doorverbinden via het toestelinterface: 
1)   Tijdens een gesprek druk op de toets R. De oproep wordt in de wacht gezet en u 
    hoort een kiestoon. Kies het bestemmingsnummer waarna moet worden 
    doorverbonden en druk op de toets OK.
2)   Verbreek de verbinding op om het doorverbinden te voltooien. 
    
Een oproep aangekondigd doorverbinden via het toestelinterface:
1)   Tijdens een gesprek druk op de toets R. De oproep wordt in de wacht gezet en u 
    hoort een kiestoon. Kies het bestemmingsnummer waarna moet worden 
    doorverbonden en druk op de toets OK. 
2)   Als de 2de oproep wordt beantwoord, kunt u een ruggespraak houden zonder 
    dat de eerste deelnemer dit hoort, vervolgens verbreekt u de verbinding 
    om het doorverbinden te voltooien.
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DND (do not disturb - niet storen)
binnenkomende oproepen zullen worden geweigerd

1)       Druk op menu -> opties - > niet storen
2)       Selecteer aan met  de navigatie toetsen
3)       Druk op de toets ok om de functie te bevestigen

Oproep omleiden
met deze functie kunt u een inkomende oproep omleiden naar een ander telefoonnummer voicemail of 
mobielnummer

1)     Druk op menu -> opties -> omleiden
2)      Er zijn 5 opties beschikbaar: direct, bij bezet, vertraagd, bij bezet/vertraagd en   
           annuleren.
3)     Als u een selectie gemaakt heeft, geeft u daarna het bestemmingsnummer op en drukt u op ok 
           om de weiziging op te slaan.

Blokkeren (Block Out)
Er kan een verbod worden ingesteld om specifieke telefoonnummers te bellen vanaf uw 
Toestel. 

1)  Kies phone->dial plan->block out.
2)  Voer het telefoonnummer in en klik op de toets add om de wijzigingen op te slaan, 
   of Kies een specifiek nummer in de lijst en klik vervolgens op de toets del om de record te 
           wissen.
3)  U kunt het nummer niet vanaf uw toestel bellen. 
�
Een binnenkomende oproep weigeren
Druk op de X toets om de binnenkomende oproep direct te weigeren. 


