
 

                      

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 תודה רבה על הצטרפותכם לשירות הענן של תדיראן טלקום 
 

 .טלקום תדיראן של הלקוחות למערך  הצטרפותך  על אותך  מברכים אנו
 רב מוניטין בעל והינו הישראלי בשוק רבות שנים מזה פועל תדיראן של השירות מערך 

 של הגבוהה ובמוטיבציה המצוינים העבודה ביחסי,במקצועיות ,הרב בניסיון ,עבודתו באיכות
 .העובדים
 ,המוקד .הלקוחות תמיכת למוקד ושירות  תמיכה בנושא לפנות מוזמן הנך  ,לכך  בהתאם
 ברמה הן בהן וטיפול הלקוח פניות לכל אחד מרכז מהווה ,מקצועיים בטכנאים המאויש

 נדרש כאשר הרלבנטיות המחלקות מול בקישור המנהלית ברמה והן הטכנית המקצועית
 . בפנייה טיפולן המשך 

 

 המוקד  פעילות  שעות 
  07:30-18:00 ה-א ימים

  08:00-13:00 ו  יום
  :למוקד  התקשרות דרכי
 אנו ונגישות זמינות על דגש הושם שבמרכזה החברה של כוללת שירות מתפיסת כחלק

 שונים ערוצים לרשותך  מעמידים

 :המוקד עם קשר ליצירת
     -03-9262626 טלפון

 Moked.C@tbsi.co.i  -דוא"ל 
    -03-9262481פקס שליחת

 – WWW.TBSI.CO.ILהחברה של  האינטרנט אתר
 

 



 

 באמצעות קודי תכונה במקשי הטלפון נבחרות  הפעלת תכונות  

 שם התכונה תיאור  קוד תכונה 
מאפשר להוציא שיחה מחוץ   9

 לארגון דרך המפ"א 
 חוץקבלת קו 

מאפשר לשלוחה להיכנס או   1974
 ACDלצאת מקבוצת 

 ACDכניסה ויציאה מ 

הכנסת שלוחה למצב "לא   1975
  זמין" לקבלת שיחות בקבוצת 

ACD 

אינה   ACDשלוחה בתוך 
 זמינה לקבלת שיחות  

חיוג אוטומטי לשלוחה תפוסה   178
בהתאם לכמות הצלצולים  

 שהוגדרו מראש 

חיוג אוטומטי לשלוחה 
 תפוסה

פתיחה אוטומטית של דיבורית   138
ומקרופון של הטלפון בשיחה  

 נכנסת מבלי להרים שפורפרת

 מענה אוטומטי לשיחה

הקשת הקוד ולאחריה מס   124
השלוחה הרצויה תאפשר  

להתפרץ לשיחה קיימת  
 בשלוחה 

 התפרצות לשיחה

התפרצות לשיחת נציג והעברה   1447
אטומטית של הלקוח למצב  

 החזק 

התפרצות לשיחה והשמת  
 מתוועד בהחזק

חטיפת שיחה משלוחה   77
מצלצלת ע"י הקשת הקוד  

ולאחריה מס השלוחה  
השיחה תענה   .ו # המצלצלת 
 בשלוחתך. 

 

 חטיפת שיחה מכוונת
 משלוחה מצלצלת  

חטיפת שיחה מקבוצת שלוחות   76
או חטיפת שיחה ממכשיר  

במקרה בו למשתמש יש מספר  
המשויכים לאותה  טלפונים 

שלוחה והטלפון הראשי תפוס  
 בשיחה. 

חטיפת שיחה מקבוצת  
 )לקט שיחות(  שלוחות

ניטור על שלוחה תפוסה עד   176
לרגע שבו היא מתפנה לקיום  

  176להקיש   חיוג אליה. 
ולאחרה מספר השלוחה  

 התפוסה ולאחריה #. 

 חניה בתפוס 

ניטור על שלוחה במצב זמין עד   177
תפוסה  לרגע שבו היא 

ולאחריה כשהיא מתפנה  
 יתקיים חיוג.

 חניה על שלוחה במצב זמין 



 

ביטול הפעלת תכונה ע"י   10
הקשת הקוד תכונה ולאחריה  

 10קוד ביטול 

 ביטול הפעלת תכונה  

כל השיחות הנכנסות לשלוחה   141
 יופנו למספר הטלפון שיוקש 

 עקוב אחרי  

כל השיחות הנכנסות לשלוחה   140
יופנו  שהיא במצב תפוס 

 למספר הטלפון שיוקש 

 עקוב אחרי בתפוס 

כל השיחות הנכנסות לשלוחה   143
שהמשתמש יצא ממכשיר  
הטלפון שלה יופנו למספר  

 הטלפון שיוקש 

עקוב אחרי לאחר יציאה  
 ממכשיר טלפון

כל השיחות הנכנסות לשלוחה   142
שהיא במצב אין מענה יופנו  

 למספר הטלפון שיוקש 

 מענה עקוב אחרי באין 

הקשת הקוד לפני המספר   14441
לחיוג תחסום את זיהוי מספר  

 המתקשר

 חסימת זיהוי מספר 

הקשת הקוד לפני הקמת שיחה   1443
 שמעוניינים להקליט 

 הקלטת שיחה לפי דרישה 

מאפשר למשתמש מורשה   1981
להאזין לשיחה קיימת מבלי  

ידיעת שני המשוחחים  
 )נציג+לקוח( . 

 האזנה שקטה לשיחה 

מאפשר למשתמש מורשה   1448
מבלי  בשיחה  לנציג להאזין 
 . הלקוחידיעת 

 האזנה שקטה לשיחת נציג 

מאפשר למשתמש מורשה   1449
  ללקוח בשיחה עם נציגלהאזין 

 הנציג. מבלי ידיעת 

 האזנה שקטה לשיחת לקוח 

כיבוי נורית חיווי הודעה   175
 ממתינה בתא הקולי. 

כבוי נורית חיווי הודעה  
 ממתינה בתא הקולי 

 השכמה   173
להעביר מצב שלוחה ל "נא לא   145

להפריע" . במצב זה שיחות  
 יופנו לתא הקולי. 

 נא לא להפריע 

כניסה לתא הקולי לשמעת   71
 הודעות 

 כניסה לתא הקולי 

 

 
 
 



 

 Aeonix במערכת  תיבה קולית   הפעלתהוראות 
 71 קוד כניסה לתיבה הקולית

 
 בהסבר קולי לגבי תפריט הפעולות הניתנות לביצוע,התיבה מלווה 

 הפעולה הראשונה שתדרשו לבצע היא הגדרה ראשונה. 
 קביעת קוד סודי, הקלטת שם, להקליט הודעת פתיחה אישית

 0000 הסיסמא הראשונית היא  

 
 

 הגדרת סיסמא אישית 

 המערכת תשמיע "נא להכניס את הסיסמא שלכם".  71חיוג  
 לאפשרויות אישיות  -   3חיוג 
 לקבלת סיסמא -    4חיוג 
 ספרות פעמיים(. 4להכנסת סיסמא חדשה ,)סיסמא בת  -  1חיוג 

 סיסמא )כניסה ללא הקשת סיסמא(למחיקת  -  2ניתן  לחייג 

 * להקיש  -ליציאה 

 

 הקלטת ההודעה היוצאת )אותה ישמעו המתקשרים( 
 )מומלץ להכין מראש הודעה מנוסחת וכתובה להקלטה רציפה ( 

 71חיוג 
 לאפשרויות אישיות  3 חיוג

 הודעת פתיחה אישית  2חיוג 
 הקלטת הפתיח האישי, 

 . כל שהואבתום ההקלטה הקשה על מקש 

 
 

 האזנה להודעות חדשות  
 71חיוג  

 חיוג הקוד האישי                                                    
 לשמיעת ההודעות  1חיוג 
 להודעות חדשות  1חיוג 

 לשמירת ההודעה   1לאחר שמיעת ההודעה יושמע תפריט:    חיוג 
 למעבר להודעה הבאה   2חיוג                                                           
 למחיקת ההודעה   3חיוג                                                           
 אפשרויות נוספות  0חיוג                                                           

 
 )משלוחה אחרת בארגון וגם מטלפון חיצוני(.   הודעות מכל טלפון אחרניתן להאזין ל

 . קוד סודי ולהאזין להודעות   לחייג * #* מכל טלפון ניתן לחייג לשלוחתך, כשהמערכת עונה  

 

 

לפני כל הודעה המערכת תציין 

את היום והשעה בהם  

נתקבלה ההודעה כולל מספר  

 הטלפון של המתקשר 

 כעת יושמע תפריט:

 להפסקה)ביטול הפתיח(  1חיוג 

  3לשמיעה , חיוג  2חיוג 

 להקלטה 

 להמשך * 



 

    T19Pתפעול טלפון 
 Aeonixבמערכת 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

לחיצים גמישים  4
 להפעלת תכונות

לדפדוף  -מקשי ניווט

בתכונות/ תפריטים 

 המופיעים על הצג

 בקרת עוצמת צלצול/שמע

 דיבורית
 חיוג חוזר



 

 :T19 בטלפון   בסיסיות פעולות ביצוע
 

 שיחה  ייזום
 :שלהלן מהדרכים באחת טלפון שיחת לבצע  באפשרותך 

 :בשפופרת שימוש
 השפופרת  את  הרם . 1
 "חייג"   בחירה מקש על הקש מכן ולאחר המספר את חייג . 2

 בדיבורית: שימוש
 על הקש ,מנוחה במצב השפופרת .  כאשר1
 "חייג" בחירה  מקש על הקש מכן ולאחר המספר את חייג . 2

 :הראש במערכת שימוש
 .ראש מערכת למצב לעבור כדי           על הקש ,לטלפון מחוברת הראש מערכת . כאשר1
 "חייג"  בחירה מקש על הקש מכן ולאחר המספר את חייג . 2
 

על   לחיצה ידי על הדיבורית או הראש לשפופרת במערכת משימוש לעבור ניתן השיחה במהלך 
 הכפתור המתאים או הרמת השפופרת. 

 
 

 נכנסת  לשיחה מענה
 

 השפופרת  את הרם  :באמצעות השפופרת

 
  על הקש  :באמצעות הדיבורית

 
 על הקש :הראש באמצעות מערכת

 

 "דחה " בחירה מקש על הקשה ידי על נכנסת משיחה ניתן להתעלם :הערה

 
 

 שיחה  סיום
 

 בחירה מקש על לחץ או למקומה השפופרת  את החזר  :באמצעות השפופרת

 "שיחה סיים" 

 

 "שיחה סיים" בחירה מקש על או              על הקש  :באמצעות הדיבורית

 

 "שיחה סיים"בחירה  מקש על הקש :הראש באמצעות מערכת



 

 חוזר חיוג
 

  לבחירת                   על הקש ,שחויגו המספרים רשימת על              לקבלת הקש
 

 "חייג" בחירה מקש על על              או  הקש מכן הרצוי ולאחר המספר
 

 .שחויג האחרון למספר לחייג כדי מנוחה במצב הטלפון  כאשר פעמיים             על הקש

 
 

  MUTEהשתקה 

 
 אותך, אתה  לשמוע  יוכל לא הצד השני –פעילה  שיחה במהלך  המיקרופון שתקתה

 .מופעלת ההשתקה פעולת כאשר אותו לשמוע  יכול עדיין
 

  השיחה במהלך  המיקרופון להשתקת          על הקש
 

 ההשתקה פעולת את  לבטל כדי על           שוב הקש
 

 
 

 שיחה  החזקת
 הכנסת שיחות להמתנה מלווה במוסיקה 

 
 תכניס את השיחה להמתנה.   "החזק" במהלך שיחה לחיצה על 

 
 תשחרר את השיחה מהמתנה.  "חדש"במצב פנוי לחיצה על 

 
 המבוקשת, השיחה לבחירת   על                  הקש ,בהמתנה אחת משיחה יותר יש אם

 

 .השיחה את לחדש כדי " חדש" בחירה מקש על והקש
 

 שיחה העברת
 

 . החזק למצב תועבר " ,השיחההעבר"  או על   . במהלך שיחה פעילה הקשה על        1
 .השיחה  את להעביר ברצונך  אליו המספר את . הקש2

 ". העבר" . הקשה על        או על 3

 
 ניתן לשוחח עם מקבל השיחה לפני הניתוק.  הערה:



 

 
 )משתתפים  3 (ועידה שיחת

 
 .שיחה החזק למצב תועבר השיחה   "שיחה חדשה"פעילה הקשה על  שיחה . במהלך 1
 
 "חייג" בחירה  מקש על והקש השני הצד של המספר את . חייג2
 
 ."ועידה" בחירה מקש על . לאחר מענה של הצד השני, הקש3

 משתתפים( 3האחרים, סה"כ  הצדדים שני ואת  אותך  כוללת הועידה )שיחת    
. 

 .הועידה משתתפי כל את לנתק מנת על "סיים שיחה" בחירה מקש על . הקש4

 

 :הערה
 הועידה  שיחת במהלך 

 נפרדות.  שיחות לשתי הועידה את לפצל כדי "פצל"בחירה  מקש על הקש
  "חדש"על  והקש לבחור במשתתף לשיחה כדי עליון או תחתון  חץ לחץ על

 . "החלף" הקש להחליף בין השיחות
 

 :השמע עוצמת כיוון
 

 .הראש במערכת/ברמקול/בשפופרת  השמע  עוצמת את  לכוונן באפשרות
 

 הנכנס השמע  עוצמת את לכוון                  על הקשה שיחה במהלך 
 .במערכת הראש/ברמקול/בשפופרת

 .הצלצול עוצמת את לכוון מנת על מנוחה במצב הטלפון כאשר על הקש

 

 :צלצול צליל
 
 צלצול  צלילי >- שמע > -הגדרות בסיסיות >- הגדרות >- "תפריט" . הקשה על1

 "המשך" -הרצוי ובחירה ב בחשבון או"משותף"  ב לבחור כדי הניווט מקשי על . הקש2
 .הרצוי הצלצול בצליל לבחור כדי הניווט מקשי על הקש .3

 .הבחירה לשמירת "שמר" בחירה מקש על . הקש4
 
 
 
 
 
 
 



 

 
 

   לקט שיחות בקבוצה )חטיפת שיחה(
 הקבוצה מוגדרת במרכזייה לפי בקשה  

 
 השיחה תענה בשלוחתך.  76#קוד חיוג 

 
 לקט שיחות ישיר )חטיפת שיחה מכל שלוחה רצויה(:

 
 והשיחה תענה בשלוחתך.   #  -ו  וחיוג מספר השלוחה המצלצלת 77קוד חיוג 

 
 

 ( )הפניית השיחות לשלוחה אחרת  אחרי עקוב
 

 #10  -ו 141, חיוג ביטול ההפניה –   #  -ומס' השלוחה הרצויה ו 141חיוג             - אחריעקוב 
 

 #10 -ו 140, חיוג ביטול ההפניה –   #  -ומס' השלוחה הרצויה ו 140חיוג         - עקוב בתפוס
 

  1# -ו 142, חיוג ביטול ההפניה –   #  -ומס' השלוחה הרצויה ו 142חיוג   -עקוב באין מענה



 

 תפעול טלפון חכם  
 Aeonixבמערכת    T27מסוג 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  מקשים קבועים בטלפון לתפעול תכונות בסיסיות: 
  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 תדיבורי
 חיוג חוזר

בקרת עוצמת 

 צלצול/שמע

לדפדוף  -מקשי ניווט

בתכונות/ תפריטים 

 המופיעים על הצג

מקשים לתכנות  8בצג הטלפון  

מספרי טלפון לחיוג מהיר 

  )פנימי/חיצוני(

לחיצים גמישים  4

להפעלת תכונות 

 המופיעות ע"ג הצג

מעבר  –מע. ראש 

לשיחה באמצעות  

 אוזניות

העברת שיחה   – החזק

להמתנה מלווה במוזיקה 

 ע"י לחיצה על החזק

 העברת שיחה -העברה

מענה לשיחה, ניתוק  -דיבורית

 שיחה, מעבר לשיחה ברמקול

כניסה להשמעת  –הודעה 

 הודעות בתא קולי

משתתפים( 3) שיחת ועידה  

 מעבר לשמע חד -השתק

כיווני )את/ה שומע/ת ולא 

 נשמע/ת(

אחרונים  רשימת מספרים -ח. חוזר

יחויג  RDשחויגו )הקשה כפולה על 

 מספר האחרון(

מקש ימני תחתון מיועד למעבר 

מסכים נוספים לתכנות  2 -ל

מסכים  3מקשים )סה"כ 

 (1-3ממוספרים 



 

 מקשי הניווט: 
 

 באמצעות מקשי הניווט נדפדף בתפריטים המופיעים על צג הטלפון. 
 

 נאשר את הרשומה המודגשת.              OKבאמצעות מקש  
 

 באמצעות            נחזור צעד אחד אחורה בתפריט )ביטול פעולה( 
 

 
 

 צג הטלפון: 

 
להתבונן במהלך כל פעולה על גבי הצג, התכונות משתנות  להיכרות מהירה ותפעול נוח של הטלפון, יש  

 בהתאם לסוג הפעולה המתבצעת. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 

מקשים גמישים  4

להפעלת התכונות 

המופיעות על 

 המסך

 יומן תיקייה תפריט לקט



 

 פירוט התכונות המופיעות על הצג במצב פנוי:
 

      תפריט

 
 מידע לגבי כתובת הטלפון וגרסה         -  סטאטוס

 הפניות ותכנותים         - מאפיינים 
 שינוי שפה, תאריך ושעה, צלצולים         -  הגדרות

 גישה לדואר קולי    הודעות          

 ( )הכול, לא נענו, חויגו, התקבלו, הועברותצוגת רישום שיחות  - סוג היסטוריה
 רשימת אנשי קשר לחיוג  -גישה לספר טלפונים         - תיקייה 

 

 )חטיפת שיחה משלוחה מצלצלת(  לקט שיחות

 
    חטיפת שיחה משלוחה המוגדרת בקבוצת לקט

 הקבוצה מוגדרת במרכזייה לפי בקשה 
 

 76#)המופיע על מסך הטלפון )או חיוג                        "    לקטלחיצה  על "
 

 לקט שיחות ישיר)חטיפת שיחה מכל שלוחה רצויה(
 

 )השיחה תענה בשלוחתך(#  -, מספר השלוחה המצלצלת ו 77חיוג 

 

 תכנות ספריה/אנשי קשר  היתיקי
 
 ספריה מקומית, מרוחקת ורשימה שחורה הוספה ועריכת אנשי קשר לפי קבוצות:  
 

 בהקשה על                            תופיע רשימת הספריות לתכנות,  
 

 במקשי הניווט                OK -בחירת הספריה הרצויה ע"י ניווט ו 
 
 יפתח מסך להוספת פרטי איש הקשר    הוסף. בהקשה על 1
 
 . להקיש את כל הפרטים לפי השדות במסך 2
 
 במקשי הניווט                 OK.לסיום ושמירת איש הקשר, הקשה על  3
 
 . ניתן להוסיף אנשי קשר מהיסטורית השיחות , ראה הסבר בקטגוריית "יומן". 4

 
 
 

 לקט

 תפריט

 תיקייה

 תיקייה



 

 

 יוצאות( \) רישום שיחות נכנסות יומן

 
 בהקשה על                           יופיעו מספרי  הטלפון. 

 בצדו השמאלי של המספר  ×שיחות שלא נענו יופיעו עם סימן

 
 " ניתן לחייג למספרחייג בהקשה על "

 "  ניתן למחוק את המספרמחק בהקשה על " 
 " ניתן להוסיף את המספר לאנשי קשר הוסף" -"אפשרות"ובהקשה על

 
 תכונות טלפוניה בסיסיות: 

 

 ניתן לחייג ללא הרמת שפופרת או הקשה על דיבורית.                       חיוג  

 
 :                     חיוג מספר השלוחה או לחיצה על לחיץ שתוכנת חיוג פנימי

 
 ( ומספר הטלפון הרצוי.9:   חיוג קו חוץ )בדרך כלל חיוג למס' טלפון חיצוני

                             

   #המופיע במסך, או  "שלח" לעיתים החיוג יתבצע לאחר הקשת כל הספרות  והקשה על 
  

 
 

 (              TRAN)ניתן לבצע גם באמצעות לחיץ קבוע  שיחההעברת 

 
 . או להמתין למענה ולנתק " חיוג מספר השלוחה הרצויה וניתוקהעברבהקשה על "

 " )השיחה מוחזקת ומושמעת מוסיקה( בטל בהקשה על "ניתן להתחרט 
 

 נחזור לשיחה פעילה . "חדש שיחה"בהקשה על  
 

 " השיחה נכנסת למצב החזק ושומעת מוסיקהTRANSFERבלחיצה על "העבר/  הערה:

 
 
 
 
 
 
 
 

 יומן



 

 
 

 (                CONF )ניתן לבצע גם באמצעות לחיץ קבוע  ועידה

 
 "  ועידה" במהלך שיחה ניתן לצרף משתתף נוסף, הקשה על

 ". ועידההקשה נוספת על "  לאחר המענהלגורם הנוסף )פנים או חוץ(  חיוג
 

 ניתן לפצל בין המשתתפים ולשוחח עם אחד מהם )השני ימתין עם מוזיקה( 
 

 המשתתפים יוחזקו)שומעים מוסיקה(  שני (SPLIT) "פיצול"ע"י  במהלך הועידה:
 

 ( נשוחח עם נשוחח עם הראשון והשני "יוחזק"  RESUME) "חזרה"בהקשה על 
 

 ינותק המשתתף עמו משוחחים.    "בטל"בהקשה על  
 נשוחח עם המשתתף שנשאר.  "המשך"בהקשה על  

 
 ניתן לעבור ממשתתף אחד לשני.( SWAP) החלף"בהקשה על "

 
 ניתן לחזור לשיחה עם שני המשתתפים יחדיו.  ועידה"בהקשה על "

 

 
 

 הכנסת שיחות להמתנה מלווה במוסיקה   החזק שיחה

 
 HOLD           ))ניתן לבצע גם באמצעות לחיץ קבוע 

 
 תכניס את השיחה להמתנה.   "החזק"במהלך שיחה הקשה על 

 
 " תשחרר את השיחה מהמתנה. "חזרהבמצב פנוי הקשה על 

 

 
 

 "נודניק" פנימי על שלוחות בארגון: חניה 
 "Camp on"לחיץ ייעודי עם התכונה  Web GUIב יש לתכנת  

 
 הפעלת התכונה 

 . Camp onחיוג לשלוחה התפוסה/פנויה ולחיצה על הלחיץ 
 

 להפעלת התכונה ללא תכנות לחיץ ייעודי: 
 חייגת לשלוחה תפוסה?  



 

 #  .  - התפוסה ו ומס' השלוחה  176לנתק, ולחייג 
 

 כאשר השלוחה תתפנה ישמע צלצול בשלוחתך, יש לענות לשיחה כדי לבצע את ההתקשרות.

 
 
 

 ( )הפניית השיחות לשלוחה אחרת  אחרי  עקוב

 

 #    -ומס' השלוחה הרצויה ו  141חיוג             - אחריעקוב 
 #14110, חיוג  ביטול ההפניה                                                                      

 #    -ומס' השלוחה הרצויה ו 140חיוג         - עקוב בתפוס
 #14010, חיוג ביטול ההפניה                                                                                  

 #    -ומס' השלוחה הרצויה ו 142חיוג   -עקוב באין מענה
 #14210חיוג , ביטול ההפניה                                                                                  

 
כאשר שלוחה נמצאת במצב "עקוב" יופיע סימן              בחלקו הימני העליון של  

 המסך

 
 

 שינוי סוג הצלצול 
 

צליל                     SOUNDבהקשה על תפריט        הגדרות        הגדרות בסיסיות 
 צלצול 

 
 ". שמורהרצוי, הקשה על "הצלצול יושמע בהקשה עליו, לאחר בחירת הצלצול 

  
 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 תפעול טלפון חכם 
T46   במערכתAeonix 

 

להיכרות מהירה ותפעול נוח של הטלפון, יש להתבונן במהלך כל פעילות  
 על גבי הצג, התכונות משתנות בהתאם לסוג הפעילות המתבצעת. 

 
 
 

     
 
 

       
                                                                                                                                                 

                                                  
              

 

 
 
 

 

 
                                                                         

                                                                                     
 

    
 
 

 

 
 
 

 
 
 

בצג הטלפון  מימין ומשמאל 

מקשים  לתכנות מספרי 

טלפון)פנימי/חיצוני( או תכונה 

  רצויה.

מקש ימני תחתון מיועד למעבר 

מסכים נוספים לתכנות  2 -ל

מסכים  3מקשים )סה"כ 

 (1-3ממוספרים 

לדפדוף  -מקשי ניווט

בתכונות/ תפריטים 

 המופיעים על הצג

מקשים קבועים  6

בטלפון להפעלת תכונות 

 בסיסיות
 דיבורית

בקרת עוצמת 

 צלצול/שמע

לחיצים גמישים  4

 להפעלת תכונות



 

    בסיסיות: מקשים קבועים בטלפון לתפעול תכונות 

 
 מבטל פעולה/צעד אחד אחורה               

 
 מעבר לשיחה באמצעות אוזניות.   -מע. ראש                

 
 מעבר לשמע חד כיווני)את/ה שומע/ת ולא נשמע/ת(   -השתק                     

 
 במוזיקהבמהלך שיחה ניתן להכניס שיחה להמתנה מלווה   -חזק      ה                

 ע"י לחיצה על החזק.                        
 

 כניסה להשמעת הודעות בתא הקולי  -דעה    הו   הו         
 

 העברת שיחה     - העברה                
 

 רשימת המספרים האחרונים שחויגו.   - ח. חוזר                   

 
 ת:תכונות טלפוניה בסיסיו

 ניתן לחייג ללא הרמת שפופרת או לחיצה על דיבורית.        חיוג 

 
 :    חיוג מספר השלוחה או לחיצה על לחיץ שתוכנת  חיוג פנימי

 
 ( ומספר הטלפון הרצוי.9:   חיוג קו חוץ )בדרך כלל חיוג למס' טלפון חיצוני

                             

   # המופיע במסך, או "שלח" לעיתים החיוג יתבצע לאחר הקשת כל הספרות  ולחיצה על 
  

 
   (           TRANSFER)ניתן לבצע גם באמצעות לחיץ קבוע   העברת שיחה

 
ע"י דיבורית   " חיוג מספר השלוחה הרצויה וניתוקהעברבמהלך שיחה מתנהלת, לחיצה על "

 
 .או להמתין למענה ולנתק

 
 " )השיחה מוחזקת ומושמעת מוסיקה(בטל בלחיצה על "ניתן להתחרט 

 
 נחזור לשיחה פעילה . "חדש שיחה"בלחיצה על  

 
 " השיחה נכנסת למצב החזק ושומעת מוסיקהTRANSFER"העבר/בלחיצה על  הערה:



 

 

  ועידה

 "  ועידה" במהלך שיחה ניתן לצרף משתתף נוסף, לחיצה על
 ". ועידהלחיצה נוספת על "  לאחר המענהלגורם הנוסף )פנים או חוץ(  חיוג

 
 ניתן לפצל בין המשתתפים ולשוחח עם אחד מהם )השני ימתין עם מוזיקה( 

 
 המשתתפים על המסך  )בהחזקה ושומעים מוסיקה( 2בלחיצה על "פצל" יופיעו 

 נשוחח עם נשוחח עם הראשון והשני "יוחזק"  "חזרה"בלחיצה על 
 

 ינותק המשתתף עמו משוחחים.    "בטל"בלחיצה על  
 נשוחח עם המשתתף שנשאר.  "המשך"בלחיצה על  

 
 ניתן לעבור ממשתתף אחד לשני.  החלף"בלחיצה על "

 
 ניתן לחזור לשיחה עם שני המשתתפים יחדיו.  ועידה"בלחיצה על "

 
 ניתן לעבור בין המשתתפים )להשתיק או להסיר אחד מהם( "ניהול"בלחיצה על 

 

 הכנסת שיחות להמתנה מלווה במוסיקה   החזק שיחה

 
 תכניס את השיחה להמתנה.   "החזק" במהלך שיחה לחיצה בצג הטלפון על 

 
 " תשחרר את השיחה מהמתנה. "חזורבמצב פנוי לחיצה בצג הטלפון על 

 
 ניתן להחזיק יותר משיחה אחת, המעבר בין השיחות באמצעות מקשי הניווט

 המופיע על המסך. "חזרה"לשיחה עם המשתתף הרצוי, לחיצה על 
 HOLDניתן לבצע גם באמצעות לחיץ קבוע 

 

 
 

 )חטיפת שיחה משלוחה מצלצלת(   לקט שיחות

 
               המוגדרת בקבוצת לקטחטיפת שיחה משלוחה 

 הקבוצה מוגדרת במרכזייה לפי בקשה 
 )השיחה תענה בשלוחתך( 46#בשורת התכונות ע"ג הצג  או  חיוג  "לקט"לחיצה על 

 
 לקט שיחות ישיר)חטיפת שיחה מכל שלוחה רצויה(

 )השיחה תענה בשלוחתך(#  -מספר השלוחה המצלצלת ו  47חיוג 

 



 

 

 "נודניק" פנימי על שלוחות בארגון:  חניה
 "Camp on"יש לתכנת לחיץ ייעודי עם התכונה 

 )הסבר לאופן תכנות לחיצים הועבר בנפרד(
 

 הפעלת התכונה 
 . Camp onחיוג לשלוחה התפוסה/פנויה ולחיצה על הלחיץ 

 
 להפעלת התכונה ללא תכנות לחיץ ייעודי: 

 חייגת לשלוחה תפוסה?  

 #  .  - התפוסה ו ומס' השלוחה  176לנתק, ולחייג 
 

 כאשר השלוחה תתפנה ישמע צלצול בשלוחתך, יש לענות לשיחה כדי לבצע את ההתקשרות.

 

 ( )הפניית השיחות לשלוחה אחרת  אחרי עקוב

 

    # -ומס' השלוחה הרצויה ו  141חיוג             - אחריעקוב 
 #14110, חיוג ביטול ההפניה      

   #   -ומס' השלוחה הרצויה ו 140חיוג         - עקוב בתפוס
                                                                  #14010, חיוג ביטול ההפניה                  

    # -ומס' השלוחה הרצויה ו 142חיוג   -עקוב באין מענה
 #14210וג , חיביטול ההפניה                  

 
 

 כאשר שלוחה נמצאת במצב "עקוב" יופיע סימן              בחלקו העליון של המסך

 

 

 

 

 

 



 

 התכונות המופיעות על המסך)כאשר הטלפון פנוי(  4

 תפריט ראשי      
 
 
 
 

 מידע לגבי כתובת הטלפון וגרסה   -        סטאטוס          
 

 הפניות ותכנות    -             שיחה          
 

 רשימת  אנשי קשר לחיוג.  -  ספר טלפונים          
  

 (. )הכול, לא נענו, חויגו, התקבלו, הועברותצוגת רישום שיחות  -היסטוריה                
 

 גישה לדואר קולי    -          הודעה          
 

 שינוי שפה, תאריך ושעה, צלצולים -            בסיסי           
 

 גישה באמצעות סיסמא  להגדרות הטלפון )ע"י אדמיניסטרטור(  -מתקדם                  
 

 

 )חסימת כניסת שיחות בלבד (        )נא לא להפריע(DND"נלל "

 השיחה תועבר לתא קולי( "נלל")ניתן להגדיר שמצב 
 

 "  )יופיע סמל          בצידו הימני העליון של צג הטלפון( DNDלחיצה על " הפעלה:
 "  DNDלחיצה נוספת על " ביטול:

 

 תכנות ספר טלפונים
 
 חברה, משפחה, חברים ורשימה שחורה הוספה ועריכת אנשי קשר לפי קבוצות:  
 

 תופיע רשימת הספריות לתכנות,            "ספר טלפונים"בלחיצה על  
 
 יפתח מסך להוספת פרטי איש הקשר "הוסף" . בלחיצה על 1
 
 . להקיש את כל הפרטים לפי השדות במסך 2
 
 שמור . לסיום ושמירת איש הקשר,  לחיצה על  3
 
 ניתן להוסיף אנשי קשר מהיסטורית השיחות , ראה הסבר בקטגוריית "יומן". .4



 

 

 יוצאות(\)רישום שיחות נכנסות       היסטוריה
 

 , יופיעו כל מס' הטלפון ונתין לדפדף באמצעות מקשי הניווט"היסטוריה"בלחיצה על
 

 בין הקטגוריות:                           חוייגו, לא נענו, הכל, התקבלו, הועברו  
  

 עם בחירת המספר המודגש ניתן יהיה :               המספר שנבחר מוגדש 
 

 לחייג למספר המודגש 
 שמירת המספר בספר הטלפונים 

 מחיקה מחיקה מרשימת ההיסטוריה 
 חזרה למסך הקודם 

 

 

 סוגי צלילים(  8)  הצלצולשינוי סוג 

 
 , תופיע רשימת הצלצולים.טון צלצול         תפריט       בסיסי        צליל לחיצה על 

 
 במעבר בין סוגי הצלצול באמצעות מקשי הניווט            , הצלצול יושמע. 

 
 . "שמור"לאחר בחירת הצלצול הרצוי, לחיצה על 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 



 

 תפעול טלפון חכם 
 T48  במערכתAeonix 

 

כל התכונות ניתנות לביצוע ע"י הקשה עם  ,  צג הטלפון הוא מסך מגע
האצבע, התכונות המופיעות על גבי הצג משתנות בהתאם לסוג הפעולה  

 המתבצעת במכשיר. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

 תפריטי הטלפון 

 הגדרות הטלפון(   )כניסה למסך             תפריט

 
 מידע לגבי כתובת הטלפון וגרסה -              מצב          

 
 הפניות ותכנות   - תכונות שיחה          

 
 רשימת  אנשי קשר לחיוג.  -          ספריה            

  

 (. )הכול, לא נענו, חויגו, התקבלו, הועברותצוגת רישום שיחות  -היסטוריה                
 

 גישה לדואר קולי    -          הודעה          
 

 שינוי שפה, תאריך ושעה, צלצולים -            בסיסי           
 

 אדמיניסטרטור( גישה באמצעות סיסמא  להגדרות הטלפון )ע"י  -מתקדם                  
 

 היסטוריה  ספריות  לקט תפריט



 

 לבחירת רשומה יש להקיש עליה במסך המגע     ניווט בעזרת המגע  

 
לכניסה לתפריט הקשה על          לחזרה למסך הבית  הקשה על           חזרה למסך קודם 

 הקשה על    
      

 
 היכרות ויזואלית עם מכשיר הטלפון 

 
 
 

     
 
 

       
                                                                                                                                                 

                                                  
              

 

 
 
 

 

 
                                                                         

                                                                                     
 

    
 

 
 
 
 
 
 
 
 

בצג הטלפון  מימין ומשמאל מקשי 

מגע לתכנות מספרי 

טלפון)פנימי/חיצוני( או תכונה 

  רצויה.

 מקש                               לתצוגת 

 מקשי מגע נוספים לתכנות  18

 

לדפדוף  -מקשי ניווט

בתכונות/ תפריטים 

 המופיעים על הצג

מקשים קבועים  6

בטלפון להפעלת תכונות 

 בסיסיות
 דיבורית

 בקרת עוצמת צלצול/שמע

לחיצים גמישים  4

 להפעלת תכונות



 

 :בסיסיותמקשים קבועים בטלפון לתפעול תכונות 
  

 מבטל פעולה/צעד אחד אחורה          
 

 מעבר לשיחה באמצעות אוזניות.   -מע. ראש         
 

 מעבר לשמע חד כיווני)את/ה שומע/ת ולא נשמע/ת(  -השתק             
 

 במהלך שיחה ניתן להכניס שיחה להמתנה מלווה במוזיקה  -החזק              
 ע"י לחיצה על החזק.                        

 
 כניסה להשמעת הודעות בתא הקולי  -הודעה            

 
 העברת שיחה     - העברה         

 
 רשימת המספרים האחרונים שחויגו.   -ח. חוזר           

 
 

 תכונות טלפוניה בסיסיות:
 בלחיצה על דיבורית יפתח מסך לחיוג ספרות ע"י מגע    חיוג 

 או לחייג מיד בחוגת הלחיצים הקבועים בטלפון.    
 

 חיוג מספר השלוחה או לחיצה על לחיץ שתוכנת              : חיוג פנימי
 

 הטלפון הרצוי."( ומספר 9: חיוג קו חוץ)בדרך כלל "חיוג למס' טלפון חיצוני
 

 # המופיע במסך, או  "שלח"לעיתים, החיוג יתבצע לאחר הקשת כל הספרות ולחיצה על 
 
 

 ניתן לבצע גם באמצעות לחיץ קבוע "העברה"     העברת שיחה

 
או להמתין למענה    "          במסך, חיוג מספר השלוחה הרצויה וניתוקהעברההקשה על "

 . ולנתק
 

 "          )השיחה מוחזקת ומושמעת מוסיקה(ביטול בלחיצה על "ניתן להתחרט 
 

  נחזור לשיחה פעילה.           "חזרה"בהקשה על  
 

 



 

 

 "  במסך ועידה" במהלך שיחה ניתן לצרף משתתף נוסף, לחיצה על ועידה

 
 " במסך ועידהלחיצה נוספת על "  לאחר המענהלגורם הנוסף )פנים או חוץ(  חיוג

 
 )ב"החזק" ושומע מוסיקה(  מוצג המשתתף הראשון  של המסך  בחלקו העליון

 ( )ב"החזק" ושומע מוסיקה  מוצג המשתתף השני  של המסך  בחלקו התחתון
 

 בהקשה על          ינותק המשתתף   
 

 (המשתתף יהיה ב"השתק" )מעבר לשמע חד כיווני בהקשה על         
 

  בין המשתתפים ולשוחח עם אחד מהם )השני ימתין עם מוזיקה(ניתן לפצל  
 

 המשתתפים על המסך  2בהקשה על "פצל"          יופיעו              
 )בהחזקה ושומעים מוסיקה(                                                     

 על  להקיש ישעמו מעוניינים לשוחח, לבחירת המשתתף 
      ולהקיש)מודגשת בכחול( בה מופיע המספר על הצג, השורה

 על חזרה            
 

    "ועידה" לחיצה על   חזרה לוועידה
 
    

 הכנסת שיחות להמתנה מלווה במוסיקה  החזק שיחה

 
 תכניס את השיחה להמתנה.           "החזק" במהלך שיחה לחיצה בצג הטלפון על 

 
 "          תשחרר את השיחה מהמתנה.  "חזרהבמצב פנוי לחיצה בצג הטלפון על 

                                                                   
 ניתן לבצע גם באמצעות לחיץ קבוע "החזק" 

 
 

 )חטיפת שיחה משלוחה מצלצלת(      לקט שיחות

                                                                        
               חטיפת שיחה משלוחה המוגדרת בקבוצת לקט

 הקבוצה מוגדרת במרכזייה לפי בקשה 
 

 (  76#המופיע על מסך הטלפון )או חיוג  "        לקטלחיצה  על "
 

 רצויה(לקט שיחות ישיר)חטיפת שיחה מכל שלוחה 

 



 

 

 )השיחה תענה בשלוחתך(#  -מספר השלוחה המצלצלת ו  77חיוג 

 
 
 
 

 "נודניק" פנימי על שלוחות בארגון:  חניה
 "Camp on"יש לתכנת לחיץ ייעודי עם התכונה 

 )הסבר לאופן תכנות לחיצים הועבר בנפרד(
 

 הפעלת התכונה 
 . Camp onחיוג לשלוחה התפוסה/פנויה ולחיצה על הלחיץ 

 
 להפעלת התכונה ללא תכנות לחיץ ייעודי: 

 חייגת לשלוחה תפוסה?  

 #  .  - התפוסה ו ומס' השלוחה  176לנתק, ולחייג 
 

 כאשר השלוחה תתפנה ישמע צלצול בשלוחתך, יש לענות לשיחה כדי לבצע את ההתקשרות.

 

 ( השיחות לשלוחה אחרת)הפניית   אחרי עקוב

 

 #    -הרצויה וומס' השלוחה   141חיוג             - אחריעקוב 
 #14110, חיוג  ביטול ההפניה                                                                      

 #    -ומס' השלוחה הרצויה ו 140חיוג         - עקוב בתפוס
 #14010, חיוג ביטול ההפניה                                                                                  

 #    -ומס' השלוחה הרצויה ו 142חיוג   -עקוב באין מענה
 #14210חיוג , ביטול ההפניה                                                                                  

 
 כאשר שלוחה נמצאת במצב "עקוב" יופיע סימן              בחלקו העליון של המסך

 

 

 

 



 

 תכנות ספריה, שינוי סוג הצלצול  והיסטוריה 

 תכנות ספריה/אנשי קשר
 
 חברה, משפחה, חברים ורשימה שחורה הוספה ועריכת אנשי קשר לפי קבוצות:  
 

 תופיע רשימת הספריות לתכנות,          ספריות בהקשה על  
 

 הגדרות    הוסף    חיפוש  בראש רשימת הספריות יופיעו אפשרויות: 
 
 יפתח מסך להוספת פרטי איש הקשר  הוסף   . בהקשה על 1
 
 . להקיש את כל הפרטים לפי השדות במסך 2
 
 שמור . לסיום ושמירת איש הקשר,  הקשה על  3
 
 מהיסטורית השיחות , ראה הסבר בקטגוריית "יומן". ניתן להוסיף אנשי קשר  .4
 
 

 

 סוגי צלילים( 8) שינוי סוג הצלצול

 
 , תופיע רשימת הצלצולים.צליל צלצול         תפריט       בסיסי        קול הקשה על 

 
 .שמורהצלצול יושמע בהקשה עליו, לאחר בחירת הצלצול הרצוי, הקשה על 

 

 

 יוצאות(\) רישום שיחות נכנסות         היסטוריה

 
תוצג היסטוריית שיחות )הכול, לא נענו, חויגו, התקבלו,     "היסטוריה"     בהקשה על  

 הועברו(
  

 ניתן לחייג למספר רצוי  בלחיצה על המספר.
  
 
 


