
SRÓCONA INSTRUKCJA OBSŁUGI V-PBX na Telefonie mobicom FWD169HMC

Telefon jest zgodny z usługami VPBX (wirtualnej centrali) dostępnej u operatora Orange. 

Opcja dostępna po aktywowaniu usługi VPBX u operatora. 

Prezentacja numerem głównym oraz dodatkowym WCO

Aby nasz telefon Prezentował się numerem głównym WCO należy włączyć PREFIKS

Domyślnie wyłączony jest PREFIKS !

 MENU -> Ustawienia -> Admin -> (wpsać hasło) " mobicom " 

-> Prefiks->Status -> ustawić znacznik na Włączony i potwierdzić OK

 Numer Prefiksu możemy zmodyfikować w zakładce "Edytuj temat"

Aby nasz telefon Prezentował Dodatkowym numerem głównym WCO należy właczyć INDEKS

Domyślnie wyłączony jest INDEKS !

 MENU -> Ustawienia -> Admin -> (wpsać hasło) " mobicom " 

-> Indeks->Status -> ustawić znacznik na Włączony i potwierdzić OK

 Numer Indeksu możemy zmodyfikować w zakładce "Edytuj temat"

Transfer połączenia

Użytkownik z aktywną opcją Transfer połączeń może przekierować rozmówcę do innego Użytkownika WCO. 

Może tego dokonać tylko w trakcie trwającego połączenia. Dotyczy to zarówno połączeń przychodzących, jak i połączeń 
zestawionych z wykorzystaniem funkcji Asystenta . 

Do transferu połączenia niezbędny też będzie numer wewnętrzny docelowego Użytkownika

Transfer połączenia Bez konsultacji

Polega na przekierowaniu aktualnie trwającego połączenia z Użytkownika dokonującego transferu na 
innego Użytkownika WCO. Przekierowanie połączenia bez konsultacji z innym Użytkownikiem nastąpi po
wpisaniu i zatwierdzeniu następujących kroków:

 wpisz nr wewnętrzy Użytkownika grupy WCO i potwierdz znacznikiem

a połączenie zostanie przekazane a ty zostaniesz rozłączony automatycznie.

Transfer połączenia z konsultacją

 wybierz z MENU " Transfer z konsultacją " wpisz nr wewnętrzy Użytkownika grupy WCO i potwierdz 
zieloną słuchawką a następnie poczekaj aż się zgłosi Użytkownik grupy WCO przeprowadź zamierzoną 
konsultacje i się rozłącz czerwona słuchawka a połaczenie zostanie przekazane.



SRÓCONA INSTRUKCJA OBSŁUGI V-PBX na Telefonie mobicom FWD168HSC

Telefon jest zgodny z usługami VPBX (wirtualnej centrali) dostępnej u operatora Orange. 

Opcja dostępna po aktywowaniu usługi VPBX u operatora. 

Prezentacja numerem głównym oraz dodatkowym WCO

Aby nasz telefon Prezentował się numerem głównym WCO należy włączyć PREFIKS

Domyślnie włączony jest PREFIKS !

 MENU -> Ustawienia -> Admin -> (wpsać hasło) " mobicom " 

-> Prefiks->Status -> ustawić znacznik na Włączony i potwierdzić OK

 Numer Prefiksu możemy zmodyfikować w zakładce "Edytuj temat"

Aby nasz telefon Prezentował Dodatkowym numerem głównym WCO należy właczyć INDEKS

Domyślnie wyłączony jest INDEKS !

 MENU -> Ustawienia -> Admin -> (wpsać hasło) " mobicom " 

-> Indeks->Status -> ustawić znacznik na Włączony i potwierdzić OK

 Numer Indeksu możemy zmodyfikować w zakładce "Edytuj temat"

Transfer połączenia

Użytkownik z aktywną opcją Transfer połączeń może przekierować rozmówcę do innego Użytkownika WCO. 

Może tego dokonać tylko w trakcie trwającego połączenia. Dotyczy to zarówno połączeń przychodzących, jak i połączeń 
zestawionych z wykorzystaniem funkcji Asystenta . 

Do transferu połączenia niezbędny też będzie numer wewnętrzny docelowego Użytkownika

Transfer połączenia bez konsultacji

Polega na przekierowaniu aktualnie trwającego połączenia z Użytkownika dokonującego transferu na 
innego Użytkownika WCO. Przekierowanie połączenia bez konsultacji z innym Użytkownikiem nastąpi po
wpisaniu i zatwierdzeniu następujących kroków:

 wpisz nr wewnętrzy Użytkownika grupy WCO i potwierdz znacznikiem

a połączenie zostanie przekazane a ty zostaniesz rozłączony automatycznie.

Transfer połączenia z konsultacją

 wybierz z MENU " Transfer z konsultacją " wpisz nr wewnętrzy Użytkownika grupy WCO i potwierdz 
zieloną słuchawką a następnie poczekaj aż się zgłosi Użytkownik grupy WCO przeprowadź zamierzoną 
konsultacje i się rozłącz czerwona słuchawka a połaczenie zostanie przekazane.



Dyrektor prosi o połączenie z numerem zewnętrznym, sekretarka Zestawia połączenie:

Połączenia kodami centralkowymi USSD WCO ORANGE czyli:

• wybieramy z klawiatury telefonu komendę *661 i numer zewnętrzny Klienta po nawiązaniu 
połączenia zawieszamy je, następnie komendą *442* i „np. numer wewnętrzny Dyrektora” # i 
menu „połączenie”


