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Opmerking
Het gebruik van een mobiele of GSM-telefoon of een tweerich-
tingsradio in de directe nabijheid van een Avaya IP Telephone kan
storing veroorzaken.

Afwijzing van aansprakelijkheid voor documentatie
„Documentatie” verwijst naar informatie die is gepubliceerd op ver-
schillende media. Dit kunnen productinformatie, bedieningsinstruc-
ties en prestatiespecificaties zijn die over het algemeen ter be-
schikking worden gesteld aan gebruikers van producten. Met docu-
mentatie wordt geen reclamemateriaal bedoeld. Avaya is niet ver-
antwoordelijk voor eventuele wijzigingen, toevoegingen of verwij-
deringen in de oorspronkelijk gepubliceerde documentatie, tenzij
deze wijzigingen, toevoegingen of verwijderingen door Avaya of
expliciet namens Avaya zijn uitgevoerd. De Eindgebruiker verbindt
zich ertoe Avaya, diens agenten, ondergeschikten en werknemers
schadeloos te stellen voor en te vrijwaren tegen alle vorderingen,
rechtszaken, eisen en vonnissen welke hun oorsprong vinden in of
verband houden met gegevens die naderhand werden gewijzigd
in, toegevoegd aan of verwijderd uit deze documentatie voor zover
deze bewerkingen door de Eindgebruiker werden uitgevoerd.

Afwijzing van verantwoordelijkheid voor koppelingen
Avaya is niet verantwoordelijk voor de inhoud of de betrouwbaar-
heid van via links gekoppelde websites waarnaar op deze site of in
door Avaya verstrekte documentatie wordt verwezen. Avaya is niet
verantwoordelijk voor de inhoud of betrouwbaarheid van gekoppel-
de websites waarnaar op andere plaatsen in deze documentatie
wordt verwezen en Avaya ondersteunt niet noodzakelijkerwijs de
producten, services of informatie die op deze websites worden be-
schreven of aangeboden. Avaya kan niet garanderen dat deze
koppelingen altijd zullen werken en heeft geen controle over de be-
schikbaarheid van de gekoppelde pagina's.

Garantie
Avaya verstrekt een beperkte garantie op hardware en software
van Avaya. Raadpleeg de verkoopovereenkomst voor de voor-
waarden van deze beperkte garantie. Bovendien is de standaard-
garantietaal van Avaya, evenals informatie met betrekking tot on-
dersteuning voor dit product gedurende de garantieperiode, be-
schikbaar voor Avaya-klanten en andere partijen via de ondersteu-
ningswebsite van Avaya: https://support.avaya.com/helpcenter/
getGenericDetails?detailId=C20091120112456651010 onder de
koppeling „Warranty & Product Lifecycle” of via een door Avaya
aangewezen alternatieve site. Let op: als U het product of de pro-
ducten hebt aangeschaft bij een goedgekeurde Avaya-partner bui-
ten de Verenigde Staten en Canada, wordt de garantie aan U ver-
strekt door die Avaya-partner en niet door Avaya.

„Hosted service” is een Avaya-hosted service-abonnement dat U
aanschaft bij Avaya of een goedgekeurde Avaya Channel Partner
(indien van toepassing) en dat nader is omschreven in de Hosted
SAS-documentatie of een andere servicebeschrijving van de be-
treffende hosted-service. Als U een Hosted service-abonnement
aanschaft, is de bovengenoemde beperkte garantie mogelijk niet
van toepassing, maar heeft U mogelijk recht op ondersteuning
voor de Hosted service zoals nader omschreven in uw servicebe-
schrijving van de betreffende Hosted service. Neem contact op
met Avaya of uw Avaya partner (indien van toepassing) voor meer
informatie.

Hosted service
HET VOLGENDE IS ALLEEN VAN TOEPASSING BIJ DE AAN-
KOOP VAN EEN HOSTED SERVICE-ABONNEMENT VAN
AVAYA OF EEN AVAYA CHANNEL PARTNER (INDIEN VAN
TOEPASSING), DE VOORWAARDEN VOOR HET GEBRUIK
VAN HOSTED SERVICES ZIJN BESCHIKBAAR OP DE AVAYA-
WEBSITE, HTTPS://SUPPORT.AVAYA.COM/LICENSEINFO ON-
DER DE KOPPELING „Avaya Terms of Use for Hosted Services”
OF OP EEN DOOR AVAYA AANGEWEZEN ALTERNATIEVE SI-
TE, EN ZIJN VAN TOEPASSING VOOR IEDEREEN DIE TOE-
GANG HEEFT TOT OF GEBRUIK MAAKT VAN DE HOSTED
SERVICE. DOOR DE TOEGANG TOT OF HET GEBRUIK VAN
DE HOSTED SERVICE, OF DOOR ANDEREN HIERVOOR TOE-
STEMMING TE GEVEN, GAAT U NAMENS UZELF EN DE
RECHTSPERSOON WAARVOOR U DIT DOET (HIERNA „U” EN
„EINDGEBRUIKER” GENOEMD) AKKOORD MET DE GE-
BRUIKSVOORWAARDEN. ALS U AKKOORD GAAT MET DEZE
GEBRUIKSVOORWAARDEN NAMENS EEN BEDRIJF OF ANDE-
RE RECHTSPERSOON, VERKLAART U DAT U BENT GEMACH-
TIGD DEZE RECHTSPERSOON AAN DEZE GEBRUIKSVOOR-

WAARDEN TE BINDEN. ALS U HIERTOE NIET BENT GEMACH-
TIGD OF ALS U NIET AKKOORD GAAT MET DEZE GEBRUIKS-
VOORWAARDEN, MAG U ZICH GEEN TOEGANG VERSCHAF-
FEN TOT OF GEBRUIKMAKEN VAN DE HOSTED SERVICE OF
IEMAND TOESTEMMING GEVEN VOOR TOEGANG TOT OF
GEBRUIK VAN DE HOSTED SERVICE.

Licenties
DE SOFTWARELICENTIEVOORWAARDEN DIE BESCHIKBAAR
ZIJN OP DE AVAYA WEBSITE, HTTPS://
SUPPORT.AVAYA.COM/LICENSEINFO, ONDER DE KOPPE-
LING „AVAYA SOFTWARE LICENSE TERMS (Avaya Products)”
OF EEN DOOR AVAYA AANGEWEZEN ALTERNATIEVE SITE,
ZIJN VAN TOEPASSING OP IEDEREEN DIE AVAYA SOFT-
WARE DOWNLOADT, GEBRUIKT, EN/OF INSTALLEERT, WEL-
KE IS AANGESCHAFT BIJ AVAYA INC., EEN MET AVAYA GELI-
EERD BEDRIJF, OF EEN AVAYA PARTNER (NAAR GELANG
WAT VAN TOEPASSING IS) ONDER EEN COMMERCIËLE
OVEREENKOMST MET AVAYA OF EEN AVAYA PARTNER.
TENZIJ ANDERS SCHRIFTELIJK IS OVEREENGEKOMEN MET
AVAYA, VERLEENT AVAYA DEZE LICENTIE NIET ALS DE
SOFTWARE IS VERKREGEN VIA ANDEREN DAN AVAYA, EEN
AAN AVAYA GELIEERD BEDRIJF OF EEN AVAYA PARTNER;
AVAYA BEHOUDT ZICH HET RECHT VOOR JURIDISCHE
STAPPEN TE ONDERNEMEN TEGEN U OF EEN ANDERE PAR-
TIJ DIE DE SOFTWARE ZONDER LICENTIE GEBRUIKT OF
VERKOOPT. DOOR DE SOFTWARE TE INSTALLEREN, DOWN-
LOADEN OF GEBRUIKEN OF ANDEREN TOESTEMMING TE
VERLENEN DIT TE DOEN, GAAT U, NAMENS UZELF EN DE
ENTITEIT VOOR WIE U DE SOFTWARE INSTALLEERT, DOWN-
LOADT OF GEBRUIKT (HIERNA „U” EN „EINDGEBRUIKER” GE-
NOEMD), AKKOORD MET DEZE VOORWAARDEN EN VORMT
U EEN BINDEND CONTRACT TUSSEN U EN AVAYA INC. OF
HET TOEPASSELIJKE AAN AVAYA GELIEERDE BEDRIJF
(„AVAYA”).

Avaya verleent U een licentie binnen de draagwijdte van de hieron-
der beschreven licentietypen, met uitzondering van Heritage Nortel
Software, waarvoor de draagwijdte van de licentie verderop gede-
tailleerd wordt beschreven. Als er in de orderdocumentatie geen
expliciet licentietype is aangegeven, is er een Licentie voor aange-
wezen systemen (Designated System License) van toepassing.
Het toepasselijke aantal licenties en capaciteitseenheden waar-
voor de licentie wordt verleend, is gelijk aan één (1), tenzij een an-
der aantal licenties of capaciteitseenheden is vermeld in de docu-
mentatie of in andere materialen die U ter beschikking staan. „Soft-
ware” betekent computerprogramma's in objectcode, geleverd
door Avaya of een Avaya-kanaalpartner. Hierbij maakt het niet uit
of het gaat om standalone producten of vooraf geïnstalleerde soft-
ware op hardwareproducten. Ook alle upgrades, updates, patches,
bugfixes of aangepaste versies vallen hieronder. „Aangewezen
processor” is te verstaan als één enkel onafhankelijk functionerend
(standalone) computersysteem. „Server” betekent de Aangewezen
processor die als host fungeert voor een softwaretoepassing waar-
toe meerdere gebruikers toegang kunnen krijgen. „Exemplaar” ver-
wijst naar één enkele kopie van de Software die op een bepaald
tijdstip wordt uitgevoerd: (i) op één fysieke machine; of (ii) op één
geïmplementeerde software virtual machine („VM”) of soortgelijke
implementatie.

Licentietypen
Licentie voor aangewezen systemen (DS – Designated System(s))
Eindgebruiker mag elk exemplaar van de Software installeren en
gebruiken op slechts een aantal Aangewezen processors. Het
maximumaantal staat vermeld in de order. Avaya kan eisen dat de
Aangewezen processor(s) in de order worden vermeld met type,
serienummer, functiecode, locatie of andere specifieke gegevens,
of dat deze door de Eindgebruiker worden doorgegeven op een
elektronische wijze die door Avaya voor dit specifieke doel be-
schikbaar wordt gesteld.

SR-licentie (Shrinkwrap License). U kunt de Software installeren
en gebruiken in overeenstemming met de voorwaarden van de
toepasselijke licentieovereenkomsten, zoals een „shrinkwrap”- of
„clickthrough”-licentie die is toegevoegd aan de Software of hierop
van toepassing is („Shrinkwrap-licentie”).

Heritage Nortel Software
„Heritage Nortel Software” betekent de software die is aangeschaft
door Avaya als onderdeel van de aanschaf van Nortel Enterprise
Solutions Business in december 2009. De Heritage Nortel Soft-
ware is de software in de lijst van Heritage Nortel Products. Deze
is te vinden op https://support.avaya.com/LicenseInfo onder de
koppeling „Heritage Nortel Products” of een door Avaya aangewe-
zen alternatieve website. Voor Heritage Nortel Software verleent
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Avaya de Klant een licentie voor het gebruik van Heritage Nortel
Software conform deze kennisgeving, uitsluitend ten behoeve van
de geautoriseerde activering of het geautoriseerde gebruiksniveau,
uitsluitend voor het doel dat is beschreven in de Documentatie en
uitsluitend zoals ingesloten in, voor uitvoering op of voor communi-
catie met Avaya-apparatuur. Kosten voor Heritage Nortel Software
kunnen zijn gebaseerd op de mate van activering of het gebruik,
geautoriseerd zoals opgegeven in een order of factuur.

Copyright
Met uitzondering van waar dit uitdrukkelijk anders wordt vermeld,
mag geen gebruik worden gemaakt van het materiaal op deze site,
de Documentatie, Software, Hosted service of hardware geleverd
door Avaya. De volledige inhoud van deze site, de documentatie,
de Hosted service en het product geleverd door Avaya, inclusief de
selectie, de opstelling en het ontwerp van de inhoud, zijn het ei-
gendom van Avaya of haar licentieverleners en worden beschermd
onder het auteursrecht en andere intellectuele eigendomsrechten,
inclusief de rechten sui generis met betrekking tot de bescherming
van databases. U mag op geen enkele wijze inhoud, geheel of ge-
deeltelijk en met inbegrip van code en software, wijzigen, kopiëren,
reproduceren, herpubliceren, uploaden, op internet publiceren,
overdragen of distribueren zonder de uitdrukkelijke goedkeuring
van Avaya. Niet-geautoriseerde reproductie, overdracht, versprei-
ding, opslag en of gebruik zonder de uitdrukkelijke schriftelijke toe-
stemming van Avaya kan strafrechtelijk en ook civielrechtelijk een
overtreding betekenen onder de toepasselijke wetgeving.

Virtualisatie
Het volgende is van toepassing als het product wordt geïmplemen-
teerd op een virtuele machine. Elk product heeft eigen ordercode
en eigen licentietypen. Houd er rekening mee dat elk Exemplaar
van een product afzonderlijk moet worden gelicentieerd en besteld.
Als de eindgebruiker of Avaya partner bijvoorbeeld twee exempla-
ren van hetzelfde type product wil installeren, dienen er twee pro-
ducten van dat type te worden besteld.

Componenten van derden
„Componenten van derden” zijn bepaalde softwareprogramma's of
delen daarvan die zijn opgenomen in de Software of Hosted servi-
ce, die mogelijk bepaalde software bevat (waaronder open-source-
software) die is gedistribueerd volgens overeenkomsten van der-
den („Componenten van derden”). Deze bevatten voorwaarden
met betrekking tot de rechten voor het gebruik van bepaalde delen
van de Software („Voorwaarden van derden”). Informatie aangaan-
de gedistribueerde Linux OS-broncode (voor die producten die ge-
distribueerde Linux OS-broncode bevatten) en informatie over de
copyrighthouders van de Componenten van derden en de Voor-
waarden van derden die daarop van toepassing zijn, is te vinden in
de producten, Documentatie of op de website van Avaya op: 
https://support.avaya.com/Copyright of een door Avaya aangewe-
zen alternatieve website. De licentievoorwaarden voor de open-
sourcesoftware die worden verstrekt als Voorwaarden van derden
zijn in overeenstemming met de licentierechten die worden toege-
kend in deze Softwarelicentievoorwaarden en kunnen aanvullende
rechten bevatten in uw voordeel, zoals aanpassing en verspreiding
van de open-sourcesoftware. De Voorwaarden van derden hebben
uitsluitend ten aanzien van de van toepassing zijnde Componenten
van derden voorrang boven deze Softwarelicentievoorwaarden
voor zover deze Softwarelicentievoorwaarden grotere beperkingen
aan u opleggen dan de van toepassing zijnde Voorwaarden van
derden.

Het volgende geldt uitsluitend, als de H.264-codec (AVC) wordt
meegeleverd met het product. DIT PRODUCT IS GELICENTI-
EERD ONDER DE AVC PATENT PORTFOLIO-LICENTIE VOOR
HET PERSOONLIJKE GEBRUIK VAN EEN CONSUMENT OF
ANDERE TOEPASSINGEN WAAR GEEN VERGOEDING
WORDT ONTVANGEN VOOR HET (i) CODEREN VAN VIDEO
VOLGENS DE AVC-STANDAARD („AVC-VIDEO”) EN/OF (ii) DE-
CODEREN VAN AVC-VIDEO DIE IS GECODEERD DOOR EEN
CONSUMENT TIJDENS EEN PERSOONLIJKE ACTIVITEIT
EN/OF IS VERKREGEN VIA EEN VIDEOPROVIDER DIE IS GE-
LICENTIEERD OM AVC-VIDEO AAN TE BIEDEN. ER WORDT
GEEN LICENTIE VERLEEND OF GEÏMPLICEERD VOOR ENIG
ANDER GEBRUIK. AANVULLENDE INFORMATIE KAN WOR-
DEN VERKREGEN VAN MPEG LA, L.L.C. ZIE HTTP://
WWW.MPEGLA.COM.

Serviceprovider
HET VOLGENDE GELDT VOOR DE HOSTING VAN AVAYA
PRODUCTEN OF SERVICES DOOR AVAYA PARTNERS. IN
HET PRODUCT OF DE GEHOSTE SERVICE KAN GEBRUIK
WORDEN GEMAAKT VAN COMPONENTEN VAN DERDEN

WAARVOOR VOORWAARDEN VAN DERDEN GELDEN EN DIE
VEREISEN DAT EEN SERVICEPROVIDER ZELFSTANDIG EEN
LICENTIE VERWERFT RECHTSTREEKS BIJ DE EXTERNE LE-
VERANCIER. DE HOSTING VAN AVAYA PRODUCTEN DOOR
EEN AVAYA PARTNER MOET SCHRIFTELIJK WORDEN GOED-
GEKEURD DOOR AVAYA EN INDIEN DEZE GEHOSTE PRO-
DUCTEN GEBRUIKMAKEN VAN BEPAALDE SOFTWARE VAN
DERDEN OF DEZE INSLUITEN, MET INBEGRIP VAN MAAR
NIET BEPERKT TOT MICROSOFT-SOFTWARE OF -CODECS,
IS DE AVAYA PARTNER VERPLICHT OM ZELFSTANDIG ALLE
VAN TOEPASSING ZIJNDE LICENTIEOVEREENKOMSTEN TE
VERWERVEN, OP KOSTEN VAN DE AVAYA PARTNER,
RECHTSTREEKS BIJ DE EXTERNE LEVERANCIER.

MET BETREKKING TOT CODECS GELDT DAT, INDIEN DE
AVAYA PARTNER DE HOSTING VERZORGT VOOR ENIGE
PRODUCTEN WAARBIJ DE G.729-CODEC, H.264-CODEC OR
H.265-CODEC WORDT GEBRUIKT OF INGESLOTEN, DE
AVAYA PARTNER ERKENT EN ZICH ERMEE AKKOORD VER-
KLAARD DAT DE AVAYA PARTNER VERANTWOORDELIJK IS
VOOR ALLE GERELATEERDE KOSTEN EN/OF ROYALTY'S. DE
G.729-CODEC WORDT GELICENTIEERD DOOR SIPRO LAB
TELECOM INC. ZIE WWW.SIPRO.COM/CONTACT.HTML. DE H.
264-CODEC (AVC) WORDT GELICENTIEERD ONDER DE AVC
PATENT PORTFOLIO-LICENTIE VOOR HET PERSOONLIJKE
GEBRUIK VAN EEN CONSUMENT OF ANDERE TOEPASSIN-
GEN WAAR GEEN VERGOEDING WORDT ONTVANGEN VOOR
HET (I) CODEREN VAN VIDEO VOLGENS DE AVC-STAN-
DAARD („AVC-VIDEO”) EN/OF (II) DECODEREN VAN AVC-VI-
DEO DIE IS GECODEERD DOOR EEN CONSUMENT TIJDENS
EEN PERSOONLIJKE ACTIVITEIT EN/OF IS VERKREGEN VIA
EEN VIDEOPROVIDER DIE IS GELICENTIEERD OM AVC-VI-
DEO AAN TE BIEDEN. ER WORDT GEEN LICENTIE TOEGE-
KEND OF GEÏMPLICEERD VOOR ENIG ANDER GEBRUIK.
AANVULLENDE INFORMATIE OVER DE H.264- (AVC) EN H.
265-CODEC (HEVC) KAN WORDEN VERKREGEN BIJ MPEG
LA, L.L.C. ZIE HTTP://WWW.MPEGLA.COM.

Naleving van wetgeving
U erkent en verklaart zich ermee akkoord dat u verantwoordelijk
bent voor naleving van alle van toepassing zijnde wetten en voor-
schriften, met inbegrip van, maar niet beperkt tot wetten en voor-
schriften die verband houden met het opnemen van gesprekken,
de privacy van gegevens, intellectueel eigendom, handelsgehei-
men, fraude en uitvoeringsrechten voor muziek in het land of de
regio waar het Avaya product wordt gebruikt.

Telefoonfraude voorkomen
Telefoonfraude betekent onbevoegd gebruik van uw telecommuni-
catiesysteem door een onbevoegde partij, dat wil zeggen: door an-
deren dan werknemers van uw bedrijf, agenten, onderaannemers
of personen die namens uw bedrijf optreden. Houd rekening met
het risico van telefoonfraude binnen uw systeem. Mocht een der-
gelijke fraude plaatsvinden, dan kan dit leiden tot aanzienlijke extra
kosten voor telecommunicatiediensten.

Avaya - Voorkoming van telefoonfraude
Als U vermoedt dat U het slachtoffer bent van telefoonfraude en u
technische assistentie of ondersteuning wenst, kunt U telefonisch
contact opnemen via de hotline van Technical Service Center Toll
Fraud Intervention op +1-800-643-2353 (voor de Verenigde Staten
en Canada). Zie voor meer ondersteuningstelefoonnummers de
ondersteuningswebsite van Avaya: https://support.avaya.com of
een door Avaya aangewezen alternatieve site.

Beveiligingsrisico's
Informatie over de beleidslijnen van Avaya inzake beveiligingson-
dersteuning is te vinden in de sectie Security Policies and Support
van https://support.avaya.com/security.

Vermoedelijke beveiligingsrisico's in Avaya producten worden af-
gehandeld volgens de Avaya Product Security Support Flow
(https://support.avaya.com/css/P8/documents/100161515).

Downloaddocumentatie
Ga voor de meest actuele versies van de documentatie naar de
ondersteuningswebsite van Avaya: https://support.avaya.com, of
naar een door Avaya aangeduide alternatieve site.

Contact opnemen met de ondersteuning van Avaya
Raadpleeg de ondersteuningswebsite van Avaya: https://
support.avaya.com voor kennisgevingen en artikelen over produc-
ten of Hosted services als u een probleem met uw product of Ho-
sted service van Avaya wilt rapporteren. Ga naar de ondersteu-
ningswebsite van Avaya: https://support.avaya.com (of een door
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Avaya aangewezen alternatieve site) voor een lijst van telefoon-
nummers en contactadressen, blader tot onder aan de pagina en
selecteer Contact opnemen met Avaya-ondersteuning.

Wettelijke verklaringen
Verklaringen voor Australië
Verklaring inzake magneten voor handsets: 

Gevaar!
De handset bevat magnetische onderdelen die kleine meta-
len objecten kunnen aantrekken. Wees voorzichtig om per-
soonlijk letsel te vermijden.

Verklaringen van Industry Canada (IC)
Verklaring inzake RSS-normen

Dit apparaat voldoet aan de RSS-norm(en) voor licentievrijstelling
van Industry Canada. Werking is onderhevig aan de volgende
twee voorwaarden:

1. Dit apparaat mag geen interferentie veroorzaken, en

2. Dit apparaat moet ontvangen interferentie tolereren, met
inbegrip van interferentie die de werking van het appa-
raat ongunstig zou kunnen beïnvloeden.

Le présent appareil est conforme aux CNR d'Industrie Canada ap-
plicables aux appareils radio exempts de licence. L'exploitation est
autorisée aux deux conditions suivantes:

1. L'appareil ne doit pas produire de brouillage, et

2. L'utilisateur de l'appareil doit accepter tout brouillage ra-
dioélectrique subi, même si le brouillage est susceptible
d'en compromettre le fonctionnement.

Verklaring inzake radiozenders

Volgens de voorschriften van Industry Canada mag deze radiozen-
der uitsluitend worden gebruikt met behulp van een antenne van
een type en met een maximale versterking (of minder) zoals goed-
gekeurd voor de zender door Industry Canada. Om eventuele ra-
dio-interferentie voor andere gebruikers te reduceren, moet er een
type antenne en versterking worden gekozen waarbij de effectief
uitgestraald vermogen van de zendinrichting ten opzichte van een
isotrope straler (EIRP; Equivalent Isotropically Radiated Power)
niet meer is dan het vereiste vermogen voor een succesvolle com-
municatie.

Conformément à la réglementation d'Industrie Canada, le présent
émetteur radio peut fonctionner avec une antenne d'un type et d'un
gain maximal (ou inférieur) approuvé pour l'émetteur par Industrie
Canada. Dans le but de réduire les risques de brouillage radioélec-
trique à l'intention des autres utilisateurs, il faut choisir le type d'an-
tenne et son gain de sorte que la puissance isotrope rayonnée
équivalente ne dépasse pas l'intensité nécessaire à l'établissement
d'une communication satisfaisante.

Dit digitale apparaat van Klasse B voldoet aan Canadese norm
ICES-003.

Cet appareil numérique de la classe B est conforme à la norme
NMB-003 du Canada.

Verklaring inzake blootstelling aan straling

Deze apparatuur voldoet aan de FCC- en IC RSS102-limieten voor
blootstelling aan straling in een ongecontroleerde omgeving. Deze
apparatuur moet worden geïnstalleerd en bediend op een afstand
van minimaal 20 cm van uw lichaam. De zender mag zich niet op
dezelfde plaats bevinden als, of werken in combinatie met, een an-
dere antenne of zender.

Cet équipement est conforme aux limites d'exposition aux rayon-
nements ISEDétablies pour un environnement non contrôlé. Cet
équipement doit être installé et utilisé avec un minimum de 20 cm
de distance entre la source de rayonnement et votre corps.

Japanse verklaringen
Verklaring inzake Klasse B

Dit is een Klasse B-product, volgens de norm van de Voluntary
Control Council for Interference by Information Technology Equi-
pment (VCCI). Als dit product wordt gebruikt in de nabijheid van
een radio- of televisieontvanger, kand dit radiostoring veroorzaken.
Installeer en gebruik de apparatuur volgens de gebruiksaanwijzing.

Verklaring inzake netsnoeren Denan

Gevaar!
Houd rekening met het volgende bij het installeren van de
apparatuur:

• Gebruik alleen de verbindingskabels, het netsnoer en
de netadapters die zijn meegeleverd met de appara-
tuur of die door Avaya zijn gespecificeerd voor gebruik
met de apparatuur. Indien u gebruikmaakt van enige
andere apparatuur, kan dit tot storingen, een onjuiste
werking of brand leiden.

• Netsnoeren die worden meegeleverd met deze appa-
ratuur mogen niet worden gebruikt met enige andere
apparatuur. Indien de bovenstaande richtlijnen niet
worden gevolgd, kan dit resulteren in de dood of in
ernstig letsel.

本製品を安全にご使用頂くため、以下のことにご注意ください。

• 接続ケーブル、電源コード、AC アダプタなどの部品は、必
ず製品に同梱されております添付品または指定品をご使用
ください。添付品指定品以外の部品をご使用になると故障
や動作不良、火災の原因となることがあります。

• 同梱されております付属の電源コードを他の機器には使用
しないでください。上記注意事項を守らないと、死亡や大
怪我など人身事故の原因となることがあります。

Verklaring Mexico
Het gebruik van deze apparatuur is onderworpen aan de volgende
twee voorwaarden:

1. Dit apparaat mag geen schadelijke storingen veroorza-
ken, en

2. Dit apparaat dient alle ontvangen interferentie te accep-
teren, inclusief interferentie die de werking ongunstig
kan beïnvloeden.

La operación de este equipo está sujeta a las siguientes dos con-
diciones:

1. Es posible que este equipo o dispositivo no cause inter-
ferencia perjudicial y

2. Este equipo o dispositivo debe aceptar cualquier interfe-
rencia, incluyendo la que pueda causar su operación no
deseada.

Verklaring inzake PoE (Power over Ethernet)
Deze apparatuur moet op PoE-netwerken worden aangesloten
zonder naar de externe centrale te worden gerouteerd.

Verklaringen van Amerikaanse Federal Communications Com-
mission (FCC)
Conformiteitsverklaring

Wijzigingen of aanpassingen die niet uitdrukkelijk zijn goedgekeurd
door de partij die verantwoordelijk is voor de conformiteit, kunnen
erin resulteren dat uw gebruiksrecht vervalt.

Teneinde aan de conformiteitsvereisten van de FCC inzake bloot-
stelling aan RF-straling te voldoen, mogen dit apparaat en de bij-
behorende antenne niet worden gebruikt met of in de buurt van
enige andere antenne of zender.

Dit apparaat voldoet aan deel 15 van de FCC-voorschriften. Werk-
ing is onderhevig aan de volgende twee voorwaarden:

1. Dit apparaat mag geen interferentie veroorzaken, en

2. Dit apparaat dient alle ontvangen interferentie te accep-
teren, inclusief interferentie die de werking ongunstig
kan beïnvloeden.

Bij gebruik van IEEE 802,11a draadloos LAN, mag dit product uit-
sluitend in binnenomgevingen worden gebruikt, omdat het werk-
zaam is in het frequentiebereik van 5,15 tot 5,25 GHz. De FCC



vereist dat dit product in een binnenomgeving wordt gebruikt voor
het frequentiebereik van 5,15 tot 5,25 GHz om de kans op schade-
lijke inferentie met mobiele satellietsystemen die dezelfde kanalen
gebruiken te beperken. Radar met hoog vermogen is aangewezen
als primaire gebruiker van de frequentiebanden van 5,25 tot 5,35
GHz en 5,65 tot 5,85 GHz. Deze radarstations kunnen interferentie
met en/of schade aan dit apparaat veroorzaken.

Verklaring inzake Klasse B deel 15

Voor producten die beschikbaar zijn op de Amerikaanse/Canadese
markt kunnen alleen kanalen 1-11 worden gebruikt. De selectie
van andere kanalen is niet mogelijk.

Deze apparatuur is getest en voldoet aan de normen voor digitale
apparatuur Klasse B, overeenkomstig deel 15 van de FCC-regule-
ring. Deze beperkingen zijn ontworpen om een redelijke bescher-
ming tegen schadelijke interferentie in een installatie thuis te bie-
den. Deze apparatuur genereert en gebruikt radiofrequentie-ener-
gie en kan deze uitstralen en kan, indien niet geïnstalleerd en ge-
bruikt in overeenstemming met de instructies, schadelijke storing
voor radiocommunicatie veroorzaken. Er bestaat echter geen ga-
rantie dat geen interferentie zal optreden in een bepaalde installa-
tie. Als deze apparatuur schadelijke interferentie oplevert voor ra-
dio- of televisieontvangst (u kunt dit bepalen door de apparatuur in
en uit te schakelen), wordt de gebruiker aangeraden om de interfe-
rentie te verhelpen met een van de onderstaande maatregelen:

• Wijzig de stand van de ontvangstantenne of verplaats de
antenne.

• Vergroot de afstand tussen de apparatuur en de ontvanger.

• Sluit de apparatuur aan op een stopcontact dat geen deel
uitmaakt van de groep waarop de ontvanger is aangesloten.

• Neem contact op met de leverancier of een ervaren
radio-/tv-monteur.

Verklaring inzake blootstelling aan straling

Deze apparatuur voldoet aan de FCC-limieten voor blootstelling
aan straling in een ongecontroleerde omgeving. Deze apparatuur
moet worden geïnstalleerd en bediend op een afstand van mini-
maal 20 cm van uw lichaam. De zender mag zich niet op dezelfde
plaats bevinden als, of werken in combinatie met, een andere an-
tenne of zender.

EU-landen
Dit apparaat voldoet aan de essentiële vereisten en andere rele-
vante bepalingen van richtlijn 1999/5/EC. Een kopie van de confor-
miteitsverklaring kan worden verkregen op http://
support.avaya.com of via Avaya Inc., 211 Mt. Airy Road, Basking
Ridge, NJ 07920 USA.

Algemene veiligheidswaarschuwing

• Gebruik uitsluitend de door Avaya goedgekeurde Limited
Power Source-voedingen die zijn gespecificeerd voor dit
product.

• Zorg ervoor dat u:

- Het toestel niet in de buurt van water gebruikt.

- Het toestel niet gebruikt tijdens onweer.

- Nalaat een gaslek te melden met uw toestel als u zich in
de buurt van het gaslek bevindt.

- Beperk de stroomtoevoer aan het apparaat via telecom-
municatiekabels tot 36-57 volt DC of ≤ 1,3 ampère DC.

Handelsmerken
De handelsmerken, logo's en dienstmerken („Merken”) die worden
weergegeven op deze site en in de documentatie, hosted servi-
ce(s) en product(en) die Avaya levert, zijn gedeponeerde of niet-
gedeponeerde merken van Avaya, aan haar gelieerde bedrijven, li-
centieverstrekkers, leveranciers of andere derde partijen. Gebrui-
kers hebben geen toestemming dergelijke Merken te gebruiken
zonder de voorafgaande schriftelijke toestemming van Avaya of
een dergelijke derde die de eigenaar is van het Merk. Niets op de-
ze site, of in de Documentatie, Hosted service(s) en product(en)
mag worden uitgelegd, noch bij implicatie, noch bij uitsluiting of an-
derszins, als het verlenen van een licentie of recht op de Merken,
zonder de uitdrukkelijke schriftelijke toestemming door Avaya of de
toepasselijke derde partij.

Avaya is een gedeponeerd handelsmerk van Avaya Inc.

Alle overige handelsmerken die niet bij Avaya berusten, behoren
toe aan de desbetreffende houders. Linux® is het geregistreerde
handelsmerk van Linus Torvalds in de VS en andere landen.
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Hoofdstuk 1: Inleiding

Doel
In dit document wordt uitgelegd hoe u de productfuncties en -mogelijkheden kunt gebruiken.

Doelgroep waarvoor deze publicatie bestemd is
Dit document is bedoeld voor mensen die willen leren hoe ze de functies en mogelijkheden van
een product kunnen gebruiken.
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Hoofdstuk 2: Overzicht van Avaya J129 IP
Phone

Avaya J129 IP Phone is een op SIP gebaseerde telefoon voor gebruik bij elementaire zakelijke
communicatie. De telefoon ondersteunt twee oproepweergaven, oproepen worden op één lijn
weergegeven.

Fysieke specificaties
• Twee oproepweergaven
• Een grafisch lcd-scherm van 128 x 32
• Drie softkeys
• 2 10/100 Mbps-netwerkpoorten
• PoE-apparaat (Power over Ethernet) van klasse één
• Magnetische haakschakelaar
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Fysieke lay-out
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Nummer in af-
beelding

Naam Pictogram op
knop

Beschrijving

1 Indicator N.v.t. Wanneer de indicator in de rechter-
bovenhoek van de telefoon rood
knippert, geeft dit aan dat u een voi-
cemail of een inkomende oproep
hebt of dat u in gesprek bent via de
handsfree luidsprekerfunctie.

2 Telefoondisplay N.v.t. In dit gedeelte van de telefoon wordt
de oproepinformatie weergegeven,
zoals het toestelnummer, informatie
over de beller en gemiste oproepen.

Opmerking:

• Als er drie stippen na een
tekst volgen, gebruikt u de pijl-
toetsen naar rechts en links
om door de tekst te schuiven.

• Als er een schuifbalk of rege-
lindicator aan de rechterkant
van het display van de tele-
foon wordt weergegeven, ge-
bruikt u de pijltoetsen omhoog
en omlaag om omhoog en
omlaag te schuiven.

3 Softkeys N.v.t. Druk op de softkeys om de actie te
selecteren die wordt weergegeven in
het softkey-gedeelte van het tele-
foonscherm. De softkeys zijn context-
gevoelig.

4 Navigatiepijlen en OK Druk op de toets OK om de functie te
selecteren die is toegewezen aan de
softkey uiterst links.

Met de navigatiepijlen kunt u door
verschillende secties van het tele-
foonscherm schuiven.

5 Telefoon Druk op Telefoon om terug te keren
naar het scherm Telefoon.

6 Terug Druk op Terug om de huidige actie te
annuleren en terug te gaan naar het
vorige menu.

7 Luidspreker Druk op de toets Luidspreker als u
de luidspreker wilt gebruiken. Neem
de hoorn van de haak als u de op-
roep niet langer via de luidspreker
wilt laten lopen.

8 Hoofdmenu Druk op Hoofdmenu om toegang te
krijgen tot de menuopties en andere
telefooninstellingen.

Tabel gaat verder…

Fysieke lay-out
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Nummer in af-
beelding

Naam Pictogram op
knop

Beschrijving

9 In wacht Druk op In wacht om de oproep in
de wachtstand te plaatsen.

Druk op de softkey Herv. om de op-
roep weer uit de wachtstand te halen.

10 Volume Als u op + of - op de volumetoets
drukt tijdens een actieve oproep,
wordt het volume van de hoorn of
luidspreker verhoogd of verlaagd. Als
er geen actieve oproep is, kunt u de-
ze toetsen gebruiken om het volume
van het belsignaal aan te passen.

11 Dempen Druk op de toets Dempen om het ge-
luid uit te schakelen van een actieve
oproep. U kunt het dempen van het
geluid van een oproep ongedaan ma-
ken door nogmaals op Dempen te
drukken.

Stekkerbussen
In de volgende afbeelding worden de stekkerbussen weergegeven die aanwezig zijn op het ach-
terpaneel van Avaya J129 IP Phone-modellen. In de afbeelding is schematisch weergegeven
welk apparaat op welke stekkerbus moet worden aangesloten.

Overzicht van Avaya J129 IP Phone
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Handset-
poort

Computer-
poort

Netwerk-
poort

Pictogrammen op de telefoon
In de volgende tabel worden de pictogrammen weergegeven die worden gebruikt op de Avaya
J129 IP Phone:

Pictogram Beschrijving
Lijnindicator; eerste oproepweergave

Tabel gaat verder…

Pictogrammen op de telefoon
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Pictogram Beschrijving
Lijnindicator; tweede oproepweergave

Meer dan 10 recent gemiste oproepen

Recente uitgaande oproepen

Recente gemiste oproepen

Recente inkomende oproepen

Recente uitgaande MDA

Gemiste oproep

Vinkje

MDA actief

Nieuwe oproep instellen

Voicemail

Vakje uitgevinkt

Vakje aangevinkt

Actieve vergadering

Vergadering in wacht

Contrast

EC500

Failover

Keuzerondje uit

Keuzerondje aan

Functie niet beschikbaar

Oproepen doorschakelen

Hoorn

In wacht

Telefoon vergrendelen

Belsignaal aan

Belsignaal uit

Luidspreker

Niet storen

Overzicht van Avaya J129 IP Phone
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Ondersteunde functies
Avaya J129 IP Phone ondersteunt de Avaya Aura®- en IP Office-omgevingen. In de volgende ta-
bel worden de ondersteunde functies in beide omgevingen weergegeven.

Functies Avaya Aura® IP Office
Beveiligingsindicator van begin
tot einde

Ja Nee

Privéoproep Ja Nee
Automatisch terugbellen Ja Nee
Oproepen doorschakelen Ja Ja. Dit wordt ondersteund via

functiecodes.
Noodoproepen plaatsen als ge-
bruiker niet is aangemeld

Ja Nee

Vergaderingen Ja Ja. Vergaderingen ondersteunen
drie deelnemers en de oproep
wordt gehost op de telefoon.

Doorverbinden met tussenkomst Ja Ja
Doorverbinden zonder tussen-
komst

Ja Ja

Een oproep doorverbinden door
een contactpersoon of Recente
te selecteren

Ja Ja. Dit wordt ondersteund via Re-
cente.

Contactpersonen Ja Nee
Aanwezigheid Ja Nee
Snel aanmelden Ja Nee
Toegang tot meerdere apparaten
(MDA)

Ja Nee

Gelijktijdig aanmelden Ja Nee
Voicemail Ja Ja
Oproep parkeren/uit parkeer-
stand halen

Ja Ja, dit wordt ondersteund via
functiecodes.

Info bellende partij blokkeren Ja Nee
EC500 Ja Nee
Kwaadwillige oproepen traceren
(MCT)

Ja Nee

Niet storen Ja Ja. Dit wordt ondersteund via
functiecodes.

Automatisch terugbellen Ja Ja. Dit wordt ondersteund via
functiecodes.

Kiesmodus Ja Ja. Alleen de handmatige modus
wordt ondersteund.

Snelkeuze Ja Nee

Ondersteunde functies

December 2016 Avaya J129 IP-telefoon gebruiken 15
Commentaren voor dit document? infodev@avaya.com

mailto:infodev@avaya.com?subject=Avaya J129 IP-telefoon gebruiken


Hoofdstuk 3: Aan de slag

Het adres van de inrichtingsserver invoeren
Over deze taak
U wordt mogelijk gevraagd het adres voor de inrichtingsserver in te voeren als de telefoon voor
het eerst met het netwerk wordt verbonden. Gebruik deze procedure om het adres van de inrich-
tingsserver in te voeren.

Vereisten
Het adres voor de inrichtingsserver moet aan u worden verstrekt door de systeembeheerder.

Procedure
1. Druk op het scherm Inrichtingsserver op één van de volgende toetsen:

• Config (Config): Het adres van de inrichtingsserver invoeren.
• Nooit (Never): Nooit om het invoeren van het adres van de inrichtingsserver vragen.
• Annul. (Cancel): De vraag negeren en het scherm Afmelden weergeven.

U kunt ook op Terug (Back) drukken om de vraag te negeren en het scherm Afmelden
weer te geven.

2. Voer in het veld Inrichtingsserver (Prov Server) het adres van de inrichtingsserver in.
Het adres kan de vorm hebben van een numeriek IP-adres of kan een alfanumerieke ge-
kwalificeerde domeinnaam zijn (FQDN).

U kunt het puntsymbool (.) in het veld invoeren door op de alfanumerieke softkey te druk-
ken om over te schakelen naar de alfanumerieke modus.

3. Druk op Opslaan (Save).

Zodra het adres is ingevoerd, wordt de telefoon opnieuw opgestart.

Aanmelden bij uw telefoon
Over deze taak
Voer deze taak uit om u aan te melden bij uw telefoon.

Procedure
1. Druk op de softkey Aanm..

2. Voer uw toestelnummer in.

3. Voer het wachtwoord in dat uw beheerder aan u heeft toegewezen.
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4. Druk op Enter of OK of #.

Afmelden van uw telefoon
Over deze taak
Als de beheerder de functie voor offline gespreksrapporten inschakelt, worden gemiste oproe-
pen opgenomen in de oproepgeschiedenis. De functie voor offline gespreksrapporten is alleen
beschikbaar in een Avaya Aura®-omgeving.

Procedure
1. Druk op Hoofdmenu > Afmelden.

Opmerking:

Druk in IP Office op Hoofdmenu > Beheer > Afmelden.

2. Druk op Afmelden als de telefoon om bevestiging vraagt.

De telefoon vergrendelen en ontgrendelen
Over deze taak
Gebruik deze procedure om uw telefoon te vergrendelen als deze inactief is. De telefoon kan
dan wanneer u afwezig bent niet worden gebruikt voor oproepen, met uitzondering van het plaat-
sen van noodoproepen Als u uw telefoon vergrendelt, wordt u niet afgemeld.

Procedure
1. Druk op Hoofdmenu > Vergrendelen.

Op de telefoon wordt een hangslotsymbool weergegeven en uw aanwezigheidsstatus
verandert in Afwezig.

Opmerking:

U kunt inkomende oproepen ontvangen nadat u uw telefoon hebt vergrendeld.

2. Als u uw telefoon wilt ontgrendelen, drukt u op Ontgr. en voert u vervolgens het wacht-
woord in dat u gebruikt om u bij uw telefoon aan te melden.

Afmelden van uw telefoon
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Hoofdstuk 4: Uitgaande oproepen afhan-
delen

Een oproep plaatsen
Procedure

1. Ga op een van de volgende manieren te werk:

• Ga naar stap 2 als u de hoorn van de haak wilt nemen of druk op de Luidspreker.

• Ga naar stap 3 als u niet de hoorn van de haak wilt nemen of druk niet op de Luid-
spreker.

2. Druk op de cijfers van het toetsenblok.

De telefoon start de oproep wanneer u het vereiste aantal cijfers hebt ingevoerd of als
een time-out optreedt voor de timer tussen de cijfers.

3. Druk op de cijfers van het toetsenblok.

De telefoon start de oproep volgens de ingestelde kiesmodus.

• Als de kiesmodus is ingesteld op Automatisch, kiest u cijfers totdat het vereiste aantal
cijfers is ingevoerd of totdat een time-out optreedt voor de timer tussen de cijfers.

• Als de kiesmodus is ingesteld op Handm., kiest u het nummer dat u wilt bellen en
drukt u op de softkey Bellen.

Verwante Links
De kiesmodus instellen op pagina 40

Een nummer opnieuw kiezen
Procedure
Druk in het scherm Telefoon op Redial of op OK.

De telefoon kiest het als laatste gekozen nummer opnieuw.

Opmerking:

Als u het logbestand met uitgaande oproepen verwijdert, wordt het als laatste gekozen num-
mer verwijderd.
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Een oproep opzetten met snelkiezen
Over deze taak
Deze functie is alleen beschikbaar in de Avaya Aura®-omgeving.

Vereisten
Zorg ervoor dat er snelkiesnummers zijn toegewezen aan uw contactpersonen.

Procedure
Druk op de toets die is toegewezen aan de persoon die u wilt bellen en houd de toets even inge-
drukt.

Verwante Links
Snelkeuzenummer toewijzen op pagina 40

Schakelen tussen actieve oproepen
Procedure

1. Ga als volgt te werk tijdens een actieve oproep:

• U kunt een nieuwe oproep plaatsen door op NwOproep te drukken en het toestel van
de tweede persoon te kiezen.

• Beantwoord een inkomende oproep door op Beantw. te drukken.

2. Schakel over tussen de twee actieve oproepen door op Wisselen te drukken.

Iemand bellen uit de lijst met contactpersonen
Over deze taak
Deze functie is alleen beschikbaar in de Avaya Aura®-omgeving.

Procedure
1. Voer een van de volgende handelingen uit om een contactpersoon te zoeken:

• Ga naar stap 2 om te zoeken in de lijst die is opgeslagen in de bedrijfsdatabase.

• Ga naar stap 3 om te zoeken in de lijst met lokale contactpersonen die is opgeslagen
op de telefoon.

2. U kunt zoeken vanuit de lijst in de bedrijfsdatabase door een van de volgende acties uit
te voeren:

• Druk vanuit het venster Telefoon op Contactpersonen > Zoeken. Voer de voor- en
achternaam in en druk op Zoeken.

• Druk op Hoofdmenu > Contactpersonen. Wacht totdat het bericht Toetsenblok
gebruiken om te zoeken verdwijnt. Druk op Zoeken. Voer de voor- en achter-
naam in en druk op Zoeken.

Een oproep opzetten met snelkiezen

December 2016 Avaya J129 IP-telefoon gebruiken 19
Commentaren voor dit document? infodev@avaya.com

mailto:infodev@avaya.com?subject=Avaya J129 IP-telefoon gebruiken


3. U kunt als volgt de lokale contactpersonen doorzoeken die zijn opgeslagen op de tele-
foon:

a. Druk op Hoofdmenu > Contactpersonen.

b. Voer de letters in van de naam van de persoon die u wilt bellen als op de IP-telefoon
het bericht Toetsenblok gebruiken om te zoeken wordt weergegeven. Druk
bijvoorbeeld op 7 6 4 om te zoeken naar iemand die Smit heet.

4. Druk op Bellen of OK om een oproep te initiëren naar het nummer van de geselecteerde
contactpersoon.

Verwante Links
Een nieuwe contactpersoon toevoegen op pagina 25

Oproep plaatsen vanuit de oproepgeschiedenis
Procedure

1. Ga op een van de volgende manieren te werk:

• Druk op Hoofdmenu > Recente oproepen.

• Druk in het scherm Telefoon op Recente.

Opmerking:

Als het plaatsen van noodoproepen is geconfigureerd voor uw telefoon, vervangt de
softkey Nood de softkey Recente op het telefoonscherm.

2. Gebruik de toetsen Omhoog en Omlaag om het nummer in te voeren dat u wilt kiezen.

3. Druk op Bellen of OK.

Verwante Links
Een oproep toevoegen of verwijderen vanuit het menu voor de oproepgeschiedenis op pagi-
na 29

Een noodoproep plaatsen
Over deze taak
Als de beheerder het plaatsen van noodoproepen heeft ingesteld, bevat het Telefoonscherm een
softkey Nood die u onmiddellijk verbindt met een vooraf ingesteld nummer voor noodoproepen.

Via de softkey Nood kunt u alleen het nummer bellen dat de hoogste prioriteit heeft gekregen
van de systeembeheerder. Ook kunt u handmatig alle noodoproepnummers kiezen.

Als het plaatsen van noodoproepen echter niet is geconfigureerd voor uw telefoon, vervangt de
softkey Recente de softkey Nood.

Opmerking:
U kunt alleen noodoproepen plaatsen vanaf een uitgeschakelde telefoon als de beheerder
deze functie voor u heeft geconfigureerd. U kunt ook een noodoproep plaatsen als uw tele-

Uitgaande oproepen afhandelen
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foon is vergrendeld. In IP Office is de functie voor noodoproepen alleen beschikbaar als u
bent aangemeld bij uw telefoon. In de IP Office-omgeving is bovendien de softkey Nood niet
beschikbaar. U moet de noodoproepnummers handmatig kiezen.

Belangrijk:
Gedurende een failover, waarbij de telefoon vanwege een systeemstoring overschakelt tus-
sen systeemservers, is de softkey Nood mogelijk pas beschikbaar nadat uw telefoon verbin-
ding heeft gemaakt met een andere server. Dit proces duurt slechts enkele seconden.

Procedure
1. Voer een van de volgende bewerkingen uit:

• Druk vanuit het venster Telefoon op Nood. Druk op Nood als de telefoon om bevesti-
ging vraagt. De telefoon belt het nummer met de hoogste prioriteit.

• Kies handmatig het noodoproepnummer.

2. U kunt de noodoproep beëindigen door op Luidspreker te drukken.

Een internationale oproep plaatsen
Over deze taak
E.164 is een internationale standaardindeling voor telefoonnummers. Een E.164-nummer kan uit
maximaal 15 cijfers bestaan en wordt voorafgegaan door een plusteken (+). Gebruik de volgen-
de procedure om een E.164-nummer te kiezen.

Procedure
1. Druk lang op de toets 0 om het plusteken (+) weer te geven.

2. Kies het nummer dat u wilt bellen.

Een internationale oproep plaatsen
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Hoofdstuk 5: Oproepen beantwoorden

Over deze taak
Gebruik deze procedure om een oproep te beantwoorden. Avaya J129 IP Phone ondersteunt
twee actieve lijnen tegelijk. De ene lijn kan een actieve oproep hebben. De andere lijn is een op-
roep in de wachtstand. Als u een inkomende oproep ontvangt, genereert de telefoon een ge-
luidssignaal en een visuele waarschuwing. Op het telefoonscherm wordt de naam of het num-
mer van de inkomende oproep weergegeven.

Procedure
Beantwoord een inkomende oproep op een van de volgende manieren:

• Als u niet in gesprek bent, neemt u de hoorn van de haak of drukt u op Luidspreker, OK of
Beantw. om via de luidspreker te beantwoorden.

• Als u in gesprek bent en een tweede inkomende oproep komt binnen, drukt u op Beantw. of
OK om de inkomende oproep te beantwoorden. Als de tweede oproep wordt beantwoord,
wordt de eerste automatisch in de wachtstand geplaatst.

U kunt ook op Negeren of Terug drukken om het belsignaal uit te schakelen en terug te gaan
naar het vorige scherm.

Opmerking:

Als u op Negeren of Terug drukt wordt de verbinding met de tweede oproep niet verbro-
ken. U kunt de toetsen Omhoog en Omlaag gebruiken om de tweede oproep te selecte-
ren en de oproep te beantwoorden.

Overschakelen naar een andere telefoon tijdens een ac-
tieve oproep

Over deze taak
Avaya J129 IP Phone ondersteunt MDA (Multiple Device Access), oftewel toegang voor meerde-
re apparaten, waarmee u maximaal 10 SIP-apparaten bij uw toestel kunt registreren. Als u zich
bij meerdere apparaten registreert met hetzelfde toestel, kunt u tijdens een actieve oproep over-
schakelen tussen apparaten.

Deze functie is alleen beschikbaar in een Avaya Aura®-omgeving.

Vereisten
Controleer of de systeembeheerder de optie voor uw toestel heeft ingeschakeld.

Procedure
1. Beantwoord de inkomende oproep vanaf uw telefoon.
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2. U kunt overschakelen naar de andere telefoon door op die telefoon op Kopp. te drukken.

Doorverbinden met tussenkomst
Over deze taak
Een oproep die met tussenkomst wordt doorverbonden vindt plaats als u een actieve oproep in
de wacht plaatst en een tweede oproep tot stand brengt met de ontvanger van de doorverbon-
den oproep voordat u de doorverbinding tot stand brengt.

Procedure
1. Druk, terwijl een oproep actief is, op de softkey Doorv..

2. Voer een van de volgende acties uit om de ontvanger van de doorverbonden oproep te
bellen:

• Kies het nummer via het toetsenblok.

• Bel iemand vanuit de lijst Contactpersonen of Recente.

De actieve oproep wordt in de wachtstand geplaatst en de tweede oproep gaat over. De
ontvanger van de doorverbonden oproep beantwoordt de oproep.

3. Voltooi de doorverbinding door op de softkey Volt. te drukken.

De telefoon verbindt de oproep door naar het geselecteerde nummer.

Opmerking:

Als de beheerder in de Avaya Aura®-omgeving de functie 'Doorverbinden bij ophan-
gen' heeft inschakeld, kunt u de verbinding voor de oproep verbreken om de doorver-
binding te voltooien.

Een oproep zonder tussenkomst doorverbinden
Over deze taak
Een oproep die zonder tussenkomst wordt doorverbonden vindt plaats als u een actieve oproep
doorverbindt zonder een oproep tot stand te brengen met de ontvanger van de doorverbonden
oproep.

Procedure
1. Druk, terwijl een oproep actief is, op de softkey Doorv..

2. Voer een van de volgende acties uit om de ontvanger van de doorverbonden oproep te
bellen:

• Kies het nummer.

• Bel iemand vanuit de lijst Contactpersonen of Recente.

De actieve oproep wordt in de wachtstand geplaatst en de tweede oproep gaat over.

3. Voltooi de doorverbinding door op de softkey Volt. te drukken.

Doorverbinden met tussenkomst
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De telefoon verbindt de oproep door naar het geselecteerde nummer.

Opmerking:

• Onbeantwoorde doorverbonden oproepen kunnen naar uw telefoon worden terug-
gestuurd als teruggehaalde doorverbonden oproep.

• Als de beheerder in de Avaya Aura®-omgeving de functie 'Doorverbinden bij op-
hangen' heeft inschakeld, kunt u de verbinding voor de oproep verbreken om de
doorverbinding te voltooien.

Een oproep in de wachtstand doorverbinden
Over deze taak
Gebruik deze procedure om een oproep in de wachtstand door te verbinden naar een nieuwe
uitgaande oproep of een inkomende oproep.

Procedure
1. Kies het toestel van de eerste persoon die u wilt bellen.

2. Als de eerste persoon de oproep beantwoordt, drukt u op In wacht.

3. Ga op een van de volgende manieren te werk:

• U kunt een nieuwe oproep plaatsen door op NwOproep te drukken en het toestel van
de tweede persoon te kiezen.

• Beantwoord een inkomende oproep door op Beantw. te drukken.

Opmerking:

Schakel over tussen de oproepen door op Wisselen te drukken.

4. Als de eerste persoon de oproep beantwoordt, drukt u op de softkey Doorv..

5. Bevestig de doorverbinding door op de softkey Doorv. te drukken.

Oproepen beantwoorden
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Hoofdstuk 6: Contactpersonen beheren

Een nieuwe contactpersoon toevoegen
Over deze taak
Deze functie is alleen beschikbaar in de Avaya Aura®-omgeving.

Procedure
1. Ga op een van de volgende manieren te werk:

• Als er geen contactpersoon in de lijst met contactpersonen staat, drukt u op Contact-
personen > Nieuw of Hoofdmenu > Contactpersonen > Nieuw.

• Als er ten minste één contactpersoon in de lijst met contactpersonen staat, drukt u op
Contactpersonen > Meer > Nieuw of Hoofdmenu > Contactpersonen > Meer >
Nieuw.

2. Gebruik het numerieke toetsenblok om de voornaam en achternaam in te voeren.

• Druk op de cijfertoets met de letter die of het cijfer dat u wilt invoeren.

• Als de tekens op dezelfde toets zitten, moet u een korte pauze inlassen voordat u het
volgende teken invoert.

• Voor een spatie drukt u op 0.

• Voer de rest van de letters of cijfers in.

• Om een symbool in te voeren, drukt u op Meer > Symbool. Gebruik de navigatiepijlen
om het symbool te markeren dat u wilt invoeren en druk vervolgens op Invoegen.

• U kunt het laatste teken wissen door op de softkey Bksp te drukken.

3. Voer het nummer in.

Het nummer van de contactpersoon kan de letters a-z en A-Z, de cijfers 0-9 en de vol-
gende speciale tekens bevatten: komma (,), plus (+) of punt (.).

4. Druk op Opslaan.

Een contactpersoon bewerken
Over deze taak
Deze functie is alleen beschikbaar in de Avaya Aura®-omgeving.

Vereisten
U moet ten minste één contactpersoon hebben in de lijst met contactpersonen.
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Procedure
1. Ga op een van de volgende manieren te werk:

• Druk op Contactpersonen.

• Druk op Hoofdmenu > Contactpersonen.

2. Selecteer de contactpersoon die u wilt bewerken.

3. Druk op Meer > Details > Bewerkn.

4. Kies het veld dat u wilt bewerken.

5. Gebruik het toetsenblok en de softkeys om contactinformatie te wijzigen.

6. Druk op Opslaan.

De details van een contactpersoon weergeven
Over deze taak
Gebruik deze procedure om de details van een contactpersoon weer te geven. U kunt een op-
roep plaatsen en een contactpersoon bewerken of verwijderen vanuit de details.

Deze functie is alleen beschikbaar in de Avaya Aura®-omgeving.

Vereisten
U moet ten minste één contactpersoon hebben in de lijst met contactpersonen.

Procedure
1. Ga op een van de volgende manieren te werk:

• Druk op Contactpersonen.

• Druk op Hoofdmenu > Contactpersonen.

2. Selecteer de contactpersoon die u wilt weergeven.

3. Druk op Meer > Details.

• Druk op Bellen om een contactpersoon te bellen.

• Druk op Bewerkn om een contactpersoon te bewerken.

• Druk op Verw. om een contactpersoon te verwijderen.

Een contactpersoon zoeken
Over deze taak
Deze functie is alleen beschikbaar in de Avaya Aura®-omgeving.

Contactpersonen beheren
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Procedure
1. Ga als volgt te werk als u in de lokale contactpersonen wilt zoeken naar een contactper-

soon:

a. Druk op Hoofdmenu > Contactpersonen.

b. Voer de voornaam of de achternaam van de contactpersoon in met het numerieke
toetsenblok.

Druk bijvoorbeeld op 7–6–4 om te zoeken naar Smit.

2. Ga als volgt te werk als u in het bedrijfstelefoonboek wilt zoeken naar een contactper-
soon:

a. Druk vanuit het scherm Telefoon op Contactpersonen > Zoeken of Hoofdmenu >
Contactpersonen > Zoeken.

b. Gebruik het numerieke toetsenblok om een deel van de volledige naam in te voeren,
een deel van de achternaam of een deel van de voornaam en een deel van de ach-
ternaam.

c. Druk op Zoeken.

Druk op +Contact om de contactpersoon toe te voegen aan de lokale contactperso-
nen.

Een contactpersoon verwijderen
Over deze taak
Deze functie is alleen beschikbaar in de Avaya Aura®-omgeving.

Vereisten
U moet ten minste één contactpersoon hebben in de lijst met contactpersonen.

Procedure
1. Ga op een van de volgende manieren te werk:

• Druk op Contactpersonen.

• Druk op Hoofdmenu > Contactpersonen.

2. Selecteer de contactpersoon die u wilt verwijderen.

3. Druk op Meer > Details > Verw..

Een contactpersoon verwijderen
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Hoofdstuk 7: Oproepgeschiedenis behe-
ren

Oproepgeschiedenis in- of uitschakelen
Procedure

1. Druk op Hoofdmenu > Instellingen > Telefooninstellingen.

2. Gebruik de Omlaag-toets om naar het scherm 'Rec. opr. loggen' te gaan.

3. U kunt de functie voor oproepgeschiedenis in- of uitschakelen door als volgt te werk te
gaan:

• Selecteer Wijzigen.

• Gebruik de toetsen Linker en Rechter.

4. Druk op Opslaan.

Details in de oproepgeschiedenis bekijken
Procedure

1. Ga op een van de volgende manieren te werk:

• Druk op Recente.

• Druk op Hoofdmenu > Recente.

2. Selecteer het nummer dat u wilt bekijken.

3. Druk op Details.

Het detailgedeelte bevat: pictogram voor oproeptype, zoals pictogram voor inkomende
oproep, pictogram voor uitgaande oproep of pictogram voor gemiste oproep, naam, toe-
stelnummer, tijd, datum en duur.
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Een oproep toevoegen of verwijderen vanuit het menu
voor de oproepgeschiedenis

Procedure
1. Ga op een van de volgende manieren te werk:

• Druk op Recente.

• Druk op Hoofdmenu > Recente.

2. Selecteer het nummer dat u wilt toevoegen of verwijderen.

3. Selecteer Details.

4. Selecteer een van het volgende mogelijkheden:

• +Contact: een oproep toevoegen vanuit het menu voor de oproepgeschiedenis aan de
lijst met contactpersonen.

• Verw.: een oproep verwijderen uit de oproepgeschiedenis.

Opmerking:

In IP Office:

- De functie voor contactpersonen wordt niet ondersteund. Daarom kunt u geen
oproep toevoegen aan de lijst met contactpersonen.

- De softkey Verw. is alleen beschikbaar vanuit Hoofdmenu.

Het menu voor de oproepgeschiedenis wissen
Procedure

1. Ga op een van de volgende manieren te werk:

• Druk op Recente.

• Druk op Hoofdmenu > Recente.

2. Selecteer Alles wis..

Opmerking:

In IP Office is de softkey Alles wis. alleen beschikbaar vanuit Hoofdmenu.

3. Selecteer een van de volgende opties als de telefoon vraagt om bevestiging:

• Alles wis.: om alle vermeldingen te wissen.

• Annul.: om te annuleren en terug te gaan naar het vorige menu.

Een oproep toevoegen of verwijderen vanuit het menu voor de oproepgeschiedenis
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Hoofdstuk 8: Vergaderingen beheren

Een persoon toevoegen aan een actieve oproep
Over deze taak
Gebruik deze procedure om deelnemers aan een actieve oproep toe te voegen om een vergade-
ring te starten.

Vereisten
Er moet een oproep actief zijn.

Procedure
1. Druk tijdens een actieve oproep in het Telefoon op Verg..

De actieve oproep wordt in de wachtstand geplaatst.

2. Kies het telefoonnummer of bel de persoon via de lijst met Contactpersonen of via de
Recente.

3. Druk op Deeln. als de persoon de oproep beantwoordt.

4. U kunt nog een andere persoon toevoegen door op Toev. te drukken en stappen 3 en 4
te herhalen.

In de IP Office-omgeving is de softkey Toev. niet beschikbaar. Daarom wordt de verga-
dering gehost op de telefoon en worden slechts drie deelnemers ondersteund.

Iemand uit de wachtstand aan een vergadering toevoe-
gen

Over deze taak
Gebruik deze taak om een persoon die u in de wachtstand hebt gezet toe te voegen aan een
vergadering.

Procedure
1. Druk tijdens een actieve oproep op In wacht.

2. Ga op een van de volgende manieren te werk:

• U kunt een nieuwe oproep plaatsen door op NwOproep te drukken en het toestel van
de tweede persoon te kiezen.

• Beantwoord een inkomende oproep door op Beantw. te drukken.
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Opmerking:

Schakel over tussen de oproepen door op Wisselen te drukken.

3. Als de eerste persoon de oproep beantwoordt, drukt u op de softkey Verg..

De persoon in de wachtstand wordt aan de vergadering toegevoegd.

Een vergadering in de wacht zetten
Over deze taak
Gebruik deze procedure om een vergadering in de wacht te zetten, zodat de andere partijen met
elkaar kunnen praten.

Procedure
1. Druk tijdens een vergadering op de toets In wacht.

2. Druk op Herv. of OK of selecteer de oproepweergave om de vergadering te hervatten.

Een vergadering in de wacht zetten
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Hoofdstuk 9: Aan oproepen gerelateerde
functies gebruiken

Geluid van een oproep dempen of dempen van geluid
ongedaan maken

Procedure
1. U kunt het geluid van een actieve oproep dempen door op Dempen te drukken.

2. U kunt het dempen van het geluid van een oproep ongedaan maken door nogmaals op
Dempen te drukken.

Opmerking:

De toets Dempen is verlicht als u op dempen hebt gedrukt.

Dempingsmelding inschakelen
Over deze taak
Gebruik deze procedure om uw telefoon zodanig te configureren dat u wordt gewaarschuwd als
u spreekt terwijl het geluid van uw telefoon is gedempt.

Vereisten
Controleer of de systeembeheerder de optie voor uw toestel heeft ingeschakeld.

Procedure
1. Druk op Hoofdmenu > Instellingen > Telefooninstellingen.

2. Gebruik de Omlaag-toets om naar het scherm 'Melding neg.' te gaan.

3. Druk op Wijzigen om één van de volgende opties te selecteren:

• Hoorb.: als het geluid van een oproep is gedempt en u na acht seconden begint met
praten, geeft de telefoon een geluidssignaal om u te waarschuwen dat het geluid van
de oproep is gedempt.

• Zichtb.: als u het geluid van een oproep dempt en na acht seconden begint met pra-
ten, wordt op de telefoon het pictogram 'Oproep gedempt' weergegeven.
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Opmerking:

Als de gebruiker stopt met praten terwijl dempingsmelding is ingeschakeld, wordt
na een vertraging van 500 milliseconden het pictogram 'Oproep gedempt' vervan-
gen door het pictogram voor een normale actieve oproep

• Beide: hierbij worden de acties voor hoorbare en zichtbare meldingen gecombineerd.

• Geen: hierbij worden meldingen over geluidsdemping voor uw telefoon uitgeschakeld.

4. Druk op Opslaan.

Dempingsmelding wordt automatisch uitgeschakeld als u het dempen van het geluid van
een oproep ongedaan maakt.

Visuele waarschuwingen
De indicator werkt als volgt bij het aangeven van inkomende oproepen en berichten:

• Bij een inkomende oproep knippert de indicator.
• Als er nieuwe voicemailberichten zijn, brandt de indicator.
• Als de luidspreker is ingeschakeld tijdens een actieve oproep en er voicemailberichten zijn,

wordt de indicator elke 15 seconden uitgeschakeld.
• Als de luidspreker is ingeschakeld tijdens een actieve oproep en er geen voicemailberich-

ten zijn, wordt de indicator elke 15 seconden ingeschakeld.

Opmerking:
• Als de oproep via de luidspreker wordt weergegeven, vervangt het luidsprekerpicto-

gram ( ) het pictogram met de hoorn ( ).
• Als de oproep in de wacht wordt geplaatst, stopt de indicator met knipperen.

Verwante Links
Visuele waarschuwingen instellen op pagina 41

Een oproep in de wacht plaatsen en de oproep hervatten
Procedure

1. Druk op In wacht om een actieve oproep in de wachtstand te plaatsen.

2. Druk op Herv. of OK om de oproep te hervatten.

Doorverbinden naar voicemail inschakelen
Over deze taak
Gebruik deze procedure om een actieve oproep door te verbinden naar voicemail.

Visuele waarschuwingen
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Vereisten
De functie moet door de systeembeheerder zijn ingesteld voor uw toestel.

Deze functie is alleen beschikbaar in de Avaya Aura®-omgeving.

Procedure
1. Druk tijdens een actieve oproep op Hoofdmenu > Functies.

2. Gebruik de Omlaag-toets om naar het scherm 'Doorv. naar VM' te gaan.

3. Druk op Kiezen of OK om doorverbinden naar voicemail in te schakelen.

Een oproep parkeren en uit de parkeerstand halen
Over deze taak
Gebruik deze procedure om de actieve oproep te parkeren en de oproep te beantwoorden vanaf
een ander toestel.

Deze functie is alleen beschikbaar in de Avaya Aura®-omgeving.

De functie moet door de systeembeheerder zijn ingesteld voor uw toestel.

In de IP Office-omgeving wordt deze functie ondersteund via het gebruik van functiecodes.
Neem contact op met de systeembeheerder voor een lijst van functiecodes.

Procedure
1. Druk tijdens een actieve oproep op Hoofdmenu > Functies.

2. Gebruik de Omlaag-toets om naar het scherm 'Parkeren' te gaan.

3. Druk op Kiezen of OK.

De telefoon parkeert de oproep.

4. Beantwoord een geparkeerde oproep door op Hoofdmenu > Functies te drukken.

5. Gebruik de Omlaag-toets om naar het scherm 'Parkeren opheffen' te gaan.

6. Druk op Kiezen of OK.

7. Geef het toestelnummer op waarop de oproep geparkeerd werd.

8. Druk op OK.

De telefoon heft het parkeren op.

Niet storen inschakelen
Over deze taak
Gebruik deze procedure om inkomende oproepen door te sturen naar een vooraf gedefinieerd
dekkingsnummer dat is ingesteld door de systeembeheerder.

Aan oproepen gerelateerde functies gebruiken
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In de IP Office-omgeving wordt deze functie ondersteund via het gebruik van functiecodes.
Neem contact op met de systeembeheerder voor een lijst van functiecodes.

Vereisten
De functie moet door de systeembeheerder zijn ingesteld voor uw toestel.

Procedure
1. Druk op Hoofdmenu > Functies.

2. Gebruik de Omlaag-toets om naar het scherm 'Niet storen' te gaan.

3. Selecteer Niet storen.

Automatisch terugbellen instellen
Over deze taak
Als een toestel bezet is, gebruikt u deze procedure om automatisch te worden teruggebeld zodra
het toestel weer vrij is.

In de IP Office-omgeving wordt deze functie ondersteund via het gebruik van functiecodes.
Neem contact op met de systeembeheerder voor een lijst van functiecodes.

Vereisten
De functie moet door de systeembeheerder zijn ingesteld voor uw toestel.

Procedure
1. Druk tijdens een actieve oproep op Hoofdmenu > Functies.

2. Gebruik de Omlaag-toets om naar het scherm 'Automatisch terugbellen' te gaan.

3. Druk op Kiezen of OK om Aut. Terugbellen in te schakelen.

Als u de terugbeloproep ophangt, wordt de functie automatisch uitgeschakeld.

Oproepen doorschakelen in- en uitschakelen
Over deze taak
Gebruik deze procedure om inkomende oproepen door te schakelen naar een opgegeven num-
mer.

In de IP Office-omgeving wordt deze functie ondersteund via het gebruik van functiecodes.
Neem contact op met de systeembeheerder voor een lijst van functiecodes.

Vereisten
De functie moet door de systeembeheerder zijn ingesteld voor uw toestel.

Procedure
1. Druk op Hoofdmenu > Functies.

2. Gebruik de Omlaag-toets om naar het scherm 'Doorschakelen' te gaan.

Automatisch terugbellen instellen
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3. Druk op Kiezen of OK.

4. Voer in het veld Bestemming het nummer in waar u de inkomende oproep naartoe wilt
doorschakelen.

5. Druk op Opslaan of OK.

De telefoon genereert een bevestigingstoon en gaat terug naar het menu Functies.

6. U kunt de functie Oproepen doorschakelen uitschakelen door naar het scherm Doorscha-
kelen te gaan.

7. Druk op Kiezen of OK.

Doorschakelen van oproepen inschakelen als u de op-
roep niet beantwoordt

Over deze taak
Deze functie is alleen beschikbaar in de Avaya Aura®-omgeving.

Vereisten
De functie moet door de systeembeheerder zijn ingesteld voor uw toestel.

Procedure
1. Druk op Hoofdmenu > Functies.

2. Gebruik de Omlaag-toets om naar het scherm 'Bezet/ga' te gaan.

3. Druk op Kiezen of OK.

4. Voer in het veld Bestemming het nummer in waar u de oproep naartoe wilt doorschake-
len.

5. Druk op Opslaan of OK.

De telefoon genereert een bevestigingstoon en gaat terug naar het menu Functies.

6. U kunt de functie uitschakelen door naar het scherm Bezet/ga te gaan.

7. Druk op Kiezen of OK.

EC500 inschakelen
Over deze taak
Gebruik deze procedure om oproepen te beantwoorden op uw mobiele telefoon.

Deze functie is alleen beschikbaar in de Avaya Aura®-omgeving.

Vereisten
De systeembeheerder moet de telefoon programmeren zodat u inkomende oproepen kunt ont-
vangen op uw mobiele telefoon.

Aan oproepen gerelateerde functies gebruiken
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Procedure
1. Druk op Hoofdmenu > Functies.

2. Gebruik de Omlaag-toets om naar het scherm 'EC500' te gaan.

3. Druk op OK.

Een kwaadwillige oproep traceren
Over deze taak
Gebruik deze procedure voor het inschakelen van tracering van kwaadwillige oproepen (MCT)
en het verstrekken van informatie over de kwaadwillige oproep. Deze functie is alleen beschik-
baar als de beheerder het telefoonsysteem heeft geconfigureerd voor het traceren en volgen van
kwaadwillige oproepen en als er een telefonist of iemand anders is die het traceren beheert. De-
ze functie is alleen beschikbaar in een Avaya Aura®-omgeving.

Vereisten
De functie moet door de systeembeheerder zijn ingesteld voor uw toestel.

Procedure
1. Druk tijdens een actieve oproep op Hoofdmenu > Functies.

2. Gebruik de Omlaag-toets om naar het scherm MCT te gaan.

3. Druk op OK.

Een waarschuwingstoon of knipperende indicator geeft aan dat de tracering actief is. Als
u ophangt, wordt MCT uitgeschakeld.

Weergave van uw toestelnummer blokkeren tijdens op-
roepen

Over deze taak
Deze functie is alleen beschikbaar in een Avaya Aura®-omgeving.

Vereisten
Controleer of de systeembeheerder de optie voor uw toestel heeft ingeschakeld.

Procedure
1. Druk op Hoofdmenu > Functies.

2. Selecteer Nr. beller blok..

3. Voer in het veld Bestemming het toestelnummer in dat u de gebelde partij niet wilt laten
zien.

4. Druk op OK.

Een kwaadwillige oproep traceren
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Hoofdstuk 10: Uw aanwezigheid beheren

Afwezigheidstimer inschakelen
Over deze taak
Hoewel op Avaya J129 IP Phone geen aanwezigheid wordt weergegeven, kan de aanwezigheid
wel worden gemeld, zodat andere apparaten uw aanwezigheid kunnen weergeven. Gebruik de
volgende procedure om automatisch de aanwezigheidsstatus te laten bijwerken naar Afwezig na
een vooraf gedefinieerde tijd.

Opmerking:
Deze functie is alleen beschikbaar in de Avaya Aura®-omgeving.

Procedure
1. Druk op Hoofdmenu > Instellingen > Aanwezigheidsinstellingen.

Op de telefoon wordt het scherm Afw.timer weergegeven.

2. Druk op Wijzigen om de timer in te schakelen.

3. Gebruik de Omlaag-toets om naar het scherm Timerwaarde te gaan.

4. Voer de tijd in minuten in.

U kunt een willekeurige waarde van 1 tot 999 invoeren.

5. Druk op Opslaan.
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Hoofdstuk 11: Voicemails beheren

Een voicemail ophalen
Over deze taak
Gebruik deze procedure om uw berichten te beluisteren. De indicator brandt om aan te geven
dat u een voicemailbericht hebt.

Vereisten
De gebruikers-id en het wachtwoord van uw voicemail moeten zijn geconfigureerd door de sys-
teembeheerder.

Procedure
1. Druk op Hoofdmenu.

2. Gebruik de Omlaag-toets om naar het scherm Voicemail te gaan.

De telefoon vraagt u om uw gebruikers-id en wachtwoord.

3. Kies de gebruikers-id en het wachtwoord van uw voicemail.

4. Volg de aanwijzingen om uw spraakberichten af te spelen of volg de instructies voor an-
dere mogelijke opties.

December 2016 Avaya J129 IP-telefoon gebruiken 39
Commentaren voor dit document? infodev@avaya.com

mailto:infodev@avaya.com?subject=Avaya J129 IP-telefoon gebruiken


Hoofdstuk 12: Avaya J129 IP-telefoon aan-
passen

De kiesmodus instellen
Over deze taak
Gebruik deze procedure om de kiesmethode in te stellen die wordt gebruikt om het kiezen te
starten.

Procedure
1. Druk op Hoofdmenu > Instellingen > Telefooninstellingen.

2. Gebruik de Omlaag-toets om naar het scherm 'Kiesmodus' te gaan.

3. Druk op Wijzigen om één van de volgende opties te selecteren:

• Handm.: druk op de softkey Bellen om een oproep te starten.

Opmerking:

Maak in de IP Office-omgeving gebruik van de Handm.-modus.

• Automatisch: de gekozen cijfers moeten overeenkomen met het kiesschema om een
oproep te kunnen starten.

4. Druk op Opslaan.

Snelkeuzenummer toewijzen
Over deze taak
Gebruik deze procedure om snelkeuzenummers toe te wijzen aan uw contactpersonen. U kunt
maximaal negen snelkeuzenummers toewijzen.

Deze functie is alleen beschikbaar in de Avaya Aura®-omgeving.

Procedure
1. Druk op Hoofdmenu > Instellingen > Telefooninstellingen.

2. Selecteer Snelkeuze.

3. Gebruik de toetsen Omhoog en Omlaag om een snelkiesnummer te selecteren.

4. Druk op Contactpersonen om een contactpersoon te selecteren.
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5. Druk op Kiezen om de contactpersoon toe te wijzen aan het geselecteerde snelkeuze-
nummer.

U kunt slechts één contactpersoon toewijzen aan een snelkeuzenummer.

De contactpersoon onder een snelkeuzenummer vervangen of
wissen

Over deze taak
Gebruik deze procedure om de contactpersoon onder een snelkeuzenummer te vervangen of te
verwijderen.

Deze functie is alleen beschikbaar in de Avaya Aura®-omgeving.

Vereisten
Wijs een contactpersoon toe aan een snelkeuzenummer.

Procedure
1. Druk op Hoofdmenu > Instellingen > Telefooninstellingen.

2. Selecteer Snelkeuze.

3. Gebruik de Omlaag-toets om naar het snelkeuzenummer te gaan waarvan u de contact-
persoon wilt vervangen of wissen.

4. Druk op een van de volgende toetsen:

• Vervang.: om de contactpersoon te vervangen door een andere contactpersoon.

• Wissen: om de contactpersoon van het snelkeuzenummer te verwijderen.

5. Druk op Vervang. of Wissen als de telefoon om bevestiging vraagt.

Visuele waarschuwingen instellen
Over deze taak
Gebruik deze procedure om de indicator te verlichten als er inkomende oproepen en berichten
zijn.

Procedure
1. Druk op Hoofdmenu > Instellingen > Telefooninstellingen.

2. Gebruik de Omlaag-toets om naar het scherm 'Indicator' te gaan.

3. Druk op Wijzigen om visuele waarschuwingen in of uit te schakelen.

4. Druk op Opslaan.

Visuele waarschuwingen instellen
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Oproeptimers weergeven
Over deze taak
Gebruik deze procedure om de duur van oproepen weer te geven.

Procedure
1. Druk op Hoofdmenu > Instellingen > Telefooninstellingen.

2. Gebruik de Omlaag-toets om naar het scherm 'Oproeptimers' te gaan.

3. Druk op Wijzigen om de oproeptimers in of uit te schakelen.

4. Druk op Opslaan.

Een beltoon instellen voor inkomende oproepen
Procedure

1. Druk op Hoofdmenu > Instellingen > Audio-instellingen.

2. Gebruik de toets Omlaag om Type beltoon te selecteren.

3. Druk op Kiezen om de vereiste beltoon te kiezen.

4. Druk op Opslaan.

Klikgeluiden van toetsen in- en uitschakelen
Procedure

1. Druk op Hoofdmenu > Instellingen > Audio-instellingen.

2. Gebruik de Omlaag-toets om naar het scherm 'Klikgeluid toetsen' te gaan.

3. Druk op Wijzigen om de audio-instellingen in of uit te schakelen.

4. Druk op Opslaan.

Fouttonen in- en uitschakelen
Over deze taak
Gebruik deze procedure om de fouttonen in te schakelen bij het uitvoeren van een onjuiste actie
tijdens het gebruik van de telefoon.

Procedure
1. Druk op Hoofdmenu > Instellingen > Audio-instellingen.

2. Gebruik de Omlaag-toets om naar het scherm 'Fouttonen' te gaan.

Avaya J129 IP-telefoon aanpassen
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3. Druk op Wijzigen om fouttonen in of uit te schakelen.

4. Druk op Opslaan.

Audio-instellingen in- of uitschakelen
Over deze taak
Met de automatische sterkteregeling (AGC) wordt het volume hoger gezet als de beller zacht
spreekt en lager gezet als de beller luid spreekt. Gebruik deze procedure om AGC apart in of uit
te schakelen voor de headset en luidspreker.

Procedure
1. Druk op Hoofdmenu > Instellingen > Audio-instellingen.

2. Selecteer AGC.

3. Gebruik de toetsen Omhoog en Omlaag om de hoorn of luidspreker te selecteren waar-
voor u AGC wilt in- of uitschakelen.

4. Druk op Wijzigen om AGC in of uit te schakelen.

5. Druk op Opslaan.

Handsetprofiel instellen
Over deze taak
Deze taak is relevant voor mensen die slecht horen. Gebruik deze procedure om de geluidsin-
stelling van de telefoon te wijzigen.

Procedure
1. Druk op Hoofdmenu > Instellingen > Audio-instellingen.

2. Selecteer Handsetprofiel.

Op de telefoon wordt het volgende weergegeven:

• Standrd

• Normaal

• Versterkt: hiermee wordt het maximale volume verhoogd tot voorbij het normale au-
dioniveau. Deze optie moet met zorg worden gebruikt omdat langdurig gebruik van de
hoogste volume-instellingen tot schade aan het gehoor kan leiden.

• Gehoorapp.: hiermee wordt de geluidskwaliteit van gehoorapparaten geoptimaliseerd.

3. Druk op Wijzigen om één van de opties te selecteren.

4. Druk op Opslaan.

Audio-instellingen in- of uitschakelen
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Het contrast van het scherm aanpassen
Procedure

1. Druk op Hoofdmenu > Instellingen > Scherminstellingen.

2. Selecteer Contrast.

3. Verhoog of verlaag het contrast met de toetsen Linker en Rechter.

4. Druk op Opslaan.

De weergavetaal instellen
Procedure

1. Druk op Hoofdmenu > Instellingen > Scherminstellingen.

2. Selecteer Taal.

3. Druk op Kiezen of OK om de taal te wijzigen.

4. Druk op Ja of OK als de telefoon om bevestiging vraagt.

De geselecteerde taal wordt ingesteld en het scherm Scherminstellingen wordt weerge-
geven.

De tijdsnotatie instellen
Procedure

1. Druk op Hoofdmenu > Instellingen > Scherminstellingen.

2. Gebruik de Omlaag-toets om naar het scherm 'Tijdsnotatie' te gaan.

Op de telefoon wordt het volgende weergegeven:

• Tijdsnotatie 24 uur

• Tijdsnotatie 12 uur

3. Druk op Wijzigen om één van de opties te selecteren.

4. Druk op Opslaan.

De datumnotatie instellen
Procedure

1. Druk op Hoofdmenu > Instellingen > Scherminstellingen.

2. Gebruik de Omlaag-toets om naar het scherm 'Datumnot.' te gaan.

Avaya J129 IP-telefoon aanpassen
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Op de telefoon wordt één van de volgende opties weergegeven:

• Standrd

• mm/dd

• dd/mm

• mm.dd

• dd.mm

• mm-dd

• dd-mm

• mmm dd

3. Druk op Wijzigen om één van de opties te selecteren.

4. Druk op Opslaan.

De tijdzone instellen
Over deze taak
Gebruik deze procedure om de huidige tijd van de telefoon in te stellen.

Procedure
1. Druk op Hoofdmenu > Instellingen > Scherminstellingen.

2. Selecteer Tijdzone om naar het scherm 'Mijn tijd' te gaan.

3. Ga als volgt te werk om de vereiste tijd in te stellen:

• Gebruik de toetsen Linker en Rechter.

• Druk op de softkey - of +.

4. Druk op Opslaan.

De tijdzone instellen
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Hoofdstuk 13: Gerelateerde bronnen

Documentatie
Bekijk de volgende gerelateerde documenten op http://support.avaya.com.

Titel Gebruik dit document voor: Gebruikers
Overzicht
Overzicht en specificatie van Avaya
Aura® Session Manager

Een overzicht van de kenmerken en eigen-
schappen van Avaya Aura® Session Mana-
ger, met inbegrip van functiebeschrijvin-
gen, interoperabiliteit, prestatiespecifica-
ties, beveiliging en licentievereisten.

Voor mensen die
een overzicht willen
van de functies,
voorzieningen, capa-
citeiten en beperkin-
gen van Avaya Au-
ra® Session Mana-
ger.

Beschrijving van functies van Avaya
IP Office™ Platform

Informatie over de functiebeschrijvingen. Voor mensen die
systeembeheertaken
uitvoeren.

Beschrijving van de Avaya IP Offi-
ce™ Platform-oplossing

Informatie over de producten en diensten
die onderling samenwerken in deze oplos-
sing.

Voor mensen die
een overzicht willen
van de functies,
voorzieningen, capa-
citeiten en beperkin-
gen van IP Office.

Implementatie
Avaya Aura® Session Manager im-
plementeren

Een overzicht van de installatieprocedures
en initiële beheerinformatie voor Avaya
Aura® Session Manager.

Voor mensen die
Avaya Aura® Sessi-
on Manager installe-
ren, configureren en
verifiëren op Avaya
Aura® System Plat-
form.

Upgrade van Avaya Aura® Session
Manager uitvoeren

Een overzicht van de controlelijsten en
procedures voor upgrades.

Voor mensen die up-
grades van Avaya
Aura® Session Ma-
nager uitvoeren.

Avaya Aura® System Manager im-
plementeren op System Platform

Een overzicht van de installatieprocedures
en initiële beheerinformatie voor Avaya
Aura® System Manager.

Voor mensen die
Avaya Aura® System
Manager installeren,
configureren en veri-
fiëren op Avaya Au-

Tabel gaat verder…
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Titel Gebruik dit document voor: Gebruikers
ra® System Platform
op een klantlocatie.

Installatienotities voor Avaya IP Of-
fice™ Platform SIP-telefoon

Een overzicht van de installatieprocedures
en initiële beheerinformatie voor IP Office-
SIP-apparatuur.

Voor mensen die
SIP-apparatuur in-
stalleren, configure-
ren en verifiëren op
IP Office.

Beheer
Avaya Aura® Session Manager be-
heren

Informatie over het uitvoeren van beheer-
taken voor Avaya Aura® Session Manager,
met inbegrip van het gebruiken van be-
heerhulpmiddelen, het beheren van gege-
vens en beveiliging, en het uitvoeren van
periodieke onderhoudstaken.

Voor mensen die
systeembeheertaken
voor Avaya Aura®

Session Manager
uitvoeren.

Avaya Aura® System Manager be-
heren

Informatie over het uitvoeren van beheer-
taken voor Avaya Aura® System Manager,
met inbegrip van het gebruiken van be-
heerhulpmiddelen, het beheren van gege-
vens en beveiliging, en het uitvoeren van
periodieke onderhoudstaken.

Voor mensen die be-
heertaken voor
Avaya Aura® System
Manager uitvoeren.

Avaya IP Office™ Platform beheren
met Manager

Informatie over configuratie van functieco-
des voor de functielijst

Voor mensen die
toegang nodig heb-
ben tot IP Office-
functies via functie-
codes.

Avaya IP Office™ Platform beheren
met Web Manager

Informatie over het uitvoeren van beheer-
taken voor IP Office Web Manager, met in-
begrip van het gebruiken van beheerhulp-
middelen, het beheren van gegevens en
beveiliging, en het uitvoeren van periodie-
ke onderhoudstaken.

Voor mensen die be-
heertaken voor IP
Office Web Manager
uitvoeren.

Onderhoud
Avaya Aura® Session Manager on-
derhouden

Informatie over de onderhoudstaken voor
Avaya Aura® Session Manager.

Voor mensen die
Avaya Aura® Sessi-
on Manager onder-
houden.

Problemen met Avaya Aura® Sessi-
on Manager oplossen

Informatie voor het oplossen van proble-
men met Avaya Aura® Session Manager,
het oplossen van alarmen, het vervangen
van hardware, plus alarmcodes en be-
schrijvingen van gebeurtenis-id’s.

Voor mensen die
problemen met
Avaya Aura® Sessi-
on Manager oplos-
sen.

System Status Application voor
Avaya IP Office™ Platform gebrui-
ken

Informatie over de onderhoudstaken voor
System Status Application.

Voor mensen die
System Status Appli-
cation onderhouden.

System Monitor voor Avaya IP Offi-
ce™ Platform gebruiken

Informatie over de onderhoudstaken voor
SysMonitor.

Voor mensen die
SysMonitor onder-
houden.
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Documenten zoeken op de website van Avaya Support
Over deze taak
Gebruik deze procedure om productdocumentatie te vinden op de website van Avaya Support.

Procedure
1. Gebruik een browser om te navigeren naar de website van Avaya Support op http://

support.avaya.com/.

2. Voer boven aan het scherm uw gebruikersnaam en wachtwoord in en klik op Login.

3. Plaats de cursor op Support by product.

4. Klik op Documents.

5. Typ in het zoekvak Enter your Product Here de productnaam en selecteer vervolgens
het product uit de vervolgkeuzelijst.

6. Als er meer dan één versie is, selecteert u het gewenste versienummer in de vervolgkeu-
zelijst Choose Release.

7. Gebruik de filter Content Type aan de linkerkant om het type document te selecteren
waarnaar u zoekt of klik op Select All om een lijst met alle beschikbare documenten te
bekijken.

Als u bijvoorbeeld zoekt naar gebruikershandleidingen, selecteert u User Guides in de
filter Content Type. Alleen documenten in de geselecteerde categorie worden weerge-
geven in de lijst met documenten.

8. Klik op Enter.

Avaya Mentor-video's bekijken
Avaya Mentor-video's bevatten technische informatie over het installeren en configureren van
Avaya-producten en het oplossen van problemen.

Over deze taak
Video's zijn beschikbaar op de ondersteuningswebsite van Avaya, onder het documenttype vi-
deo, en op het YouTube-kanaal van Avaya.

Procedure
• U kunt video's op de ondersteuningswebsite van Avaya zoeken door naar http://

support.avaya.com te gaan en een van de volgende acties uit te voeren:

- Typ in Search de tekst Avaya Mentor-video's om een lijst met beschikbare video's
te bekijken.

- Typ de productnaam in Search. Selecteer op de pagina Search Results de optie Video
in de kolom Content Type aan de linkerkant.

Gerelateerde bronnen
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• Voor de Avaya Mentor-video's op YouTube gaat u naar www.youtube.com/AvayaMentor en
voert u één van de volgende bewerkingen uit:

- Geef in Zoekkanaal een trefwoord of trefwoorden op om te zoeken naar een specifiek
product of onderwerp.

- Schuif omlaag in Afspeellijsten en klik op de naam van een onderwerp om de lijst met
beschikbare video's op de website te bekijken.

Opmerking:

Video's zijn niet voor alle producten beschikbaar.

Ondersteuning
Ga naar de ondersteuningswebsite van Avaya op http://support.avaya.com voor de meest recen-
te documentatie, kennisgevingen over producten en Knowledge Base-artikelen. Ook kunt u daar
zoeken naar release notes, downloads en oplossingen voor problemen. Dien serviceverzoeken
in via het online systeem voor serviceverzoeken. Chat met een live agent om antwoorden te krij-
gen op vragen of verzoek een agent om u door te verbinden met een ondersteuningsteam, als
extra expertise is vereist om een probleem op te lossen.

Ondersteuning
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