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Over deze gebruiksaanwijzing

De instructies in deze gebruiksaanwijzing worden gegeven in stappen, genummerd 1, 2, 3
enzovoort. Het teken > geeft aan wat er gebeurt als u de instructie hebt uitgevoerd. Het teken
kan ook aangeven wat er moet gebeuren voordat u een instructie kunt uitvoeren.

Toetsen worden in deze gebruiksaanwijzing als volgt weergegeven, bijvoorbeeld: [PROGRAM].
Displayteksten worden als volgt weergegeven, bijvoorbeeld: {Systeem programmeren}. Om de
optie {Systeem programmeren} te kiezen drukt u op de bijbehorende toets op het toestel.

Voordat u de functies van de Voice response-module van de Vox Alliance kunt gebruiken, moet
u een aantal programmeringen uitvoeren. In hoofdstuk 1, Programmeren, wordt uitgelegd hoe u
moet beginnen en stoppen met programmeren. Lees dit hoofdstuk goed door voordat u gaat
programmeren.

Let op!
De totale opslagcapaciteit van de Voice-response module Vox Alliance is 20 minuten. De
opnametijd van een meldtekst of een ingesproken bericht is maximaal 1 minuut. De
opslagcapaciteit van de Voice-response module voor meldteksten en berichten is dus beperkt. In
bepaalde situaties is het dan ook aan te raden gebruik te maken van een apart
antwoordapparaat.
Als u meerdere functies van de Voice response module tegelijkertijd ingeschakeld hebt, kan dit
tot problemen leiden.

Als u zelf een meldtekst inspreekt kunt u dit het beste via de hoorn van het toestel doen. Op die
manier krijgt u een meldtekst van een goede geluidskwaliteit.
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1 Programmeren

Om de functies van de Voice response-module van de Vox Alliance te gebruiken, moet u eerst
een aantal programmeringen uitvoeren. Een aantal programmeringen kunt u alleen uitvoeren via
het menu van het programmeertoestel (standaard toestel 20). Het is ook mogelijk de
programmeringen uit te voeren vanaf de pc met behulp van aanvullende hardware en software. In
deze gebruiksaanwijzing worden alleen de programmeringen vanaf het programmeertoestel
uitgelegd.

Beginnen met programmeren
In dit hoofdstuk wordt eenmalig beschreven hoe u begint met programmeren vanaf het
programmeertoestel. In de overige hoofdstukken worden deze stappen verkort beschreven.

1 Druk op [PROGRAM].
2 Druk 2 keer op [6]
> In het display verschijnt:

----TOESTEL PROG--
-Display contrast
-Systeem programmeren

3 Druk op {Systeem programmeren}.
> In het display verschijnt:

Geef uw password
-Terug

4 Toets uw password in (standaard 1111).
> In het display verschijnt:

Kies de optie
-Systeem
-Toestellen
-Installatie

5 Druk op de gewenste optie.
6 Ga nu verder met het programmeren zoals beschreven in het betreffende hoofdstuk.

Verkorte weergave stap 1 tot en met 4
[PROGRAM], 2 keer [6], {Systeem programmeren}, toets uw password in.

Stoppen met programmeren
1 Blader met [6] naar {Terug} en druk op de bijbehorende toets.
2 Herhaal dit tot in het display staat:

13:26                16.03.00
-Lijst (systeem)
-Interne oproep
-Netlijn oproep

> U bent terug in het hoofdmenu.

Verkorte weergave stappen 1 en 2
[6], {Terug}. Herhaal dit tot u weer in het hoofdmenu bent.
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2 Auto-attendant

Met de Voice response-module kunt u de functie auto-attendant inschakelen. Als u auto-
attendant inschakelt en iemand belt het hoofdnummer, dan gaan de telefoons niet over, maar
wordt de lijn beantwoord door de Voice response-module. De beller hoort een meldtekst en kan
vervolgens een toestelnummer intoetsen. Ook kan de beller een 9 intoetsen om het hoofdtoestel
(standaard toestel 20) te bellen. Als de beller niets intoetst dan gaat na enige tijd het belsignaal
over van de toestellen die u hebt aangegeven in de signalering Dag/Nacht.
Als u de functie auto-attendant inschakelt kunt u een dag- en nachtstand inschakelen. U kunt 2
verschillende meldteksten inspreken. Als u geen meldteksten inspreekt, hoort de beller de
standaardmeldteksten (zie hoofdstuk 6, Standaardmeldteksten).

2.1 Auto-attendant in- en uitschakelen
De functie auto-attendant moet per ISDN-lijn geactiveerd worden. Auto-attendant werkt op uw
hoofdnummer en niet op MSN- of Doorkiesnummers (DDI-nummers). Als u de
standaardmeldtekst wilt vervangen door uw eigen meldtekst, spreek dan eerst een eigen
meldtekst in (zie paragraaf 2.2, Meldtekst wijzigen) en schakel daarna auto-attendant in.

Let op!
Schakel auto-attendant in vanaf het programmeertoestel (standaard toestel 20).

1 [PROGRAM], 2 keer [6], {Systeem programmeren}, toets uw password in.
2 Druk op {Installatie}.
3 Blader met [6] naar {Auto attendant netlijn} en druk op de bijbehorende toets.
4 Blader met [6] naar {Auto attendant dag/ nacht} en druk op de gewenste toets.
5 Druk op de toets bij de netlijn waarvoor u auto-attendant wilt in- of uitschakelen. Als voor de

netlijn u staat, dan is auto-attendant voor deze netlijn ingeschakeld. Als dit teken niet zwart
is, is auto-attendant voor deze netlijn niet ingeschakeld.

> De functie auto-attendant is in- of uitgeschakeld voor de gekozen netlijn.
6 [6], {Terug}. Herhaal dit tot u weer in het hoofdmenu bent.

Let op!
Als de Voice response-module in gebruik is gaat bij een inkomend telefoontje direct het
hoofdtoestel over. Zodra de Voice response-module niet meer in gebruik is wordt het gesprek
alsnog beantwoord. De beller kan een toestelnummer intoetsen of een [9] voor het hoofdtoestel.

2.2 Meldtekst auto-attendant wijzigen
U kunt voor de functie auto-attendant eigen meldteksten inspreken. U kunt een aparte meldtekst
inspreken voor de dag- en de nachtstand. Uw eigen meldtekst kunt u weer vervangen door de
standaardmeldtekst.

Let op!
Wijzig de meldtekst vanaf het programmeertoestel (standaard toestel 20).

1 [PROGRAM], 2 keer [6], [Systeem programmeren], password.
2 Druk op {Systeem}.
3 Blader met [6] naar {Begroetingen wijzigen} en druk op de bijbehorende toets.
4 Blader met [6] naar {Auto attendant dag/ nacht} en druk op de gewenste toets.
5 Druk op {Begroeting opnemen} om een eigen meldtekst op te nemen en volg de instructies.

Als u eerder een eigen meldtekst hebt ingesproken en u wilt de standaardmeldtekst
gebruiken, druk dan op {Begroeting wissen}.

6 Druk op {Bevestigen} om de ingesproken meldtekst op te slaan.
> De meldtekst is gewijzigd.
7 [6], {Terug}. Herhaal dit tot u weer in het hoofdmenu bent.
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3 Algemene begroeting

Als u de functie algemene begroeting inschakelt en iemand belt het hoofdnummer gaan de
daarvoor ingestelde telefoons over. Als het telefoontje niet wordt beantwoord hoort de beller na 30
seconden een algemene begroeting. De ingestelde telefoons blijven overgaan. Daarna hoort de
beller iedere 30 seconden de algemene begroeting. Voor de dag- en de nachtstand zijn 2
verschillende standaardmeldteksten beschikbaar. U kunt de standaardmeldteksten vervangen
door eigen meldteksten. Ook kunt u instellen na hoeveel seconden de beller de eerste keer de
begroeting hoort.

3.1 Algemene begroeting toewijzen
De functie algemene begroeting moet per ISDN-lijn toegewezen worden. De algemene begroeting
werkt op hoofdnummers en niet op MSN- of Doorkiesnummers (DDI-nummers). Als u de
standaardmeldtekst wilt vervangen door uw eigen meldtekst, spreek dan eerst een eigen
meldtekst in (zie paragraaf 3.2, Meldtekst wijzigen) en wijs daarna de algemene begroeting toe.

Let op!
Wijs de algemene begroeting toe vanaf het programmeertoestel (standaard toestel 20).

1 [PROGRAM], 2 keer [6], {Systeem programmeren}, password.
2 Druk op {Installatie}.
3 Blader met [6] naar {Begroeting lijn (alg.)} en druk op de bijbehorende toets.
4 Blader met [6] naar {Algemene begroet. dag/ nacht} en druk op de gewenste toets.
5 Kies de netlijn waaraan u de algemene begroeting wilt toewijzen. Als voor de netlijn u staat,

dan is de algemene begroeting aan deze netlijn toegewezen. Als dit teken niet zwart is, dan
is de algemene begroeting niet aan deze netlijn toegewezen.

> De algemene begroeting is toegewezen aan de gekozen netlijn.
6 [6], {Terug}. Herhaal dit tot u weer in het hoofdmenu bent.

3.2 Meldtekst algemene begroeting wijzigen
U kunt voor de functie algemene begroeting eigen meldteksten inspreken. U kunt een aparte
meldtekst inspreken voor de dag- en de nachtstand. Uw eigen meldtekst kunt u weer vervangen
door de standaardmeldtekst.

Let op!
Wijzig de meldteksten vanaf het programmeertoestel (standaard toestel 20).

1 [PROGRAM], 2 keer [6], {Systeem programmeren}, password.
2 Druk op {Systeem}.
3 Blader met [6] naar {Begroetingen wijzigen} en druk op de bijbehorende toets.
4 Blader met [6] naar {Algemene begroet. dag/ nacht} en druk op de gewenste toets.
5 Druk op {Begroeting opnemen} als u een eigen meldtekst wilt opnemen en volg de instructies.

Als u eerder een eigen meldtekst hebt ingesproken en u wilt de standaardmeldtekst
gebruiken, druk dan op {Begroeting wissen}.

6 Druk op {Bevestigen} om de ingesproken meldtekst op te slaan.
> De meldtekst is gewijzigd.
7 [6], {Terug}. Herhaal dit tot u weer in het hoofdmenu bent.
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3.3 Timer algemene begroeting instellen
In de standaardinstelling hoort de beller na 30 seconden de algemene begroeting. Deze tijd kunt
u verkorten. De begroeting wordt iedere 30 seconden herhaald. Deze tijd kunt u niet wijzigen.

Let op!
Stel de timer in vanaf het programmeertoestel (standaard toestel 20).

1 [PROGRAM], 2 keer [6], {Systeem programmeren}, password.
2 Druk op {Systeem}.
3 Blader met [6] naar {Timers} en druk op de bijbehorende toets.
4 Blader met [6] naar {Algemene begroeting} en druk op de bijbehorende toets.
5 Toets met de cijfertoetsen de gewenste tijd in (minimaal 1 seconde en maximaal 30

seconden). U moet altijd 2 cijfers intoetsen, dus [01] voor 1 seconde.
6 Druk op {Bevestigen}.
> De timer is ingesteld.
7 [6], {Terug}. Herhaal dit tot u weer in het hoofdmenu bent.

4 Voicemaillijn

Als u de functie voicemaillijn inschakelt en iemand belt het hoofdnummer gaan de telefoons over
waarvoor u de voicemaillijn hebt geprogrammeerd. Als het telefoontje niet binnen 10 seconden
wordt beantwoord hoort de beller de meldtekst van de voicemaillijn en kan vervolgens een bericht
inspreken. U kunt de standaardmeldtekst van de voicemaillijn vervangen door een eigen
meldtekst. Daarnaast kunt u de functie monitor inschakelen. Hiermee kunt u meeluisteren met
de meldtekst en het bericht dat de beller inspreekt. U kunt dan besluiten alsnog het gesprek te
beantwoorden. Ook kunt u de tijd wijzigen waarna het antwoordapparaat wordt ingeschakeld.

4.1 Voicemaillijn toewijzen
De voicemaillijn moet u eerst per ISDN-lijn toewijzen. Daarna moet u de voicemaillijn
inschakelen. Als u de standaardmeldtekst wilt vervangen door uw eigen meldtekst, wijs dan
eerst de voicemaillijn toe, spreek vervolgens een eigen meldtekst in (zie paragraaf 4.3, Meldtekst
wijzigen) en schakel tenslotte de voicemaillijn in.

Let op!
Wijs de voicemaillijn toe vanaf het programmeertoestel (standaard toestel 20).

1 [PROGRAM], 2 keer [6], {Systeem programmeren}, password.
2 Druk op {Installatie}.
3 Blader met [6] naar  {Voicemail lijn (alg.)} .
4 Kies de netlijn waaraan u de voicemallijn wilt toewijzen. Als voor de netlijn u staat, dan is de

voicemaillijn aan deze netlijn toegewezen. Als dit teken niet zwart is, is de voicemaillijn niet
aan deze netlijn toegewezen.

5 De voicemaillijn is toegewezen.
6 [6], {Terug}. Herhaal dit tot u weer in het hoofdmenu bent.

4.2 Voicemaillijn in- en uitschakelen
Nadat u de voicemaillijn hebt toegewezen aan een of meer netlijnen, moet u de voicemaillijn
inschakelen.
1 Blader met [6] naar {Antw. apparaat} en druk op de bijbehorende toets. Als u het

antwoordapparaat hebt ingeschakeld kunt u het op dezelfde manier uitschakelen.
> De voicemaillijn is in- of uitgeschakeld. Als u de voicemaillijn hebt ingeschakeld verschijnt in

het display {ANTWOORDAPP.}
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4.3 Meldtekst voicemaillijn wijzigen
U kunt de standaardmeldtekst vervangen door een eigen meldtekst. Ook kunt u uw eigen
meldtekst weer vervangen door de standaardmeldtekst.

Let op!
Wijzig de meldteksten vanaf het programmeertoestel (standaard toestel 20).

1 Druk op [Berichten].
2 Druk op {Spraak berichten}.
3 Toets het toestelnummer [0] in gevolgd door het password in (standaard 1111) en sluit af met

[#].
4 Druk op {Begroeting}.
5 Druk op {Begroeting opnemen} en volg de instructies. Als u eerder een eigen meldtekst hebt

ingesproken en u wilt de standaardmeldtekst gebruiken, druk dan op {Begroeting wissen}.
6 Druk op {Bevestigen} om de ingesproken meldtekst op te slaan.
> De meldtekst is gewijzigd.
7 [6], {Terug}. Herhaal dit tot u weer in het hoofdmenu bent.

4.4 Timer voicemaillijn instellen
In de standaardinstelling hoort de beller na 10 seconden de begroeting van de voicemaillijn en
kan vervolgens een bericht inspreken. U kunt deze tijd wijzigen.

Let op!
Stel de timer in vanaf het programmeertoestel (standaard toestel 20).

1 [PROGRAM], 2 keer [6], {Systeem programmeren}, password.
2 Druk op {Systeem}.
3 Blader met [6] naar {Timers} en druk op de bijbehorende toets.
4 Blader met [6] naar {Voice mail (systeem)} en druk op de bijbehorende toets.
5 Toets met de cijfertoetsen de gewenste tijd in (minimaal 1 seconde en maximaal 30

seconden). U moet altijd 2 cijfers intoetsen dus [01] voor 1 seconde.
6 Druk op {Bevestigen}.
7 [6], {Terug}. Herhaal dit tot u weer in het hoofdmenu bent.

4.5 Berichten voicemaillijn beluisteren
Als er een nieuw bericht is ingesproken brandt op het systeemtoestel het lampje
rechtsbovenaan. U kunt ingesproken berichten beluisteren vanaf ieder toestel. Bij ieder bericht
hoort u de datum en de tijd waarop het bericht is ingesproken. Het is ook mogelijk om de
berichten op afstand te beluisteren.

Berichten beluisteren vanaf het programmeertoestel (standaard toestel 20)
1 Druk op [Berichten].
2 Druk op {Spraakberichten}.
3 Toets het toestelnummer [0] in gevolgd door het password in (standaard 1111) en sluit af met

[#].
4 Druk op {Afspelen}.
5 Volg de instructies om de berichten te beluisteren.
6 [6], {Terug}. Herhaal dit tot u weer in het hoofdmenu bent.
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Beluisteren vanaf een ander telefoonnummer
1 Bel uw eigen telefoonnummer (niet gratis).
> Na 2 à 3 belsignalen krijgt u verbinding met VoiceMail.
2 Toets tijdens de begroeting [8][8] in, vervolgens het toestelnummer, het password (standaard

1111) en sluit af met [#].
> U hoort het aantal oude en nieuwe berichten.
3 Door codes in te toetsen kunt u voicemail op afstand bedienen. Zie voor deze codes

hoofdstuk 6, Voicemail bedienen vanaf een ander telefoonnummer.

4.6 Monitor voicemaillijn
Als u de functie monitor inschakelt kunt u meeluisteren met de meldtekst van de voicemaillijn en
het bericht dat de beller inspreekt. U kunt dan alsnog besluiten het gesprek te beantwoorden. U
kunt de functie monitor alleen in- en uitschakelen en gebruiken vanaf een programmeertoestel.

Monitor in- en uitschakelen
1 Druk op [Berichten].
2 Druk op {Spraakberichten}.
3 Blader met [6] naar {Monitor} en druk op bijbehorende toets.
4 Druk op {Monitor aan} of {Monitor uit}.
5 De functie monitor is in- of uitgeschakeld.
6 [6], {Terug}. Herhaal dit tot u weer in het hoofdmenu bent.

Gesprek beantwoorden
> U hoort dat de beller een bericht inspreekt.
1 Neem de hoorn op.
> U kunt het gesprek beginnen.

4.7 Password voicemaillijn wijzigen
Om instellingen van de systeemvoicemailbox te kunnen wijzigen heeft u een password nodig. De
standaardinstelling is 1111. Het is aan te raden dit password te wijzigen. Het password moet
bestaan uit minimaal 4 en maximaal 8 karakters.
Als u niet meer weet wat het password is kan de standaardinstelling 1111 alleen hersteld worden
door KPN Telecom. Hieraan zijn kosten verbonden.

Let op!
Wijzig het systeempassword vanaf het programmeertoestel.

1 Druk op [Berichten].
2 Druk op {Spraakberichten}.
3 Toets het toestelnummer [0] in gevolgd door het password in (standaard 1111) en sluit af met

[#].
4 Blader met [6] naar {Wijzig paswoord}.
5 Toets het nieuwe password in.
6 Druk op {Bevestig}.
> Het password is gewijzigd.
7 [6], {Terug}. Herhaal dit tot u weer in het hoofdmenu bent.
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5 Toestel voicemailbox

Met de functie toestel voicemailbox kunt u voor ieder toestel voicemail inschakelen. Als een
beller dan het telefoonnummer van het toestel belt wordt het telefoontje doorgeschakeld naar
voicemail.
De voicemailboxen zijn opgeslagen in het geheugen de Vox Alliance, niet op de toestellen.
Om gebruik te kunnen maken van voicemail moet u vanaf het programmeertoestel de
voicemailbox aan een toestel toewijzen. Vervolgens moet u vanaf het toegewezen toestel
voicemail inschakelen. Telefoontjes kunnen direct, bij bezet of bij geen antwoord worden
doorgeschakeld naar voicemail.
Beluisterde berichten worden na 2 dagen gewist en niet-beluisterde berichten worden na 5 dagen
gewist.

Let op!
Voicemailboxen kunnen alleen worden toegewezen aan systeemtoestellen of analoge toestellen.

5.1 Voicemailbox toewijzen
Om gebruik te kunnen maken van de voicemailbox moet u eerst een voicemailbox toewijzen aan
een toestel. Vervolgens moet u per toestel de voicemailbox inschakelen.

Let op!
Wijs de toestelvoicemailbox toe vanaf het programmeertoestel (standaard toestel 20).

1 [PROGRAM], 2 keer [6], {Systeem programmeren}, password.
2 Druk op {Toestellen}.
3 Blader met [6] naar {Voicemail boxen} en druk op de bijbehorende toets.
4 Druk op de toets van het toestel waaraan u de voicemailbox wilt toewijzen. Als voor de netlijn 

u staat, dan is de voicemaillijn aan deze netlijn toegewezen. Als dit teken niet zwart is, is de
voicemaillijn niet aan deze netlijn toegewezen.

5 De voicemailbox is toegewezen.
6 [6], {Terug}. Herhaal dit tot u weer in het hoofdmenu bent.

Let op!
Als de Voice response-module is gereset of als er een nieuwe voicemailbox aan een toestel is
aangewezen of verwijderd, worden uw eigen meldteksten vervangen door de
standaardmeldteksten. U moet dan uw eigen meldtekst opnieuw inspreken.

5.2 Inschakelen voicemailbox
De toestelvoicemailbox is toegewezen aan het toestel. U kunt gesprekken direct, bij bezet of bij
geen antwoord worden doorschakelen naar voicemail. Als u de standaard-meldtekst wilt
vervangen door uw eigen meldtekst, spreek dan eerst een eigen meldtekst in (zie paragraaf 5.3,
Meldtekst wijzigen) en schakel daarna de voicemailbox in.

Let op!
Schakel de voicemailbox in vanaf het toestel waarvoor u voicemail wilt gebruiken.

Voicemailbox inschakelen vanaf een systeemtoestel
1 Blader met [6] naar {Doorschakelen}.
2 Druk op {Doorschakelen altijd}, {Doorschakelen bij bezet} of {Doorschakelen bij geen 

antwoord}.
3 Toets het telefoonnummer in waarnaar u wilt doorschakelen. Toets code [3][8] in (dit is voor

ieder toestel gelijk).
4 Druk op {Bevestigen}.
> De voicemailbox is ingeschakeld.

Voicemail uitschakelen vanaf een systeemtoestel
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1 Blader met [6] naar {Doorschakelen}.
2 Druk op {Doorschakelen altijd}, {Doorschakelen bij bezet} of {Doorschakelen bij geen 

antwoord}.
3 Toets het telefoonnummer in waarnaar u wilt doorschakelen. Toets code [3][8] in (dit is voor

ieder toestel gelijk).
> De voicemailbox is uitgeschakeld.

Voicemail inschakelen vanaf een analoog toestel
1 Neem de hoorn op.
2 Toets de code voor de gewenste doorschakeling in: [1][5][1] (direct), [1][5][2] (bij bezet) of,

[1][5][3] (bij geen gehoor).
3 Toets [3][8] in.
4 Leg de hoorn neer.
> De voicemailbox is ingeschakeld.

Let op!
Als u de voicemailbox hebt ingeschakeld met de doorschakelingen direct of bij bezet, worden
alle interne en externe telefoontjes die voor dit toestel bestemd zijn doorgeschakeld naar
voicemail. Als er aan een MSN meer dan 1 toestelnummer is toegewezen, worden externe
telefoontjes niet doorgeschakeld naar de voicemailbox. De toestellen gaan rinkelen.

Als u de voicemailbox hebt ingeschakeld op meer dan 1 toestel met de doorschakeling bij geen
gehoor, worden alle interne en externe telefoontjes doorgeschakeld. Zodra een telefoontje wordt
doorgeschakeld naar de voicemailbox, gaan de andere toestellen niet meer over. Als op
meerdere toestellen de voicemailbox bij geen gehoor is ingeschakeld, wordt het laagst
geprogrammeerde toestelnummer doorgeschakeld naar de voicemailbox.

5.3 Meldtekst voicemailbox wijzigen
U kunt de standaardmeldtekst vervangen door een eigen meldtekst. Ook kunt u de eigen
meldtekst vervangen door de standaardmeldtekst. U kunt een meldtekst inspreken van maximaal
1 minuut. Meldteksten kunt u niet wijzigen vanaf een analoog toestel.

Vanaf systeemtoestel
1 Druk op [Berichten].
2 Druk op {Spraakberichten}.
3 Toets het toestelnummer [0] in gevolgd door het password in (standaard 1111) en sluit af met

[#].
4 Druk op {Begroeting opnemen} en volg de instructies. Als u eerder een eigen meldtekst hebt

ingesproken en u wilt de standaardmeldtekst gebruiken, druk dan op {Begroeting wissen}.
5 Druk op {Bevestigen} om de ingesproken meldtekst op te slaan.
> De meldtekst is gewijzigd.
6 [6], {Terug}. Herhaal dit tot u weer in het hoofdmenu bent.

5.4 Berichten voicemailbox beluisteren
Als er een bericht is ingesproken brandt op een systeemtoestel het lampje rechtsbovenaan het
toestel en in het display verschijnt {SPRAAKBERICHTEN}. Als u de berichten beluistert, worden
de tijd en datum van het inspreken vermeld. Het is niet mogelijk de datum- en tijdmelding uit te
schakelen.
De beller kan een bericht inspreken van maximaal 1 minuut. Beluisterde berichten worden na 2
dagen gewist en niet-beluisterde berichten worden na 5 dagen gewist.

Beluisteren vanaf eigen systeemtoestel
1 Druk op [Berichten].
2 Druk op {Spraakberichten}.
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3 Toets het toestelnummer [0] in gevolgd door het password in (standaard 1111) en sluit af
met [#].

4 Druk op {Afspelen}.
5 Volg de instructies om de berichten te beluisteren.
6 [6], {Terug}. Herhaal dit tot u weer in het hoofdmenu bent.

Beluisteren vanaf eigen analoog toestel
1 Toets [8][8] in.
2 Toets uw toestelnummer in.
3 Toets het password in (standaard 1111) gevolgd door [#]..
> U hoort het aantal oude en nieuwe berichten.
4 Volg de gesproken instructies.

Beluisteren vanaf een ander telefoonnummer
1 Bel uw eigen telefoonnummer (niet gratis).
> Na 2 à 3 belsignalen krijgt u verbinding met VoiceMail.
2 Toets tijdens de begroeting [8][8] in, vervolgens het toestelnummer, het password (standaard

1111) en sluit af met [#].
> U hoort het aantal oude en nieuwe berichten.
3 Door codes in te toetsen kunt u voicemail op afstand bedienen. Zie voor deze codes

hoofdstuk 6, Voicemail bedienen vanaf een ander telefoonnummer.

5.5 Monitor voicemailbox
Als u de functie monitor inschakelt kunt u meeluisteren met de meldtekst van de voicemailbox
en het bericht dat de beller inspreekt. U kunt dan alsnog besluiten het gesprek te beantwoorden.

Let op!
U kunt de functie monitor alleen gebruiken vanaf een systeemtoestel.

Monitor in- en uitschakelen vanaf een systeemtoestel
1 Druk op [Berichten].
2 Druk op {Spraakberichten}.
3 Blader met [6] naar {Monitor} en druk op bijbehorende toets.
4 Druk op {Monitor aan} of {Monitor uit}.
5 De functie monitor is in- of uitgeschakeld.
6 [6], {Terug}. Herhaal dit tot u weer in het hoofdmenu bent.

Gesprek beantwoorden
> U hoort dat de beller een bericht inspreekt.
1 Neem de hoorn op.
> U kunt het gesprek beginnen.

5.6 Password voicemailbox wijzigen
Om instellingen van de toestel-voicemailbox te kunnen wijzigen hebt u een password nodig. De
standaardinstelling is 1111. Het is aan te raden dit password te wijzigen. Het password moet
bestaan uit minimaal 4 en maximaal 8 karakters.

Password wijzigen vanaf een systeemtoestel
1 Druk op [BERICHTEN].
2 Druk op {Spraakberichten}.
3 Toets het toestelnummer [0] in gevolgd door het password in (standaard 1111) en sluit af met

[#].
4 Blader naar {Wijzig passwoord}.
5 Toets het nieuwe password in en druk op {Bevestigen}.
> Het password is gewijzigd.
6 [6], {Terug}. Herhaal dit tot u weer in het hoofdmenu bent.
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6 Voicemail bedienen vanaf een ander telefoonnummer
Met de codes in de onderstaande lijst kunt u een aantal instellingen van voicemail vanaf een
ander telefoonnummer wijzigen. Bel eerst uw eigen telefoonnummer. Na 2 of 3 belsignalen krijgt
u verbinding met voicemail. Toets tijdens de begroeting [8][8] in gevolgd door het password
(standaard 1111) en sluit af met [#]. U hoort het aantal oude en nieuwe berichten. Vervolgens
kunt u de onderstaande codes gebruiken.

[1] Nieuwe berichten beluisteren
[2] Bericht opslaan, ga naar het volgende bericht
[3] Bericht wissen, ga naar het volgende bericht
[4] Bericht opnieuw beluisteren
[5] Ga een bericht terug
[6] Alle berichten wissen
[7] Ga 10 seconden terug in het huidige bericht
[8] Ga 10 seconden vooruit in het huidige bericht
[9][1] Meldtekst wijzigen
[9][2] Meldtekst beluisteren
[9][3] Meldtekst wissen
[0] Password wijzigen
[#] Pauze tijdens bericht

7 Standaardmeldteksten

Voor diverse functies van de Voice response-module van de Vox Alliance zijn bij levering
standaardmeldteksten beschikbaar.

Standaardmeldtekst auto-attendant dag
'Dank u voor het bellen. Als u het toestelnummer weet dan kunt u dit nu toetsen. Wilt u met een
van onze medewerkers spreken dan kunt u wachten of een 9 toetsen.'

Standaardmeldtekst auto-attendant nacht
'Bedankt voor het bellen. Op het moment is er niemand beschikbaar die u te woord kan staan op
dit toestel. U kunt nu een ander nummer toetsen.'

Standaardmeldtekst algemene begroeting dag
'Bedankt voor het bellen. U wordt zo spoedig mogelijk geholpen. Blijft u aan de lijn.'

Standaardmeldtekst algemene begroeting nacht
'Er is niemand beschikbaar op dit moment. U kunt ons bereiken tijdens kantooruren.'

Standaardmeldtekst voicemaillijn
'Bedankt voor het bellen. Op dit moment is er niemand beschikbaar om u te woord te staan. U
kunt na de pieptoon een bericht inspreken.'

Standaardmeldtekst toestel-voicemailbox
'Bedankt voor het bellen. Op dit moment is er niemand beschikbaar om u te woord te staan. U
kunt na de pieptoon een bericht inspreken.'
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