
        
        
  

SYSTEM        ברירת מחדלברירת מחדלברירת מחדלברירת מחדל        

    תאריך שעה – 000

    spd חיוג מהיר מספריה – 001

       spdשם לחיוג מהיר    – 002

    קביעת מספרי שלוחות   – 003

    קביעת שמות השלוחות – 004

    הקצאת לחיצי קו – 005

    תכנת\הקצאת שלוחת מפעיל – 006

    DSSחיבור  – 007

    הודעות היעדרות – 008

  לא מאפשר  מספרי חירום – 009

  לא מוגדר  י תקציב"הגבלת שיחות ע – 010

    הגדרת חיוב שיחה באחוזים – 011

    quick dialingהצבת מספרים לחיוג מהיר  – 015

    מספור תכונות המערכת – 100

    יום\שיטת העברת לילה – 101

    לילה\שעות מעבר יום – 102

    9 -גישה אוטומטית לקווי חוץ ב – 103

104 –   quick dialing מותנה במספר חופשי   חיוג מהירflexible numbering  

    קודי חיוב לקוח – 105

    HUNTINGסוג חיפוש בקבוצת  – 106

    סיסמת מערכת – 107

    העברת שיחה בלחיצה אחת – 108

    תוספת כרטיסי הרחבה – 109

    קביעת קוד זיהוי של המתקשר – 110

    זיהוי של המתקשרקביעת שם  – 111

 rbr 2=bt 3=rot 4=dnd 5=anser 6=fwd vm rbt 7=fwd vm bt 8=fwd=1  צלילי חיווי של הדואר הקולי – 113

ext rbt  9#=dissconct9אישור=  

 LV MSG=H GET MSG=*H SVC=#8 VM-SVC=#6  צלילים למתן פקודות לדואר הקולי – 114

    כיוון השעה לעדכון מערכת – 115

    גרסת תוכנה – 116

  פעימות מונה חיוב המופיע על הצג – 120

   תצוגה לפי מטבע – 121

  1234 קוד לעיון באינפורמציה – 123

   הגדרת יישום מלון – 124

   קוד משתמש – 125

     UCD-גלישה ב  – 126

   UCD -טבלת זמני גלישה ב – 127

    E&Mהגדרת קוד מרכזיה בחיבור  – 128

 E&M  continuosאות  – 129

    עקיפת חסימה לצורך חיוג דרך ספרית המערכת – 300

TIMER        ברירת מחדלברירת מחדלברירת מחדלברירת מחדל        

  שניות 60  זמן חזרת שיחה מהמתנה – 200

  צלצולים 12  זמן חזרת שיחה מהעברה – 201

מספר צלצולים לפני הפניה כאשר        השלוחה  – 202

  FWDאינה עונה 

  צלצולים  3

  צלצולים 12  וב חלופימרווח זמן לפני בצוע נית – 203

  שניה 1  זמן המתנה לשיחה לאחר חטיפה – 204

  דקות 10  זמן שיחה מרבי בין שלוחה לקו חוץ – 205

  דקות 10  זמן שיחה מרבי בין שיחה המועברת לקו חוץ – 206

  שניות 10  זמן המתנה לחיוג ספרה ראשונה – 207

  שניות 10  זמן המתנה לחיוג ספרה אמצעית – 208

  פעמים 10  מספר חזרות על חיוג  אוטומטי  – 209

  שניות 60  מרווח זמן בין החיוגים חוזרים אוטומטים – 210

  אלפיות שניה 0  זמן התחלת חיוג לאחר קבלת קו – 211

  שניות 0  תחילת המדידה של משך השיחה – 212

  צלצול אחד  DISA -זמן השהיה לפני כניסה ל – 213

  דקות DISA  3המתבצעת דרך  זמן ארכה מורשה לשיחה – 214

  0,320,32  משך הודעות יוצאות – 215

  דקות 10  הגדרת מרווח צלצולים להודעה – 216

  פעמים 3  מספר ניסיונות השכמה – 217

  שניות 60  מרווח צלצול להשכמה   - 218

  
  

  

        רשימת תכונות למרכזיות דיגיטליותרשימת תכונות למרכזיות דיגיטליותרשימת תכונות למרכזיות דיגיטליותרשימת תכונות למרכזיות דיגיטליות



  

DNEY+ARS    ברירת מחדלברירת מחדלברירת מחדלברירת מחדל        

    6עד  2רשימת הקודים לחסימה רמה  – 301-305

    6עד  2הקודים למספרים מורשים  רשימת – 306-310

    קביעת קוד גישה כדי שיעקוף את החסימה – 311

     ARSמצב  – 312

      ARSזמן  – 313

     ARS 1-8תוכנית  – 314-321

    שינוי הסרה ARSטבלאות  – 330

    ARSהוספת ספרות  – 331

  עצירת הקלטה  E&M -תוכנית להסרת והוספת ספרות ב – 341

    המשך הקלטה בדואר קולי הגדרת – 616

        ברירת מחדלברירת מחדלברירת מחדלברירת מחדל        קווי חוץקווי חוץקווי חוץקווי חוץ

    חיבור קווי חוץ – 400

    קבוצות קווי חוץ – 401

  מתקפים לשניה 10כולם   סוג החיוג בקווי חוץ – 402

  אלפיות לשניה 10כולם   בחירת מהירות מתקפים – 403

  כולם מנותקים  DTMFבחירת אורך הצלילים בחיוג  – 404

  כולם מנותקים  נכנס  CFCסיגנל  קביעת גילוי – 405

  DISABLE  הקצאת זיהוי לצד המתקשר – 406

407-408 – 1:1 DIL לילה\יום  DISABLE  

    שלוחה לניתוב חלופי – 409-410

  כולם שניה  וחצי  גישה למרכזת פרטית – 411

  אלפיות שניה PAUSE (  600(זמן השהיה  – 412

  וחציכולם שניה    FLASHמשך זמן איתות  – 413

  ניתוק  זמן ניתוק – 414

    יוצא CFCקביעת גילוי סיגנל  – 415

416 – REVERSE CIRECUT ASSIGNMET    

    הגדרת שם לקו במערכת – 417

    ISDNהגדרת מיקום לקו  – 418

    ISDNחסימת זיהוי עצמי  – 419

    ISDNבקו  DDIיפ "הפעלת שרות ח – 420

  PAYTON  COאפשור להפעלת פעימת מונה  – 423

  ISDN  PERMANETסוג ערוץ  – 424

  ISDN  POINT TO POINTבקו  LAYER 1הפעלת   – 425

  ISDN  PERMANETתצורת חיבור  – 426

  ISDN  0קביעת נתון מקשר  – 427

  לא מוגדר  E&Mהסרת חיוגים בחיוג  – 434

  E&M  16הוספת מספרים בחיוג  – 435

   E&M    WIRE2הגדרת זמן האות בקווי  – 436

  E&M  DB-3סוג התחברות בקווי  – 442

  E&M  DB-3עוצמת קול המועבר בקווי  – 443

    E&Mעוצמת קול המתקבל בקווי  – 444

  E&M  YESהגדרת חיוג מוחזר בקווי  – 445

   לילה לשלוחות\יום MSNניתוב  – 448-449

   PRIמספר קווי  – 450

 25-54ים מוגדר קוו 13קו      PRIקווי  25-54יחוס קו  – 451

  PORT 7-ימוקם ב PORT  DDIתחת  DDIמיקום  – 452-453

    PORT-בהקצאה ל MSNמספרי  – 447

    DDIעבור  PRIרישום כל מספרי  – 150

    לניתוב יום DDIמספר שלוחת  – 151

   לניתוב לילה DDIמספר שלוחת  – 152

    DATA td-194קביעת השלוחה החכמה המספקת  – 154

  קצבים td-194 (  12כרטיס (ב הנורית קצב הבהו – 155

    JACK td-194מיקומן של השלוחות הרגילות לפי  – 156

        ברירת מחדלברירת מחדלברירת מחדלברירת מחדל        ))))COS((((רמות שרותרמות שרותרמות שרותרמות שרות

 1כולם רמה   לילה\רמת חסימה יום – 500-501

 DISABLE  הגבלת זמן שיחה בין שלוחה לקו חיצוני – 502

 ENABLE  העברת שיחה לקו חוץ – 503

 FWD  DISABLEו חוץ הפנית שיחה לק – 504

 DISABLE  חדירת מורשים לתוך שיחה  – 505

 ENABLE  הגנת מפני חדירת מורשים לשיחה – 506

 DND  DISABLEעקיפת נא לא להפריע  – 507

 OPTION  מצב רמת שרות של קוד חיוב לקוח – 508
  
  



        ברירת מחדלברירת מחדלברירת מחדלברירת מחדל        תכנות שלוחותתכנות שלוחותתכנות שלוחותתכנות שלוחות

  XDP  DISABLEחיבור פשוט במקביל לחכם  – 600

  1COSכולם   רמת שרות שלוחה – 601

  1EXRכולם   הקצאת קבוצות לשלוחות – 602

    DIL 1:Nלילה \ניתוב צלצול יום – 603-604

    לילה\גישת שלוחות לקוי חוץ יום – 605-606

    JACK  01כולם   לילה\קביעת צלצול אינטרקום יום – 607-608

    קודי גישה לדואר קולי – 609

    לשלוחה  ISDNשינוי מס קו  – 610

    מספר צץ להעברה\DDIיפ "מספר ח – 611

  CALLING  מצב תצוגה בשיחה נכנסת – 612

  ראשוני  ISDNקבוצת שרות לשלוחות  – 613

  זיהוי המתקשר  הרשאת חיוג לשלוחות במצב יום – 614

  זיהוי המתקשר  הרשאת חיוג לשלוחות במצב לילה – 615

  191-192-193-194-291-292-293-294-299  שלוחות צפות  – 813

    ISDNמס שלוחת  – 012

    ISDNשם שלוחת  – 013

  ISDN  0הגבלת חיוג בשלוחת  – 014

    ACCUNT CODEקוד חיוג לקוח  – 105

    חיבור דואר קולי – 117

    שלוחות הדואר הקולי – 118

    הגדרת קבוצה לדואר קולי – 119

  כל השלוחות  יההרשאה לשלוחות לעיין או לנקות אינפורמצ – 122

    PHANTOMשלוחות  – 130

    PHANTOMעבור שלוחת  DDIיפ "הגדרת ח – 131

   ISDN   FIX-0 TD-1232סוג מספור שלוחת  – 428

  DISABLE  וירטואליות ISDNהגדרת שלוחות  – 429

  ISDN  DISABLEצליל בשלוחת  – 430

        ברירת מחדלברירת מחדלברירת מחדלברירת מחדל        תכנות משאביםתכנות משאביםתכנות משאביםתכנות משאבים

  כל השיחות=כל השיחות נכנסות= יחות יוצאותש  הדפסת יומן שיחות נכנסות – 800

  0=דילוג ניקובים 66=אורך  הגדרת הדפסה – 801

  לא ניתן ליישום  הדפסת נתוני מערכת – 802

    שימוש במקור מוסיקה – 803

  ניתוק  השמעת מוזיקה דרך מערכת כריזה חיצונית – 804

  מופעל  צליל אישור של מערכת כריזה – 805

  8אורך מילה      9600מהירות שידור  EIA RS232-  F+CRול תקשורת פרוטוק – 806-807

  DISA  Stop bit=1  port1/port2:parity bit=mark -אבטחה ל – 809

  הפעלה  DISAגילוי צליל למערכת  – 810

    DISA - קודי משתמש ל – 811

  חוזר=חיוג והתקשרות  DISAלמערכת  DTMFחזרה על אותות  – 812

  197\196=כריזה חיצונית  DISA=198\298 299=מודם  מודם כריזה חיצונית DISA-מספרים ל – 813

    DISA-טבלה מובנת לניתוב מ – 818
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