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این راهنما شامل توضیحاتی جهت تنظیمات اولیه ،معرفی و ارائه توضیحاتی دربارهی

کاربرد هریک منوهای پنل ادمین است.
الزم به توضیح است بهروزرسانی سرویس ،هر  5هفته انجام می شود و تغییرات صورت
گرفته برای مشترکین به آدرس ایمیل ثبتشده در سیستم ارسال خواهد شد.
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تعاریف:

کاربر :شخص حقیقی و استفادهکننده از سرویس که میتواند دارای داخلی و یا سر شماره باشد.

سر شماره :شمارهی اصلی تحویل دادهشده به مشترک که تماسهای خارج سازمانی آن با آن شماره
دیده خواهد شد و همچنین دسترسی به مشترک از طریق این شماره امکانپذیر است.
شمارهی داخلی :شمارهای منحصربهفرد که انتقال تماس های داخلیهای کاربران و یا اپلیکیشن
های سرویس بهوسیلهی آن راهیابی میشوند.
پاسخگوی خودکار :سیستم تلفن گویا در جهت راهنمایی تماسگیرنده است که با پخش صدا و
دریافت اعدادی قرارداد شده ،تماس را به مقاصدی مفروض (مانند اپلیکیشنهای و یا داخلی دیگر)
راهیابی میکند.
صدا :فایل صوتی که قابلیت پخش شدن را دارد و در قسمت آرشیو تماس ایجاد میگردد.

شروع (کار با پنل ادمین):

انجام کار و تنظیمات نکسفون از طریق پنل ادمین صورت میگیرد.
ابتدا الزم است آدرسی که برایتان ایمیل شده (برای مثال )https://91077777.nexfon.ir :را دریکی از
مرورگرها مانند Chromeیا  Firefoxباز کنید ،سپس شناسه کاربری و رمز عبور خود را وارد نمایید.
نام کاربری و رمز ورود شما به آدرس ایمیلی که در فرم درخواست سرویس در قسمت مشخصات مدیر
فنی ثبتشده ،ارسالشده است.
قبل از آشنایی باقابلیتهای سرویس و شروع تنظیمات در پنل مدیریت ،می بایست به نکات زیر توجه
فرمایید:
 شمارههای داخلی بهصورت منحصربهفرد ( )uniqueتعیین شود. نامگذاری دقیق موجب مدیریت آسانتر و بهینه سرویس خواهد شد. بهمحض ایجاد تغییرات ،سرویس تابع تغییرات خواهد بود و به همین دلیل دقت در فرآیند ایجادتنظیمات و ویرایش آنها امری ضروری است.
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عملکرد هر یک از منوها و روش تنظیمات:
مدیریت کاربران

User Management
ت کاربران ،ایجاد کاربر جدید و یا حذف کاربران ،تغییراتی هستند
جابجایی افراد در واحدهای سازمان ،تغییر سم 
که از طریق منو مدیریت کاربران قابل انجام است.

ایجاد کاربر جدید
برای ساختن کاربر جدید بر روی دکمه کاربر جدید کلیک نموده و پس از باز شدن صفحه ،اطالعات کاربر را بر
اساس هر یک از فیلدها (موضوعات) تکمیل نمایید.
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اسکی استاندارد کدگذاری است که بهوسیله آن طرفین مبادله کننده اطالعات میتوانند بهطور صحیح دادهها را
دریافت و تشخیص بدهند .به عبارت بهتر؛  ASCIIنوعی قرارداد برای تشخیص نوشتههاست.

پس از ایجاد کاربران به روشی که در باال توضیح داده شد ،امکان مشاهده کاربران در صفحه اصلی مدیریت
ن صفحه
ف ر ا د ر ای 
ی مختل 
س ویژگیها 
ن ب ر اسا 
ی آنا 
کاربران وجود دارد و امکان جستجوی کاربران و مرتبساز 
است.

قابلدسترسی
امکانات صفحه لیست کاربران:
 -مشاهده کلیه کاربران اضافهشده به سیستم به تفکیک نام ،نام کاربری ،نام خانوادگی ،شماره تماس کاربر و

وضعیت

 ویرایش مشخصات کاربر -جستجوی کاربران
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مدیریت گروه

Group Management

جهت مدیریت بهتر تماسهای ورودی ،برای هر واحد در سازمان گروهی ساخته میشود که در صورت شمارهگیری
داخلی اختصاص داده به گروه ،تماس به همکاران این واحد متصل میشود .برای ساختن گروه جدید روی دکمه
گروه جدید کلیک نمایید.

پس از باز شدن صفحه ،اطالعات گروه تکمیل کنید و در انتها برای تائید دکمه ایجاد گروه را فشار دهید.
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تلفن ها

Phones
کاربرانی که از گوشی تلفن برای برقراری تماس صوتی استفاده میکنند ،دسترسی استفاده از تلفن برای کاربران

از طریق این پنل انجام میشود.

در اختیار داشتن اطالعات زیر برای تنظیم هر تلفن ،الزم است:
 -1نام کاربری  SIPبرای هر داخلی
 -2رمز  SIPبرای هر داخلی

 -3دامنهی  SIPو یا  SIP Serverکه برای همهی تلفنها یکسان است.

 SIP Outbound Proxy -4و یا  SIP Getawayکه برای همهی تلفنها یکسان است.
موارد  1و  2در پنل مدیریت به هنگام ایجاد داخلی ،توسط خود کاربر تعریف میگردند .به این صورت که
نام کاربری  SIPهمان شمارهی داخلی و رمز  SIPدارای فیلدی منحصربهفرد است که توسط کاربر تعیین

میگردد.

موارد  3و  4درون ایمیل تحویل سرویس به مشترک اعالم گردیده است.
الزم به یادآوری است که هر کاربر تنها امکان استفاده از یک گوشی تلفن را دارد .در مواردی که کاربر نیاز به
بیش از یک تلفن دارد؛ الزم است به ازا هر گوشی تلفن نام کاربری و داخلی ایجاد شود.

برای تعریف دستگاه های تلفن در سیستم بر روی دکمه تلفن جدید کلیک نمایید.
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پس از باز شدن صفحه ،اطالعات را تکمیل نمایید و در انتها برای تائید دکمه اضافه کردن را فشار دهید.

حفظ امنیت را جدی بگیرید از تعیین رمزهایی که مبتنی بر نامهای استاندارد و الگوهای عددی هستند جدا خودداری نموده .افشای نام کاربری و
رمزهای مربوط به آن ،موجب سوءاستفادهی بدافزارها میشود که با ایجاد  Call Fraudو تماسهای بینالملل هزینهی بسیار زیادی به مشترک

تحمیل خواهند نمود.

کلیه دستگاهها مانند کامپیوترهای شخصی ،تلفنهای هوشمند ،مودمهای خانگی ،لپتاپها و امثال آنکه به یک
شبکه متصل میشوند دارای یک آدرس اختصاصی هستند که از طریق آن در یک شبکه دادهها به مقصد و واسط شبکه

مشخص ارسال میشوند .به این آدرسدهی سختافزاری مک آدرس گفته می شود.

امکانات صفحه دستگاههای تلفن:

 مشاهده کلیه تلفن های اضافهشده به سیستم به تفکیک برند ،MAC Address ،نام کاربری و وضعیت وجود دارد. -ویرایش تلفن ها

 -وضعیت تلفن (فعال و غیرفعال)

 -جستجوی تلفن بر اساس فیلدهای مختلف
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داخلی ها

Extention
پس از ایجاد کاربر و تلفن ها نوبت به اختصاص شماره داخلی به کاربران و تلفن های تعریفشده در دو مرحله
قبل است.

بر روی منوی داخلی کلیک کرده و وارد صفحه داخلیها شوید و سپس بر روی دکمه داخلی جدید کلیک نموده

و سپس به ترتیب زیر اقدام شود.

 -انتخاب کاربر

 -انتخاب تلفن

 تعریف شماره داخلی با توجه به واحد سازمانی و مسئولیت فرد تعریف نام کاربر برای نمایش بر روی صفحه تلفن ()caller ID -تعریف رمز

 -تعیین مدتزمان پیشفرض در صورت عدم پاسخ گویی برای انتقال به صندوق صوتی

 تعیین دسترسی کاربر برای تماس با بیرون از سازمان و انتقال تماس از روی سر شماره مشخص -امکان دریافت پیغام صوتی

 -تعیین رمز برای دسترسی به صندوق صوتی

 -انتخاب پیام پیشواز با توجه به گروه کاری فرد( .در بخش صداها و پیامها آموزش اضافه کردن فایل صوتی قرارگرفته است).

 -و در انتها برای تایید کلید ساختن را فشار دهید.
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الزم است برای هر یک از کاربران این فرآیند بهدقت طی شود.

دفترچه تلفن

Contacts

این دسترسی امکان جستجوی افراد و داخلی ایشان از روی  IP PHONEها را به شما می دهد؛ در صورت تمایل

به استفاده از این قابلیت بر روی دکمه مخاطب جدید کلیک کنید و به روش زیر اقدام نمایید.
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 -نام کاربری را انتخاب کنید.

 کاربر را انتخاب کنید( .لیست کاربرهایی که در مرحله اول ساختهاید به شما نمایش داده میشود) نام را واردنمایید( .معموال ً شامل نام و نام خانوادگی فرد است).
 -توضیحات در پنل  Fusionو یک خط بعد از نام و نام خانوادگی فرد نمایش داده خواهد شد .برای این مثال

این توضیح میتواند شامل واحد سازمانی مخاطب باشد.

 -برای هر کاربر میتوانید یک عکس آپلود کنید و اگر از سرویس  Fusionاستفاده کنید ،این تصویر بهعنوان

ش داد ه خواهد شد.
ل کارب ر نمای 
س پروفای 
عک 

 -راههای ارتباطی یک مخاطب بهصورت پیشفرض شامل «داخلی»« ،تلفن همراه»« ،خانه» و «کار» است که

پس از انتخاب آن میتوانید شماره تماس را در فیلد روبهرو وارد کنید.

 -در انتها برای تایید کلید ساختن را وارد نمایید.

اگر بهجز موارد موجود ،اطالعات دیگری را میخواهید وارد کنید ،با واحد پشتیبانی تماس بگیرید.

امکانات صفحه لیست مخاطبین:

ن امکان
ت وجو د دار د  و همچنی 
ع شمار ه  و توضیحا 
س نام  ،نو 
ن ب ر اسا 
ی مخاطبی 
ن جستجو 
ی امکا 
د ر صفح ه عموم 

ف  و ویرایش افراد در این صفحه وجود دارد.
حذ 
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پاسخگوی خودکار

Auto Receptionist

در این منو ،کاربر میتواند پاسخگوی خودکار ( )IVRراهاندازی کنید .سرویس پاسخگوی خودکار برای زمانی است
که شما میخواهید کاربر با واردکردن یک شماره ،به بخش موردنظر خود وارد شود .در صورت تمایل به استفاده
از این قابلیت بر روی دکمه پاسخگوی جدید کلیک کنید و به روش زیر اقدام نمایید:

 نام پاسخگو را بهصورت دلخواه وارد نمایید. یک داخلی برای این پاسخگو انتخاب کنید. پیشواز را از بین صداهای آپلود شده انتخاب کنید (مخاطبی با شما تماس میگیرد ،پیش از استفاده ازپاسخگوی خودکار ،صدایی که در این بخش انتخاب میکنید را میشنود).
 حداکثر زمان انتظار (به ثانیه) و رویداد پسازآن را انتخاب کنید .میتوانید برای مثال ،بعد از زمان انتظار،مخاطب را به پاسخگو یا داخلی دیگری متصل کنید و یا ارتباط را قطع کنید.
 اگر میخواهید مخاطب مجبور باشد تا تمام فایل صوتی پیشواز را گوش کند دکمه بنفش را فعال باقی بگذارید،در غیر این صورت آن را غیرفعال کنید.
 هفته کاری این پاسخگو را انتخاب کنید .تنظیمات هفتهی کاری در بخش سازمان من آموزش داده میشود.  DTMهمان شمارهای ست که کاربر پس از شنیدن پیشواز انتخاب میکند .برای مثال در فایل پیشواز به کاربرگفتهشده با گرفتن شماره  ،۱به بخش فروش سازمانی متصل میشود .شما در اینجا کافی ست شماره را انتخاب
کنید و سپس تنظیم کنید که با واردکردن آن شماره ،برای مخاطب چه اتفاقی میافتد .میتواند به هر داخلی
دیگری متصل شود.
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 -در انتها برای تایید دکمه ساختن را فشار دهید.

تماس گروهی

Ring Group
با استفاده از منوتماس گروهی ،میتوان تماس های ورودی را به گروه مورد نظر راه یابی و سازماندهی کرد.برای
د کلید شود.
ی گرو ه جدی 
ی ب ر رو 
س گروه 
ایجا د تما 
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کنید.
ن گرو ه انتخاب
ی ای 
م برا 
ک نا 
ی  شماره داخلی این گروه مشخص شود.ش داد ه میشود.
ن آموز 
ن م 
ش سازما 
ی د ر بخ 
ت هفتهکار 
د تنظیما 
ب کنی 
ی ر ا انتخا 
 هفتهکار س مخاطب
خ نداد  ،تما 
ی پاس 
چ داخلیا 
د ت ا اگ ر هی 
ل میکش 
ی ک ه طو 
ن انتظا ر ر ا ب ه ثانی ه وار د کنید .مدت زمان 
 حداکث ر زما پایان یابد .
ی ر ا وار د کنید.
ت تعطیل 
ت د ر ساعا 
 تنظیما  داخلیهای عضو این گروه را بهسادگی مشخص کنید.کافی ست پس از کلیک بر روی این بخش ،داخلی و یا بخشی از نامک کنید.
ت کلی 
ت راس 
ک سم 
ی تی 
د  و ب ر رو 
پ کنی 
د ر ا تای 
ن گرو ه باش 
د عض و ای 
ی ک ه میخواهی 
فرد 
در انتها برای ذخیره کردن تنظیمات کلید ساختن را وارد نمایید.
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صف تماس

Call Queue
صف تماس برای سازمانهایی است که تماسهای ورودی زیادی دارند و میخواهند مخاطبین در یک صف قرا ر
ک کنید.
ف جدیدکلی 
ی ص 
س ب ر رو 
ف تما 
ی ایجا د ص 
ل شوند.برا 
م متص 
ن اپراتو ر حاض ر د ر سیست 
د  و ب ه اولی 
بگیرن 

ف ر ا وار د کنید.
م ص 
 نا 
دهید.
ص
ف اختصا 
ن ص 
ی ب ه ای 
 یکداخل ش داد ه میشود.
ن آموز 
ن م 
ش سازما 
ی د ر بخ 
ت هفتهکار 
ب کنید .تنظیما 
ی ر ا انتخا 
 هفت ه کار گ بخورد.
د ثانی ه زن 
ی ه ر اپراتو ر چن 
د ت ا داخل 
ب کنی 
 انتخا ن ر ا میشنوند.
ل ب ه اپراتو ر آ 
ش ا ز اتصا 
ب پی 
ت ک ه مخاط 
ن صدایی اس 
ی انتظا ر هما 
 آوا ب کنید.
ی آپلو د شد ه انتخا 
ن صداها 
 پیشوا ز ر ا ا ز بی م شود.
ی اعال 
ی ب ه و 
ی زمان 
ت ه ر کارب ر د ر چ ه بازهها 
د ک ه نوب 
ب کنی 
ت انتخا 
م نوب 
 د ر بازهاعال ن صف چه میزان است.
ش ای 
د ک ه حداکث ر گنجای 
ص کنی 
ف مشخ 
ت حداکث ر تعدا د افرا د منتظ ر د ر ص 
 د ر قسم ب کنید.
ی کارب ر ر ا انتخا 
ی برا 
ف  و رویدا د بعد 
ک کارب ر د ر ص 
ن انتظا ر ی 
ی حداکث ر زما 
د بعد 
 د ر فیل ش کند.
ی پیشوا ز ر ا گو 
ل صوت 
م فای 
د تما 
ی کارب ر مجبو ر باش 
ش شود ؟»یعن 
ل پخ 
« پیشوا ز کام 
د فعال 
 کلی ب بر
ی بود  ،تماس مخاط 
ت ادار 
ج ا ز ساعا 
ی خار 
س ورود 
د ت ا اگ ر تما 
ی ر ا وار د کنی 
ت تعطیل 
ت د ر ساعا 
 -تنظیما 
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شود.
ی
ت ره یاب 
ن تنظیما 
س ای 
اسا 
ل۴بخش است:
د  و شام 
ف قرا ر میگیرن 
ن ص 
ت ک ه د ر ای 
ی اس 
م کاربران 
ی تنظی 
ش اپراتو ر برا 
بخ 
 -وارد کردن داخلی اپراتور در بخش کد ورود.

ب میشوند.
ی انتخا 
س ورود 
ط ب ا تما 
ی ارتبا 
ت برا 
ن۱اس 
ی ک ه اولویتشا 
م اپراتورهای 
ت اپراتو ر د ر ابتد ا تما 
ن اولوی 
 -واردکرد 

د  و 
ت۱اضاف ه کنی 
د۱۰کارب ر ب ا اولوی 
ل میتوانی 
ی مثا 
ی باشد  ،برا 
د تکرار 
ب ت ا انته ا اولویته ا میتوانن 
ن ترتی 
ت ۲و ب ه همی 
 -اولوی 

ش داخلیه ا ساختهشد ه است.
ی اپراتو ر ک ه پیشت ر د ر بخ 
ن داخل 
واردکرد 
ن اپراتور.
ل کرد 
ل  و ی ا غیرفعا 
 -فعا 

ی ر ا اضاف ه کنید.
د اپراتو ر بعد 
ن میتوانی 
ی اضاف ه کرد 
ک ب ر رو 
 -ب ا کلی 
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آرشیو تماس

CDR

منو آرشیو تماس یکی از مهمترین امکانتی است که پنل نکسفون در اختیار ادمین سرویس میگذارد؛ از طریق این

منو امکان مشاهده آرشیو تماسها و دریافت گزارش با دو خروجی  XLSXو  CSVوجود دارد.

جستجوی پیشرفته در این منو نیاز سازمانها به دسترسی به تماسها بسیار آسان نمودهاست ،میتوان به راحتی

تماس مورد نظر را باتوجه موارد زیر یافت ،سپس فایل تماس را را ذخیره و یا در همان مرورگر آن را شنید.

مشترک میتواند در صورت نیاز به عدم ذخیرهی آرشیو صداهای تماس ،درخواست خود را به پشتیبانی فروش
نکسفون ارسال نموده و پس از آن آرشیو تماسها بدون فایلهای صوتی ایجاد خواهد شد .الزم به ذکر است که
در صورت بروز نکات امنیتی امکان دسترسی به تماسهای این دوره به دلیل عدم ذخیره سازی ،ممکن نخواهد بود.

18

نمابر

Fax

نمابر Faxبه سه بخش تنظیم میشود.
-1تنظیمات

در بخش تنظیمات مشخصات دستگاه و تنظیمات مربوط بر هر فیلد را انجام دهید.
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-2دریافتیها
در این بخش فکسهای دریافتی به تفکیک موارد زیر به صورت آرشیو درآمده و قابل رویت هستند.

-3ارسالیها
در این بخش فکسهای ارسالی به تفکیک موارد زیر به صورت آرشیو درآمده و قابل رویت هستند.
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صورت حساب ها

Invoice

مدیریت حساب و اطالع از اعتبار باقی مانده بر عهده ادمین سرویس است.
امکانات این صفحه:
 امکان مشاهده و پرداخت قبضهای دورهای در قسمت صورتحسابهاش بانکی
ت فی 
ن ی ا ثب 
ت آنالی 
 پرداخت قبوضبهصور 
مبلغ
ت  و
ت پرداخ 
س شناس ه قبض  ،تاریخ  ،وضعی 
ی ب ر اسا 
ی صورتحسابه ا  و مرتبساز 
 جستجو -دانلو د نسخه PDFه ر قبض

اعتبار

Credit
در صورت نیاز و صالحدید سازمان با توجه به میزان مصرف و برای جلوگیری از قطع سرویس امکان افزایش سطح

اعتباری در این قسمت وجود دارد؛ پس از پرداخت مبلغ کف اعتبار سازمان به میزان موردنظر تغییر خواهد یافت.
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سازمان من

Company Setting
سازمان من شامل سه زیرمجموعه است که هر یک از اهمیت خاصی برخوردار است و در زیر به تعریف و کاربرد

هر یک پرداختهشده است.

سر شمارهها

درصورتیکه برای سازمان چندین سر شماره دریافت شده باشد ،امکان مشاهده سر شماره در این صفحه وجود

دارد و سرشمار یهایی که برای سازمان در نظر گرفته ،با توجه به تنظیمات سرویسدهنده (رسپینا) در این صفحه

قابل مشابه است.

برای انجام تنظیمات در این صفحه بر روی ویرایش سر شماره کلیک کرده و نسبت به تکمیل هر یک موضوعات

با توجه و بر اساس چیدمان سازمانی اقدام فرمایید.

لیست شماره

امکان مشاهده شماره هایی که بهغیراز سرشماره در اختیار شما قرار دارد در این صفحه وجود دارد.
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هفته کاری

امکان اطالعرسانی ساعت ،روز و هفته کاری به مشتریان و مخاطبین سازمان بسیار ضروری است .برای تعریف موارد یادشده

کافی است بر روی دکمه هفته کاری جدید کلید کرده و پس از باز شدن صفحه مطابق عناوین فرم تکمیل و در انتها دکمه
اضافه کردن را وارد نمایید.

در صفحه اصلی امکان مشاهده نام هفته های تعریفشده ،شروع و پایان روز و ساعت هفته و همچنین ویرایش موارد وجود
دارد.
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ساعت کاری در روزهای خاص

برای تعین روزها و مناسبت های خارج از فرآیند جاری و معمول کاری دیدهشده است؛ روزهای خاص مانند سالروز تأسیس
شرکت تغییر ساعت کاری به دلیل ماه رمضان و مواردی از این قبیل است و برای تعین این روزها کافی است بر روی افزودن

روز خاص کلیک نموده و موضوعات مربوط به هر ردیف تکمیل شود و در انتها دکمه اضافه کردن را وارد نمایید.
الزم به توضیح است که در قسمت انتخاب تاریخ ،تاریخ بهصورت دستی وارد شود.

در صفحه اصلی امکان مشاهده و بررسی نام روز خاص تعریفشده ،شروع و پایان روز و ساعت روز خاص و همچنین ویرایش
موارد وجود دارد.

صداها و پیام ها

بارگذاری پیام های مربوط به هر یک از بخش ها و واحدهای سازمان از این قسمت انجام می شود و برای اضافه کردن صدا

کافی است بر روی دکمه اضافه کردن صدا کلیک نموده و پساز آن نام برای پیام موردنظر ،فایل موجود بر روی سیستم را در
این قسمت بارگذاری نمایید.

امکان پخش صدا با پسوند  mp3امکانپذیر است.
در صفحه اصلی بررسی ،ویرایش و بازپخش پیام های موجود امکانپذیر است.
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کدهای دستوری
صندوق صوتی:
با استفاده از این سرویس در زمانهایی که پشت میز کارتان نیستید و یا امکان پاسخگویی به تماستان را ندارید ،تماسگیرندگان
میتوانند به سیستم پیامگیر صوتی شما متصل شوند و در این صورت در هر زمان که مایل بودید میتوانید به پیامهای صوتی
گوش دهید.

برای گوش دادن به پیام های صوتی میتوان بهطور مستقیم از پنل کاربری اقدام کرد و در غیر این صورت برای گوش کردن

پیام از طریق دستگاه تلفن کد  *999را وارد فرمایید.

ساعت گویا:

با شماره گری  *100ساعت فعلی به شما اعالم می شود.

صف تماس:

کارکنانی که در صف تماس قرار دارند الزم است که قبل از ترک میز کار تلفن خود را از صف خارج نمایند و درصورتیکه مطابق

دستور زیر این فرآیند انجام نشود در صورت تماس مشتری و انتقال تماس به کاربر ،تماس از دست خواهد رفت.

توجه :الزم است همکار قبل از ترک میز کار از صف خار جشده و همچنین بهمحض ورود دوباره بهصف وارد شود.

خروج از صف:

 -1خروج از صف *20 :را شمارهگیری کرده و با شنیدن صدای بوق شماره صف خود را وارد کرده و سپس دکمه  #را شمارهگیری

کرده که در مرحله بعدی از شما رمز خروج را سؤال کرده و پس از شمارهگیری رمز سپس کلید  #را شمارهگیری کرده و از صف
خارج میشوید.
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ورود مجدد بهصف:

برای ورود مجدد به صف کلید  *20را شمارهگیری کرده و شماره صف را شمارهگیری کرده و کلید  #شمارهگیری کرده و سپس

رمز ورود به را وارد کرده و در انتها کلید  #را فشار دهید.

کنفرانس:

برای استفاده از این قابلیت میبایست در حین مکالمه با شخص اول شماره * *3را گرفته شماره مخاطب سوم را وارد نموده
ً
مجددا دکمه  #را شمارهگیری نمایید.
و سپس  #را شمارهگیری میکنیم .برای اتصال کنفرانس و تائید نهایی

انتقال تماس:

انتقال تماس می تواند بهصورت دستی و یا با استفاده از دکمه  forwardانجام شود.
برای انتقال تماس بهصورت دستی از کد دستوری زیر استفاده فرمایید.
انتقال تماس به دو صورت امکانپذیر است:

روش اول :انتقال تماس فوری و بدون هماهنگی با مقصد# *1*← No←# :

روش دوم :انتقال تماس با هماهنگی با مقصد# *2*← No←# :

کد دستوری *10

برای تغییر وضعیتهای انتقال فوری و عدم پاسخگویی زیر از کد * 10استفاده کنید.

نکات مهم

تنظیمات الزم برای ارائه سرویس توسط کارشناسان رسپینا بهصورت غیرحضوری است و تنظیمات سرویس باید توسط

مشترک انجام شود.

در صورت استفاده از گوشی تلفن ،کابل شبکه را به پورت شبکه در پشت تلفن وصل کنید و انتهای دیگر را به مودم اینترنت؛
در صورت عدم وجود مشکل در شبکه یک آیکون کوچک در گوشه باال سمت راست صفحه  LCDنمایش داده خواهد شد .در

غیر این صورت به این معنی است که گوشی به شبکه وصل نشده است.

ً
لطفا اتصال مجدد یا
اگر کابل شبکه بهدرستی متصل نباشند ،ممکن است اتصال گوشی به شبکه قطع شود؛ در این مورد

جایگزینی کابل شبکه را امتحان کنید .توصیه میشود از کابل شبکه استاندارد استفاده کنید.

در صورت تمایل به استفاده از سرویس از طریق پنل کاربری و بر روی کامپيوتر ،در صورت وجود مشکالتی مانند خرابي ويندوز،

وجود ويروس و  ...آنها را برطرف کرده و همچنين از وجود اقالم سخت افزاری موردنیاز مانند کارت شبکه و  ...اطمينان

حاصل فرمایید.

در صورت لزوم برای حضور کارشناس در محل تحویل سرویس؛ کارشناس فنی نکسفون در نقطه ابتدایی (قبل  routerو

 )firewallدر محل حاضر خواهند شد.

چنانچه پس از انجام تنظیمات مطابق راهنما و رعایت مواردی که در باال بیان شد ،همچنان برای استفاده از سرویس مشکلی
دارید ،با واحد پشتیبانی نکسفون (شماره  )9107 7777تماس حاصل فرمایید.
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