FRO IP Telefoni - koder
I FRO:s IP-telefoni finns det koder som man kan använda.
Du känner nog till *43 som är en papegoja (eko-test), samt *60 som talar om vad klockan är, men det finns
flera. (Notera att alla kanske inte fungerar som tänkt eller är aktiverade)

De vanligaste koderna
*78
*79
*76

”Stör ej” aktiverad
”Stör ej” avaktiverad
Växla läge för ”Stör ej”

*97
*98

Ring din egen röstbrevlåda
Ring någons röstbrevlåda

*30
*32
*31

Svartlista ett nummer
Svartlista den senaste uppringaren
Ta bort ett nummer ifrån svartlistningen

Vidarekopplingar
*72
*73

Vidarekoppling av alla samtal aktiverad
Vidarekoppling av alla samtal avaktiverad

*93
*74

Vidarekoppling av alla samtal till anknytning [efterfrågas] aktiverad
Vidarekoppling av alla samtal till anknytning [efterfrågas] avaktiverad

*90
*91

Vidarekoppling vid upptagen aktiverad
Vidarekoppling vid upptagen avaktiverad

*94
*92

Vidarekoppling vid upptaget ton aktiverad
Vidarekoppling vid upptaget ton avaktiverad

*52
*53

Vidarekoppling vid Inget svar/otillgänglig aktiverad
Vidarekoppling vid Inget svar/otillgänglig avaktiverad

*95
*96

Vidarekoppling vid Inget svar/otillgänglig Prompting aktiverad
Växla läge för Vidarekoppling

Samtal väntar
*70
*71

Samtal väntar – aktiverad
Samtal Väntar – avaktiverad

Call Completion Supplemental Services (CAMP-On)

Tjänsten fasas ut efter version 13.
Växeln kan ringa upp dig när den du ringt avslutat pågående samtal.
*83
*82
*84

Avbryt återuppringning
Begär återuppringning
Växla läge för återuppringning

7777

Simulerar ett inkommande samtal

Övrigt
*10
*8
**

Adressbokens snabbval
Plocka samtal samtal ur en samtalsgrupp
Överta samtal från en annan anknytning

*2
Koppla pågående samtal till annan anknytning – uppringaren sätts på vänt medan du ringer
mottagaren och ber om lov
##
Koppla pågående samtal till annan anknytning - direkt
**
Koppla ned pågående samtal
*1
Slå av/på inspelning av pågående samtal
*11
*12

Logga in anknytning
Logga ut anknytning

*34
*35
*21

Utför diktering
Skicka sparad diktering som e-post
Slå av/på ”Hitta mig” (Växeln kan programmeras att prova andra anknytningar efter fyra signaler)

Inställningar
*54
*55

Tillåt ”snabbtelefon” mellan användare
Tillåt INTE ”snabbtelefon” mellan användare

*75

Sätt användarspecifika snabbval

Tjänster
*43
*60
*65
*68
*69
*80
*88
*85
411
*45
*47
*46

Eko Test
Vad är klockan?
Talar om dítt anknytningsnummer
Väckning
Samtals spårning
Prefix för snabbtelefoni
Flytta ett parkerat samtal till din kö
Plocka ett samtal från din kö
Automat-växeltelefonist – låter dig ringa en användare baserat på namn i katalogen
Tillåt dynamiska medlemmar i en kö att logga in eller ut.
Läs upp antal samtal i kön
Växla läge för kö pause

*0
*

Snabbvalsprefix
Direktvalsprefix

Konferenser
(uppdaterad 2019-12-29)
Några konferenser kräver PIN-kod för att ansluta.
*87

Konferensstatus

Konferensnummer

Beskrivning

Ansvarig

12399

FRO Skåne Sydväst Konferens

Bosse Alväng (12112)

12999

Skåne-linjen

Bosse Alväng (12112)

99900

Öppen konferens 0

99901

Öppen konferens - IP-telefonidiskussioner

99902

Öppen konferens - Allmänt FRO-föreningsprat

99903

Öppen konferens 3

99904

Öppen konferens - Test av radiogateways mm

99905

Öppen konferens 5

99906

Öppen konferens 6

99907

Öppen konferens 7

99908

Öppen konferens 8

99909

Öppen konferens 9

99910

Öppen konferens 10

99948

FRO Västmanland

99966

Centrala IT-gruppen

Jörgen Kvist (48011)

