


คำนำ

บรษัิท โฟนนคิ (ประเทศไทย) ขอขอบคณุท่ี

ท่านให้การสนับสนุน ผลิตภัณฑ์ตู้สาขาโทรศัพท์

PHONIK  ให้เป็นส่วนหนึ่งในการตอบสนองด้าน

การติดต่อส่ือสารของธุรกิจของท่าน

ตู้สาขาโทรศพัท์  PHONIK    ถูกออกแบบให้

สามารถใช้งานได้หลากหลายรูปแบบ ตามความ

ต้องการของผู้ใช้งานสูงสุด

สำหรับคำสั่งการใช้งานของ  ตูส้าขาโทรศพัท์

เวอร์ชัน 5 นี้ สามารถเปลี่ยนแปลง/แก้ไขได้ ซึ่ง

ตัวอย่างในคู่มือนี้ใช้ค่าตามที่โรงงานกำหนดให้

เนื่องจากปัจจุบันมีการเปลี่ยนแปลงที่รวดเร็ว

ของเทคโนโลยีสื่อสาร โฟนนิคจึงได้ออกแบบให้

ตู ้สาขาโทรศัพท์แต่ละรุ ่น สามารถพิมพ์คู ่ม ือ

ประจำตู้รุ่นนั้นๆ ได้  เมื่อท่านต่อเครื่องพิมพ์เข้า

กับตู้ และกดคำสั่ง * 5 5 0 0 #เพื่อพิมพ์

ดัชนีการใช้งาน

คู่มือเล่มนี้   ถูกออกแบบให้ผู้ใช้งานสามารถ

อ่านเฉพาะเรื่องที่ต้องการ และโปรแกรมอื่น ๆ ที่

เกี่ยวข้อง  จากนั้นจึงค่อยอ่านในหัวข้ออื่นที่สนใจ

เพื่อให้ท่านสามารถประยุกต์ใช้งานระบบ ได้เต็ม

ประสิทธิภาพ และเต็มสิทธิประโยชน์ที่ควรได้รับ

Introduction

PHONIK would like to take this opportunity,

thank you for purchasing the PHONIK Version.3

PHONIK  goal  is  attempt  to  do  the best

quality and more quality product to served client

requirement.

Built-in Operation Index is directed print

out to the printer by press *5500#

This manual helps you to have an ultimate

profitable by using PHONIK Version.3
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     คำนำ

     สารบญั

     วธีิการใชคู้มื่อ

การใช้งานโทรศัพท์

A โทรออก/โทรภายใน/ห้ามโทร/จองสาย/คอยสาย

โทรออกแบบไม่เจาะจงสายนอก

โทรออกแบบเจาะจงกลุม่สายนอก

โทรออกแบบเจาะจงสายนอก

โทรออกด้วยหมายเลขย่อ

โทรออกหมายเลขสุดท้าย,บวกหน่ึง,ลบหน่ึง

จองสายโทรออก

ห้ามโทรออก

ยกเลิก ห้ามโทรออก/จำกัดวงเงิน

โทรติดต่อภายใน

โทรติดต่อโอเปอเรเตอร์

ยกเลิก/เข้าเป็นสมาชิกของกลุ่ม

โทรติดต่อด้วยหมายเลขสายด่วน

ดักฟัง

แทรกสาย

รอสายภายใน

จองสายภายใน

B โทรเข้า/โอนสาย/พักสาย/ประชุม

โทรเข้า

พักสาย

พักสายนอกโดยปาร์คสาย

โอนสาย

โอนสายนอกกรณีติดต้ังหลัง Host PBX

โอนสายไปท่ี OGM

โอนสาย ให้สายนอกคุยกับสายนอก

ประกาศเรียกออกเครื่องขยายเสียง

ประกาศเรียกออกเคร่ืองคีย์

รับสายจากเคร่ืองคีย์ท่ีออกประกาศ

รับสายท่ีเรียก

รับสายแทนเคร่ืองอ่ืน

รับสายท่ีมาคอย

รับสายท่ีพักไว้

รับสายประกาศเรียกจากเคร่ืองภายใน

รับสายนอกจากการปาร์คสาย
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     Manual usage

USAGE

A Outward dialing/Intercom/Lock/Booking/Waiting

Outward dialing.

Individual Co. group dialing.

Speed dialing.

System/Personal Speed Dialing

Last number, plus one, minus one dialing.

CO. line booking. (Camp On)

Lock outward dialing.

Unlock outward dialing/credit limit.

Inter-office calling.

Call operator.

Lock-out / Lock-in Hunting

Hot-line calling.

Observation.

Intrusion to internal line.

Call waiting.

Inter-office booking. (Camp on).

B Incoming/Call transfer/Call on hold/Conference

Incoming.

Call on hold.

Co.Line parking

Call transfer.

Transfer after Host PBX.

Transfer To OGM

Transfer CO To CO

External Paging.

Paging to Key-Telephone.

Receive Key-Telephone.

Answer the call.

Call pickup.

Pickup waiting line.

Call pickup the holding line.

Page Answering.

Pickup parking line.
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กำหนดประกาศภายใน

ยกเลิก ประกาศภายใน

ห้ามรบกวน ท่ีเคร่ืองใดๆ

ห้ามรบกวน จากสายนอก ท่ีเคร่ืองใดๆ

ห้ามรบกวน จากสายใน ท่ีเคร่ืองใดๆ

ยกเลิก ฝากสายและห้ามรบกวน ท่ีเคร่ืองใดๆ

ยกเลิก ฝากสายและห้ามรบกวน ท้ังระบบ

ฝากรับสายแทน

ฝากรับสายแทนท่ีเคร่ืองอ่ืน

ฝากรับสายแทนจากสายในท่ีเรียก

ฝากรับสายแทนจากสายนอกท่ีเรียก

ฝากสายกระด่ิงต้นทางดังพร้อมปลายทาง

ต้ังค่ารับสายใน Hunting Group

ประชุม/สนทนาสลบัสาย 1 สายใน 2 สายนอก

ประชุม/สนทนาสลบัสาย 2 สายใน 1 สายนอก

แทรกสายหรือประชุมไม่จำกัดสายใน

C ระบบฝากข้อความ/ปลุก/มินิบาร์/รหัสประจำเคร่ือง

ฝากข้อความ

ฟังข้อความ

ขณะฟังข้อความระบบฝากข้อความ

ต้ังรหัสผ่านของระบบฝากข้อความ

ลบรหัสผ่านของระบบฝากข้อความ

กำหนดเสียงเตือนระบบฝากข้อความ

ยกเลิก เสียงเตือนระบบฝากข้อความ

ต้ังเวลาปลุกเคร่ืองตนเอง

ต้ังเวลาปลุกให้เคร่ืองอ่ืน

ยกเลิก เวลาต้ังปลุกเคร่ืองตนเอง

ยกเลิก เวลาต้ังปลุกให้เคร่ืองอ่ืน

สอบถามหมายเลขเคร่ืองตนเอง

สอบถามหมายเลขพอร์ตตนเอง

สอบถามเวลาปัจจุบัน

สอบถามวงเงนิท่ีใช้

ยกเลิกวงเงินท่ีใช้ไปท้ังหมด

สอบถามค่าไฟฟ้าท่ีใช้ไป

บันทึกค่ารายการ mini bar

ต้ังรหัสประจำเคร่ือง

ยกเลิก รหัสประจำเคร่ืองตนเอง

โทรออกด้วยรหัสประจำเคร่ือง

ต้ังรหัส/ยกเลือกรหัสผ่านสำหรับการต่อสาย

ใช้รหัส สำหรับการโทร

โทรออกด้วยรหัส

Announcement.

Cancel announcement.

Do Not Disturb.

Do Not Disturb from incoming call.

Do Not Disturb from internal call.

Cancel Do Not Disturb and call forwarding.

Cancel Do Not Disturb and call forwarding all.

Follow me.

Call forward.

Call forwarding from internal call.

Call forwarding from external call.

Parallel call

Select hunting port.

Conference / call splitting 1 internal and 2 externals.

Conference / call splitting 2 internals and 1 external.

Intrusion or unlimited internal conference.

C Voice mail/Morning Call/Mini Bar/ ID. Code

Recording message.

Checking message.

Access Voice Mail.

Password assignment.

Password changing.

On voice mail alert sentence.

Off voice mail alert sentence.

Wakeup setting.

Wakeup setting by operator.

Cancel yours morning call setting.

Cancel morning call setting by operator.

Tell extension number.

Tell extension port.

Tell the time.

Tell used credit.

Clear money expense all.

Tell erictric credit..

Input mini bar.

Set your own ID code.

Clear your own ID code.

ID code access dialing.

Set/Clear call screen password.

Set call screen.

Account Code
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D เก่ียวกับระบบ

เลือกการทำงานแบบกลางวนั/กลางคืน

ลบประโยคทีใ่ช้ท้ังหมด

บันทึก/ฟังเสียงในตู้

บันทึก/ฟังเสียงระบบ

บันทึก/ฟังเสียงตอบรับจากสายนอก

เลือกกำหนดภาษา

เลือกเสียงเพลงพักสาย

บันทึก/ฟังเสียงเพลงพักสาย

ทดสอบสัญญาณกระด่ิง

ปิด/เปิดการทำงานของรีเลย์

ควบคุมการเปิด/ปิดไฟฟ้า

บันทึกหมายเลขย่อส่วนตัว

กำหนดสถานะของห้อง

 E รายงานและการพิมพ์

พิมพ์การใช้โทรศัพท์, mini bar ระบุหมายเลขสายใน

พิมพ์การใช้โทรศัพท์, mini bar ระบุหมายเลขนำหน้าสายใน

พิมพ์การใช้โทรศัพท์ ระบุสายนอก

พิมพ์การใช้โทรศัพท์ เรียงตามลำดับรายการ

ย้ายตำแหน่งการพิมพ์ข้อมูลอัตโนมัติ

บันทึกวันท่ีในค่ารายการใบแจง้หน้ี

บันทึกจำนวนเงินในรายการ

พิมพ์ใบแจง้หน้ี

พิมพ์รายงานการจำกัดวงเงิน

พิมพ์รายงานการใชง้าน ECS ท้ังหมด.

พิมพ์รายงานการใชผ้ลรวม Event ต่อ 1 Record

พิมพ์รายงานการใช้งานค่าใช้จ่ายรวม

พิมพ์รายงานการใชง้าน ECS ท้ังหมด.

พิมพ์รายงานการใชผ้ลรวม Event ต่อ 1 Record

พิมพ์รายงานการใช้งานค่าใช้จ่ายรวม

รายงานระบบ / พิมพ์รายงานค่าท่ีโปรแกรมไว้

รายงานระบบ / พิมพ์คู่มือต่างๆ

รายงานระบบ / รายงานบริการ

คำนวณเงินท่ีใช้

การควบคุมเคร่ืองพิมพ์/การพิมพ์

D System setting.

Day /night service.

Clear all user sentence

Record / playback sentence

Record / playback system

Record / playback for outgoing message

Set voice language

Record / Listen music on hold

Listen in-external music on hold

Ringing test.

Off/On relay control.

Energy Control.

Store personal speed dialing number.

Set room type.

 E Report And Printing

Print SMDR., mini bar order by extension no.

Print SMDR., mini bar order by prefix extension no.

Print SMDR. order by co. line.

Print transaction SMDR.

Setting recorded data for automatic SMDR.

Invoice setting date.

Setting total amount.

Print Bill.

Print credit limit usage.

Print ECS.

Print ECS.

Print ECS.

Print the system parameter.

Print the system parameter.

Print the system parameter.

System report / Print the system parameter.

System report / Print system manual.

System report / Service report.

Calculate used money again.

Control printer.
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F คู่มือการใช้งาน Web Page การ์ด IPX

การเข้าใช้งาน Web Page การ์ด IPX

แสดงสถานะของ Channel ต่างๆ

แสดงสถานะ SIP ในระบบ

กำหนดการเรียกใช้เลขนำหมู่ของ SIP Phone

กำหนดเส้นทางโทรออกของ SIP Phone

กำหนดจำนวนเส้นทางโทรออก ของ Account

กำหนดช่องทางการเช่ือมต่อ Tieline

กำหนดเกณฑ์การรับ/ส่งสัญญาณเสียง

แสดงรายละเอียดของระบบ

การปรับปรุง Firmware ให้ทันสมัย

 I ดัชนี

ดชันสัีญลกัษณ์ประกอบการใชง้าน

ดัชนกีารใชง้าน

ดชันกีารโปรแกรม

รูปแบบข้อมูลตู้สาขา

สัญญาณและกระดิง่

F Mannul IPX Web Page.

First time login

Active channel

SIP status

SIP hunting

SIP trunk route

Trunk Setting

Tieline Setting

Driver Parameters

System info

Up firmware

I Index

Icon illustration index.

Feature index.

Programming index.

Pattern SMDR

Tone and Ringing Signal.
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วิธีการใช้คู่มือ

1. คูมื่อประกอบการใชง้าน

ตูส้าขาโทรศพัท ์ตระกลู IP-PBX  ซึง่ประกอบดว้ย

Crystal, JSD-Compact-III, JUPITER, DIAMOND3

และ NEW PLATINUM เป็นนวตักรรมทีถู่กวิจัยและ

พฒันาขึน้ เพือ่รองรบัการใชง้านหลากหลาย และ

สลบัซบัซอ้น ดงันัน้เพือ่ใหก้ารใชง้าน  ตอบสนอง

ความตอ้งการอยา่งสมบรูณ์  จึงควรจะศกึษาคูมื่อ

ท้ังหมดอยา่งละเอยีด    ในคูมื่อเลม่นีจ้ะประกอบ

ไปดว้ยเนือ้หาตา่ง ๆ ดงันี้

 คูมื่อใชง้าน
 ดชันใีชง้าน
 ดัชนโีปรแกรม

2. การใช ้2 ภาษา

เนือ่งจากศพัทภ์าษาองักฤษท่ีปรากฏในคูมื่อนี ้จะ

เปน็ศพัทท์างเทคนคิ    ซึง่เม่ือแปลเปน็ภาษาไทย

จะทำใหค้วามหมายของตูส้าขาโทรศพัทเปลีย่นไป

ดงันัน้ทาง PHONIK จงึไดจ้ดัทำคูมื่อเปน็สองภาษา

และ เพือ่ใหผู้้สนใจสามารถนำความรูพ้ืน้ฐานนีไ้ป

ศกึษาระบบโทรคมนาคมระดบัสงู  ท่ีสลบัซบัซอ้น

ต่อๆไป

3. การใชง้านแตล่ะคำสัง่ จะมรีายละเอยีด  วธีิการใช้

งาน  ระดบัของผูใ้ชก้ารเชือ่มโยงไปคำสัง่อืน่  และ

โปรแกรมเกีย่วขอ้งทีส่ำคญั

4. ในตอนทา้ยของหนงัสือเลม่นีย้งัไดร้วบรวม   ดชันี

การใชง้าน  ดชันกีารโปรแกรม รปูแบบและขอ้มลู

การพมิพ ์รายงานการใชโ้ทรศพัท ์   เพือ่ใชอ้า้งองิ

ดว้ยการพฒันาทีไ่ม่หยดุนิง่   คำสัง่หรอืโปรแกรม

การใชง้านตา่งๆ  อาจจะมกีารแกไ้ข/เปลีย่นแปลง

เพ่ิมเติมตลอดเวลา

ดงันัน้ เพือ่ประโยชนข์องผูใ้ชง้านสงูสุดจงึไดจ้ดัทำ

Built-In Manual เพือ่ใหผู้้ใชง้านสามารถพมิพด์ชันี

การใชง้าน  และดชันกีารโปรแกรมใหมล่่าสุดจาก

ภายในตู ้    แลว้ยงัสามารถเกบ็คูมื่อการใชง้านไว้

ร่วมกับตูส้าขาไดต้ลอดเวลา
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*8[1-8]

*80[01-99]

*7[00-49]

*7[500-999]

*6

#1

#2

*6  [When busy]

*501#[ID code]#

*501*[Ext. No.]#

*50*1#

*502#[ID code]#

*502*[Ext.No.]#

*50*2#

[Ext.no]

0

*5100#

*5101#

0  [When busy]

1  [When busy]

3  [When busy]

6  [When busy]

โทรออกแบบไม่เจาะจงสายนอก

โทรออกแบบเจาะจงกลุม่สายนอก

โทรออกแบบเจาะจงสายนอก

โทรออกด้วยหมายเลขย่อส่วนตัว

โทรออกด้วยหมายเลขย่อส่วนรวม

โทรออกด้วยหมายเลขสุดท้าย

โทรออกด้วยหมายเลขสุดท้ายบวกหน่ึง

โทรออกด้วยหมายเลขสุดท้ายลบหน่ึง

จองสายโทรออก

ห้ามโทรออกท่ีเคร่ืองตนเอง

ห้ามโทรออกเคร่ืองอ่ืน

ห้ามโทรออกทุกเคร่ือง

ยกเลิก ห้ามโทรออกท่ีเคร่ืองตนเอง

ยกเลิก ห้ามโทรออกและจำกัดวงเงินให้เคร่ืองอ่ืน

ยกเลิก ห้ามโทรออกและจำกัดวงเงินทุกเคร่ือง

โทรติดต่อภายใน

โทรติดต่อโอเปอร์เรเตอร์

ยกเลิกการเป็นสมาชิกของกลุ่ม

เข้าเป็นสมาชิกของกลุ่ม

โทรติดต่อด้วยหมายเลขสายด่วน

ดักฟัง

แทรกสายภายใน

รอสายภายใน

จองสายภายใน

Automatic outward dialing.

Trunk group outward dialing

Individual Co. Group dialing.

Personal speed dialing.

System speed dialing.

Last number redial.

Last number plus one redial.

Last number minus one redial.

CO. line booking. (Camp On)

Lock outward dialing.

Lock Ext. No. outward dialing.

Lock all extension outward dialing.

Unlock outward dialing.

Unlock Ext.No. outward dialing and credit limit.

Unlock all outward dialing and credit limit.

Inter-office calling.

Operator calling.

Lock-out hungting.

Lock-in hunting

Hot-line calling.

Observation

Intrusion to internal line.

Call waiting

Inter-office booking. [Camp on]

 A-2

 A-3

 A-4

 A-5

 A-5

 A-6

 A-6

 A-6

 A-7

 A-8

 A-8

 A-8

 A-9

 A-9

 A-9

 A-10

 A-11

 A-12

 A-12

 A-13

 A-14

 A-14

 A-15

 A-16

A. โทรออก, โทรภายใน, หา้มโทร, จองสาย, คอยสาย

Outward dialing, Inter-office, Lock,

Booking, Waiting

หน้า/Page
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 A. โทรออก/โทรภายใน/ห้ามโทร/จองสาย/คอยสาย                                           Outward dialing/Interoffice/Lock/Booking/Waiting

การขอสญัญาณโทรออก ดว้ยเครือ่งโทรศพัทภ์ายใน

ระบบจะหาสายนอกทีว่า่งใหอ้ตัโนมตั ิ เม่ือไดสั้ญญาณ

สายวา่งสามารถกดหมายเลขทีต่อ้งการไดทั้นท ี โดยมี

เง่ือนไขตามระดบัความสามารถในการโทรออก    ของ

สายภายในและสายนอกนัน้ๆ   (การขอสญัญาณโทรออก

แตล่ะครัง้   ระบบจะวนหาสายนอกในกลุม่ท่ีกำหนดไว้

โดยเริม่หาจากลำดบัลา่สดุทีร่ะบบใช ้     จนกวา่จะพบ

สายว่าง)

For each extension can automatically select an

idle Co. Group to make a call.

วธิใีช้

1. ยกหโูทรศพัท ์หรอืกด “Speaker Phone”

2. กดหมายเลข “9”   ( โทรผา่น modem ใช ้“9,” )

3. คอยสัญญาณสายนอกว่าง

4. กดหมายเลขปลายทางที่ต้องการ

5. สนทนาเมื่อกับปลายทางที่รับสาย

6. วางหูโทรศัพท์เมื่อสิ้นสุดการสนทนา

Operation

1. Lift the handset or press “Speaker Phone”.

2. Press “9”.

3. Wait for dial tone from Co. line.

4. Press the destination phone number.

5. Start talking.

6. Hang up upon completion of the conversation.

หมายเหตุ

เม่ือกด “ 9 ” แลว้ไดย้นิเสยีง

-Dial Tone : (เสียงแมวกรนจากสายนอก)

แสดงวา่ไดส้ายนอกแลว้ สามารถกดเลขหมาย

ปลายทางที่ต้องการ

-Busy Tone : (เสียงสายไมว่า่งจากตูส้าขา)

แสดงว่าสายนอกทีอ่ยู่ถูกใช้งานเต็มทุกสายแล้ว

- สัญญาณเงยีบ : แสดงวา่สายนอกเสยีหรอืไม่ต่อไว้

-Reorder Tone : (เสียงผดิพลาด จากตูส้าขา)

แสดงว่าเคร่ืองภายในนัน้ไม่สามารถใชง้านคำส่ังน้ี

โปรแกรมเกีย่วขอ้งทีส่ำคญั

-กำหนดกลุ่มสายนอก P101

หากมีการคิดเงินสำหรับการโทรออกสายนอกกรุณา

ศึกษาวิธีการเก็บบันทึกข้อมูลการโทรออก และรายงาน

การคิดเงินให้ละเอียด เพ่ือผลประโยชน์ของการใช้งาน

Comment

The “ 9 ” dialed, you will hear following tone.

- Dial tone : Co. line is captured.

- Busy tone : all Co. lines are busy.

- Silent : no signal from Co. line.

- Reorder tone : access denied command.

Programming

- Co. Group Assignment P101.

Before use billing system feature, please study

how to record and report in programming manual.

  1. โทรออกแบบไมเ่จาะจงสายนอก                               1. Automatic outward dialing.

    ระดบัผูใ้ช/้User level     All users     Control group     System control     Printing control     Relay control
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 A. โทรออก/โทรภายใน/ห้ามโทร/จองสาย/คอยสาย                                           Outward dialing/Interoffice/Lock/Booking/Waiting

การขอสญัญาณโทรออก    ดว้ยเครือ่งโทรศพัทภ์ายใน

แบบเจาะจงเฉพาะกลุม่สายนอกทีต้่องการ (81-88) ระบบ

จะหาสายนอกทีว่า่งในกลุม่ท่ีเลอืกใหโ้ดยอตัโนมตั ิเม่ือได้

สัญญาณสายวา่ง  สามารถกดหมายเลขทีต่อ้งการไดทั้นที

โดยมเีง่ือนไข ตามระดบัความสามารถในการโทรออกของ

สายภายในและสายนอกนัน้ๆ   (การขอสญัญาณโทรออก

แตล่ะครัง้ ระบบจะวนหาสายนอกในกลุม่นัน้ๆ โดยเริม่หา

จากลำดับล่าสุดที่ระบบใช้จนกว่าจะพบสายว่าง)

Co. groups can be selected individually. (81-88)

วิธีใช้

1. ยกหโูทรศพัท ์หรอืกด “Speaker Phone”

2. กดหมายเลขกลุม่สายนอกทีต่อ้งการ “ *81–*88 ”

3. คอยสัญญาณสายนอกว่าง

4. กดหมายเลขปลายทางที่ต้องการ

5. สนทนาเมื่อกับปลายทางที่รับสาย

6. วางหูโทรศัพท์เมื่อสิ้นสุดการสนทนา

Operation

1. Lift the handset or press “Speaker Phone”.

2. Press trunk-calling group “ *81–*88 ”.

3. Wait for dial tone from Co. line.

4. Press the phone number.

5. Start talking.

6. Hang up upon completion of the conversation.

หมายเหตุ

โปรแกรมเกี่ยวข้องที่สำคัญ

- กำหนดกลุม่สายนอก P101

- กำหนดลำดบัการเรยีกสายนอก-1. P104

- กำหนดลำดบัการเรยีกสายนอก-2. P105

   กำหนดจากโรงงาน

กด 81 จะได้สายนอกกลุ่มที่ 1

กด 82 จะได้สายนอกกลุ่มที่ 2

กด 83 จะได้สายนอกกลุ่มที่ 3

…

กด 88 จะได้สายนอกกลุ่มที่ 8

- ระดับการโทรออกของกลุ่มสายนอก (กลางวัน) P116

- ระดับการโทรออกของกลุ่มสายนอก (กลางคืน) P117

- ระดับการโทรออกของกลุ่มสายใน (กลางวัน) P226

- ระดับการโทรออกของกลุ่มสายใน (กลางคืน) P227

Comment

Programming

- Group Of Co. Line. P101

- Trunk Access-1. P104

- Trunk Access-2. P105

  Default setting

Press 81 for Co. Group 1

Press 82 for Co. Group 2

Press 83 for Co. Group 3

…

Press 88 for Co. Group 8

- Class Of Trunk (Day). P116

- Class Of Trunk (Night). P117

- Class Of Service Ext.Group Assign (Day).P226

- Class Of Service Ext.Group Assign (Night).P227

   2.  โทรออกแบบเจาะจงกลุม่สายนอก                               2.  Trunk group outward dialing.

    ระดบัผูใ้ช/้User level     All users     Control group     System control     Printing control     Relay control



A-4

 A. โทรออก/โทรภายใน/ห้ามโทร/จองสาย/คอยสาย                                           Outward dialing/Interoffice/Lock/Booking/Waiting

การขอสญัญาณโทรออก  ดว้ยเครือ่งโทรศพัทภ์ายใน

แบบเจาะจงสายนอกที่ต้องการ (01-99)  ระบบจะ

วนหาสายนอกทีเ่ลอืกใหโ้ดยอตัโนมตั ิ   เม่ือไดสั้ญญาณ

สายวา่ง  สามารถกดหมายเลขทีต่อ้งการไดทั้นท ี โดยมี

เง่ือนไข ตามระดบัความสามารถในการโทรออกของสาย

ภายในและสายนอกนัน้ๆ

Co. Line can be selected individually. (01-99)

วิธีใช้

1. ยกหูโทรศัพท์ หรือกด “Speaker Phone”

2. กดหมายเลข “ * 8 0 ”

3. กดหมายเลขสายนอกทีต่อ้งการ “ 01 – 99 ”

4. คอยสัญญาณสายนอกวา่ง

5. กดหมายเลขปลายทางที่ต้องการ

6. สนทนาเมือ่กับปลายทางทีรั่บสาย

7. วางหูโทรศพัท์เม่ือส้ินสุดการสนทนา

Operation

1. Lift the handset or press “Speaker Phone”.

2. Press “ * 8 0 ”

3. Press trunk-calling group “ 01 – 99 ”.

4. Wait for dial tone from Co. line.

5. Press the phone number.

6. Start talking.

7. Hang up upon completion of the conversation.

หมายเหต ุ
โปรแกรมเกีย่วขอ้งทีส่ำคญั

- กำหนดลำดบัการเรยีกสายนอก-1. P104

- กำหนดลำดบัการเรยีกสายนอก-2. P105

Comment

Programming

- Trunk Access-1. P104

- Trunk Access-2. P105

   3.  โทรออกแบบเจาะจงสายนอก                                  3.  Individual outward dialing.

    ระดบัผูใ้ช/้User level     All users     Control group     System control     Printing control     Relay control
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 A. โทรออก/โทรภายใน/ห้ามโทร/จองสาย/คอยสาย                                           Outward dialing/Interoffice/Lock/Booking/Waiting

   4. โทรออกดว้ยหมายเลขยอ่                                       4.  Speed dialing

    ระดบัผูใ้ช/้User level     All users     Control group     System control     Printing control     Relay control

การโทรออกดว้ยหมายเลขยอ่ส่วนตวั (700-749)

และหมายเลขยอ่สว่นรวม (7500-7999) เม่ือกดหมาย

เลขย่อระบบจะขอสญัญาณโทรออกสายนอกตามหมาย

เลขทีก่ำหนด เม่ือไดสั้ญญาณวา่งแลว้ระบบจะโทรออกไป

ยงัเลขหมายปลายทางโดยอตัโนมตัิ

ด…ู บนัทกึหมายเลขยอ่

Personal speed dial  (700-749)  and system

speed dial (7500-7999)

Refer… Store speed dialing number.

วิธีใช้

1. ยกหูโทรศัพท์ หรือกด “Speaker Phone”

กดรหสัหมายเลขยอ่สว่นตวั    “ * 700-749 ”

กดรหสัหมายเลขยอ่สว่นรวม  “ * 7500-7999 ”

(ระบบจะโทรออกดว้ยหมายเลขทีก่ำหนดไว้แล้ว)

2. คอยสัญญาณตอบรับจากปลายทาง

3. สนทนาเมือ่ปลายทางรบัสาย

4. วางหูโทรศพัท์เม่ือส้ินสุดการสนทนา

Operation

1. Lift the handset or press “Speaker Phone”.

Press code

- Personal speed dial “ * 700-749 ”

- System speed dial “ *7500-7999 ”

2. Wait for ring back tone from Co. line.

3. Start talking.

4. Hang up upon completion of the conversation.

หมายเหตุ

หมายเลขย่อส่วนตัว 700-749 กำหนดได้ 16 เครื่อง

- วธีิบนัทกึหมายเลขยอ่สว่นตวั “ *57[00-49]… ”

โปรแกรมเกีย่วขอ้งทีส่ำคญั

- กำหนดเลขหมายใชห้มายเลขย่อส่วนตัว P024

Comment

Personal speed dial assign to 16 extension.

- Store Personal Speed Dial NO. “ *57[00-49]… ”

Programming

- Personal Memory Assignment. P024

หมายเลขย่อส่วนรวม

System

หมายเลขย่อส่วนตัว

Personal
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 A. โทรออก/โทรภายใน/ห้ามโทร/จองสาย/คอยสาย                                           Outward dialing/Interoffice/Lock/Booking/Waiting

ระบบจะจำหมายเลขสดุทา้ยทีโ่ทรตดิ หรอืโทรไมต่ดิ

ก็ตาม  เชน่ โทรออกครัง้สุดทา้ยดว้ยหมายเลข

“ 9025258712 ”ระบบจะโทรออกครั้งต่อไปโดยอ้างอิง

หมายเลขนี้ ได้ดังนี้

-โทรออกหมายเลขสดุท้ายระบบจะโทรออกอตัโนมติั

ด้วยหมายเลข “9025258712”

-โทรออกหมายเลขสดุทา้ยบวกหนึง่ ระบบจะโทรออก

อัตโนมัติด้วยหมายเลข “9025258713”

-โทรออกหมายเลขสดุท้ายลบหนึง่ระบบจะโทรออก

อัตโนมัติด้วยหมายเลข “9025258711”

The system memory the last outward dialing

number to apply to redialing. Example: the last

outward dialing number is “9025258712”.

-Last number dialing.

The outward dialing number is “9025258712”.

-Last number plus one dialing.

The outward dialing number is “9025258713”.

-Last number minus one dialing.

The outward dialing number is “9025258711”.

วิธีใช้

1. โทรออกครัง้สุดทา้ย แลว้วางหโูทรศพัท์

2. ยกหโูทรศพัท ์หรอืกด “Speaker Phone”

3. เลอืกโทรออกดว้ย

-หมายเลขสุดท้าย : กดหมายเลข  “ * 6 ”

-หมายเลขสุดท้ายบวกหนึ่ง : กดหมายเลข  “ # 1 ”

-หมายเลขสุดท้ายลบหนึ่ง : กดหมายเลข  “ # 2 ”

4. ระบบจะโทรออกตามที่เลือก

5. คอยสัญญาณเรียกจากสายนอก

6. สนทนาเมื่อปลายทางรับสาย

7. วางหูโทรศัพท์เมื่อสิ้นสุดการสนทนา

Operation

1. Last number dialed and hang up.

2. Lift the handset or press “Speaker Phone”.

3. Select function:

-Last number dialing : Press “ * 6 ”

-Last plus one number dialing : Press “ # 1 ”

-Last minus one number dialing : Press “ # 2 ”

4. System will automatically redial.

5. Wait for ring back tone from Co. line.

6. Start talking.

7. Hang up upon completion of the conversation.

หมายเหตุ

สามารถโทรออกดว้ยการกด  “6”    ครัง้เดยีวหาก

รหัสนั้นไม่ถูกนำไปใช้เป็นอย่างอื่น

ใช้ได้ทุกเครื่องโดยไม่ต้องโปรแกรม

Comment

Dial code “6” one touch if this code is free from

other feature.

All Extension can operate this function with out

program.

   5. โทรออกด้วยหมายเลขสุดท้าย,บวกหนึ่ง,ลบหนึ่ง            5. Last number, plus one, minus one redial.

หมายเลขสุดทาย
Last number dialing

หมายเลขสุดทายบวกหนึ่ง
Last number plus one

หมายเลขสุดทายลบหนึ่ง
Last number minus one

    ระดบัผูใ้ช/้User level     All users     Control group     System control     Printing control     Relay control
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 A. โทรออก/โทรภายใน/ห้ามโทร/จองสาย/คอยสาย                                           Outward dialing/Interoffice/Lock/Booking/Waiting

เม่ือขอสญัญาณโทรออกครัง้ใดๆ แลว้ ไดสั้ญญาณ

สายนอกไมว่า่ง ผู้โทรสามารถขอจองสายนอก เม่ือใด

ที่ว่างระบบจะเรียกกลับอัตโนมัติ

ดู… -โทรออกแบบไม่เจาะจงสายนอก,

-โทรออกแบบเจาะจงสายนอก,

-โทรออกด้วยหมายเลขย่อ,

-โทรออกด้วยหมายเลขสุดท้าย,บวกหนึ่ง,ลบหนึ่ง,

-โทรออกด้วยหมายเลขสุดท้ายบวกหนึ่ง,

-โทรออกด้วยหมายเลขสุดท้ายลบหนึ่ง,

-โทรออกดว้ยรหัสประจำเครือ่ง

If the outside line you have request is busy, you

can book that line. If that line become free, the system

will call back automatically.

Refer…- Outward dialing.,

- Individual Co. group dialing.,

- Speed dialing.,

- Last number, plus one, minus one dialing.,

- Last number plus one dialing.,

- Last number minus one dialing.,

- ID code dialing.

วิธีใช้

1. หลงัจากการขอสญัญาณโทรออก      แลว้สายนอก

ไม่วา่ง ผู้โทรสามารถขอจองสายนอกโดย

- กด “ 6 ”

2. วางหู

3. เม่ือสายนอกวา่ง ระบบจะสง่สัญญาณกระดิง่ กลบั

มาให้ผู้ที่ต้องการโทรออก

4. ยกหโูทรศพัท ์หรอืกด “Speaker Phone”

5. ได้รับสัญญาณพร้อมโทรจากสายนอก

6. โทรออกด้วยหมายเลขปลายทางได้ทันที

7. สนทนาเมื่อปลายทางรับสาย

8. วางหูโทรศัพท์เมื่อสิ้นสุดการสนทนา

Operation

1. Outward dialing is busy.

- Press “ 6 ”.

2. Hang up.

3. When Co. line is captured. Ringing is recall for

outward maker.

4. Lift the handset or press “Speaker Phone”.

5. Hearing dial tone from Co. line.

6. Press the phone number.

7. Start talking.

8. Hang up.

หมายเหตุ

โทรออกไดทุ้กแบบ เชน่ 9 , *81 , …

Comment

All outward dialing type.

  6. จองสายโทรออก                                                 6. CO. line booking. (Camp On)

    ระดบัผูใ้ช/้User level     All users     Control group     System control     Printing control     Relay control
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 A. โทรออก/โทรภายใน/ห้ามโทร/จองสาย/คอยสาย                                           Outward dialing/Interoffice/Lock/Booking/Waiting

เมื่อต้องการห้ามใช้โทรศัพท์โทรออกที่เครื่องใดๆ

1. ห้ามโทรออกที่เครื่องตนเอง

ปอ้งกนัการโทรออก จากผูไ้ม่ทราบรหสัประจำเครือ่ง

ด…ู ตัง้รหสัประจำเครือ่ง

2. ห้ามโทรออกเครื่องอื่น

ผู้ดูแลระบบต้องการไม่ให้ห้องที่กำหนดโทรออก

3. ห้ามโทรออกทุกเครื่อง

ห้ามทุกเครื่องในระบบโทรออก

ด…ู โทรออกดว้ยรหสัประจำเครือ่ง

Block extension to make outward dialing.

1. Lock outward dialing.

Lock your extension to make outward dialing.

Refer… ID code setting.

2. Lock Ext. No. outward dialing.

Lock specific extension to make outward dialing.

3. Lock all outward dialing.

Lock all extension to make outward dialing.

Refer… ID code dialing.

วิธีใช้

1. ยกหโูทรศพัท ์หรอื กดปุม่ “SP-Phone”

2. เลือกการห้ามโทรออก

- ห้ามโทรออกทีเ่ครือ่งตนเอง

กด “ * 5 0 1 # [ID code] # ”

- ห้ามโทรออกเครือ่งอืน่

กด “ * 5 0 1 * [Ext. No.] # ”

- ห้ามโทรออกทกุเครือ่ง

กด “ * 5 0 * 1 # ”

3. จะมีเสียงยอมรับคำสั่ง 2 beep

4. วางหูโทรศัพท์

หมายเหตุ

โปรแกรมเกี่ยวข้องที่สำคัญ

- กลุม่การควบคมุสายภายใน P260

Operation

1. Lift the handset or press the “SP-Phone” button.

2. Select

- Lock outward dialing.

Press “ * 5 0 1 # [ID code] # ”.

- Lock Ext. No. outward dialing.

Press “ * 5 0 1 * [Ext. No.] # ”.

- Lock all outward dialing.

Press “ * 5 0 * 1 # ”.

3. Confirmation tone will present if success.

4. Hang up.

Comment

Programming

- Control Group Assignment P260

        ระดบัผูใ้ช/้User level    All users   Control group   System control   Printing control   Relay control

        ระดบัผูใ้ช/้User level    All users   Control group   System control   Printing control   Relay control

        ระดบัผูใ้ช/้User level    All users   Control group   System control   Printing control   Relay control

   7. ห้ามโทรออก                                                     7. Lock outward dialing.

    ระดบัผูใ้ช/้User level     All users     Control group     System control     Printing control     Relay control

หามโทรออกทุกเครื่อง

Lock all outward dialing.

หามโทรออกเครื่องอ่ืน

Lock x-ext. outward dialing.

หามโทรออกที่เครื่องตนเอง +ID code

Lock outward dialing. +ID code
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 A. โทรออก/โทรภายใน/ห้ามโทร/จองสาย/คอยสาย                                           Outward dialing/Interoffice/Lock/Booking/Waiting

เม่ือตอ้งการยกเลกิ     การหา้มใชโ้ทรศพัทโ์ทรออก

หรอื ยกเลกิ วงเงนิทีใ่ชไ้ปของเครือ่งใดๆ

1. ยกเลกิ ห้ามโทรออกทีเ่ครือ่งตนเอง

สำหรบัเปดิการโทรออกทีเ่ครือ่งตนเอง   ในกรณนีี้

วงเงินที่ใช้ไปจะยังเหมือนเดิม

2. ยกเลกิ ห้ามโทรออกและวงเงนิเตม็ใหเ้ครือ่งอืน่

สำหรบัเปดิการโทรออก ท่ีเกิดการจำกดั   เนือ่งจาก

ถูกคำสัง่ห้ามโทรออกโดยเครือ่งอืน่   หรอื วงเงนิที่

ตัง้ไวเ้ตม็ ใหเ้ริม่นบัวงเงนิใหม่

3. ยกเลิกห้ามโทรออกและจำกัดวงเงินทุกเครื่อง

สำหรบัเปดิการโทรออก ใหทุ้กๆเครือ่ง   จากคำสัง่

ห้ามโทรออกหรอืวงเงนิเตม็     และทำใหทุ้กเครือ่ง

เริ่มนับวงเงินใหม่

Allow to make outward dialing.

1. Unlock outward dialing.

Allow you to make outward dialing.This case your

money used no change.

2. Unlock Ext. No. outward dialing and credit limit full

Allow the specific extension to make outward

dialing from function lock outward and credit

 limit blocking start with new credit.

3. Unlock all outward dialing and credit limit full.

Allow  all  extension to make outward and start with

new credit.

วิธีใช้

1. ยกหโูทรศพัท ์หรอื กดปุม่ “SP-Phone”

2. เลือกการยกเลิก

- ยกเลกิ ห้ามโทรออกทีเ่ครือ่งตนเอง

กด “ * 5 0 2 # [ID code] # ”

- ยกเลกิ ห้ามโทรออกและจำกดัวงเงนิใหเ้ครือ่งอืน่

กด “ * 5 0 2 * [Ext. No.] # ”

- ยกเลกิ ห้ามโทรออกและจำกดัวงเงนิทกุเครือ่ง

กด “ * 5 0 * 2 # ”

3. จะมีเสียงยอมรับคำสั่ง 2 beep

4. วางหูโทรศัพท์

หมายเหต ุ

โปรแกรมเกี่ยวข้องที่สำคัญ

- จำนวนวงเงินที่จำกัด P251

Operation

1. Lift the handset or press the “SP-Phone” button.

2. Select

- Unlock outward dialing.

Press “ * 5 0 2 # [ID code] # ”.

- Unlock Ext. No. outward dialing and credit limit.

Press “ * 5 0 2 * [Ext. No.] # ”.

- Unlock all outward dialing and credit limit.

Press “ * 5 0 * 2 # ”.

3. Confirmation tone will present, if success.

4. Hang up.

Comment

Programming

- Money Limit Assignment. P251

         ระดบัผูใ้ช/้User level    All users   Control group   System control   Printing control   Relay control

         ระดบัผูใ้ช/้User level    All users   Control group   System control   Printing control   Relay control

         ระดบัผูใ้ช/้User level    All users   Control group   System control   Printing control   Relay control

ยกเลิก หามโทรออก-จํากัดวงเงนิใหเครื่องอ่ืน

Unlock x-ext. outward dialing and credit limit.

ยกเลิก หามโทรออกที่เครื่องตนเอง  +ID code

Unlock outward dialing. +ID code

ยกเลิก หามโทรออก-จํากัดวงเงนิทุกเครื่อง

Unlock all outward dialing and credit limit.

    ระดบัผูใ้ช/้User level     All users     Control group     System control     Printing control     Relay control

  8. ยกเลกิห้ามโทรออก / จำกดัวงเงนิ                          8. Unlock outward dialing / credit limit.
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 A. โทรออก/โทรภายใน/ห้ามโทร/จองสาย/คอยสาย                                           Outward dialing/Interoffice/Lock/Booking/Waiting

เป็นการโทรศัพท์ติดต่อสนทนากับเครื่องภายในอื่นๆ Inter-office calling.

วิธีใช้

1. ยกหโูทรศพัท ์หรอืกด “Speaker Phone”

2. กดหมายเลขภายในที่ต้องการ

สัญญาณเรียก และสัญญาณกระดิ่งดังที่ปลายทาง

3. สนทนาเมื่อปลายทางรับสาย

4. วางหูโทรศัพท์เมื่อสิ้นสุดการสนทนา

Operation

1. Lift the handset or press “Speaker Phone”.

2. Dial Extension number.

Ring back tone and the destination phone will ring.

3. Start talking.

4. Hang up upon completion of the conversation.

หมายเหตุ

โปรแกรมเกีย่วขอ้งทีส่ำคญั

- กำหนดเลขหมายของระบบ P001

หมายเลขเคร่ืองภายในกำหนดเป็น 1-8 หลักไม่ซ้ำกัน

- กำหนดกลุม่การเรยีกภายใน (กลางวนั) P204

- กำหนดกลุม่การเรยีกภายใน (กลางคนื) P205

ใช้ได้ท้ังเคร่ืองโทรศพัท์แบบหมุนและแบบกดปุม่

Comment

Programming

-Numbering Assignment. P001

Extension Number has 1-8 digit.

- Intercom Call Assignment. (Day) P204

-Intercom Call Assignment. (Night) P205

Both DTMF. and Pulse Telephone can used.

     9. โทรติดต่อภายใน                                              9. Inter-office calling.

    ระดบัผูใ้ช/้User level     All users     Control group     System control     Printing control     Relay control
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 A. โทรออก/โทรภายใน/ห้ามโทร/จองสาย/คอยสาย                                           Outward dialing/Interoffice/Lock/Booking/Waiting

เป็นการเรียกไปยังเครื่องภายในซึ่งเป็นโอเปอเรเตอร์ Station call to Operator.

วิธีใช้

1. ยกหโูทรศพัท ์หรอืกด “ Speaker Phone ”

2. กดหมายเลข โอเปอเรเตอร ์“ 0 ”

3. สนทนาเมื่อปลายทางรับสาย

4. วางหูโทรศัพท์เมื่อสิ้นสุดการสนทนา

Operation

1. Lift the handset or press “ Speaker Phone ”.

2. Dial Operator number “ 0 ” .

3. Start talking.

4. Hang up upon completion of the conversation.

หมายเหตุ

โปรแกรมเกีย่วขอ้งทีส่ำคญั

- กำหนดเลขหมายของระบบ P001

โอเปอเรเตอรเ์ปน็หมายเลข 0 หรอืเลขอืน่

- กำหนดวธีิการเรยีกใชเ้ลขนำหมู ่P012

- กำหนดกลุ่มการใช้งานเลขนำหมู่ P013

ใชโ้อเปอเรเตอรเ์ปน็เลขนำหมู ่ เพือ่ใหเ้ครือ่งดงัได้

หลายเครือ่ง หลายรปูแบบ

- การใช้เคร่ืองคีย์เป็นโอเปอเรเตอร์ (กลางวัน) P230

- การใช้เคร่ืองคีย์เป็นโอเปอเรเตอร์ (กลางคืน) P231

เพือ่ตอบรบัทกุสายทีเ่รยีกโอเปอเรเตอร ์แมว้า่สาย

ไม่วา่ง แตผู้่เรยีกจะไดร้บัสญัญาณคอยสาย

Comment

Programming

- Numbering Assignment. P001

Operator no. “0” or other.

- Hunting Type. P012

- Hunting Group Assignment. P013

- Key-Telephone Operator Mode. (Day) P230

- Key-Telephone Operator Mode. (Night) P231

Although operator busies, the caller still hears

the waiting signal (Ring back tone).

  10. โทรติดต่อโอเปอเรเตอร ์                                       10. Operator calling.

    ระดบัผูใ้ช/้User level     All users     Control group     System control     Printing control     Relay control
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 A. โทรออก/โทรภายใน/ห้ามโทร/จองสาย/คอยสาย                                           Outward dialing/Interoffice/Lock/Booking/Waiting

วิธีใช้

1. ยกหูโทรศัพท์ หรือกด “Speaker Phone”

2. เลือกสถานะการเป็นสมาชิก

- ยกเลิกการเป็นสมาชิกของกลุ่มชั่วคราว

กด “ * 5 1 0 0 # ”

- กลับเข้าสู่การเป็นสมาชิกของกลุ่ม

กด “ * 5 1 0 1 # ”

3. วางหูโทรศัพท์

Operation

1. Lift the handset or press “Speaker Phone”.

2. Select

- Lock-out hunting

Press “ * 5 1 0 0 # ”

- Lock-in hunting

Press “ * 5 1 0 1 # ”

3. Hang up.

หมายเหต ุ

โปรแกรมเกีย่วขอ้งทีส่ำคญั

- กำหนดวธีิการเรยีกใชเ้ลขนำหมู ่P012

- กำหนดกลุม่การใชง้านเลขนำหมู ่P013

- กำหนดเลขหมายของระบบ P001

 ระบบจะเรยีกหมายเลขภายในกอ่น ถ้าเลขนำหมู่

 ซำ้กับหมายเลขภายใน

Comment

Programming

- Hunting Type. P012

- Hunting Group Assignment. P013

- Numbering Assignment. P001

The system checks the extension number

before hunting number.

  11. ยกเลิก/เข้าเป็นสมาชิกของกลุ่ม                              11. Lock-out/Lock-in hunting.

    ระดบัผูใ้ช/้User level     All users     Control group     System control     Printing control     Relay control

Lockin Hunting

เข้าสู่การเป็นสมาชิก

Lockout Hunting

ออกจากการเป็นสมาชิก

สามารถเข้าเป็นสมาชิกของกลุ่ม Hunting หรือยกเลิก

การเป็นสมาชิกของกลุ่มชั่วคราวได้

You can Lock out or Lock-in hunting
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 A. โทรออก/โทรภายใน/ห้ามโทร/จองสาย/คอยสาย                                           Outward dialing/Interoffice/Lock/Booking/Waiting

การใชง้านสายดว่นภายใน   จะตอ้งกำหนดใหเ้ครือ่ง

นัน้ใชง้านสายดว่นไดโ้ดยการโปรแกรม   เม่ือผูใ้ชเ้ครือ่ง

นัน้ๆ ยกห ู จะเรยีกสายไปยงัหมายเลขปลายทางทีก่ำหนด

ไวโ้ดยอตัโนมตั ิเชน่ เจา้นายเรยีกเลขา

สายในสามารถโปรแกรมสายดว่นได ้2 ลกัษณะ

1. เม่ือยกห ูแลว้  จะเรยีกสายไปยงัหมายเลขปลายทาง

ทันที

2. เม่ือยกหแูลว้จะหนว่งเวลา   ถ้าไมก่ดหมายเลขทีต่อ้ง

การตดิตอ่ จะเรยีกสาย สายดว่นทนัที

Hot-line calling.

Two type Hot-line setting by programming.

1. Call immediately to hotline numbers after lift

the handset.

2. If you do not make the call in delay time, the

hotline pre-program number will dial.

วิธีใช้

1. ยกหโูทรศพัท ์หรอืกด “Speaker Phone”

2. โทรใหอ้ตัโนมตัหิรอื ใหก้ดหมายเลขกอ่น    ถ้าไมก่ด

หมายเลขทีต่อ้งการตดิตอ่ จะเรยีกสายสายดว่นทนัที

3. สนทนาเมื่อปลายทางรับสาย

4. วางหูโทรศัพท์เมื่อสิ้นสุดการสนทนา

Operation

1. Lift the handset or press “Speaker Phone”.

2. Call immediately or delay to make a call, if you

do not make, the hot-line will feature be active.

3. Start talking.

4. Hang up upon completion of the conversation.

หมายเหตุ

โปรแกรมเกี่ยวข้องที่สำคัญ

- กำหนดหมายเลขยอ่สว่นรวม P093

- ชนดิของสายดว่น P228 (กลางวนั)

- ชนดิของสายดว่น P229 (กลางคนื)

- Hot-Line Delay Time Setting. P808

Comment

Programming

- System Memory Setting. P093

- Hot-Line Mode. P228 (Day)

- Hot-Line Mode. P229 (Night)

- Hot-Line Delay Time Setting. P808

เรียกอัตโนมัติ

Calling Hot-line immediately.

หนวงเวลา กอนเรียกอัตโนมัติ

Delay before Hot-line calling.

  12. โทรติดต่อด้วยหมายเลขสายด่วน                            12. Hot-line calling.

    ระดบัผูใ้ช/้User level     All users     Control group     System control    Printing control    Relay control
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 A. โทรออก/โทรภายใน/ห้ามโทร/จองสาย/คอยสาย                                           Outward dialing/Interoffice/Lock/Booking/Waiting

เม่ือต้นทางเรยีกไปยงัสายภายในปลายทาง แล้วได้รับ

สัญญาณสายไมว่่าง ต้นทางสามารถแทรกสายได ้ในการ

แทรกสายสามารถ โปรแกรมไมใ่หมี้สัญญาณเตอืน  เพือ่

ใช้งานเป็นการดักฟัง

When receive busy tone after call to destination

extension. And want to joint the conversion.

วิธีใช้

1. ยกหโูทรศพัท ์หรอืกด “Speaker Phone”

2. กดหมายเลขภายในที่ต้องการ

3. ได้รับสัญญาณสายไม่ว่าง

4. เลือก

- ดกัฟงั       กด “ 0 ”

- แทรกสาย กด “ 1 ”  ปลายทางไดย้นิสญัญาณเตอืน

5. ร่วมสนทนา

6. วางหูโทรศัพท์เมื่อสิ้นสุดการสนทนา

Operation

1. Lift the handset or press “Speaker Phone”.

2. Dial Extension number.

3. Receive Busy tone.

4. Select.

- Observation  Press “ 0 “.

- Intrusion.   Press “ 1 “.

5. Start talking.

6. Hang up upon completion of the conversation.

หมายเหตุ

โปรแกรมเกี่ยวข้องที่สำคัญ

- กลุม่การแทรกสาย P216 (กลางวนั)

- กลุม่การแทรกสาย P217 (กลางคนื)

- กลุ่มการดักฟัง P218 (กลางวัน)

- กลุม่การดกัฟงั P219 (กลางคนื)

สามารถใชง้านใหเ้ปน็การประชมุสาย โดยไมจ่ำกดั

สายภายใน

Comment

Programming

- Enable intrusion group assign. P216 (Day)

- Enable intrusion group assign. P217 (Night)

- Service Observation assign. P218 (Day)

- Service Observation assign P219 (Night)

For Internal Conference Multi-Party.

    13. ดักฟัง, แทรกสายภายใน                                      13. Observation, Intrusion.

    ระดบัผูใ้ช/้User level     All users     Control group     System control     Printing control     Relay control
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 A. โทรออก/โทรภายใน/ห้ามโทร/จองสาย/คอยสาย                                           Outward dialing/Interoffice/Lock/Booking/Waiting

เม่ือเรยีกไปยงัสายภายใน  แลว้ไดร้บัสญัญาณสายไม่

วา่ง ถ้าตอ้งการรอสนทนา ใหก้ดสญัญาณบอกปลายทาง

วา่มสีายกำลงัคอยอยู ่  ส่วนปลายทางเมือ่ไดร้บัสญัญาณ

สามารถวางสายหรอืสนทนาสลบัสาย หรือประชมุสายได้

When receive busy tone after call to destination

extension.    And want to wait so you can send the

waiting signal to warning the destination phone.

ดู…

สนทนาสลับสาย 1 สายในกบั 2 สายนอก

สนทนาสลับสาย 2 สายในกบั 1 สายนอก

            ประชมุ 1 สายในกบั 2 สายนอก

                     ประชมุ 2 สายในกบั 1 สายนอก

Refer…

Call splitting among 1 internal and 2 externals,

          Call splitting 2 internals and 1 external,

           Conference 1 internal and 2 externals,

           Conference 2 internals and 1 external.

วิธีใช้

1. ยกหโูทรศพัท ์หรอืกด “Speaker Phone”

2. ได้รับสัญญาณสายไม่ว่าง

ต้องการรอสาย

   กด “ 3 ”

3. เลือก

3.1 ไม่รอสาย

- วางหโูทรศพัท์

3.2 รอสาย

- กด “ 3 ” จนกวา่จะไดส้ายวา่ง

4. สนทนาเมื่อปลายทางรับสาย

5. วางหูโทรศัพท์เมื่อสิ้นสุดการสนทนา

Operation

1. Lift the handset or press “Speaker Phone”.

2. Busy.

Waiting.

   Press “ 3 “.

3. Select

3.1 Cancel waiting.

- Hang up.

3.2 Waiting.

- Press “ 3 ”.

4. Start talking.

5. Hang up upon completion of the conversation.

หมายเหตุ

เม่ือ กด 3 จะมสัีญญาณเตอืนทีป่ลายทาง

Comment

Waiting tone appear after press “3”.

ไมรอสาย

Cancel.

รอสาย

Waiting.

  14. รอสายภายใน                                                    14. Call waiting.

    ระดบัผูใ้ช/้User level     All users     Control group     System control     Printing control     Relay control
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 A. โทรออก/โทรภายใน/ห้ามโทร/จองสาย/คอยสาย                                           Outward dialing/Interoffice/Lock/Booking/Waiting

เม่ือต้นทางเรยีกไปยงัสายภายในปลายทาง แล้วได้รับ

สัญญาณสายไมว่่าง ต้นทางสามารถจองสายในนัน้ๆ เม่ือ

ปลายทางวางหูจากสายที่กำลังสนทนา      จะมีสัญญาณ

กระดิง่แจง้ใหต้น้ทางทราบ   เม่ือตน้ทางยกหจูะเรยีกสาย

ปลายทางนัน้โดยอัตโนมัติ

When receive busy tone after call to destination

extension.

วิธีใช้

1. ยกหโูทรศพัท ์หรอืกด “Speaker Phone”

2. กดหมายเลขภายในที่ต้องการ

3. ได้รับสัญญาณสายไม่ว่าง

4. จองสายภายใน

กด “ 6 ”

5. วางหูโทรศัพท์

6. เมื่อได้ยินสัญญาณกระดิ่งเรียก

7. ยกหโูทรศพัท ์ไดย้นิสญัญาณเรยีก

8. สนทนาเมื่อปลายทางรับสาย

9. วางหูโทรศัพท์เมื่อสิ้นสุดการสนทนา

Operation

1. Lift the handset or press “Speaker Phone”.

2. Dial Extension number.

3. Busy.

4. Inter-office booking. (Camp on)

Press “ 6 ”.

5. Hang up.

6. Ringing.

7. Lift the handset or press “Speaker Phone”.

8. Start talking.

9. Hang up upon completion of the conversation.

 A. โทรออก/โทรภายใน/ห้ามโทร/จองสาย/คอยสาย                                           Outward dialing/Interoffice/Lock/Booking/Waiting

    ระดบัผูใ้ช/้User level     All users     Control group     System control     Printing control     Relay control

   15. จองสายภายใน                                                 15. Inter-office booking. (Camp on)
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โทรเข้า

พักสาย

พักสายนอกโดยปาร์คสาย

โอนสาย

โอนสายนอกกรณีติดต้ังหลัง Host PBX

โอนสายไปท่ี OGM

โอนให้สายนอกคุยกับสายนอก

ประกาศเรียกออกเคร่ืองขยายเสียง

ประกาศเรียกออกเคร่ืองคีย์

รับสายจากเคร่ืองคีย์ท่ีออกประกาศ

รับสายท่ีเรียก

รับสายแทน

รับสายแทนเคร่ืองอ่ืน

รับสายท่ีมาคอย

รับสายท่ีพักไว้

รับสายประกาศเรียกจากเคร่ืองภายใน

รับสายนอกจากการปาร์คสาย

กำหนดประกาศภายใน เม่ือยกหูทุกเคร่ือง

กำหนดประกาศภายใน เม่ือยกหูเคร่ืองอ่ืน

กำหนดประกาศภายใน เม่ือยกหูเคร่ืองตนเอง

ยกเลิก ประกาศภายใน เม่ือยกหูทุกเคร่ือง

ยกเลิก ประกาศภายใน เม่ือยกหูเคร่ืองอ่ืน

ยกเลิก ประกาศภายใน เม่ือยกหูเคร่ืองตนเอง

ห้ามรบกวนท่ีเคร่ืองใด ๆ

ห้ามรบกวนจากสายนอกทีเ่คร่ืองใด ๆ

ห้ามรบกวนจากสายใน ท่ีเคร่ืองใด ๆ

Incoming

Call on hold

Co.Line parking

Call transfer.

Flash Host PBX.

Transfer to OGM

Transfer co to co

External Paging.

Paging to Key-Telephone.

Receive Key-Telephone.

Answer the call.

Call pickup.

Call pickup each extension.

Pickup waiting line.

Retrieve holding line.

Page Answering.

Pickup parking line

Set on-hook announcement all

Set on-hook announcement

Set on-hook announcement

Clear on-hook announcement all

Clear on-hook announcement

Clear on-hook announcement

Do not Disturb.

Do not Disturb from incoming call.

Do not Disturb from internal call.

*46[1-9]

#5 or <TRF>

#9

#4#5

*44[0,1,2]

*44#

[INT], [Handset]

*40

*41[Ext.No]

*43

*45[0, 1, 2]

*47[1-9]

*50*7#

*507*[Ext. no]#

*507#

*50*8#

*508*[Ext.no]#

*508#

*509#

*5090#

*5091#

B. โทรเขา้, พกัสาย, โอนสาย, ประกาศ, ห้ามรบกวน

ฝากสาย, ประชุมสาย, สนทนาสลบัสาย

Incoming, Hold, Transfer, Paging, Do Not Distrub

Call Forward, Conference, Call Splitting.

B-3

B-4

B-5

B-6

B-7

B-8

B-9

B-10

B-11

B-12

B-13

B-14

B-14

B-15

B-16

B-17

B-18

B-19

B-19

B-19

B-20

B-20

B-20

B-21

B-22

B-23

หนา้/Page



*50#

*50*9#

*510*[Ext.no]#

*51*[Ext.no.]#

*511*[Ext.no]#

*512*[Ext.no]#

*513*[Ext.no]#

*514*[Ext.no]#

*515*[Ext.no]#

*516*[Ext.no]#

*517*[Ext.no]#

*518*[Ext.no]#

*519*[Ext.no]#

*52*[Ext.no]

*52*[SIP Ext]#

*52#[Hunt.no]#

*52#[Hunt.no]*

         [Ext.no]#

#0

#4#0

#4[Ext.no.]

1

ยกเลิกฝากสายและห้ามรบกวนท่ีเคร่ืองใดๆ

ยกเลิก ฝากสายและห้ามรบกวน ท้ังระบบ

ฝากรับสายแทน

ฝากให้เคร่ืองอ่ืนรับสายแทน

ฝากสายให้เคร่ืองอ่ืนรับแทน

ฝากสายไปท่ีระบบฝากข้อความ

ฝากสายไปท่ีหน่วยความจำย่อ

ฝากสายให้เคร่ืองอ่ืนรับแทน เม่ือสายไม่ว่าง

ฝากสายให้เคร่ืองอ่ืนรับแทน เม่ือไม่มีผู้รับสาย

ฝากรับสายแทนจากสายในท่ีเรียก

ฝากรับสายแทน เม่ือสายไม่ว่าง

ฝากรับสายแทน เม่ือไม่มีผู้รับสาย

ฝากรับสายแทนจากสายนอกท่ีเรียก

ฝากรับสายแทน เม่ือสายไม่ว่าง

ฝากรับสายแทน เม่ือไม่มีผู้รับสาย

ฝากสาย(Ext.)ต้นทางดังพร้อมปลายทาง

ฝากสาย(SIP Ext.)ต้นทางดังพร้อมปลายทาง

ต้ังรับสายท่ีเคร่ืองตนเอง

ต้ังรับสายท่ีเคร่ืองอ่ืนๆ

สนทนาสลบัสาย 1 สายในกบั 2 สายนอก

ประชมุ 1 สายในกบั 2 สายนอก

สนทนาสลบัสาย 2 สายในกบั 1 สายนอก

ประชมุ 2 สายในกบั 1 สายนอก

แทรกสายภายใน หรือประชุมสายในไม่จำกัด

Cancel Do Not Disturb and call forward.

Cancel Do Not Disturb and call forward all extension.

Follow me

Call forwarding to extension [Ext.No].

Call forwarding to extension [Ext.No].

Call forwarding to voice mail

Call forwarding to memory

Call forwarding when busy

Call forwarding when no answer

Call forwarding from internal call.

Call forwarding when busy from internal call.

Call forwarding when no answer from internal call.

Call forwarding from external call.

Call forwarding when busy from external call.

Call forwarding when no answer form exter

Parallel Call. (Extension)

Parallel Call. (SIP Extension)

Salf select hunting port.

Select hunting port.

Call splitting among 1 internal and 2 externals.

Conference among 1 internal and 2 externals.

Call splitting among 2 internals and 1 external.

Conference among 2 internals and 1 external.

Call intrusion or unlimited internal conference.

B-24

B-25

B-26

B-27

B-27

B-28

B-29

B-30

B-30

B-31

B-31

B-31

B-32

B-32

B-32

B-33

B-33

B-34

B-34

B-35

B-35

B-36

B-36

B-37
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เม่ือมกีารโทรเขา้ ตูส้าขาโทรศพัทป์ลายทางสามารถ

กำหนดการตอบรบัได ้4 แบบ คอื

1. ตอบรับด้วยสัญญาณกระดิ่ง

ระบบจะรับรู้การเรียกเข้าจากภายนอกด้วยสัญญาณ

กระดิ่งที่เครื่องโทรศัพท์เฉพาะเครื่องที่กำหนดไว้

2. ตอบรบัอตัโนมตั ิใหก้ดตอ่สายใน

ระบบตอบรบัดว้ยเสยีง     เพือ่ใหผู้้ใชส้ามารถตดิตอ่

ภายในหรือเลือกเมนูการติดต่อได้

3. ตอบรบัดว้ยกระดิง่ และเสยีงตอบรบั

ระบบจะตอบรบัดว้ยกระดิง่ ไปยงัหมายเลขภายในที่

กำหนดไว้ก่อน จนกว่าไม่มีคนรับจึงจะมีเสียงตอบรับ

ใหต้ดิตอ่ภายในอตัโนมตัิ

4. โอนเขา้ Fax. อตัโนมตัิ

ระบบสามารถแยกสญัญาณแฟกซ์   ท่ีมารว่มกบัสาย

โทรศพัทไ์ดอ้ตัโนมตั ิ   และโอนเขา้สูเ่ครือ่งแฟกซใ์ห้

ทันท ี(กำหนดทีร่ะบบใหเ้ปน็อตัโนมตั)ิ

5. ตอบรบัให ้ฝากขอ้ความ

ถ้าผู้โทรเข้าจากสายนอกฝากข้อความให้สายใน  โดย

เมือ่สายไมว่า่งหรอืไมมี่ผู้รบัสายแลว้ กด *11#.

Response incoming calls 4 types.

1. Ringing signal.

The incoming ring assign to specific extension.

2. DISA. & OGM.

Greeting message will present you to select or

press the extension number to connect.

3. Ringing and OGM.

The greeting message will present after ringing

signal to the extension.

4. Fax. / Phone switch.

The system can detect the fax tone and

automatically transfer to fax machine.

5. Leave the message to Voice mail system.

Your call automatically transfers to mailbox

when the line is busy or no answer press *11#.

หมายเหตุ

โปรแกรมเกีย่วขอ้งทีส่ำคญั

- ลักษณะการโทรเขา้ของกลุ่มสายนอก P110 (กลางวัน)

- ลักษณะการโทรเขา้ของกลุ่มสายนอก P111 (กลางคืน)

- กำหนดหมายเลขผูใ้ชบ้รกิาร P112 (กลางวนั)

- กำหนดหมายเลขผูใ้ชบ้รกิาร P113 (กลางคนื)

- กำหนดตำแหนง่ของเครือ่งแฟกซ ์P114 (กลางวนั)

- กำหนดตำแหนง่ของเครือ่งแฟกซ ์P115 (กลางคนื)

- ระบบฝากข้อความ P254-P256

- กำหนดกระดิง่เรยีก ก่อนตอบรบัอตัโนมตั ิP118

Comment

Programming

- Incoming Mode. P110 (Day)

- Incoming Mode. P111 (Night)

- User Service Assignment. P112 (Day)

- User Service Assignment. P113 (Night)

- Fax service assignment. P114 (Day)

- Fax service assignment. P115 (Night)

- Voice mail system. P254-P256

- Answering time setting. P118

  1. โทรเข้า                                                               1. Incoming.

    ระดบัผูใ้ช/้User level     All users     Control group     System control     Printing control     Relay control

    B. โทรเขา้, พกัสาย, โอนสาย, ประกาศ,                  Incoming, Hold, Transfer, Paging, Do Not Disturb,

       ห้ามรบกวน, ฝากสาย, ประชุม, สนทนาสลับสาย                            Call forward, Conference, Call Splitting
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    B. โทรเข้า, พักสาย, โอนสาย, ประกาศ,                 Incoming, Hold, Transfer, Paging, Do Not Disturb,

       ห้ามรบกวน, ฝากสาย, ประชุม, สนทนาสลับสาย                            Call forward, Conference, Call Splitting

เม่ือพกัสายทีส่นทนา    คูส่นทนาปลายทางจะไดย้นิ

เสียงดนตรพีกัสาย จนกวา่จะเรยีกสายทีพ่กัไวก้ลบั โดย

กดทีพ่กัสายเบาๆ 1 ครัง้

ดู…

- รอสายภายใน

- รบัสายทีม่าคอย

- โทรออก

- ประชมุ/สนทนาสลบัสาย 1 สายในกบั 2 สายนอก

- ประชมุ/สนทนาสลบัสาย 2 สายในกบั 1 สายนอก

During conversation, press FLASH. The destination

party will hear music on hold signal.    You can retrieve

that call by press FLASH.

Refer…

- Call waiting,

- Call pickup waiting line,

- Outward dialing,

- Conference or call splitting 1 ternal and 2 externals

- Conference or call splitting 2 internals and

   1external.

วิธีใช้

1. ขณะสนทนา

2. กดทีพ่กัสาย (Flash) เบาๆ 1 ครัง้ เพือ่พกัสาย

Operation

1. Speaking.

2. Press “ Flash ” button.

หมายเหตุ

โปรแกรมเกี่ยวข้องที่สำคัญ

- กำหนดกลุม่การโอนสาย โทรออกภายนอก P210

(กลางวัน)

- กำหนดกลุม่การโอนสาย โทรออกภายนอก P211

(กลางคืน)

- กำหนดกลุ่มการโอนสาย โทรเข้าจากภายนอก

P212 (กลางวนั)

- กำหนดกลุ่มการโอนสาย โทรเข้าจากภายนอก

P213 (กลางคืน)

- กำหนดกลุม่การโอนสายภายใน P214 (กลางวนั)

- กำหนดกลุม่การโอนสายภายใน P215 (กลางคนื)

Comment

Programming

- Outgoing Transfer Assignment (Day) P210

- Outgoing Transfer Assignment (Night) P211

- Incoming Transfer Assignment (Day) P212

- Incoming Transfer Assignment (Night) P213

- Intercom Transfer Assignment (Day) P214

- Intercom Transfer Assignment (Night) P215

   2. พักสาย                                                              2. Call on hold.

    ระดบัผูใ้ช/้User level     All users     Control group     System control     Printing control     Relay control



    B. โทรเข้า, พักสาย, โอนสาย, ประกาศ,                 Incoming, Hold, Transfer, Paging, Do Not Disturb,

       ห้ามรบกวน, ฝากสาย, ประชุม, สนทนาสลับสาย                            Call forward, Conference, Call Splitting

B-5

ผู้รบัสายนอกตอ้งการฝากสายนอกไว ้  ท่ีจดุพกัสาย

เพือ่ไปรบัสายทีไ่ม่ทราบตำแหนง่เครือ่งปลายทาง     ท่ี

แนน่อน  หมายเลขจดุพกัสายระบไุดต้ัง้แต ่1 ถึง 9 การ

พกัสายนีส้ามารถพกัสายไดน้าน 10 นาทนีบัตัง้แตย่กหู

โทรศัพท์รับสายครั้งแรก

ดู… รับสายนอกจากการปาร์คสาย

Holding the incoming line at parking point 1-9.

You  can retrieve from any  extension within the

system.

Refer… Retrieve Parking line.

วิธีใช้

1. ขณะสนทนา

2. กดทีพ่กัสาย (Flash) เบาๆ 1 ครัง้ เพือ่พกัสาย

3. กด “ * 4 6 [1-9] ”

4. จะมเีสียงยอมรบัคำสัง่ 2 beep

5. วางหูโทรศัพท์

Operation

1. Speaking.

2. Press “ Flash ” button.

3. Press “ * 4 6 [1-9] ”.

4 . If command success, Confirmation tone will

present.

5. Hang up.

   3. พักสายนอกโดยการปาร์คสาย                                 3. CO. line parking .

    ระดบัผูใ้ช/้User level     All users     Control group     System control     Printing control     Relay control
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    B. โทรเข้า, พักสาย, โอนสาย, ประกาศ,                 Incoming, Hold, Transfer, Paging, Do Not Disturb,

       ห้ามรบกวน, ฝากสาย, ประชุม, สนทนาสลับสาย                            Call forward, Conference, Call Splitting

ผู้รบัสายสามารถโอนสายใหผู้้รบัโอน   โดยแจง้หรอื

ไม่แจง้ใหผู้้รบัโอนทราบกไ็ด ้     โดยทีเ่ครือ่งปลายทาง

สามารถรบัสายโอนได ้  แตถ้่าไมมี่ผู้รบัสายทีโ่อนระบบ

จะเรยีกสายกลบัโดยอตัโนมตัิ

ดู… พักสาย, ไม่รบัสายนอกและสายในทีเ่ครือ่งใดๆ, รับ

    สายทีเ่รยีก, รบัสายแทนเครือ่งอืน่, รบัสายทีม่าคอย

Transfer the call  to other extension with or  with

outin quiry. In the case transfer and discard, nobody

pickup, the system will automatically transfer

backward.

Refer… Call on hold, Do Not Disturb, Call pickup,

Call pickup others line, Call pickup waiting line.

วิธีใช้

1. ขณะสนทนากับปลายทาง

2. กดทีพ่กัสาย (Flash) เบาๆ 1 ครัง้

3. กดเลขหมายปลายทางที่ต้องการโอนสาย

4. วางหู

Operation

1. Speaking.

2. Press “Flash” button.

3. Press the destination number.

4. Hang up.

หมายเหตุ

ผู้โอนสายรอแจ้งแก่ผู้รับโอน

- เมื่อกดหมายเลขปลายทางที่ต้องการโอนสายคอย

สัญญาณเรยีกจนกวา่มีผู้รับสาย  และแจง้ว่าต้องการ

โอนสาย

- ผู้รบัโอนไดร้บัแจง้และตอบรบัการรบัสาย ให้ผู้โอน

โอนสายวางหูโทรศัพท์

-ผู้รับโอนได้รับแจ้งและตอบปฏิเสธการรับสายแล้ว

วางห ูใหผู้้โอนกดทีพ่กัสาย 1 ครัง้   เพือ่เรยีกสาย

น้ันกลบัมา

ผู้โอนสายไมร่อแจง้แกผู้่รบัโอน

หลังจากกดหมายเลขทีโ่อนแลว้ใหว้างหู  ถ้าผู้รับโอน

ไม่รบัสายภายในชว่งระยะเวลาหนึง่ สายทีโ่อนนัน้

จะกลับมาเรียกที่เครื่องผู้โอนอีกครั้ง

เมื่อกดหมายเลขที่จะโอนแล้วสายไม่ว่าง

- ผู้โอนสามารถวางสาย ผู้รบัโอนจะมสัีญญาณเตอืน

ถ้าไม่รับสายจะกลับไปดังที่ผู้โอน

- ผู้โอนสายกดทีพ่กัสาย 1 ครัง้ เพือ่เรยีกสายนัน้กลบัมา

Comment

Inquiry before transfer.

-After press the destination no., wait for answer

from destination.

- If destination party want to receive this call, then

hang up.

- If destination party don’t want to receive this call,

then press FLASH to retrieve the holding line.

Transfer with out inquiry.

After press the destination number, then hang up.

Hearing busy tone after press the destination no.

-Hang up, the holding line will transfer to the

destination and waiting the destination line.

-Press FLASH to retrieve the holding line.

โอนแลวรอตอบรับ

With inquiry

โอนแลววางสายทันที

With out inquiry

   4. โอนสาย                                                             4. Call transfer.

    ระดบัผูใ้ช/้User level     All users     Control group     System control     Printing control     Relay control



    B. โทรเข้า, พักสาย, โอนสาย, ประกาศ,                 Incoming, Hold, Transfer, Paging, Do Not Disturb,

       ห้ามรบกวน, ฝากสาย, ประชุม, สนทนาสลับสาย                            Call forward, Conference, Call Splitting

B-7

ผู้รับสายสามารถโอนสายจากระบบตู้สาขาโทรศัพท์

ไปยงัชมุสายของ Host

Transfer after Host PBX.

วิธีใช้

1. ขณะสนทนากับปลายทาง

2. กดทีพ่กัสาย (Flash) เบาๆ 1 ครัง้

3. กด “ # 5 หรอื TRF ”

4. รอสญัญาณ Dial tone จาก Host

5. กดเลขหมายปลายทางของ Host ท่ีตอ้งการโอนสาย

6. ไดย้นิสญัญาณเรยีกจาก Host

7. สนทนา กับสายทีจ่ะโอนไป

8. วางสาย

สายปลายทางทีพ่กัไว ้จะถกูโอนไปยงัเครือ่งภายใน

ของHost ท่ีโอนไป

Operation

1. Speaking the outside line.

2. Press “Flash” button.

3. Press “ # 5 or TRF ”.

4. Wait dial tone from host.

5. Press host destination number.

6. Wait ring back tone from host.

7. Speaking with host destination number.

8. Hang up.

The outside line will transfer to host destination

number.

หมายเหตุ

ตู ้Host จะตอ้งพกัสายโดยการกด FLASH หรอื กด

ท่ีวางหเูบาๆ 1 ครัง้

Comment

Host PBX. must transfer by FLASH or HOOK

signal.

   5. โอนสายนอกกรณติีดต้ังหลงั Host PBX                       5. Transfer after Host PBX.

    ระดบัผูใ้ช/้User level     All users     Control group     System control     Printing control     Relay control

กด

หรือ

กด
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    B. โทรเข้า, พักสาย, โอนสาย, ประกาศ,                 Incoming, Hold, Transfer, Paging, Do Not Disturb,

       ห้ามรบกวน, ฝากสาย, ประชุม, สนทนาสลับสาย                            Call forward, Conference, Call Splitting

    6. โอนสายไปทีร่ะบบตอบรบัอัตโนมติั                  6. Transfer to OGM

    ระดบัผูใ้ช/้User level     All users     Control group     System control     Printing control     Relay control

วิธีใช้

1. ขณะสนทนากับปลายทาง

2. กดทีพ่กัสาย (Flash) เบาๆ 1 ครัง้

3. กด “ # 9 ”

4. วางห ู(ปลายทางเขา้สูร่ะบบ OGM)

Operation

1. Speaking the outside line.

2. Press “Flash” button.

3. Press “ # 9 ”.

4. Hang up.

เม่ือต้องการโอนสายคูส่นทนาไปยงัระบบตอบรบัและ

โอนสายอัตโนมัติ

Transfer to OGM.

หมายเหตุ

ใช้ได้ทุกเครื่องโดยไม่ต้องโปรแกรม

Comment

All Extension can operate this function with out

program.



    B. โทรเข้า, พักสาย, โอนสาย, ประกาศ,                 Incoming, Hold, Transfer, Paging, Do Not Disturb,

       ห้ามรบกวน, ฝากสาย, ประชุม, สนทนาสลับสาย                            Call forward, Conference, Call Splitting

B-9

    7. โอนสายนอกไปหาสายนอก                                   7. Transfer co to co

    ระดบัผูใ้ช/้User level     All users     Control group     System control     Printing control     Relay control

วิธีใช้

1. ขณะสนทนากบัสายนอกที ่1

2. กดทีพ่กัสาย (Flash) เบาๆ 1 ครัง้

3. กด “ # 0 ”

4. กดหมายเลขปลายทางไปหาสายนอกที ่2

5. กดทีพ่กัสาย (Flash) เบาๆ 1 ครัง้

6. กด “ # 4 # 5 ”

- สนทนารว่มกนั 3 สาย

7. โอเปอเรเตอร์วางสาย

- สายนอกที ่1 และสายนอกที ่2 สนทนากนั

8. วางสายเมือ่ส้ินสุดการสนทนา

Operation

1. Speaking the outside line.

2. Press “Flash” button.

3. Press “ # 0 ”

4. Dial “ 9 ” follow by the phone number.

5. Press “Flash” button.

6. Press “ # 4 # 5 ”.

- Conference all parties.

7. Operator hang up.

- Conference all parties.

8. Hang up.

ในระหวา่งการสนทนากบับคุคลที ่1(สายนอกที ่1)

โอเปอเรเตอร ์ สามารถโอนสายใหไ้ปสนทนากบับคุคล

ท่ี 3 (สายนอกอกีสาย)

ด…ู พกัสาย, ประชมุสาย, สนทนาสลบัสาย

During conversation between first party (Internal)

and second party (External). Ter First can make call

on hold and outward dialing to the third party line.

Refer… Call on hold, Conference, Call splitting.

หมายเหตุ

ใช้ได้ทุกเครื่องโดยไม่ต้องโปรแกรม

Comment

All Extension can operate this function with out

program.
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    B. โทรเข้า, พักสาย, โอนสาย, ประกาศ,                 Incoming, Hold, Transfer, Paging, Do Not Disturb,

       ห้ามรบกวน, ฝากสาย, ประชุม, สนทนาสลับสาย                            Call forward, Conference, Call Splitting

เปน็การออกประกาศทางเครือ่งขยายเสยีง ผู้รบัสาย

สามารถกดรหสัรบัสายประกาศเรยีกจากเครือ่งใดๆ ใน

ระบบ

ด…ู รบัสายประกาศเรยีกจากเครือ่งภายใน *45[0,1,2]

Paging by extension via power amplifier. Can

receive a call by any extension.

Refer… External Page Answering *45[0,1,2]

วิธีใช้

1. ยกหโูทรศพัท ์หรอืกด “Speaker Phone”

2. ประกาศเรียกออกเครื่องขยายเสียง

- กด “ * 4 4 ”

3. เลือก

เครือ่งขยายเสยีงทัง้ 2 ชดุ :   กด 0

เครือ่งขยายเสยีง ชดุที ่1   :   กด 1

เครือ่งขยายเสยีง ชดุที ่2   :   กด 2

4. ประกาศเรียก

5. วางหูโทรศัพท์

Operation

1. Lift the handset or press “Speaker Phone”.

2. External Paging.

- Press “ * 4 4 ”.

3. Select

Paging amplifier both 2 sets. :  Press 0

Paging amplifier first set. :   Press 1

Paging amplifier second set. :   Press 2

4. Start announcement.

5. Hang up.

หมายเหตุ

สามารถกดเลอืกออกประกาศพรอ้มกนั 2 ชดุ หรอื

แยกชุด

- กด *440 ประกาศทัง้ 2 ชดุพรอ้มกนั

- กด *441 ประกาศ ชดุที ่1

- กด *442 ประกาศ ชดุที ่2

จะตอ้งมเีครือ่งขยายเสยีง โดยเลอืกชอ่งทางเขา้เปน็

MIC. หรอื AUX. เพิม่

สามารถควบคมุการปดิ/เปดิเครือ่งขยายเสยีง  เม่ือ

ไม่ใช้งาน

ตวัอยา่งประกาศ   “คณุสมชายรบัสายที ่450 คะ่”

คณุสมชาย สามารถไปรบัสายทีเ่ครือ่งใดๆ ได ้ โดย

กด 450

Comment

3 type of paging command

- Press *440 page to both amplifier.

- Press *441 page to amplifier 1

- Press *442 page to amplifier 2

Connect to power amplifier by MIC. or AUX.

On/Off power amplifier automatic.

Sample “Mr. Somchai receive the call at 450”

Mr. Somchai can answer this call at any extension

by press 450

   8. ประกาศเรียกออกเครื่องขยายเสียง                           8. External Paging.

    ระดบัผูใ้ช/้User level     All users     Control group     System control     Printing control     Relay control



    B. โทรเข้า, พักสาย, โอนสาย, ประกาศ,                 Incoming, Hold, Transfer, Paging, Do Not Disturb,

       ห้ามรบกวน, ฝากสาย, ประชุม, สนทนาสลับสาย                            Call forward, Conference, Call Splitting

B-11

เป็นการออกประกาศทางเครื่องโทรศัพท์ประเภทคีย์

ผู้รับสาย สามารถกดรับสายประกาศเรียกจากเครื่องคีย์

ท่ีออกประกาศได้

Paging by extension via Key telephone . Can

receive a call by Key telephone.

วิธีใช้

1. ยกหโูทรศพัท ์หรอืกด “Speaker Phone”

2. ประกาศเรียกออกเครื่องขยายเสียง

- กด “ * 4 4 # ”

3. ประกาศเรียก

4. วางหูโทรศัพท์

Operation

1. Lift the handset or press “Speaker Phone”.

2. External Paging.

- Press “ * 4 4 # ”.

3. Start announcement.

4. Hang up.

    9. ประกาศเรียกออกเครื่องคีย์                                    9. Paging to KEY-Telephone.

    ระดบัผูใ้ช/้User level     All users     Control group     System control     Printing control     Relay control
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    B. โทรเข้า, พักสาย, โอนสาย, ประกาศ,                 Incoming, Hold, Transfer, Paging, Do Not Disturb,

       ห้ามรบกวน, ฝากสาย, ประชุม, สนทนาสลับสาย                            Call forward, Conference, Call Splitting

เม่ือมกีารออกประกาศผา่นทาง    เครือ่งโทรศพัท์

ประเภทคยี ์ ผู้รบัสายสามารถกดรหสัรบัสายประกาศ

เรยีกจากเครือ่งคยีใ์ด ๆในระบบ

Paging by extension via Key Telephone.

Can receive a call by any Key Telephone.

วิธีใช้

1. เลือกรับสาย

1.1  รบัสายโดยไมต่อ้งยกหเูครือ่งคยี์

       - กด “ [INT] ”

1.2 รบัสายโดยยกหเูครือ่งคยี์

2. สนทนา

3. วางหูโทรศัพท์

Operation

1. Select

1.1 Receive KEY Telephone by press hand free.

 - Press “ [INT] ”.

1.2 Lift the handset.

2. Start announcement.

3. Hang up.

ไมยกหูเคร่ืองคีย

Hand Free

ยกหูเคร่ืองคีย

Hang off

   10. รับสายจากเครื่องคีย์ที่ออกประกาศ                         10. Receive KEY Telephone.

    ระดบัผูใ้ช/้User level     All users     Control group     System control     Printing control     Relay control



    B. โทรเข้า, พักสาย, โอนสาย, ประกาศ,                 Incoming, Hold, Transfer, Paging, Do Not Disturb,

       ห้ามรบกวน, ฝากสาย, ประชุม, สนทนาสลับสาย                            Call forward, Conference, Call Splitting
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การรับสายผู้ฟังสามารถแยกสัญญาณของเสียงกระดิ่ง

ท่ีเรียก   ว่าสายทีเ่รียกมาจากภายนอก,ภายในหรอืโอนสาย

-จากภายนอก : เสียงกระดิง่ดงัจงัหวะยาวๆ

-จากภายใน : เสียงกระดิง่ดงัจงัหวะสัน้ๆ

-จากการโอนสายนอก  :  เสียงกระดิง่ดงัจงัหวะสัน้ๆ

เพือ่แจง้ผู้รบัโอนกอ่นการโอนสาย

-จากการโอนสายนอก  :  เสียงกระดิง่ดงัจงัหวะสัน้ๆ

และดงัจงัหวะยาวๆ เพือ่โอนสายใหผู้้รบัทนัที

ด…ู สัญญาณกระดิง่

Four type of calling ringing signal.

- Short-term signal for incoming call.

- Long term signal for inter-office call.

- Short-term signal for inquiry before transfer.

- Short and long term signal for transferring.

Refer… Ringing signal

วิธีใช้

1. เมื่อได้ยินสัญญาณกระดิ่ง

2. ยกหโูทรศพัท ์หรอื กดปุม่ “SP-Phone”

3. สนทนากับปลายทาง

4. วางหูโทรศัพท์เมื่อสิ้นสุดการสนทนา

Operation

1. Hearing ringing signal.

2. Lift the handset or press the “SP-Phone” button.

3. Speaking.

4. Hang up.

หมายเหตุ

สายใน

- รบัสายอืน่/สนทนาสลบัสาย/ประชมุสาย

- โทรออกสายนอก/โทรภายใน โดยพกั/ไม่พกัสาย

   เดมิไว้

- โอนสายเขา้ระบบฝากขอ้ความ

โปรแกรมเกี่ยวข้องที่สำคัญ

- สายนอกกดเขา้ไดโ้ดยตรง P202 (กลางวนั)

- สายนอกกดเขา้ไดโ้ดยตรง P203 (กลางคนื)

- เวลาสนทนากบัสายนอก P220 (กลางวนั)

- เวลาสนทนากบัสายนอก P221 (กลางคนื)

- กำหนดการโอนสายภายใน P214 (กลางวนั)

- กำหนดการโอนสายภายใน P215 (กลางคนื)

- ใหโ้อนสายนอก P210 (กลางวนั)

- ใหโ้อนสายนอก P211 (กลางคนื)

- ระบบฝากข้อความ P254-P256

Comment

Internal line

- Call Pickup, Call splitting, and Conference.

- Outward dialing or intercom with/with out hold

the previous line.

- Transfer to Voice mailbox.

Programming

- Incoming Call Assignment. P202 (Day)

- Incoming Call Assignment. P203 (Night)

- Outgoing Timer limit P220 (Day)

- Outgoing Timer limit P221 (Night)

- Intercoml Transfer. P214 (Day)

- Intercom Transfer. P215 (Night)

- Outgoing transfer. P210 (Day)

- Outgoing transfer. P211 (Night)

- Voice Mail System. P254-P256

    11. รับสายที่เรียก                                                 11. Answer the call.
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    B. โทรเข้า, พักสาย, โอนสาย, ประกาศ,                 Incoming, Hold, Transfer, Paging, Do Not Disturb,

       ห้ามรบกวน, ฝากสาย, ประชุม, สนทนาสลับสาย                            Call forward, Conference, Call Splitting

รบัสายแทนเครือ่งใดๆ ท่ีอยูใ่นกลุม่เดยีวกนั หรอืตา่ง

กลุม่ สามารถรบัสายแทนกนัได้

All same group members can pickup each other

and the other member.

วิธีใช้

1. ยกหโูทรศพัท ์หรอื กดปุม่ “SP-Phone”

2. เลือก

- รบัสายแทนในกลุม่ กด “ * 4 0 ”

- รับสายแทนเครือ่งภายใน กด “ * 4 1 [Ext. No.] ”

3. สนทนากบัปลายทาง

4. วางหูโทรศพัท์เม่ือส้ินสุดการสนทนา

Operation

1. Lift the handset or press the “SP-Phone” button.

2. Select.

- Pick up group. Press “ * 4 0 ”.

- Pick up extension. Press “ * 4 1 [Ext. No.] ”

3. Speaking.

4. Hang up.

หมายเหตุ

สายใน

- รบัสายอืน่/สนทนาสลบัสาย/ประชมุสาย

- โทรออกสายนอก/โทรภายใน โดยพกั/ไมพ่กั

  สายเดมิไว้

- โอนสายเขา้ระบบฝากขอ้ความ

โปรแกรมเกี่ยวข้องที่สำคัญ

- กำหนดการรบัสายแทน P014

- ระบบฝากข้อความ P254-P256

การรบัสายแทน โดยระบเุครือ่งภายในไมต่อ้ง

โปรแกรม

Comment

Internal line

- Call Pickup, Call splitting, and Conference.

- Outward dialing or intercom with/with out hold

   the previous line.

- Transfer to Voice mailbox.

Programming

- Pick Up Assignment. P014

- Voice Mail System P254-P256

No need to program for pick up Extension specific

number.

    12. รับสายแทนเครื่องอื่น                                         12. Call pickup.
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    B. โทรเข้า, พักสาย, โอนสาย, ประกาศ,                 Incoming, Hold, Transfer, Paging, Do Not Disturb,
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ในขณะทีบ่คุคลที ่1 กำลงัสนทนากบับคุคลที ่2 แลว้

บคุคลที ่1 ตอ้งการรบัสายของบคุคลที ่3  ท่ีส่งสัญญาณ

คอยสาย เข้ามาคอย   โดยใชเ้ครือ่งโทรศพัทข์องบคุคลที ่1

ดู…

พักสาย

รอสายภายใน

รับสายที่มาคอย

ประชมุ/สนทนาสลบัสาย 1 สายในกบั 2 สายนอก

ประชมุ/สนทนาสลบัสาย 2 สายในกบั 1 สายนอก

Waiting signal intrude during conversation with the

second party. You can hold the second party line and

pickup the third party line

. Refer…

Call on hold.

Call waiting.

Call pickup waiting line.

Conference or call splitting 1internal and 2 externals.

Conference or call splitting 2 internals and 1 external.

วิธีใช้

1. ระหวา่งสนทนา กับสายนอกบคุคลที ่2  ตอ้งการไป

คยุกบับคุคลที ่3

-วางสายบคุคลที ่2  เพือ่ไปสนทนากบั บคุคลที ่3

-กดท่ีพักสายเพือ่พักสายท่ีกำลังสนทนากบับุคคลที ่2

2. เม่ือพกัสายบคุคลที ่2

-กด “ * 4 3 ” เพือ่รบัสายของบคุคลที่ 3 ท่ีมาคอย

2.1บคุคลที ่3 เปน็สายใน

-ต้องการวางสายบุคคลที่ 3   เพื่อกลับไปสนทนา

กับบคุคลที ่2 : วางสาย

-ตอ้งการสนทนาสลบัสาย : กดทีพ่กัสาย

- ต้องการประชมุสายรว่มบคุคลที ่2 : ดูประชมุสาย

2.2บคุคลที ่3 เปน็สายนอก

-ตอ้งการวางสายบคุคลที ่3 เพือ่กลบัไปสนทนา

กับบคุคลที ่2  : วางสาย

-ตอ้งการสนทนาสลบัสาย  : ดสูลบัสาย

- ต้องการประชมุสายรว่มบคุคลที ่2 : ดูประชมุสาย

3. วางหูโทรศัพท์เมื่อสิ้นสุดการสนทนา

Operation

1. Talking with the external second party line and

want to pickup the third party line.

- Hang up, then ringing on from the third party.

- Press Flash button to hold the second party line.

2. Holding the second party line.

- Press “ * 4 3 ” retrieve the third party line.

2.1 The third party is internal line.

-Finish the third party line, the return to second

party line. : Hang up

-Call splitting. : Press Flash

-Conference all party.  : Conference

2.2 The third party is external line.

-Finish the third party line, the return to second

party line.   : Hang up

-Call splitting.  : Call splitting

-Conference all party.   : Conference

3. Hang up.

  13. รับสายที่คอย                                                   13. Pickup waiting line.
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สนทนาสลับสาย

call splitting

วางสาย

Hang up

ประชุมสาย

Conference
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       ห้ามรบกวน, ฝากสาย, ประชุม, สนทนาสลับสาย                            Call forward, Conference, Call Splitting

ผู้รับสายสามารถรับสายที่พักไว้ที่เครื่องนั้นๆ

ด…ู  พกัสาย

Retrieve holding line can make by all extension.

Refer… Call on hold.

วิธีใช้

1. ขณะพักสาย

2. กดทีพ่กัสายเบาๆ 1 ครัง้ หรอืกด Flash

3. สนทนากับปลายทาง

4. วางหูโทรศัพท์เมื่อสิ้นสุดการสนทนา

Operation

1. During Hold the line.

2. Press “Flash” button.

3. Speaking.

4. Hang up.

   14. รับสายที่พักไว ้                                                 14. Retrieve holding line.
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หมายเหตุ

โปรแกรมเกี่ยวข้องที่สำคัญ

- กำหนดกลุม่การโอนสาย โทรออกภายนอก P210

(กลางวัน)

- กำหนดกลุม่การโอนสาย โทรออกภายนอก P211

(กลางคืน)

- กำหนดกลุ่มการโอนสาย โทรเข้าจากภายนอก

P212 (กลางวนั)

- กำหนดกลุ่มการโอนสาย โทรเข้าจากภายนอก

P213 (กลางคืน)

- กำหนดกลุม่การโอนสายภายใน P214 (กลางวนั)

- กำหนดกลุม่การโอนสายภายใน P215 (กลางคนื)

Comment

Programming

- Outgoing Transfer Assignment (Day) P210

- Outgoing Transfer Assignment (Night) P211

- Incoming Transfer Assignment (Day) P212

- Incoming Transfer Assignment (Night) P213

- Intercom Transfer Assignment (Day) P214

- Intercom Transfer Assignment (Night) P215



    B. โทรเข้า, พักสาย, โอนสาย, ประกาศ,                 Incoming, Hold, Transfer, Paging, Do Not Disturb,

       ห้ามรบกวน, ฝากสาย, ประชุม, สนทนาสลับสาย                            Call forward, Conference, Call Splitting
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ผู้รบัสายสามารถรบัสายจากการประกาศเรยีก  ท่ี

เครือ่งใดๆ ก็ได ้     เหมาะสำหรบัผูร้บัสายทีไ่ม่ทราบ

ตำแหน่งเครื่องโทรศัพท์ปลายทางที่แน่นอน

ด…ู การประกาศผา่นเครือ่งขยายเสยีง

After paging from external paging equipment.

All extension can make the paging call.

Refer… External Paging

วิธีใช้

1. ยกหโูทรศพัท ์หรอื กดปุม่ “ SP-Phone”

2. กด “ * 4 5 “

รบัจากเครือ่งขยายเสยีงทัง้ 2 ชดุ :  กด 0

รบัจากเครือ่งขยายเสยีง ชดุที ่1 :  กด 1

รบัจากเครือ่งขยายเสยีง ชดุที ่2 :  กด 2

3. สนทนากับปลายทาง

4. วางหูโทรศัพท์เมื่อสิ้นสุดการสนทนา

Operation

1. Lift the handset or press the “SP-Phone” button.

2. Press “ * 4 5 “.

Receive paging amplifier both 2 sets. : Press 0

Receive paging amplifier first set.      : Press 1

Receive paging amplifier second set. : Press 2

3. Speaking.

4. Hang up.

หมายเหตุ

ต้องต่อชุดเครื่องขยายเสียงเพิ่มเติม

สามารถตอ่เครือ่งขยายได ้2 ชดุ โดยถา้กดเรยีก

*450  รบัพรอ้มกนัทัง้ 2 ชดุ

*451  รบัประกาศชดุที ่1

*452  รบัประกาศชดุที ่2

Comment

External paging equipment is necessary.

Maximum configuration can connect 2 sets.

Dial *450 answer from both set.

Dial *451 answer from first set.

Dial *452 answer from second set.

   15. รับสายประกาศเรียกจากเครื่องขยายเสียง                 15. Page Answering.
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    B. โทรเข้า, พักสาย, โอนสาย, ประกาศ,                 Incoming, Hold, Transfer, Paging, Do Not Disturb,

       ห้ามรบกวน, ฝากสาย, ประชุม, สนทนาสลับสาย                            Call forward, Conference, Call Splitting

ผู้รบัสายสามารถรบัสายจากจดุพกัสาย   ณ ตำแหนง่

หมายเลขพกัสายใดๆ (1-9) ท่ีเครือ่งใดๆ เหมาะสำหรบั

ผู้รบัสาย   ท่ีไม่ทราบตำแหนง่เครือ่งโทรศพัทป์ลายทางที่

แนน่อน  จดุพกัสายสามารถรบัฝากสายนอกไดป้ระมาณ

10 นาที

ดู… พักสายโดยการปาร์คสายนอก

Allows all extension users to retrieve a  call on

hold at any extensions.   The system has 9 parking

positions and the maximum duration is 10 minutes

per times.

Refer… Parking Co. lines.

วิธีใช ้

1. ยกหโูทรศพัท ์หรอื กดปุม่ “ SP-Phone”

2. กด * 4 7 [จดุพกัสายที ่1-9]

3. สนทนากบัปลายทาง

4. วางหูโทรศพัท์เม่ือส้ินสุดการสนทนา

Operation

1. Lift the handset or press the “SP-Phone” button.

2. Press * 4 7 [parking position 1-9].

3. Speaking.

4. Hang up.

หมายเหตุ

การรบัสาย ณ จดุพกัสายจะตอ้งรูว้า่อยูท่ี่ตำแหนง่

ไหนในระบบมจีดุพกัสาย 9 ตำแหนง่   เม่ือพกั ณ

จุดพักสายแล้วสามารถไปกดรหัสรับสายที่เครื่อง

ใดๆ ในระบบกไ็ด้

*471 รบัสายทีพ่กัไว ้ณ จดุพกัสายตำแหนง่ท่ี 1

*472 รบัสายทีพ่กัไว ้ณ จดุพกัสายตำแหนง่ท่ี 2

*473 รบัสายทีพ่กัไว ้ณ จดุพกัสายตำแหนง่ท่ี 3

*474 รบัสายทีพ่กัไว ้ณ จดุพกัสายตำแหนง่ท่ี 4

*475 รบัสายทีพ่กัไว ้ณ จดุพกัสายตำแหนง่ท่ี 5

*476 รบัสายทีพ่กัไว ้ณ จดุพกัสายตำแหนง่ท่ี 6

*477 รบัสายทีพ่กัไว ้ณ จดุพกัสายตำแหนง่ท่ี 7

*478 รบัสายทีพ่กัไว ้ณ จดุพกัสายตำแหนง่ท่ี 8

*479 รบัสายทีพ่กัไว ้ณ จดุพกัสายตำแหนง่ท่ี 9

Comment

Parking the line 9 position. You can retrieve

the parking line at any extensions in the

system.    But you  must specify the parking

position.

Dial *471 retrieve from parking position 1.

Dial *472 retrieve from parking position 2.

Dial *473 retrieve from parking position 3.

Dial *474 retrieve from parking position 4.

Dial *475 retrieve from parking position 5.

Dial *476 retrieve from parking position 6.

Dial *477 retrieve from parking position 7.

Dial *478 retrieve from parking position 8.

Dial *479 retrieve from parking position 9.

   16. รับสายนอกจากการปาร์คสาย                             16. Pickup parking line.

    ระดบัผูใ้ช/้User level     All users     Control group     System control     Printing control     Relay control
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เม่ือยกหโูทรศพัท ์จะไดย้นิสญัญาณเสยีง ซึง่ถูกบนัทกึ

ไว้ล่วงหน้า

ด…ู บนัทกึ และฟงัเสียงภายในตู้

Receive on-hook announcement message after

on hook your telephone.

Refer… Record/playback audio messages.

ประกาศเครื่องตนเอง

Announcement yourself.

ประกาศใหเครื่องอ่ืน

Announcement other internal line.

ประกาศทุกพอรตสายใน

Announcement all internal line.

วิธีใช้

1. ยกหูโทรศัพท์ หรือกด “Speaker Phone”

2. เลือกประเภทการประกาศ

- กำหนดประกาศภายในเมือ่ยกห ูใหเ้ครือ่งอืน่

กด “ * 5 0 7 * [Ext. no.] # ”

- กำหนดประกาศภายในเมือ่ยกห ูเครือ่งตนเอง

กด “ * 5 0 7 # ”

- กำหนดประกาศภายในเมือ่ยกห ูทุกสายใน

กด “ * 5 0 * 7 # ”

3. จะมเีสียงยอมรบัคำสัง่ 2 beep

4. วางหูโทรศัพท์

Operation
1. Lift the handset or press “Speaker Phone”.

2. Select

- On-hook announcement other internal line.

Press “ * 5 0 7 – [Ext. no.] # ”.

- On-hook announcement yourself.

Press “ * 5 0 7 # ”.

- On-hook announcement all internal line.

Press “ * 5 0 * 7 # ”.

3. If command success, Confirmation tone will present.

4. Hang up.

หมายเหตุ

จะต้องเตรียมเสียงท่ีจะบันทึกก่อน

1. เลอืกประโยคทีย่งัวา่ง (ในระบบม ี60 ประโยค)

2. บนัทกึเสียง *534[1-4][01-60]#

3. ฟัง *535[1-4][01-80]#

4. โปรแกรมป้องกันการบันทึกเสียง P033

5. โปรแกรมนำไปใช้งานที่ Ext.Msg ที่ P032

6. ทดสอบว่ายกหูได้ยินเสียงหรือไม่

ผู้ใชง้านทีต่อ้งการใหป้ระกาศเครือ่งอืน่ ยกเลกิ

เครื่องอื่น จะต้องเป็น High level.P015

Comment

Arrange the audio message be for use.

1. Select the sentence number. (60 Sentence)

2. Record message *534[1-4][01-60]#

3. Listen message *535[1-4][01-80]#

4. Program voice storage device. P033

5. Assign to extension message.P032

6. Test this command.

High level requires announcing other extension.

Assign High level group.P015

  17. กำหนดประกาศภายในเมือ่ยกหู                 17. On-hook announce setting.

    ระดบัผูใ้ช/้User level     All users     Control group     System control     Printing control     Relay control



B-20

    B. โทรเข้า, พักสาย, โอนสาย, ประกาศ,                 Incoming, Hold, Transfer, Paging, Do Not Disturb,

       ห้ามรบกวน, ฝากสาย, ประชุม, สนทนาสลับสาย                            Call forward, Conference, Call Splitting

เปน็การยกเลกิคำสัง่ ประกาศภายในเมือ่ยกห ูทำให้

เม่ือยกหเูครือ่งภายในนัน้    จะได้ยินสัญญาณพร้อมโทร

ปกติ

Clear your on-hook announcement.

วิธีใช้

1. ยกหูโทรศัพท์ หรือกด “Speaker Phone”

2. เลือกประเภทการประกาศ

- ยกเลกิ ประกาศภายในเมือ่ยกห ูใหเ้ครือ่งอืน่

กด “ * 5 0 8 * [Ext. no.] # ”

- ยกเลกิ ประกาศภายในเมือ่ยกห ู เครือ่งตนเอง

กด “ * 5 0 8 # ”

- ยกเลกิ ประกาศภายในเมือ่ยกห ูทุกพอรต์สายใน

กด “ * 5 0 * 8 # ”

3. จะมเีสียงยอมรบัคำสัง่ 2 beep

4. วางหูโทรศัพท์

Operation

1. Lift the handset or press “Speaker Phone”.

2. Select

- Cancel on-hook announcement other internal line.

Press “ * 5 0 8 * [Ext. no.] # ”.

- Cancel on-hook announcement yourself.

Press “ * 5 0 8 # ”.

- Cancel on-hook announcement all internal line.

Press “ * 5 0 * 8 # ”.

3. If command success, Confirmation tone will present.

4. Hang up.

หมายเหตุ

ผู้ใชง้านทีต่อ้งการใหย้กเลกิประกาศเครือ่งอืน่ หรอื

ยกเลิกเครื่องอื่น จะต้องเป็น High level P015

Comment

High level requires cancel announcing other

extension.   Assign High level group. P015

  18. ยกเลกิ ประกาศภายในเมือ่ยกหู                  18. On-hook announce clear.

    ระดบัผูใ้ช/้User level     All users     Control group     System control     Printing control     Relay control

ยกเลิก ประกาศใหเครื่องอื่น

Cancel announcement other internal line.

 ยกเลิก ประกาศเครื่องตนเอง

Cancel announcement yourself.

ยกเลิก ประกาศทุกพอรตสายใน

Cancel announcement all internal line.



    B. โทรเข้า, พักสาย, โอนสาย, ประกาศ,                 Incoming, Hold, Transfer, Paging, Do Not Disturb,

       ห้ามรบกวน, ฝากสาย, ประชุม, สนทนาสลับสาย                            Call forward, Conference, Call Splitting
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ตั้งห้ามรบกวนจากการโทรเข้าทั้งจากสายนอกและ

สายในเฉพาะเครือ่งทีต่ัง้    หลงัจากทีต่ัง้แลว้  ในขณะที่

ยกหูโทรศัพท์ขึ้นจะได้ยินสัญญาณ 2 beep     แลว้ตาม

ด้วยสัญญาณสายวา่ง  พร้อมให้เคร่ืองน้ันโทรไดต้ามปกติ

ปกติ

ดู…

ยกเลกิ  ฝากสายใหเ้ครือ่งอืน่รบัแทน

ห้ามรบกวนทีเ่ครือ่งใด ๆ

ยกเลกิ ฝากสายใหเ้ครือ่งอืน่รบัแทน

ห้ามรบกวนทั้งระบบ

Each extension can be individually programmed

for receiving outside and intercom calls.

Refer…

Cancel do not disturb.

Call forwarding.

Cancel do not disturb.

Call forwarding all extension.

วิธีใช้

1. ท่ีเครือ่งทีต่อ้งการ ยกหโูทรศพัท ์หรอื กดปุม่

“ SP-Phone ”

2. กด * 5 0 9 #

3. จะมีเสียงยอมรับคำสั่ง 2 beep

4. วางหูโทรศัพท์

Operation

1. At the set up line. Lift the handset or press

the “ SP-Phone ” button.

2. Press “ * 5 0 9 # ”.

3. If command success. Confirmed tone will present.

4. Hang up.

หมายเหตุ

สายใน

-การยกเลกิ  ใหย้กเลกิเครือ่งทีต่ัง้    หรอืยกเลกิท้ัง

ระบบ

-ผู้โทรเข้าจะได้สัญญาณสายไม่ว่าง

สายนอก

-ถ้าตั้งให้การโทรเข้าเป็นแบบกระดิ่งดังที่เครื่องนั้น

จะทำให้กระดิ่งไม่ดังแต่ผู้โทรเข้าจะได้ยินสัญญาณ

ไม่มีผู้รับสาย

- ถ้าตัง้ใหก้ดสายนอกเขา้ไดโ้ดยตรง  จะไมส่ามารถ

ใช้คำสั่งนี้

Comment

Internal line

-Cancellation will present by setup line or by

administrator.

-Internal call can not disturb this extension.

Co. Line

-External call can not disturb this extension.

-DISA.&OGM. Mode can not prevent this

feature.

   19. ห้ามรบกวน ที่เครื่องใด ๆ                                    19. Do not distrub.(DND)

    ระดบัผูใ้ช/้User level     All users     Control group     System control     Printing control     Relay control
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    B. โทรเข้า, พักสาย, โอนสาย, ประกาศ,                 Incoming, Hold, Transfer, Paging, Do Not Disturb,

       ห้ามรบกวน, ฝากสาย, ประชุม, สนทนาสลับสาย                            Call forward, Conference, Call Splitting

ตัง้ห้ามรบกวนทีโ่ทรเขา้จากสายนอกแตเ่ครือ่ง  สาย

ในอืน่ๆ ยงัสามารถโทรเขา้ไดห้ลงัจากทีต่ัง้แลว้  ในขณะ

ท่ียกหโูทรศพัทข้ึ์นจะไดย้นิสญัญาณ 2 beep   แลว้ตาม

ดว้ยสญัญาณสายวา่งพรอ้มใหเ้ครือ่งนัน้โทรออก    หรอื

โทรภายในได้ตามปกติ

ดู…

ยกเลกิ ฝากสายใหเ้ครือ่งอืน่รบัแทน

     ห้ามรบกวนทีเ่ครือ่งใด ๆ

ยกเลกิ ฝากสายใหเ้ครือ่งอืน่ รบัแทน

ห้ามรบกวนทั้งระบบ

Each extension can be individually  programmed

for receiving intercom calls.

Refer…

Cancel do not disturb.

Call forwarding.

Cancel do not disturb.

Call forwarding all extension.

วิธีใช้

1. ท่ีเครือ่งทีต่อ้งการ ยกหโูทรศพัท ์หรอื กดปุม่

“SP-Phone”

2. กด  * 5 0 9 0 #

3. จะมีเสียงยอมรับคำสั่ง 2 beep

4. วางหูโทรศัพท์

Operation

1. At the set up line. Lift the handset or press the

“SP-Phone” button.

2. Press “ * 5 0 9 0 # ”.

3. If command success. Confirmed tone will present.

4. Hang up.

หมายเหตุ

สายใน

- เฉพาะเครือ่งสายในทีก่ดคำสัง่

- ตัง้ท่ีเครือ่งใดใหย้กเลกิท่ีเครือ่งนัน้ หรอืยกเลกิท้ัง

  ระบบ

สายนอก

- ผู้โทรเขา้จะไดสั้ญญาณสายไมว่า่ง

Comment

Internal line

- Each extension can be programmed individually.

- Cancellation will present by setup line or by

  administrator.

Co. Line

- Incoming call user will hear the busy tone.

   20. ห้ามรบกวนจากสายนอก ที่เครื่องใด ๆ                    20. Do not distrub from incoming.

    ระดบัผูใ้ช/้User level     All users     Control group     System control     Printing control     Relay control



    B. โทรเข้า, พักสาย, โอนสาย, ประกาศ,                 Incoming, Hold, Transfer, Paging, Do Not Disturb,

       ห้ามรบกวน, ฝากสาย, ประชุม, สนทนาสลับสาย                            Call forward, Conference, Call Splitting
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ตัง้ห้ามรบกวน  ท่ีโทรเขา้จากสายใน   แตส่ายนอก

ยงัสามารถโทรเขา้ไดห้ลงัจากทีต่ัง้แลว้   ในขณะทีย่กหู

โทรศพัทข้ึ์นจะไดย้นิสญัญาณ 2 beep    แลว้ตามดว้ย

สัญญาณสายวา่งพรอ้มใหเ้ครือ่งนัน้โทรออก    หรือโทร

ภายในไดต้ามปกติ

ดู…

ยกเลกิ ฝากสายใหเ้ครือ่งอืน่รบัแทน

     ห้ามรบกวนทีเ่ครือ่งใด ๆ

ยกเลกิ ฝากสายใหเ้ครือ่งอืน่ รบัแทน

ห้ามรบกวนทั้งระบบ

Each extension can be individually programmed

for receiving incoming calls.

Refer…

Cancel do not disturb.

Call forwarding.

Cancel do not disturb.

Call forwarding all extension.

วิธีใช้

1. ท่ีเครือ่งทีต่อ้งการ ยกหโูทรศพัท ์หรอื กดปุม่

“SP-Phone”

2. กด  * 5 0 9 1 #

3. จะมีเสียงยอมรับคำสั่ง 2 beep

4. วางหูโทรศัพท์

Operation

1. At the set up line. Lift the handset or press the

“SP-Phone” button.

2. Press “ * 5 0 9 1 # ”.

3. If command success. Confirmed tone will present.

4. Hang up.

หมายเหต ุ

สายใน

- เฉพาะเครือ่งสายในทีก่ดคำสัง่

- ตัง้ท่ีเครือ่งใดใหย้กเลกิท่ีเครือ่งนัน้ หรอืยกเลกิท้ัง

  ระบบ

สายนอก

- ผู้โทรเขา้จะไดสั้ญญาณสายไมว่า่ง

Comment

Internal line

- Each extension can be programmed individually.

- Cancellation will present by setup line or by

  administrator.

Co. Line

- Incoming call user will hear the busy tone.

   21. ห้ามรบกวนจากสายใน ที่เครื่องใด ๆ                       21. Do not distrub from internal call.

    ระดบัผูใ้ช/้User level     All users     Control group     System control     Printing control     Relay control
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    B. โทรเข้า, พักสาย, โอนสาย, ประกาศ,                 Incoming, Hold, Transfer, Paging, Do Not Disturb,

       ห้ามรบกวน, ฝากสาย, ประชุม, สนทนาสลับสาย                            Call forward, Conference, Call Splitting

การยกเลกิฝากสายและหา้มรบกวน  เฉพาะเครือ่ง

สายในทีต่ัง้  หลงัจากนัน้เมือ่ยกหเูครือ่งสายในทีต่ัง้จะ

ไดสั้ญญาณการโทรปกติ

ดู…

- ฝากสายใหเ้ครือ่งอืน่รบัแทน ท่ีเครือ่งใดๆ

- ห้ามรบกวน ท่ีเครือ่งใดๆ

- ห้ามรบกวน สายนอก ท่ีเครือ่งใดๆ

Cancels do not disturb and call forward function

on your own station.

Refer…

- Call forward.

- Do not disturb from incoming.

- Do not disturb.

วิธีใช้

1. ท่ีเครือ่งทีต่อ้งการ ยกหโูทรศพัท ์หรอื กดปุม่

“ SP-Phone ”

2. กด “ * 5 0 # ”

3. จะมีเสียงยอมรับคำสั่ง 2 beep

4. วางหูโทรศัพท์

Operation

1. At the set up line. Lift the handset or press the

“ SP-Phone ”  button.

2. Press “ * 5 0 # ”.

3. If command success. Confirmed tone will present.

4. Hang up.

หมายเหตุ

ยกเลกิท่ีเครือ่งใดๆ ท่ีเปดิใชค้ำสัง่นัน้

Comment

Cancel at the specific extension.

   22. ยกเลิก ฝากสายและห้ามรบกวนที่เครื่องใด ๆ            22. Cancel do not distrub and call forward.

    ระดบัผูใ้ช/้User level     All users     Control group     System control     Printing control     Relay control



    B. โทรเข้า, พักสาย, โอนสาย, ประกาศ,                 Incoming, Hold, Transfer, Paging, Do Not Disturb,

       ห้ามรบกวน, ฝากสาย, ประชุม, สนทนาสลับสาย                            Call forward, Conference, Call Splitting
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การยกเลกิฝากสายและหา้มรบกวนทัง้ระบบ หลงั

จากนัน้ เม่ือยกหทุูกเครือ่งจะไดสั้ญญาณการโทรปกติ

ดู…

- ฝากสายใหเ้ครือ่งอืน่รบัแทน ท่ีเครือ่งใด ๆ

- ห้ามรบกวน ท่ีเครือ่งใดๆ

- ห้ามรบกวน สายนอก ท่ีเครือ่งใดๆ

Clear all disturb and call forward function in the

system.

Refer…

- Call forward

- Do not disturb from incoming,

- Do not disturb.

วิธีใช้

1. ท่ีเครือ่งทีต่อ้งการ ยกหโูทรศพัท ์หรอื กดปุม่

“ SP-Phone ”

2. กด  “ * 5 0 * 9 # ”

3. จะมีเสียงยอมรับคำสั่ง 2 beep

4. วางหูโทรศัพท์

Operation

1. Lift the handset or press the “SP-Phone” button.

2. Press “ * 5 0 * 9 # ”.

3. If command success. Confirmed tone will present.

4. Hang up.

หมายเหตุ

โปรแกรมเกี่ยวข้องที่สำคัญ

- กลุม่การควบคมุสายใน P260

Comment

Programming

- Control Group assignment P260

   23. ยกเลิก ฝากสายและห้ามรบกวน ทั้งระบบ         23. Cancel do not distrub and call forward all extension.

    ระดบัผูใ้ช/้User level     All users     Control group     System control     Printing control     Relay control
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    B. โทรเข้า, พักสาย, โอนสาย, ประกาศ,                 Incoming, Hold, Transfer, Paging, Do Not Disturb,

       ห้ามรบกวน, ฝากสาย, ประชุม, สนทนาสลับสาย                            Call forward, Conference, Call Splitting

สามารถฝากรบัสายแทน  ของเครือ่งปลายทางได้

มากกวา่ 1 เครือ่ง   เม่ือมผู้ีโทรเขา้มาจากสายในหรอื

สายนอกมาทีเ่ครือ่งใดๆ ท่ีตัง้ฝากสายไว ้สายจะถกูโอน

ไปยังเคร่ืองท่ีรับฝากไว้อัตโนมัติ

วิธีใช ้

1. ท่ีเครือ่งตน้ทาง ยกหโูทรศพัท ์หรอื กดปุม่

“ SP-Phone ”

2. ฝาก รับสายปลายทาง

กด “ * 5 1 0 * [Ext. no ปลายทาง] # ”

3. จะมเีสียงยอมรบัคำสัง่ 2 beep

4. วางหูโทรศัพท์

Operation

1. At the set up line. Lift the handset or press the

“ SP-Phone ” button.

2. Follow me

Press “ * 5 1 0 * [destination Ext. no] # ”.

3. If command success. Confirmed tone will present.

4. Hang up.

หมายเหตุ

ตั้งฝากสายปลายทางเครื่องใด ให้ไปยกเลิกที่เครื่อง

ปลายทางเครื่องนั้น

Comment

Cancellation will present by set up line

    24. ฝากสายปลายทาง                                             24. Follow me.

    ระดบัผูใ้ช/้User level     All users     Control group     System control     Printing control     Relay control



    B. โทรเข้า, พักสาย, โอนสาย, ประกาศ,                 Incoming, Hold, Transfer, Paging, Do Not Disturb,

       ห้ามรบกวน, ฝากสาย, ประชุม, สนทนาสลับสาย                            Call forward, Conference, Call Splitting
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การฝากสายเครือ่งตน้ทาง สามารถใหเ้ครือ่งภายใน

อืน่ เม่ือมผู้ีโทรเขา้มาจากสายในหรอืสายนอก   สายนีจ้ะ

ถูกโอนไปยงัเครือ่งปลายทางทีต้ั่งฝากสายไว ้อัตโนมติั

Incoming call or intercom call to your extension

can be forwarded to the destination extension.

Only the destination extension can access you.

วิธีใช้

1. ท่ีเครือ่งตน้ทาง ยกหโูทรศพัท ์หรอื กดปุม่

“ SP-Phone ”

2. ฝาก รบัสายแทนทีเ่ครือ่งอืน่

กด “ * 5 1 * [Ext. no ปลายทาง] # ”

3. จะมเีสียงยอมรบัคำสัง่ 2 beep

4. วางหูโทรศัพท์

Operation

1. At the set up line. Lift the handset or press the

“ SP-Phone ” button.

2. Call forward to extension

Press “ * 5 1 * [destination Ext. no] # ”.

3. If command success. Confirmed tone will present.

4. Hang up.

หมายเหตุ

สายใน

- ระบุหมายเลขสายในใดๆทีรั่บแทนแตไ่ม่สามารถ

ระบุเป็นหมายเลข Hunting

- ตัง้ท่ีเครือ่งใดใหย้กเลกิท่ีเครือ่งนัน้   หรอืยกเลกิ

ท้ังระบบ

Comment

Inter-office

- Destination extension will present only by

extension number except the hunting number.

- Cancellation will present by set up line or by

administrator.

    25. การฝากสายไปที่เครื่องอื่น                                   25. Call forward to extension .

    ระดบัผูใ้ช/้User level     All users     Control group     System control     Printing control     Relay control

สามารถใช้แทนกันได้
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    B. โทรเข้า, พักสาย, โอนสาย, ประกาศ,                 Incoming, Hold, Transfer, Paging, Do Not Disturb,

       ห้ามรบกวน, ฝากสาย, ประชุม, สนทนาสลับสาย                            Call forward, Conference, Call Splitting

การฝากสายเครือ่งตน้ทาง สามารถฝากสายไปที่

ระบบฝากขอ้ความได ้   เม่ือมผู้ีโทรเขา้มาจากสายใน

หรอืสายนอก   สายนีจ้ะถกูโอนไปยงัเครือ่งปลายทาง

ท่ีตัง้ฝากสายไว ้อัตโนมตัิ

Incoming call or intercom call to your can be

forwarded to the voice mail. Only the destination

extension can access you.

วิธีใช้

1. ท่ีเครือ่งตน้ทาง ยกหโูทรศพัท ์หรอื กดปุม่

“ SP-Phone ”

2. ฝาก รบัสายแทน ท่ีระบบฝากขอ้ความ

กด “ * 5 1 * * 1 # ”

3. จะมเีสียงยอมรบัคำสัง่ 2 beep

4. วางหูโทรศัพท์

Operation

1. At the set up line. Lift the handset or press the

“ SP-Phone ” button.

2. Call forword to voice mail

Press “ * 5 1 * * 1 # ”.

3. If command success. Confirmed tone will present.

4. Hang up.

หมายเหตุ

โปรแกรมเกีย่วขอ้งทีส่ำคญั

- กำหนดหมายเลขระบบ (P001_801_*1)

Comment

Programming.

- Numbering Assignment (P001_801_*1)

    26. การฝากสายไปที่ ระบบฝากข้อความ                     26. Call forward to voice mail.

    ระดบัผูใ้ช/้User level     All users     Control group     System control     Printing control     Relay control

สามารถใช้แทนกันได้



    B. โทรเข้า, พักสาย, โอนสาย, ประกาศ,                 Incoming, Hold, Transfer, Paging, Do Not Disturb,

       ห้ามรบกวน, ฝากสาย, ประชุม, สนทนาสลับสาย                            Call forward, Conference, Call Splitting
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การฝากสายเครือ่งตน้ทาง สามารถฝากไวท่ี้หนว่ย

ความจำยอ่      เฉพาะเมือ่มผู้ีโทรเขา้มาจากสายนอก

สายน้ีจะถูกโอนไปยังท่ีต้ังฝากสายไว้ อัตโนมัติ

Incoming call to your extension can be forwarded

to the memory. Only the destination extension can

access you.

วิธีใช้

1. ท่ีเครือ่งตน้ทาง ยกหโูทรศพัท ์หรอื กดปุม่

“ SP-Phone ”

2. เลือก

- ฝาก รับสายแทน ท่ีหน่วยความจำยอ่ส่วนตัว

กด “ * 5 1 * * 7 [00-49] # ”

- ฝาก รับสายแทน ท่ีหน่วยความจำยอ่ส่วนรวม

กด “ * 5 1 * * 7 [500-999] # ”

3. จะมเีสียงยอมรบัคำสัง่ 2 beep

4. วางหูโทรศัพท์

Operation

1. At the set up line. Lift the handset or press the

“ SP-Phone ” button.

2. Select

- Call forward to memory

Press “ * 5 1 * * 7 [00-49] # ”.

- Call forward to memory.

Press “ * 5 1 * * 7 [500-999] # ”.

3. If command success. Confirmed tone will present.

4. Hang up.

    27. การฝากสาย ไปทีห่น่วยความจำยอ่                        27. Call forward to memory.

    ระดบัผูใ้ช/้User level     All users     Control group     System control     Printing control     Relay control

ฝากรบัสายแทน ทีห่นว่ยความจำยอ่

Call Forwarding to Memory

ฝากรบัสายแทน ทีห่นว่ยความจำยอ่

Call Forwarding to Memory

สามารถใช้แทนกันได้

หมายเหตุ

การใชง้านตอ้งเปน็ speed dial สำหรบัการโทรออก เชน่ []9XXXXXXXXX] หรอื [*81XXXXXXXXX] ถ้าเปน็ Speed dial

โทรภายในจะไมส่ามารถใช ้Memory ได ้และตอ้งเปน็การเรยีกสายจากภายนอก (ใชส้ำหรบัการทำเปน็ Trunk to Trunk)
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    B. โทรเข้า, พักสาย, โอนสาย, ประกาศ,                 Incoming, Hold, Transfer, Paging, Do Not Disturb,

       ห้ามรบกวน, ฝากสาย, ประชุม, สนทนาสลับสาย                            Call forward, Conference, Call Splitting

การฝากสายเครือ่งตน้ทาง ใหเ้ครือ่งภายในอืน่ รบั

แทน เม่ือมผู้ีโทรเขา้มาจากสายในหรอืสายนอก สายนี้

จะถกูโอนไปยงัเครือ่งปลายทางทีต่ัง้ฝากสายไว ้    โดย

อตัโนมตั ิ  แตเ่ครือ่งปลายทางสามารถโทรเขา้หรอืโอน

สายใหเ้ครือ่งตน้ทางได ้ (ผู้จดัการ-เลขา)

Incoming call or inte rcom call to your  extension

can be forwarded to the destination extension. Only

the destination extension can access you.

วิธีใช้

1. ท่ีเครือ่งตน้ทาง ยกหโูทรศพัท ์หรอื กดปุม่

“ SP-Phone ”

2. เลือก

- ฝากใหเ้ครือ่งอ่ืนรับสายแทน เม่ือสายไมว่่าง

กด “ * 5 1 2 * [Ext.no ปลายทาง] # ”

- ฝากให้เคร่ืองอ่ืนรับสายแทน เม่ือไม่มีผู้รับสาย

กด “ * 5 1 3 * [Ext.no ปลายทาง] # ”

3. จะมเีสียงยอมรบัคำสัง่ 2 beep

4. วางหูโทรศัพท์

Operation

1. At the set up line. Lift the handset or press the

“ SP-Phone ” button.

2. Select

- Call forward when busy.

Press “ * 5 1 2 * [destination Ext. no] # ”.

- Call forward when no answer

Press “ * 5 1 3 * [destination Ext. no] # ”.

3. If command success. Confirmed tone will present.

4. Hang up.

หมายเหตุ

สายใน

- เฉพาะ 2 เครือ่งสายในใดๆ

- ระบุหมายเลขสายในใดๆทีรั่บแทนแตไ่ม่สามารถ

ระบุเป็นหมายเลข Hunting

- ตัง้ท่ีเครือ่งใดใหย้กเลกิท่ีเครือ่งนัน้  หรอืยกเลกิ

ท้ังระบบ

Comment

Inter-office

- Suitable for two extension.

- Destination extension will present only by

extension number except the hunting number.

- Cancellation will present by set up line or by

administrator.

   28. ฝากสายให้เครื่องอื่นรับแทน                                 28. Call forwarding.

    ระดบัผูใ้ช/้User level     All users     Control group     System control     Printing control     Relay control

รับสายแทนเมือ่ไม่ว่าง

Call Forwarding when busy

รับสายแทนเมือ่ไมม่ผีูรั้บสาย

Call Forwarding when no answer



    B. โทรเข้า, พักสาย, โอนสาย, ประกาศ,                 Incoming, Hold, Transfer, Paging, Do Not Disturb,

       ห้ามรบกวน, ฝากสาย, ประชุม, สนทนาสลับสาย                            Call forward, Conference, Call Splitting
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การฝากสายเครือ่งตน้ทาง ใหเ้ครือ่งภายในอืน่ รบั

แทน เม่ือมผู้ีโทรเขา้มาจากสายใน สายนีจ้ะถกูโอนไปยงั

เครือ่งปลายทางทีต่ัง้ฝากสายไว ้โดยอตัโนมตั ิแตเ่ครือ่ง

ปลายทางสามารถโทรเข้าหรือโอนสายให้เครื่องต้นทาง

ได้ (ผู้จัดการ-เลขา)

Internal call to your  extension can be forwarded

to the destination extension.Only the destination

extension can access you.

วิธีใช้

1. ท่ีเครือ่งตน้ทาง ยกหโูทรศพัท ์หรอื กดปุม่

“ SP-Phone ”

2. เลือก

- ฝาก รบัสายแทนจากสายในทีเ่รยีก

กด “ * 5 1 4 * [Ext.no ปลายทาง] # ”

- ฝาก รบัสายแทน เม่ือสายไมว่า่งจากสายในทีเ่รยีก

กด “ * 5 1 5 * [Ext.no ปลายทาง] # ”

- ฝาก รบัสายแทน เม่ือไมมี่ผู้รบัสายจากสายในทีเ่รยีก

กด “ * 5 1 6 * [Ext.no ปลายทาง] # ”

3. จะมเีสียงยอมรบัคำสัง่ 2 beep

4. วางหูโทรศัพท์

Operation

1. At the set up line. Lift the handset or press the

“ SP-Phone ” button.

2. Select

- Call forward form internal call

Press “ * 5 1 4 * [destination Ext. no] # ”.

- Call forward when busy form internal call .

Press “ * 5 1 5 * [destination Ext. no] # ”.

- Call forward when no answer form internal call

Press “ * 5 1 6 * [destination Ext. no] # ”.

3. If command success. Confirmed tone will present.

4. Hang up.

หมายเหตุ

สายใน

- เฉพาะ 2 เครือ่งสายในใดๆ

- ระบุหมายเลขสายในใดๆทีรั่บแทนแตไ่ม่สามารถ

ระบุเป็นหมายเลข Hunting

- ตัง้ท่ีเครือ่งใดใหย้กเลกิท่ีเครือ่งนัน้   หรอืยกเลกิ

ท้ังระบบ

เมื่อใช้เป็นผู้จัดการ-เลขา

- ผู้จัดการกดฝากสายให้เลขา

- เครื่องใดๆที่โทรหาผู้จัดการกระดิ่งจะดังที่เครื่องเลขา

- เครื่องเลขาสามารถโทรหรือโอนสายให้ผู้จัดการได้

Comment

Inter-office

- Suitable for two extension.

- Destination extension will present only by

extension number except the hunting number.

- Cancellation will present by set up line or by

administrator.

Manager and secretary function.

- Manager call forward to secretary.

- All incoming will be forwarded to secretary.

- Only secretary can call or transfer the manager.

   29. ฝากสายให้เครื่องอื่นรับแทนจากสายในที่เรียก            29. Call forwarding from internal call.

    ระดบัผูใ้ช/้User level     All users     Control group     System control     Printing control     Relay control

ฝากรับสายในแทน

Call Forwarding (internal)

รับสายในแทนเมือ่ไม่ว่าง

Call Forwarding when busy(internal)

รับสายในแทนเมือ่ไม่มีผู้รับสาย

Call Forwarding when no answer(internal)
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    B. โทรเข้า, พักสาย, โอนสาย, ประกาศ,                 Incoming, Hold, Transfer, Paging, Do Not Disturb,

       ห้ามรบกวน, ฝากสาย, ประชุม, สนทนาสลับสาย                            Call forward, Conference, Call Splitting

การฝากสายเครือ่งตน้ทาง ใหเ้ครือ่งภายในอืน่ รบั

แทน เม่ือมผู้ีโทรเขา้มาจากสายนอก สายจะถกูโอนไปยงั

เครือ่งปลายทางทีต่ัง้ฝากสายไว ้โดยอตัโนมตั ิแตเ่ครือ่ง

ปลายทางสามารถโทรเข้าหรือโอนสายให้เครื่องต้นทาง

ได้ (ผู้จัดการ-เลขา)

External call to your extension can be forwarded

to the destination extension.Only the destination

extension can access you.

วิธีใช้

1. ท่ีเครือ่งตน้ทาง ยกหโูทรศพัท ์หรอื กดปุม่

“ SP-Phone ”

2. เลือก

- ฝาก รบัสายแทนจากสายนอกทีเ่รยีก

กด “ * 5 1 7 * [Ext.no ปลายทาง] # ”

- ฝาก รบัสายแทน เม่ือสายไมว่า่งจากสายนอกทีเ่รยีก

กด “ * 5 1 8 * [Ext.no ปลายทาง] # ”

- ฝาก รับสายแทน เม่ือไม่มีผู้รับสายจากสายนอกท่ีเรียก

กด “ * 5 1 9 * [Ext.no ปลายทาง] # ”

3. จะมเีสียงยอมรบัคำสัง่ 2 beep

4. วางหูโทรศัพท์

Operation

1. At the set up line. Lift the handset or press the

“ SP-Phone ” button.

2. Select

- Call forward form external call

Press “ * 5 1 7 * [destination Ext. no] # ”.

- Call forward when busy form external call .

Press “ * 5 1 8 * [destination Ext. no] # ”.

- Call forward when no answer form external call

Press “ * 5 1 9 * [destination Ext. no] # ”.

3. If command success. Confirmed tone will present.

4. Hang up.

หมายเหตุ

สายใน

- เฉพาะ 2 เครือ่งสายในใดๆ

- ระบุหมายเลขสายในใดๆทีรั่บแทนแตไ่ม่สามารถ

ระบุเป็นหมายเลข Hunting

- ตัง้ท่ีเครือ่งใดใหย้กเลกิท่ีเครือ่งนัน้   หรอืยกเลกิ

ท้ังระบบ

เมื่อใช้เป็นผู้จัดการ-เลขา

- ผู้จัดการกดฝากสายให้เลขา

- เครื่องใดๆที่โทรหาผู้จัดการกระดิ่งจะดังที่เครื่องเลขา

- เครื่องเลขาสามารถโทรหรือโอนสายให้ผู้จัดการได้

Comment

Inter-office

- Suitable for two extension.

- Destination extension will present only by

extension number except the hunting number.

- Cancellation will present by set up line or by

administrator.

Manager and secretary function.

- Manager call forward to secretary.

- All incoming will be forwarded to secretary.

- Only secretary can call or transfer the manager.

   30. ฝากสายให้เครื่องอื่นรับแทนจากสายนอกที่เรียก         30. Call forwarding from external call.

    ระดบัผูใ้ช/้User level     All users     Control group     System control     Printing control     Relay control

ฝากรับสายนอกแทน

Call Forwarding (external)

รับสายนอกแทนเมือ่ไม่ว่าง

Call Forwarding when busy(external)

รับสายนอกแทนเมือ่ไม่มีผู้รับสาย

Call Forwarding when no answer(external)



    B. โทรเข้า, พักสาย, โอนสาย, ประกาศ,                 Incoming, Hold, Transfer, Paging, Do Not Disturb,

       ห้ามรบกวน, ฝากสาย, ประชุม, สนทนาสลับสาย                            Call forward, Conference, Call Splitting
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การตั้งโปรแกรม Function “Extension” เครื่องต้น-

ทาง สามารถทำให ้Extension และ SIP Extension อืน่ๆ

มีสัญญาณกระดิ่งเรียกพร้อมกัน กับเครื่องต้นทางเมื่อมีผู้

โทรเขา้มาจากสายใน หรอืสายนอก

Programming Function "Extension" to the SIP Extension

and the Extension to the other. The bell signals the same-

time. When the source is. Incoming calls or calls from -

outside lines.

วิธีใช้

1. ท่ีเครือ่งตน้ทาง ยกหโูทรศพัท ์หรอื กดปุม่

“ SP-Phone ”

2. เลือก

- ตัง้ใหก้ระดิง่เครือ่งสายใน (Extension.) ปลายทาง

ดังพร้อมเครื่องต้นทาง

กด “ * 5 2 * [Ext.no ปลายทาง] # ”

- ตัง้ใหก้ระดิง่เครือ่งสายใน (SIP Extension.) ปลาย

ทางดังพร้อมเครื่องต้นทาง

กด “ * 52 * [SIP Ext.no ปลายทาง] # ”

3. จะมเีสียงยอมรบัคำสัง่ 2 beep

4. วางหูโทรศัพท์

Operation

1. At the set up line. Lift the handset or press the

“ SP-Phone ” button.

2. Select

- The players in the bell (Extension.) destination.

With the source.

Press “ * 5 2 * [destination Ext. no] # ”.

- The players in the bell (SIP Extension.)

destination. With the source.

Press “ * 5 2 * [destination SIP Ext. no] # ”.

3. If command success. Confirmed tone will present.

4. Hang up.

   31. ฝากสายให้เครื่องอื่นรับแทน         31. Parallel call.

    ระดบัผูใ้ช/้User level     All users     Control group     System control     Printing control     Relay control

ต้ังให้ Ext.ปลายทางดังพร้อมต้นทาง

Parallel call (external)

  SIP 

SIP 

Ext.

Extension

ต้ังให้ SIP Ext.ปลายทางดงัพรอ้มตน้ทาง

Parallel call (external)

หมายเหตุ

- กระดิ่งที่เครื่องต้นทางจะดังก่อน 2 ครั้ง หากไม่มีผู้-

รับสาย กระดิ่งจะไปดังพร้อมกับเครื่องปลายทาง

Comment

- The bell will ring before the second source, if

there is. Answer to the bell with the target.
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    B. โทรเข้า, พักสาย, โอนสาย, ประกาศ,                 Incoming, Hold, Transfer, Paging, Do Not Disturb,

       ห้ามรบกวน, ฝากสาย, ประชุม, สนทนาสลับสาย                            Call forward, Conference, Call Splitting

กำหนดหมายเลขทีจ่ะใหร้บัสายใน Hunting Group

ชนดิ Select สามารถระบหุมายเลขในกลุม่ใหร้บัสายได้

เพียงหมายเลขเดียว

The number to call in the Hunting Group Select.

Could number to call just a single number.

วิธีใช้

1. ท่ีเครือ่งตน้ทาง ยกหโูทรศพัท ์หรอื กดปุม่

“ SP-Phone ”

2. เลือก

- ตั้งรับสายที่เครื่องตนเอง

กด “ * 5 2 # [Hunt No.] # ”.

- ต้ังรับสายทีเ่คร่ืองอ่ืนๆ

กด “ * 5 2 # [Hunt No.] * [Ext. No] # ”.

3. จะมเีสียงยอมรบัคำสัง่ 2 beep

4. วางหูโทรศัพท์

Operation

1. At the set up line. Lift the handset or press the

“ SP-Phone ” button.

2. Select

- Salf select hunting port

Press “ * 5 2 # [Hunt No.] # ”.

- select hunting port

Press “ * 5 2 # [Hunt No.] * [Ext. No] # ”.

3. If command success. Confirmed tone will present.

4. Hang up.

   32. ตั้งรับสายใน Hunting Group                            32. Select Hunting Group

    ระดบัผูใ้ช/้User level     All users     Control group     System control     Printing control     Relay control

ต้ังรับสายท่ีเคร่ืองตนเอง

Salf select hunting port.

ต้ังรับสายทีเ่คร่ืองอ่ืนๆ

Select hunting port.

หมายเหตุ

โปรแกรมเกีย่วขอ้งทีส่ำคญั

- กำหนดวธีิการเรยีกใชเ้ลขนำหมู ่P012

หมายเลขสมาชกิ สามารถระบหุมายเลขภายใน

หรือหมายเลขนำหมูไ่ด้.

ใน 1 กลุม่สมาชกิ Type Select จะระบใุหร้บัสายได้

เพียงหมายเลขเดียว

Comment

Programming

- Hunting Type. P012

  Hunt. 

NHunt. 
Number

No.

  Hunt. 

NHunt. 
Number

No.



    B. โทรเข้า, พักสาย, โอนสาย, ประกาศ,                 Incoming, Hold, Transfer, Paging, Do Not Disturb,

       ห้ามรบกวน, ฝากสาย, ประชุม, สนทนาสลับสาย                            Call forward, Conference, Call Splitting

B-35

ในระหวา่งการสนทนา บคุคลที ่1 (สายภายใน) กับ

บุคคลที่ 2 (สายนอก) บุคคลที่ 1 สามารถ พักสายสนทนา

ช่ัวคราว เพ่ือ โทรหาบคุคลที ่3ได้ทุกรูปแบบการโทรออก

ด…ู  พกัสาย, รอสายภายใน, รบัสายทีม่าคอย

During conversation between  first party  (Internal)

 and second party (External). The first can make call

on hold and outward dialing to the third party line.

Refer… Call on hold, Call waiting, Call pickup

waiting line.

วิธีใช้

1. บคุคลที ่1 สนทนากบับคุคลที ่2 แลว้ตอ้งการพกั

สนทนากบับคุคลที ่2   และโทรออกหาสายนอก

บุคคลที่ 3

- กดทีพ่กัสายเบาๆ 1 ครัง้ เพือ่พกัสายบคุคลที ่2

- กด “ # 0 ”

2. ขอสญัญาณโทรออกสายนอก เชน่ กดหมายเลข

“9”  ตามดว้ยหมายเลขปลายทางทีต่อ้งการ

3. สนทนากบั บคุคลที ่3 เม่ือปลายทางรบัสาย

- กดทีพ่กัสายเบาๆ 1 ครัง้ เพือ่พกัสายสายบคุคลที ่3

4. เลือก

4.1 สลบัสายสนทนาระหวา่งบคุคลที ่2 และ 3

- กด “ # 0 ” เพือ่สนทนกบับคุคลที ่2

- กดทีพ่กัสายเบาๆ 1 ครัง้ พกัสายสายบคุคลที ่2

- กด “ # 0 ” เพือ่สนทนกบับคุคลที ่3

- กดทีพ่กัสายเบาๆ 1 ครัง้ พกัสายสายบคุคลที ่3

4.2 ให้บุคคลที่ 2 และ 3 ได้ร่วมสนทนาด้วยกัน

- กด “ # 4 # 0 ”

5. วางหูโทรศัพท์เมื่อสิ้นสุดการสนทนา

Operation

1. The first party hold the second party line, and

want to call to the external third party line.

- Press “Flash” button to hold the second party line.

- Press “ # 0 “

2. Dial “9” follow by the phone number.

3. Start talking with the third party.

- Press “Flash” button to hold the third party line.

4. Select.

4.1 Call split between second and third party.

- Press “ # 0 “

- Press “Flash” button to hold the second.

- Press “ # 0 “

- Press “Flash” button to hold the third.

4.2 Conference all parties.

- Press “ # 4 # 0 “

5. Hang up upon completion of the conversation.

หมายเหตุ

ใช้ได้ทุกเครื่องโดยไม่ต้องโปรแกรม

Comment

All Extension can operate this function with out

program.

   33. ประชุม/สนทนาสลับสาย 1 สายในกับ 2 สายนอก   33. Conference or call splitting 1 internal and 2 externals

    ระดบัผูใ้ช/้User level     All users     Control group     System control     Printing control     Relay control

ประชุมสาย

Conference

สนทนาสลับสาย

call splitting



B-36

    B. โทรเข้า, พักสาย, โอนสาย, ประกาศ,                 Incoming, Hold, Transfer, Paging, Do Not Disturb,

       ห้ามรบกวน, ฝากสาย, ประชุม, สนทนาสลับสาย                            Call forward, Conference, Call Splitting

ในระหวา่งการสนทนา บคุคลที ่1 (สายภายใน) กับ

บุคคลที่ 2 (สายนอก) บุคคลที่ 1 สามารถพักสายสนทนา

ชัว่คราว เพือ่ โทรภายในหาบคุคลที ่3

ด…ู พกัสาย, รอสายภายใน, รบัสายทีม่าคอย

During conversation between first party (Internal)

and second party (External). The first can make call

on hold and inter-office calling to the third party.

Refer… Call on hold, Call waiting, Call pickup waiting

line.

สนทนาสลับสาย

Call splitting

ประชุมสาย

Conference

วิธีใช้

1. บคุคลที ่1   สนทนากบับคุคลที ่2     แลว้ตอ้งการพกั

สนทนากบับคุคลที ่2 และโทรออกหาสายในบคุคลที ่3

- กดทีพ่กัสายเบาๆ 1 ครัง้ เพือ่พกัสาย

2. เลือก

2.1 ตอ้งการสนทนาสลบัสาย

- กดหมายเลขภายในทีต่อ้งการ

- สนทนาสายในกบับคุคลที ่3

- กดที่พักสายเบาๆ 1 ครั้ง เพื่อสนทนากับบุคคลที่ 2

- กดที่พักสายเบาๆ 1 ครั้ง เพื่อสนทนากับบุคคลที่ 3

- กดที่พักสายเบาๆ 1 ครั้ง เพื่อสนทนากับบุคคลที่ 2

2.2 ตอ้งการประชมุรว่มกบับคุคลที ่3

- กด  # 4 และ หมายเลขภายในทีต่อ้งการถา้ไมมี่

   ผู้รบั หรอื สายไมว่า่ง   กดทีพ่กัสายเบาๆ 1 ครัง้

   เพือ่เรยีกสายทีพ่กัไวก้ลบั

- แจง้ความตอ้งการประชมุสายใหท้ราบ

- กดทีพ่กัสายเบาๆ 1 ครัง้ เริม่ตน้ประชมุสาย

3. วางหูโทรศัพท์เมื่อสิ้นสุดการสนทนา

4. หากมคีูส่นทนาถอืสายคอย กระดิง่จะดงัใหร้บัสาย

Operation

1. The first party hold the second party line, and

want to call to the internal third party line.

- Press “Flash” button.

2. Select.

2.1 Call splitting with 1 internal and 1 external.

- Press extension number.

- Speak with the third party.

- Press “Flash” button to speak with the second.

- Press “Flash” button to speak with the third.

- Press “Flash” button to speak with the second.

2.2 Conference between 1 external and 2 internal.

- Press #4 and extension number. If no answer

  or busy, then press “Flash” button to retrieve

  the holding line.

- Conference inquiry.

- Press “Flash” button to start conference.

3. Hang up upon completion of the conversation

4. Ring back to your phone, If your party is waiting.

หมายเหตุ

ใช้ได้ทุกเครื่องโดยไม่ต้องโปรแกรม

Comment

All Extension can operate this function with out

program.

    34. ประชุม/สนทนาสลับสาย 2 สายในกับ 1 สายนอก    34. Conference or call splitting 2 internal and 1 externals

    ระดบัผูใ้ช/้User level     All users     Control group     System control     Printing control     Relay control



    B. โทรเข้า, พักสาย, โอนสาย, ประกาศ,                 Incoming, Hold, Transfer, Paging, Do Not Disturb,

       ห้ามรบกวน, ฝากสาย, ประชุม, สนทนาสลับสาย                            Call forward, Conference, Call Splitting

B-37

ระหวา่งการสนทนาของคูส่ายใด ๆ    สายในอืน่ ๆ

สามารถเขา้รว่มวงสนทนาดว้ย ไดไ้ม่จำกดั

Everyone can joint to the chat room during two

or more lines have conversation.

ผูมาใหม

New comer

วิธีใช้

1. ผู้ที่ต้องการร่วมสนทนา

- ยกหโูทรศพัท ์หรอืกดปุม่ “SP-Phone”

2. กดหมายเลขภายในเบอร์ใดเบอร์หนึ่งในวงสนทนา

น้ันๆ

- ไดย้นิสญัญาณสายไมว่า่ง

3. กด “ 1 ”

4. สามารถเข้าร่วมวงสนทนาได้ทันที

5. วางหูโทรศัพท์เมื่อสิ้นสุดการสนทนา

Operation

1. New comer.

- Lift the handset or press the “SP-Phone” button.

2. Press  one  of  the  extension  numbers  in  the

party.

- hearing busy tone signal.

3. Press “ 1 ”.

4. To joint the conversation party.

5. Hang up upon completion of the conversation.

หมายเหตุ

โปรแกรมที่เกี่ยวข้องที่สำคัญ

- กำหนดกลุม่การแทรกสาย P216 (กลางวนั)

- กำหนดกลุม่การแทรกสาย P217 (กลางคนื)

Comment

Programming

- Intrusion Assignment. P216 (Day)

- Intrusion Assignment. P217 (Night)

     35. แทรกสายภายใน หรือประชุมสายในไมจ่ำกดั         35. Call intrusion or unlimited internal conference.

    ระดบัผูใ้ช/้User level     All users     Control group     System control     Printing control     Relay control



.
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*11#

*11[Ext. no.]#

[Ext. No.]… *11#

*11[Ext. no.]#

*12[Ext. no.]#

*12#

*12[Ext. no.]#

1, 2, 3, 7, 9

[Ext. No.]… *12#

*14#

*14[Ext. no.]#

*15#

*505#

*505*[ExtNo.]#

*506#

*506*[ExtNo.]#

*58[HHMM]#

*58[HHMM]*[ExtNo.]#[ExtNo.]#

*58#

*58*[ExtNo.]#[ExtNo.]#[ExtNo]#...

*544#

*545#

*546#

*547#

*547*[ExtNo.]#

*50*3#

*549#

*549*[Ext. No]#

*48[Ext. no.]*[xxxx]*mmnn#…

*49*[xxxx]*mmnn#mmnn#

ฝากข้อความ จากภายใน เคร่ืองท่ีโทร

ฝากข้อความ จากภายใน ให้เคร่ืองอ่ืน

ฝากข้อความ จากสายนอก

ฝากข้อความ โดยโอนจากสายในอืน่

ฟังข้อความ โดยโอนจากสายในอืน่

ฟังข้อความ เคร่ืองท่ีโทร

ฟังข้อความ ของเคร่ืองสายในอ่ืน

ขณะฟังข้อความ

ฟังข้อความ จากสายนอก

ต้ังรหัสผ่านของระบบฝากข้อความเคร่ืองท่ีโทร

ต้ังรหัสผ่านของระบบฝากข้อความให้เคร่ืองอ่ืน

ลบรหัสผ่าน/ข้อความโดยผู้ดูแลระบบ

ให้มีเสียงเตือนว่ามีข้อความฝากไว้

ให้มีเสียงเตือนว่ามีข้อความฝากไว้ท่ีเคร่ืองอ่ืน

ยกเลิกเสียงเตือนว่ามีข้อความฝากไว้

ยกเลิกเสียงเตือนว่ามีข้อความฝากให้เคร่ืองอ่ืน

ต้ังเวลาปลุกเคร่ืองตนเอง

ต้ังเวลาปลุกให้เคร่ืองอ่ืน

ยกเลิก เวลาต้ังปลุกเคร่ืองตนเอง

ยกเลิก เวลาต้ังปลุกให้เคร่ืองอ่ืน

สอบถามหมายเลขเคร่ืองตนเอง

สอบถามหมายเลขพอร์ตตนเอง

สอบถามเวลาปัจจุบัน

สอบถามวงเงินท่ีใช้เคร่ืองตนเอง

สอบถามวงเงินท่ีใช้เคร่ืองอ่ืน

ยกเลิกวงเงินท่ีใชไปท้ังหมด

สอบถามค่าไฟฟ้าท่ีใช้ไปเคร่ืองตนเอง

สอบถามค่าไฟฟ้าท่ีใช้ไปเคร่ืองอ่ืน

บันทึกค่ารายการมินิบาร์จากเคร่ืองอ่ืน

บันทึกค่ารายการมินิบาร์ท่ีเคร่ืองน้ันๆ

Internal recording to voice mailbox.

Recording voice mail to other xtension.

Recording voice mail from incoming line.

Recording voice mail by call transfer.

Listen voice mail by call transfer.

Internal listening from voice mailbox.

Listen other extension voice mailbox.

Listening in voice mail system.

Listen voice mail from incoming line.

Assign voice mail password.

Assign password for other extension.

Voice mail adminstation

On voice mail alert message.

On voice mail alert message to other ext.

Off voice mail alert message

Off voice mail alert message to other ext.

Wakeup setting.

Wakeup setting by operator.

Cancel yours Wakeup setting.

Cancel Wakeup by operator.

Tell extension number

Tell extension port

Tell the time

Tell used credit.

Tell used credit.

Clear money expense all

Tell electric credit

Tell electric credit

Counter Mini Bar

Room Mini Bar.

C-3

C-3

C-4

C-5

C-5

C-6

C-6

C-7

C-7

C-8

C-8

C-9

C-10

C-10

C-11

C-11

C-12

C-13

C-14

C-14

C-15

C-15

C-16

C-17

C-17

C-18

C-19

C-19

C-20

C-20

C. ฝากขอ้ความ, ปลกุ, มนิิบาร,์

รหัสประจำเครื่อง

Voice mail, Morning call, Mini Bar, ID code, Account code

หน้า/Page
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*503#[ID code]#

*5030#[ID code]#

*5030*[Ext. no.]#

*504#[ID code]#…

*504*[Ext. No.]#[ID code]#…

*5040#[PWcode]#

*5040##

*50401#

*50402#

*50403#

**[Account]#

ต้ังรหัสประจำเคร่ือง

ยกเลิก รหัสประจำเคร่ืองตนเอง

ยกเลิก รหัสประจำเคร่ืองให้เคร่ืองอ่ืน

โทรออกด้วยรหัสประจำเคร่ือง

โทรออกด้วยรหัสประจำเคร่ือง ท่ีเคร่ืองอ่ืน

ต้ังรหัสผ่านสำหรับการต่อสาย

ยกเลิกรห้สผ่านสำหรับการต่อสาย

ใช้รหัส เฉพาะการโทรภายในเทา่น้ัน

ใช้รหัส เฉพาะการโทรเข้าจากสายนอกเท่าน้ัน

ใช้รหัสท้ังการโทรภายในและโทรเขา้จากสายนอก

โทรออกด้วยรหัส

Set your own ID code.

Clear  ID code.

Clear others ID code.

ID code access dialing.

ID code access dialing.

Set call screen password

Clear call screen password

Set call screen only local

Set call screen only trunk

Set call screen all

Account Code

C-21

C-22

C-23

C-24

C-25

C-26

C-26

C-27

C-27

C-27

C-28

หนา้/Page
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การฝากขอ้ความจากเครือ่งภายในตู ้แบง่ได ้2 กรณี

1. การฝากใหเ้ครือ่งของตนเอง  เชน่ การฝากใหบ้คุคล

อืน่ทีอ่ยูห่รอืใช ้เครือ่งโทรศพัทเ์ดยีวกนั

2. การฝากขอ้ความใหเ้ครือ่งอืน่ ท่ีตอ้งการ

ด…ู ฟงัข้อความ

Recording to voice mail box from internal line.

1. Record the message to own mail box.

2. Record the message to other extension mail box.

Refer… Listen voice mail box.

วิธีใช้

1. ยกหโูทรศพัท ์หรอืกด “Speaker Phone”

2. เลือกวิธีฝากข้อความ

- ฝากขอ้ความ ใหเ้ครือ่งตนเอง

กด “ * 1 1 # ”

- ฝากขอ้ความ ใหเ้ครือ่งอืน่

กด “ * 1 1 [Ext. no.] # ”

3. ฝากข้อความ

4. วางหูโทรศัพท์เมื่อจบการฝากข้อความ

Operation

1. Lift the handset or press “Speaker Phone”.

2. Select

- Recording voice to mail box.

Press “ * 1 1 # ”.

- Recording Voice to other extension mail box.

Press “ * 1 1 [Ext. no.] # ”.

3. Leave the message to mail box.

4. Hang up.

หมายเหตุ

ในการใชร้ะบบฝากขอ้ความ จะตอ้งมแีผง EVM หรอื

ใชแ้ผง AUX ภายในตูห้รอื ระบบ Vmix ภายนอกตู้

แตล่ะสายในรบัฝากได ้1000 ข้อความๆละ 1 นาที

โดยการแบง่การใชง้าน ข้อความของระบบรวม

โปรแกรมที่เกี่ยวข้องที่สำคัญ

- จะตอ้งโปรแกรมใหส้ายในกลุม่นัน้ฝากขอ้ความได้

   P254

- โปรแกรมใหมี้เสียงเตอืนเมือ่มข้ีอความฝากไว ้P255

- โปรแกรมใหมี้ไฟเตอืน เม่ือมข้ีอความฝากไว ้  P256

   กรณเีครือ่งโทรศพัทมี์ไฟแสดงสญัญาณ Message

   Lamp

- สามารถตอ่อปุกรณรบัฝากขอ้ความนอกตู ้P036

Comment

The system much be installed AUX or EVM card.

Each extension has 1000 mail boxes, each box

contain 1 min.

Programming

- Assign voice mail service. P254

- Assign voice mail alert message. P255

- Assign voice mail lamp. P256

  Your telephone has “Message Lamp”.

- External Voice Logger assign. P036

ฝากใหเคร่ืองตนเอง

Record the message.

ฝากใหเคร่ืองอ่ืน

Record to other Ext.

  1. ฝากข้อความ จากเครื่องภายใน                                   1. Recording to voice mail box.

    ระดบัผูใ้ช/้User level     All users     Control group     System control     Printing control     Relay control

     C. ฝากข้อความ, ปลุก, มินิบาร์, รหัสประจำเครื่อง                                         Voice mail, Morning call, Mini bar, ID code



C-4

     C. ฝากข้อความ, ปลุก, มินิบาร์, รหัสประจำเครื่อง                                          Voice mail, Morning call, Mini bar, ID code

เม่ือลกัษณะการโทรเขา้ของกลุม่สายนอกเปน็ DISA.

หรอื OGM.  ผู้โทรเขา้สามารถกดรหสัตอ่เครือ่งภายในได้

โดยตรง เม่ือกดเขา้ไปแลว้ไมมี่ผู้รบัสายหรอืสายไมว่า่ง

นอกจากการถอืสายรอ หรอืกดหมายเลขอืน่แลว้   ยงั

สามารถกดรหสั  เพือ่ฝากขอ้ความใหกั้บหมายเลขภาย

ในนัน้ได้

ดู… ฟังข้อความ

If your incoming mode is DISA. Or OGM..   After

press the extension number, you can press record

voice main code to leave your message in the  voice

mailbox.

Refer… Listen voice mail box.

วิธีใช้

1. โทรเขา้จากสายนอก และไดย้นิเสยีงตอบรบั

2. กด “ หมายเลขภายใน ”

- ไดร้บัสญัญาณเรยีก และไมมี่ผู้รบัสาย

- ไดร้บัสญัญาณสายไมว่า่ง

3. ตอ้งการฝากขอ้ความ ใหส้ายในนัน้

กด “ * 1 1 # ”

4. ฝากข้อความ

5. วางหูโทรศัพท์เมื่อจบการฝากข้อความ

Operation

1. Incoming call and receive OGM.

2. Press [Ext. no.]

- Receive ring back tone and no answer.

- Receive busy tone.

3. To record the message.

Press “ * 1 1 # ”.

4. Leave your message to voice mail box.

5. Hang up.

หมายเหตุ

ถ้ามีการกดหมายเลขภายในหลายเลขหมาย ระบบ

ฝากขอ้ความ    จะฝากขอ้ความใหห้มายเลขภายใน

เลขสดุทา้ย ท่ีกด

ในการฝากขอ้ความจะไมมี่รหัสผ่านสำหรบัผู้ฝาก

โปรแกรมที่เกี่ยวข้องที่สำคัญ

- จะต้องโปรแกรมให้สายในน้ันฝากข้อความได้ P254

Comment

If press more than one extension, the system will

record for the last extension.

No password for recorder.

Programming

- Assign voice mail service. P254

    2. ฝากข้อความ จากสายนอก                                    2. Recording voice mail from incoming line.
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ผู้รับสายสามารถโอนสายเข้าสู่ระบบฝากข้อความ

เพือ่ฝากหรอืฟงั ข้อความใหส้ายในอืน่ได้

ด…ู ระบบระบบฝากขอ้ความ (ฝาก/ฟงั)

Transfer the second party to voice mail system.

Refer… Voice mail system. (record/listen)

โอนเพื่อฝากขอความ

Transfer for recording.

โอนเพื่อฟงขอความ

Transfer for listening.

วิธีใช้

1. ขณะสนทนากับปลายทาง

2. กดทีพ่กัสาย (Flash) เบาๆ 1 ครัง้

3. เลอืกวธีิการโอน

- สายทีโ่อนไปฝากขอ้ความใหส้ายในทีต่อ้งการ

กด “ * 1 1 [Ext. no.] # ”

- สายทีโ่อนไปฟงัข้อความของสายในทีต่อ้งการ

กด “ * 1 2 [Ext. no.] # ”

4. วางหโูทรศพัท ์ปลายทางจะเขา้ระบบฝากขอ้ความ

Operation

1. Speaking.

2. Press “Flash” button.

3. Select

- Transfer for recording the message to mail box.

Press “ * 1 1 [Ext. no.] # ”.

- Transfer for listening the message from mail box.

Press “ * 1 2 [Ext. no.] # ”.

4. Hang up.

หมายเหตุ

โปรแกรมที่เกี่ยวข้องที่สำคัญ

- กำหนดกลุม่สายใน P091

- กำหนดกลุม่การโอนสายภายนอก P210 (กลางวนั)

- กำหนดกลุม่การโอนสายภายนอก P211 (กลางคนื)

- กำหนดกลุม่การโอนสายใน P214 (กลางวนั)

- กำหนดกลุม่การโอนสายใน P215 (กลางคนื)

- ระบบระบบฝากขอ้ความ P254-P256

Comment

Programming

- Extension Group assignment P091

- CO. line Transfer Assignment. P210 (Day)

- CO. line Transfer Assignment. P211 (Night)

- Extension Transfer Assignment. P214 (Day)

- Extension Transfer Assignment. P215 (Night)

- Voice mail system P254-P256

   3. โอนสายเข้าระบบฝากข้อความ                                3. Transfer to voice mail system.
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การฟังข้อความ จากเครื่องภายในตู้ แบ่งได้ 2 กรณี  คือ

1. การฟงัท่ีเครือ่งของตนเอง เชน่ การฝากจากบคุคลอืน่

ท่ีอยูห่รอืใช ้เครือ่งโทรศพัทเ์ดยีวกนั

2. การฟงัข้อความจากเครือ่งอืน่   เพือ่ฟงัข้อความทีฝ่าก

ไว้ของสายในที่ต้องการ

Listen mail box from internal line.

1.  Listen own extension mail box.

2.  Listen other extension mail box.

วิธีใช้
1. ยกหูโทรศัพท์ หรือกด “Speaker Phone”

2. เลือกวิธีฟังข้อความ

- ฟงัข้อความ เครือ่งทีโ่ทร

กด “ * 1 2 # ”

- ฟงัข้อความ ของเครือ่งสายในอืน่

กด “ * 1 2 [Ext. no.] # ”

3. ฟังข้อความ

ขณะฟงัข้อความ

- กด “ 1 ” ฟังข้อความกอ่นหนา้

- กด “ 2 ” ฟังข้อความซำ้

- กด “ 3 ” ฟังข้อความถัดไป

- กด “ 7 ” ลบข้อความที่กำลังฟัง

- กด “ 9 ” ลบข้อความทีฝ่ากไว้ท้ังหมด

4. วางหูโทรศัพท์เมื่อจบการฟังข้อความ

Operation

1. Lift the handset or press “Speaker Phone”.

2. Select.

- Listen own extension mail box.

Press “ * 1 2 # ”

- Listen other extension mail box.

Press “ * 1 2 [Ext. no.] # ”.

3. Listening.

During access Voice mail.

- Press “ 1 ” Play previous mail

- Press “ 2 ” Play current mail again

- Press “ 3 ” Play next mail

- Press “ 7 ” Delete cuurent mail

- Press “ 9 ” Clear mail box

4. Hang up.

หมายเหตุ

ถ้า Mail box ใกลเ้ตม็ ข้อความทีฟ่งัแลว้ จะถกูลบ

หลงัฟงัแลว้ 2 ชม.  แลว้จงึลบขอ้ความทีไ่มฟ่งัเกนิ

1 วนั

กล่องเก็บข้อความเต็มจะฝากไม่ได้

Comment

If mail box full,  the automatically delete algorithm

will start. Delete listened message after listen 2 hrs.

Delete no listened message after record 1day.

Can not record, if mail box full.

ฟงจากเคร่ืองตนเอง

Listen own mail box.

ฟงของเคร่ืองอ่ืน

Listen other mail box.

  4. ฟงัข้อความ จากสายใน                                          4. Listening voice mail.
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ผู้ใชส้ามารถรบัฟงัข้อความทีฝ่ากไว ้โดยโทรเขา้จาก

สายนอก   แตถ้่ามกีารตัง้รหสัผ่านระบบจะรอ้งขอ รหสั

ผ่านก่อนจึงจะเข้าฟังข้อความได้

User can retrieve own mail box from incoming line.

วิธีใช้

1. โทรเขา้จากสายนอก และไดย้นิเสยีงตอบรบั

2. กด “หมายเลขภายใน”

- ไดร้บัสญัญาณเรยีก และไมมี่ผู้รบัสาย

- ไดร้บัสญัญาณสายไมว่า่ง

3. ตอ้งการฟงัข้อความทีฝ่ากไว ้ของสายในนัน้

กด “ * 1 2 # ”

กด รหสัผ่านถา้มี

4. ฟังข้อความ

ขณะฟงัข้อความ

- กด “ 1 ” ฟังข้อความกอ่นหนา้

- กด “ 2 ” ฟังข้อความซำ้

- กด “ 3 ” ฟังข้อความถัดไป

- กด “ 7 ” ลบข้อความที่กำลังฟัง

- กด “ 9 ” ลบข้อความทีฝ่ากไว้ท้ังหมด

5. วางหูโทรศัพท์เมื่อจบการฟังข้อความ

Operation

1. Incoming call and receive OGM.

2. Press [Ext. no.]

- Receive ring back tone and no answer.

- Receive busy tone.

3. To listen the messages.

Press “ * 1 2 # ”.

Press Password (if have).

4. Listening.

During access Voice mail.

- Press “ 1 ” Play previous mail

- Press “ 2 ” Play current mail again

- Press “ 3 ” Play next mail

- Press “ 7 ” Delete cuurent mail

- Press “ 9 ” Clear mail box

5. Hang up.

หมายเหตุ

เคร่ืองโทรศัพท์ท่ีโทรเข้ามาจะตอ้งสามารถส่งสัญญาณ

DTMF. ได้และดี

Comment

Your telephone much be operate in DTMF. Mode.

  5. ฟงัข้อความ จากสายนอก                   5. Playback voice mail.
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การตัง้รหสัผ่านของผูใ้ชร้ะบบฝากขอ้ความ      จาก

เครือ่งภายในตู ้แบง่ได ้2 กรณ ีคอื

1. การตัง้รหสัผ่านของเครือ่งตนเองเพือ่ปอ้งกนัการฟงั

สายในอืน่หรอืจากสายนอก  แตถ้่าฟงัท่ีเครือ่งนัน้ๆ

จะไม่ต้องใส่รหัสผ่าน

2. การตัง้รหสัผ่านใหกั้บเครือ่งอืน่  เชน่ โอเปอเรเตอร์

ตัง้รหสัผ่านใหกั้บผูใ้ชง้าน

Assign password for voice mail system.

1. Setting own extension voice mail password.

2. Setting other extension voice mail password.

วิธีใช้

1. ยกหโูทรศพัท ์หรอืกด “Speaker Phone”

2. เลือกวิธีตั้งรหัสผ่าน

- ตัง้รหสัผ่านของเครือ่งทีโ่ทร

กด “ * 1 4 # “

- ตัง้รหสัผ่านของเครือ่งสายในอืน่

กด “ * 1 4 [Ext. no.] # “

3. ใสร่หสัผ่านตามคำแนะนำ 4 หลกั

4. วางหูโทรศัพท์

Operation

1. Lift the handset or press “Speaker Phone”.

2. Select.

- Setting own voice mail password.

Press “ * 1 4 # “

- Setting other extension voice mail password.

Press “ * 1 4 [Ext. no.] # “.

3. Input your VM. Password 4 digits.

4. Hang up.

หมายเหตุ

รหสัผ่านของระบบฝากขอ้ความม ีได ้4 หลกั   แยก

อิสระจากรหัสผ่านของระบบอื่นๆ

ข้อความทีฝ่ากไว้ และรหสัผ่านของระบบฝากขอ้ความ

อาจจะสญูหายได ้ หากวงจรของระบบฝากขอ้ความ

นั้น ไม่ได้ติดตั้งส่วนสำรองไฟฟ้าดับไว้

Comment

Password has 4 digits.    Beware of lose password

and message in mail box,

Don’t forget to back up voice mail system.

   6. ต้ังรหัสผา่นของระบบฝากขอ้ความ                  6. Set voice mail password.

    ระดบัผูใ้ช/้User level     All users     Control group     System control     Printing control     Relay control

ตั้งรหัสผานของเคร่ืองท่ีโทร

Setting own password.

ตั้งรหัสผานของเคร่ืองสายในอื่น

Setting other extension password.
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บางครัง้ ตอ้งการเปลีย่นรหสัผ่านโดยไมท่ราบรหสั

เดมิ   ตอ้งใหผู้้ดแูละระบบลบรหสัของเดมิก่อน แลว้จงึ

ตัง้รหสัผ่านใหมไ่ด ้ผู้ดแูลระบบสามารถลบได ้2 กรณี

1. ลบรหัสผ่านให้เครื่องอื่น

2. ข้อความท่ีฝากไว้ให้เคร่ืองอ่ืน

System administrator can delete other extension

voice mail password and mail box  2 methods

1. Delete only voice mail password.

2. Delete message in mail box.

วิธีใช้

1. ยกหูโทรศัพท์ หรือกด “Speaker Phone”

2. เข้าระบบฝากข้อความ

กด “ * 1 5 # ”

3. ทำตามคำแนะนำท่ีได้ยิน

4. เลือกวิธีลบ

- ลบรหสัผ่านของระบบฝากขอ้ความ ใหเ้ครือ่งอืน่

กด “ * 1 [Ext. no.] # ”

- ลบขอ้ความ ใหเ้ครือ่งอืน่

กด “ * 2 [Ext. no.] # ”

5. วางหูโทรศัพท์

Operation

1. Lift the handset or press “Speaker Phone”.

2. Voice mail box

Press “ * 1 5 # ”

3. Processes with introduce message.

4. Select

- Deleted VM. password.

Press “ * 1 [Ext. no.] # “.

- Deleted all messages.

Press “ * 2 [Ext. no.] # “.

5. Hang up.

หมายเหตุ

โปรแกรมที่เกี่ยวข้องที่สำคัญ

- กำหนดกลุม่การควบคมุสายภายใน P260

Comment

Programming

- Control group assignment. P260

  7. ลบรหสัผา่น/ข้อความโดยผูดู้แลระบบ                       7. Voice mail administration.

    ระดบัผูใ้ช/้User level     All users     Control group     System control     Printing control     Relay control
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ระบบไดเ้ตรยีมประโยค วา่ “ มีข้อความฝากไวก้รณุา

กด * 1 2 # เพือ่ฟงัข้อความ ” สำหรบัเครือ่งทีมี่ข้อความ

ฝากไว ้เมือ่ยกหโูทรศพัทจ์ะไดย้นิประโยคนี ้     ตามดว้ย

สัญญาณพรอ้มโทร      ระบบจะส่งข้อความนี้ไปยังเครื่อง

โทรศพัทภ์ายในทีมี่ข้อความฝากไวไ้ด ้2 กรณ ีคอื

1. เมื ่อใช้ระบบฝากข้อความภายในตู้ โดยมีแผง AUX

หรอื EVM ระบบจะสง่ข้อความนีไ้ป อตัโนมตัิ

2. เมื ่อใช้ระบบฝากข้อความนอกตู้  เช่น Vmix หรือ

อืน่ๆ ระบบจะสง่สัญญาณ DTMF. ใหตู้เ้พือ่ใหตู้ท้ราบ

ว่าระบบฝากขอ้ความได้ มีผู้มาฝากข้อความใหส้ายใน

ใด ๆ ในทีน่ี ้เปน็การใชง้าน กรณท่ีี 2

Voice Mail alert message is one of system audio

messages. “ You get new message,  retrieve by press

*12# ”   will appear before dial tone if you get new

message in your mail box. This message will appear

appear by:

1.  Automatic,  If  you have  TNV or IVM  card in your

system.

2.  Command, If you use the external voice mail

system such as Vmix.

วิธีใช้

1. ยกหโูทรศพัท ์หรอืกด “Speaker Phone”

2. เลือก

- กำหนดเสยีงเตอืนระบบฝากขอ้ความ เครือ่งตนเอง

กด “ * 5 0 5 # “

- กำหนดเสยีงเตอืนระบบฝากขอ้ความ ใหเ้ครือ่งอืน่

กด “ * 5 0 5 * [Ext. no.] # “

3. วางหูโทรศัพท์เมื่อจบการฝากข้อความ

Operation

1. Lift the handset or press “Speaker Phone”.

2. Select

- Voice mail alert message phone.

Press “ * 5 0 5 # “.

- Voice mail alert message line.

Press “ * 5 0 5 * [Ext. no.] # “.

3. Hang up.

หมายเหตุ

การส่งสัญญาณเสียงเตือนเครื่องอื่นเหมาะกับการใช้

ระบบฝากขอ้ความภายนอกตู ้เชน่ Vmix

เม่ือไดร้บัการฝากขอ้ความใหส้ายในใดแลว้ Vmix จะ

ส่งสัญญาณใหตู้ท้ราบ   ตูก็้จะสง่สัญญาณเสยีงเตอืน

ไปยงัเครือ่งโทรศพัทภ์ายในใหท้ราบวา่    มีข้อความ

ฝากไว ้

Comment

External voice mail system, Vmix,  receives mail

for other extension. Then send this command to

PABX.   PABX  send voice mail alert message to

specific extension.

เสียงเตือนเคร่ืองตนเอง

Alert own extention.

เสียงเตือนเคร่ืองอ่ืน

Alert other extention.

   8. กำหนดเสียงเตือนระบบฝากข้อความ                  8. On VM indicator.

    ระดบัผูใ้ช/้User level     All users     Control group     System control     Printing control     Relay control
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     C. ฝากข้อความ, ปลุก, มินิบาร์, รหัสประจำเครื่อง                                         Voice mail, Morning call, Mini bar, ID code

เม่ือยกหโูทรศพัทแ์ลว้ไดย้นิขอ้ความ     “ มีข้อความ

ฝากไว ้กรณุา * 1 2 # เพือ่ฟงัข้อความ ” ท่านสามารถ

ใชง้านโทรศพัทต์ามปกตไิด ้เชน่ การโทรออก   เปน็ตน้

หากไมต่อ้งการใหไ้ดย้นิขอ้ความนี ้สามารถทำได ้ดงันี้

1. เข้ารบัฟงัข้อความในระบบฝากขอ้ความทัง้หมด

2. กดรหสั เพือ่ยกเลกิเสียงเตอืนวา่  มีข้อความฝาก

ไวใ้นทีน่ี ้เปน็การใชง้าน กรณท่ีี 2

You clear VM. Alert message by:

1. Listen all new messages in your mail box.

2. Input this command to clear VM. Alert message.

วิธีใช้

1. ยกหโูทรศพัท ์หรอืกด “Speaker Phone”

2. เลือกวิธี

- ยกเลิก เสียงเตือนระบบฝากข้อความ  เครื่องตนเอง

กด “ * 5 0 6 # “

- ยกเลิก เสียงเตือนระบบฝากข้อความ   ให้เครื่องอื่น

กด “ * 5 0 6 * [Ext. no.] # “

3. วางหูโทรศัพท์เมื่อจบการฝากข้อความ

Operation

1. Lift the handset or press “Speaker Phone”.

2. Select

- Off voice mail indicator message to your phone.

Press “ * 5 0 6 # “.

- Off voice mail indicator message to other line.

Press “ * 5 0 6 * [Ext. no.] # “.

3. Hang up.

หมายเหตุ

แมจ้ะยกเลกิ เสียงเตอืนวา่มข้ีอความฝากไว ้  ข้อมลู

เสียงที่บันทึกไว้ ยังคงเป็นข้อความที่ยังไม่ฟัง

Comment
Off VM. Alert message not concern in mail box.

เลิกเตือนเคร่ืองตนเอง

Off VM extension.

เลิกเสียงเตือนเคร่ืองอ่ืน

Off VM other extension.

  9. ยกเลกิ เสียงเตือนระบบฝากขอ้ความ                  9. Off VM indicator.

    ระดบัผูใ้ช/้User level     All users     Control group     System control     Printing control     Relay control
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     C. ฝากข้อความ, ปลุก, มินิบาร์, รหัสประจำเครื่อง                                          Voice mail, Morning call, Mini bar, ID code

การตัง้ปลกุใหเ้ริม่นบัจากเวลาปจัจบุนัของระบบ ใน

รอบ 24 ชัว่โมง (01-24 ชัว่โมง, 01-60 นาท)ี  เม่ือ

ถึงเวลากระดิง่ปลกุ  จะดงัข้ึนและใหป้ลกุตอ่ไดทุ้กๆ 10

นาทหีรอื เปลีย่นเวลาปลกุโดยตัง้เวลาปลกุใหม่

ด…ู  สอบถามเวลาปจัจบุนั,      ทดสอบสญัญานกระดิง่

หมายเลข 4, ยกเลกิ ตัง้เวลาปลกุเครือ่งตนเอง, ยกเลกิ

ตั้งเวลาปลุกให้เครื่องอื่น

From the current setting time, the wakeup time

will present in the next 24 hours.

Refer… Time Inquiry., Cancel yours morning call

setting., Cancel morning call setting by operator.

วิธีใช้

1. ยกหโูทรศพัท ์หรอื กดปุม่ “Speaker Phone”

2. กด  * 5 8 [HH MM] #

จะมีเสียงยอมรับคำสั่ง 2 beep

3. วางหูโทรศัพท์

Operation

1. Lift the handset or press the “Speaker Phone”

button.

2. Press “ * 5 8 [HH MM] # “.

If command success. Confirmed tone will present.

3. Hang up.

หมายเหตุ

สายใน

-เฉพาะเครื่องที่ต้องการปลุก

-เครือ่งทีก่ำหนดหา้มรบกวน   ไม่รบัสายแบบตา่งๆ

ยังสามารถปลุกได้

สำหรบัผูถู้กปลกุ

-ถ้าไมต่อ้งการปลกุตอ่   เม่ือไดย้นิเสยีงกระดิง่ใหย้กหู

ฟงัเสียงดนตร ีแลว้วางหู

-ถ้าตอ้งการใหป้ลกุอกี 10 นาทถัีดไป     ใหย้กหฟูงั

เสียงดนตรแีลว้ใหก้ดท่ีพักสายเบาๆ 1 ครัง้แลว้วางหู

(สามารถกดไดทุ้กครัง้ท่ีกระดิง่ปลกุดงั   เพือ่ใหป้ลกุ

ซำ้) เปลีย่น/ยกเลกิปลกุกอ่นเวลาปลกุได้

การตัง้เสียงปลกุ (เสียงพดูเมือ่ยกหจูากการปลกุ)

-เลอืกประโยคเสยีง ในทีน่ี ้เปน็ประโยคที ่13

-บนัทกึเสยีง *534113#

Comment

Internal line

-Specific morning call with this line.

-All prohibit lines can use this function.

When the ringing is happen.

-Lift the handset and hang up.

- If you want to be waked up again on 10 minute

later.  Lift the handset and Press “Flash”.

Hang up.

Wake up message. (from system audio message)

-Select sentence number. (sentence 13)

-Record *534113#

  10. ต้ังเวลาปลุกเคร่ืองตนเอง                  10. Wake up setting.

    ระดบัผูใ้ช/้User level     All users     Control group     System control     Printing control     Relay control
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     C. ฝากข้อความ, ปลุก, มินิบาร์, รหัสประจำเครื่อง                                         Voice mail, Morning call, Mini bar, ID code

การตัง้ปลกุใหเ้ริม่นบัจากเวลาปจัจบุนัของระบบ  ใน

รอบ 24 ชั่วโมง (01-24 ชั่วโมง, 01-60 นาที)เม่ือถึง

เวลากระดิง่ปลกุจะดงัข้ึนและใหป้ลกุตอ่ไดทุ้กๆ10 นาที

เปน็ระยะ หรอืเปลีย่นเวลาปลกุโดยตัง้เวลาปลกุซำ้

ด…ู สอบถามเวลาปจัจบุนั,    ยกเลกิ ตัง้เวลาปลกุเครือ่ง

ตนเอง,  ยกเลกิ ตัง้เวลาปลกุใหเ้ครือ่งอืน่

Wake up can set by the operator. From the current

setting time, the wakeup time will present in the next

24 hours.

Refer… Cancel yours Wake up setting., Cancel Wake

up setting by operator.

วิธีใช้

1. ยกหโูทรศพัท ์หรอื กดปุม่ “Speaker Phone”

2. กด  * 5 8 [HH MM] * [ext. no.] # [ext. no.] #

จะมีเสียงยอมรับคำสั่ง 2 beep

3. วางหูโทรศัพท์

Operation

1. Lift the handset or press the “Speaker Phone”

button.

2. Press “* 5 8 [HH MM] * [ext. no.] # [ext. no.] # “.

If command success. Confirmed tone will present.

3. Hang up.

หมายเหตุ

สายใน

-ระบุเครื่องที่ต้องการปลุก

- เครือ่งทีก่ำหนดหา้มรบกวน  ไม่รบัสายแบบตา่ง ๆ

สามารถถูกตั้งปลุกได้

สำหรบัผูถู้กปลกุ เม่ือไดย้นิกระดิง่ปลกุ

- ถ้าไมต่อ้งการปลกุตอ่ ใหย้กหฟูงัเสียงดนตร ี   แลว้

วางหู

- ถ้าตอ้งการใหป้ลกุอกี 10 นาทถัีดไป     ใหย้กหฟูงั

เสียงดนตร ีแลว้ใหก้ดทีพ่กัสายเบาๆ 1 ครัง้   แลว้

วางห ู  (สามารถกดไดทุ้กครัง้ท่ีกระดิง่ปลกุดงั เพือ่

ใหป้ลกุซำ้) เปลีย่น/ยกเลกิปลกุก่อนเวลาปลกุได้

การตัง้ปลกุ รบัสายการปลกุ ไม่รบัสายปลกุและการ

การยกเลิกทุกครั้งจะมีรายงานบันทึกไว้ในระบบ

โปรแกรมที่เกี่ยวข้องที่สำคัญ

-กำหนดเสยีงตอบรบัของระบบ P032

-กำหนดให้บันทึกคำสั่งบริการการตั้งปลุก P056

ทำให้พิมพ์รายงานการตั้งปลุกได้

Comment

Internal line

-Specific line to use.

-All extension can controlled by this function.

When the ringing is happen.

-Lift the handset and hang up.

-If you want to be waked up again on 10 minutes

later. Lift the handset and Press “Flash”.

Hang up.

All setting, cancel and receive morning call will

record.

Programming

-System Message Assignment. P032

-Wake up Service Command To Recorded. P056

  11. ต้ังเวลาปลุกให้เคร่ืองอ่ืน                  11. Wake up setting other extension.

    ระดบัผูใ้ช/้User level     All users     Control group     System control     Printing control     Relay control
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     C. ฝากข้อความ, ปลุก, มินิบาร์, รหัสประจำเครื่อง                                          Voice mail, Morning call, Mini bar, ID code

ก่อนเวลากระดิ ่งปลุกจะดัง สามารถยกเลิกการปลุกได้

ด…ู ตัง้เวลาปลกุท่ีเครือ่งตนเอง,  ตัง้เวลาปลกุใหเ้ครือ่ง

    อ่ืน

You can cancel before the wakeup time happen.

Refer…  Morning call setting., wakeup setting by

          operator.

วิธีใช้

1. ยกหโูทรศพัท ์หรอื กดปุม่ “Speaker Phone”

2. กด  “ * 5 8 # ”

จะมีเสียงยอมรับคำสั่ง 2 beep

3 วางหูโทรศัพท์

Operation

1. Lift the handset or press the “Speaker Phone” button.

2. Press “ * 5 8 # ”.

If command success. Confirmed tone will present.

3. Hang up.

หมายเหตุ

ยกเลกิ การปลกุดว้ยตนเองหรอืตอ้งการใหเ้ครือ่งอืน่

ปลุกให้

Comment

Cancel morning call setting from operator or by

your self.

ก่อนเวลากระดิง่ปลกุดงั ผู้ดแูลระบบสามารถยกเลกิ

ปลกุใหเ้ครือ่งอืน่ได้

ดู… ต้ังเวลาปลกุท่ีเครือ่งตนเอง, ต้ังเวลาปลกุให้เคร่ืองอ่ืน

The operator can order to cancel the wakeup time

for any extension.

Refer… wakeup setting. , wakeup setting by operator.

วิธีใช้

1. ยกหโูทรศพัท ์หรอื กดปุม่ “Speaker Phone”

2. กด  “ * 5 8 * [Ext. no.] # [Ext. no.] # ”

จะมีเสียงยอมรับคำสั่ง 2 beep

3. วางหูโทรศัพท์

Operation

1. Lift the handset or press the “Speaker Phone” button.

2. Press “ * 5 8 * [Ext. no.] # [Ext. no.] # ”.

If command success. Confirmed tone will present.

3. Hang up.

หมายเหตุ

ยกเลกิการตัง้ปลกุเครือ่งตนเอง

Comment

Cancel wake up.

   12. ยกเลกิ เวลาตัง้ปลุกเครือ่งตนเอง                  12. Cancel wake up.

    ระดบัผูใ้ช/้User level     All users     Control group     System control     Printing control     Relay control

  13. ยกเลกิ เวลาตัง้ปลุกให้เคร่ืองอ่ืน                 13. Cancel wake up other extension.

    ระดบัผูใ้ช/้User level     All users     Control group     System control     Printing control     Relay control
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     C. ฝากข้อความ, ปลุก, มินิบาร์, รหัสประจำเครื่อง                                         Voice mail, Morning call, Mini bar, ID code

เจ้าของเครื่องสามารถสอบถามหมายเลขของเครื่อง

ตนเองจากระบบได้

The system ’ll report your extension number

automatically.

วิธีใช้

1. ยกหโูทรศพัท ์หรอืกด “Speaker Phone”

2. กดหมายเลข  “ * 5 4 4 # ”

3. ฟงัเสยีง

4. วางหู

Operation

1. Lift the handset or press “Speaker Phone”.

2. Press “ * 5 4 4 # ”.

3. Listen.

4. Hang up.

   14. สอบถามหมายเลขเครือ่งตนเอง                 14. Tell extension number.

    ระดบัผูใ้ช/้User level     All users     Control group     System control     Printing control     Relay control

เจ้าของเครื่องสามารถสอบถามหมายเลขพอร์ตของ

เครื่องตนเองจากระบบได ้

The system ’ll report your extension port

automatically.

วิธีใช้

1. ยกหโูทรศพัท ์หรอืกด “Speaker Phone”

2. กดหมายเลข  “ * 5 4 5 # ”

3. ฟงัเสยีง

4. วางหู

Operation

1. Lift the handset or press “Speaker Phone”.

2. Press “ * 5 4 5 # ”.

3. Listen.

4. Hang up.

   15. สอบถามหมายเลขพอรต์ตนเอง                 15. Tell extension port.

    ระดบัผูใ้ช/้User level     All users     Control group     System control     Printing control     Relay control
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     C. ฝากข้อความ, ปลุก, มินิบาร์, รหัสประจำเครื่อง                                          Voice mail, Morning call, Mini bar, ID code

การสอบถามเวลาปจัจบุนั จะใชเ้วลาของระบบ System present time will be presented.

วิธีใช้

1. ยกหโูทรศพัท ์หรอื กดปุม่ “SP-Phone”

2. กด  “ * 5 4 6 # “

3. ฟงัเสยีง

จะมีเสียงยอมรับคำสั่ง 2 beep

4. วางหู

Operation

1. Lift the handset or press the “SP-Phone” button.

2. Press “ * 5 4 6 # “.

3. Listen.

If command success. Confirmed tone will present.

4. Hang up.

หมายเหตุ

สายใน ท่ีสามารถใชร้ะบบฝากขอ้ความได ้ถึงจะ

สอบถามเวลาของระบบได้

ระบบจะตอ้งมแีผง EVM

Comment
The only extension that use voice mailbox can

process this function.

This function needs EVM.

  16. สอบถามเวลาปจัจุบัน                 16. Tell the time.

    ระดบัผูใ้ช/้User level     All users     Control group     System control     Printing control     Relay control
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     C. ฝากข้อความ, ปลุก, มินิบาร์, รหัสประจำเครื่อง                                         Voice mail, Morning call, Mini bar, ID code

สามารถสอบถามวงเงนิทีใ่ชไ้ปแลว้ ท้ังเครือ่งตนเอง

และเครื่องภายในเครื่องอื่น

The system ’ll report your credit automatically.

ฟงเคร่ืองสายในเคร่ืองอ่ืน

Listen other used credit.

ฟงเคร่ืองตนเอง

Listen used credit.

  17. สอบถามวงเงินท่ีใช้                  17. Tell used credit

    ระดบัผูใ้ช/้User level     All users     Control group     System control     Printing control     Relay control

วิธีใช้

1. ยกหโูทรศพัท ์หรอื กดปุม่ “SP-Phone”

2. เลือก

- สอบถามวงเงนิทีใ่ช ้เครือ่งตนเอง  กด “ *547# ”

- สอบถามวงเงินท่ีใช้ เคร่ืองอ่ืน  กด “ *547*[Ext.no]# ”

3. ฟังจำนวนวงเงินท่ีใช้

4. วางหูโทรศัพท์

Operation

1. Lift the handset or press the “SP-Phone” button.

2. Select.

- Tell used credit   Press “ *547# ”.

- Tell used credit   Press “ *547*[Ext. No.]# ”.

3. Listen

4. Hang up.



C-18
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   18. ยกเลกิวงเงินท่ีใช้ไปท้ังหมด                 18. Clear money expense all.

    ระดบัผูใ้ช/้User level     All users     Control group     System control     Printing control     Relay control

วิธีใช้

1. ยกหโูทรศพัท ์หรอื กดปุม่ “SP-Phone”

2. ต้องการยกเลิกวงเงินที่ใช้ไปทั้งหมด

กด “ * 5 0 * 3 # ”

จะมเีสียงยอมรบัคำสัง่ 2 beep

3. วางหูโทรศัพท์

Operation

1. Lift the handset or press the “SP-Phone” button.

2. Clear money expense all

Press “ * 5 0 * 3 # ”.

If command success. Confirmed tone will present.

3. Hang up.

ผู้ใช้งานสามารถยกเลกิวงเงินท่ีใช้ไปท้ังหมดได้ User can clear money expense all.
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สามารถสอบถามวงเงนิของคา่ไฟฟา้ทีใ่ชไ้ปแลว้ ท้ัง

เครือ่งตนเอง และเครือ่งภายในเครือ่งอืน่

The system ’ll report your electric credit

automatically.

วิธีใช้

1. ยกหโูทรศพัท ์หรอื กดปุม่ “SP-Phone”

2. เลือก

- สอบถามคา่ไฟฟา้ท่ีใช้ไปเครือ่งตนเอง

กด “ * 5 4 9 # ”

- สอบถามคา่ไฟฟ้าท่ีใช้ไปเคร่ืองอ่ืน

กด “ * 5 4 9 * [Ext. No.] # ”

3. ฟังจำนวนวงเงินท่ีใช้

4. วางหูโทรศัพท์

Operation

1. Lift the handset or press the “SP-Phone” button.

2. Select.

- Tell electric credit

Press “ * 5 4 9 # ”.

- Tell electric credit

Press “ * 5 4 9 * [Ext. No.] # ”.

3. Listen

4. Hang up.

  19. สอบถามคา่ไฟฟ้าท่ีใช้                  19. Tell electric credit

    ระดบัผูใ้ช/้User level     All users     Control group     System control     Printing control     Relay control

ฟงเคร่ืองสายในเครื่องอ่ืน

Listen other used credit.

ฟงเคร่ืองตนเอง

Listen used credit.
ฟังเคร่ืองตนเอง

Listen electric credit.

ฟังเคร่ืองสายในเคร่ืองอ่ืน

Listen other electric credit.
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การบนัทกึมินบิารใ์นระบบม ี2 แบบ คอื

1. Counter Bar   เปน็การบนัทกึคา่อาหารจากโทรศพัท์

เครือ่งอืน่ในระบบ และตอ้งการใหค้า่อาหารทีบ่นัทกึ

น้ัน     พมิพอ์อกมาพรอ้มกบัรายงานการใชโ้ทรศพัท์

ของห้องที่ระบุไว้

2. Room Bar   เปน็การบนัทกึภายในหอ้งพกันัน้ คา่อาหาร

ต่างๆ  ท่ีบันทึกน้ัน จะถกูพิมพ์ออกมาพรอ้มกับรายงาน

การใชโ้ทรศพัทข์องหอ้งนัน้

ด…ู การพมิพร์ายงานการใชโ้ทรศพัท์

Recording mini bar 2 type.

1. Counter Bar is recorded at other extension and the

report will print out with SMDR.

2. Room Bar is recorded at that room and the report

will print out with SMDR.

Refer… Print report of SMDR.

วิธีใช้

1. ยกหโูทรศพัท ์หรอื กดปุม่ “SP-Phone”

2. เลือกรายการที่ต้องการบันทึก

- บนัทกึคา่รายการ counter bar

   กด “ * 4 8 [Ext. no.] * [xxxx] * mmnn # …… ”

- บนัทกึคา่รายการ room bar

   กด “ * 4 9 * [xxxx] * mmnn # mmnn # …… ”

3. จะมีเสียงยอมรับคำสั่ง 2 beep

4. วางหูโทรศัพท์

Operation

1. Lift the handset or press the “SP-Phone” button.

2. Select.

- Input counter bar.

   Press “ * 4 8 [Ext. no.] * [xxxx] * mmnn # …… ”.

- Input room bar.

   Press “ * 4 9 * [xxxx] * mmnn # mmnn # …… ”.

3. If command success. Confirmed tone will present.

4. Hang up.

หมายเหตุ

xxxx] รหสัของผูบ้นัทกึรายการแลว้แตผู้่ดแูลกำหนด

mm รายการอาหาร

nn จำนวน

สามารถปอ้นรายการอาหาร และจำนวน ไดไ้ม่จำกดั

โปรแกรมที่เกี่ยวข้องที่สำคัญ

- ใหมี้การใชง้านมนิบิาร ์P450

- ตัง้ราคาอาหารสำหรบัมนิบิาร ์P451

- ตัง้ชือ่รายการอาหารของมนิบิาร ์ P452

Comment

[xxxx] User code.

mm Food item refer to P451

nn Quantity.

You can input more than one item in one command.

Programming

- Enable mini bar charge. P450

- Mini bar food price. P451

- Mini bar food name. P452

  20. บนัทกึค่ารายการ mini bar                  20. Input mini bar.

    ระดบัผูใ้ช/้User level     All users     Control group     System control     Printing control     Relay control

บันทึกคารายการ counter bar

Input counter bar.

บันทึกคารายการ room bar

Input room bar.
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การกำหนด ID code สำหรบัเครือ่งภายในของตนเอง

เพียงครั้งเดียว  เพื่อ

1. นำ ID code นี้ ไปใช้โทรออกที่เครื่องอื่นเพื่อให้รายงาน

งานการใชโ้ทรศพัทแ์ละสทิธ์ิการโทรตา่งๆ    เหมือน

โทรด้วยเครื่องของตนเอง

2. ส่ังห้ามการใชโ้ทรศพัท ์โดยใช ้ID code

ด…ู ยกเลกิ รหสัประจำเครือ่งตนเอง,  ยกเลกิรหสัประจำ

เครือ่งใหเ้ครือ่งอืน่ , ห้ามโทรออก ,  ยกเลกิห้ามโทร

ออก/จำกดัวงเงนิ

Purpose for ID code assignment.

1. Owner to used others extension like your own.

2. Lock outward dialing.

Refer… Clear your own ID code.,   Clear others ID

code.,    Lock outward dialing.,    Unlock outward

dialing/credit limit.

วิธีใช้

1. ยกหโูทรศพัท ์หรอื กดปุม่ “SP-Phone”

2. กด  “ * 5 0 3 # [ID code] # “

3. จะมีเสียงยอมรับคำสั่ง 2 beep

4. วางหูโทรศัพท์

Operation

1. Lift the hand set or press the “SP-Phone”.

2. Press “ * 5 0 3 # [ID code] # ”.

3. If command success. Confirmation tone will

present.

4. Hang up.

หมายเหตุ

คำเตอืน

- เครือ่งทีห้่ามโทรออกสามารถใช ้ID code โทรออก

- ผู้ใชไ้ม่ควรลมื ID code

- ถ้าลมืหมายเลข ID code นีไ้ม่สามารถใชง้านไดอ้กี

- ถ้าตอ้งการเปลีย่น ID code ใหย้กเลกิ ID code

  เดมิกอ่นแลว้จงึกำหนดใหม่

โปรแกรมเกี่ยวข้องที่สำคัญ

- ผู้ใช้ขอใช้งานด้วยรหัสประจำเคร่ือง (กลางวัน) P234

- ผู้ใช้ขอใช้งานด้วยรหัสประจำเคร่ือง (กลางคืน) P235

Comment

Beware

- All locked extensions can outward by ID code.

- Don’t forget yours ID code.

- The system has a unique ID code.

- Cancel your old ID code and assign the new one.

Programming

- User Identification Access. (Day) P234

- User Identification Access. (Night) P235

   21. ต้ังรหัสประจำเครือ่ง                  21. Set your own ID code.

    ระดบัผูใ้ช/้User level     All users     Control group     System control     Printing control     Relay control
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ถ้าต้องการยกเลิก ID code

- ถ้ามกีารสัง่ห้ามโทรออกเครือ่งทีต่อ้งการ  ใหย้กเลกิ

ห้ามโทรออกกอ่นแลว้จงึยกเลกิ ID code

- ถ้าไมมี่ส่ังห้ามโทรออกเครือ่งทีต่อ้งการ     สามารถ

ยกเลิกID code ได้

ด…ู ตัง้รหสัประจำเครือ่ง,   ยกเลกิ รหสัประจำเครือ่งให้

เครื่องอื่น,  ห้ามโทรออก,  ยกเลิกห้ามโทรออก/

จำกัดวงเงิน

Unlock your extension before cancel ID code.

   Refer… Set your own ID code., Clear others ID code.,

Lock outward dialing., Unlock outward dialing/

credit limit.

วิธีใช้

1. ยกหโูทรศพัท ์หรอื กดปุม่ “SP-Phone”

2. กด “ * 5 0 3 0 # [ID code] # ”

3. จะมเีสียงยอมรบัคำสัง่ 2 beep

4. วางหูโทรศัพท์

Operation

1. Lift the hand set or press the “SP-Phone”.

2. Press “ * 5 0 3 0 # [ID code] # ”.

3. If command success.Confirmation tone willpresent.

4. Hang up.

    22. ยกเลกิ รหัสประจำเครือ่งตนเอง                  22. Clear ID code.

    ระดบัผูใ้ช/้User level     All users     Control group     System control     Printing control     Relay control
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ผู้ควบคมุระบบสามารถยกเลกิ ID code  เครือ่งใดให้

1. ถ้ามีการห้ามโทรออกเครื่องที่ต้องการให้ยกเลิกก่อน

2. ถ้าไมมี่การสัง่ห้ามโทรออกเครือ่งทีต่อ้งการ    ผู้ดแูล

ระบบสามารถยกเลกิ ID code ได้

ด…ู ตัง้รหสัประจำเครือ่ง, ยกเลกิรหสัประจำเครือ่งตนเอง,

ห้ามโทรออก

Unlock the extension before cancel ID code.

Refer… Set your own ID code, Clear your own ID

code, Lock outward dialing

วิธีใช้

1. ยกหโูทรศพัท ์หรอื กดปุม่ “SP-Phone”

2. กด “ * 5 0 3 0 * [ext. no] # “

3. จะมเีสียงยอมรบัคำสัง่ 2 beep

4. วางหูโทรศัพท์

Operation

1. Lift the hand set or press the “SP-Phone”.

2. Press “ * 5 0 3 0 * [ext. no] # “.

3. If command success. Confirmation tone will present.

4. Hang up.

   23. ยกเลกิ รหัสประจำเครือ่งให้เครือ่งอ่ืน                  23. Clear others ID code.

    ระดบัผูใ้ช/้User level     All users     Control group     System control     Printing control     Relay control
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เจา้ของเครือ่งสามารถนำรหสัส่วนตวั โทรออก และ

รายการโทรนั้นๆจะคิดเป็นค่าโทรศัพท์ของเครื่องตนเอง.

ด…ู ตัง้รหสัประจำเครือ่ง

Outward dialing access by ID code that stimulate

your own station from anywhere in the system.

Refer… Set your own ID code.

วิธีใช้

1. ยกหโูทรศพัท ์หรอืกด “Speaker Phone”

2. กดหมายเลข  “ * 5 0 4 # ”

3. กด รหสัผ่าน “ [ID code] # ”

4. กด “9”, “*81-88”, “*8001-8099” รหัสขอสายนอก

5. กด หมายเลขโทรศัพท์ปลายทาง

6. คอยสัญญาณเรียกจากสายนอก

7. สนทนาเมือ่ปลายทางรบัสาย

Operation

1. Lift the handset or press “Speaker Phone”.

2. Press “ * 5 0 4 * ”.

3. Press Password “ [ID code] # ”.

4. Press “9”, “*81-88”, “*8001-8099” request Co.line.

5. Press destination number.

6. Wait for ring back tone from Co. line.

7. Start talking.

หมายเหตุ

ต้องกำหนด ID code ก่อนใช้งาน *503#[ID. Code]#

การยกเลกิ ID code *503#[old ID. Code]#  กอ่น

เปลีย่น ID. Code ตอ้งยกเลกิของเกา่กอ่น

โปรแกรมที่เกี่ยวข้องที่สำคัญ

- ผู้ใช้ขอใช้งานด้วยรหัสประจำเคร่ือง (กลางวัน) P234

- ผู้ใช้ขอใช้งานด้วยรหัสประจำเคร่ือง (กลางคืน) P235

- ระดบัการโทรออกผูใ้ชง้านดว้ยรหสัประจำเครือ่ง

   (กลางวนั) P236

- ระดบัการโทรออกผูใ้ชง้านดว้ยรหสัประจำเครือ่ง

   (กลางคืน) P237

Comment

Assign ID code before used. *503#[ID. Code]#

Cancel ID code. *503#[old ID. Code]#  Before

change ID. must cancel the old ID.

Programming

- User Identification Access. (Day) P234

- User Identification Access. (Night) P235

- Class Of Service for User Identification.(Day)

   P236

- Class Of Service for User Identification.(Night)

   P237

   24. โทรออกดว้ยรหสัประจำเครือ่ง                  24. User ID access.

    ระดบัผูใ้ช/้User level     All users     Control group     System control     Printing control     Relay control



C-25

     C. ฝากข้อความ, ปลุก, มินิบาร์, รหัสประจำเครื่อง                                         Voice mail, Morning call, Mini bar, ID code

เจ้าของเครือ่งสามารถนำรหสัส่วนตวั ไปโทรออกที่

เครือ่งใดๆในระบบ และรายการโทรนัน้ๆจะคดิเปน็คา่

โทรศัพท์ของเครื่องตนเอง.

ด…ู ตัง้รหสัประจำเครือ่ง

Outward dialing access by ID code that stimulate

your own station from anywhere in the system.

Refer… Set your own ID code.

วิธีใช้

1. ยกหูโทรศัพท์ หรือกด “Speaker Phone”

2. กดหมายเลข  “ * 5 0 4 * ”

3. กดหมายเลขโทรศพัทส่์วนตวั “ [Ext. No.] # ”

4. กด รหสัผ่าน “ [ID code] # ”

5. กด “9”, “*81-88”, “*8001-8099” รหัสขอสายนอก

6. กด หมายเลขโทรศัพท์ปลายทาง

7. คอยสัญญาณเรียกจากสายนอก

8. สนทนาเมือ่ปลายทางรบัสาย

Operation

1. Lift the handset or press “Speaker Phone”.

2. Press “ * 5 0 4 * ”.

3. Press extension number “ [Ext. No.] # ”.

4. Press Password “ [ID code] # ”.

5. Press “9”, ”*81-88”, “*8001-8099”request Co. line.

6. Press destination number.

7. Wait for ring back tone from Co. line.

8. Start talking.

หมายเหตุ

ต้องกำหนด ID code ก่อนใช้งาน *503#[ID. Code]#

การยกเลกิ ID code *503#[old ID. Code]#  กอ่น

เปลีย่น ID. Code ตอ้งยกเลกิของเกา่กอ่น

โปรแกรมทีเ่ก่ียวขอ้งท่ีสำคัญ

- ผู้ใช้ขอใชง้านดว้ยรหสัประจำเครือ่ง (กลางวนั) P234

- ผู้ใชข้อใชง้านดว้ยรหสัประจำเครือ่ง (กลางคนื) P235

- ระดบัการโทรออกผูใ้ชง้านดว้ยรหสัประจำเครือ่ง

   (กลางวนั) P236

- ระดบัการโทรออกผูใ้ชง้านดว้ยรหสัประจำเครือ่ง

   (กลางคืน) P237

Comment

Assign ID code before used. *503#[ID. Code]#

Cancel ID code. *503#[old ID. Code]#  Before

change ID. must cancel the old ID.

Programming

- User Identification Access. (Day) P234

- User Identification Access. (Night) P235

- Class Of Service for User Identification.(Day)

   P236

- Class Of Service for User Identification.(Night)

   P237

   25. โทรออกดว้ยรหสัประจำเครือ่ง                  25. User ID access.

    ระดบัผูใ้ช/้User level     All users     Control group     System control     Printing control     Relay control
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เจา้ของเครือ่งสามารถตัง้รหสัผ่าน หรอืลบรหสัผ่าน

เพื่อใช้สำหรับการต่อสาย จากการโทรภายในหรือการ

โทรเข้าจากสายภายนอกได้ทุกกรณีของการโทรเข้า

User can set/clear call screen password of

own number for all condition.

วิธีใช้

1. ยกหโูทรศพัท ์หรอืกด “Speaker Phone”

2. เลือก

2.1 ต้ังรหัสผ่านสำหรบัการตอ่สาย

- กด “ * 5 0 4 0 # [password] # ”

2.2 ลบรหสัผ่านสำหรบัการตอ่สาย

- กด “ * 5 0 4 0 # # ”

3. วางหู

Operation

1. Lift the handset or press “Speaker Phone”.

2. Select

2.1 Set Call Screen Password.

- Press “ * 5 0 4 0 # [password] # ”.

2.2 Claer Call Screen Password

- Press “ * 5 0 4 0 # # ”

3. Hang up.

   26. ต้ังรหัสผา่น/ยกเลกิรหัสผา่นสำหรบัการตอ่สาย          26  Set/Clear Call Sreen Password.

    ระดบัผูใ้ช/้User level     All users     Control group     System control     Printing control     Relay control

ต้ังรหัสผ่าน

Set Password

ลบรหัสผ่าน

Clear Password
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ในการตอ่สายโทรศพัทห์าเครือ่งใดๆหากไมมี่รหสัผ่าน

สำหรบัการตอ่สาย ก็จะไมส่ามารถตอ่สายหาเครือ่งนัน้ ๆ

ได้ ท้ังจากโทรภายใน หรอืโทรเขา้จากสายนอก แยกกรณี

การโทรเข้าที่ต้องการ

ด…ู ตัง้รหสัสำหรบัการตอ่สาย

If not entry correct Call screen password, any

call (Internal/External) can’t dail to that station

for condition requirement.

Refer… Set Call Screen Password.

วิธีใช้

1. ยกหูโทรศัพท์ หรือกด “Speaker Phone”

2. เลือก

2.1 ใชร้หสั เฉพาะการโทรภายใน

- กดหมายเลข “ * 5 0 4 0 1 # ”

2.2 ใช้รหัส เฉพาะการโทรเข้าจากสายนอก

- กดหมายเลข “ * 5 0 4 0 2 # ”

2.3 ใชร้หสั ท้ังโทรภายใน และโทรเขา้จากสายนอก

- กดหมายเลข “ * 5 0 4 0 3 # ”

3. วางหู

หมายเหตุ

ต้องกำหนด Password ก่อนใช้งาน

- กด *5040#[PW.Code]#

Comment

Assign Password code before used.

- Press *5040#[PW.Code]#

   27. ใช้รหัสผา่น สำหรบัการตอ่สาย                  27. Set Call Screen.

    ระดบัผูใ้ช/้User level     All users     Control group     System control     Printing control     Relay control

 เฉพาะการโทรภายใน

Set Only Local

 เฉพาะการโทรเขา้จากสายนอก

Set Only Trunk

ท้ังโทรภายในและโทรเขา้จากสายนอก

Set All

Operation

1. Lift the handset or press “Speaker Phone”.

2. Select

2.1 Set Call Screen Only Local.

- Press “ * 5 0 4 0 1 # ”.

2.2 Set Call Screen Only Trunk.

- Press “ * 5 0 4 0 2 # ”

2.3 Set Call Screen All.

- Press “ * 5 0 4 0 3 # ”

3. Hang up.
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     C. ฝากข้อความ, ปลุก, มินิบาร์, รหัสประจำเครื่อง                                          Voice mail, Morning call, Mini bar, ID code

วิธีใช้

1. ยกหูโทรศัพท์ หรือกด “Speaker Phone”

2. กด “ * * [Account] # ”

3. กด “9”, “*81-88”, “*8001-8099” รหัสขอสายนอก

4. กดหมายเลขโทรศัพท์ปลายทาง

5. คอยสัญญาณเรียกจากสายนอก

6. สนทนาเมือ่ปลายทางรบัสาย

7. วางหูโทรศพัท์เม่ือส้ินสุดการสนทนา

Operation

1. Lift the handset or press “Speaker Phone”

2. Press “ * * [Account] # ”.

3. Press “9”, ”*81-88”, “*8001-8099”request Co. line.

4. Press destination number.

5. Wait for ring back tone from Co. line.

6. Start talking.

3. Hang up.

  28. โทรออกด้วยรหัส.                 28. Account Code.

    ระดบัผูใ้ช/้User level     All users     Control group     System control     Printing control     Relay control

เจา้ของ Account Code สามารถนำ Account Code

ดงักลา่วไปใชโ้ทรออกทีเ่ครือ่งใด ๆในระบบ โดยระดบัการ

โทรออกจะขึน้อยูกั่บ P236, P237 และรายการโทรออก

นัน้ๆ จะคดิเปน็คา่โทรของเจา้ของ Account Code.

หมายเหตุ

ตอ้งกำหนดเลขหมายทีจ่ะใชง้าน Account Code

กำหนดใน P096 (Account Number)

กำหนด Account ใหห้มายเลขทีจ่ะใชง้าน Accodeนัน้ๆ

กำหนดใน P095 (Account Code)

กำหนดกลุม่ของผูใ้ชง้าน Account Code P097

โปรแกรมเกีย่วขอ้งทีส่ำคญั

- ผู้ใช้ขอใชง้านดว้ยรหสัประจำเครือ่ง (กลางวนั) P234

- ผู้ใชข้อใชง้านดว้ยรหสัประจำเครือ่ง (กลางคนื) P235

- ระดบัการโทรออกผูใ้ชง้านดว้ยรหสัประจำเครือ่ง

   (กลางวนั) P236

- ระดบัการโทรออกผูใ้ชง้านดว้ยรหสัประจำเครือ่ง

   (กลางคืน) P237

Outward dialing access by Account  code that

stimulate your own station from anywhere in the

system.

Account
Code

Comment

Assign Account Number P096.

Assign Account Code P095.

Assign Account Group P097.

Programming

- User Identification Access (Day) P234

- User Identification Access (Night) P235

- Class Of Use Identification (Day) P236

- Class Of Use Identification (Night) P237
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*531#

*532#

*5340000#

*534[1-4] [01-60]#

*535[1-4] [01-80]#

*5340[1-4] [01-40]#

*5350[1-4] [01-40]#

*5349[1-4] [11-88]#

*5359[1-4] [11-88]#

*544[1-4]#

*544*[1-4]#

*536*#

*536[0-8]#

*536**[5-8]#

*540#

*54[1-3]#

*56*0 [1-4]#

*56*1 [1-4]#

*56*[0-1][Relay]#...

*56[0-9]*[Ext.No]#

                  [Ext.No]#

*56[0-9]*[Ext.No]*

     [Money]#

*57[00-49]# [9xxxx...]#

*59[0-9]#

*59[0-9]*[Ext.No]#

             #[Ext.No]#

เลือกการทำงานแบบกลางวนั

เลือกการทำงานแบบกลางคนื

ลบประโยคทีใ่ช้ท้ังหมด

บันทึกเสียงประโยคในตู้ [1-4 ภาษา 1-60 ประโยค]

ฟังเสียงประโยคในตู ้[1-4 ภาษา 1-80 ประโยค]

บันทึกข้อความเสียงของระบบ

[1-4 ภาษา 1-40 ข้อความ]

ฟังข้อความเสียงของระบบ

[1-4 ภาษา 1-40 ข้อความ]

บันทึกข้อความเสียงตอบรับจากสายนอก

[1-4 ภาษา11-88 ข้อความ]

ฟังข้อความเสียงตอบรับจากสายนอก

[1-4 ภาษา11-88 ข้อความ]

กำหนดภาษาท่ี 1-4 (แบบเจาะจงเครือ่ง)

กำหนดภาษาที ่1-4 (แบบทุกเคร่ืองท้ังระบบ)

เสียงเพลงพักสายจากโรงงาน

เลือกเสียงเพลงพักสาย

บันทึกเสียงเพลงพักสาย

ฟังเสียงเพลงพักสาย

ทดสอบสัญญาณกระด่ิง

ปิดการทำงานของรีเลย์

เปิดการทำงานของรีเลย์

ปิด/เปิดการทำงานรีเลย์ (แบบระบุช่ือ)

ควบคุมการเปิด/ปิดไฟฟ้า

ควบคุมการเปิด/ปิดไฟฟ้า

บันทึกหมายเลขย่อส่วนตัว

กำหนดสถานะของห้อง

กำหนดสถานะของห้อง

Select Day service.

Select Night service.

Clear all user sentence

Record sentence [language 1-4 sentence 1-60]

Listen sentence [language 1-4 sentence 1-80]

Record system message

[language 1-4 message 1-40]

Listen system message

[language 1-4 message 1-40]

Record language for outgoing message

[language 1-4 outgoing message 11-88]

Listen language for outgoing message

[language 1-4 outgoing message 11-88]

Set voice language 1-4

Set voice language all

Default music on hold

Select music on hold.

Record Music 5-8

Listen music on hold.

Ringing test.

Off relay control

On relay control

Off/On relay

Energy Control

Energy Control

Store extension speed dialing number.

Set room type

Set room type

D-2

D-2

D-3

D-4

D-4

D-5

D-5

D-6

D-6

D-7

D-7

D-8

D-8

D-9

D-9

D-10

D-11

D-11

D-11

D-12

D-12

D-13

D-14

D-14

D. คำสัง่เกีย่วกบัระบบ

    System command

หน้า/Page
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    D. เกี่ยวกับระบบ                                                               System command

ระบบสามารถแบง่การทำงานไดเ้ปน็กลางวนั และ

กลางคนื   ท่ีแตกตา่งกนัโดยการกดรหสัเปลีย่น  หรอื

โดยการเปลี่ยนอัตโนมัติตามเวลาที่ตั้งไว้

User can use different mode between Day/Night

service by this command or by pre-program.

กลางวัน

Day mode

กลางคนื

Night mode

วิธีใช้

1. ยกหูโทรศัพท์ หรือกด “Speaker Phone”

2. เลือก

2.1 เลอืกกระดิง่แบบที ่1

- กด “ * 5 3 1 # ”

2.2 เลอืกกระดิง่แบบที ่2

- กด “ * 5 3 2 # ”

3. ได้ยินเสียงยืนยัน วางหูโทรศัพท์

Operation

1. Lift the handset or press “Speaker Phone”

2. Select

2.1 Select ringing type 1.

- Press “ * 5 3 1 # ”.

2.2 Select ringing type 2.

- Press “ * 5 3 2 # ”.

3. Hang up after receive confirmation tone.

หมายเหตุ

ถ้าใชเ้ครือ่งคยีมี์จอจะแสดงผล <N>

โปรแกรมเกี่ยวข้องที่สำคัญ

- เปล่ียนการบริการระหว่างกลางวัน/กลางคืน P009

- กำหนดเวลาเริ่มบริการกลางวัน P010

- กำหนดเวลาเริ่มบริการกลางคืน P011

Comment

Display <N> on key telephone.

Programming

- Day/Night service mode switching. P009

- Day mode start time setting. P010

- Night mode start time setting. P011

  1. เลือกการทำงานแบบกลางวนัหรือกลางคืน                  1. Select Day or Night service.

    ระดบัผูใ้ช/้User level     All users     Control group     System control     Printing control     Relay control
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    D. เกี่ยวกับระบบ                                                               System command

ในระบบมข้ีอความประโยคเสยีงอยู ่60 ประโยค

4 ภาษา สามารถลบประโยคทีใ่ชไ้ดท้ั้งหมด

The system has 60 audio messages 4 language.

You can Clear all user sentences.

วิธีใช้

1. ยกหโูทรศพัท ์หรอืกด “Speaker Phone”

2. กด “ * 5 3 4 0 0 0 0 # ”

3. วางหูโทรศัพท์

Operation

1. Lift the handset or press “Speaker Phone”

2. Press “ * 5 3 4 0 0 0 0  # ”.

3. Hang up.

  2. ลบประโยคทีใ่ช้ท้ังหมด                  2. Clear all user sentence.

    ระดบัผูใ้ช/้User level     All users     Control group     System control     Printing control     Relay control
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ในระบบ มีข้อความประโยคเสยีงอยู ่60 ประโยค  4

ภาษา สามารถนำไปใชง้านตา่งๆ   ตามแตจ่ะโปรแกรม

แบ่งเป็น 2 ชนิด

1. ใชกั้บสายนอก เชน่ เสียงตอบรบัเมือ่โทรเขา้ ตา่ง ๆ

2. ใชกั้บสายใน เชน่ เสียงพดูเมือ่ปลกุเสียงพดูมข้ีอควม

ฝากไว้  เสียงพดูวา่ระบบฝากขอ้ความไมว่า่ง เปน็ตน้

The system has 60 audio messages 4 language.

You can program for your purpose.

1. For CO. Message such as OGM.

2. For Ext. Message such as wake up message, voice

mail indicator message.

วิธีใช้

1. ยกหโูทรศพัท ์หรอืกด “Speaker Phone”

2. เลอืก (บนัทกึ/ฟงั)

2.1 บันทึก : กด “ * 5 3 4 ”

- เลอืกภาษาที ่1-4 ประโยคที ่1-60 #

กด “ [1-4][01-60] ”

2.2 ฟงั      : กด “ * 5 3 5 ”

- เลอืกภาษาที ่1-4 ประโยคที ่1-80 #

กด “ [1-4][01-80] ”

3. บนัทกึ หรอื ฟงั เม่ือไดย้นิเสยีงยนืยนั

4. วางหูโทรศัพท์

Operation

1. Lift the handset or press “Speaker Phone”.

2. Select

2.1 Record   : Press “ * 5 3 4 ”.

- Select voice language 1-4 sentence 1-60

press  “ [1-4][01-60] # “.

2.2 Playback : Press “ * 5 3 5 ”.

- Select voice language 1-4 sentence 1-80

press  “ [1-4][01-80] # ”.

3. Record or playback after receive confirmation tone.

4. Hang up.

หมายเหต ุ
ประโยค 1-60 บันทึกและฟังได้

ประโยค 61-80 ค่าจากโรงงาน

ค่าที่โปรแกรมจากโรงงานจะสามารถฟังเสียง

ประโยคท่ี 61 ใช้ตอบรบัสายนอก “สวัสดี”

ประโยคท่ี 62 ใชต้อบรบัสายนอก “สายไมว่่าง”

ประโยคท่ี 63 ใชต้อบรบัสายนอก “ไม่มีผู้รับสาย”

ประโยคท่ี 64 ใชต้อบรบัสายนอก “ตดิตอ่มาใหม”่

ประโยคท่ี 65 ใชต้อบรบัสายนอก “คอยสกัครู”่

ประโยคท่ี 66 ใชต้อบรบัสายนอก “กดหมายเลขใหม”่

ประโยคท่ี 69 ใชต้อบรบัสายใน “มีข้อความฝากไว”้

ประโยคท่ี 70 ใช้ตอบรับสายนอกและสายใน

                        “ระบบฝากขอ้ความไมว่า่ง”

ประโยคท่ี 72 ใชต้อบรบัสายใน “จำกดัการโทรออก”

ในระบบจะตอบรบัพรอ้มกนัได ้8 สาย

โปรแกรมเกี่ยวข้องที่สำคัญ

การจัดการเก่ียวกับเสียงตอบรับในระบบ P030-P032

Comment

Sentence 1-60 Recordable.

Sentence 61-80 Factory Recorded.

Default program setting

Sentence 61 For CO.Message “Greeting”.

Sentence 62 For CO.Message “Busy line”.

Sentence 63 For CO.Message ”No answer line”.

Sentence 64 For CO.Message “Disconnect”.

Sentence 65 For CO.Message “Ring back”.

Sentence 66 For CO.Message“ Re enter number”.

Sentence 69 For Ext. Message “Have voice Mail”.

Sentence 70 For CO. Message and Ext. Message

                                   “Voice mail busy”.

Sentence 72 For Ext. Message “Money Lock”.

8 Line at the same time

Programming

Audio messages service P030-P032

   3. บันทึก/ฟังเสียงประโยคในตู้ [ภาษาท่ี 1-4 ประโยคท่ี 1-60]    3. Record and listen sentence [language1-4 sentence1-60]

    ระดบัผูใ้ช/้User level     All users     Control group     System control     Printing control     Relay control

บนัทกึ

Record.

ฟง

Play back.

    D. เกี่ยวกับระบบ                                                               System command
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ในระบบมเีสียงอยู ่40 ข้อความ 4 ภาษา ซึง่เปน็เสยีง

ท่ีกำหนดมาจากโรงงาน    สามารถนำไปใชง้านตา่งๆ ได้

ตามแต่จะโปรแกรม

The system has 40 audio messages 4 language.

You can program for your purpose.

บันทึก

Record.

ฟง

Play back.

วิธีใช้

1. ยกหโูทรศพัท ์หรอืกด “Speaker Phone”

2. เลอืก (บนัทกึ/ฟงั)

2.1 บนัทกึ : กด “ * 5 3 4 0 ”

- เลอืกภาษาที ่1-4 ข้อความที ่1-40

กด “ [1-4][01-40] # ”

2.2 ฟงั      : กด “ * 5 3 5 0 ”

- เลอืกภาษาที ่1-4 ข้อความที ่1-40

กด “ [1-4][01-40] # ”

3. บนัทกึ หรอื ฟงั เม่ือไดย้นิเสยีงยนืยนั

4. วางหูโทรศัพท์

Operation

1. Lift the handset or press “Speaker Phone”.

2. Select

2.1 Record   : Press “ * 5 3 4 0 ”.

- Select voice language 1-4 message 1-40

press “ [1-4][01-40] # ”.

2.2 Playback : Press “ * 5 3 5 0 ”.

- Select voice language 1-4 message 1-40

press “ [1-4][01-40] # ”.

3. Record or playback after receive confirmation tone.

4. Hang up.

หมายเหต ุ
โปรแกรมเกี่ยวข้องที่สำคัญ

การจดัการเกีย่วกบัเสยีงตอบรบัในระบบ P032

เปน็การบนัทกึเสียง System Message โดยใหร้ะบบ

หาประโยคใน P032 อตัโนมตัิ

System Message ใชไ้ดเ้ฉพาะภาษาที ่1 เท่านัน้

Comment

Programming

System messages assignment to P032

automatically.

System Message language 1 only.

   4. บนัทกึ/ฟงัข้อความเสยีงของระบบ                             4. Record and listen system message

       [1-4 ภาษา  1-40 ข้อความ]                                   [language 1-4  message 1-40].

    ระดบัผูใ้ช/้User level     All users     Control group     System control     Printing control     Relay control

    D. เกี่ยวกับระบบ                                                               System command
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กำหนดเพื่อบันทึก/ฟังเสียงตอบรับจากสายนอก Record and playback outgoing message.

วิธีใช้

1. ยกหโูทรศพัท ์หรอืกด “Speaker Phone”

2. เลอืก (บนัทกึ/ฟงั)

2.1 บนัทกึ : กด “ * 5 3 4 9 ”

- เลอืกภาษาที ่1-4

กด  “ [1-4] ”

- เลอืกกลุม่เสียง OGM ท่ี 1-8

กด  “ [1-8] ”

- ข้อความลำดบัที ่1-8

กด  “ [1-8] # ”

2.2 ฟงั     : กด “ * 5 3 5 9 ”

- เลอืกภาษาที ่1-4

กด  “ [1-4] ”

- เลอืกกลุม่เสียง OGM ท่ี 1-8

กด  “ [1-8] ”

- ข้อความลำดบัที ่1-8

กด  “ [1-8] # ”

3. บนัทกึ หรอื ฟงั เม่ือไดย้นิเสยีงยนืยนั

4. วางหูโทรศัพท์

Operation
1. Lift the handset or press “Speaker Phone”.

2. Select

2.1 Record   : Press “ * 5 3 4 9 ”.

- Select voice language 1-4

Press “ [1-4] ”

- Select OGM-Group 1-8

Press “ [1-8] ”.

- Select voice message 1-8

Press “ [1-8] # ”.

2.2 Playback : Press “ * 5 3 5 9 ”.

- Select voice language 1-4

Press “ [1-4] ”

- Select OGM-Group 1-8

Press “ [1-8] ”.

- Select voice message 1-8

Press “ [1-8] # ”.

3. Record or playback after receive confirmation tone.

4. Hang up.

หมายเหตุ

โปรแกรมเกี่ยวข้องที่สำคัญ

การจดัการเกีย่วกบัเสยีงตอบรบัในระบบ P030-P032

เปน็การบนัทกึเสียง โดยใหร้ะบบหาประโยคใน P030

อตัโนมตัิ

ใช้ได้เฉพาะการตอบรับเวลากลางวัน

Comment

Programming

Audio messages service to P030-P032

automatically.

Day mode only.

    5. บนัทกึ/ฟงัเสยีง ข้อความเสยีงตอบรบัจากสายนอก         5. Record and playback for outgoing message

     [1-4  ภาษา 11-88 ข้อความ]                   [language 1-4  outgoing message11-88].

    ระดบัผูใ้ช/้User level     All users     Control group     System control     Printing control     Relay control

บันทึก

Record.

ฟง

Play back.

    D. เกี่ยวกับระบบ                                                               System command
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ในระบบจะมภีาษาทีก่ำหนดใหท้ั้งหมด 4 ภาษา ดงันี้

(1 : ภาษาไทย, 2 : ภาษาองักฤษ, 3 : กำหนดเอง,

4 : กำหนดเอง) โดยจะสามารถกำหนดภาษาแบบเจาะจง

เฉพาะเครื่อง หรือกำหนดภาษาให้กับทุกเครื่อง(ทั้งระบบ)

The system has 4 language (1 : Thai, 2 : English

3 : User Defined, 4 : User Defined.).

วิธีใช้

1. ยกหโูทรศพัท ์หรอืกด “Speaker Phone”

2. เลือกกำหนด

2.1 กำหนดภาษาแบบเจาะจงหมายเลขเครื่อง

- ภาษาที ่1   : กด “ * 5 4 4 1 # ”

- ภาษาที ่2   : กด “ * 5 4 4 2 # ”

- ภาษาที ่3   : กด “ * 5 4 4 3 # ”

- ภาษาที ่4   : กด “ * 5 4 4 4 # ”

2.2 กำหนดภาษาใหกั้บทกุเครือ่งทัง้ระบบ

- ภาษาที ่1   : กด “ * 5 4 4 * 1 # ”

- ภาษาที ่2   : กด “ * 5 4 4 * 2 # ”

- ภาษาที ่3   : กด “ * 5 4 4 * 3 # ”

- ภาษาที ่4   : กด “ * 5 4 4 * 4 # ”

3. ได้ยินเสียงยืนยัน วางหูโทรศัพท์

Operation

1. Lift the handset or press “Speaker Phone”

2. Select

2.1 Set define

- Language 1.   : Press “ * 5 4 4 1 # ”.

- Language 2.   : Press “ * 5 4 4 2 # ”.

- Language 3.   : Press “ * 5 4 4 3 # ”.

- Language 4.   : Press “ * 5 4 4 4 # ”.

2.2 Set all

- Language 1.   : Press “ * 5 4 4 * 1 # ”.

- Language 2.   : Press “ * 5 4 4 * 2 # ”.

- Language 3.   : Press “ * 5 4 4 * 3 # ”.

- Language 4.   : Press “ * 5 4 4 * 4 # ”.

3. Hang up after receive confirmation tone.

หมายเหตุ

-

Comment

-

  6. กำหนดภาษาที ่1-4                 6. Set voice language 1-4

    ระดบัผูใ้ช/้User level     All users     Control group     System control     Printing control     Relay control

    D. เกี่ยวกับระบบ                                                               System command

เลือกภาษาแบบเจาะจง

Select Language

เลือกภาษาแบบท้ังระบบ

Select Language all



D-8

    D. เกี่ยวกับระบบ                                                               System command

ในระบบจะมเีสียงเพลงพกัสายภายในตู ้4 เพลง  ตอ่

เสียงเพลงพกัสาย จากแหลง่กำเนดิเสยีงนอกตูไ้ด ้1 เพลง

และสามารถบนัทกึเสียงเพลงไดอ้กี 1 เพลง

The system has 4 internal music on hold, connect

the external sources for music on hold  and you can

record customer music.

วิธีใช้

1. ยกหโูทรศพัท ์หรอืกด “Speaker Phone”

2. เลือก

- เลือกเพลงจากโรงงาน : กด “ *536*# ”

- เลือกเพลงนอกตู้ : กด “ *5360# ”

- เลอืกเพลงที ่1 ในตู้ : กด “ *5361# ”

- เลอืกเพลงที ่2 ในตู้ : กด “ *5362# ”

- เลอืกเพลงที ่3 ในตู้ : กด “ *5363# ”

- เลอืกเพลงที ่4 ในตู้ : กด “ *5364# ”

- เลอืกบนัทกึเสียงเพลงเอง : กด “ *5365# ”

- เลอืกบนัทกึเสียงเพลงเอง : กด “ *5366# ”

- เลอืกบนัทกึเสียงเพลงเอง : กด “ *5367# ”

- เลอืกบนัทกึเสียงเพลงเอง : กด “ *5368# ”

3. ไดย้นิเสยีงยนืยนั และเสยีงเพลงทีต่อ้งการ

4. วางหูโทรศัพท์

หมายเหตุ

คำสัง่ใชง้านเพือ่บนัทกึเอง (ชว่งละ 3 นาทตีอ่เพลง)

- บนัทกึเสยีงเพลงผา่น MIC. : กด *536**[5-8]#

เมื่อกดเลือกเสียงเพลงแล้วจะได้ยินเพลงที่เลือก

โปรแกรมเกีย่วขอ้งทีส่ำคญั

- เสียงตอบรบัของระบบ P032

- กำหนดเสยีงเพลงการพกัสายจากโปรแกรม P016

Comment

Record Customer music

- Record customer music. : Press *536**[5-8]#

After press selected code, hearing selected music.

Programming

- System message assignment. P032

- Music On Hold assignment. P016

  7. เลือกเสียงเพลงพักสาย                 7. Select music on hold.

    ระดบัผูใ้ช/้User level     All users     Control group     System control     Printing control     Relay control

Operation

1. Lift the handset or press “Speaker Phone”

2. Select

- Select music from default. : Press “ *536*# ”

- Select external source. : Press “ *5360# ”

- Select music internal no.1 : Press “ *5361# ”

- Select music internal no.2 : Press “ *5362# ”

- Select music internal no.3 : Press “ *5363# ”

- Select music internal no.4 : Press “ *5364# ”

- Select customer music : Press “ *5365# ”

- Select customer music : Press “ *5366# ”

- Select customer music : Press “ *5367# ”

- Select customer music : Press “ *5368# ”

3. MOH. Appear after receive confirmation tone.

4. Hang up.

ค่าจากโรงงาน

Default.

เลือกเพลงท่ี

Select music no.
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    D. เกี่ยวกับระบบ                                                               System command

ในระบบจะมเีสียงเพลงพกัสายภายในตู ้4 เพลง    ต่อ

เสียงเพลงพักสาย จากแหล่งกำเนิดเสียงนอกตู้ได้ 1เพลง

และสามารถบนัทกึเสยีงเพลงไดอ้กี 4 เพลง  พรอ้มทัง้ฟงั

ฟังเสียงเพลงที่เลือกได้

The system has 4 internal music on hold,

connect the external sources for music on hold

and you can record customer music and listen

music select.

วิธีใช้

1. ยกหูโทรศัพท์ หรือกด “Speaker Phone”

2. เลือก

2.1 บันทึกเสียงเพลงพักสาย

- กด “ * 5 3 6 * * [5-8] # ”

2.1 ฟังเสียงเพลงพักสาย (ต้องเลือกเพลงก่อน)

- กด “ * 5 4 0 # ”

3. ไดย้นิเสยีงยนืยนั และเสยีงเพลงทีต่อ้งการ

4. วางหูโทรศัพท์

Operation

1. Lift the handset or press “Speaker Phone”

2. Select.

2.1 Record Music On Hold.

- Press “ * 5 3 6 * * [5-8] # ”

2.2 Listen Customer Music

- Press “ * 5 4 0 # ”

3. MOH. Appear after receive confirmation tone.

4. Hang up.

หมายเหตุ

คำสั่งใช้งานเพื่อฟังเสียงเพลงพักสายเอง

- เลือกเสียงเพลงพักสาย : กด *536[5-8]#

- ฟังเสียงเพลงที่บันทึก : กด *540#

เมื่อกดเลือกเสียงเพลงแล้วจะได้ยินเพลงที่เลือก

โปรแกรมเกี่ยวข้องที่สำคัญ

- เสียงตอบรบัของระบบ P032

- กำหนดเสยีงเพลงการพกัสายจากโปรแกรม P016

Comment

Lesten Customer music

- Select Music On Hold : Press *536[5-8]#

- Lesten  customer music. : Press *540#

After press selected code, hearing selected music.

Programming

- System message assignment. P032

- Music On Hold assignment. P016

  8. บันทึก/ฟังเสียงเพลงพักสาย                  8. Record/Listen music on hold.

    ระดบัผูใ้ช/้User level     All users     Control group     System control     Printing control     Relay control

บันทึกเสียงเพลง

Record music

ฟังเสียงเพลง

Listen music
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สามารถทดสอบสญัญาณกระดิง่ได ้3 แบบ คอื

1. กระดิง่ จากการเรยีก หรอืโอน จากสายนอก

2. กระดิง่ จากการเรยีกจากสายภายในอืน่

3. กระดิ่ง จากการจองสาย

Every extension can test 3 type of ringing.

1. CO. line calling.

2. Extension calling ringing.

3. Camp on ringing.

แบบที่ 1

Type 1

แบบที่ 2

Type 2

แบบที่ 3

Type 3

วิธีใช้

1. ยกหโูทรศพัท ์หรอืกด “Speaker Phone”

2. เลือกทดสอบ

- เลอืกกระดิง่แบบที ่1   : กด “ * 5 4 1 # ”

- เลอืกกระดิง่แบบที ่2   : กด “ * 5 4 2 # ”

- เลอืกกระดิง่แบบที ่3   : กด “ * 5 4 3 # ”

3. ไดย้นิเสยีงยนืยนั วางหโูทรศพัท์

4. จะได้ยินเสียงกระดิ่งดังขึ้น

Operation

1. Lift the handset or press “Speaker Phone”

2. Select test

- Select ringing type 1.   : Press “ * 5 4 1 # ”.

- Select ringing type 2.   : Press “ * 5 4 2 # ”.

- Select ringing type 3.   : Press “ * 5 4 3 # ”.

3. Hang up after receive confirmation tone.

4. Ringing on this telephone.

  9. ทดสอบสัญญาณกระด่ิง                 9. Ringing test.

    ระดบัผูใ้ช/้User level     All users     Control group     System control     Printing control     Relay control
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สามารถเปดิ/ปดิ อปุกรณไ์ฟฟา้ไดถึ้ง 32 ชดุโดยผา่น

ทางเครื่องโทรศัพท์ภายในหรือการตั้งเวลาซึ่งอิสระต่อกัน

สามารถใชคู้กั่บอปุกรณต์ดัตอ่รเีลย ์   เพือ่จา่ยพลงังานที่

เหมาะสมใหกั้บเครือ่งใชไ้ฟฟา้

วิธีใช้

1. ยกหูโทรศัพท์ หรือกด “Speaker Phone”

2. เลือกการทำงานของรีเลย์

- ปิดการทำงานของรีเลย์

กด “ * 5 6 * 0 [1-4] # ”

- ปดิการทำงานของรเีลย ์ (แบบระบชุือ่รเีลย์)

กด “ * 5 6 * 0 [Relay] # [ ] # [ ] #...”

- เปิดการทำงานของรีเลย์

กด “ * 5 6 * 1 [1-4] # ”

- เปดิการทำงานของรเีลย ์ (แบบระบชุือ่รเีลย์)

กด “ * 5 6 * 1 [Relay] # [ ] # [ ] #...”

3. จะมเีสียงยอมรบัคำสัง่ 2 beep

4. วางหูโทรศัพท์

Operation

1. Lift the handset or press “Speaker Phone”.

2. Select

- Off Relay Control.

Press “ * 5 6 * 0 [1-4] # ”.

- Off Relay Control.(Specify to Relay)

Press “ * 5 6 * 0 [Relay] # [ ] # [ ] #...”

- On Relay Control.

Press “ * 5 6 * 1 [1-4] # ”.

- On Relay Control.(Specify to Relay)

Press “ * 5 6 * 1 [Relay] # [ ] # [ ] #...”

3. If command success, Confirmation tone will present.

4. Hang up.

หมายเหตุ

โปรแกรมเกีย่วขอ้งทีส่ำคญั

- กำหนดการควบคมุรเีลย ์P263

- หมายเลขของรเีลย ์P300

- กำหนดการหนว่งเวลาปดิชดุควบคมุรเีลย ์P303

- เลอืกรเีลยใ์หก้ลบัทศิทางปดิ/เปดิ P304

- การปิด/เปิดชุดควบคุมรีเลย์ตามเวลา P309

Comment

Programming

- Relay control assignment. P263

- Number Of Relay. P300

- Relay hold time setting. P303

- Relay inverse mode. P304

- Timer control setting. P309

  10. เปิด/ปิดการทำงานของรเีลย์                 10. On/Off relay control.

    ระดบัผูใ้ช/้User level     All users     Control group     System control     Printing control     Relay control

Can On/Off electrical equipment to more 32 set

by Telephone or time set as autonomy. Can to work

with relay for to become pay energy electrical.

ปิดการทำงานของรีเลย์

Off Relay

เปิดการทำงานของรีเลย์

On Relay

แบบระบุช่ือรีเลย์

แบบระบุช่ือรีเลย์
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   11. ควบคุมการเปดิ/ปิดไฟฟา้                 11. Energy Control.

    ระดบัผูใ้ช/้User level     All users     Control group     System control     Printing control     Relay control

วิธีใช้
1. ยกหูโทรศัพท์ หรือกด “Speaker Phone”

2. เลอืก เปดิ/ปดิไฟฟา้ ครัง้ละหลายหอ้ง

2.1 ปิดไฟฟ้า

- กด “ * 5 6 0 * [Ext.No] # [Ext.No] # ”

2.2 เปิดไฟฟ้าตามเวลาที่กำหนด (P307)

- กด “ * 5 6 [1-8] * [Ext.No] # [Ext.No] # ”

2.3 เปิดตลอดเวลา

- กด “ * 5 6 9 * [Ext.No] # [Ext.No] # ”

3. เลอืกเปดิ/ปดิไฟฟา้ พรอ้มกำหนดจำนวนเงนิคา่หอ้ง

3.1 ปิด

- กด “ * 5 6 0 * [Ext.No] * [Money] # ”

3.2 เปิดตามเวลาที่กำหนด

- กด “ * 5 6 [1-8] * [Ext.No] * [Money] # ”

3.3 เปิดตลอดเวลา

- กด “ * 5 6 9 * [Ext.No] * [Money] # ”

4. จะมเีสียงยอมรบัคำสัง่ 2 beep

5. วางหูโทรศัพท์

Operation

1. Lift the handset or press “Speaker Phone”.

2. Select turn on/off Electrical by ext.No.

2.1 Turn off electrical

- Press “ * 5 6 0 * [Ext.No] # [Ext.No] # ”

2.2 Turn on electrical from setting time (P307)

- Press “ * 5 6 [1-8] * [Ext.No] # [Ext.No] # ”

2.3 Turn on electrical

- Press “ * 5 6 9 * [Ext.No] # [Ext.No] # ”

3. Selec turn on/off electrical and assign the room cost.

3.1 Close electrical

- Press “ * 5 6 0 * [Ext.No] * [Money] # ”

3.2 Turn on from setting time

- Press “ * 5 6 [1-8] * [Ext.No] * [Money] # ”

3.3 Turn on electrical

- Press “ * 5 6 9 * [Ext.No] * [Money] # ”

4. If command success, Confirmation tone will present.

5. Hang up.

Comment

Programming

- ECS. Timer. P307

- Operrated with DX-ONO, JSD-ONO

ระบบควบคมุการใชไ้ฟฟา้ ผ่านระบบโทรศพัทเ์พือ่เปน็

การตอบสนองตอ่การประหยดัพลงังาน   และควบคมุการ

ใชง้านเครือ่งใชไ้ฟฟา้ประจำหอ้งระบบ ECS.

สามารถตัง้ หมายเลขเปดิ/ปดิ  ไฟใหต้รงกบัหมายเลข

ห้อง และหมายเลขโทรศพัท์ภายในหอ้งนัน้ได้

Can control by telephone as to economize energy

and electrical control room System Assign.

Can assign On/Off room number and telephone

number inside room.

ควบคุมเปิด/ปิดไฟฟ้า

Energy Control

ปิดไฟฟ้า

Close

เปิดตามเวลาทีก่ำหนด

Select Open

เปิดตลอดเวลา

Open

เปดิ/ปดิไฟฟา้,จำนวนเงนิ

Energy Control

หมายเหตุ

โปรแกรมเกีย่วขอ้งทีส่ำคญั

- การตั้งค่าเวลาของระบบควบคุมไฟฟ้า

- ใชง้านรว่มกบัแผง DX-ONO, JSD-ONO
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ก่อนการโทรออกดว้ยหมายเลขยอ่สว่นตวั  จะตอ้งทำ

การบันทึกก่อน  โดยรหสัหมายเลขยอ่สว่นตวั (00-49)

ใชไ้ดกั้บเครือ่งทีก่ำหนดเทา่นัน้     และรหสัหมายเลขยอ่

ส่วนรวม (500-599)  ใชไ้ดกั้บเครือ่งภายในทกุเครือ่ง

ด…ู โทรออกดว้ยหมายเลขยอ่

Your abbreviated number must be stored before

using. Code 00-49 for individual speed dial and

code 500-599 for central speed dial.

Refer… Speed dialing.

วิธีใช้

1. ยกหูโทรศัพท์ หรือกด “Speaker Phone”

2. กด “ * 5 7  ”

3. กดรหสัหมายเลขยอ่ “ [00-49] # ”

- กำหนดหมายเลขย่อส่วนตัว 50 หมายเลข  เร่ิมต้ังแต่

ตำแหน่งที่ 00 ถึง 49

- กำหนดหมายเลขย่อส่วนรวม 100 หมายเลข โดยเร่ิม

ต้ังแต่ตำแหนง่ท่ี 500 ถึง 599 สำหรบัผูใ้ชท้ั้งระบบ

4. เลือก

- โทรออก : กด “9”, “*81-88 ”, “*8001-8099”

เพื่อเลือกวิธีขอสายนอก ตามด้วยหมายเลขปลาย

ทางที่ต้องการโทรออก

- โทรภายใน : กดหมายเลขภายใน

5. กด “ # ”.

6. วางหูโทรศัพท์

Operation

1. Lift the handset or press “Speaker Phone”

2. Press “ * 5 7  ”.

3. Press access code “ [00-49] # ”.

- The system allow 50 personal abbreviated

number begin at the position 00 to 49.

- The system allow 100 public abbreviated number

   begin at the position 500 to 599.

4. Select

- Outward: Press “9” , “81-88” , “8001-8099”

to access Co.line and follow by the destination

phone number.

- Inter-office: Press the internal phone number.

5. Press “ # ”.

6. Hang up.

หมายเหตุ

โปรแกรมเกีย่วขอ้งทีส่ำคญั

- กำหนดเลขหมายภายในทีใ่ช้หมายเลขยอ่ส่วนตัว

   P024

Comment

Programming

- Personal Memory Assignment. P024

    12. บันทึกหมายเลขยอ่โทรออกสว่นตัว                  12. Store personal speed dialing.

    ระดบัผูใ้ช/้User level     All users     Control group     System control     Printing control     Relay control

รหัสขอสายนอกตามดวยหมายเลขโทรออก

access Co. line code and destination phone number.

หมายเลขสายใน

internal phone number.
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    D. เกี่ยวกับระบบ                                                               System command

โปรแกรมกำหนดสถานะ ผู้ใชส้ามารถกำหนด

สถานะของหอ้งใหแ้ตกตา่งกนัได ้10 สถานะ

Program set room type. User can define room

type 10 type difference.

วิธีใช้

1. ยกหโูทรศพัท ์หรอืกด “Speaker Phone”

2. เลอืกกำหนดสถานะของหอ้ง

2.1 กำหนดสถานะของหอ้งตนเอง

      กด “ * 5 9 [0-9] # ”

2.2 กำหนดสถานะของห้องอื่น

      กด “ * 5 9 [0-9] * [Ext.No] # [Ext.No] # ”

3. จะมเีสียงยอมรบัคำสัง่ 2 beep

4. วางหูโทรศัพท์

Operation
1. Lift the handset or press “Speaker Phone”.

2. Select set room type

2.1 Set room type

          Press “ * 5 9 [0-9] # ”.

2.2 Set other room type.

  Prees “ * 5 9 [0-9] * [Ext.No] # [Ext.No] # ”

3. If command success, Confirmation tone will present.

4. Hang up.

หมายเหตุ

โปรแกรมเกี่ยวข้องที่สำคัญ

- ช่ือของสถานะห้อง P265

ผู้ใช้งานสามารถกำหนดสถานะของหอ้งได้ โดยท่ี

สถานะของห้องไม่มีผลกระทบตอ่การทำงานของ

เครือ่งภายใน (โดยกำหนดให)้

- “ 0 ” คอื ห้องวา่ง กด “ * 5 9 0 #

- “ 1 ” คอื ทำความสะอาด กด “ * 5 9 1 #

- “ 2 ” คอื เชค็เอาท์ กด “ * 5 9 2 #

- “ 3 ” คอื ยงัไม่เปดิใชง้าน กด “ * 5 9 3 #

- “ 4 ” คอื มีผู้จองแลว้ กด “ * 5 9 4 #

- “ 5 ” คอื เชค็อนิ กด “ * 5 9 5 #

- “ 6 ” คอื เชค็อนิ กด “ * 5 9 6 #

- “ 7 ” คอื เชค็อนิ กด “ * 5 9 7 #

- “ 8 ” คอื เชค็อนิ กด “ * 5 9 8 #

- “ 9 ” คอื เชค็อนิ กด “ * 5 9 9 #

Comment

 Programming

- Name of Room status. P265

Each user can set own room type.

- “ 0 ”  =  Vacant Press “ * 5 9 0 # ”

- “ 1 ”  =  Cleaning. Press “ * 5 9 1 # ”

- “ 2 ”  =  Check out. Press “ * 5 9 2 # ”

- “ 3 ”  =  Reserve. Press “ * 5 9 3 # ”

- “ 4 ”  =  Booking. Press “ * 5 9 4 # ”

- “ 5 ”  =  Check in. Press “ * 5 9 5 # ”

- “ 6 ”  =  Check in. Press “ * 5 9 6 # ”

- “ 7 ”  =  Check in. Press “ * 5 9 7 # ”

- “ 8 ”  =  Check in. Press “ * 5 9 8 # ”

- “ 9 ”  =  Check in. Press “ * 5 9 9 # ”

  13. กำหนดสถานะของห้อง                  13. Set room type.

    ระดบัผูใ้ช/้User level     All users     Control group     System control     Printing control     Relay control

กำหนดให้ห้องตนเอง

Set room type

กำหนดให้ห้องอ่ืน

Set other room type
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E. การพมิพร์ายงานโทรศพัท์

การพมิพอ่ื์นๆ และควบคมุการพมิพ์

SMDR. Printing

Other Printing and Control printing

 *556

*[Ext. no.]*[Start date]*[End date]*[List group]#

*[Ext. no.]*[Start date]*[End date]#

*[Ext. no.]#

**[Start date]*[End date]#

  *556

#[Prefix Ext.no.]*[Start date]*[End date]*[Listgroup]#

#[Prefix Ext. no.]*[Start date]*[End date]#

#[Prefix Ext. no.]#

#*[Start date]*[End date]#

  *557

*[CO. line]*[Start date]*[End date]*[List group]#

*[CO. line]*[Start date]*[End date]#

*[CO. line]#

**[Start date]*[End date]#

  *555

*[Start date]*[End date]*[List group]#

*[Start date]*[End date]#

#

*5548#

*5549#

*558

[1-9]#[Record date]#

[1-9]*[0-999999]#

[1-9]*[0-999999]*[Unit]#

[1-9]*[0-999999]*[Start Unit]*[End Unit]#

*[Ext. no.]*[Start date]*[End date]#

*[Ext. no.]#

E-3

E-3

E-3

E-3

E-5

E-5

E-5

E-5

E-6

E-6

E-6

E-6

E-7

E-7

E-7

E-8

E-8

E-9

E-11

E-11

E-11

E-13

E-13

พิมพ์รายงานการใช้โทรศัพท์ของสายใน

-ระบสุายใน, ชว่งวนัที,่ ประเภท

-ระบุสายใน, ช่วงวันที่

-ระบุสายใน ช่วงวันที่เดิม

-ทุกพอร์ตสายใน, ช่วงวันที่

พิมพ์รายงานการใช้โทรศัพท์ของสายใน

-ระบสุายใน, ชว่งวนัที,่ ประเภท

-ระบุเลขนำสายใน, ช่วงวันที่

-ระบุสายใน ช่วงวันที่เดิม

-ทุกสายใน, ช่วงวันที่

พิมพ์รายงานการใช้โทรศัพท์ของสายนอก

-ระบุสายนอก, ช่วงวันที่,ประเภท

-ระบุสายนอก, ช่วงวันที่

-ระบุสายนอก ช่วงวันที่เดิม

-ทุกสายนอก, ช่วงวันที่

พิมพ์รายงานการใช้โทรศัพท์ ตามลำดับ

-ระบุช่วงวันที่,ประเภท

-ระบุช่วงวันที่

-จากทั้งหมดจุดเริ่มต้น

ย้ายจุดเร่ิมต้นมาตำแหน่งแรกของข้อมูล

ย้ายจุดเริ่มต้นมา ณ เวลาปัจจุบัน

บันทึกและพิมพ์ใบแจ้งหนี้

-บนัทกึ วนัที ่ ในรายการใบแจง้หนี้

-บันทึก จำนวนเงิน ในรายการ

-บันทึก จำนวนเงินต่อหน่วย,

  จำนวนหนว่ย ในรายการ

-บันทึกจำนวนเงินต่อหน่วย,ช่วงหน่วย

  เร่ิมต้น และหน่วยสุดท้าย ในรายการ

-พิมพ์ใบแจ้งหนี้ ของสายใน ช่วงวันที่

-พิมพ์ใบแจ้งหน้ีของสายในช่วงวันท่ีเดิม

SMDR. Printing by extension.

-By extension, date, group.

-By extension, date.

-By extension, old date.

-All Ext. sort by port, date.

SMDR. Printing by extension.

-By extension, date, group.

-By prefix Ext. no., date.

-By prefix Ext. no, old date.

-All Ext. by Ext. no., date

SMDR. Printing by CO. line.

-By CO. line, date, group.

-By CO. line, date.

-By CO. line, old date.

-All CO. line, date.

SMDR. Printing by transaction.

-By CO. line, date, group.

-By CO. line, date.

-By CO. line, old date.

Set all data for auto SMDR.

Clear data for auto SMDR.

Setting and print Invoice.

-Setting record item date.

-Setting total amount.

-Setting amount per unit

  and total unit.

-Setting amount per unit,

  start unit and end unit.

-Print extension invoice.

-Print extension invoice with

  the old date.

หน้า/Page
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*5544#

*552

*[Ext]#

*[Ext. no.]*[Start date]*[End date]#

**[Start date]*[End date]#

*5521

*[Ext]#

*[Ext. no.]*[Start date]*[End date]#

**[Start date]*[End date]#

*5522

*[Ext]#

*[Ext. no.]*[Start date]*[End date]#

**[Start date]*[End date]#

*552

#[Ext.no]#

#[Ext. no.]*[Start date]*[End date]#

#*[Start date]*[End date]#

*5521

#[Ext.no]#

#[Ext. no.]*[Start date]*[End date]#

#*[Start date]*[End date]#

*5522

#[Ext.no]#

#[Ext. no.]*[Start date]*[End date]#

#*[Start date]*[End date]#

*559[0-9]#

*550[0-9]#

*5550*[Start date]*[End date]#

*5551*[Start date]*[End date]#

*5559*[Start date]*[Start date]#

*5540#

*5541#

*5542#

พิมพ์วงเงินที่ใช้ไป/จำกัดวงเงินของ

ทุกสายใน

พิมพ์รายงานการใช้ทั้งหมดทุก Even

ระบุสายใน

ระบุเครื่องโทรศัพท์ภายในและช่วงวันที่

ระบชุว่งเวลา ของทกุสายใน

พิมพ์รายงานผลรวม Even ต่อ 1Record

ระบุสายใน

ระบุเครื่องโทรศัพท์ภายในและช่วงวันที่

ระบชุว่งเวลา ของทกุสายใน

พิมพ์รายงานค่าใช้จ่ายรวมทั้งหมด.

ระบุสายใน

ระบุเครื่องโทรศัพท์ภายในและช่วงวันที่

ระบชุว่งเวลา ของทกุสายใน

พิมพ์รายงานการใช้เครื่อง ECS. ทุกห้อง

ระบุสายใน

ระบุเครื่องโทรศัพท์ภายใน และช่วงวันที่

ระบชุว่งเวลา ของทกุสายใน

พิมพ์รายงานผลรวม Even ต่อ 1Record

ระบุสายใน

ระบุเครื่องโทรศัพท์ภายใน และช่วงวันที่

ระบชุว่งเวลา ของทกุสายใน

พิมพ์รายงานค่าใช้จ่ายรวมทั้งหมด.

ระบุสายใน

ระบุเครื่องโทรศัพท์ภายใน และช่วงวันที่

ระบชุว่งเวลา ของทกุสายใน

พิมพ์รายงานค่าที่โปรแกรมไว้

พิมพ์คู่มือต่างๆ

พิมพ์รายงานระบบ

พิมพ์รายงานบริการ

คำนวณเงินที่ใช้

สั่งให้เครื่องพิมพ์หยุดพิมพ์

สั่งให้ขึ้นหน้ากระดาษใหม่

สั่งให้เลื่อนกระดาษ 1 หน้า

Print used & limited money.

Print ECS.

- By Room

- By Ext.no And date.

- By date all Room.

Print ECS.

- By Ext.no

- By Ext.no And date.

- By date all extension.

Print ECS.

- By Ext.no

- By Ext.no And date.

- By date all extension.

Print the system parameter.

Print Built-In Manual.

Print system usage report.

Print service command.

Print the system parameter.

Print Built-In Manual.

Print system usage report.

Print service command.

Print the system parameter.

Print Built-In Manual.

Print system usage report.

Print service command.

Print the system parameter.

Print Built-In Manual.

Print system usage report.

Print service command.

Calculate used money again.

Stop printing.

Initial paper feed.

Advance paper to the next page.

E-14

E-15

E-15

E-15

E-16

E-16

E-16

E-17

E-17

E-17

E-18

E-18

E-18

E-19

E-19

E-19

E-20

E-20

E-20

E-21

E-22

E-23

E-23

E-24

E-24

E-24

E-24

หน้า/Page
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รายงานการใชโ้ทรศพัท ์เม่ือสัง่พมิพต์ามสายในจะมี

รายการของมนิบิารร์วมออกมาดว้ย ดงันัน้หากตอ้งการ

รายงานมนิบิาร ์สามารถใชค้ำสัง่เดยีวกนั

Printing SMDR. Report and Mini Bar report use the

same command.

วันท่ีเดิม ระบุสายใน

old date by extension

ทุกพอรทสายใน ระบุชวงวันท่ี

 all extension port by date

ระบุสายใน, ชวงวันท่ี

 by extension, date

ระบุสายใน,ชวงวันท่ี, ประเภทโทร

by extension, date and list group

วิธีใช้

1. ยกหโูทรศพัท ์หรอื กดปุม่ “SP-Phone”

2. เลอืกพมิพร์ายงานการใชโ้ทรศพัทแ์ละมนิบิาร ์โดย

- ระบหุมายเลขสายใน และชว่งวนัที่

   กด  “ *556*[Ext. no.]*[Start date]*[End date] # ”

- ระบหุมายเลขสายใน ใชช้ว่งวนัทีเ่ดมิ ท่ีใชล้า่สดุ

   กด  “ *556*[Ext. no.]# ”

- ระบชุว่งวนัที ่ของทกุสายใน เรยีงตามพอรต์สายใน

   กด  “ *556**[Start date]*[End date]# ”

- ระบหุมายเลขสายใน, ช่วงวนัที ่และประเภทการโทร

   กด  “ *556*[Ext. no.]*[Start date]*[End date]*

          [List Group1-32] #  ”

3. จะมีเสียงยอมรับคำสั่ง 2 beep

4. วางหู

Operation

1. Lift the hand set or press the “SP-Phone” button.

2. Select Print SMDR., mini bar report by

- Specify extension number and date.

Press “ *556*[Ext. no.]*[Start date]*[End date]# ”.

-Specify extension number and old date.

Press “ *556*[Ext. no.]# ”.

-Specify date for all extension sort by Ext. port.

Press “ *556**[Start date]*[End date]# ”.

-Specify extension number, date and list group.

Press “ *556*[Ext. no.]*[Start date]*[End date]*

                    [List Group1-32] # ”.

3. If command success, Confirmed tone will present.

4. Hang up.

Comment

See SMDR. Printing format.

New installation system should be test recorded

and reported SMDR.

  1. พิมพก์ารใช้โทรศพัท,์ mini bar ของสายใน                1. Print SMDR., mini bar order by extension no.

    ระดบัผูใ้ช/้User level     All users     Control group     System control     Printing control     Relay control

    E. รายงานและการพิมพ์                                                       REPORT AND PRINTING

หมายเหตุ

ดูรูปแบบการพิมพ์รายงานของตู้

ตูต้ดิตัง้ใหม ่ควรตรวจสอบวา่ระบบไดบ้นัทกึข้อมลู

และเก็บไว้ภายในตู้ได้ตามต้องการแล้วหรือไม่
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การสำรองขอ้มลู เนือ่งจากขอ้มลูการใชโ้ทรศพัทภ์าย

ในตู ้อาจจะใชเ้กบ็เงนิจากผูใ้ชโ้ทรศพัท ์ดงันัน้ ผู้ดแูล

ระบบควรวางแผนการทำสำรองขอ้มูลระหว่างเดือนเพ่ือ

ปอ้งกนัไว ้เชน่ เม่ือขอ้มลูการใชม้ากกวา่ทีตู่จ้ะเกบ็ได้

(ตู ้ JSD-Series.V3 และ DIAMOND3)  นีเ้กบ็ขอ้มลู

ไดป้ระมาณ 20,000 รายการหรอืเมือ่อปุกรณเ์ส่ือม

/เสีย เส่ียงตอ่ขอ้มลูขอ้มลูสญูหาย  การสำรองขอ้มลู

ทำไดห้ลายกรณ ี  เชน่ การพมิพข้์อมลูเกบ็ไวป้ระจำ

สัปดาห ์   โดยการสง่ข้อมลูไปเกบ็ไวใ้นคอมพวิเตอร,์

โดยโปรแกรม Billing หรอื โปรแกรมสือ่สาร-

อนุกรมอ่ืนๆ

การตัง้วงเงนิ  สำหรบัผูใ้ชโ้ทรศพัทซ์ึง่เปน็การปอ้งกนั

ความสญูเสยีทีจ่ะเกดิขึน้    เนือ่งจากผูใ้ชไ้ม่ยอมชำระ

คา่โทรศพัท ์ และเงนิคำ้ประกนัการใชโ้ทรศพัท ์ ไม่

เพียงพอ

วงเงนิทีต่ัง้ไว ้จะเริม่นบัใหม ่เม่ือสัง่ปลดลอ็ค     โดย

ผู้ดแูลระบบ  (*502*[Ext. no.]#)  ไม่วา่ขณะนัน้วงเงนิ

ที่ใช้ไปจะเป็นเท่าไรแล้วก็ตาม

การคดิคา่โทรศพัทแ์ละวงเงนิการใชโ้ทรศพัท ์  อาศยั

ฐานขอ้มลูซึง่มีอยูภ่ายในตู ้  ดงันัน้อาจจะไมต่รงตาม

การใชง้านจรงิ เชน่ มือถอืหมายเลขใหม่ๆ  อตัราการ

คิดเงินอาจจะไม่ตรงตามขององค์การโทรศัพท์ฯ     หรือ

เครือ่งถกูลอ็คจากวงเงนิเตม็  ไมต่รงตามทีไ่ดก้ำหนด

ไวใ้นโปรแกรม    จงึควรมกีารปรบัปรงุตารางการคดิ

เงินสม่ำเสมอ

ในการเกบ็ขอ้มลูสามารถใชร้ะบบไลนร์เีวริส์ ซึง่จะให้

ข้อมูลที่ถูกต้องแต่จะต้องขอบริการพิเศษจากองค์การ

โทรศพัท ์ดงันัน้ หากมกีารใช ้ สายนอกทีไ่ม่มีไลนร์-ี

เวริส์   จะใชก้ารตัง้เวลาจากการใชส้ายนอก

*ระวัง ห้ามตัง้ไลนรี์เวิร์ส กับสายนอกทีไ่ม่มีบรกิารนี้

การโปรแกรมเกี่ยวข้องที่สำคัญ

1.การเกบ็ขอ้มลูการโทร P050-P055

2. เลือกให้เก็บข้อมูลการโทรที่เครื่องไหน P057

3. เลือกให้พิมพ์อัตโนมัติ P060

4. เลอืกใหพ้มิพเ์มือ่ไดร้บัคำสัง่ P061

5. เลือกภาษาไทย/อังกฤษในรายงานการพิมพ์ P065

6.กำหนดเชื ่อมต่อทางอนุกรม RS-232 P064

7.ความเร็วของอนุกรม RS-232 บนแผง CPU

8.ชว่งเวลาเริม่เกบ็บนัทกึข้อมลู P109

9.การจัดหน้ากระดาษของเครื่องพิมพ์ P066-P069

10.กลุ่มสายนอก/สายในท่ีต้องการพิมพ์ P062-P063

11.ตั้งอัตราการคิดเงินการโทรภายใน P400-P405

12.ตั้งอัตราการคิดเงินการโทรเข้า P410-P415

13.ตั้งอัตราการคิดเงินการโทรออก P420-P437

14. วงเงินการใช้โทรศัพท์ โปรแกรมที่ P251

Beware of back up your SMDR. Due to buffer

full or component failure.

Limit money credit for minimum loses.

Unlock other extension from operator will reset

the money credit used to zero.

Billing system use internal database.

You should be frequently up grade your database.

Beware of program line reverse to with out line

reverse service CO. line.

Programming

1.Recording the call. P050-P055

2.Records type all, first or last extension. P057

3.Automatic Printer Port. P060

4.Manual Printer Port. P061

5.SMDR. Report language Thai/English. P065

6.Serial interface RS232 parameter. P064

7.Setting RS232 speed at CPU card.

8.Duration time to start recording. P109

9.Paper setting. P066-P069

10.CO. Group or Ext. Group to reported. P062-P063

11.Billing charge for intercom call. P400-P405

12.Billing charge for incoming call. P410-P415

13.Billing charge for outgoing call. P420-P437

14.Money limit. P251

    E. รายงานและการพิมพ์                                                       REPORT AND PRINTING
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เหมาะสำหรบัการพมิพร์ายงานเปน็กลุม่  โดยใชเ้ลข

นำหนา้ของหมายเลขเครือ่งภายใน เชน่   พมิพร์ายงาน

ของเครือ่งทีข้ึ่นตน้ดว้ย 1 ท้ังหมด     หรอืตอ้งการพมิพ์

รายงาน เรยีงตามหมายเลขของสายใน

Printing report by group of prefix number such as

prefix number start with no.1 or   print  all extension

sort by extension number.

วันท่ีเดิม ระบุหมายเลขนําหนาสายใน

old date by prefix extension

ระบุหมายเลขนําหนา, ชวงวันท่ี

 by prefix extension, date

ทุกสายใน ระบุชวงวันท่ี

 all extension port by date

ระบุสายใน,ชวงวันท่ี, ประเภทโทร

by extension, date and list group

วิธีใช้

1. ยกหโูทรศพัท ์หรอื กดปุม่ “SP-Phone”

2. เลอืกพมิพร์ายงานการใชโ้ทรศพัทแ์ละมนิบิาร ์โดย

- ระบกุลุม่เลขนำของหมายเลขสายใน และชว่งวนัที่

กด “ *556#[Prefix Ext. no]*[Start date]*[End date]# ”

- ระบกุลุม่เลขนำฯ ใชช้ว่งวนัทีเ่ดมิ ท่ีใชล้า่สดุ

กด  “ *556#[Prefix Ext. no]# ”.

- ระบชุ่วงวันท่ี ของทุกสายในเรยีงตามหมายเลขสายใน

กด  “ *556#*[Start date]*[End date]# ”

- ระบหุมายเลขสายใน, ชว่งวนัที,่ ประเภทการโทร

กด  “ *556#[Ext. no]*[Start date]*[End date]*

             [List Group1-32] # ”.

4. วางหูโทรศัพท์

Operation

1. Lift the hand set or press the “SP-Phone” button.

2. Select Print SMDR., mini bar report by

- Specify prefix extension number and date.

Press “ *556#[P.Ext.no]*[Start date]*[End date]# ”.

- Specify prefix extension number and old date.

Press “ *556#[P. Ext. no]# ”.

- Specify date for all extension sort by Ext. no.

Press “ *556#*[Start date]*[End date]# ”.

- Specify extension number, date and list group.

Press “ *556#[Ext. no]*[Start date]*[End date]*

[List Group1-32] # ”.

4. Hang up.

หมายเหตุ

ดหูมายเหตเุพิม่เตมิ หนา้ E-3, E-4.

รปูแบบของ Start Date และ End Date

ววดดปป(ชชนน) วนัที ่2หลกั เดอืน 2 หลกั ป ีคศ. 2

หลกั ส่วนชัว่โมง 2 หลกั นาท ี2 หลกั จะไมใ่สก็่ได้

Comment

See more comment E-3, E-4.

Start Date and End Date format

DDMMYY(HHNN) Date 2 digits, Month 2 digits,

Year 2 digits, Hour and Minute are option 2 digits.

  2. พิมพ์การใช้โทรศัพท์, mini bar ระบุหมายเลขนำหน้าสายใน   2. Print SMDR., mini bar order by prefix extension no.

    ระดบัผูใ้ช/้User level     All users     Control group     System control     Printing control     Relay control
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การพมิพร์ายงานการใชโ้ทรศพัทข์องสายนอก อาจ

ใช้เพื่อเปรียบเทียบกับใบแจ้งหนี้ขององค์การโทรศัพท์

Printing SMDR. report from CO. line

ทุกพอรทสายใน ระบุชวงวันท่ี

 all extension port by date

วันท่ีเดิม ระบุสายใน

old date by extension

ระบุสายใน,ชวงวันท่ี, ประเภทโทร

by extension, date and list group

ระบุสายใน, ชวงวันท่ี

 by extension, date

วิธีใช้

1. ยกหโูทรศพัท ์หรอื กดปุม่ “SP-Phone”

2. เลอืกพมิพร์ายงานการใชโ้ทรศพัท ์โดย

- ระบหุมายเลขสายนอก และชว่งวนัที่

   กด  “ *557*[CO. line.]*[Start date]*[End date] # ”

- ระบหุมายเลขสายนอก ใชช้ว่งวนัทีเ่ดมิ ท่ีใชล้า่สดุ

   กด  “ *557*[CO. line.]# ”

- ระบชุว่งวนัที ่ของทกุสายนอก

   กด  “ *557**[Start date]*[End date]# ”

- ระบหุมายเลขสายนอก, ชว่งวนัที,่ ประเภทการโทร

   กด  “ *557*[CO. line.]*[Start date]*[End date]*

          [List Group1-32] # ”

3. จะมีเสียงยอมรับคำสั่ง 2 beep

4. วางหูโทรศัพท์

Operation

1. Lift the hand set or press the “SP-Phone” button.

2. Select Print SMDR. report by

- Specify CO. line and date.

   Press “ *557*[CO. line.]*[Start date]*[End date]# ”.

- Specify CO. line and old date.

   Press “ *557*[CO. line.]# ”.

- Specify date for all CO. line.

   Press “ *557**[Start date]*[End date]# ”.

- Specify CO. line, date and list group.

   Press “ *557*[CO. line.]*[Start date]*[End date]*

            [List Group1-32] # ”.

3. If command success, Confirmed tone will present.

4. Hang up.

หมายเหตุ

รายงานการใช้สายนอกเมื่อเปรียบเทียบกับขององค์

การโทรศัพท์ฯ     อาจจะแตกต่างกัน เนื่องจากใช้ฐาน

ข้อมลูภายในตูท่ี้ตา่งจากองคก์าร   และชว่งเวลาเริม่

เก็บขอ้มลูตา่งกนั

Comment

CO. line report may be different from TOT. Invoice

due to different database and different start record

time.

 3. พิมพก์ารใช้โทรศพัท ์ของสายนอก                  3. Print SMDR. by CO. line.

    ระดบัผูใ้ช/้User level     All users     Control group     System control     Printing control     Relay control
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เปน็การพมิพร์ายงานเรยีงตามเวลาทีเ่ก็บขอ้มลู หรอื

พิมพ์ข้อมูลที่ได้บันทึกไว้ทั้งหมด

SMDR. Report sort by transaction.

ระบุวันท่ี

specify date

จากจุดเร่ิมตน

 from start pointer

ระบุสายนอก,วันท่ี, ประเภทการโทร

by co, line date and list group

วิธีใช้

1. ยกหโูทรศพัท ์หรอื กดปุม่ “SP-Phone”

2. เลอืกพมิพร์ายงานการใชโ้ทรศพัท ์โดย

- พมิพข้์อมลูทีค่า้งในตู ้ทัง้หมด หรอื ทีไ่มเ่คยพมิพ์

   กด  “ *555# ”

- พมิพข้์อมลูในตู ้ระบชุว่งวนัที ่ตามลำดบัรายการ

   กด  “ *555*[Start date]*[End date]# ”

- พมิพข้์อมลูในตู ้ระบชุว่งวนัที ่และประเภทการโทร

   กด  “ *555*[Start date]*[End date]*

          [List Group1-32]# ”

3. จะมีเสียงยอมรับคำสั่ง 2 beep

4. วางหูโทรศัพท์

Operation

1. Lift the hand set or press the “SP-Phone” button.

2. Select Print SMDR. report by

- Lacked SMDR. Printing.

  Press “ *555# ”.

- Specify date sort by transaction.

  Press “ *555*[Start date]*[End date]# ”.

- Specify date and list group.

  Press “ *555*[Start date]*[End date]*

                   [List Group1-32]# ”.

3. If command success, Confirmed tone will present.

4. Hang up.

หมายเหตุ

*555# เพื่อพิมพ์ข้อมูลทั้งหมด รวมทั้งที่เคยพิมพ์แล้ว

เมื่อใช้คำสั่ง *5548# ก่อนการใช้ *555#

*555# เพื่อพิมพ์ข้อมูลทั้งหมดที่ไม่เคยพิมพ์ เช่น เมื่อ

กำหนดวธีิการพมิพเ์มือ่ไดร้บัคำสัง่   โปรแกรม P060

แลว้การใช ้*555# คอืการพมิพข้์อมลูถดัจากการพมิพ์

ครั้งที่แล้วที่ยังค้างอยู่ภายในตู้

List Group คอื  กลุม่หมายเลขการโทรออกวา่ตอ้งการ

ให้พิมพ์รายละเอียดหรือไม่ เช่น กลุ่ม 3  คือ รายละเอียด

การโทรทางไกล ดูโปรแกรม P428

Comment

Use *555# after *5548# command will dump all

recorded transaction.

If  you program manual mode in program P060.

This command ( *555# ) will print lacked data.

List Group is the group of outgoing number to print

detail such as group 3 = Long distance calls.

See program  P428

 4. พิมพก์ารใช้โทรศพัท ์เรียงตามลำดบัรายการ            4. Print transaction SMDR.

    ระดบัผูใ้ช/้User level     All users     Control group     System control     Printing control     Relay control
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ใช้กำหนดตำแหน่งจะเริ่มพิมพ์ข้อมูล  (เก่าสุด, ใหม่สุด)

ดว้ยการพมิพทั์นทเีม่ือสัง่ดว้ยคำสัง่ “ * 555# ”   หรือการ

พิมพ์ข้อมูลอัตโนมัติ(P060) เท่านั้น ไม่มีผลกับคำสั่งพิมพ์

อื่นๆ (ในที่นี้การสั่ง “*555#” เหมือนพิมพ์อัตโนมัติ )

ด…ู พมิพก์ารใชโ้ทรศพัท ์เรยีงตามลำดบัรายการ

Set  transaction  position  to  oldest or newest for

command   “ * 5 5 5 # ”  or  print  automatic  mode

(P060) only.   (This page: Command “ *555# ” equal to

print automatic mode.)

Refer… Print transaction SMDR.

      วิธีใช้

1. ยกหูโทรศัพท์ หรือ กดปุ่ม “SP-Phone”

2. เลือกรายงานที่ต้องการพิมพ์

- กำหนดตำแหน่งจุดเริ่มพิมพ์ข้อมูลเก่าสุด

   กด  “ * 5 5 4 8 # ”

- กำหนดตำแหนง่จดุเริม่พมิพข้์อมลูใหมสุ่ด

        กด  “ * 5 5 4 9 # ”

3. จะมเีสียงยอมรบัคำสัง่ 2 beep

4. วางหูโทรศัพท์

Operation

1. Lift the hand set or press the “SP-Phone” button.

2. Select report type.

- Set all data for automatic SMDR.

  Press “ * 5 5 4 8 # ”.

- Initial data for automatic SMDR printing.

  Press “ * 5 5 4 9 # ”.

3. If command success. Confirmed tone will present.

4. Hang up.

หมายเหตุ

ข้อมูลที่บันทึกเต็ม 20000 รายการแล้วระบบจะเริ่มวน

กลับมาบันทึกซ้ำที่ตำแหน่งท่ี 0 ไปตามลำดับอีก

เมื่อกำหนดด้วย “*5549#”  จะเริ่มข้อมูลใหม่สุดเสมอ

+เมื่อสั่งพิมพ์ด้วย “*555#” ทันทีจะได้ข้อมูลเริ่มตั้งแต่

ตำแหน่งใหม่สุด

+ถ้ากำหนดตำแหนง่แลว้ยงัไม่ส่ังพมิพ ์ เม่ือมข้ีอมลูใหม่

เพิ่มเข้ามาก่อน    ตำแหนง่จะยงัคา้งอยูท่ี่ตำแหนง่ข้อมลู

ล่าสุด   เมื่อสั่งพิมพ์ “*555#”  จะได้ข้อมูลตั้งแต่ข้อมูล

ล่าสุดถึงข้อมูลใหม่สุด

ตำแหน่งล่าสุดเกิดจากการหยุด Printer,  ปิด computer

หรือยังไม่พิมพ์

เมื่อกำหนดด้วย  “*5548#”  และพิมพด้วย “*555#”

ข้อมูลทั้งหมดจะพิมพ์ออกมา เหมาะสำหรับการกู้ข้อมูล

Comment

The system records begin at 0 to 20000 and relocated.

Setting by “*5549#” command.   The pointer will point

at the newest.

+ Set immediately print by “*555#”. The transaction will

start at newest.

+ After  setting  and  new  transaction  bring  up. The

command “*555#” will print from the last position to

the newest position, not from the real newest position.

Last position cause by pause printer,   stop computer

or new listing.

Position  setting  by   “*5548#”  and   “*555#”  . All

transaction will print from  the oldest position.Command

“*5548#” suit for recover all transaction.

  5. การย้ายตำแหน่งการพิมพ์ข้อมูลอัตโนมัติ                  5. Setting recorded data for automatic SMDR.

    ระดบัผูใ้ช/้User level     All users     Control group     System control     Printing control     Relay control

กําหนดจุดเร่ิมพิมพขอมูลตําแหนงเร่ิมตน

Set all data for automatic SMDR.

กําหนดจุดเร่ิมพิมพขอมูล ณ เวลาปจจุบัน

Initial data for automatic SMDR printing.

ตัวอย าง : การจัดเก็บขอมูลการใช งาน                                                         Exam ple : I I Iustrate transac tion positioning.

Point  at Posit ion Dat e Time Ext . Co. Dest inat ion Dial-Number Comment Dur at ion Amount

ชี้ ตําแหน ง ตําแหน ง ท่ี วัน ท่ี เวลา สาย ใน สายนอก ปลายทาง เลขหมาย สถาน ะ ระยะเวลา จ ําน วน เ งิน

0 20/7/2004 15:05 500 4 Y-NMA 234044213940 OC 0:08'57 82 *  7

…

200 21/9/2003 14:03 500 1 Y-PKT 1234076232300 OC 0:01'21 26 *  7

201 21/9/2004 15:17 500 3 Y-NMA 1234044305326 OC 0:02'36 34 *  7

ล าสุด/last 202 22/9/2003 10:24 541 2 Y-SKA 1234074236327 OC 0:00'52 18 *  7

203 24/9/2004 7:07 530 5 Y-NMA 1234044273226 OC 0:01]35 26 *  7

ใหม สุด/newest 204 24/9/2004 8:15 507 2 Y-SKA 1234074220100 OC 0:05'41 58 *  7

เก าสุด/oldest 205 20/5/2003 14:21 500 4 Y-UBN 1234045264439 OC 0:01'49 26 *  7

…

20000 20/7/2004 14:37 500 3 Y-NMA 1234044213940 OC 0:00'11 18 *  7
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  6. บันทึกวันท่ีในค่ารายการใบแจ้งหน้ี                   6. Invoice setting date.

    ระดบัผูใ้ช/้User level     All users     Control group     System control     Printing control     Relay control

เปน็การบนัทกึ วนัทีข่องรายการตา่งในใบแจง้หนี้

ด…ู บนัทกึคา่รายการใบแจง้หนี้

Input date of each item in invoice.

Refer… Invoice setting item value.

คาน้ํา

Water supply

คาเคเบิลทีวี

Cable TV.

คาเชาหอง

Room rental

คาซักรีด

Laundry

คาไฟฟา

Electricity supply

คาอาหาร

Food

คาท่ีจอดรถ

Car park

คาอ่ืนๆ

Other charge

คาโทรศัพท

Telephone

วิธีใช้

1. ยกหโูทรศพัท ์หรอื กดปุม่ “SP-Phone”

2. เลือก

บันทึกวันท่ีค่าเช่าห้อง กด  *5581#

บันทึกวันท่ีค่าน้ำ กด  *5582#

บนัทกึวนัทีค่า่ไฟฟา้ กด  *5583#

บันทึกวันท่ีค่าโทรศพัท์ กด  *5584#

บันทึกวันท่ีค่าเคเบลิทีวี กด  *5585#

บันทึกวันท่ีค่าซกัรีด กด  *5586#

บันทึกวันที่ค่าอาหารและเครื่องดื่ม กด  *5587#

บันทึกวันท่ีค่าท่ีจอดรถ กด  *5588#

บันทึกวันท่ีค่าอ่ืนๆ กด  *5589#

3. กดวนัที ่“ววดดปป”

4. กดเครื่องหมาย #

5. จะมเีสียงยอมรบัคำสัง่ 2 beep

6. วางหูโทรศัพท์

Operation

1. Lift the hand set or press the “SP-Phone” button.

2. Select

Room rental setting date. Press *5581#

Water supply setting date. Press *5582#

Electricity supply setting date. Press *5583#

Telephone charge setting date. Press *5584#

Cable TV. charge setting date. Press *5585#

Laundry charge setting date. Press *5586#

Food & Drink charge setting date. Press *5587#

Car park setting date. Press *5588#

Other fee charge setting date. Press *5589#

3. Press date “DDMMYY”.

4. Press #.

5. If command success. Confirmed tone will present.

6. Hang up.
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หมายเหตุ

เมื่อกำหนดค่าครบทุกรายการแล้วให้สั่งพิมพ์ทันที

ข้อด ี:

-ถ้าวันที่รายการแต่ละห้องที่ต้องการพิมพ์ เท่ากัน

ใหก้ำหนดวนัทีทุ่กๆ  รายการเพยีงครัง้เดยีวกอ่น

ไปกำหนดคา่รายการใหใ้บแจง้หนี ้แตล่ะหอ้ง

- ถ้าไมต่อ้งการใสว่นัที ่ในการใชง้านขอ้ 3. ไม่ตอ้ง

ใส่วันท่ี

-การกำหนดวันที่ให้รายการใดถ้ารายการนั้นไม่มี

การกำหนดค่ารายการให้ใบแจ้งหนี้รายการนั้นๆ

จะไมถู่กพมิพ์

- เปลี่ยนวันที่เฉพาะบางรายการได้

รายการอืน่ๆสามารถประยกุต ์  โดยอาศยัแนวคดิ

จากตัวอย่างได้

Comment

Setting all item and print immediately.

- If all item date equal to the next room, setting it

at the first time.

- If no need recorded date in invoice script item 3.

-No setting item value, no list in the report.

-Change each item not to all.

Please apply the examples to serve your purpose.

     E. รายงานและการพิมพ์                                                       REPORT AND PRINTING

วันท่ีรายการ

Date

# DDMMYY #

ป้อนรายการ

Setting Item
รายการใช้จ่าย Invoice Item

ค่าเช่า

ค่ามิเตอร์น้ำ

ค่ามิเตอร์ไฟ

ค่าโทรศัพท์

คา่ Cable TV

ค่าซักรีด

ค่าเครื่องดื่ม

ค่าจอดรถ

คา่อืน่ ๆ

Room rental

Water Supply

Electricity Supply

Telephone

Cable TV

Laundry

Food & Beverage

Car Park

Other Payment

* 5 5 8 1 #

* 5 5 8 2 #

* 5 5 8 3 #

* 5 5 8 4 #

* 5 5 8 5 #

* 5 5 8 6 #

* 5 5 8 7 #

* 5 5 8 8 #

* 5 5 8 9 #

ตวัอยา่ง : การปอ้นวนัทีค่า่รายการใบแจง้หนี้

            ช่อง/Col1

300909#

250909#

250909#

280909#

280909#

250909#

280909#

280909#

280909#

Example : Setting Invoice Item

            ช่อง/Col 2                ช่อง/Col 3

ตัวอย่าง

คา่เชา่ ณ วนัที ่30-09-09

คา่มเิตอรน์ำ้ ณ วนัที ่25-09-09

คา่มเิตอรไ์ฟ ณ วนัที ่25-09-09

คา่โทรศพัท ์ณ วนัที ่28-09-09

คา่ Cable TV ณ วนัที ่28-09-08

คา่ซกัรดี ณ วนัที ่25-09-09

คา่เครือ่งดืม่ ณ วนัที ่28-09-09

คา่จอดรถ ณ วนัที ่28-09-09

คา่อืน่ ๆ ณ วนัที ่28-09-09

รายการ/Item กดช่อง/Press Col. Example

1

2

3

4

5

6

7

8

9

2+3

2+3

2+3

2+3

2+3

2+3

2+3

2+3

2+3

Room rental date 30-09-09

Water Supply date 25-09-09

Electricity Supply date 25-09-09

Telephone date 28-09-09

Cable TV date 28-09-09

Laundry date 25-09-09

Food & Beverage date 28-09-09

Car Park date 28-09-09

Other Payment date 28-09-09
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เป็นการบันทึกจำนวนให้ใบแจ้งหน้ี

ดู...พิมพ์ใบแจ้งหนี้

Input your invoice data.

Refer… Print invoice.

คาน้ํา

Water supply

คาเคเบิลทีวี

Cable TV.

คาเชาหอง

Room rental

คาซักรีด

Laundry

คาไฟฟา

Electricity supply

คาอาหาร

Food

คาท่ีจอดรถ

Car park

คาอ่ืนๆ

Other charge

คาโทรศัพท

Telephone

วิธีใช้

1. ยกหโูทรศพัท ์หรอื กดปุม่ “SP-Phone”

2. กด *558

3. เลอืกปอ้นคา่ใชจ้า่ยในใบแจง้หนี ้       กด [1-9] *

4. เลือก

- ยอดเงนิรวม กด aaaaaa

- ยอดเงินต่อหน่วยและจำนวนหน่วยรวม

กด  uuuuuu*tttt

- ยอดเงินต่อหน่วยและหนว่ยเร่ิม,สุด

กด uuuuuu*ssss*eeee

- ไม่ต้องการให้พิมพ์รายงานไม่ต้องกด

5. กดเครื่องหมาย #

6. จะมเีสียงยอมรบัคำสัง่ 2 beep

7. วางหูโทรศัพท์

Operation

1. Lift the hand set or press the “SP-Phone” button.

2. Press *558

3. Select item in invoice    Press [1-9] *

4. Select

- Total amount. Press aaaaaa

- Unit price and total unit.

Press uuuuuu*tttt

- Unit price and Start unit-End unit

Press uuuuuu*ssss*eeee

- No report No press.

5. Press #.

6. If command success. Confirmed tone will present.

7. Hang up.

   7. บันทึกจำนวนเงนิ ในรายการ                 7. Setting total amount.

    ระดบัผูใ้ช/้User level     All users     Control group     System control     Printing control     Relay control

     E. รายงานและการพิมพ์                                                       REPORT AND PRINTING
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หมายเหตุ

เมื่อกำหนดค่าครบทุกรายการแล้วให้สั่งพิมพ์ทันที

ข้อด ี:

- ถ้ารายการใดของหอ้งก่อนหน้าเท่ากับห้องท่ีกำลัง

บันทึก รายการนีไ้ม่ต้องกดบันทึกอีก   เช่น ค่าเช่า

ห้อง 5,000 ทุกห้อง ให้บันทึกที่ห้องแรกเพียงครั้ง

เดียวก็พอ และจะพิมพ์ให้ทุกห้องเหมือนกัน

-การ clear  รายการโดยกด   “ * # ”  น้ัน  จะ clear

เฉพาะค่าของรายการ แต่จะไม่ clear   วันท่ี   ของ

รายการน้ัน

รายการอ่ืนๆสามารถประยุกต์ โดยอาศัยแนวคิดจาก

ตัวอย่างได้

Comment

Setting all item and print immediately.

- If some of the list equal to the next room, setting

once at the first time.

-Clear by press “ * # “  means: clear item value

not item date.

Please apply the examples to serve your purpose.

ชอง/Col 4 ชอง/Col 5 ชอง/Col 6 ชอง/Col 7
รวมราคา ราคาตอหนวย * ราคาตอหนวย * ลบรายการ

(หนวยเร่ิมตน-หนวยส้ินสุด) จํานวนหนวย ที่ไมตองการ

amount Unit price * (start unit-end unit) Unit price * total Clear item
unit

* aaaaaa # * uuuuuu * ssss * eeee # * uuuuuu * tttt # * #
 คาเชา rental * 5 5 6 1 * 5000 #

 คามิเตอรนํ้า water supply * 5 5 6 2 * 15 * 1010 * 1060 #

 คามิเตอรไฟ electricity supply * 5 5 6 3 * 10 * 110 * 190 #

 คาโทรศัพท telephone * 5 5 6 4 * 600 #

 คา Cable TV cable TV * 5 5 6 5

 คาซักผา laundry * 5 5 6 6 * 10 * 75 #

 คาเคร่ืองด่ืม food & beverage * 5 5 6 7

 คาจอดรถ car park * 5 5 6 8

 คาอ่ืน ๆ other payment * 5 5 6 9

Invoice item Setting item

             ตัวอยาง: การปอนคารายการใบแจงหน้ี                                                       Example: Setting invoice item value
ชอง/Col 1 ชอง/Col 2

รายการใชจาย ปอนรายการ

รายการ กดชอง

/item /press col
      คาเชา รวมราคา 5,000 บาท 1 2 + 4       Rental total 5,000 bath
      คามเิตอรนํ้า หนวยละ 15 บาท เริม่หนวยท่ี 2 2 + 5       Water supply 15 bath/unit start meter at 1010 

     1010 - 1080       to 1080 
      คามเิตอรไฟ หนวยละ 10 บาท เริม่หนวยท่ี 3 2 + 5       Electricity supply 10 bath/unit start meter at 110 

     110 - 190       to 190 
      คาโทรศัพท รวมราคา 800 บาท 4 2 + 4       Telephone total used 800 bath
      ไมมรีายการ คา Cable TV 5 2 + 7       Clear cable TV
      คาซักรดี หนวยละ 10 บาท รวม 75 หนวย 6 2 + 6       Laundry 10 bath/unit unit used 75
      ไมมรีายการ คาเครือ่งด่ืม 7 2 + 7       Clear food & beverage
      ไมมรีายการ คาจอดรถ 8 2 + 7       Clear car park
      ไมมรีายการ คาอ่ืนๆ 9 2 + 7       Clear other service

ตวัอยาง Example

     E. รายงานและการพิมพ์                                                       REPORT AND PRINTING
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เป็นการพิมพ์ใบแจ้งหนี้ที่ได้จัดเตรียมข้อมูลล่วงหน้า

ดู… การใสวั่นท่ีและขอ้มูลในใบแจง้หน้ี

Printing Invoice.

Refer… Input date and data in invoice.

ระบุสายใน & วันท่ี

 by Ext. & date

วันท่ีเดิม ระบุสายใน

old date by Ext.

วิธีใช้

1. ยกหโูทรศพัท ์หรอื กดปุม่ “SP-Phone”

2. เลือกรายงานที่ต้องการพิมพ์

- พมิพใ์บแจง้หนี ้ระบวุนัที่

   กด “ *558*[Ext. no.]*[Start date]*[End date] # ”

- พมิพใ์บแจง้หนี ้วนัทีเ่ดมิ

        กด “ *558*[Ext. no.] # ”

3. จะมเีสียงยอมรบัคำสัง่ 2 beep

4. วางหูโทรศัพท์

Operation

1. Lift the hand set or press the “SP-Phone” button.

2. Select report type.

- Print invoice by date.

        Press “ *558*[Ext. no]*[Start date]*[End date]# ”.

- Print invoice by old date.

   Press “ *558*[Ext. no.] # ”.

3. If command success. Confirmed tone will present.

4. Hang up.

   8. พิมพใ์บแจง้หน้ี                  8. Print Bill.

    ระดบัผูใ้ช/้User level     All users     Control group     System control     Printing control     Relay control

     E. รายงานและการพิมพ์                                                       REPORT AND PRINTING
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     E. รายงานและการพิมพ์                                                       REPORT AND PRINTING

Print report for every extension about credit limit

or credit usage.

ในการใช้งานตู ้สาขาให้มีการเก็บเงินกับผู ้ใช้

และเพื ่อ

ปอ้งกนั ความเสยีหายทีจ่ะเกดิขึน้ จากการใชโ้ทรศพัท์

สามารถจำกดัวงเงนิการใชง้านของสายในได ้สามารถ

พิมพ์วงเงินที่ตั้งไว้ และจำนวนเงินที่ใช้ไป

วิธีใช้

1. ยกหโูทรศพัท ์หรอื กดปุม่ “SP-Phone”

2. พิมพ์รายงานการใช้วงเงิน/จำกัดวงเงินทุกสายใน

กด  “ * 5 5 4 4 # ”

3. จะมเีสียงยอมรบัคำสัง่ 2 beep

4. วางหูโทรศัพท์

Operation

1. Lift the hand set or press the “SP-Phone” button.

2. Print used money & limit money.

        Press “ * 5 5 4 4 # ”.

3. If command success. Confirmed tone will present.

4. Hang up.

หมายเหตุ

จำนวนเงินที่ตั้งไว้  อาศยัฐานขอ้มลูการคดิเงนิภาย

ในตู้   ดังนั้น อาจจะไม่ตรงตามความเป็นจริง    ณ

ขณะนัน้

เนือ่งจากมหีมายเลขใหม่ๆ  ท่ีมีอตัราการคดิเงนิไม่

ตรงกบัภายในตู้ เกิดขึน้ใหมต่ลอดเวลาการสัง่ปลด

ลอ็คเครือ่งโทรศพัท ์จะทำใหว้งเงนิเปน็ศนูย์

โปรแกรมที่เกี่ยวข้องที่สำคัญ

- แก้ไขข้อมูลเพ่ือการคิดเงิน โทรภายใน P400-P405

- แก้ไขข้อมูลเพื่อการคิดเงิน โทรเข้า P410-P415

- แกไ้ขข้อมลูเพือ่การคดิเงนิ โทรออก P420-P437

- วงเงินที่ตั้งได้ 1-65535 บาท โปรแกรม P251

Comment

Money limit depends on internal billing database.

Initial  money  limits by unlock from Control &

High priority group.

Programming

- Intercom call charge. P400-P405

- Incoming call charge. P410-P415

- Outgoing call charge. P420-P437

- Assign money limit 1-65535 units. P251

   9. พิมพร์ายงานการใชว้งเงนิ/จำกดัวงเงนิ                 9. Print used money & limit money.

    ระดบัผูใ้ช/้User level     All users     Control group     System control     Printing control     Relay control
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     E. รายงานและการพิมพ์                                                       REPORT AND PRINTING

  10. พิมพร์ายงานการเปดิ/ปิด ระบบ ECS.                      10. Print ECS.

เพื่อป้องกันการรั่วไหลของรายได้และควบคุมค่าใช้

จ่าย  สามารถรายงานการเปิด/ปิดไฟฟ้าและพิมพ์ได้

โดยไมต้่องใชเ้ครือ่งคอมพวิเตอร ์ง่ายและสะดวกตอ่

การควบคุม

วิธีใช้

1. ยกหโูทรศพัท ์หรอื กดปุม่ “SP-Phone”

2. เลือกรายงานที่ต้องการพิมพ์

- พมิพแ์สดงรายงานทัง้หมดทกุ Event แบบระบุ

หมายเลขหอ้ง วนัทีเ่ดมิ

กด “ *552*[Ext.no.]”

- พมิพแ์สดงรายงานทัง้หมดทกุ Event แบบระบุ

ช่วงวันท่ี

กด  “ *552**[Start Date]*[End Date]# ”

- พมิพแ์สดงรายงานทัง้หมดทกุ Event แบบ ระบุ

หมายเลขหอ้ง, ชว่งวนัท่ี

        กด “ *552*[Ext. no.]*[Start Date]*[End Date]# ”

3. จะมเีสียงยอมรบัคำสัง่ 2 beep

4. วางหูโทรศัพท์

Operation

1. Lift the hand set or press the “SP-Phone” button.

2. Select print ECS.

- Print Even type all reporta as specify extension

Press “ *552*[Ext.no.]”

- Print Even type all reporta as specify date.

Press “ *552**[Start Date]*[End Date]# ”

- Print Even type all reporta as specify extension and date.

Press “ *552*[Ext. no.]*[Start Date]*[End Date]# ”

3. If command success. Confirmed tone will present.

4. Hang up.

    ระดบัผูใ้ช/้User level     All users     Control group     System control     Printing control     Relay control

Protect to consume and control expenses. Can

print report on/off electric.     Control is easy and

conveninet.

ระบุหมายเลขห้อง

By extension

ระบุช่วงวันท่ี

By date

ระบุหมายเลขห้อง, ช่วงวันท่ี

By extension and date

หมายเหตุ

โปรแกรมทีเ่ก่ียวขอ้งท่ีสำคัญ

- กำหนดให้บันทึกคำสั่งบริการ.P056

เช่น Set เป็น “1” แสดงรายงาน ECS.ทุกห้อง

        Set เป็น “32” แสดงรายงานECS.เฉพาะห้องท่ีมีค่าใช้จ่าย

- การตั้งค่าเวลาของระบบควบคุมไฟฟ้า. P307

- โหมดของระบบควบคุมไฟฟ้า P308

- กำหนดอัตราค่าใช้จ่าย ECS.P311

- กำหนดเวลาเตอืนเมือ่ใกลห้มดเวลาใชง้าน.P312

Comment

Programming

- Service Command to Record. P056

- ECS. Timer. P307

- ECS. Mode. P308

- ECS. Rate. P311

- ECS. Warning Times. P312
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     E. รายงานและการพิมพ์                                                       REPORT AND PRINTING

  11. พิมพร์ายงานการใชผ้ลรวม Event ต่อ 1 Record        11. Print ECS.

สามารถพิมพ์แบบแสดงรายงานการใช ้ผลรวมของ

Event ต่อ 1 Record โดยจะไม่แสดงรายละเอีดยของ

Event เช่น temp, offM เป็นต้น

วิธีใช้

1. ยกหโูทรศพัท ์หรอื กดปุม่ “SP-Phone”

2. เลือกรายงานที่ต้องการพิมพ์

- พมิพแ์สดงรายงานใชง้านผลรวมของ Event ตอ่ 1

Record แบบระบหุมายเลขหอ้ง วนัทีเ่ดมิ

กด “ *5521*[Ext.no.]”

- พมิพแ์สดงรายงานใชง้านผลรวมของ Event ตอ่ 1

Record แบบระบชุว่งวนัที่

กด “ *5521**[Start Date]*[End Date]# ”

- พมิพแ์สดงรายงานใชง้านผลรวมของ Event ตอ่ 1

Record แบบ ระบหุมายเลขหอ้ง, ชว่งวนัที่

        กด “ *5521*[Ext. no.]*[Start Date]*[End Date]# ”

3. จะมเีสียงยอมรบัคำสัง่ 2 beep

4. วางหูโทรศัพท์

หมายเหตุ

โปรแกรมทีเ่ก่ียวขอ้งท่ีสำคัญ

- กำหนดให้บันทึกคำสั่งบริการ.P056

เช่นSet เป็น “1” แสดงรายงาน ECS.ทุกห้อง

Set เป็น “32” แสดงรายงานECS.เฉพาะห้องท่ีมีค่าใช้จ่าย

- การตั้งค่าเวลาของระบบควบคุมไฟฟ้า. P307

- โหมดของระบบควบคุมไฟฟ้า P308

- กำหนดอัตราค่าใช้จ่าย ECS.P311

- กำหนดเวลาเตอืนเมือ่ใกลห้มดเวลาใชง้าน.P312

Comment

Programming

- Service Command to Record. P056

- ECS. Timer. P307

- ECS. Mode. P308

- ECS. Rate. P311

- ECS. Warning Times. P312

Operation

1. Lift the hand set or press the “SP-Phone” button.

2. Select print ECS.

- Print reports using the sum of an Event to 1

Record of specify extension

Press “ *5521*[Ext.no.]”

- Print reports using the sum of an Event to 1

Record of specify date.

Press “ *5521**[Start Date]*[End Date]# ”

- Print reports using the sum of an Event to 1

Record of specify extension and date.

Press “ *5521*[Ext. no.]*[Start Date]*[End Date]# ”

3. If command success. Confirmed tone will present.

4. Hang up.

    ระดบัผูใ้ช/้User level     All users     Control group     System control     Printing control     Relay control

You can print reports using the sum of 1 record

Event will display information such as Event, offM

etc.

ระบุหมายเลขห้อง

By extension

ระบุช่วงวันท่ี

By date

ระบุหมายเลขห้อง, ช่วงวันท่ี

By extension and date
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     E. รายงานและการพิมพ์                                                       REPORT AND PRINTING

  12. พิมพร์ายงานการใชง้านค่าใช้จ่ายรวม.                    12. Print ECS.

สามารถพิมพ์แบบแสดงรายงานจำนวนครั้งในการ

ส่ังงาน และคา่ใชจ้า่ยรวมเทา่นัน้

วิธีใช้

1. ยกหโูทรศพัท ์หรอื กดปุม่ “SP-Phone”

2. เลือกรายงานที่ต้องการพิมพ์

- พมิพแ์สดงรายงานคา่ใชจ้า่ยรวมทัง้หมด แบบระบุ

หมายเลขหอ้ง วนัทีเ่ดมิ

กด “ *5522*[Ext.no.]”

- พมิพแ์สดงรายงานคา่ใชจ้า่ยรวมทัง้หมด แบบ

ระบ ุช่วงวันท่ี

กด  “ *5522**[Start Date]*[End Date]# ”

- พมิพแ์สดงรายงานคา่ใชจ้า่ยรวมทัง้หมด แบบ

ระบหุมายเลขหอ้ง, ช่วงวันท่ี

        กด “ *5522*[Ext. no.]*[Start Date]*[End Date]# ”

3. จะมเีสียงยอมรบัคำสัง่ 2 beep

4. วางหูโทรศัพท์

Operation

1. Lift the hand set or press the “SP-Phone” button.

2. Select print ECS.

- Print report shows total costs for specify

extension

Press “ *5522*[Ext.no.]”

- Print report shows total costs for specify date.

Press “ *5522**[Start Date]*[End Date]# ”

- Print report shows total costs for specify

extension and date.

Press “ *5522*[Ext. no.]*[Start Date]*[End Date]# ”

3. If command success. Confirmed tone will present.

4. Hang up.

    ระดบัผูใ้ช/้User level     All users     Control group     System control     Printing control     Relay control

You can print a report showing the number of

commands. And total cost only.

ระบุหมายเลขห้อง

By extension

ระบุช่วงวันท่ี

By date

ระบุหมายเลขห้อง, ช่วงวันท่ี

By extension and date

หมายเหตุ

โปรแกรมทีเ่ก่ียวขอ้งท่ีสำคัญ

- กำหนดให้บันทึกคำสั่งบริการ.P056

เช่น Set เป็น “1” แสดงรายงาน ECS.ทุกห้อง

        Set เป็น “32” แสดงรายงานECS.เฉพาะห้องท่ีมีค่าใช้จ่าย

- การตั้งค่าเวลาของระบบควบคุมไฟฟ้า. P307

- โหมดของระบบควบคุมไฟฟ้า P308

- กำหนดอัตราค่าใช้จ่าย ECS.P311

- กำหนดเวลาเตอืนเมือ่ใกลห้มดเวลาใชง้าน.P312

Comment

Programming

- Service Command to Record. P056

- ECS. Timer. P307

- ECS. Mode. P308

- ECS. Rate. P311

- ECS. Warning Times. P312
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     E. รายงานและการพิมพ์                                                       REPORT AND PRINTING

   13. พิมพร์ายงานการเปดิ/ปิด ระบบ ECS.                      13. Print ECS.

เพื่อป้องกันการรั่วไหลของรายได้และควบคุมค่าใช้

จ่าย สามารถรายงานการเปิด/ปิดไฟฟ้า และพิมพ์ได้

โดยไมต่อ้งใชเ้ครือ่งคอมพวิเตอร ์   ง่ายและสะดวกตอ่

การควบคุม

วิธีใช้

1. ยกหโูทรศพัท ์หรอื กดปุม่ “SP-Phone”

2. เลือกรายงานที่ต้องการพิมพ์

- พมิพ ์ระบหุมายเลขนำหนา้หอ้ง

กด “*552#[Ext no.]# ”

- พมิพ ์ทุกหมายเลขหอ้ง, ระบวุนัที่

กด “ *552#*[Start Date]*[End Date]# ”

- พมิพ ์ระบหุมายเลขนำหนา้หอ้ง, ระบวุนัที่

กด “ *552#[Ext. no.]*[Start Date]*[End Date]# ”

3. จะมเีสียงยอมรบัคำสัง่ 2 beep

4. วางหูโทรศัพท์

Operation

1. Lift the hand set or press the “SP-Phone” button.

2. Select print ECS.

- Print Even type all reporta as specify extension.

Press “ *522#[Ext no.]#”

- Print Even type all reporta as specify date.

Press “ *552#*[Start Date]*[End Date]# ”

- Print Even type all reporta as specify extension

and date.

Press “ *552#[Ext. no.]*[Start Date]*[End Date]# ”

3. If command success. Confirmed tone will present.

4. Hang up.

    ระดบัผูใ้ช/้User level     All users     Control group     System control     Printing control     Relay control

Protect to consume and control expenses. Can

print report on/off electric.     Control is easy and

conveninet.

ระบุหมายเลขห้อง

By extension

ระบุช่วงวันท่ี

By date

ระบุหมายเลขห้อง, ช่วงวันท่ี

By extension and date

หมายเหตุ

โปรแกรมทีเ่ก่ียวขอ้งท่ีสำคัญ

- กำหนดให้บันทึกคำสั่งบริการ.P056

เช่น Set เป็น “1” แสดงรายงาน ECS.ทุกห้อง

        Set เป็น “32” แสดงรายงานECS.เฉพาะห้องท่ีมีค่าใช้จ่าย

- การตั้งค่าเวลาของระบบควบคุมไฟฟ้า. P307

- โหมดของระบบควบคุมไฟฟ้า P308

- กำหนดอัตราค่าใช้จ่าย ECS.P311

- กำหนดเวลาเตอืนเมือ่ใกลห้มดเวลาใชง้าน.P312

Comment

Programming

- Service Command to Record. P056

- ECS. Timer. P307

- ECS. Mode. P308

- ECS. Rate. P311

- ECS. Warning Times. P312
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     E. รายงานและการพิมพ์                                                       REPORT AND PRINTING

   14. พิมพร์ายงานการเปดิ/ปิด ระบบ ECS.                      14. Print ECS.

วิธีใช้

1. ยกหโูทรศพัท ์หรอื กดปุม่ “SP-Phone”

2. เลือกรายงานที่ต้องการพิมพ์

- พมิพแ์สดงรายงานใชง้านผลรวมของ Event ตอ่ 1

Record ระบหุมายเลขนำหนา้หอ้ง

กด “*5521#[Ext no.]# ”

- พมิพแ์สดงรายงานใชง้านผลรวมของ Event ตอ่ 1

Record ทุกหมายเลขหอ้ง, ระบวุนัที่

กด “ *5521#*[Start Date]*[End Date]# ”

- พมิพแ์สดงรายงานใชง้านผลรวมของ Event ตอ่ 1

Record ระบหุมายเลขนำหนา้หอ้ง, ระบวุนัที่

กด “ *5521#[Ext. no.]*[Start Date]*[End Date]# ”

3. จะมเีสียงยอมรบัคำสัง่ 2 beep

4. วางหูโทรศัพท์

Operation

1. Lift the hand set or press the “SP-Phone” button.

2. Select print ECS.

- Print reports using the sum of an Event to 1

Record of specify extension.

Press “ *5221#[Ext no.]#”

- Print reports using the sum of an Event to 1

Record of specify date.

Press “ *5521#*[Start Date]*[End Date]# ”

- Print reports using the sum of an Event to 1

Record of specify extension and date.

Press “ *5521#[Ext. no.]*[Start Date]*[End Date]# ”

3. If command success. Confirmed tone will present.

4. Hang up.

    ระดบัผูใ้ช/้User level     All users     Control group     System control     Printing control     Relay control

ระบุหมายเลขห้อง

By extension

ระบุช่วงวันท่ี

By date

ระบุหมายเลขห้อง, ช่วงวันท่ี

By extension and date

หมายเหตุ

โปรแกรมทีเ่ก่ียวขอ้งท่ีสำคัญ

- กำหนดให้บันทึกคำสั่งบริการ.P056

เช่น Set เป็น “1” แสดงรายงาน ECS.ทุกห้อง

        Set เป็น “32” แสดงรายงานECS.เฉพาะห้องท่ีมีค่าใช้จ่าย

- การตั้งค่าเวลาของระบบควบคุมไฟฟ้า. P307

- โหมดของระบบควบคุมไฟฟ้า P308

- กำหนดอัตราค่าใช้จ่าย ECS.P311

- กำหนดเวลาเตอืนเมือ่ใกลห้มดเวลาใชง้าน.P312

Comment

Programming

- Service Command to Record. P056

- ECS. Timer. P307

- ECS. Mode. P308

- ECS. Rate. P311

- ECS. Warning Times. P312

สามารถพิมพ์แบบแสดงรายงานการใช ้ผลรวมของ

Event ต่อ 1 Record โดยจะไม่แสดงรายละเอีดยของ

Event เช่น temp, offM เป็นต้น

You can print reports using the sum of 1 record

Event will display information such as Event, offM

etc.
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   15. พิมพร์ายงานการเปดิ/ปิด ระบบ ECS.                      15. Print ECS.

วิธีใช้

1. ยกหโูทรศพัท ์หรอื กดปุม่ “SP-Phone”

2. เลือกรายงานที่ต้องการพิมพ์

- พมิพแ์สดงรายงานคา่ใชจ้า่ยรวมทัง้หมด แบบ

ระบุหมายเลขนำหนา้ห้อง

กด “*5522#[Ext no.]# ”

- พมิพแ์สดงรายงานคา่ใชจ้า่ยรวมทัง้หมด แบบ

ทุกหมายเลขหอ้ง, ระบวุนัที่

กด “ *5522#*[Start Date]*[End Date]# ”

- พมิพแ์สดงรายงานคา่ใชจ้า่ยรวมทัง้หมด แบบ

ระบหุมายเลขนำหนา้ห้อง, ระบวัุนท่ี

กด “ *5522#[Ext. no.]*[Start Date]*[End Date]# ”

3. จะมเีสียงยอมรบัคำสัง่ 2 beep

4. วางหูโทรศัพท์

Operation

1. Lift the hand set or press the “SP-Phone” button.

2. Select print ECS.

- Print report shows total costs for specify

extension.

Press “ *5222#[Ext no.]#”

- Print report shows total costs for specify date.

Press “ *5522#*[Start Date]*[End Date]# ”

- Print report shows total costs for specify

extension and date.

Press “ *5522#[Ext. no.]*[Start Date]*[End Date]# ”

3. If command success. Confirmed tone will present.

4. Hang up.

    ระดบัผูใ้ช/้User level     All users     Control group     System control     Printing control     Relay control

ระบุหมายเลขห้อง

By extension

ระบุช่วงวันท่ี

By date

ระบุหมายเลขห้อง, ช่วงวันท่ี

By extension and date

สามารถพิมพ์แบบแสดงรายงานจำนวนครั้งในการ

ส่ังงาน และคา่ใชจ้า่ยรวมเทา่นัน้

You can print a report showing the number of

commands. And total cost only.

หมายเหตุ

โปรแกรมทีเ่ก่ียวขอ้งท่ีสำคัญ

- กำหนดให้บันทึกคำสั่งบริการ.P056

เช่น Set เป็น “1” แสดงรายงาน ECS.ทุกห้อง

        Set เป็น “32” แสดงรายงานECS.เฉพาะห้องท่ีมีค่าใช้จ่าย

- การตั้งค่าเวลาของระบบควบคุมไฟฟ้า. P307

- โหมดของระบบควบคุมไฟฟ้า P308

- กำหนดอัตราค่าใช้จ่าย ECS.P311

- กำหนดเวลาเตอืนเมือ่ใกลห้มดเวลาใชง้าน.P312

Comment

Programming

- Service Command to Record. P056

- ECS. Timer. P307

- ECS. Mode. P308

- ECS. Rate. P311

- ECS. Warning Times. P312
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พิมพ์รายงานค่าต่างๆที่ได้โปรแกรมไว้ในตู้

ด…ู คูมื่อการโปรแกรม

Print the system parameter.

Refer… Programming manual.

วิธีใช้

1. ยกหโูทรศพัท ์หรอื กดปุม่ “SP-Phone”

2. เลือกรายงานที่ต้องการพิมพ์

ท่ีใชข้องสว่นกลาง P0XX กด  “ *5590# ”

ส่วนของสายนอก P1XX กด  “ *5591# ”

ส่วนของสายใน (กลางวนั/กลางคนื) P2XX

กด  “ *5592# ”

ส่วนของการตรวจจบั  P3XX กด  “ *5593# ”

ส่วนของการคดิเงนิ P4XX กด  “ *5594# ”

ฐานเวลาของระบบ P8XX กด  “ *5598# ”

โปรแกรมทั้งหมด กด  “ *5599# ”

3. จะมีเสียงยอมรับคำสั่ง 2 beep

4. วางหูโทรศัพท์

Operation

1. Lift the hand set or press the “SP-Phone” button.

2. Select parameter report type.

System parameter P0XX. Press “ *5590# ”.

CO. line parameter P1XX. Press “ *5591# ”.

Extension (Day/Night) P2XX. Press “ *5592# ”.

Sensor P3XX. Press “ *5593# ”.

Billing parameter P4XX. Press “ *5594# ”.

Time base parameter P8XX. Press “ *5598# ”.

All parameter. Press “ *5599# ”.

3. If command success. Confirmed tone will present.

4. Hang up.

   16. พิมพร์ายงานค่าท่ีโปรแกรม                 16. Print system parameter.

    ระดบัผูใ้ช/้User level     All users     Control group     System control     Printing control     Relay control

ส่วนกลาง

System

สายนอก

CO. line

สายใน(กลางวัน/กลางคืน)

Extension(Day/Night)

การตรวจจับ

Sensor

การคิดเงิน

Billing

ฐานเวลา

Time base

ทั้งหมด

All parameter
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เปน็การพมิพค์ูมื่อตา่งๆของตู ้  ออกทางเครือ่งพมิพ์

หรอืคอมพวิเตอร ์เพือ่การใชง้านทีถู่กตอ้ง และสามารถ

เก็บไว้ร่วมกับตู้ตลอดเวลา

Print built-in manual.

พิมพดัชนีการใชงาน

Print code index.

พิมพดัชนีการใชงาน

Print user Index.

พิมพคูมือการโปรแกรม

Print programming manual.

พิมพคูมือการติดตั้ง

Print installation manual.

พิมพคําแนะนําเพิ่มเติม

Print application note.

พิมพอางอิง Version

Print revision note.

พิมพรายงานการใชโทรศัพทในรูปแบบ CSS Protocal

Print SDMR & CCS Protocal.

วิธีใช้

1. ยกหโูทรศพัท ์หรอื กดปุม่ “SP-Phone”

2. เลือกรายงานที่ต้องการพิมพ์

- พมิพด์ชันกีารใชง้าน

กด  “ * 5 5 0 0 # ”

- พมิพด์ชันกีารใชง้าน

กด  “ * 5 5 0 1 # ”

- พมิพค์ูมื่อโปรแกรม

กด  “ * 5 5 0 2 # ”

- พิมพ์คู่มือการติดตั้ง

กด  “ * 5 5 0 3 # ”

- พิมพ์คำแนะนำเพิ่มเติม

กด  “ * 5 5 0 4 # ”

- พมิพร์ายงานการใชโ้ทรศพัทใ์นแบบ CCS Protocal

กด  “ * 5 5 0 5 # ”

- พิมพ์อ้างอิง Version

กด  “ * 5 5 0 9 # ”

3. จะมีเสียงยอมรับคำสั่ง 2 beep

4. วางหูโทรศัพท์

Operation

1. Lift the hand set or press the “SP-Phone” button.

2. Select report type.

- Print code index.

Press “ * 5 5 0 0 # ”.

- Print user index.

Press “ * 5 5 0 1 # ”.

- Print programming manual.

Press “ * 5 5 0 2 # ”.

- Print installation manual (reserve).

Press “ * 5 5 0 3 # ”.

- Print application note.

Press “ * 5 5 0 4 # ”.

- Print SMDR & CCS Protocal

Press “ * 5 5 0 5 # ”.

- Print revision note.

Press “ * 5 5 0 9 # ”.

3. If command success. Confirmed tone will present.

4. Hang up.

  17. พิมพ์คู่มือต่างๆ                 17. Print system manual.

    ระดบัผูใ้ช/้User level     All users     Control group     System control     Printing control     Relay control
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     E. รายงานและการพิมพ์                                                       REPORT AND PRINTING

         การพมิพร์ายงานของ

1. ระบบ เชน่ การเปดิตู,้การเขา้โปรแกรม หรอืการสัง่

ปลดลอ็คการโทรออกของเครือ่งภายในอืน่

2. บรกิาร เชน่ การใชร้ะบบการตัง้ปลกุ

Print report from

1. System report about Power-On, Access program,

Unlock other extension.

2. Service report about Morning call (Wake up).

รายงานระบบ

Print system report.

รายงานบริการ

 Print service report.

วิธีใช้

1. ยกหโูทรศพัท ์หรอื กดปุม่ “SP-Phone”

2. เลือกรายงานที่ต้องการพิมพ์

2.1พิมพ์เวลาที่เปิดระบบ,เวลาที่เข้าโปรแกรมระบบ,

พิมพ์รายงานปลดล็อควงเงิน

กด “ * 5 5 5 0 * [Start Date] * [End Date] # ”

2.2พิมพ์พิมพ์รายงานการตั้งปลุกและรับสายการตั้งปลุก

กด “ * 5 5 5 1 * [Start Date] * [End Date] # ”

3. จะมีเสียงยอมรับคำสั่ง 2 beep

4. วางหูโทรศัพท์

Operation

1. Lift the hand set or press the “SP-Phone” button.

2. Select report type.

2.1 Print system start time, programming access time.

Print unlocked credit limit outward dialing.

Press  “ * 5 5 5 0 * [Start Date] * [End Date] # ”.

2.2 Print print morning call report

Press  “ * 5 5 5 1 * [Start Date] * [End Date] # ”.

3. If command success. Confirmed tone will present.

4. Hang up.

หมายเหตุ
รายงานการเปดิระบบ ,      ร ายงานการเขา้ระบบ

โปรแกรมตู,้   รายงานการปลดลอ็คเครือ่งโทรศพัท์

ภายใน เป็นรายงานท่ีไม่ตอ้งโปรแกรม ระบบจะเกบ็

ข้อมลูอตัโนมตัิ

โปรแกรมที่เกี่ยวข้องที่สำคัญ

ในการพิมพ์รายงานการตั้งปลุกและรับสายการปลุก

จะตอ้งโปรแกรมใหใ้ชไ้ดก่้อน P056

Comment
Power-On report, Access program report and

Unlock extension are automatically recorded.

Programming

Service command to recorded P056.

  18. พิมพ์รายงานระบบหรือรายงานบริการ                18. Print System usage report or service command report.
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     E. รายงานและการพิมพ์                                                       REPORT AND PRINTING

การคดิเงนิการใชโ้ทรศพัท ์แบง่ออกเปน็ 3 ชนดิคอื

1. คดิเงนิการโทรภายใน , 2. คิดเงินการโทรเข้า

3. คดิเงนิการโทรออกสายนอก

Calculate used money 3 types.

1. Intercom call charge. , 2. Incoming call charge.

3. Outgoing call charge.

วิธีใช้

1. ยกหโูทรศพัท ์หรอื กดปุม่ “SP-Phone”

2. กด “ * 5 5 5 9 * [Start Date] * [Start Date] # ”

3. จะมเีสียงยอมรบัคำสัง่ 2 beep

4. วางหูโทรศัพท์

Operation

1. Lift the hand set or press the “SP-Phone” button.

2.  Press “ * 5 5 5 9 *[Start Date] *[Start Date] # ”

3. If command success. Confirmed tone will present.

4. Hang up.

หมายเหตุ

โปรแกรมเกีย่วขอ้งทีส่ำคญั

- โปรแกรมเกีย่วกบัการคดิเงนิ P400-P452

Comment

Programming.

- Calculate used money P400-P452

   19. คำนวณเงินท่ีใช้                 19. Calculate used money again.
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ในการพิมพ์รายงาน บางครั้ง อาจจะต้องการสั่งให้ตู้

หยดุพมิพเ์นือ่งจากกระดาษตดิ หรอืสัง่ตูใ้หข้ึ้นหนา้ใหม่

เพือ่จดัหวักระดาษ   หรอือาจจะใหตู้ส่ั้งเลือ่นกระดาษ 1

หนา้ เพือ่ใหต้รงกบัรอบฉกีและตัง้หัวกระดาษใหม่

Control printer from PBX. System.

1. Stop printing.

2. Initial paper feed.

3. Advance paper to the next page.

หยุดการพิมพ

Stop printing

กําหนดหนากระดาษใหม

Initial paper feeding.

ส่ังเลื่อนกระดาษ 1 หนา

Advance paper to the next page.

วิธีใช้

1. ยกหโูทรศพัท ์หรอื กดปุม่ “SP-Phone”

2. เลือกคำสั่ง

- ส่ังหยดุการพมิพ์

กด  “ * 5 5 4 0 # “

- กำหนดหนา้กระดาษใหม่

กด  “ * 5 5 4 1 # “

- ส่ังเลือ่นกระดาษ 1 หนา้

กด  “ * 5 5 4 2 # “

3. จะมเีสียงยอมรบัคำสัง่ 2 beep

4. วางหูโทรศัพท์

Operation

1. Lift the hand set or press the “SP-Phone” button.

2. Select command.

- Stop printing.

Press “ * 5 5 4 0 # “.

- Initial paper feed.

Press “ * 5 5 4 1 # “.

- Advance paper to the next page.

Press “ * 5 5 4 2 # “.

3. If command success. Confirmed tone will present.

4. Hang up.

  20. ควบคมุเครือ่งพมิพ/์การพมิพ์               20. Control printer.
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บน Web Page การ์ด IPX สามารถเข้าไป Config รายละเอียดการใช้งานได้ หลายส่วนด้วยกัน โดยโปรแกรม Web Browser ท่ี

Support(แนะนำให้ใช้งาน)บน Web Page การ์ด IPX คือ “Mozilla Firefox” มีข้ันตอนการเข้าใช้งานดังน้ี

1. เปิดโปรแกรม Web Browser

2. ใส่ค่า IP Address ของการ์ด IPX ท่ีโปรแกรม Web Broswer, ค่าจากโรงงาน(Default)คือ IP: 192.168.1.81

*หมายเหตุ: เราสามารถเข้าไปกำหนดค่าเก่ียวกับ Network ของการ์ด IPX ได้ท่ี P(Program) ของ IP-PBX, โดยมี P(Program)

ท่ีเก่ียวข้องดังน้ี P084 IP Address (Default:192.168.1.81), P084 Subnet Mask (Default:255.255.255.0), P086 Gateway (De-

fault:0.0.0.0), P087 DNS Server (Default:0.0.0.0)

  1. การเขา้ใช้งาน Web Page การ์ด IPX

ใส่ค่า Username

3. เม่ือกด  Enter  จะพบกบัหนา้ Web Page หนา้แรกของการด์ IPX, ใส ่Username (Default: admin), ใส ่Password

(Default:1234) จากน้ัน คลิกกดปุ่ม Login สู่ระบบ

ใส่ค่า Password

คลิกปุ่ม Login เพื่อเข้าระบบ

ใส่ค่า IP Address ของการ์ด IPX

4. เม่ือ Login เข้าสู่ระบบแล้ว จะพบกับ Web Page แสดงเมนูต่างๆ, เราสามารถส่ังให้การ์ด IPX,ให้ Reboot ตัวเองได้โดยคลิกกดปุ่ม

Reboot, และแสดงหัวข้อการใช้งานคือ Active Channals, SIP Status, SIP Hunting, SIP Trunk Route, Trunk Concurrent, System Info, Up

Firmware โดยจะกล่าวถึงรายละเอียดในหัวข้อลำดับถัดไป

คลิกปุ่ม Reboot เพื่อ Reboot การ์ด IPX

แสดงหัวข้อของการใช้งาน

    F. การใช้งานการ์ด IPX                                                        IPX CARD USER
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Active Channel จะแสดงสถานะของ Channel ตา่งๆ วา่ในขณะนัน้มกีารใชง้านบนการด์ IPX อะไร จะทำใหเ้ราทราบวา่

เกิดเหตุการณ์ต่างๆ  ท่ีเกิดข้ึน เช่น หมายเลขน้ี โทรเรียกไปหมายหมายเลขใด, เกิด Status อย่างไร

  2. Active Channal

1 2 3

1. Channel, จะแสดงสถานะว่าใช้งาน Channel ช่อง ไหนอยู่

2. Status, บอกสถานะ ของผู้ใช้งานว่า ขณะในอยู่ในสถานะอะไร เช่น

- Ringing คือสภาวะ ถูกเรียกด้วยสัญญาณกระด่ิง

- Up คือสภาวะ การสนทนา

- ฺBusy คือ เรียกติดต่อไม่ได้ปลายทาง เป็นต้น

3. Caller คือ จะแสดงหมายเลขของผู้ใช้งาน, ไม่ว่าจะเป็นผู้เรียก, ผู้ถูกเรียก เป็นต้น

*หมายเหตุ: ความหมายของ “Active Channel” อาจไม่ตรงกับส่ิงผู้ใช้คิด เช่น การคุยกัน 1 คู่สาย (2 ผ่าย) หน้าจอจะแสดง 2

Channel  เป็นต้น

    F. การใช้งานการ์ด IPX                                                        IPX CARD USER
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  3. SIP Status

SIP Status จะแสดงสถานะ ต่างๆ ของ SIP ในขณะน้ัน เช่น ในระบบมี SIP Phone ก่ีเคร่ือง, มี SIP Trunk อยู่หรือไม่, มี Tie Line

อยู่หรือไม่ โดยใน SIP Status จะมีหัวข้อย่อยอยู่ 2 หัวข้อ คือ 1. Peers, 2. Trunks

หัวข้อ SIP Status

หัวข้อย่อย Peers

หัวข้อย่อย Trunks

1. หัวข้อ Peers, เพ่ือดูแสดงสถานะของ SIP ท้ังหมดไม่ว่าจะเป็น SIP Tie Line, SIP Trunk, SIP Phone โดยจะบอกรายละเอยีด เช่น  มี

     การลงทะเบียนใช้งานหรือยัง, มาจาก IP Address เท่าไหร่ เป็นต้น

แสดงรายการ Tie Line

แสดงรายการ SIP Trunk

แสดงรายการ SIP Phone

2. หัวข้อ Trunks, เพ่ือดูแสดงสถานะของ SIP Trunk ว่าทะเบียนอยู่ท่ี Server ไหน มีช่ือ Username อะไรบ้าง, Status ลงทะเบียนอยู่หรือไม่

แสดงรายการของ SIP Trunk

    F. การใช้งานการ์ด IPX                                                        IPX CARD USER
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  4. SIP Hunting

ข้ันตอนการกำหนดค่า SIP Hunting

1.  กำหนด/โปรแกรม รายละเอียด SIP Hunting

2.  กดปุ่ม Save เพ่ือบันทึก SIP Hunting

3. กดปุ่ม Activate Changes เพ่ือเปล่ียนแปลง SIP Hunting

 

3. คลิกกดปุ่ม Activate Changes

1.กำหนดรายละเอียด SIP Hunting

2.กด Save เพื่อบันทึกค่า

ในหน้า Web Page ของ SIP Hunting แสดงอะไรบ้าง

1. ช่องกำหนด หมายเลขนำหมู่ของ SIP Hunting, ใส่หมายเลขนำหมู่ของ Hunting (ต้องโปรแกรมใช้งานหมายเลขนำหมู่

                       SIP Hunting ท่ี P080 SIP-Phone Number ดว้ย)

2. ช่องกำหนด ชนิดของ Hunting โดยสามารถกำหนดได้ 2 ชนิดคือ Broadcast(เรียกทุกเคร่ืองพร้อมกัน), Terminate(

                      เริ่มต้นเครื่องแรกตามลำดับ)

3. ช่องกำหนด สมาชิกของ SIP Hunting, ใส่หมายเลข SIP Phone ท่ีต้องการเป็นสมาชิก Hunting น้ันๆ   หากมีสมาชิก

     หลายลำดับให้ใส่เคร่ืองหมายเลข “,” ค่ันระหว่างหมายเลข เช่น มี 3 สมาชิก(101-103) โปรแกรมคือ 101,102,

    103

1 2 3

    F. การใช้งานการ์ด IPX                                                        IPX CARD USER
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ตัวอย่างการโปรแกรมใช้งาน

ให้มีหมายเลขนำหมู่เป็น “5” ชนิดของ Hunting เป็น “Terminated” มีหมายเลขสมาชิก SIP Huntingคือ 2001 และ 2002

ข้ันตอนการโปรแกรม

1. โปรแกรมท่ี (P)Program ท่ีตู้สาขาฯ ท่ี P080 SIP-Phone Number, P081 SIP-Password โดย SIP1  โปรแกรมใช้งานเป็น

                          SIP Phone หมายเลข 2001, SIP2 โปรแกรมใช้งานเป็น SIP Phone หมายเลข 2001,SIP3 โปรแกรมใช้งานเป็นหมายเลข

    นำหมู่คือหมายเลข “5”

** หมายเลขทุกคร้ังท่ีมีการเปล่ียนแปลง/แก้ไข (P)Program ท่ีเก่ียวกับ SIP จะต้อง Reset ระบบทุกคร้ัง

2. โปรแกรมท่ี Web Page ของ SIP Hunting คือ ให้หมายเลขนำหมู่เป็น 5, ชนิดของ Hunting เป็น Terminated, Member คือ

                     2001และ 2002

ผลของโปรแกรม

เม่ือกดหมายเลข 5 จะเรียกหมายเลขสมาชิก 2001 และ 2002 แบบ Terminated

    F. การใช้งานการ์ด IPX                                                        IPX CARD USER
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  5. SIP Trunk Route

โดยปกติแล้วการท่ีจะโทรออกไปสายนอก โดยผ่านตู้สาขาฯ น้ัน จะต้อง กดเรียกหาเส้นทางโทรออกก่อน จึงจะสามารถโทรออกได้

โดย จะต้องกด “9” (Automatic Outward Dialing)ก่อนจึงจะโทรออกสายนอกได้ หรือกด “*81-*88”(Trunk Access 1-8) เช่นเดียวกัน เช่น

ต้องการโทรไปเบอร์มือถือ 0812345678 จะต้อง กด 9(ได้ยินสัญญาณDial Tone) จากน้ันจึงจะกดโทรออกเบอร์มือถือ 0812345678 ได้

ถ้าโทรออกสายนอก โดยไม่กดเรียกหาเส้นทางโทรออกจะเป็นอย่างไร?

จะไม่สามารถโทรออกสายนอกได้  ระบบจะมองหมายเลขท่ีโทรออกน้ันเป็นหมายเลขภายใน(Extension) จึงทำให้โทรได้เฉพาะ

ภายในระบบตู้สาขาฯ เท่าน้ัน ไม่สามารถโทรออกสายนอกได้

SIP Trunk Route คืออะไร

SIP Trunk Route จะทำให้การโทรออกผ่านสายนอกน้ัน ไม่ต้อง กดเรียกหาเส้นทางโทรออก (ใช้ได้เฉพาะ VoIP Phone เท่าน้ัน

Single Line ใช้กับ SIP Trunk Route ไม่ได้) เช่น เม่ือยกหูโทรศัพท์(VoIP Phone)แล้วสามารถกดโทรออกได้เลย โดย  จะต้องมีการกำหนด

Pattern ท่ี SIP Trunk Route ให้ตรงกับ หมายเลขท่ีจะโทรออกด้วย และเส้นทางการโทรออก(Trunk)จะต้องเป็น สายนอกแบบ VoIP เท่าน้ัน

จึงจะใช้งานได้

ในหน้า Web Page ของ SIP Trunk Route แสดงอะไรบ้าง

1. แสดงจำนวนสายนอกแบบ VoIP(SIP Trunk) ท่ีลงทะเบียนกับ Provider แล้ว, การโปรแกรม SIP Trunk จะต้องโปรแกรมท่ี

(P) Program ของตู้สาขาฯ โดยมี (P) ท่ีเก่ียวข้องดังน้ี P150 Username, P151 Password, P152 Real M, P153 Proxy Server, P154

Number, P155 Group ระบบจะรองรับ SIP Trunk ได้สูงสุด 8 Trunk, P116-117 Class of Trunk (ระดับการโทรออกของกลุ่มสายนอก)

*หมายเหตุ : เม่ือมีการแก้ไข/เปล่ียนแปลง SIP Trunk จะต้อง Reset ตู้สาขาฯ ทุกคร้ัง

2. แสดงช่องกำหนด Pattern ของ SIP Trunk Route สามารถกำหนด Pattern ได้สูงสุด 8 Pattern สำหรับรูปแบบการกำหนด

Pattern จะกล่าวในลำดบัถัดไป

แสดงจำนวน SIP Trunk

ใส่จำนวนช่อง Pattern

*หมายเหตุ: จะแสดง SIP Trunk ได้อย่างเดียว

              หากต้องการกำหนดค่า SIP Trunk

              ต้อไปกำหนดค่าที่ (P) Program

    F. การใช้งานการ์ด IPX                                                        IPX CARD USER
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ข้ันตอนการกำหนด Pattern ใน SIP Trunk Route

1. กำหนดรูปแบบของ Pattern ให้ตรงกับหมายเลขท่ีต้องการโทรออก

2. กดปุ่ม Save เพ่ือบันทึก Pattern

3. กดปุ่ม Activate Changes เพ่ือเปล่ียนแปลง Pattern

Pattern 1

Pattern 2

Pattern 3

Pattern 4

3.คลิกกดปุ่ม Activate Change

1.กด Pattern ของ SIP Trunk Route

2.กดปุ่ม Save

การกำหนด Pattern มีรูปแบบของการกำหนด Pattern ดังน้ี

Simple Pattern เป็นรูปแบบ Pattern พ้ืนฐาน เม่ือกดหมายเลขโทรออกตรงกับ Pattern ก็สามารถโทรออกได้เลย โดยไม่มีการเปล่ียนแปลงหมาย

                    หมายเลขทีโ่ทรออก

ตัวอย่าง Pattern 1:  กำหนด Pattern Number เป็น 081XXXXXXX, Route to Group เป็น 32

เม่ือกดโทรออกด้วย 081 ตามด้วย 7 digit จะเข้าเง่ือนไขสามารถ สามารถโทรออกได้, โทรออกท่ี Trunk  กลุ่ม 32

Pattern 2:  กำหนด Pattern Number เป็น 085XXXXXXX, Route to Group เป็น 31

เม่ือกดโทรออกด้วย 085 ตามด้วย 7 digit จะเข้าเง่ือนไขสามารถ สามารถโทรออกได้, โทรออกท่ี Trunk  กลุ่ม 31

Pattern 3:  กำหนด Pattern Number เป็น 081. , Route to Group เป็น 32

                    เม่ือโทรออกดว้ย 081 ตามด้วยหลาย digit จะเข้าเง่ือนไขสามารถ สามารถโทรออกได,้ โทรออกท่ี Trunkกลุ่ม 32

Pattern 4:  กำหนด Pattern Number เป็น 085. , Route to Group เป็น 31

                    เม่ือโทรออกดว้ย 085 ตามด้วยหลาย digit จะเข้าเง่ือนไขสามารถ สามารถโทรออกได,้ โทรออกท่ี Trunkกลุ่ม 31
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Cutting Pattern เป็นรูปแบบ Pattern ท่ีจะตัดหมายเลขท่ีอยู่ในวงเล็บ ([])ออกก่อนท่ีจะโทรออก

ตัวอย่าง Pattern 1:  กำหนด Pattern Number เป็น [*81]08XXXXXXXX, Route to Group เป็น 32

เม่ือกดโทรออกด้วย *8108 ตามด้วย 8 digit, ระบบจะตัด *81 ออก และโทรออกด้วย 08 ตามด้วย 8 digit

                                 โทรออกที ่Trunk  กลุม่ 32

Pattern 2:  กำหนด Pattern Number เป็น [*88]02XXXXXXX, Route to Group เป็น 31

เม่ือกดโทรออกด้วย *8802 ตามด้วย 7 digit, ระบบจะตัด *88 ออก และโทรออกด้วย 02 ตามด้วย 7 digit

                                 โทรออกที ่Trunk  กลุม่ 31

Pattern 3:  กำหนด Pattern Number เป็น [*81]08. , Route to Group เป็น 32

เม่ือกดโทรออกด้วย *8108 ตามด้วยหลาย digit, ระบบจะตัด *81 ออก และโทรออกด้วย 08 ตามด้วยหลาย digit

                                 โทรออกที ่Trunk  กลุม่ 32

Pattern 4:  กำหนด Pattern Number เป็น [*88]02. , Route to Group เป็น 31

เม่ือกดโทรออกด้วย *8802 ตามด้วยหลาย digit, ระบบจะตัด *88 ออก และโทรออกด้วย 02 ตามด้วยหลาย digit

                                 โทรออกที ่Trunk  กลุม่ 31

Pattern 1

Pattern 2

Pattern 3

Pattern 4

Insert Pattern เป็นรูปแบบ Pattern ท่ีจะแทรกหมายเลขท่ีอยู่หลังเคร่ืองหมาย “@” ในวงเล็บ ([])ก่อนท่ีจะโทรออก

ตัวอย่าง Pattern 1:  กำหนด Pattern Number เป็น [@66]08XXXXXXXX, Route to Group เป็น 32

เม่ือกดโทรออกด้วย *08 ตามด้วย 8 digit, ระบบจะแทรก 66 และโทรออกด้วย 6608 ตามด้วย 8 digit

                                 โทรออกที ่Trunk  กลุม่ 32

Pattern 2:  กำหนด Pattern Number เป็น [@08]5XXXXXXX, Route to Group เป็น 31

เม่ือกดโทรออกด้วย 5 ตามด้วย 7 digit, ระบบจะแทรก 08 ออก และโทรออกด้วย 085 ตามด้วย 7 digit

                                 โทรออกที ่Trunk  กลุม่ 31

Pattern 3:  กำหนด Pattern Number เป็น [@02]2. , Route to Group เป็น 32

เม่ือกดโทรออกด้วย 2 ตามด้วยหลาย digit, ระบบจะแทรก 02  และโทรออกด้วย 022 ตามด้วยหลาย digit

                                 โทรออกที ่Trunk  กลุม่ 32

    F. การใช้งานการ์ด IPX                                                        IPX CARD USER



F-10

02

085

Pattern 1

Pattern 2

Pattern 3

Pattern 4

Pattern 4:  กำหนด Pattern Number เป็น [@085]3. , Route to Group เป็น 31

เม่ือกดโทรออกด้วย 3 ตามด้วยหลาย digit, ระบบจะแทรก 085 และโทรออกด้วย 0853 ตามด้วยหลาย digit

                                 โทรออกที ่Trunk  กลุม่ 31

Modify Pattern เป็นรูปแบบ   Pattern   ท่ีจะแปลงหมายเลขอยูใ่นวงเล็บ  ([])      หมายเลขใดหมายเลขเลขหนึง่    ไปเป็นอีกหมายเลขหน่ึง

                          จะแปลงหมายเลขทีอ่ยู่หน้าเคร่ืองหมาย “@” ไปเป็นหมายเลขทีอ่ยู่หลังเคร่ืองหมาย “@” ก่อนโทรออก  เช่น Pattern คือ

                         [0@1234] หมายถงึ เมือ่กด “0” จะแปลงเปน็หมายเลข “1234” ก่อนโทรออก

ตัวอย่าง Pattern 1:  กำหนด Pattern Number เป็น [0@025]XXXXXX, Route to Group เป็น 32

เม่ือกดโทรออกด้วย 0 ตามด้วย 6 digit, ระบบจะแปลงหมายเลข 0 ไปเป็นหมายเลข 025 ตามด้วย 6 digit

                                 (025XXXXXX) โทรออกที ่Trunk  กลุม่ 32

Pattern 2:  กำหนด Pattern Number เป็น [0@025]. , Route to Group เป็น 31

เม่ือกดโทรออกด้วย 0 ตามด้วยหลาย digit, ระบบจะแปลงหมายเลข 0 ไปเป็นหมายเลข 025 ตามด้วยหลาย digit

                                 โทรออกที ่Trunk  กลุม่ 32

Pattern 3:  กำหนด Pattern Number เป็น [1@0812345678], Route to Group เป็น 32

เม่ือกดโทรออกด้วย 1, ระบบจะแปลงหมายเลข 1 ไปเป็นหมายเลข 0812345678, โทรออกท่ี Trunk  กลุ่ม 32

Pattern 1

Pattern 2

Pattern 3
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  6. Trunk Setting

Account 2
Account 1 2

3

บาง ผู้ให้บริการโทรผ่านเครือข่าย Internet จะให้บริการโทรออกผ่าน VoIP ใน 1 Account สามารถใช้งานได้หลาย Trunk, เช่น

1 Account สามารถโทรออกได้ 10 Trunk เป็นต้น ซ่ึงระบบดังกล่าว Phonik ก็รองรับการใช้งานระบบน้ีเช่นกับ จะสามารถโปรแกรมใช้งานได้ท่ี

Web Page หัวข้อ Trunk Concurrent, ระบบจะมีช่องให้เติมจำนวน Trunk ของ Account น้ันๆ ตามท่ี Provider ให้มา

ข้ันตอนการกำหนด SIP Trunk Max Concurrent

1. กำหนด Trunk ของ Account น้ันๆ

2. Save เพ่ือบันทึกค่าจำนวน Trunk

3. คลิกกดปุ่ม Activate Changes เพ่ือเปล่ียนแปลงค่า Trunk

3.คลิกกดปุ่ม Activate Changes

2.คลิกกดปุ่ม Save

1.กำหนดค่าTrunk Concurrent

จากรูป: Accountท่ี 1 กำหนดให้ใช้งานได้สูงสุด 2 Trunk

             Accountที่ 2 กำหนดให้ใช้งานได้สูงสุด 3 Trunk
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  7. Tieline Setting

    F. การใช้งานการ์ด IPX                                                        IPX CARD USER

Tieline Setting เป็นตัวกำหนด จำนวนช่องทาง(Channal) ในการติดต่อผ่านระบบ VoIP โดยสามารถกำหนดค่าได้ต้ังแต่ 0-16 Channal

 โดยลำดับการลำดับการกำหนด จำนวนช่องทาง Tieline มีดังน้ี

 1. กำหนดค่าจำนวน ช่องทาง Tieline

 2. กดปุ่ม Save เพ่ือยืนยัน

 3. กดปุ่ม Activate Changes เพ่ือ Reload Progarm

เลือกหัวข้อ Tieline Setting

1. กำหนดค่าจำนวน ช่องทาง

           Tieline  ตั้งแต่ 0-162. กดปุ่ม Save

3. กดปุ่ม Activate Change

ตัวอย่าง(การกำหนด Tieline Limit Channal)

กำหนดให้จำนวน Tieline Concurrent เท่ากับ 5

กำหนดค่า Tieline Limit เท่ากับ 5

จากนั้นกด Save และ Ativate Changes ตามลำดับ
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  8. Driver Parameters

    F. การใช้งานการ์ด IPX                                                        IPX CARD USER

Driver Paramiters เป็นเมนูเอาไว้ปรับค่า Gain การรับ(Rx)-ส่ง(Tx) ของสัญญาณ ไว้ปรับความดัง-เบา ของสัญญาณเสียง

 โดยลำดับข้ันตอนการ Gain การรับ(Rx)-ส่ง(Tx) มีดังน้ี

 1. กำหนดค่าจำนวน Gain การรับ(Rx)-ส่ง(Tx)

 2. กดปุ่ม Save เพ่ือยืนยัน

 3. กดปุ่ม Activate Changes เพ่ือ Reload Progarm

เลือกหัวข้อ Driver Parameters

2. กดปุ่ม Save
3. กดปุ่ม Activate Change

1. กำหนดGain Tx และ Rx

หมายเหตุ: การกำหนดGain สามารถปรับค่าได้ต่ำกว่าค่า 0 เช่น -1, -2, -3 เป็นต้น

ตัวอย่าง1(การกำหนด Gain)

กำหนดGain Tx = 5 และ Rx = 5

กำหนดค่า Tx=5, Rx=5

จากนั้นกด Save และ Ativate Changes ตามลำดับ

ตัวอย่าง2(การกำหนด Gain)

กำหนดGain Tx = -4 และ Rx = -4

จากนั้นกด Save และ Ativate Changes ตามลำดับ

กำหนดค่า Tx=-4, Rx=-4
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 9. System Info

ในหัวข้อ System Info จะมีหัวข้อใช้งาน 3 หัวข้อคือ General, LAN, Resources

คลิกเลือกหัวข้อ System Info

คลิกเลือกหัวข้อย่อย Resources

คลิกเลือกหัวข้อย่อย LAN

คลิกเลือกหัวข้อย่อย General

1.หัวข้อ General, จะแสดงรายละเอยีด Version ของการ์ด IPX, เวลาของการ์ด IPX, Function ปิด-เปิด Telnet, แสดงข้อมูล Config

     ที่โหลดมาจากการ์ด CPU

แสดง Version ของ Firmware IPX

แสดง เวลาของการ์ด IPX

แสดงข้อมูล Config ที่โหลดมาจากการ์ด CPU

Function ปิด-เปิด Telnet
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2. หัวข้อ LAN, แสดงรายละเอียด LAN Port

3. หัวข้อ Resources, แสดงรายละเอียดของสถานะ Memory, และการกำหนด Schedule Task

Schedule Task คือ การต้ังเวลาให้ การ์ด IPX ให้ Reboot ในช่วงเวลาต่างๆ ท่ีเรากำหนดไว้ , Schedule Task สามารถกำหนดให้

Reboot วันละหลายๆ คร้ังได้

กำหนด Schedule Task

แสดงสถานะของ Memory

แสดงรายละเอียดของ LAN Port

การเข้าใช้งาน คลิกเลือกเมนู System Info > Resources > Schedule Task

1. หัวข้อ System Info

3. หัวข้อใช้งาน Schedule Task

2. หัวข้อย่อย Resources
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เม่ือเข้าเมนู Schedule Task แล้ว

- ใส่ค่า Command Code เพ่ือต้ังเวลา Reboot

- คลิกกด ปุ่ม Save เพ่ือบันทึกค่า

- คลิกกด Activate Change

เม่ือใส่เคร่ืองหมาย “#” จะ Disable Command น้ันๆ

หากใส่เครื่องหมาย “#” จะหมายถึง

Disable ของ Command นั้น

คลิกกดปุ่ม Save เพื่อบันทึกค่า

คลิกกด Activate Changes

ใส่ Command Code เพื่อเวลา Reboot

    F. การใช้งานการ์ด IPX                                                        IPX CARD USER



F-17

รูปแบบ Command Code

 X_X_X_X_X__root__/Sbin/reboot ; หมายเหตุ เคร่ืองหมาย “_” หมายถึง เว้นว่าง(กด Space Bar)

ตัวอย่างท่ี 1 : กำหนดให้ Reboot ทุกวันพุธ เวลา 03:00 น.

  เม่ือนับถอยหลังไป 7 ช่ังโมง จะเป็น วันอังคาร เวลา 20:00 น.

  Command Code คือ

ตัวอย่างท่ี 2 : กำหนดให ้Reboot ทุกวัน เวลา 09:45 น. และ Reboot ทุกเสาร ์เวลา 24:00 น

  เม่ือนับถอยหลังไป 7 ช่ังโมง จะเป็น -ทุกวัน เวลา 20:00 น.

                -ทุกวันเสาร์ เวลา 17:00 น.

  Command Code คือ

วันในสัปดาห์(Day of Week) คือ จันทร์-อาทิตย์(1-7), Set ให้  Reboot หลาย

วันให้ใส่เครื่องหมาย“,” คั่นระหว่างวัน เช่น จันทร์-พุธและอาทิตย์ คือ 1,2,3,7

Set ให้ Reboot ทุกวันให้ใส่เครื่องหมาย (*)

ชั่วโมง(Hour) มีค่าตั้งแต่ 00-23 (เวลาที่กำหนดให้ Reboot   นับถอยหลังไปอีก

7 ชั่วโมง) เช่น ตั้ง Reboot เวลา 12:00 จะต้องนับถอยหลังไปอีก 7 ชั่วโมงดังนั้น

คือ 05:00

*หมายเหตุ: นับถอยหลัง 7 ชั่งโมง หากข้ามวัน จะต้องลดวันด้วย เช่น ตั้ง Reboot

 เวลา 01:00 วันอังคาร เมื่อนับถอยหลัง 7 ชั่วโมง คือ 18:00 วันจันทร์

นาที(Minute) มีค่าตั้งแต่ 00-59

12

3

6

9

1

7

2

4
5

10

8

11

03:00

วันพุธ

20:00

วันอังคาร

12

3

6

9

1

7

2

4
5

10

8

11

24:00(วันเสาร์)

17:00(วันเสาร์)

ทุกวัน
02:45

09:45
ทุกวัน

วันในเดือน(Day of Month) มีค่าตั้งแต่ 01-31, Set ให้  Reboot    หลายวันให้

ใส่เครื่องหมาย “,” คั่นระหว่างวัน เช่น วันที่ 2-5 คือ 2,3,4,5  Set ให้ Reboot

ทุกวันให้ใส่เครื่องหมาย (*)

เดือน(Month) มีค่าตั้งแต่ 01-12,  Set ให้    Reboot   หลายเดือนให้ใส่เครื่อง

หมาย “,” คั่นระหว่างเดือน เช่น มกราคม-มีนาคม คือ 1,2,3  Set ให้ Reboot

ทุกเดือนให้ใส่เครื่องหมาย (*)

ผู้ให้งาน (User) “root”

X _X _X_X _X _ _ root_  _ /root/reboot

Command (Command ใช้ Reboot การ์ด IPX)
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 4. พิมพก์ารใช้โทรศพัท ์เรียงตามลำดบัรายการ            4. Print transaction SMDR.  8. Up Firmware

การ Up Firmware ของการ์ด IPX จะต้องทำผ่านเครือข่าย Internet ดังน้ันการ์ด IPX จะต้องเช่ือมต่อ Internet ได้เสียก่อนโดยการ

กำหนด IP Address ของการ์ด IPX ให้เช่ือมต่อกับ Internet ได้น้ัน จะต้องกำหนดท่ี P(Progarm) ของตู้สาขาฯ  (Default: P084=192.168.1.1

, P085=255.255.255.0, P086=0.0.0.0, P087=0.0.0.0)

หมายเหตุ: ทุกคร้ังท่ีมีการแก้ไข/เปล่ียนแปลง Config เก่ียวกับ VoIP จะต้อง Reset ตู้สาขาฯ ทุกคร้ัง

1. เม่ือเชือ่มตอ่การด์ IPX เข้ากบัระบบ Intetnet แลว้ ก็เข้ามาที ่Web Page ของการ IPX เลอืกหวัขอ้ Up Firmware, จากนัน้

คลิกกด ปุ่ม “load” เพ่ือ  Download Firmware ล่าสุด

2. เม่ือคลิกปุ่ม Load แล้วจะมีข้อความปรากฏว่า Downloading Firmware

กำหนด IP Address ให้กับการ์ด IPX

กำหนด Subnet Mask ให้กับการ์ด IPX

กำหนด Gateway ให้กับการ์ด IPX

กำหนด DNS Server ให้กับการ์ด IPX

คลิกเลือกหัวข้อ Up Firmware คลิกกดปุ่ม Load

Phonik’s Sever
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3. เม่ือ Download เสร็จแล้วจะมีข้อความปรากฏวา่ “Download Success, Press ok to reboot”

4. คลิกกดปุ่ม OK เพ่ือ Reboot การ์ด IPX

5. ในระหว่างท่ีการ์ด IPX บูตตัวเองน้ัน ระบบจะ Up Firmware โดยอัตโนมัติ (ในระหว่างน้ี LED6, 7 จะติดสว่างคู่กัน จะใช้เวลา

บูตการ์ด IPX ประมาณ 3 นาที )

6. เม่ือการ์ด IPX บูตตัวเองเสร็จแล้ว (LED 7 จะกระพริบ) จากน้ันเข้าไปท่ีหน้า Web Page ของการ์ด IPX เพ่ือตรวจสอบ Version

ของการ์ด IPX (ตรวจเช็คดูว่า การ์ด IPX มีการเปล่ียนแปลงหรือไม่)

คลิกกดปุ่ม OK เพื่อ reboot การ์ด IPX

ตรวจสอบ Version การ์ด IPX

*หมายเหตุ... หาก Download ไม่เสร็จ/ไม่ได้ จะมีข้อความปรากฏว่า “error wget: bad address www.phonik.com”

อาจเกิดมาจากสาเหตุ ดังน้ี  ขณะ Dowmload Firmware IPX ระบบ Network มีปัญหาทำให้เช่ือมต่อ

ไม่ได้ หรือ กำหนด gateway ผิดทำให้ไม่สามารถเช่ือมต่อกับ Network ได้

    F. การใช้งานการ์ด IPX                                                        IPX CARD USER
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I.ดัชนี

Index

ดชันสัีญลกัษณ์ประกอบการใชง้าน

ดัชนีการใช้งาน

ดัชนีการโปรแกรม

รูปแบบข้อมูลตู้สาขาโทรศัพท์

สัญญาณเสียงและสัญญาณกระดิ่ง

Icon illustration index.

Feature index.

Programming index.

Pattern SMDR

Tone and Ringing Signal.

I-2

I-3

I-8

I-16

I-18

หน้า/Page
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ยกหูโทรศัพท

Lift the handset.

 

วางหูโทรศัพท

Hang up.

 

 

สนทนาหรือฟงเสียง

Speak or listen.

 

กด ปุมพักสาย

Press Flash button

เลอืกกดหมายเลข 00,01,02,..,99

Select number 00,01,02,…,99.        
กด ปุมท่ีกําหนดในคูมือ

Press specific button.

 

กด หมายเลข 0, 1, 2, …9

Press numbers 0, 1, 2, …9.

         

กด ปุม ดอกจัน

Press Star button.

 

กด ปุม เครื่องหมายส่ีเหลี่ยม

Press Sharp button.

 

เลือดกด หมายเลข 0, 1, 2, …9

Select number 0, 1, 2, …9.         

 

กด เลือกกลุมสายนอก

Press Co. group

กด วันท่ี เวลา

Press date time

Format : DDMMYYhhrr 

 

กด หมายเลขสายใน

Press Extension no.

 

กด หมายเลขโทรออก

Press Outward no.

 

กด รหัสประจําเคร่ือง

Press User ID

 

กด รหัสผาน

Press User password

 

สายท่ีตองการติดตอไมวาง

Connection busy

    I.ดัชนี                                                                              Index

 สัญลกัษณ์ประกอบการใชง้าน                                         Icon illustration index.

สนทนาหรือฟังเสียง

Speak or listen

  SIP 

SIP 

Ext.

Extension

กดหมายเลข SIP Extension

Press SIP Extention no.
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   FEATURE INDEX

*11#

*11[Ext. No..]#

*12#

*12[Ext. No..]#

*14#

*14[Ext. No..]#

*15#

*40

*41[Ext. No]

*43

*44#

[INT],[HandSet]

*44[0,1,2]

*45[0,1,2]

*46[1-9]

*47[1-9]

*48[Ext. No..]*[xxxx]*mmnn#...

*49[xxxx]*mmnn#mmnn#...

*50*1#

*50*2#

*50*3#

*50*7#

*50*8#

*50*9#

*501*[Ext. No..]#

*501#[ID. Code]#

*502*[Ext. No..]#

*502#[ID. Code]#

*503#[ID. Code]#

*5030#[ID. Code]#

*5030*[Ext. No]#

*504*[Ext. No..]#[ID. Code]# …

*504#[ID. Code]#

*5040#[PWcode]#

*5040##

*50401#

*50402#

*50403#

*505*[Ext. No..]#

*505#

*506*[Ext. No..]#

*506#

Record voice-mail

Record voice-mail extension [Ext. No..]

Playback voice-mail

Playback voice-mail extension [Ext. No..]

Set voice-mail password

Set voice-mail password [Ext. No..]

Voice-mail administration

Call pickup

Call pickup each extension

Pickup waiting line

Paging to KEY-Telephone

Receive KEY-Paging

External paging

Page answering

Co.Line Parking

Pickup Parking Line

Counter MiniBar

Room MiniBar

Lock all extension (*0)(*1)

UnLock all extension (*0)(*1)

Clear money expense all (*0) (*1)

On hook announce setting all extension (*1)

On hook announce clear all extension (*1)

Clear do not disturb and call forward all (*1)

Lock (*0)

Lock

Unlock (*0)

UnLock

Set user ID. Code

Clear ID Code

Clear ID Code (*0)

User ID access

User ID access

Set Call Screen Password

Clear Call Screen Password

Set Cal Screen Only Local

Set call Screen Only Trunk

Set Call Screen All

On Voice mail setting (*0)

On Voice mail setting

Off Voice mail clear (*0)

Off Voice mail clear

ฝากขอ้ความ

ฝากขอ้ความ ใหเ้ครือ่งอืน่

ฟังข้อความ

ฟงัข้อความ ของสายในอืน่

ตั้งรหัสผ่านระบบฝากข้อความ

ตัง้รหัสผ่าน VM. ให้เครื่องอื่น

ลบรหสัผ่านและขอ้ความ ใหเ้ครือ่งอืน่

รับสายแทน

รับสายแทนเครื่องอื่น

รับสายที่มาคอย

ประกาศออกเครื่องโทรศัพท์ประเภทคีย์

รับสายจากเครื่องคีย์ที่ออกประกาศ

ประกาศเรียกออกเครื่องขยายเสียง

รับสายประกาศเรียกจากเครื่องภายใน

พักสายนอกโดยปาร์คสาย

รับสายนอกจากการปาร์คสาย

บนัทกึคา่รายการ counter bar

บนัทกึคา่รายการ room bar

ห้ามโทรออกทุกเครื่อง

ยกเลกิ ห้ามโทรออกทกุเครือ่ง

ยกเลิกวงเงินที่ใช้ไปทั้งหมด

มีประกาศภายใน ทุกสายใน

ยกเลกิ ประกาศภายใน ทกุสายใน ยกเลกิ

ยกเลกิ ฝากสายและไมร่บัสาย ท้ังหมด

ห้ามเครื่องอื่นโทรออก

ห้ามโทรออกที่เครื่องตนเอง

ยกเลิก ห้ามโทรออกและจำกัดวงเงินให้เคร่ืองอ่ืน

ยกเลกิ ห้ามโทรออกของตนเอง

ตั้งรหัสประจำเครื่อง

ยกเลิก รหัสประจำเครื่องตนเอง

ยกเลกิ รหสัประจำเครือ่งใหเ้ครือ่งอืน่

โทรออกดว้ยรหสัประจำเครือ่ง ท่ีเครือ่งอืน่

โทรออกดว้ยรหสัประจำเครือ่ง เครือ่งตนเอง

ตัง้รหสัผ่าน สำหรบัการตอ่สาย

ยกเลกิรหสัผ่าน สำหรบัการตอ่สาย

ใช้รหัส เฉพาะการโทรภายในเท่านั้น

ใช้รหัส เฉพาะการโทรเข้าจากสายนอกเท่านั้น

ใช้รหัสท้ังโทรภายในและการโทรเข้าจากสายนอก

กำหนดเสียงเตือน VM.ให้เครื่องอื่น

กำหนดเสียงเตือน VM. เครื่องตนเอง

ยกเลิก เสียงเตือน VM. ให้เครื่องอื่น

ยกเลิก เสียงเตือน VM. เครื่องตนเอง

    ดัชนีการใช้งาน

    I.ดัชนี                                                                                                    Index
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  FEATURE INDEX ดัชนีการใช้งาน

กำหนดประกาศภายใน ใหเ้ครือ่งอืน่

กำหนดประกาศภายใน เครือ่งตนเอง

ยกเลกิ ประกาศภายใน ใหเ้ครือ่งอืน่

ยกเลิก ประกาศภายใน เครื่องตนเอง

ห้ามรบกวน ท่ีเครือ่งใด ๆ

ห้ามรบกวน จากสายนอก ที่เครื่องใด ๆ

ยกเลกิ ฝากสายและไมร่บัสาย

ฝากสายให้เครื่องอื่นรับแทน

ฝากสายจากปลายทาง

ฝากรับสายแทน

ฝากรับสายแทนไปที่ระบบฝากข้อความ

ฝากรับสายแทนไปที่หน่วยความจำย่อ

ฝากรับสายแทน เมื่อสายไม่ว่าง

ฝากรับสายแทน เมื่อไม่มีผู้รับสาย

ฝากรับสายในแทน

ฝากรับสายในแทน เมื่อสายไม่ว่าง

ฝากรับสายในแทน เมื่อไม่มีผู้รับสาย

ฝากรับสายนอกแทน

ฝากรับสายนอกแทน เมื่อสายไม่ว่าง

ฝากรับสายนอกแทน เมื่อไม่มีผู้รับสาย

ฝากสายกระดิ่งต้นทางดังพร้อมปลายทาง

ฝากสายกระดิ่งต้นทางดังพร้อมปลายทาง

ตั้งรับสายที่เครื่องตนเอง

ตั้งรับสายที่เครื่องอื่นๆ

เลือกการทำงานแบบกลางวัน

เลือกการทำงานแบบกลางคืน

เสียงเพลงพักสายจากโรงงาน

บันทึกเสียงเพลงพักสายเอง

เลือกเสียงเพลงพักสาย

ลบประโยคที่ใช้ทั้งหมด

บนัทกึ ประโยคที ่1-60 ภาษาที ่1-4

บนัทึก OGM ประโยคที ่1-40 ภาษาที ่1-4

บนัทกึข้อความ ท่ี 1-40 ภาษาที ่1-4

ฟงัเสียง ประโยคที ่1-80 ภาษาที ่1-4

ฟังเสียง OGM ประโยคท่ี 1-40 ภาษาท่ี 1-4

ฟงัเสียงขอ้ความ ท่ี 1-40 ภาษาที ่1-4

ฟังเสียงเพลงพักสาย

ทดสอบสัญญาณกระดิ่ง

บอกหมายเลขเครื่องตนเอง

กำหนดภาษาที่ 1-4 (เจาะจงเครื่อง)

กำหนดภาษาให้กับทุกเครื่อง(ทั้งระบบ)

บอกหมายเลขพอร์ตเครื่องตนเอง

สอบถามเวลาปัจจุบัน

สอบถามวงเงินที่ใช้เครื่องอื่น

สอบถามวงเงินที่ใช้เครื่องตนเอง

สอบถามวงเงินค่าไฟฟ้าที่ใช้เครื่องอื่น

สอบถามวงเงินค่าไฟฟ้าที่ใช้เครื่องตนเอง

*507*[Ext. No..]#

*507#

*508*[Ext. No..]#

*508#

*509#

*5090#

*50#

*51*[Ext. No..]#

*510*[Ext. No..]#

*511*[Ext. No..]#

*511**1#

*511**7xxx#

*512*[Ext. No..]#

*513*[Ext. No..]#

*514*[Ext. No..]#

*515*[Ext. No..]#

*516*[Ext. No..]#

*517*[Ext. No..]#

*518*[Ext. No..]#

*519*[Ext. No..]#

*52*[Ext. No..]#

*52*[SIP Ext. No..]#

*52#[Hunt No.]#

*52#[Hunt No.]*[Ext. No]#

*531#

*532#

*536*#

*536**[5-8]

*536[0-9]#

*5340000#

*534[1-4][01-60]#

*5340[1-4][01-40]#

*5349[1-4][11-88]#

*535[1-4][01-80]#

*5350[1-4][01-40]#

*5359[1-4][11-88]#

*540#

*54[1-3]#

*544#

*544[1-4]#

*544*[1-4]#

*545#

*546#

*547*[Ext.No]#

*547#

*549*[Ext.No]#

*549#

On hook announce setting (*0)

On hook announce setting

On hook announce clear (*0)

On hook announce clear

Do not disturb

Do not disturb from incoming call

Cancel do not disturb and call forward

Call forwarding to extension [Ext. No..]

Follow me

Call forwarding

Call forwarding to voice mail

Call forwarding to memory

Call forwarding when busy

Call forwarding when no answer

Call forwarding from internal call

Call forwarding when busy from internal call

Call forwarding when no answer from internal call

Call forwarding from external call

Call forwarding when busy from external call

Call forwarding when no answer from external call

Parallel call (Extension)

Parallel call (SIP Extension)

Salf select hunting port

Select hunting port (*1)

Select Day service (*1)

Select Night service (*1)

Default music on hold (*1)

Record Music 5-8 (*1)

Select music on hold (*1)

Clear all user sentence (*1)

Record sentence1-60 language 1-4 (*1)

Record system message 1-40 language 1-4 (*1)

Record outgoing message 11-88 language 1-4 (*1)

Listen sentence1-80 language 1-4 (*1)

Listen system message 1-40 language 1-4 (*1)

Listen outgoing message 11-88 language 1-4 (*1)

Listen music on hold

Ringing test

Tell extension number

Set voice language 1-4

Set voice language all

Tell extension port

Tell the time

Tell used credit

Tell used credit

Tell electric credit

Tell electric credi
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*5500#

*5501#

*5502#

*5503#

*5504#

*5505#

*5509#

*559[0-9]#

*552**[Start Date]*[End Date]#

*5521**[Start Date]*[End Date]#

*5522**[Start Date]*[End Date]#

*552*[Ext.No.]*[Start Date]*[End Date]#

*5521*[Ext.No.]*[Start Date]*[End Date]#

*5522*[Ext.No.]*[Start Date]*[End Date]#

*552*[Ext.No.]#

*5521*[Ext.No.]#

*5522*[Ext.No.]#

*552#*[Start Date]*[End Date]#

*5521#*[Start Date]*[End Date]#

*5522#*[Start Date]*[End Date]#

*552#[Ext.No.]*[Start Date]*[End Date]#

*5521#[Ext.No.]*[Start Date]*[End Date]#

*5522#[Ext.No.]*[Start Date]*[End Date]#

*552#[Ext.No.]#

*5521#[Ext.No.]#

*5522#[Ext.No.]#

*5540#

*5541#

*5542#

*5544#

*5548#

*5549#

*5550*[Start Date]*[End Date]#

*5551*[Start Date]*[End Date]#

*5559*[Start Date]*[ Start Date]#

*555*[Start Date]*[End Date]*[ListGroup]#

*555*[Start Date]*[End Date]#

*555#

*556**[Start Date]*[End Date]#

*556*[Ext. No..]*[Start Date]*[End Date]*

              [ListGroup]#

*556*[Ext. No..]*[Start Date]*[End Date]#

Print Code Index (*2)

Print User Index (*2)

Print Programming Manual (*2)

Print Installation Manual (*2)

Print Application Note (*2)

Print SMDR & CCS Protocal (*2)

Print Revision Note (*2)

Print the system program (*2)

Print ECS By Date (*2)

Print ECS By Date (*2)

Print ECS By Date (*2)

Print ECS One Room (*2)

Print ECS One Room (*2)

Print ECS One Room (*2)

Print ECS One Room (*2)

Print ECS One Room (*2)

Print ECS One Room (*2)

Print ECS All Room (*2)

Print ECS All Room (*2)

Print ECS All Room (*2)

Print ECS Many Room (*2)

Print ECS Many Room (*2)

Print ECS Many Room (*2)

Print ECS Many Room (*2)

Print ECS Many Room (*2)

Print ECS Many Room (*2)

Stop printing (*2)

Initial paper feed (*2)

Advances the paper to the next

page (*2)

Print used & limited money (*2)

Set all data for automatic SMDR (*2)

Clear data for automatic SMDR (*2)

Print System Command (*2)

Print Service Command (*2)

Calculate used money again

Print SMDR (*2)

Print SMDR (*2)

Print SMDR (*2)

Print All Ext by Port (*2)

Print One Ext (*2)

Print One Ext (*2)

พิมพ์ดัชนีการใช้งาน

พิมพ์ดัชนีการใช้งาน

พิมพ์คู่มือโปรแกรม

พิมพ์คู่มือการติดตั้ง

พิมพ์คำแนะนำเพิ่มเติม

พิมพ์การใช้โทรศัพท์ในแบบ CSS Protocal

พมิพอ์า้งองิ Version

พิมพ์พารามิเตอร์ต่างๆ ที่โปรแกรมไว้

พมิพร์ายงานการเปดิ/ปดิระบบ ECS ระบวุนัที่

พมิพร์ายงานการเปดิ/ปดิระบบ ECS ระบวุนัที่

พมิพร์ายงานการเปดิ/ปดิระบบ ECS ระบวุนัที่

พมิพร์ายงานการเปดิ/ปดิระบบ ECS ระบหุ้อง วนัที่

พมิพร์ายงานการเปดิ/ปดิระบบ ECS ระบหุ้อง วนัที่

พมิพร์ายงานการเปดิ/ปดิระบบ ECS ระบหุ้อง วนัที่

พมิพร์ายงานการเปดิ/ปดิระบบ ECS ระบหุ้อง

พมิพร์ายงานการเปดิ/ปดิระบบ ECS ระบหุ้อง

พมิพร์ายงานการเปดิ/ปดิระบบ ECS ระบหุ้อง

พมิพร์ายงานการเปดิ/ปดิระบบ ECS ระบวุนัที่

พมิพร์ายงานการเปดิ/ปดิระบบ ECS ระบวุนัที่

พมิพร์ายงานการเปดิ/ปดิระบบ ECS ระบวุนัที่

พมิพร์ายงานการเปดิ/ปดิระบบ ECS ระบหุ้อง วนัที่

พมิพร์ายงานการเปดิ/ปดิระบบ ECS ระบหุ้อง วนัที่

พมิพร์ายงานการเปดิ/ปดิระบบ ECS ระบหุ้อง วนัที่

พมิพร์ายงานการเปดิ/ปดิระบบ ECS ระบหุ้อง

พมิพร์ายงานการเปดิ/ปดิระบบ ECS ระบหุ้อง

พมิพร์ายงานการเปดิ/ปดิระบบ ECS ระบหุ้อง

สั่งหยุดการพิมพ์

กำหนดหน้ากระดาษใหม่

สั่งเลื่อนกระดาษ 1 หน้า

พิมพ์รายงานการใช้และจำกัดวงเงินทุกสายใน

ย้ายจุดเริ่มพิมพ์ข้อมูลไปตำแหน่งแรก

ยา้ยจดุเริม่พมิพข้์อมลูมา ณ ปจัจบุนั

พิมพ์รายงานระบบ

พิมพ์รายงานบริการ

คำนวณเงินที่ใช้

พิมพ์แบบระบุช่วงวันที่ และกลุ่ม

พิมพ์รายงานแบบระบุช่วงวันที่

พิมพ์รายงานจากจุดเริ่มต้น

พมิพก์ารใชโ้ทรศพัท,์ mini bar ทุกพอรต์

พมิพก์ารใชโ้ทรศพัท,์ mini bar สายใน

พมิพก์ารใชโ้ทรศพัท,์ mini bar สายใน

พมิพก์ารใชโ้ทรศพัท,์ mini bar สายใน

  FEATURE INDEX    ดัชนีการใชง้าน

     I.ดัชนี                                                                                  Index
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  FEATURE INDEX ดัชนีการใช้งาน

     I.ดัชนี                                                                                              Index

*556*[Ext. No..]#

*556#*[Start Date]*[End Date]#

*556#[Ext. No..]*[Start Date]*[End Date]*

          [ListGroup]#

*556#[Ext. No..]*[Start Date]*[End Date]#

*556#[Ext. No..]#

*557**[Start Date]*[End Date]#

*557*[CO. Line]*[Start Date]*[End Date]*

         [ListGroup]#

*557*[CO. Line]*[Start Date]*[End Date]#

*557*[CO. Line]#

*558*[RoomNo]*[Start Date]*[End Date]#

*558*[RoomNo]#

*5581*[0-999999]*[Start Unit]*[End Unit]#

*5581*[0-999999]*[Unit]#

*5581*[0-999999]#

*5581#[Record Day]#

*5582*[0-999999]*[Start Unit]*[End Unit]#

*5582*[0-999999]*[Unit]#

*5582*[0-999999]#

*5582#[Record Day]#

*5583*[0-999999]*[Start Unit]*[End Unit]#

*5583*[0-999999]*[Unit]#

*5583*[0-999999]#

*5583#[Record Day]#

*5584*[0-999999]*[Start Unit]*[End Unit]#

*5584*[0-999999]*[Unit]#

*5584*[0-999999]#

*5584#[Record Day]#

*5585*[0-999999]*[Start Unit]*[End Unit]#

*5585*[0-999999]*[Unit]#

*5585*[0-999999]#

*5585#[Record Day]#

*5586*[0-999999]*[Start Unit]*[End Unit]#

*5586*[0-999999]*[Unit]#

*5586*[0-999999]#

*5586#[Record Day]#

*5587*[0-999999]*[Start Unit]*[End Unit]#

*5587*[0-999999]*[Unit]#

*5587*[0-999999]#

*5587#[Record Day]#

*5588*[0-999999]*[Start Unit]*[End Unit]#

*5588*[0-999999]*[Unit]#

*5588*[0-999999]#

*5588#[Record Day]#

Print One Ext (*2)

Print All Ext by Ext. No.. (*2)

Print Many Ext (*2)

Print Many Ext (*2)

Print Many Ext (*2)

Print All CoL. (*2)

Print One CoL. (*2)

Print One CoL. (*2)

Print One CoL. (*2)

Print Bill (*2)

Print Bill (*2)

Rental setting (*2)

Rental setting (*2)

Rental setting (*2)

Roomrent record day (*2)

Water supply fee setting (*2)

Water supply fee setting (*2)

Water supply fee setting (*2)

Water supply record day (*2)

Electricity fee setting (*2)

Electricity fee setting (*2)

Electricity fee setting (*2)

Electricity record day  (*2)

Telephone fee setting (*2)

Telephone fee setting (*2)

Telephone fee setting (*2)

Telephone record day  (*2)

Cable TV fee setting (*2)

Cable TV fee setting (*2)

Cable TV fee setting (*2)

Cable TV record day  (*2)

Laundry fee setting (*2)

Laundry fee setting (*2)

Laundry fee setting (*2)

Laundry record day  (*2)

Food & drink fee setting (*2)

Food & drink fee setting (*2)

Food & drink fee setting (*2)

Food & drink record day  (*2)

Car park fee setting (*2)

Car park fee setting (*2)

Car park fee setting (*2)

Car park record day  (*2)

พมิพก์ารใชโ้ทรศพัท,์ mini bar ทุกสายใน

พมิพก์ารใชโ้ทรศพัท,์ mini bar กลุม่สายใน

พมิพก์ารใชโ้ทรศพัท,์ mini bar กลุม่สายใน

พมิพก์ารใชโ้ทรศพัท,์ mini bar กลุม่สายใน

พิมพ์การใช้โทรศัพท์ ทุกสายนอก

พมิพก์ารใชโ้ทรศพัท ์สายนอก

พมิพก์ารใชโ้ทรศพัท ์สายนอก

พมิพก์ารใชโ้ทรศพัท ์สายนอก

พิมพ์ใบแจ้งหนี้ ระบุช่วงวันที่

พิมพ์ใบแจ้งหนี้ ระบุช่วงวันที่

พิมพ์ใบแจ้งหนี้ ช่วงวันที่เดิม

ค่าเช่าต่อหน่วยและช่วงของหน่วย

ค่าเช่าต่อหน่วยและจำนวนหน่วยรวม

ค่าเชา่รวม

วนัทีบ่นัทกึ คา่เชา่

ค่ามิเตอร์น้ำต่อหน่วยและช่วงของหน่วย

ค่ามิเตอร์น้ำต่อหน่วยและจำนวนหน่วยรวม

ค่ามิเตอร์น้ำรวม

วันที่บันทึก ค่ามิเตอร์น้ำ

ค่ามิเตอร์ไฟต่อหน่วยและช่วงของหน่วย

ค่ามิเตอร์ไฟต่อหน่วยและจำนวนหน่วยรวม

คา่มเิตอรไ์ฟรวม

วนัทีบ่นัทกึ คา่มเิตอรไ์ฟ

ค่าโทรศัพท์ต่อหน่วยและช่วงของหน่วย

ค่าโทรศัพท์ต่อหน่วยและจำนวนหน่วยรวม

ค่าโทรศัพท์รวม

วนัทีบ่นัทกึ คา่โทรศพัท์

ค่า Cable TV ตอ่หนว่ยและชว่งของหนว่ย

ค่า Cable TV ต่อหน่วยและจำนวนหน่วยรวม

ค่า Cable TV รวม

วันที่บันทึก ค่า Cable TV

ค่าซักผ้าต่อหน่วยและช่วงของหน่วย

ค่าซักผ้าต่อหน่วยและจำนวนหน่วยรวม

ค่าซักผ้ารวม

วันที่บันทึก ค่าซักผ้า

ค่าอาหาร/เคร่ืองด่ืมต่อหน่วยและช่วงของหน่วย

ค่าอาหาร/คร่ืองด่ืมต่อหน่วยและจำนวนหน่วยรวม

ค่าอาหาร/เครื่องดื่มรวม

วนัทีบ่นัทกึ คา่อาหารและเครือ่งดืม่

ค่าจอดรถต่อหน่วยและช่วงของหน่วย

ค่าจอดรถต่อหน่วยและจำนวนหน่วยรวม

ค่าจอดรถรวม

วันที่บันทึก ค่าจอดรถ
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*5589*[0-999999]*[Start Unit]*[End Unit]#

*5589*[0-999999]*[Unit]#

*5589*[0-999999]#

*5589#[Record Day]#

*56*0[1-4]#

*56*1[1-4]#

*56*[0-1][Relay]#[ ]#[ ]#

*56[0-9]*[Ext. No..]#[Ext. No..]#

*56[0-9]*[Ext. No..]*[Money]#

*57[00-49]#[9xxxx]#

*58#

*58[HHMM]#

*58[HHMM]*[Ext. No..]#[Ext. No..]#

*58*[Ext. No..]#[Ext. No..]#

*59[0-9]#

*59[0-9]*[Ext. No..]#[Ext. No..]#

**[Account]#

*5100#

*5101#

*6

*7[00-49]

*7[500-999]

*8[1-8]

*80[01-99]

9

#0

#1

#2

#4[Ext. No..]

#4#0

#4#5

#9

#5 or <TRF>

When Busy  :   0

1

3

6

When Playback Internal Voice-mail  :

1

2

3

7

9

Note : (*0) = Control Group assignment

(*1) = System control assignment

Other fee setting (*2)

Other fee setting (*2)

Other fee setting (*2)

Other record day  (*2)

Off relay control (*3)

On relay control (*3)

On/Off relay

Energy control (*3)

Energy control (*3)

Store personal speed dial

Cancel wakeup

Wakeup setting

Wakeup setting (*0)

Cancel wakeup (*0)

Set room type (P039)

Set room type (*0)

Account Code

Lock-out hunting

Lock-in hunting

Last number redial

Personal speed dialing

System speed dialing

Trunk group outward dialing

Individual outward dialing

Automatic outward dialing

Co-line call splitting

Last number plus one redial

Last number minus one redial

Conference with extension[Ext.No]

Conference with two co-line

Transfer co to co

Transfer to OGM

Flash Host-PBX

Observation

Intrusion

Waiting

Booking

Play previous mail

Play current mail again

Play next mail

Delete current mail

Clear mail box

(P260)

(P261)

ค่าบริการอื่นๆต่อหน่วยและช่วงของหน่วย

ค่าบริการอ่ืนๆ ต่อหน่วย/จำนวนหน่วย

รวมค่าบริการอื่นๆ

รวมวันที่บันทึก ค่าบริการอื่นๆ

ปดิการทำงาน ของ Relay

เปดิการทำงานของ Relay

เปิด/ปิดการทำงานของรีเลย์

ควบคมุการเปดิ/ปดิไฟฟา้

ควบคมุการเปดิ/ปดิไฟฟา้

บันทึกหมายเลขย่อส่วนตัว

ยกเลิก เวลาตั้งปลุกเครื่องตนเอง

ตั้งเวลาปลุกเครื่องตนเอง

ตั้งเวลาปลุกให้เครื่องอื่น

ยกเลิก เวลาตั้งปลุกให้เครื่องอื่น

กำหนดสถานะห้อง

กำหนดสถานะห้อง

โทรออกด้วยรหัส

ยกเลิกการเข้าเป็นสมาชิกของกลุ่ม

เข้าเป็นสมาชิกของกลุ่ม

โทรออกด้วยหมายเลขสุดท้าย

โทรออกด้วยหมายเลขย่อส่วนตัว

โทรออกด้วยหมายเลขย่อส่วนรวม

โทรออกแบบเจาะจงกลุ่มสายนอก

โทรออกแบบเจาะจงสายนอก

โทรออกแบบไม่เจาะจงสายนอก

สนทนาสลับสาย 1 สายในกับ 2 สายนอก

โทรออกด้วยหมายเลขสุดท้ายบวกหนึ่ง

โทรออกด้วยหมายเลขสุดท้ายลบหนึ่ง

ประชุม 2 สายในกับ 1 สายนอก

ประชุม 1 สายในกับ 2 สายนอก

โอนสายนอกไปยังสายนอกอีกสาย

โอนสายนอกไปยงั OGM

โอนสายนอกกรณีติดตั้งหลัง Host PBX

ดักฟัง

แทรกสายภายใน

รอสาย

จองสาย

ฟังข้อความก่อนหน้า

ฟังข้อความซ้ำ

ฟังข้อความถัดไป

ลบข้อความที่กำลังฟัง

ลบข้อความที่ฝากไว้ทั้งหมด

  FEATURE INDEX ดัชนีการใช้งาน
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(*2) = Printing control assignment     (P262)

(*3) = Relay control assignment        (P263)
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P000

P001

P002

P003

P004-P005

P006

P007

P008

P009

P010

P011

P012

P013

P014

P015

P016

P017

P018

P019

P020

P021

P022

P023

P024

P025-P027

P028

P029

P030

P031

P032

P033

P034-P035

P036

P037

P038

P039

P040

P041

P042

P049

กำหนดวันท่ีและเวลา

กำหนดเลขหมายของระบบ

การใช้งานเป็นโอเปอเรเตอร ์ (กลางวัน)

การใช้งานเป็นโอเปอเรเตอร์  (กลางคืน)

*** ไม่ใช ้***

กำหนดระดับการโทรออก

กำหนดจำนวนหลักการโทรออก

กำหนดวันหยุด

การเปล่ียนการบริการระหว่างกลางวัน/กลางคืน

กำหนดเวลาเร่ิมบริการกลางวัน

กำหนดเวลาการเร่ิมบริการกลางคืน

กำหนดวิธีการเรียกใช้เลขนำหมู่

กำหนดกลุ่มการใช้งานเลขนำหมู่

กำหนดกลุ่มการรับสายแทน

กำหนดรหัสผ่านของระบบ

กำหนดเสียงเพลง ขณะพักสาย

กำหนดการออกประกาศ

กำหนดชนิดของสัญญาณไดโทน

กำหนดปุ่มลัดของเคร่ืองคีย์

กำหนดจุดต่อโทรศัพท์แบบพิเศษ (Key & DSS)

กำหนดหน้า แสดงผลเคร่ืองพิเศษ (Key & DSS)

กำหนดหน้าท่ีปุ่มของ Key ในแต่ละหน้า

กำหนดหน้าท่ีปุ่มของ DSS.

กำหนดเลขหมายภายในท่ีใช้หมายเลขย่อส่วนตัว

*** ไม่ใช ้***

กำหนดกลุ่มสายนอกตามแผนก

กำหนดกลุ่มสายในตามแผนก

กำหนดเสียงตอบรับของกลุ่มสายนอก (กลางวัน)

กำหนดเสียงตอบรับของกลุ่มสายนอก (กลางคืน)

เสียงตอบรับของระบบ

ป้องกันการบันทึกเสียง

*** ไม่ใช ้***

กำหนดช่องทางของ Voice Logger

กำหนดการใช้ Logger ของกลุ่มการโทรภายใน

กำหนดการใช้ Logger ของกลุ่มการโทรสายนอก

กำหนดการใช้ Logger ของกลุ่มการโทรเข้าของสายนอก

กำหนดหมายเลขการเช่ือมต่อ

กำหนดเส้นทางการเช่ือมต่อ

กำหนดรหัสการเช่ือมต่อ VoIP และ Protocal

ช่ือของระบบ

Date & Time Setting

Numbering Assignment

Operator Assignment (Day)

Operator Assignment (Night)

*** Reserve ***

Restriction Code Setting

Restriction Digit Setting

Holiday Setting

Day/Night Switching Mode

Day Mode Start Time Setting

Night Mode Start Time Setting

Hunting Type

Hunting Group Assignment

Pick Up Assignment

Password Setting

Music On Hold Assignment

Paging Assignment

Dial Tone Assignment

Short Key Assignment

Attendance Console Assignment

Attendance Page Assignment

Key-Pad Assignment

DSS-Pad Assignment

Personal Memory Assignment

*** Reserve ***

Department Of CO-Group

Department Of Ext-Group

Outgoing Message Assignment (Day)

Outgoing Message Assignment (Night)

System Message Assignment

Record Protection

*** Reserve ***

Voice Logger Assignment

Intercom Logger Enable

Trunk Call Logger Enable

Trunk To Trunk Logger Enable

Link Number Assignment

Link Line Assignment

Link  VoIP Codec And Protocal

System Text

   ดัชนีการใช้โปรแกรม                                                        PROGRAMMING INDEX
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P050

P051

P052

P053

P054

P055

P056

P057

P058

P059

P060

P061

P062

P063

P064

P065

P066

P067

P068

P069

P070

P071

P072

P080

P081

P082

P083

P084

P085

P086

P087

P091

P092

P093

P094

P095

P096

P097

P100

P101

P102

บันทึกข้อมูลการโทรออกของกลุ่มสายนอก

ให้บันทึกข้อมูลการโทรออกของกลุ่มสายใน

บันทึกข้อมูลการโทรเข้าของกลุ่มสายนอก

ให้บันทึกข้อมูลการโทรเข้าของกลุ่มสายใน

ให้บันทึกข้อมูลผู้เรียกโทรภายใน

ให้บันทึกข้อมูลผู้ถูกเรียกจากเคร่ืองภายใน

กำหนดให้บันทึกคำส่ังบริการ

กำหนดวิธีการบันทึกข้อมูล

รายงานเหตุการณ์ของกลุ่มสายนอก

รายงานเหตุการณ์ของกลุ่มสายใน

พอร์ตพิมพ์อัตโนมัติ

พอร์ตพิมพ์เม่ือได้รับคำส่ัง

กำหนดให้พิมพ์ ของกลุ่มสายนอก

กำหนดให้พิมพ์ ของกลุ่มสายใน

กำหนดความเร็วในการพิมพ์

กำหนดภาษาท่ีใช้ในการพิมพ์

กำหนดความยาวหน้ากระดาษของเคร่ืองพิมพ์

กำหนดจำนวนรายการต่อหน้ากระดาษ

กำหนดขอบด้านบน

กำหนดระยะห่างของการพิมพ์แต่ละชุด

IP Address.

Subnet Mask.

Gateway.

หมายเลข SIP Phone

รหัสผ่าน SIP Phonr

กลุ่มหมายเลขภายใน SIP Phone

SIP Phone Cedec and Protocal

IP Address (IPX)

Subnet Mask (IPX)

Gateway (IPX)

DNS Server (IPX)

กำหนดกลุ่มสายใน

ช่ือของเคร่ืองโทรศัพท์ภายใน

บันทึกหมายเลขย่อส่วนรวม

ช่ือของหน่วยความจำหมายเลขยอ่

รหัสสำหรับใช้โทรออก

หมายเลขภายในของรหัสสำหรับพิมพ์บิล

กลุ่มสายในของรหัส

พอร์ตของสายนอก

กลุ่มของสายนอก

ชนิดปุ่มกด DTMF

Co. Group To Recorded For Outgoing Call

Ext. Group To Recorded For Outgoing Call

Co. Group To Recorded For Incoming Call

Ext. Group To Recorded For Incoming Call

Intercom Caller To Recorded

Intercom Called To Recorded

Service Command To Recorded

Record Type

Event Of Co.Group

Event Of Ext.Group

Automatic Printer Port

Manual Printer Port

Co. Group To Reported

Ext. Group To Reported

RS-232 Bit Rate

Billing Language

Page Length

Line Per Page

Top Margin

Separate Margin

IP Address.

Subnet Mask.

Gateway.

SIP Number

SIP Password

SIP Extension Group

SIP Phone Cedec and Protocal

IP Address (IPX)

Subnet Mask (IPX)

Gateway (IPX)

DNS Server (IPX)

Extension Group Assignment

Name Of Extension

System Memory Setting

Name Of Memory

Account Code

Account Number

Account Group

Port Of CO. Line

Group Of CO. Line

Dial DTMF Mode
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Dial Pulse Type

Trunk Access-1

Trunk Access-2

Trunk Flash Assignment

Incoming CID. Assignment

Trunk Printing Prefix

Duration Time To Start Recording

Incoming Mode (Day)

Incoming Mode (Night)

User Service Number (Day)

User Service Number (Night)

Fax Service Number (Day)

Fax Service Number (Night)

Class Of Trunk (Day)

Class Of Trunk (Night)

Answering Time Setting

Language Of CO-Group

Trunk Outgoing Timer Limit (Day)

Trunk Outgoing Timer Limit (Night)

Trunk Incoming Timer Limit (Day)

Trunk Incoming Timer Limit (Night)

Trunk To Trunk Assignment

Pulse Metering Assignment

Distribute Network Assignment

Distribute Network Handshake

Distribute Network Hold Time (Day)

Distribute Network Hold Time (Night)

Name Of Co.Group.

Name Of Co.Line.

Direct Number Of CO. Line

Direct Outgoing Mode

Auto-Route Number

Auto-Route Outgoing Number

Auto-Route Minimum Digits

Auto-Route Maximum Digits

Auto-Route Start Time

Auto-Route End Time

Auto-Route Trunk Access

IP-Trunk UserName

IP-Trunk Password

IP-Trunk Realm

IP-Trunk Proxy Service

IP-Trunk Number

IP-Trunk Group

IP-Trunk Codec

P103

P104

P105

P106

P107

P108

P109

P110

P111

P112

P113

P114

P115

P116

P117

P118

P119

P120

P121

P122

P123

P124

P125

P126

P127

P128

P129

P130

P131

P132

P133

P140

P141

P142

P143

P144

P145

P146

P150

P151

P152

P153

P154

P155

P156

อัตราส่วน B/M

กำหนดลำดับการเรียกสายนอก-1 (แบบเจาะจง)

กำหนดลำดับการเรียกสายนอก-2 (แบบเจาะจง)

การส่งสัญญาณ Flash ให้กลุ่มสายนอก

กำหนดการโชว์เบอร์สายนอก

พิมพ์เคร่ืองหมายนำหน้าหมายเลขโทรออก

กำหนดช่วงเวลาเร่ิมบันทึกข้อมูล

ลักษณะการโทรเข้าของกลุ่มสายนอก (กลางวัน)

ลักษณะการโทรเข้าของกลุ่มสายนอก (กลางคืน)

กำหนดหมายเลขผู้ใช้บริการ (กลางวัน)

กำหนดหมายเลขผู้ใช้บริการ (กลางคืน)

กำหนดเคร่ืองแฟ็กซ์อัตโนมัติ (กลางวัน)

กำหนดเคร่ืองแฟ็กซ์อัตโนมัติ (กลางคืน)

ระดับการโทรออกของกลุม่สายนอก (กลางวัน)

ระดับการโทรออกของกลุ่มสายนอก (กลางคิน)

กำหนดกระด่ิงเรียก ก่อนตอบรับอัตโนมัติ

กำหนดภาษา OGM ของกลุ่มสายนอก

ต้ังเวลาการใช้สายนอกเม่ือโทรออก (กลางวัน)

ต้ังเวลาการใช้สายนอกเม่ือโทรออก (กลางคืน)

ต้ังเวลาการใช้สายนอกจากการโทรเข้า (กลางวัน)

ต้ังเวลาการใช้สายนอกจากการโทรเข้า (กลางคืน)

กำหนดโทรกลุ่มสายนอกกับสายนอก

กำหนดการคิดเงินแบบ พัลซ์มิเตอร่ิง

กลุ่มสายนอกสำหรับระบบกระจายตู้สาขา

ระยะเวลาตรวจสอบสายท่ีต่อเป็น Distribute Network

เวลาหน่วงสำหรับระบบกระจายตูส้าขา (กลางวัน)

เวลาหน่วงสำหรับระบบกระจายตู้สาขา (กลางคืน)

ช่ือของกลุ่มสายนอก

ช่ือของสายนอก

บริการโทรเข้าสายตรง

บริการโทรออกสายตรง

กำหนดหมายเลขท่ีจะให้เลือกเส้นทางโทรออก

กำหนดหมายเลขท่ีโทรออก

กำหนดจำนวนหลักน้อยท่ีสุด

กำหนดจำนวนหลักมากท่ีสุด

กำหนดเวลาเร่ิมใช้งานของแต่ละเส้นทาง

กำหนดเวลาส้ินสุดใช้งานของแต่ละเส้นทาง

กำหนดเส้นทางท่ีโทรออก

IP-Trunk UserName

IP-Trunk Password

IP-Trunk Realm

IP-Trunk Proxy Service

IP-Trunk Number

IP-Trunk Group

IP-Trunk Codec
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P160

P161

P162

P163

P164

P165

P166

P167

P168

P169

P200

P201

P202

P203

P204

P205

P206-207

P208

P209

P210

P211

P212

P213

P214

P215

P216

P217

P218

P219

P220

P221

P222

P223

P224

P225

P226

P227

P228

P229

P230

P231

กำหนดการใช ้E1

กำหนดลักษณะของ E1

กำหนดฟงัก์ช่ันของ E1

กำหนดรูปแบบของหมายเลข E1

กำหนดคุณสมบัติของ E1

กำหนดหมายเลขเรียก E1

กำหนดหมายเลขนำหน้า DDI

กำหนดหมายเลขปลายทางของ DDI

กำหนดกลุ่มสายนอกของ DDI

กำหนดจำนวนหลักของหมายเลขเรียกเข้า E1

กำหนดการโทรออกของกลุม่สายใน (กลางวัน)

กำหนดการโทรออกของกลุม่สายนอก (กลางคืน)

กำหนดการโทรเข้าของสายนอก (กลางวัน)

กำหนดการโทรเข้าของสายนอก (กลางคืน)

กำหนดกลุ่มการเรียกภายใน (กลางวัน)

กำหนดกลุ่มการเรียกภายใน (กลางคืน)

*** ไม่ใช ้***

โทรออกกลุ่มการเรียกสายนอกอัตโนมัติ (ระดับ1)

โทรออกกลุ่มการเรียกสายนอกอัตโนมัติ (ระดับ2)

กำหนดการโอนสายนอกการโทรออก (กลางวัน)

กำหนดการโอนสายนอกการโทรออก (กลางคืน)

กำหนดการโอนสายนอกจากการโทรเขา้ (กลางวัน)

กำหนดการโอนสายนอกจากการโทรเขา้ (กลางคืน)

กำหนดการโอนสายภายใน (กลางวัน)

กำหนดการโอนสายภายใน (กลางคืน)

กำหนดกลุ่มการแทรกสาย (กลางวัน)

กำหนดกลุ่มการแทรกสาย (กลางคืน)

กำหนดกลุ่มการดักฟังกลุ่มภายใน (กลางวัน)

กำหนดกลุ่มการดักฟังกลุ่มภายใน (กลางคืน)

ต้ังเวลาใช้สายเม่ือโทรออกสายนอก (กลางวัน)

ต้ังเวลาใช้สายเม่ือโทรออกสายนอก (กลางคืน)

ต้ังเวลาใช้สายเม่ือโทรเข้าจากสายนอก (กลางวัน)

ต้ังเวลาใช้สายเม่ือโทรเข้าจากสายนอก (กลางคืน)

ต้ังเวลาการใช้สายจากการโทรภายใน (กลางวัน)

ต้ังเวลาการใช้สายจากการโทรภายใน (กลางคืน)

ระดับความสามารถการโทรออก (กลางวัน)

ระดับความสามารถการโทรออก (กลางคืน)

ชนิดของสายด่วน (กลางวัน)

ชนิดของสายด่วน (กลางคืน)

การใช้เคร่ืองคีย์เป็นโอเปอเรเตอร์ (กลางวัน)

การใช้เคร่ืองคีย์เป็นโอเปอเรเตอร์ (กลางคืน)

E1 Assignment

E1 Feature

E1 Function

E1 Type Of Number

E1 Specification

E1 Caller Number

DDI Table

DDI To Extension Number

DDI To Trunk Group

E1 RX-Digitsl

Outgoing Call Assignment (Day)

Outgoing Call Assignment (Night)

Incoming Call Assignment (Day)

Incoming Call Assignment (Night)

Intercom Call Assignment (Day)

Intercom Call Assignment (Night)

*** reserve ***

Automatic Trunk Access (1ST)

Automatic Trunk Access (2ND)

Outgoing Transfer Assignment (Day)

Outgoing Transfer Assignment (Night)

Incoming Transfer Assignment (Day)

Incoming Transfer Assignment (Night)

Intercom Transfer Assignment (Day)

Intercom Transfer Assignment (Night)

Instrusion Assignment (Day)

Instrusion Assignment (Night)

Service Observation Assignmnt (Day)

Service Observation Assignmnt (Night)

Outgoing Timer Limit (Day)

Outgoing Timer Limit (Night)

Incoming Timer Limit (Day)

Incoming Timer Limit (Night)

Intercom Timer Limit (Day)

Intercom Timer Limit (Night)

Class Of Service Assignment (Day)

Class Of Service Assignment (Night)

Hot-Line Mode (Day)

Hot-Line Mode (Night)

Key-Telephone Operator Mode (Day)

Key-Telephone Operator Mode (Night)
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P232

P233

P234

P235

P236

P237

P238

P239

P250

P251

P252

P253

P254

P255

P256

P257

P258

P259

P260

P261

P262

P263

P264

P265

P266

P267

P269

P300

P301

P302

P303

P304

P305

P306

P307

P308

P309

P310

P311

P312

P320

การประกาศออกเคร่ืองคีย์ (กลางวัน)

การประกาศออกเคร่ืองคีย์ (กลางคืน)

ผู้ขอใช้งานด้วยรหัสประจำเคร่ือง (กลางวัน)

ผู้ขอใช้งานด้วยรหัสประจำเคร่ือง (กลางคืน)

ระดับการโทรออกด้วยรหัสประจำเคร่ือง (กลางวัน)

ระดับการโทรออกด้วยรหัสประจำเคร่ือง (กลางคืน)

อนุญาตให้ใช้ Account

อนุญาตให้ใช้ Account

ช่ือของกลุ่มสายใน

จำนวนเงินการโทรออกท่ีถูกจำกัด

กำหนดกลุ่มอนุญาตการพักสายก่อนเวลา

กำหนดสายข้อมูล

กำหนดกลุ่มสายในท่ีสามารถใช้ระบบฝากข้อความ

เตือนด้วยเสียงเม่ือมีข้อความมาฝากไว้

เตือนด้วยไฟสัญญาณเม่ือมีข้อความมาฝากไว้

ให้ส่งสัญญาณโชว์เบอร์ผู้เรียก

ให้ส่งสัญญาณเสียงตอบตามคำส่ังได้

ส่งสัญญาณเตือนเม่ือจะบันทึกข้อมูลใช้โทรศัพท์

กำหนดกลุ่มการควบคุมสายภายใน

กำหนดกลุ่มสายในควบคุมระบบ

กำหนดกลุ่มสายในควบคุมการพิมพ์

กำหนดกลุ่มสายในควบคุมรีเลย์

กำหนดการปิด-เปิด ห้องพัก

กำหนดช่ือประเภทห้องพัก

กำหนดเส้นทางการเช่ือมต่อ

E&M Signaling

กำหนดการโอนกลับ

กำหนดหมายเลขรีเลย์

กำหนดกลุ่มรีเลย์

การควบคุมรีเลย์

กำหนดการหน่วงเวลาปิดชุดควบคุมรีเลย์

เลือกรีเลย์ให้กลับทิศทางปิด-เปิด

กำหนดการเลือกใช้งานรีเลย์

กำหนดหมายเลขโทรศัพท์ท่ีจะไปแจ้งเตือน

การต้ังค่าเวลาของระบบควบคุมไฟฟ้า

โหมดของระบบควบคุมไฟฟ้า

การปิด/เปิดชุดควบคุมรีเลย์ตามเวลา

เวลารวมเม่ือเร่ิมต้นของรีเลย์

กำหนดอัตราค่าใช้จ่าย ECS.

กำหนดเวลาเตือนเม่ือ ECS.ใกล้หมดเวลาใช้งาน

กำหนดการเลือกใช้งานอุปกรณ์ตรวจจับ

Paging To Key-Telephone (Day)

Paging To Key-Telephone (Night)

User Identification Access (Day)

User Identification Access (Hight)

Class Of User Identification (Day)

Class Of User Identification (Night)

Account Code Permission (Day)

Account Code Permission (Night)

Name Of Extension Group

Money Limit Assignment

Before Timeout Transfer Group

Data-Line Assignment

Voice-Mail Service Assignment

Voice-Mail Message Assignment

Voice-Mail Lamp Assignment

CID. Service Assignment

Voice Response Assignment

Record Tone Enable

Control Group Assignment

System Control Assignment

Printing Control Assignment

Relay Control Assignment

Room Status Enable

Name Of Room Status

Link Line Assignment

E&M Signaling

Relay Control Assignment

Number Of Relay

Group Of Relay

Relay Mode

Relay Hold Time Setting

Relay Inverse Mode

Relay Hardware Assignment

ECS. Warning Number

ECS. Timer

ECS. Mode

Timer Control Setting.

Relay Initial

ECS. Rate

ECS. Warning Times.

Sensor Hardware Assignment
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P321

P322

P324

P330

P331

P332

P333

P334

P335

P336

P337

P338

P339

P340

P341

P400

P401

P402

P403

P404

P405

P410

P411

P412

P413

P414

P415

P420

P421

P422

P423

P424

P425

P426

P427

P428

P429

P430

P431

P432

P433

กำหนดช่ือเซ็นเซอร์

กำหนดเซ็นเซอร์

กำหนดเซ็นเซอร์ให้กลับทิศทาง

กำหนดช่ือของ Alarm

กำหนดเวลาหน่วงเปิดเม่ือเซ็นเซอร์ทำงานแบบท่ี 1

กำหนดเวลาหน่วงเปิดเม่ือเซ็นเซอร์ทำงานแบบท่ี 2

ปิดหน่วงเวลา

กำหนดการรีเซ็ตเวลาใช้งาน Alarm

กำหนดตัวเลือกสำหรับใช้งาน Alarm

Alarm Output

ส่งสัญญาณเตือนภัยไปยังโทรศัพท์ภายใน

ส่งสัญญาณเตือนภัยไปยังสายนอก

หมายเลขเรียกออกเม่ือเกิด Alarm

User Code

User Area

ให้คิดเงินการโทรภายใน

กำหนดเวลาช่วงแรก ของการโทรภายใน

กำหนดอัตราค่าใช้ช่วงแรก ของการโทรภายใน

กำหนดหน่วยเวลา ของการโทรภายใน

กำหนดอัตราค่าใช้ต่อหน่วยเวลาของการโทรภายใน

กำหนดกลุ่มส่วนลดค่าบริการของการโทรภายใน

ให้คิดเงินการโทรเข้า

กำหนดเวลาช่วงแรก ของการโทรเข้า

กำหนดอัตราค่าใช้ช่วงแรก ของการโทรเข้า

กำหนดหน่วยเวลา ของการโทรเข้า

กำหนดอัตราค่าใช้ต่อหน่วยเวลา ของการโทรเข้า

กำหนดกลุ่มส่วนลดค่าบริการของการโทรเข้า

ให้คิดเงินการโทรออกสายนอก

กำหนดเวลาช่วงแรก ของการโทรออก

กำหนดอัตราค่าใช้ช่วงแรก ของการโทรออก

กำหนดเวลาต่อคาบของการโทรออก

กำหนดอัตราค่าใช้ต่อหน่วยเวลา ของการโทรออก

หมายเลขปลายทางของตารางการโทรออก

ช่ือของเลขหมายปลายทาง ของตารางการโทรออก

กำหนดกลุ่มของตารางการโทรออก

กำหนดช่ือของกลุ่มตารางการโทรออก

พิมพ์รายงานให้รายละเอียดของกลุ่มการโทรออก

กำหนดช่วงเวลาของกลุ่มส่วนลดค่าบริการ

กำหนดตัวคูณของอัตราส่วนลดค่าใช้ต่อหน่วย

กำหนดตัวหารของอัตราส่วนลดค่าใช้ต่อหน่วย

กำหนดเวลาน้อยท่ีสุดท่ีจะพิมพ์บิล

Name of Sensor

Sensor Assignment.

AUX-Sensor Inverse.

Name of Alarm

Entry Delay Time1

Entry Delay Time2

Exit Delay Time

Alarm Reset Time

Alarm Option

Alarm Output

Alarm to Extention

Alarm to CO.Line

Alarm Dial Number

User Code

User Area

Intercom Call Charge

Intercom First Time

Intercom First Rate

Intercom Unit Time

Intercom Unit Rate

Intercom Discount Group

Incoming Call Charge

Incoming First Time

Incoming First Rate

Incoming Unit Time

Incoming Unit Rate

Incoming Discount Group

Outgoing Call Charge

Outgoing First Time

Outgoing First Rate

Outgoing Unit Time

Outgoing Unit Rate

Table Of Outgoing Dial Number

Name Of Outgoing Dial Number

Outgoing Group Assignment

Name Of Outgoing Group

List Of Outgoing Group

Time Bank Setting

Unit Rate Multiplier

Unit Rate Divider

Minimum Time Margin
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P434

P435

P436

P437

P440

P441

P442

P443

P445

P446

P447

P448

P449

P450

P451

P452

P800

P801

P802

P803

P804

P805

P806

P807

P808

P809

P810

P811

P812

P813

P814

P815

P816

P817

P818

P819

P820

P821

P822

P823

กำหนดจำนวนหลักน้อยท่ีสุดท่ีจะพิมพ์บิล

เวลาบวกเพ่ิมจากการใช้งานเพ่ือการพิมพ์บิล

กำหนดให้พิมพ์บิลออกมาก่ีหลักของรหัสท่ีโทรออก

กำหนดลักษณะการพิมพ์บิล

ให้คิดเงินด้วยสัญญาณ Pulse Metering

กำหนดอัตรา เม่ือไม่ได้รับพัลซ์

กำหนดอัตราค่าใช้ช่วงแรกของ Pulse Metering

กำหนดอัตราค่าโทรต่อพัลซ์

กำหนดตัวคูณจำนวนเงิน

กำหนดช่ือรายการท่ีต้องเสียภาษี

กำหนดเปอร์เซ็นต์ของภาษี

กำหนดช่ือรายการคิดเงินเพ่ิม

ต้ังราคาการคิดเงินเพ่ิม

ให้คิดเงินรายการอาหาร

การต้ังราคารายการอาหาร

การต้ังช่ือรายการอาหาร

กำหนดให้เป็นค่าโรงงานท้ังหมด

ช่วงตรวจจับสัญญาณกระด่ิงติด

ช่วงตรวจจับสัญญาณกระด่ิงดับ

ต้ังเวลาการตัดสัญญาณ

ต้ังเวลาสัญญาณพักสาย

กำหนดเวลาหน่วงสัญญาณ

กำหนดเวลาหน่วงสัญญาณเม่ือทวนซ้ำเลขหมาย

กำหนดเวลาการกดรหัสติดต่อ

กำหนดเวลาโทรสายด่วนอัตโนมัติ

กำหนดเวลากดเลขหมายโทรออกหลักแรก

กำหนดเวลากดเลขหมายโทรออกหลกัต่อไป

ต้ังเวลาการเรียกสายนอก

ต้ังเวลาสายนอกคอยสายทีไ่ม่ว่าง

*** ไม่ใชง้าน ***

ต้ังเวลาให้ย้อนกลับผู้โอนเม่ือไม่มีผู้รับสาย

ต้ังเวลาการรับสายเม่ือมีการโอนกลับ

ต้ังเวลาการค้างสาย

ต้ังเวลาการรับฝากสาย

กำหนดช่วงเวลาสูงสุดของการใช้ Flash

กำหนดช่วงเวลาไม่รับสายแล้วให้ฝากสาย

จำนวนคร้ังในการต้ังปลุก

ช่วงระยะเวลาการต้ังปลุกคร้ังแรก

ระยะเวลาห่างในการต้ังปลุกคร้ังต่อไป

ระยะเวลาท่ีกระด่ิงดังคร้ังสุดท้าย

Minimum Digit Margin

Additional Billing Time

Printed Billing Digit

Billing Mode

Pulse Metering Charge

Pulse Metering Zero Rate

Pulse Metering First Rate

Pulse Metering Unit Rate

Money Multiplier

Name Of Tax

Percent Of Tax

Name Of Charge

Value Of Charge

Mini Bar Charge

Food Price

Food Name

Time Default Setting

Ringing-On Time Setting

Ringing-Off Time Setting

Co. Line Disconnect Time Setting

Co. Line Flash Time Setting

Co. Line Dialing Delay Time Setting

Co. Line Dialing Delay Time For Redial Setting

Co. Line Prefix Code Dialing Delay Time Setting

Hot-Line Delay Time Setting

Co. Line First-Digit Time Setting

Co. Line Inter-Digit Time Setting

Co. Line Calling Time Setting

Co. Line Busy Time Setting

*** Reserve ***

Co.Line Transfer Time Setting

Co.Line Return Back Time Setting

Co.Line System Hold Time Setting

Co.Line System Park Time Setting

Maximum Flash Time Setting

No Answer Transfer Time Setting

Retry Wake Up Time Setting

First Wake Up Duration Time

Extend Wake Up Time Setting

Last Wake Up Duration Time
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P824

P825

P829

P830

P831

P832

P900

P901

P902

P903

P904

P905

P906

P907

P908

P990

P991

P992

P999

Flash Extend Wake up Time Setting

กำหนดเวลาการสนทนาระหว่างสายนอกกับสายนอก

Scheduled Task

ระดับการตรวจจับสัญญาณกดปุ่ม (DTMF) ของสายใน

ระดับการตรวจจับสัญญาณกดปุ่ม (DTMF) ของสายนอก

ระดับการตรวจจับของสัญญาณ Tone ต่างๆ ในระบบ

กำหนดค่าจากโรงงานท้ังหมด

บริการกลางคืนเหมือนกลางวัน

กำหนดค่าจากโรงงานแบบเลือกได้

ปรับปรุงให้เป็นโปรแกรมใหม่

พ้ืนท่ีท่ีติดต้ังตู้สาขา

บันทึกโปรแกรมลงใน Mass Storage (SD/CF)

เรียกโปรแกรมจาก Mass Storage (SD/CF)

นำข้อมูลในหน่วยความจำหลักไปไว้ในหน่วยความจำสำรอง

นำข้อมูลในหน่วยความจำสำรองไปไว้ในหน่วยความจำหลัก

ปรับปรุงเวลา

กำหนดกลุ่มหมายเลขภายใน

ช่ือของเคร่ืองโทรศัพท์ภายใน

แสดงผล Version

Flash Extend Wake up Time Setting

Trunk To Trunk Time Setting

Scheduled Task

DTMF Level For Extension

DTMF Level For CO.Line

Call Progress Tone Level

All Data Default Setting

Night Mode As Same As Day Mode

Selectable Default Setting

Version Update

Billing Zone

Save Program To Mass Storage

Load Program From Mass Storage

Synchroniz With Internal-Memory

Synchroniz With Expand-Memory

Time Adjustment

Extension Group Assignment

Name Of Extension

Display Version Number
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   รูปแบบขอ้มูลตู้สาขาโทรศพัท ์                                      Pattern SMDR

  Date    Time Ext     Co   Dial-Number      Status Duration  Amount  Dest.
------------------------------------------------------------------------------
    วันท่ี          เวลา  สายใน        สายนอก      เลขหมาย                   สถานะ     ระยะเวลา     จำนวนเงิน     ปลายทาง

------------------------------------------------------------------------------
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   รูปแบบขอ้มูลตู้สาขาโทรศพัท ์                                      Pattern SMDR

  Date    Time Ext     Co   Dial-Number      Status Duration  Amount  Dest.
------------------------------------------------------------------------------
    วันท่ี          เวลา  สายใน        สายนอก      เลขหมาย                   สถานะ     ระยะเวลา     จำนวนเงิน     ปลายทาง

------------------------------------------------------------------------------
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 Tone and Ringing signal.   สัญญาณเสยีงและสญัญาณกระดิง่
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 Ringing

 Co.Call

 Intercom Call

 Camp on

 Morning Call

 Tone

 Dial Tone (1)

 Feature Dial 2 2 2

 Busy Tone (1) (1) (1)

 Reorder Tone 2 2 2 2 2 2

 Error Tone

 Ring back Tone (1) (1)

 Confirmation Tone 2 2

 Worning Tone 2

 CO. line Call Waiting

 Tone

 Intercom Call Waiting

 Tone

 Program Step Tone

 Alarm Tone (1) 2 (1) 2 (1) 2






