Κωδικοί για προγραμματισμό διευκολύνσεων στις τηλεφωνικές συσκευές των αριθμών της υπηρεσίας Telephony Small Business
Διευκολύνσεις (Δωρεάν) που περιλαμβάνονται στο βασικό πακέτο της υπηρεσίας
•
Μεταφορά Κλήσης (call transfer)

Ενεργοποίηση
1.Πατήστε Hook Flash και ακούστε το
dial tone.
2.Πληκτρολογήστε τον αριθμό στον
οποίο θέλετε να μεταφέρετε την
κλήση.
3.Όταν η κλήση απαντηθεί από το
τρίτο πρόσωπο κατεβάστε το
ακουστικό.
4. Αν η κλήση δεν παντηθεί
επαναφέρετε την αρχική κλήση
πατώντας Hook Flash. Σε περίπτωση
που στη συσκευή σας δεν
μεταφέρεται η κλήση με Hook Flash
χρησιμοποιείστε Hook Flash+4
*98 ή *98#

Απενεργοποίηση

•

Ανάληψη Κλήσης (call pickup)

•

Φωνομήνυμα

•

Αναγνώριση Κλήσης (CLIP) - για να βλέπετε ποιος σας καλεί.

*86 ή 124, κωδικός πρόσβασης, #
Διαχείριση μέσω ιστοσελίδας MyCyta.
Δείτε οδηγό χρήσης της υπηρεσίας.
Μέσω της ιστοσελίδας Διαχείρισης για ΒΒΤ.

•

Μεταβίβαση Κλήσεων - Όλων των Εισερχόμενων Κλήσεων
-Όταν το τηλέφωνο είναι Απασχολημένο
- Χωρίς Απάντηση

*21 (8ψήφιος αριθμός τηλεφώνου)#
*22 (8ψήφιος αριθμός τηλεφώνου)#
*24 (8ψήφιος αριθμός τηλεφώνου)#

#21#
#22#
#24#

•

Μεταβίβαση κλήσεων στο φωνοκιβώτιο – Όλων των Εισερχόμενων κλήσεων
-Όταν το τηλέφωνο είναι Απασχολημένο
- Χωρίς Απάντηση

*42
*40
*41

#42
#40
#41

•

Αυτόματη Επανάκληση - για να ενημερωθείτε όταν μία απασχολημένη γραμμή που
καλέσατε, ελευθερωθεί.
Επιστροφή κλήσης - για να καλέσετε τον τελευταίο αριθμό που σας κάλεσε.

Επιλέξτε το 1 μετά τη σχετική
ανακοίνωση.
*69#

#37 #

Επανάκληση Τελευταίας Κλήσης - επανακαλέστε τον τελευταίο αριθμό που
καλέσατε.
Απόκρυψη Αριθμού ανά κλήση (CLIR) - για να μη παρουσιαστεί ο αριθμός σας
στην οθόνη αυτών που καλείτε. Ενεργοποιείτε ανά κλήση.
Ταχεία Κλήση 8 - Καθορίστε μονοψήφιους (2-9) κωδικούς ταχείας κλήσης για
αριθμούς που καλείτε συχνά.

*66#

•
•
•
•

•
•
•

•
•

Αναμένουσα Κλήση - για να τοποθετήσετε μία κλήση σε αναμονή ώστε να
απαντήσετε μια άλλη εισερχόμενη κλήση.
Κράτηση Κλήσης - για να τοποθετήσετε μία κλήση σε αναμονή.
Κλήση Συνδιάσκεψης (3way call) - για να μιλάτε ταυτόχρονα με δύο αριθμούς.

Υπηρεσία Μην Ενοχλείτε – μεταφέρετε όλες τις κλήσεις σας χωρίς καν να χτυπήσει
το τηλέφωνό σας σε οποιαδήποτε τηλεφωνικό αριθμό ή στο φωνοκιβώτιο (αν είναι
ενεργοποιημένο).
Παρουσίαση ενός αριθμού για όλες τις εξερχόμενες κλήσεις

*31*(8ψηφίος αριθμός που θα καλέσετε)
*74 (αριθμό για ταχύ κωδικό, αριθμός τηλεφώνου)#

*43#

#43#

Call Hold πλήκτρο συσκευής ή πλήκτρο Flash ή Hang up
Ενόσω είστε σε κλήση πατήστε R ή hook flash, έπειτα
πληκτρολογήστε το δεύτερο αριθμό και ξαναπατήστε R ή hook
flash και τον αριθμό 3 για να μπείτε σε κλήση συνδιάσκεψης.
*26 (8ψήφιος αριθμός τηλεφώνου)#
#26#
*26# (για μεταφορά σε φωνοκιβώτιο)
Ενεργοποίηση μέσω ιστοσελίδας
MyCyta. Δείτε οδηγό χρήσης της
υπηρεσίας.

(Χρεώσιμες) Για την ενεργοποίησή τους καλέστε το 132
•

Απόρριψη Ανώνυμων Κλήσεων

•
•
•
•

ΒΒΤontheGo
FaxonEmail
Επιλεκτική Μεταβίβαση Εισερχομένων Κλήσεων ή Απόρριψης Κλήσεων
Κρυπτοφραγή: Όλων των εξερχομένων κλήσεων ή Διεθνών κλήσεων ή Κλήσεων προς κινητή τηλεφωνία ή Κλήσεων προς την
υπηρεσία τηλεπληροφόρηση ή Διεθνών κλήσεων και κλήσεων προς την υπηρεσία τηλεπληροφόρησης ή Διεθνών κλήσεων και των
κλήσεων κινητής τηλεφωνίας

•

Φραγή κλήσεων: Εισερχομένων Κλήσεων ή Κλήσεων Tηλεπληροφόρησης ή Μεταβίβασης κλήσεων ή Διεθνών κλήσεων

•

Παραπομπή κλήσεων σε ανακοίνωση για αλλαγή ή ακύρωση αρ. τηλεφώνου μετά από αίτηση του πελάτη (ισχύει για 2 μήνες)

•

Μεταβίβαση Κλήσης όταν το τηλέφωνο είναι εκτός λειτουργίας, σε
οποιοδήποτε άλλο αριθμό σταθερό ή κινητό - Ενεργοποιήστε τη διευκόλυνση
ώστε στην περίπτωση που το τηλέφωνο σας είναι εκτός λειτουργίας οι κλήσεις θα
μεταφερθούν αυτόματα στον αριθμό που καθορίσατε.

*94 (8αψήφιος αριθμός τηλεφώνου)#

#95#

