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 מקרא ותיאור למכשיר הטלפון :

 

 

 HELP (5 )ליציאה ממצב    EXITלחץ על מקש   .1

 מסך תצוגה רב תכליתי  .2
 לחצנים גמישים דינמיים מתחלפים עפ"י מצב מכשיר הטלפון לפעולות נוספות  .3
 נורית הודעה לתא קולי , נורית לשיחה נכנסת  .4

 (6לעזרה  להצגת תוכם מספרים שמורים בלחצני החיוג המהיר ) - HELPלחץ  מקש  .5

  לחצנים לחיוגים מקוצרים, תכונות שונות של המרכזייה .6

 חדש  כדי לסיים את השיחה ולקבלת לצליל חיוג Recallלחץ על המקש  .7

משמש להפעלת כל התכונות כפונקציות לתכנות חיוג מהיר בלחיצה  Featureלחצן  .8

 אחת

או לחזרה לשיחה במצב  למענה לשיחה ממתינה כאשר הנורית דולקת Answer  לחץ .9

 העברה החזק וכו'

נורית דולקת מאפשרת שיחה דו כיוונית , נורית כבויה לשיחה חד    MICעל מקש לחצן .10

 צדדית

 מאפשר גישה לתפריטים נוספים Menuלחצן  .11

-והנפח מותאמים על LCD -מקש הניווט מאפשר גישה קלה לתכונות רבות. ניגודיות ה .12

 / Telbook -ידי הצד השמאלי ו-. חיוג חוזר עלUp & Downידי בחירה באפשרות 

Directory ידי הצד הימני. המקש המרכזי הוא מקש -עלEnter.  

למעבר למצב דיבורית ללא הרמת שפופרת : מענה לשיחה,   Speakerלחצן על מקש  .13

 ניתוק שיחה, העברה וחזרה ממצב שפופרת למצב דיבורית

 משמש  להעברת שיחה   Transferלחצן  .14

 מתנה.כדי להעביר את המתקשר הפנימי או החיצוני לה HOLDלחץ על מקש  .15

 לוח מקשים לחיוג .16

 פעיל במצב דיבורית–רמקול  .17
  שפופרת .18

 

 

 

 

 

  

 

  



 

 

בישראל מברכת אתכם עם הצטרפותכם למערכת הטלפוניה  NECחברת נטפון תקשורת נציגת 

 2015-2014 זוכת פרס איגוד האינטרנט העולמי  NEC SV9100המתקדמת מבית 

 NEC SV9100במרכזיית  DT800 דגםלחצנים  IP  24-12להלן מדריך למשתמש בטלפון מנהלים 

 

 

       

 

 הקמת שיחה ליעד חיצוני:

 .הרם את השפופרת המתן לצליל חיוג  וחייג אל היעד הרצוי :1

 ליעד חיצוני 9חייג 

חיוג חם  ניתן לחייג ללא הרמת שפופרת כלל ,  תכונתבעל הינן  הערה:  מכשיר הטלפון שלך 

    Speaker-ובנוסף ניתן ללחוץ על מקש  ה

ניתן ללחוץ עליו לחיוג מהיר ללא  שלך, אם מספר הטלפון מוגדר באחד מלחצני החיוג המהיר

  Speakerלחצן והרמת שפופרות 

 חיוג לעמית לעבודה:

 הרם את השפופרת המתן לצליל חיוג וחייג את מספר השלוחה המבוקשת  .1

אם מספר השלוחה  מוגדר באחד מלחצני החיוג המהיר ניתן ללחוץ עליו לחיוג מהיר  .2

  Speakerללא הרמת שפופרות לחצן 

הערה:  מכשיר הטלפון שלך בעל תוכנת חיוג חם  ניתן לחייג ללא הרמת שפופרת כלל , 

 Speaker-ובנוסף ניתן ללחוץ על מקש  ה

וג לשלוחה המתין לצליל מצלצל באפשרותך לכרוז לשלוחה הרצויה , במהלך החי .3

או ללחוץ על לחצן גמיש ואז נפתח ערוץ דיבור  ושמע דו כיווני  1הקש  –בשלוחה 

 מותנה במנהל המערכת  – Voiceמתחת לכיתוב 

 



 

 

 מבוקשת תפוסה:  –על שלוחה  CALL BACK -חנייה או

  850ניתוק בהישמע צליל תפוס בחיוג אל השלוחה המבוקשת יש לחייג ללא -. חנייה1

 ולהמתין עד  שהשלוחה מתפנה   ))ניתן לתכנת לחצן ייעודי לתכונה זו

2 .CALL BACK –  בהישמע צליל תפוס בחיוג אל השלוחה המבוקשת יש לחייג ללא

)ניתן לתכנת לחצן ייעודי לתכונה זו( יש לנתק את השיחה וכאשר השלוחה  850ניתוק 

 מתפנה יתבצע חיוג אוטומטי לשלוחה

 ולנתק 870חנייה יש לחייג  לביטול

 מענה להודעה בשלוחה שקבלה הודעה:

יש ללחוץ על הלחצן    MW. נורית ההודעה תהבהב ותתקבל הודעה ע"ג המסך  1

שם השלוחה שהשאירה את ההודעה   תתקבלנה שני  \הגמיש מתחתיו  יציג את מספר

אם רוצים לחזור אל השלוחה יש ללחוץ על הלחצן   Cancel-ו  Callהודעות ע"ג המסך 

  Callמתחת להודעה 

 לאחר סיום השיחה הנורית תכבה 

במידה שלא רוצים לחייג את השלוחה יש להקיש על הלחצן הגמיש מתחת להודעה 

Cancel –   נורית ההודעה תכבה 

  873לביטול הודעה יש לחייג  

 

 כריזה פנימית קבוצתית:

ואת מספר  801שלוחות המוגדרות מראש כקבוצת כריזה יש לחייג  ניתן להכריז למספר .1

 .הגונג ניתן להכריז שמיעת קבוצת הכריזה הרצוי  ולאחר 

הערה: ניתן לשמוע כריזה רק בכשירים שאינם בשיחה ,ניתן להכריז רק אם השלוחה שלך 

 לפרטים מלאים אנא פנה למנהל המערכת  –מוגדרת בקבוצת הכריזה 

 

 

 נכנסת בשלוחה שלך : מענה לשיחה

 הרמת שפופרת .1

  Speakerלחציה על מקש  .2

הערה : ניתן לעבור בזמן שיחה ממצב שפופרת למצב דיבורית ע"י  הקשה תוך כדי שיחה 

 ולהחזיר  את השפופרת למקומה   Speakerעל מקש 

 בנוסף ניתן לעבור למצב שיחה בדיבורית  למצב שפופרת ע"י הרמת השפופרת 



 

 :לקט שיחות

לפרטים –הערה: מותנה בתכנות מראש   *7( יש לחייג FIFOט שיחה מקבוצה  ) לק .1

 נוספים אנא פנה אל מנהל המערכת בארגונך

 או לחצן ייעודי  + מספר השלוחה הרצויה  715לקט ישיר משלוחה שמצלצלת יש לחייג   .2

 הערה : ניתן לתכנת לחצן ייעודי לתכונה זו עפ"י נוהל התכנות  .3

 

 : יוצאות נכנסות ושיחות ללא מענה יומן שיחות

מאפשרת דפדוף וחיוג לשיחות הנכנסות  LISTהקשה על הלחצן הגמיש מתחת לכותרת 

 והיוצאות במכשיר הטלפון שלך ,

  בלחיצה על לחצןLIST   :מתקבל התפריט הבאRedial  - CID     

 Redial   ף השיחות האחרונות שחויגו  ממכשיר הטלפון שלך, ע"י דפדו 10אלו

 תחייג את המספר Speakerלמספר המחויג לחיצה על לחצן 

 CID- 50  שיחות שלא נענו יסומנו בכוכבית  –השיחות נכנסות לשלוחה שלך

 ניתן לחייג אל היעד   Speakerבצד שמאל של המסך  ע"י הקשה על לחצן 

 הערה: מותנה בזיהוי שיחה נכנסת של המתקשר 

 

 :שיחת ועידה 

 משתתפים בו זמנית  32כללי: ניתן להקים שיחה ועידה עד 

יש לחייג אל היעד הראשון זו יכולה להיות כל שלוחה במרכזיה או כל יעד חיצוני  .1

יש ללחוץ על    Confתקין, לאחר חיוג ומענה ביעד א' תתקבל הודעה ע"ג המסך 

יש  DIR -ו  AnHDהלחצן הגמיש מתחתיו  תתקבלנה  שתי הודעות ע"ג המסך 

ישמע צליל חיוג  המאפשר חיוג -  AnHD-ללחוץ על הלחצן הגמיש מתחת ל

לשלוחה פנימית או מספר חיצוני, לאחר המענה ביעד ב' תתקבלנה ע"ג המסך 

ADD   Begin ב' יש ללחוץ על הלחצן -אם רוצים לקיים את השיחה עם יעד א' ו

  Beginהגמיש מתחת להודעה 

  Beginאם רוצים לצרף יותר משתי משתתפים יש לחזור על התהליך ובסוף     

 אל מנהל המערכת בארגונך  פנה  לפרטים וסיוע נוספים אנא     

 



 

 : HOLDהעברת שיחה למצב החזק 

ניתן להכניס מספר רב של  HOLDכללי: ניתן להעביר שיחות פנים ארגוניות וחיצוניות למצב 

 במצב מרכזנית -HOLDשיחות למצב 

תישאר במצב זה שתי דקות לאחר מכן תחזור השיחה ותצלצל , חשוב שיחה  HOLDשיחה במצב 

להקים שיחת וועידה עד \ממתינה אך ורק בשלוחה במצב לא ניתן להעבירה HOLD-שהושמה ב

  HOLDלשחרורה ממצב 

) אינדיקציה  תהבהב  Featureוהנורית של הלחצן  HOLD.לאחר המענה יש להקיש על הלחצן 1

 ( HOLD-לשיחה ב

 בעל הנורית המהבהבת   Featureיש להקיש על הלחצן  HOLD. לחזרה ולשחרור שיחה ממצב 2

 

 :העברת שיחה

                                                                                                                                                                                      כללי : ישנם ארבע דרכים להעברת שיחה :                                                                                         

מענה לשיחה  ע"י -העברת שיחה ללא התחשבות בסטאטוס של השלוחה המבוקשת    .1

חיוג אל השלוחה מבוקשת  או אם   Transferה על לחצן הרמת השפופרת  הקש

  Transferהשלוחה מתוכנת באחד מלחצי החיוג המהיר אין צורך בהקשה על לחצן 

 וניתוק  לסיום .

העברת שיחה לשלוחה עם שיחה מקדימה עם בעל השלוחה המבוקשת : מענה לשיחה  .2

השיחה נכנסת   Transferע"י הרמת שפופרת , לאחר המענה יש ללחוץ על לחצן 

להמתנה , מתקבל צליל חיוג ומתקשרים אל השלוחה המבוקשת  לאחר המענה 

מעדכנים את השלוחה על העברת שיחה, כשהשלוחה מאשרת את קבלת השיחה 

 מנתקים והשיחה מועברת

העברת שיחה לשלוחה אשר אינה מסכימה לקבל את השיחה: מענה לשיחה ע"י הרמת  .3

השיחה נכנסת להמתנה ,   Transferיש ללחוץ על לחצן  שפופרת , לאחר המענה

מתקבל צליל חיוג ומתקשרים אל השלוחה המבוקשת  לאחר המענה ושיחה עם השלוחה 

מסכימה לקבל את השיחה יש המתין לניתוק השיחה מצד  אינההמבוקשת אשר 

 חוזרים לשיחה הממתינה     Transferהשלוחה ואז ללחוץ על לחצן 

  העברת שיחה לשלוחה עם שיחה עם השלוחה המבוקשת ועם השיחה הממתינה : מענה

השיחה נכנסת   Transferלשיחה ע"י הרמת שפופרת , לאחר המענה יש ללחוץ על לחצן 

להמתנה , מתקבל צליל חיוג ומתקשרים אל השלוחה המבוקשת  לאחר המענה ושיחה 

ומשוחחים עם השיחה   Transferעם השלוחה המבוקשת לוחצים שוב על לחצן 

 הממתינה לסיום והעברת השיחה יש לנתק.

 

 



 

 : PARK CALL העברת שיחה ושליפת שיחה מחדר המתנה

ניתן להעביר שיחה בודדת לחדר המתנה ניתן  PARK 01-64חדרי המתנה במרכזייה  64כללי: ישנם 

 לשלוף שיחה עפ"י  מספר החדר שבו היא ממתינה

ואת מספר  831ולחייג   Transfer.הכנסת שיחה לחדר המתנה: לאחר מענה לשיחה יש ללחוץ על מקש 1

 לסיום יש לנתק 64ועד  01 -החדר הרצוי מ

 ואת מספר החדר שבו ממתינה ההודעה  861.למשיכת הודעה ממתינה מחדר : יש לחייג 2

 

 

 הפניית שיחות וביצוע עקוב אחרי: 

  848+1מספר שלוחה מבוקשת + .עקוב אחרי כללי מידי 1

  842+1. עקוב אחרי עם צלצול כפול בשלוחה אחרת : מספר שלוחה מבוקשת+2

 843+1.עקוב אחרי בתפוס : מספר שלוחה מבוקשת +3

 844+1.עקוב אחרי בתפוס ובאין מענה: מספר שלוחה מבוקשת +4

 845+1. עקוב אחרי באין מענה: מספר שלוחה מבוקשת +5

 846+1מספר שלוחה מבוקשת  + . עקוב מידי :6

. לביטול עקוב אחרי לסוגיו יש לחייג את קוד  של העקוב  ולאחריו אפס לדוגמא ביטול עקוב אחרי באין 7

  845+0תשובה : 

 

 חיוג חוזר למספר מחויג אחרון :

 חיוג חוזר למספר האחרון שחייגת  –שהטלפון במצב פנוי *  0יש לחייג  .1

ע"י הקשה בצדו השמאל של לחצן הגלילה העגול באפשרותך לדפדף בכל השיחות המחויגות שלך   .2

 תחייג אל המספר הרצוי  Speakerולחיצה על לחצן 

 :תכנות לחצן חיוג מהיר

+ יעד )אם חיצוני יש  01+ לחצן מבוקש + 851יש לחייג שהטלפון במצב פנוי ללא הרמת שפופרות  .1

  HOLD(  לסיום לחצן   9להוסיף 

+ יעד )אם חיצוני יש  01+ לחצן מבוקש + 851הערה : ניתן לתכנת מספר רב של לחצנים ברצף ע"י  .2

 ללחצן הבא וממשיכים   HOLDלרשת העירונית( לסיום לחצן  1או  9להוסיף 

 

 



 

בהתאם למדיניות אבטחה האירגוניים לפרטים מלאים    WEBבנוסף ניתן לתכנת את הטלפון ע"י ממשק 

 וסיוע בנושא אנא פנה אל מנהל המערכת בארגונך

 להלן תרשים זרימה:

  Hold----> Speaker <---- (מספר רצוי-XXXX) <---01 <---לחצן מבוקש <--851

 שים לב פעולה זו גם מבטלת את  720קוד ביטול כללי לפעולות שבצעת 

 כל ההפניות שבצעת !!

 

 חיוג נודניק:

כאשר מחייגים ליעד חיצוני באין מענה , תפוס , שיחה ממתינה יש ללחוץ על הלחצן הגמיש 

 ולנתק RPTמתחת לכיתוב 

הייעודי שתוכנת כנודניק  הלחצן  -שניות ותנסה לחייג ליעד המבוקש 30המערכת  תחייג בכל 

 יחל  להבהב  לביטול  נודניק יש ללחוץ על לחצן נודניק  

 הערה: החיוג מתבצע כשמכשיר הטלפון פנוי

  HOLD - 851-29 יש לחייג משמאל לימין –תכנות לחצן נודניק 

 

 חיבור עמדת ראש )מדונה(:

 )מדונה(,במכשיר הטלפון שברשותך תומך באופן מובנה בתמיכה בעמדת ראש 

, לאחר headsetהאחורי שמסומן  בצדויש לחבר את האוזנייה בשקע הנמצא בתחתית הטלפון 

, לסיום יש ללחוץ על headset mode setתתקבל  על המסך הודעה  798החיבור יש לחייג קוד 

speaker. 

לידיעתך מרגע הפעלת עמדת הראש מענה וניתוק השיחות יבוצע על ידי שימוש לחצן 

 בלבד.  speakerה

,לאחר מכן על המסך תתקבל  798יש להקיש  speaker\לביטול וחזרה למצב עבודה שפורפרת

 .speaker, לסיום יש ללחוץ על לחצן headset mode cancelהודעה 

 

 

 



 

 

 

 הערות:

 המדריך נכתב בלשון זכר מטעמי נוחות בלבד 

 כל  סדר פעולות החיוג הינו משמאל לימין אלא כן אם צוין אחרת 

גמישות המערכת מאפשרת את החלפת מספרי תכונות יש להתעדכן עם מנהל הרשת 

 בארגונכם 

לידיעתכם עמדה צבעונית מקושקשת ומדבקות אינה באחריות חברתנו  ולא תוחלף במסגרת 

 האחריות  אנא שמרו על מכשיר הטלפון שלכם

 userguide\il.co.i-www.necך המלא והמפורט ניתן להורדה : המדרי

 

 

 

 

 

 

 

 כל הזכויות במדריך זה  שמורות לחברת נטפון תקשורת.

Ver. 4.2.11 
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