คำนำ

Introduction

บริษทั โฟนนิค (ประเทศไทย) ขอขอบคุณที่
ท่านให้การสนับสนุน ผลิตภัณฑ์ตู้สาขาโทรศัพท์
PHONIK ให้เป็นส่วนหนึ่งในการตอบสนองด้าน
การติดต่อสือ่ สารของธุรกิจของท่าน
ตูส้ าขาโทรศัพท์ PHONIK ถูกออกแบบให้
สามารถใช้งานได้หลากหลายรูปแบบ ตามความ
ต้องการของผูใ้ ช้งานสูงสุด
สำหรับคำสั่งการใช้งานของ ตูส้ าขาโทรศัพท์
เวอร์ชัน 5 นี้ สามารถเปลี่ยนแปลง/แก้ไขได้ ซึ่ง
ตัวอย่างในคู่มือนี้ใช้ค่าตามที่โรงงานกำหนดให้
เนื่องจากปัจจุบันมีการเปลี่ยนแปลงที่รวดเร็ว
ของเทคโนโลยีสื่อสาร โฟนนิคจึงได้ออกแบบให้
ตู ้ ส าขาโทรศั พ ท์ แ ต่ ล ะรุ ่ น สามารถพิ ม พ์ ค ู ่ ม ื อ
ประจำตู้รุ่นนั้นๆ ได้ เมื่อท่านต่อเครื่องพิมพ์เข้า
กับตู้ และกดคำสั่ง * 5 5 0 0 #เพื่อพิมพ์
ดัชนีการใช้งาน
คู่มือเล่มนี้ ถูกออกแบบให้ผู้ใช้งานสามารถ
อ่านเฉพาะเรื่องที่ต้องการ และโปรแกรมอื่น ๆ ที่
เกี่ยวข้อง จากนั้นจึงค่อยอ่านในหัวข้ออื่นที่สนใจ
เพื่อให้ท่านสามารถประยุกต์ใช้งานระบบ ได้เต็ม
ประสิทธิภาพ และเต็มสิทธิประโยชน์ที่ควรได้รับ

PHONIK would like to take this opportunity,
thank you for purchasing the PHONIK Version.3

PHONIK goal is attempt to do the best
quality and more quality product to served client
requirement.

Built-in Operation Index is directed print
out to the printer by press *5500#

This manual helps you to have an ultimate
profitable by using PHONIK Version.3

.
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Manual usage

การใช้งานโทรศัพท์
A โทรออก/โทรภายใน/ห้ามโทร/จองสาย/คอยสาย
¨ โทรออกแบบไม่เจาะจงสายนอก
¨ โทรออกแบบเจาะจงกลุม
่ สายนอก
¨ โทรออกแบบเจาะจงสายนอก
¨ โทรออกด้วยหมายเลขย่อ
¨ โทรออกหมายเลขสุดท้าย,บวกหนึง่ ,ลบหนึง่
¨ จองสายโทรออก
¨ ห้ามโทรออก
¨ ยกเลิก ห้ามโทรออก/จำกัดวงเงิน
¨ โทรติดต่อภายใน
¨ โทรติดต่อโอเปอเรเตอร์
¨ ยกเลิก/เข้าเป็นสมาชิกของกลุม่
¨ โทรติดต่อด้วยหมายเลขสายด่วน
¨ ดักฟัง
¨ แทรกสาย
¨ รอสายภายใน
¨ จองสายภายใน

B โทรเข้า/โอนสาย/พักสาย/ประชุม
§ โทรเข้า
§ พักสาย
§ พักสายนอกโดยปาร์คสาย
§ โอนสาย
§ โอนสายนอกกรณีตดิ ตัง้ หลัง Host PBX
§ โอนสายไปที่ OGM
§ โอนสาย ให้สายนอกคุยกับสายนอก
§ ประกาศเรียกออกเครื่องขยายเสียง
§ ประกาศเรียกออกเครือ่ งคีย์
y รับสายจากเครือ่ งคียท
์ อ่ี อกประกาศ
y รับสายทีเ่ รียก
y รับสายแทนเครือ่ งอืน
่
y รับสายทีม
่ าคอย
y รับสายทีพ
่ กั ไว้
y รับสายประกาศเรียกจากเครือ่ งภายใน
y รับสายนอกจากการปาร์คสาย
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USAGE
A Outward dialing/Intercom/Lock/Booking/Waiting
¨ Outward dialing.
¨ Individual Co. group dialing.
¨ Speed dialing.
¨ System/Personal Speed Dialing
¨ Last number, plus one, minus one dialing.
¨ CO. line booking. (Camp On)
¨ Lock outward dialing.
¨ Unlock outward dialing/credit limit.
¨ Inter-office calling.
¨ Call operator.
¨ Lock-out / Lock-in Hunting
¨ Hot-line calling.
¨ Observation.
¨ Intrusion to internal line.
¨ Call waiting.
¨ Inter-office booking. (Camp on).

B Incoming/Call transfer/Call on hold/Conference
§ Incoming.
§ Call on hold.
§ Co.Line parking
§ Call transfer.
§ Transfer after Host PBX.
§ Transfer To OGM
§ Transfer CO To CO
§ External Paging.
§ Paging to Key-Telephone.

y Receive Key-Telephone.
y Answer the call.
y Call pickup.
y Pickup waiting line.
y Call pickup the holding line.
y Page Answering.
y Pickup parking line.
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กำหนดประกาศภายใน
ยกเลิก ประกาศภายใน
[ ห้ามรบกวน ทีเ่ ครือ
่ งใดๆ
[ ห้ามรบกวน จากสายนอก ทีเ่ ครือ
่ งใดๆ
[ ห้ามรบกวน จากสายใน ทีเ่ ครือ
่ งใดๆ
[ ยกเลิก ฝากสายและห้ามรบกวน ทีเ่ ครือ
่ งใดๆ
[ ยกเลิก ฝากสายและห้ามรบกวน ทัง้ ระบบ
[ ฝากรับสายแทน
[ ฝากรับสายแทนทีเ่ ครือ
่ งอืน่
[ ฝากรับสายแทนจากสายในทีเ่ รียก
[ ฝากรับสายแทนจากสายนอกทีเ่ รียก
[ ฝากสายกระดิง่ ต้นทางดังพร้อมปลายทาง
[ ตัง้ ค่ารับสายใน Hunting Group
v ประชุม/สนทนาสลับสาย 1 สายใน 2 สายนอก
v ประชุม/สนทนาสลับสาย 2 สายใน 1 สายนอก
v แทรกสายหรือประชุมไม่จำกัดสายใน
C ระบบฝากข้อความ/ปลุก/มินบิ าร์/รหัสประจำเครือ่ ง
B ฝากข้อความ
B ฟังข้อความ
B ขณะฟังข้อความระบบฝากข้อความ
B ตัง้ รหัสผ่านของระบบฝากข้อความ
B ลบรหัสผ่านของระบบฝากข้อความ
B กำหนดเสียงเตือนระบบฝากข้อความ
B ยกเลิก เสียงเตือนระบบฝากข้อความ
È ตัง้ เวลาปลุกเครือ่ งตนเอง
È ตัง้ เวลาปลุกให้เครือ่ งอืน
่
È ยกเลิก เวลาตัง้ ปลุกเครือ่ งตนเอง
È ยกเลิก เวลาตัง้ ปลุกให้เครือ่ งอืน
่
È สอบถามหมายเลขเครือ่ งตนเอง
È สอบถามหมายเลขพอร์ตตนเอง
È สอบถามเวลาปัจจุบน
ั
È สอบถามวงเงินทีใ่ ช้
È ยกเลิกวงเงินทีใ่ ช้ไปทัง้ หมด
È สอบถามค่าไฟฟ้าทีใ่ ช้ไป
¨ บันทึกค่ารายการ mini bar
± ตัง้ รหัสประจำเครือ
่ง
± ยกเลิก รหัสประจำเครือ
่ งตนเอง
± โทรออกด้วยรหัสประจำเครือ
่ง
± ตัง้ รหัส/ยกเลือกรหัสผ่านสำหรับการต่อสาย
± ใช้รหัส สำหรับการโทร
± โทรออกด้วยรหัส
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Announcement.
Cancel announcement.
[ Do Not Disturb.
[ Do Not Disturb from incoming call.
[ Do Not Disturb from internal call.
[ Cancel Do Not Disturb and call forwarding.
[ Cancel Do Not Disturb and call forwarding all.
[ Follow me.
[ Call forward.
[ Call forwarding from internal call.
[ Call forwarding from external call.
[ Parallel call
[ Select hunting port.
v Conference / call splitting 1 internal and 2 externals.
v Conference / call splitting 2 internals and 1 external.
v Intrusion or unlimited internal conference.
C Voice mail/Morning Call/Mini Bar/ ID. Code
B Recording message.
B Checking message.
B Access Voice Mail.
B Password assignment.
B Password changing.
B On voice mail alert sentence.
B Off voice mail alert sentence.
È Wakeup setting.
È Wakeup setting by operator.
È Cancel yours morning call setting.
È Cancel morning call setting by operator.
È Tell extension number.
È Tell extension port.
È Tell the time.
È Tell used credit.
È Clear money expense all.
È Tell erictric credit..
¨ Input mini bar.
± Set your own ID code.
± Clear your own ID code.
± ID code access dialing.
± Set/Clear call screen password.
± Set call screen.
± Account Code
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D เกีย่ วกับระบบ
¨ เลือกการทำงานแบบกลางวัน/กลางคืน
¨ ลบประโยคทีใ่ ช้ทง้ั หมด
¨ บันทึก/ฟังเสียงในตู้
¨ บันทึก/ฟังเสียงระบบ
¨ บันทึก/ฟังเสียงตอบรับจากสายนอก
¨ เลือกกำหนดภาษา
¨ เลือกเสียงเพลงพักสาย
¨ บันทึก/ฟังเสียงเพลงพักสาย
¨ ทดสอบสัญญาณกระดิง่

ปิด/เปิดการทำงานของรีเลย์
ควบคุมการเปิด/ปิดไฟฟ้า
¨ บันทึกหมายเลขย่อส่วนตัว
กำหนดสถานะของห้อง
E รายงานและการพิมพ์
¬ พิมพ์การใช้โทรศัพท์, mini bar ระบุหมายเลขสายใน
¬ พิมพ์การใช้โทรศัพท์, mini bar ระบุหมายเลขนำหน้าสายใน
¬ พิมพ์การใช้โทรศัพท์ ระบุสายนอก
¬ พิมพ์การใช้โทรศัพท์ เรียงตามลำดับรายการ
¨ ย้ายตำแหน่งการพิมพ์ขอ้ มูลอัตโนมัติ
¨ บันทึกวันทีใ่ นค่ารายการใบแจ้งหนี้
¨ บันทึกจำนวนเงินในรายการ
¬ พิมพ์ใบแจ้งหนี้
¬ พิมพ์รายงานการจำกัดวงเงิน
¬ พิมพ์รายงานการใช้งาน ECS ทัง้ หมด.
¬ พิมพ์รายงานการใช้ผลรวม Event ต่อ 1 Record
¬ พิมพ์รายงานการใช้งานค่าใช้จา่ ยรวม
¬ พิมพ์รายงานการใช้งาน ECS ทัง้ หมด.
¬ พิมพ์รายงานการใช้ผลรวม Event ต่อ 1 Record
¬ พิมพ์รายงานการใช้งานค่าใช้จา่ ยรวม
¬ รายงานระบบ / พิมพ์รายงานค่าทีโ่ ปรแกรมไว้
¬ รายงานระบบ / พิมพ์คม
ู่ อื ต่างๆ
¬ รายงานระบบ / รายงานบริการ
¬ คำนวณเงินทีใ่ ช้
¬ การควบคุมเครือ่ งพิมพ์/การพิมพ์
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D System setting.
¨ Day /night service.
¨ Clear all user sentence
¨ Record / playback sentence
¨ Record / playback system
¨ Record / playback for outgoing message
¨ Set voice language
¨ Record / Listen music on hold
¨ Listen in-external music on hold
¨ Ringing test.

Off/On relay control.
Energy Control.
¨ Store personal speed dialing number.
Set room type.
E Report And Printing
¬ Print SMDR., mini bar order by extension no.
¬ Print SMDR., mini bar order by prefix extension no.
¬ Print SMDR. order by co. line.
¬ Print transaction SMDR.
¨ Setting recorded data for automatic SMDR.
¨ Invoice setting date.
¨ Setting total amount.
¬ Print Bill.
¬ Print credit limit usage.
¬ Print ECS.
¬ Print ECS.
¬ Print ECS.
¬ Print the system parameter.
¬ Print the system parameter.
¬ Print the system parameter.
¬ System report / Print the system parameter.
¬ System report / Print system manual.
¬ System report / Service report.
¬ Calculate used money again.
¬ Control printer.
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F คูม่ อื การใช้งาน Web Page การ์ด IPX
การเข้าใช้งาน Web Page การ์ด IPX
แสดงสถานะของ Channel ต่างๆ
แสดงสถานะ SIP ในระบบ
กำหนดการเรียกใช้เลขนำหมูข่ อง SIP Phone
กำหนดเส้นทางโทรออกของ SIP Phone
กำหนดจำนวนเส้นทางโทรออก ของ Account
กำหนดช่องทางการเชือ่ มต่อ Tieline
กำหนดเกณฑ์การรับ/ส่งสัญญาณเสียง
แสดงรายละเอียดของระบบ
การปรับปรุง Firmware ให้ทนั สมัย
I ดัชนี
ดัชนีสญ
ั ลักษณ์ประกอบการใช้งาน
ดัชนีการใช้งาน
ดัชนีการโปรแกรม
รูปแบบข้อมูลตูส้ าขา
สัญญาณและกระดิง่

F Mannul IPX Web Page.
F-2
F-3
F-4
F-5
F-7
F-11
F-12
F-13
F-14
F-18
I-1
I-2
I-3
I-7
I-16
I-18

First time login
Active channel
SIP status
SIP hunting
SIP trunk route
Trunk Setting
Tieline Setting
Driver Parameters
System info
Up firmware
I Index
Icon illustration index.
Feature index.
Programming index.
Pattern SMDR
Tone and Ringing Signal.

วิธีการใช้คู่มือ
1. คูม่ อื ประกอบการใช้งาน
ตูส้ าขาโทรศัพท์ ตระกูล IP-PBX ซึง่ ประกอบด้วย
Crystal, JSD-Compact-III, JUPITER, DIAMOND3
และ NEW PLATINUM เป็นนวัตกรรมทีถ่ กู วิจยั และ
พัฒนาขึน้ เพือ่ รองรับการใช้งานหลากหลาย และ
สลับซับซ้อน ดังนัน้ เพือ่ ให้การใช้งาน ตอบสนอง
ความต้องการอย่างสมบูรณ์ จึงควรจะศึกษาคูม่ อื
ทัง้ หมดอย่างละเอียด ในคูม่ อื เล่มนีจ้ ะประกอบ
ไปด้วยเนือ้ หาต่าง ๆดังนี้
คูม่ อื ใช้งาน
ดัชนีใช้งาน
ดัชนีโปรแกรม
2. การใช้ 2 ภาษา
เนือ่ งจากศัพท์ภาษาอังกฤษทีป่ รากฏในคูม่ อื นี้ จะ
เป็นศัพท์ทางเทคนิค ซึง่ เมือ่ แปลเป็นภาษาไทย
จะทำให้ความหมายของตูส้ าขาโทรศัพทเปลีย่ นไป
ดังนัน้ ทาง PHONIK จึงได้จดั ทำคูม่ อื เป็นสองภาษา
และ เพือ่ ให้ผสู้ นใจสามารถนำความรูพ้ น้ื ฐานนีไ้ ป
ศึกษาระบบโทรคมนาคมระดับสูง ทีส่ ลับซับซ้อน
ต่อๆไป
3. การใช้งานแต่ละคำสัง่ จะมีรายละเอียด วิธกี ารใช้
งาน ระดับของผูใ้ ช้การเชือ่ มโยงไปคำสัง่ อืน่ และ
โปรแกรมเกีย่ วข้องทีส่ ำคัญ
4. ในตอนท้ายของหนังสือเล่มนีย้ งั ได้รวบรวม ดัชนี
การใช้งาน ดัชนีการโปรแกรม รูปแบบและข้อมูล
การพิมพ์ รายงานการใช้โทรศัพท์ เพือ่ ใช้อา้ งอิง
ด้วยการพัฒนาทีไ่ ม่หยุดนิง่ คำสัง่ หรือโปรแกรม
การใช้งานต่างๆ อาจจะมีการแก้ไข/เปลีย่ นแปลง
เพิม่ เติมตลอดเวลา
ดังนัน้ เพือ่ ประโยชน์ของผูใ้ ช้งานสูงสุดจึงได้จดั ทำ
Built-In Manual เพือ่ ให้ผใู้ ช้งานสามารถพิมพ์ดชั นี
การใช้งาน และดัชนีการโปรแกรมใหม่ลา่ สุดจาก
ภายในตู้ แล้วยังสามารถเก็บคูม่ อื การใช้งานไว้
ร่วมกับตูส้ าขาได้ตลอดเวลา

.

A. โทรออก, โทรภายใน, ห้ามโทร, จองสาย, คอยสาย
Outward dialing, Inter-office, Lock,
Booking, Waiting
หน้า/Page
9
*8[1-8]
*80[01-99]
*7[00-49]
*7[500-999]
*6
#1
#2
*6 [When busy]
*501#[ID code]#
*501*[Ext. No.]#
*50*1#
*502#[ID code]#
*502*[Ext.No.]#
*50*2#
[Ext.no]
0
*5100#
*5101#
0
1
3
6

[When busy]
[When busy]
[When busy]
[When busy]

โทรออกแบบไม่เจาะจงสายนอก
โทรออกแบบเจาะจงกลุม่ สายนอก
โทรออกแบบเจาะจงสายนอก
โทรออกด้วยหมายเลขย่อส่วนตัว
โทรออกด้วยหมายเลขย่อส่วนรวม
โทรออกด้วยหมายเลขสุดท้าย
โทรออกด้วยหมายเลขสุดท้ายบวกหนึง่
โทรออกด้วยหมายเลขสุดท้ายลบหนึง่
จองสายโทรออก
ห้ามโทรออกทีเ่ ครือ่ งตนเอง
ห้ามโทรออกเครือ่ งอืน่
ห้ามโทรออกทุกเครือ่ ง
ยกเลิก ห้ามโทรออกทีเ่ ครือ่ งตนเอง
ยกเลิก ห้ามโทรออกและจำกัดวงเงินให้เครือ่ งอืน่
ยกเลิก ห้ามโทรออกและจำกัดวงเงินทุกเครือ่ ง
โทรติดต่อภายใน
โทรติดต่อโอเปอร์เรเตอร์
ยกเลิกการเป็นสมาชิกของกลุม่
เข้าเป็นสมาชิกของกลุม่
โทรติดต่อด้วยหมายเลขสายด่วน
ดักฟัง
แทรกสายภายใน
รอสายภายใน
จองสายภายใน
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Automatic outward dialing.
Trunk group outward dialing
Individual Co. Group dialing.
Personal speed dialing.
System speed dialing.
Last number redial.
Last number plus one redial.
Last number minus one redial.
CO. line booking. (Camp On)
Lock outward dialing.
Lock Ext. No. outward dialing.
Lock all extension outward dialing.
Unlock outward dialing.
Unlock Ext.No. outward dialing and credit limit.
Unlock all outward dialing and credit limit.
Inter-office calling.
Operator calling.
Lock-out hungting.
Lock-in hunting
Hot-line calling.
Observation
Intrusion to internal line.
Call waiting
Inter-office booking. [Camp on]

A-2
A-3
A-4
A-5
A-5
A-6
A-6
A-6
A-7
A-8
A-8
A-8
A-9
A-9
A-9
A-10
A-11
A-12
A-12
A-13
A-14
A-14
A-15
A-16

A. โทรออก/โทรภายใน/ห้ามโทร/จองสาย/คอยสาย

Outward dialing/Interoffice/Lock/Booking/Waiting

1. โทรออกแบบไม่เจาะจงสายนอก
ระดับผูใ้ ช้/User level

1. Automatic outward dialing.

~ All users { Control group { System control { Printing control { Relay control

For each extension can automatically select an
idle Co. Group to make a call.

การขอสัญญาณโทรออก ด้วยเครือ่ งโทรศัพท์ภายใน
ระบบจะหาสายนอกทีว่ า่ งให้อตั โนมัติ เมือ่ ได้สญ
ั ญาณ
สายว่างสามารถกดหมายเลขทีต่ อ้ งการได้ทนั ที โดยมี
เงือ่ นไขตามระดับความสามารถในการโทรออก ของ
สายภายในและสายนอกนัน้ ๆ (การขอสัญญาณโทรออก
แต่ละครัง้ ระบบจะวนหาสายนอกในกลุม่ ทีก่ ำหนดไว้
โดยเริม่ หาจากลำดับล่าสุดทีร่ ะบบใช้ จนกว่าจะพบ
สายว่าง)

วิธใี ช้
1.
2.
3.
4.
5.
6.

ยกหูโทรศัพท์ หรือกด “Speaker Phone”
กดหมายเลข “9” ( โทรผ่าน modem ใช้ “9,” )
คอยสัญญาณสายนอกว่าง
กดหมายเลขปลายทางที่ต้องการ
สนทนาเมื่อกับปลายทางที่รับสาย
วางหูโทรศัพท์เมื่อสิ้นสุดการสนทนา

1.
2.
3.
4.
5.
6.

หมายเหตุ

Operation
Lift the handset or press “Speaker Phone”.
Press “9”.
Wait for dial tone from Co. line.
Press the destination phone number.
Start talking.
Hang up upon completion of the conversation.

Comment

ª เมือ่ กด “ 9 ” แล้วได้ยน
ิ เสียง

ª The

“ 9 ” dialed, you will hear following tone.
- Dial tone
: Co. line is captured.
- Busy tone
: all Co. lines are busy.
- Silent
: no signal from Co. line.
- Reorder tone : access denied command.

-Dial Tone : (เสียงแมวกรนจากสายนอก)
แสดงว่าได้สายนอกแล้ว สามารถกดเลขหมาย
ปลายทางที่ต้องการ
-Busy Tone : (เสียงสายไม่วา่ งจากตูส้ าขา)
แสดงว่าสายนอกทีอ่ ยูถ่ กู ใช้งานเต็มทุกสายแล้ว
-สัญญาณเงียบ : แสดงว่าสายนอกเสียหรือไม่ตอ่ ไว้
-Reorder Tone : (เสียงผิดพลาด จากตูส้ าขา)
แสดงว่าเครือ่ งภายในนัน้ ไม่สามารถใช้งานคำสัง่ นี้
ª โปรแกรมเกีย่ วข้องทีส่ ำคัญ
-กำหนดกลุ่มสายนอก P101
ª หากมีการคิดเงินสำหรับการโทรออกสายนอกกรุณา
ศึกษาวิธกี ารเก็บบันทึกข้อมูลการโทรออก และรายงาน
การคิดเงินให้ละเอียด เพือ่ ผลประโยชน์ของการใช้งาน

ª Programming

- Co. Group Assignment P101.
ª Before use billing system feature, please study
how to record and report in programming manual.
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A. โทรออก/โทรภายใน/ห้ามโทร/จองสาย/คอยสาย

Outward dialing/Interoffice/Lock/Booking/Waiting

2. โทรออกแบบเจาะจงกลุม่ สายนอก
ระดับผูใ้ ช้/User level

2. Trunk group outward dialing.

~ All users { Control group { System control { Printing control { Relay control

การขอสัญญาณโทรออก ด้วยเครือ่ งโทรศัพท์ภายใน
แบบเจาะจงเฉพาะกลุม่ สายนอกทีต่ อ้ งการ (81-88) ระบบ
จะหาสายนอกทีว่ า่ งในกลุม่ ทีเ่ ลือกให้โดยอัตโนมัติ เมือ่ ได้
สัญญาณสายว่าง สามารถกดหมายเลขทีต่ อ้ งการได้ทนั ที
โดยมีเงือ่ นไข ตามระดับความสามารถในการโทรออกของ
สายภายในและสายนอกนัน้ ๆ (การขอสัญญาณโทรออก
แต่ละครัง้ ระบบจะวนหาสายนอกในกลุม่ นัน้ ๆ โดยเริม่ หา
จากลำดับล่าสุดที่ระบบใช้จนกว่าจะพบสายว่าง)

Co. groups can be selected individually. (81-88)

วิธีใช้
ยกหูโทรศัพท์ หรือกด “Speaker Phone”
กดหมายเลขกลุม่ สายนอกทีต่ อ้ งการ “ *81–*88 ”
คอยสัญญาณสายนอกว่าง
กดหมายเลขปลายทางที่ต้องการ
สนทนาเมื่อกับปลายทางที่รับสาย
วางหูโทรศัพท์เมื่อสิ้นสุดการสนทนา

Operation
Lift the handset or press “Speaker Phone”.
Press trunk-calling group “ *81–*88 ”.
Wait for dial tone from Co. line.
Press the phone number.
Start talking.
Hang up upon completion of the conversation.

1.
2.
3.
4.
5.
6.

1.
2.
3.
4.
5.
6.

หมายเหตุ

Comment

ª โปรแกรมเกี่ยวข้องที่สำคัญ

ª Programming

- กำหนดกลุม่ สายนอก P101
- กำหนดลำดับการเรียกสายนอก-1. P104
- กำหนดลำดับการเรียกสายนอก-2. P105
กำหนดจากโรงงาน
กด 81 จะได้สายนอกกลุ่มที่ 1
กด 82 จะได้สายนอกกลุ่มที่ 2
กด 83 จะได้สายนอกกลุ่มที่ 3
…
กด 88 จะได้สายนอกกลุ่มที่ 8
- ระดับการโทรออกของกลุม่ สายนอก (กลางวัน) P116
- ระดับการโทรออกของกลุม่ สายนอก (กลางคืน) P117
- ระดับการโทรออกของกลุม่ สายใน (กลางวัน) P226
- ระดับการโทรออกของกลุม่ สายใน (กลางคืน) P227
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- Group Of Co. Line. P101
- Trunk Access-1. P104
- Trunk Access-2. P105
Default setting
Press 81 for Co. Group 1
Press 82 for Co. Group 2
Press 83 for Co. Group 3
…
Press 88 for Co. Group 8
- Class Of Trunk (Day). P116
- Class Of Trunk (Night). P117
- Class Of Service Ext.Group Assign (Day).P226
- Class Of Service Ext.Group Assign (Night).P227

A. โทรออก/โทรภายใน/ห้ามโทร/จองสาย/คอยสาย

Outward dialing/Interoffice/Lock/Booking/Waiting

3. โทรออกแบบเจาะจงสายนอก
ระดับผูใ้ ช้/User level

~ All users { Control group

3. Individual outward dialing.
{ System control { Printing control { Relay control

การขอสัญญาณโทรออก ด้วยเครือ่ งโทรศัพท์ภายใน
แบบเจาะจงสายนอกที่ต ้องการ (01-99) ระบบจะ
วนหาสายนอกทีเ่ ลือกให้โดยอัตโนมัติ เมือ่ ได้สญ
ั ญาณ
สายว่าง สามารถกดหมายเลขทีต่ อ้ งการได้ทนั ที โดยมี
เงือ่ นไข ตามระดับความสามารถในการโทรออกของสาย
ภายในและสายนอกนัน้ ๆ

Co. Line can be selected individually. (01-99)

วิธีใช้
ยกหูโทรศัพท์ หรือกด “Speaker Phone”
กดหมายเลข “ * 8 0 ”
กดหมายเลขสายนอกทีต่ อ้ งการ “ 01 – 99 ”
คอยสัญญาณสายนอกว่าง
กดหมายเลขปลายทางที่ต้องการ
สนทนาเมือ่ กับปลายทางทีร่ บั สาย
วางหูโทรศัพท์เมือ่ สิน้ สุดการสนทนา

Operation
Lift the handset or press “Speaker Phone”.
Press “ * 8 0 ”
Press trunk-calling group “ 01 – 99 ”.
Wait for dial tone from Co. line.
Press the phone number.
Start talking.
Hang up upon completion of the conversation.

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

หมายเหตุ

Comment

ª โปรแกรมเกีย่ วข้องทีส่ ำคัญ

ª Programming

- กำหนดลำดับการเรียกสายนอก-1. P104
- กำหนดลำดับการเรียกสายนอก-2. P105

- Trunk Access-1. P104
- Trunk Access-2. P105
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A. โทรออก/โทรภายใน/ห้ามโทร/จองสาย/คอยสาย

Outward dialing/Interoffice/Lock/Booking/Waiting

4. โทรออกด้วยหมายเลขย่อ
ระดับผูใ้ ช้/User level

4. Speed dialing

~ All users { Control group { System control { Printing control { Relay control

การโทรออกด้วยหมายเลขย่อส่วนตัว (700-749)
และหมายเลขย่อส่วนรวม (7500-7999) เมือ่ กดหมาย
เลขย่อระบบจะขอสัญญาณโทรออกสายนอกตามหมาย
เลขทีก่ ำหนด เมือ่ ได้สญ
ั ญาณว่างแล้วระบบจะโทรออกไป
ยังเลขหมายปลายทางโดยอัตโนมัติ
ดู… บันทึกหมายเลขย่อ

Personal speed dial (700-749) and system
speed dial (7500-7999)

Refer… Store speed dialing number.

หมายเลขย่อส่วนตัว
Personal

หมายเลขย่อส่วนรวม
System

วิธใี ช้

Operation

1. ยกหูโทรศัพท์ หรือกด “Speaker Phone”
กดรหัสหมายเลขย่อส่วนตัว “ * 700-749 ”
กดรหัสหมายเลขย่อส่วนรวม “ * 7500-7999 ”
(ระบบจะโทรออกด้วยหมายเลขทีก่ ำหนดไว้แล้ว)
2. คอยสัญญาณตอบรับจากปลายทาง
3. สนทนาเมือ่ ปลายทางรับสาย
4. วางหูโทรศัพท์เมือ่ สิน้ สุดการสนทนา

1. Lift the handset or press “Speaker Phone”.
Press code
- Personal speed dial “ * 700-749 ”
- System speed dial “ *7500-7999 ”
2. Wait for ring back tone from Co. line.
3. Start talking.
4. Hang up upon completion of the conversation.

หมายเหตุ

Comment

ª หมายเลขย่อส่วนตัว 700-749 กำหนดได้ 16 เครื่อง

ª Personal

speed dial assign to 16 extension.
- Store Personal Speed Dial NO. “ *57[00-49]… ”
ª Programming
- Personal Memory Assignment. P024

- วิธบี นั ทึกหมายเลขย่อส่วนตัว “ *57[00-49]… ”
ª โปรแกรมเกีย่ วข้องทีส่ ำคัญ
- กำหนดเลขหมายใช้หมายเลขย่อส่วนตัว P024
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A. โทรออก/โทรภายใน/ห้ามโทร/จองสาย/คอยสาย

Outward dialing/Interoffice/Lock/Booking/Waiting

5. โทรออกด้วยหมายเลขสุดท้าย,บวกหนึ่ง,ลบหนึ่ง
ระดับผูใ้ ช้/User level

5. Last number, plus one, minus one redial.

~ All users { Control group { System control { Printing control { Relay control

ระบบจะจำหมายเลขสุดท้ายทีโ่ ทรติด หรือโทรไม่ตดิ
ก็ตาม เช่น โทรออกครัง้ สุดท้ายด้วยหมายเลข
“ 9025258712 ”ระบบจะโทรออกครั้งต่อไปโดยอ้างอิง
หมายเลขนี้ ได้ดังนี้
-โทรออกหมายเลขสุดท้ายระบบจะโทรออกอัตโนมัติ
ด้วยหมายเลข “9025258712”
-โทรออกหมายเลขสุดท้ายบวกหนึง่ ระบบจะโทรออก
อัตโนมัติด้วยหมายเลข “9025258713”
-โทรออกหมายเลขสุดท้ายลบหนึง่ ระบบจะโทรออก
อัตโนมัติด้วยหมายเลข “9025258711”

The system memory the last outward dialing
number to apply to redialing. Example: the last
outward dialing number is “9025258712”.
-Last number dialing.
The outward dialing number is “9025258712”.
-Last number plus one dialing.
The outward dialing number is “9025258713”.
-Last number minus one dialing.
The outward dialing number is “9025258711”.

หมายเลขสุดทาย
Last number dialing
หมายเลขสุดทายบวกหนึ่ง
Last number plus one
หมายเลขสุดทายลบหนึ่ง
Last number minus one

วิธใี ช้

Operation

1. โทรออกครัง้ สุดท้าย แล้ววางหูโทรศัพท์
2. ยกหูโทรศัพท์ หรือกด “Speaker Phone”
3. เลือกโทรออกด้วย
-หมายเลขสุดท้าย
: กดหมายเลข “ * 6 ”
-หมายเลขสุดท้ายบวกหนึ่ง : กดหมายเลข “ # 1 ”
-หมายเลขสุดท้ายลบหนึ่ง : กดหมายเลข “ # 2 ”
4. ระบบจะโทรออกตามที่เลือก
5. คอยสัญญาณเรียกจากสายนอก
6. สนทนาเมื่อปลายทางรับสาย
7. วางหูโทรศัพท์เมื่อสิ้นสุดการสนทนา

1. Last number dialed and hang up.
2. Lift the handset or press “Speaker Phone”.
3. Select function:
-Last number dialing
: Press “ * 6 ”
-Last plus one number dialing : Press “ # 1 ”
-Last minus one number dialing : Press “ # 2 ”
4. System will automatically redial.
5. Wait for ring back tone from Co. line.
6. Start talking.
7. Hang up upon completion of the conversation.

หมายเหตุ

Comment

ª สามารถโทรออกด้วยการกด

ª Dial code “6” one touch if this code is free from

“6” ครัง้ เดียวหาก
รหัสนั้นไม่ถูกนำไปใช้เป็นอย่างอื่น
ª ใช้ได้ทุกเครื่องโดยไม่ต้องโปรแกรม

other feature.
ª All Extension can operate this function with out
program.
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A. โทรออก/โทรภายใน/ห้ามโทร/จองสาย/คอยสาย

Outward dialing/Interoffice/Lock/Booking/Waiting

6. จองสายโทรออก
ระดับผูใ้ ช้/User level

6. CO. line booking. (Camp On)
~ All users { Control group { System control { Printing control { Relay control

If the outside line you have request is busy, you
can book that line. If that line become free, the system
will call back automatically.
Refer…- Outward dialing.,
- Individual Co. group dialing.,
- Speed dialing.,
- Last number, plus one, minus one dialing.,
- Last number plus one dialing.,
- Last number minus one dialing.,
- ID code dialing.

เมือ่ ขอสัญญาณโทรออกครัง้ ใดๆ แล้ว ได้สญ
ั ญาณ
สายนอกไม่วา่ ง ผูโ้ ทรสามารถขอจองสายนอก เมือ่ ใด
ที่ว่างระบบจะเรียกกลับอัตโนมัติ
ดู… -โทรออกแบบไม่เจาะจงสายนอก,
-โทรออกแบบเจาะจงสายนอก,
-โทรออกด้วยหมายเลขย่อ,
-โทรออกด้วยหมายเลขสุดท้าย,บวกหนึ่ง,ลบหนึ่ง,
-โทรออกด้วยหมายเลขสุดท้ายบวกหนึ่ง,
-โทรออกด้วยหมายเลขสุดท้ายลบหนึ่ง,
-โทรออกด้วยรหัสประจำเครือ่ ง

วิธใี ช้

Operation

1. หลังจากการขอสัญญาณโทรออก แล้วสายนอก
ไม่วา่ ง ผูโ้ ทรสามารถขอจองสายนอกโดย
- กด “ 6 ”
2. วางหู
3. เมือ่ สายนอกว่าง ระบบจะส่งสัญญาณกระดิง่ กลับ
มาให้ผู้ที่ต้องการโทรออก
4. ยกหูโทรศัพท์ หรือกด “Speaker Phone”
5. ได้รับสัญญาณพร้อมโทรจากสายนอก
6. โทรออกด้วยหมายเลขปลายทางได้ทันที
7. สนทนาเมื่อปลายทางรับสาย
8. วางหูโทรศัพท์เมื่อสิ้นสุดการสนทนา

1. Outward dialing is busy.

2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

หมายเหตุ

- Press “ 6 ”.
Hang up.
When Co. line is captured. Ringing is recall for
outward maker.
Lift the handset or press “Speaker Phone”.
Hearing dial tone from Co. line.
Press the phone number.
Start talking.
Hang up.

Comment
ª All outward dialing type.

ª โทรออกได้ทกุ แบบ เช่น 9 , *81 , …
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A. โทรออก/โทรภายใน/ห้ามโทร/จองสาย/คอยสาย

Outward dialing/Interoffice/Lock/Booking/Waiting

7. ห้ามโทรออก

7. Lock outward dialing.

ระดับผูใ้ ช้/User level

{ All users ~ Control group { System control { Printing control { Relay control

เมื่อต้องการห้ามใช้โทรศัพท์โทรออกที่เครื่องใดๆ
Block extension to make outward dialing.
1. Lock outward dialing.
1. ห้ามโทรออกที่เครื่องตนเอง
ระดับผูใ้ ช้/User level ~ All users { Control group { System control { Printing control { Relay control
ป้องกันการโทรออก จากผูไ้ ม่ทราบรหัสประจำเครือ่ ง
Lock your extension to make outward dialing.
Refer… ID code setting.
ดู… ตัง้ รหัสประจำเครือ่ ง
2. Lock Ext. No. outward dialing.
2. ห้ามโทรออกเครื่องอื่น
ระดับผูใ้ ช้/User level { All users ~ Control group { System control { Printing control { Relay control
Lock specific extension to make outward dialing.
ผู้ดูแลระบบต้องการไม่ให้ห้องที่กำหนดโทรออก
3. Lock all outward dialing.
3. ห้ามโทรออกทุกเครื่อง
ระดับผูใ้ ช้/User level { All users ~ Control group ~ System control { Printing control { Relay control
Lock all extension to make outward dialing.
ห้ามทุกเครื่องในระบบโทรออก
Refer… ID code dialing.
ดู… โทรออกด้วยรหัสประจำเครือ่ ง

หามโทรออกที่เครื่องตนเอง +ID code
Lock outward dialing. +ID code
หามโทรออกเครื่องอื่น
Lock x-ext. outward dialing.
หามโทรออกทุกเครื่อง
Lock all outward dialing.

วิธใี ช้

Operation

1. ยกหูโทรศัพท์ หรือ กดปุม่ “SP-Phone”
2. เลือกการห้ามโทรออก
- ห้ามโทรออกทีเ่ ครือ่ งตนเอง
กด “ * 5 0 1 # [ID code] # ”
- ห้ามโทรออกเครือ่ งอืน่
กด “ * 5 0 1 * [Ext. No.] # ”
- ห้ามโทรออกทุกเครือ่ ง
กด “ * 5 0 * 1 # ”
3. จะมีเสียงยอมรับคำสั่ง 2 beep
4. วางหูโทรศัพท์

1. Lift the handset or press the “SP-Phone” button.
2. Select
- Lock outward dialing.
Press “ * 5 0 1 # [ID code] # ”.
- Lock Ext. No. outward dialing.
Press “ * 5 0 1 * [Ext. No.] # ”.
- Lock all outward dialing.
Press “ * 5 0 * 1 # ”.
3. Confirmation tone will present if success.
4. Hang up.

หมายเหตุ

Comment

ª โปรแกรมเกี่ยวข้องที่สำคัญ

ª Programming

- กลุม่ การควบคุมสายภายใน P260

- Control Group Assignment P260
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A. โทรออก/โทรภายใน/ห้ามโทร/จองสาย/คอยสาย

Outward dialing/Interoffice/Lock/Booking/Waiting

8. ยกเลิกห้ามโทรออก / จำกัดวงเงิน
ระดับผูใ้ ช้/User level

8. Unlock outward dialing / credit limit.

{ All users ~ Control group { System control { Printing control { Relay control

เมือ่ ต้องการยกเลิก การห้ามใช้โทรศัพท์โทรออก
Allow to make outward dialing.
หรือ ยกเลิก วงเงินทีใ่ ช้ไปของเครือ่ งใดๆ
1. ยกเลิก ห้ามโทรออกทีเ่ ครือ่ งตนเอง
1. Unlock outward dialing.
ระดับผูใ้ ช้/User level ~ All users { Control group { System control { Printing control { Relay control
สำหรับเปิดการโทรออกทีเ่ ครือ่ งตนเอง ในกรณีน้ี
Allow you to make outward dialing.This case your
วงเงินที่ใช้ไปจะยังเหมือนเดิม
money used no change.
2. ยกเลิก ห้ามโทรออกและวงเงินเต็มให้เครือ่ งอืน่
2. Unlock Ext. No. outward dialing and credit limit full
ระดับผูใ้ ช้/User level { All users ~ Control group { System control { Printing control { Relay control
สำหรับเปิดการโทรออก ทีเ่ กิดการจำกัด เนือ่ งจาก
Allow the specific extension to make outward
ถูกคำสัง่ ห้ามโทรออกโดยเครือ่ งอืน่ หรือ วงเงินที่
dialing from function lock outward and credit
limit blocking start with new credit.
ตัง้ ไว้เต็ม ให้เริม่ นับวงเงินใหม่
3. ยกเลิกห้ามโทรออกและจำกัดวงเงินทุกเครื่อง
3. Unlock all outward dialing and credit limit full.
ระดับผูใ้ ช้/User level { All users ~ Control group ~ System control { Printing control { Relay control
Allow all extension to make outward and start with
สำหรับเปิดการโทรออก ให้ทกุ ๆเครือ่ ง จากคำสัง่
ห้ามโทรออกหรือวงเงินเต็ม และทำให้ทกุ เครือ่ ง
new credit.
เริ่มนับวงเงินใหม่

ยกเลิก หามโทรออกที่เครื่องตนเอง +ID code
Unlock outward dialing. +ID code
ยกเลิก หามโทรออก-จํากัดวงเงินใหเครื่องอืน่
Unlock x-ext. outward dialing and credit limit.
ยกเลิก หามโทรออก-จํากัดวงเงินทุกเครื่อง
Unlock all outward dialing and credit limit.

Operation

วิธใี ช้

1. Lift the handset or press the “SP-Phone” button.
2. Select
- Unlock outward dialing.
Press “ * 5 0 2 # [ID code] # ”.
- Unlock Ext. No. outward dialing and credit limit.
Press “ * 5 0 2 * [Ext. No.] # ”.
- Unlock all outward dialing and credit limit.
Press “ * 5 0 * 2 # ”.
3. Confirmation tone will present, if success.
4. Hang up.

1. ยกหูโทรศัพท์ หรือ กดปุม่ “SP-Phone”
2. เลือกการยกเลิก
- ยกเลิก ห้ามโทรออกทีเ่ ครือ่ งตนเอง
กด “ * 5 0 2 # [ID code] # ”
- ยกเลิก ห้ามโทรออกและจำกัดวงเงินให้เครือ่ งอืน่
กด “ * 5 0 2 * [Ext. No.] # ”
- ยกเลิก ห้ามโทรออกและจำกัดวงเงินทุกเครือ่ ง
กด “ * 5 0 * 2 # ”
3. จะมีเสียงยอมรับคำสั่ง 2 beep
4. วางหูโทรศัพท์

หมายเหตุ

Comment

ª โปรแกรมเกี่ยวข้องที่สำคัญ

ª Programming

- จำนวนวงเงินที่จำกัด P251

- Money Limit Assignment. P251
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A. โทรออก/โทรภายใน/ห้ามโทร/จองสาย/คอยสาย

Outward dialing/Interoffice/Lock/Booking/Waiting

9. โทรติดต่อภายใน
ระดับผูใ้ ช้/User level

9. Inter-office calling.
~ All users { Control group { System control { Printing control { Relay control

เป็นการโทรศัพท์ติดต่อสนทนากับเครื่องภายในอื่นๆ

Inter-office calling.

วิธใี ช้

Operation

1. ยกหูโทรศัพท์ หรือกด “Speaker Phone”
2. กดหมายเลขภายในที่ต้องการ
สัญญาณเรียก และสัญญาณกระดิ่งดังที่ปลายทาง
3. สนทนาเมื่อปลายทางรับสาย
4. วางหูโทรศัพท์เมื่อสิ้นสุดการสนทนา

1. Lift the handset or press “Speaker Phone”.
2. Dial Extension number.
Ring back tone and the destination phone will ring.
3. Start talking.
4. Hang up upon completion of the conversation.

Comment

หมายเหตุ
ª โปรแกรมเกีย่ วข้องทีส่ ำคัญ

ª Programming

- กำหนดเลขหมายของระบบ P001
หมายเลขเครือ่ งภายในกำหนดเป็น 1-8 หลักไม่ซำ้ กัน
- กำหนดกลุม่ การเรียกภายใน (กลางวัน) P204
- กำหนดกลุม่ การเรียกภายใน (กลางคืน) P205
ª ใช้ได้ทง้ั เครือ่ งโทรศัพท์แบบหมุนและแบบกดปุม
่

-Numbering Assignment. P001
Extension Number has 1-8 digit.
-Intercom Call Assignment. (Day) P204
-Intercom Call Assignment. (Night) P205
ª Both DTMF. and Pulse Telephone can used.
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A. โทรออก/โทรภายใน/ห้ามโทร/จองสาย/คอยสาย

Outward dialing/Interoffice/Lock/Booking/Waiting

10. โทรติดต่อโอเปอเรเตอร์
ระดับผูใ้ ช้/User level ~ All users

1.
2.
3.
4.

10. Operator calling.
{ Control group { System control { Printing control { Relay control

เป็นการเรียกไปยังเครื่องภายในซึ่งเป็นโอเปอเรเตอร์

Station call to Operator.

วิธใี ช้

Operation
1.
2.
3.
4.

ยกหูโทรศัพท์ หรือกด “ Speaker Phone ”
กดหมายเลข โอเปอเรเตอร์ “ 0 ”
สนทนาเมื่อปลายทางรับสาย
วางหูโทรศัพท์เมื่อสิ้นสุดการสนทนา

หมายเหตุ

Lift the handset or press “ Speaker Phone ”.
Dial Operator number “ 0 ” .
Start talking.
Hang up upon completion of the conversation.

Comment

ª โปรแกรมเกีย่ วข้องทีส่ ำคัญ

ª Programming

- กำหนดเลขหมายของระบบ P001
โอเปอเรเตอร์เป็นหมายเลข 0 หรือเลขอืน่
- กำหนดวิธกี ารเรียกใช้เลขนำหมู่ P012
- กำหนดกลุ่มการใช้งานเลขนำหมู่ P013
ใช้โอเปอเรเตอร์เป็นเลขนำหมู่ เพือ่ ให้เครือ่ งดังได้
หลายเครือ่ ง หลายรูปแบบ
- การใช้เครือ่ งคียเ์ ป็นโอเปอเรเตอร์ (กลางวัน) P230
- การใช้เครือ่ งคียเ์ ป็นโอเปอเรเตอร์ (กลางคืน) P231
เพือ่ ตอบรับทุกสายทีเ่ รียกโอเปอเรเตอร์ แม้วา่ สาย
ไม่วา่ ง แต่ผเู้ รียกจะได้รบั สัญญาณคอยสาย

- Numbering Assignment. P001
Operator no. “0” or other.
- Hunting Type. P012
- Hunting Group Assignment. P013

- Key-Telephone Operator Mode. (Day) P230
- Key-Telephone Operator Mode. (Night) P231
Although operator busies, the caller still hears
the waiting signal (Ring back tone).
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A. โทรออก/โทรภายใน/ห้ามโทร/จองสาย/คอยสาย

Outward dialing/Interoffice/Lock/Booking/Waiting

11. ยกเลิก/เข้าเป็นสมาชิกของกลุ่ม
ระดับผูใ้ ช้/User level

11. Lock-out/Lock-in hunting.

~ All users { Control group { System control { Printing control { Relay control

สามารถเข้าเป็นสมาชิกของกลุ่ม Hunting หรือยกเลิก
การเป็นสมาชิกของกลุ่มชั่วคราวได้

You can Lock out or Lock-in hunting

Lockout Hunting
ออกจากการเป็นสมาชิก
Lockin Hunting
เข้าสูก่ ารเป็นสมาชิก

วิธีใช้

Operation

1. ยกหูโทรศัพท์ หรือกด “Speaker Phone”
2. เลือกสถานะการเป็นสมาชิก
- ยกเลิกการเป็นสมาชิกของกลุ่มชั่วคราว
กด “ * 5 1 0 0 # ”
- กลับเข้าสู่การเป็นสมาชิกของกลุ่ม
กด “ * 5 1 0 1 # ”
3. วางหูโทรศัพท์

1. Lift the handset or press “Speaker Phone”.
2. Select
- Lock-out hunting
Press “ * 5 1 0 0 # ”
- Lock-in hunting
Press “ * 5 1 0 1 # ”
3. Hang up.

หมายเหตุ

Comment

ª โปรแกรมเกีย่ วข้องทีส่ ำคัญ

ª Programming

- กำหนดวิธกี ารเรียกใช้เลขนำหมู่ P012
- กำหนดกลุม่ การใช้งานเลขนำหมู่ P013
- กำหนดเลขหมายของระบบ P001
ระบบจะเรียกหมายเลขภายในก่อน ถ้าเลขนำหมู่
ซ้ำกับหมายเลขภายใน

- Hunting Type. P012
- Hunting Group Assignment. P013
- Numbering Assignment. P001
The system checks the extension number
before hunting number.
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A. โทรออก/โทรภายใน/ห้ามโทร/จองสาย/คอยสาย

Outward dialing/Interoffice/Lock/Booking/Waiting

12. โทรติดต่อด้วยหมายเลขสายด่วน
ระดับผูใ้ ช้/User level ~ All users

12. Hot-line calling.

{ Control group { System control {Printing control { Relay control

การใช้งานสายด่วนภายใน จะต้องกำหนดให้เครือ่ ง
นัน้ ใช้งานสายด่วนได้โดยการโปรแกรม เมือ่ ผูใ้ ช้เครือ่ ง
นัน้ ๆ ยกหู จะเรียกสายไปยังหมายเลขปลายทางทีก่ ำหนด
ไว้โดยอัตโนมัติ เช่น เจ้านายเรียกเลขา
สายในสามารถโปรแกรมสายด่วนได้ 2 ลักษณะ
1. เมือ่ ยกหู แล้ว จะเรียกสายไปยังหมายเลขปลายทาง
ทันที
2. เมือ่ ยกหูแล้วจะหน่วงเวลา ถ้าไม่กดหมายเลขทีต่ อ้ ง
การติดต่อ จะเรียกสาย สายด่วนทันที

Hot-line calling.

Two type Hot-line setting by programming.
1. Call immediately to hotline numbers after lift
the handset.
2. If you do not make the call in delay time, the
hotline pre-program number will dial.

เรียกอัตโนมัติ
Calling Hot-line immediately.
หนวงเวลา กอนเรียกอัตโนมัติ
Delay before Hot-line calling.

วิธใี ช้

Operation

1. ยกหูโทรศัพท์ หรือกด “Speaker Phone”
2. โทรให้อตั โนมัตหิ รือ ให้กดหมายเลขก่อน ถ้าไม่กด
หมายเลขทีต่ อ้ งการติดต่อ จะเรียกสายสายด่วนทันที
3. สนทนาเมื่อปลายทางรับสาย
4. วางหูโทรศัพท์เมื่อสิ้นสุดการสนทนา

1. Lift the handset or press “Speaker Phone”.
2. Call immediately or delay to make a call, if you
do not make, the hot-line will feature be active.
3. Start talking.
4. Hang up upon completion of the conversation.

หมายเหตุ

Comment

ª โปรแกรมเกี่ยวข้องที่สำคัญ

ª Programming

- กำหนดหมายเลขย่อส่วนรวม P093
- ชนิดของสายด่วน P228 (กลางวัน)
- ชนิดของสายด่วน P229 (กลางคืน)
- Hot-Line Delay Time Setting. P808

- System Memory Setting. P093
- Hot-Line Mode. P228 (Day)
- Hot-Line Mode. P229 (Night)
- Hot-Line Delay Time Setting. P808
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A. โทรออก/โทรภายใน/ห้ามโทร/จองสาย/คอยสาย

Outward dialing/Interoffice/Lock/Booking/Waiting

13. ดักฟัง, แทรกสายภายใน
ระดับผูใ้ ช้/User level

13. Observation, Intrusion.
~ System control { Printing control { Relay control

{ All users { Control group

เมือ่ ต้นทางเรียกไปยังสายภายในปลายทาง แล้วได้รบั
สัญญาณสายไม่วา่ ง ต้นทางสามารถแทรกสายได้ ในการ
แทรกสายสามารถ โปรแกรมไม่ให้มสี ญ
ั ญาณเตือน เพือ่
ใช้งานเป็นการดักฟัง

When receive busy tone after call to destination
extension. And want to joint the conversion.

วิธใี ช้

Operation

1.
2.
3.
4.

ยกหูโทรศัพท์ หรือกด “Speaker Phone”
กดหมายเลขภายในที่ต้องการ
ได้รับสัญญาณสายไม่ว่าง
เลือก
- ดักฟัง
กด “ 0 ”
- แทรกสาย กด “ 1 ” ปลายทางได้ยนิ สัญญาณเตือน
5. ร่วมสนทนา
6. วางหูโทรศัพท์เมื่อสิ้นสุดการสนทนา

หมายเหตุ

1.
2.
3.
4.

Lift the handset or press “Speaker Phone”.
Dial Extension number.
Receive Busy tone.
Select.
- Observation Press “ 0 “.
- Intrusion. Press “ 1 “.
5. Start talking.
6. Hang up upon completion of the conversation.

Comment

ª โปรแกรมเกี่ยวข้องที่สำคัญ

ª Programming

- กลุม่ การแทรกสาย P216 (กลางวัน)
- กลุม่ การแทรกสาย P217 (กลางคืน)
- กลุ่มการดักฟัง P218 (กลางวัน)
- กลุม่ การดักฟัง P219 (กลางคืน)
ª สามารถใช้งานให้เป็นการประชุมสาย โดยไม่จำกัด
สายภายใน

- Enable intrusion group assign. P216 (Day)
- Enable intrusion group assign. P217 (Night)
- Service Observation assign. P218 (Day)
- Service Observation assign P219 (Night)
ª For Internal Conference Multi-Party.

A-14

A. โทรออก/โทรภายใน/ห้ามโทร/จองสาย/คอยสาย

Outward dialing/Interoffice/Lock/Booking/Waiting

14. รอสายภายใน
ระดับผูใ้ ช้/User level

14. Call waiting.
~ All users { Control group { System control { Printing control { Relay control

เมือ่ เรียกไปยังสายภายใน แล้วได้รบั สัญญาณสายไม่
ว่าง ถ้าต้องการรอสนทนา ให้กดสัญญาณบอกปลายทาง
ว่ามีสายกำลังคอยอยู่ ส่วนปลายทางเมือ่ ได้รบั สัญญาณ
สามารถวางสายหรือสนทนาสลับสาย หรือประชุมสายได้
ดู…
สนทนาสลับสาย 1 สายในกับ 2 สายนอก
สนทนาสลับสาย 2 สายในกับ 1 สายนอก
ประชุม 1 สายในกับ 2 สายนอก
ประชุม 2 สายในกับ 1 สายนอก

When receive busy tone after call to destination
extension. And want to wait so you can send the
waiting signal to warning the destination phone.
Refer…
Call splitting among
Call splitting
Conference
Conference

1 internal and
2 internals and
1 internal and
2 internals and

2 externals,
1 external,
2 externals,
1 external.

ไมรอสาย
Cancel.
รอสาย
Waiting.

วิธใี ช้

Operation

1. ยกหูโทรศัพท์ หรือกด “Speaker Phone”
2. ได้รับสัญญาณสายไม่ว่าง
ต้องการรอสาย
กด “ 3 ”
3. เลือก
3.1 ไม่รอสาย
- วางหูโทรศัพท์
3.2 รอสาย
- กด “ 3 ” จนกว่าจะได้สายว่าง
4. สนทนาเมื่อปลายทางรับสาย
5. วางหูโทรศัพท์เมื่อสิ้นสุดการสนทนา

1. Lift the handset or press “Speaker Phone”.
2. Busy.
Waiting.
Press “ 3 “.
3. Select
3.1 Cancel waiting.
- Hang up.
3.2 Waiting.
- Press “ 3 ”.
4. Start talking.
5. Hang up upon completion of the conversation.

หมายเหตุ

Comment
ª Waiting tone appear after press “3”.

ª เมือ่ กด 3 จะมีสญ
ั ญาณเตือนทีป่ ลายทาง

A-15

A. โทรออก/โทรภายใน/ห้ามโทร/จองสาย/คอยสาย

Outward dialing/Interoffice/Lock/Booking/Waiting

15. จองสายภายใน
ระดับผูใ้ ช้/User level

15. Inter-office booking. (Camp on)
~ All users { Control group { System control { Printing control { Relay control

เมือ่ ต้นทางเรียกไปยังสายภายในปลายทาง แล้วได้รบั
สัญญาณสายไม่วา่ ง ต้นทางสามารถจองสายในนัน้ ๆ เมือ่
ปลายทางวางหูจากสายที่กำลังสนทนา จะมีสัญญาณ
กระดิง่ แจ้งให้ตน้ ทางทราบ เมือ่ ต้นทางยกหูจะเรียกสาย
ปลายทางนัน้ โดยอัตโนมัติ

When receive busy tone after call to destination
extension.

วิธใี ช้
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

Operation

ยกหูโทรศัพท์ หรือกด “Speaker Phone”
กดหมายเลขภายในที่ต้องการ
ได้รับสัญญาณสายไม่ว่าง
จองสายภายใน
กด “ 6 ”
วางหูโทรศัพท์
เมื่อได้ยินสัญญาณกระดิ่งเรียก
ยกหูโทรศัพท์ ได้ยนิ สัญญาณเรียก
สนทนาเมื่อปลายทางรับสาย
วางหูโทรศัพท์เมื่อสิ้นสุดการสนทนา

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

A-16

Lift the handset or press “Speaker Phone”.
Dial Extension number.
Busy.
Inter-office booking. (Camp on)
Press “ 6 ”.
Hang up.
Ringing.
Lift the handset or press “Speaker Phone”.
Start talking.
Hang up upon completion of the conversation.

B. โทรเข้า, พักสาย, โอนสาย, ประกาศ, ห้ามรบกวน
ฝากสาย, ประชุมสาย, สนทนาสลับสาย
Incoming, Hold, Transfer, Paging, Do Not Distrub
Call Forward, Conference, Call Splitting.
หน้า/Page
โทรเข้า

Incoming

B-3

พักสาย

Call on hold

B-4

พักสายนอกโดยปาร์คสาย

Co.Line parking

B-5

โอนสาย

Call transfer.

B-6

#5 or <TRF>

โอนสายนอกกรณีตดิ ตัง้ หลัง Host PBX

Flash Host PBX.

B-7

#9

โอนสายไปที่ OGM

Transfer to OGM

B-8

#4#5

โอนให้สายนอกคุยกับสายนอก

Transfer co to co

B-9

*44[0,1,2]

ประกาศเรียกออกเครือ่ งขยายเสียง

External Paging.

B-10

*44#

ประกาศเรียกออกเครือ่ งคีย์

Paging to Key-Telephone.

B-11

[INT], [Handset]

รับสายจากเครือ่ งคียท์ อ่ี อกประกาศ

Receive Key-Telephone.

B-12

รับสายทีเ่ รียก

Answer the call.

B-13

*40

รับสายแทน

Call pickup.

B-14

*41[Ext.No]

รับสายแทนเครือ่ งอืน่

Call pickup each extension.

B-14

*43

รับสายทีม่ าคอย

Pickup waiting line.

B-15

รับสายทีพ่ กั ไว้

Retrieve holding line.

B-16

*45[0, 1, 2]

รับสายประกาศเรียกจากเครือ่ งภายใน

Page Answering.

B-17

*47[1-9]

รับสายนอกจากการปาร์คสาย

Pickup parking line

B-18

*50*7#

กำหนดประกาศภายใน เมือ่ ยกหูทกุ เครือ่ ง

Set on-hook announcement all

B-19

Set on-hook announcement

B-19

*507#

กำหนดประกาศภายใน เมือ่ ยกหูเครือ่ งตนเอง Set on-hook announcement

B-19

*50*8#

ยกเลิก ประกาศภายใน เมือ่ ยกหูทกุ เครือ่ ง

*46[1-9]

*507*[Ext. no]# กำหนดประกาศภายใน เมือ่ ยกหูเครือ่ งอืน่

Clear on-hook announcement all

B-20

*508*[Ext.no]# ยกเลิก ประกาศภายใน เมือ่ ยกหูเครือ่ งอืน่

Clear on-hook announcement

B-20

*508#

ยกเลิก ประกาศภายใน เมือ่ ยกหูเครือ่ งตนเอง

Clear on-hook announcement

B-20

*509#

ห้ามรบกวนทีเ่ ครือ่ งใด ๆ

Do not Disturb.

B-21

*5090#

ห้ามรบกวนจากสายนอกทีเ่ ครือ่ งใด ๆ

Do not Disturb from incoming call.

B-22

*5091#

ห้ามรบกวนจากสายใน ทีเ่ ครือ่ งใด ๆ

Do not Disturb from internal call.

B-23

B-1

หน้า/Page
*50#

ยกเลิกฝากสายและห้ามรบกวนทีเ่ ครือ่ งใดๆ

Cancel Do Not Disturb and call forward.

B-24

*50*9#

ยกเลิก ฝากสายและห้ามรบกวน ทัง้ ระบบ

Cancel Do Not Disturb and call forward all extension.

B-25

Follow me

B-26

ฝากให้เครือ่ งอืน่ รับสายแทน

Call forwarding to extension [Ext.No].

B-27

*511*[Ext.no]# ฝากสายให้เครือ่ งอืน่ รับแทน

Call forwarding to extension [Ext.No].

B-27

ฝากสายไปทีร่ ะบบฝากข้อความ

Call forwarding to voice mail

B-28

ฝากสายไปทีห่ น่วยความจำย่อ

Call forwarding to memory

B-29

Call forwarding when busy

B-30

*510*[Ext.no]# ฝากรับสายแทน
*51*[Ext.no.]#

*512*[Ext.no]# ฝากสายให้เครือ่ งอืน่ รับแทน เมือ่ สายไม่วา่ ง

*513*[Ext.no]# ฝากสายให้เครือ่ งอืน่ รับแทน เมือ่ ไม่มผี รู้ บั สาย Call forwarding when no answer

B-30

*514*[Ext.no]# ฝากรับสายแทนจากสายในทีเ่ รียก

Call forwarding from internal call.

B-31

*515*[Ext.no]# ฝากรับสายแทน เมือ่ สายไม่วา่ ง

Call forwarding when busy from internal call.

B-31

*516*[Ext.no]# ฝากรับสายแทน เมือ่ ไม่มผี รู้ บั สาย

Call forwarding when no answer from internal call.

B-31

*517*[Ext.no]# ฝากรับสายแทนจากสายนอกทีเ่ รียก

Call forwarding from external call.

B-32

*518*[Ext.no]# ฝากรับสายแทน เมือ่ สายไม่วา่ ง

Call forwarding when busy from external call.

B-32

*519*[Ext.no]# ฝากรับสายแทน เมือ่ ไม่มผี รู้ บั สาย

Call forwarding when no answer form exter

B-32

*52*[Ext.no]

Parallel Call. (Extension)

B-33

ฝากสาย(Ext.)ต้นทางดังพร้อมปลายทาง

*52*[SIP Ext]# ฝากสาย(SIP Ext.)ต้นทางดังพร้อมปลายทาง Parallel Call. (SIP Extension)

B-33

*52#[Hunt.no]# ตัง้ รับสายทีเ่ ครือ่ งตนเอง

Salf select hunting port.

B-34

*52#[Hunt.no]* ตัง้ รับสายทีเ่ ครือ่ งอืน่ ๆ

Select hunting port.

B-34

[Ext.no]#
#0

สนทนาสลับสาย 1 สายในกับ 2 สายนอก

Call splitting among 1 internal and 2 externals.

B-35

#4#0

ประชุม 1 สายในกับ 2 สายนอก

Conference among 1 internal and 2 externals.

B-35

สนทนาสลับสาย 2 สายในกับ 1 สายนอก

Call splitting among 2 internals and 1 external.

B-36

#4[Ext.no.]

ประชุม 2 สายในกับ 1 สายนอก

Conference among 2 internals and 1 external.

B-36

1

แทรกสายภายใน หรือประชุมสายในไม่จำกัด

Call intrusion or unlimited internal conference.

B-37

B. โทรเข้า, พักสาย, โอนสาย, ประกาศ,
ห้ามรบกวน, ฝากสาย, ประชุม, สนทนาสลับสาย

Incoming, Hold, Transfer, Paging, Do Not Disturb,
Call forward, Conference, Call Splitting

1. โทรเข้า
ระดับผูใ้ ช้/User level

1. Incoming.
~ All users { Control group { System control { Printing control { Relay control

Response incoming calls 4 types.

เมือ่ มีการโทรเข้า ตูส้ าขาโทรศัพท์ปลายทางสามารถ
กำหนดการตอบรับได้ 4 แบบ คือ
1. ตอบรับด้วยสัญญาณกระดิ่ง
ระบบจะรับรู้การเรียกเข้าจากภายนอกด้วยสัญญาณ
กระดิ่งที่เครื่องโทรศัพท์เฉพาะเครื่องที่กำหนดไว้
2. ตอบรับอัตโนมัติ ให้กดต่อสายใน
ระบบตอบรับด้วยเสียง เพือ่ ให้ผใู้ ช้สามารถติดต่อ
ภายในหรือเลือกเมนูการติดต่อได้
3. ตอบรับด้วยกระดิง่ และเสียงตอบรับ
ระบบจะตอบรับด้วยกระดิง่ ไปยังหมายเลขภายในที่
กำหนดไว้ก่อน จนกว่าไม่มีคนรับจึงจะมีเสียงตอบรับ
ให้ตดิ ต่อภายในอัตโนมัติ
4. โอนเข้า Fax. อัตโนมัติ
ระบบสามารถแยกสัญญาณแฟกซ์ ทีม่ าร่วมกับสาย
โทรศัพท์ได้อตั โนมัติ และโอนเข้าสูเ่ ครือ่ งแฟกซ์ให้
ทันที (กำหนดทีร่ ะบบให้เป็นอัตโนมัต)ิ
5. ตอบรับให้ ฝากข้อความ
ถ้าผู้โทรเข้าจากสายนอกฝากข้อความให้สายใน โดย
เมือ่ สายไม่วา่ งหรือไม่มผี รู้ บั สายแล้ว กด *11#.

1. Ringing signal.
The incoming ring assign to specific extension.
2. DISA. & OGM.
Greeting message will present you to select or
press the extension number to connect.
3. Ringing and OGM.
The greeting message will present after ringing
signal to the extension.
4. Fax. / Phone switch.
The system can detect the fax tone and
automatically transfer to fax machine.
5. Leave the message to Voice mail system.
Your call automatically transfers to mailbox
when the line is busy or no answer press *11#.

หมายเหตุ

Comment

ª โปรแกรมเกีย่ วข้องทีส่ ำคัญ

ª Programming

- ลักษณะการโทรเข้าของกลุม่ สายนอก P110 (กลางวัน)
- ลักษณะการโทรเข้าของกลุม่ สายนอก P111 (กลางคืน)
- กำหนดหมายเลขผูใ้ ช้บริการ P112 (กลางวัน)
- กำหนดหมายเลขผูใ้ ช้บริการ P113 (กลางคืน)
- กำหนดตำแหน่งของเครือ่ งแฟกซ์ P114 (กลางวัน)
- กำหนดตำแหน่งของเครือ่ งแฟกซ์ P115 (กลางคืน)
- ระบบฝากข้อความ P254-P256
- กำหนดกระดิง่ เรียก ก่อนตอบรับอัตโนมัติ P118

B-3

- Incoming Mode. P110 (Day)
- Incoming Mode. P111 (Night)
- User Service Assignment. P112 (Day)
- User Service Assignment. P113 (Night)
- Fax service assignment. P114 (Day)
- Fax service assignment. P115 (Night)
- Voice mail system. P254-P256
- Answering time setting. P118

B. โทรเข้า, พักสาย, โอนสาย, ประกาศ,
ห้ามรบกวน, ฝากสาย, ประชุม, สนทนาสลับสาย

Incoming, Hold, Transfer, Paging, Do Not Disturb,
Call forward, Conference, Call Splitting

2. พักสาย
ระดับผูใ้ ช้/User level

2. Call on hold.
~ All users { Control group { System control { Printing control { Relay control

เมือ่ พักสายทีส่ นทนา คูส่ นทนาปลายทางจะได้ยนิ
เสียงดนตรีพกั สาย จนกว่าจะเรียกสายทีพ่ กั ไว้กลับ โดย
กดทีพ่ กั สายเบาๆ 1 ครัง้
ดู…
- รอสายภายใน
- รับสายทีม่ าคอย
- โทรออก
- ประชุม/สนทนาสลับสาย 1 สายในกับ 2 สายนอก
- ประชุม/สนทนาสลับสาย 2 สายในกับ 1 สายนอก

During conversation, press FLASH. The destination
party will hear music on hold signal. You can retrieve
that call by press FLASH.
Refer…
- Call waiting,
- Call pickup waiting line,
- Outward dialing,
- Conference or call splitting 1 ternal and 2 externals
- Conference or call splitting 2 internals and
1external.

วิธใี ช้

Operation

1. ขณะสนทนา
2. กดทีพ่ กั สาย (Flash) เบาๆ 1 ครัง้ เพือ่ พักสาย

1. Speaking.
2. Press “ Flash ” button.

หมายเหตุ

Comment
ª Programming

ª โปรแกรมเกี่ยวข้องที่สำคัญ

- Outgoing Transfer Assignment (Day) P210

- กำหนดกลุม่ การโอนสาย โทรออกภายนอก P210
(กลางวัน)
- กำหนดกลุม่ การโอนสาย โทรออกภายนอก P211
(กลางคืน)
- กำหนดกลุ่มการโอนสาย โทรเข้าจากภายนอก
P212 (กลางวัน)
- กำหนดกลุ่มการโอนสาย โทรเข้าจากภายนอก
P213 (กลางคืน)
- กำหนดกลุม่ การโอนสายภายใน P214 (กลางวัน)
- กำหนดกลุม่ การโอนสายภายใน P215 (กลางคืน)

- Outgoing Transfer Assignment (Night) P211
- Incoming Transfer Assignment (Day) P212
- Incoming Transfer Assignment (Night) P213
- Intercom Transfer Assignment (Day) P214
- Intercom Transfer Assignment (Night) P215

B-4

B. โทรเข้า, พักสาย, โอนสาย, ประกาศ,
ห้ามรบกวน, ฝากสาย, ประชุม, สนทนาสลับสาย

Incoming, Hold, Transfer, Paging, Do Not Disturb,
Call forward, Conference, Call Splitting

3. พักสายนอกโดยการปาร์คสาย
ระดับผูใ้ ช้/User level

~ All users { Control group

3. CO. line parking .
{ System control { Printing control { Relay control

Holding the incoming line at parking point 1-9.
You can retrieve from any extension within the
system.

ผูร้ บั สายนอกต้องการฝากสายนอกไว้ ทีจ่ ดุ พักสาย
เพือ่ ไปรับสายทีไ่ ม่ทราบตำแหน่งเครือ่ งปลายทาง ที่
แน่นอน หมายเลขจุดพักสายระบุได้ตง้ั แต่ 1 ถึง 9 การ
พักสายนีส้ ามารถพักสายได้นาน 10 นาทีนบั ตัง้ แต่ยกหู
โทรศัพท์รับสายครั้งแรก
ดู… รับสายนอกจากการปาร์คสาย

Refer… Retrieve Parking line.

วิธีใช้
1.
2.
3.
4.
5.

Operation

ขณะสนทนา
กดทีพ่ กั สาย (Flash) เบาๆ 1 ครัง้ เพือ่ พักสาย
กด “ * 4 6 [1-9] ”
จะมีเสียงยอมรับคำสัง่ 2 beep
วางหูโทรศัพท์

1. Speaking.
2. Press “ Flash ” button.
3. Press “ * 4 6 [1-9] ”.
4. If command success, Confirmation tone will
present.
5. Hang up.
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B. โทรเข้า, พักสาย, โอนสาย, ประกาศ,
ห้ามรบกวน, ฝากสาย, ประชุม, สนทนาสลับสาย

Incoming, Hold, Transfer, Paging, Do Not Disturb,
Call forward, Conference, Call Splitting

4. โอนสาย
ระดับผูใ้ ช้/User level

4. Call transfer.
~ All users { Control group { System control { Printing control { Relay control

ผูร้ บั สายสามารถโอนสายให้ผรู้ บั โอน โดยแจ้งหรือ
ไม่แจ้งให้ผรู้ บั โอนทราบก็ได้ โดยทีเ่ ครือ่ งปลายทาง
สามารถรับสายโอนได้ แต่ถา้ ไม่มผี รู้ บั สายทีโ่ อนระบบ
จะเรียกสายกลับโดยอัตโนมัติ
ดู… พักสาย, ไม่รบั สายนอกและสายในทีเ่ ครือ่ งใดๆ, รับ
สายทีเ่ รียก, รับสายแทนเครือ่ งอืน่ , รับสายทีม่ าคอย

Transfer the call to other extension with or with
outin quiry. In the case transfer and discard, nobody
pickup, the system will automatically transfer
backward.
Refer… Call on hold, Do Not Disturb, Call pickup,
Call pickup others line, Call pickup waiting line.

โอนแลววางสายทันที
With out inquiry
โอนแลวรอตอบรับ
With inquiry

วิธใี ช้
1.
2.
3.
4.

Operation

ขณะสนทนากับปลายทาง
กดทีพ่ กั สาย (Flash) เบาๆ 1 ครัง้
กดเลขหมายปลายทางที่ต้องการโอนสาย
วางหู

1.
2.
3.
4.

หมายเหตุ

Speaking.
Press “Flash” button.
Press the destination number.
Hang up.

Comment

ª ผู้โอนสายรอแจ้งแก่ผู้รับโอน

ª Inquiry before transfer.

-เมื่อกดหมายเลขปลายทางที่ต้องการโอนสายคอย
สัญญาณเรียกจนกว่ามีผรู้ บั สาย และแจ้งว่าต้องการ
โอนสาย
-ผูร้ บั โอนได้รบั แจ้งและตอบรับการรับสาย ให้ผู้โอน
โอนสายวางหูโทรศัพท์
-ผู้รับโอนได้รับแจ้งและตอบปฏิเสธการรับสายแล้ว
วางหู ให้ผโู้ อนกดทีพ่ กั สาย 1 ครัง้ เพือ่ เรียกสาย
นัน้ กลับมา
ª ผูโ้ อนสายไม่รอแจ้งแก่ผรู้ บ
ั โอน
หลังจากกดหมายเลขทีโ่ อนแล้วให้วางหู ถ้าผูร้ บั โอน
ไม่รบั สายภายในช่วงระยะเวลาหนึง่ สายทีโ่ อนนัน้
จะกลับมาเรียกที่เครื่องผู้โอนอีกครั้ง
ª เมื่อกดหมายเลขที่จะโอนแล้วสายไม่ว่าง
-ผูโ้ อนสามารถวางสาย ผูร้ บั โอนจะมีสญ
ั ญาณเตือน
ถ้าไม่รับสายจะกลับไปดังที่ผู้โอน
-ผูโ้ อนสายกดทีพ่ กั สาย 1 ครัง้ เพือ่ เรียกสายนัน้ กลับมา

-After press the destination no., wait for answer
from destination.
-If destination party want to receive this call, then
hang up.
-If destination party don’t want to receive this call,
then press FLASH to retrieve the holding line.
ª Transfer with out inquiry.

After press the destination number, then hang up.

ª Hearing busy tone after press the destination no.

-Hang up, the holding line will transfer to the
destination and waiting the destination line.
-Press FLASH to retrieve the holding line.
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B. โทรเข้า, พักสาย, โอนสาย, ประกาศ,
ห้ามรบกวน, ฝากสาย, ประชุม, สนทนาสลับสาย

Incoming, Hold, Transfer, Paging, Do Not Disturb,
Call forward, Conference, Call Splitting

5. โอนสายนอกกรณีตดิ ตัง้ หลัง Host PBX
ระดับผูใ้ ช้/User level ~ All users

5. Transfer after Host PBX.

{ Control group { System control { Printing control { Relay control

ผู้รับสายสามารถโอนสายจากระบบตู้สาขาโทรศัพท์
ไปยังชุมสายของ Host

Transfer after Host PBX.

กด

หรือ
กด

Operation

วิธใี ช้
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

ขณะสนทนากับปลายทาง
กดทีพ่ กั สาย (Flash) เบาๆ 1 ครัง้
กด “ # 5 หรือ TRF ”
รอสัญญาณ Dial tone จาก Host
กดเลขหมายปลายทางของ Host ทีต่ อ้ งการโอนสาย
ได้ยนิ สัญญาณเรียกจาก Host
สนทนา กับสายทีจ่ ะโอนไป
วางสาย
สายปลายทางทีพ่ กั ไว้ จะถูกโอนไปยังเครือ่ งภายใน
ของHost ทีโ่ อนไป

หมายเหตุ

Speaking the outside line.
Press “Flash” button.
Press “ # 5 or TRF ”.
Wait dial tone from host.
Press host destination number.
Wait ring back tone from host.
Speaking with host destination number.
Hang up.
The outside line will transfer to host destination
number.

Comment

ª ตู้ Host จะต้องพักสายโดยการกด FLASH หรือ กด

ª Host PBX. must transfer by FLASH or HOOK

ทีว่ างหูเบาๆ 1 ครัง้

signal.
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B. โทรเข้า, พักสาย, โอนสาย, ประกาศ,
ห้ามรบกวน, ฝากสาย, ประชุม, สนทนาสลับสาย

Incoming, Hold, Transfer, Paging, Do Not Disturb,
Call forward, Conference, Call Splitting

6. โอนสายไปทีร่ ะบบตอบรับอัตโนมัติ
ระดับผูใ้ ช้/User level

6. Transfer to OGM

~ All users ~ Control group

~ System control { Printing control { Relay control

Transfer to OGM.

เมือ่ ต้องการโอนสายคูส่ นทนาไปยังระบบตอบรับและ
โอนสายอัตโนมัติ

Operation

วิธีใช้
1.
2.
3.
4.

1.
2.
3.
4.

ขณะสนทนากับปลายทาง
กดทีพ่ กั สาย (Flash) เบาๆ 1 ครัง้
กด “ # 9 ”
วางหู (ปลายทางเข้าสูร่ ะบบ OGM)

หมายเหตุ

Speaking the outside line.
Press “Flash” button.
Press “ # 9 ”.
Hang up.

Comment

ª ใช้ได้ทุกเครื่องโดยไม่ต้องโปรแกรม

ª All Extension can operate this function with out

program.
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B. โทรเข้า, พักสาย, โอนสาย, ประกาศ,
ห้ามรบกวน, ฝากสาย, ประชุม, สนทนาสลับสาย

Incoming, Hold, Transfer, Paging, Do Not Disturb,
Call forward, Conference, Call Splitting

7. โอนสายนอกไปหาสายนอก
ระดับผูใ้ ช้/User level

7. Transfer co to co

~ All users ~ Control group

~ System control { Printing control { Relay control

ในระหว่างการสนทนากับบุคคลที่ 1(สายนอกที่ 1)
โอเปอเรเตอร์ สามารถโอนสายให้ไปสนทนากับบุคคล
ที่ 3 (สายนอกอีกสาย)
ดู… พักสาย, ประชุมสาย, สนทนาสลับสาย

During conversation between first party (Internal)
and second party (External). Ter First can make call
on hold and outward dialing to the third party line.
Refer… Call on hold, Conference, Call splitting.

วิธใี ช้

Operation

1.
2.
3.
4.
5.
6.

ขณะสนทนากับสายนอกที่ 1
กดทีพ่ กั สาย (Flash) เบาๆ 1 ครัง้
กด “ # 0 ”
กดหมายเลขปลายทางไปหาสายนอกที่ 2
กดทีพ่ กั สาย (Flash) เบาๆ 1 ครัง้
กด “ # 4 # 5 ”
- สนทนาร่วมกัน 3 สาย
7. โอเปอเรเตอร์วางสาย
- สายนอกที่ 1 และสายนอกที่ 2 สนทนากัน
8. วางสายเมือ่ สิน้ สุดการสนทนา

1.
2.
3.
4.
5.
6.

Speaking the outside line.
Press “Flash” button.
Press “ # 0 ”
Dial “ 9 ” follow by the phone number.
Press “Flash” button.
Press “ # 4 # 5 ”.
- Conference all parties.
7. Operator hang up.
- Conference all parties.
8. Hang up.

หมายเหตุ

Comment

ª ใช้ได้ทุกเครื่องโดยไม่ต้องโปรแกรม

ª All Extension can operate this function with out

program.
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B. โทรเข้า, พักสาย, โอนสาย, ประกาศ,
ห้ามรบกวน, ฝากสาย, ประชุม, สนทนาสลับสาย

Incoming, Hold, Transfer, Paging, Do Not Disturb,
Call forward, Conference, Call Splitting

8. ประกาศเรียกออกเครื่องขยายเสียง
ระดับผูใ้ ช้/User level

~ All users { Control group

8. External Paging.
~ System control { Printing control { Relay control

เป็นการออกประกาศทางเครือ่ งขยายเสียง ผูร้ บั สาย
สามารถกดรหัสรับสายประกาศเรียกจากเครือ่ งใดๆ ใน
ระบบ
ดู… รับสายประกาศเรียกจากเครือ่ งภายใน *45[0,1,2]

Paging by extension via power amplifier. Can
receive a call by any extension.
Refer… External Page Answering *45[0,1,2]

วิธใี ช้

Operation

1. ยกหูโทรศัพท์ หรือกด “Speaker Phone”
2. ประกาศเรียกออกเครื่องขยายเสียง
- กด “ * 4 4 ”
3. เลือก
เครือ่ งขยายเสียงทัง้ 2 ชุด : กด 0
เครือ่ งขยายเสียง ชุดที่ 1 : กด 1
เครือ่ งขยายเสียง ชุดที่ 2 : กด 2
4. ประกาศเรียก
5. วางหูโทรศัพท์

1. Lift the handset or press “Speaker Phone”.
2. External Paging.
- Press “ * 4 4 ”.
3. Select
Paging amplifier both 2 sets. : Press 0
Paging amplifier first set.
: Press 1
Paging amplifier second set. : Press 2
4. Start announcement.
5. Hang up.

หมายเหตุ

Comment

ª สามารถกดเลือกออกประกาศพร้อมกัน 2 ชุด หรือ

ª 3 type of paging command

แยกชุด
- กด *440 ประกาศทัง้ 2 ชุดพร้อมกัน
- กด *441 ประกาศ ชุดที่ 1
- กด *442 ประกาศ ชุดที่ 2
ª จะต้องมีเครือ่ งขยายเสียง โดยเลือกช่องทางเข้าเป็น
MIC. หรือ AUX. เพิม่
ª สามารถควบคุมการปิด/เปิดเครือ่ งขยายเสียง เมือ่
ไม่ใช้งาน
ª ตัวอย่างประกาศ “คุณสมชายรับสายที่ 450 ค่ะ”
คุณสมชาย สามารถไปรับสายทีเ่ ครือ่ งใดๆ ได้ โดย
กด 450

- Press *440 page to both amplifier.
- Press *441 page to amplifier 1
- Press *442 page to amplifier 2
ª Connect to power amplifier by MIC. or AUX.
ª On/Off power amplifier automatic.
ª Sample “Mr. Somchai receive the call at 450”

Mr. Somchai can answer this call at any extension
by press 450
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B. โทรเข้า, พักสาย, โอนสาย, ประกาศ,
ห้ามรบกวน, ฝากสาย, ประชุม, สนทนาสลับสาย

Incoming, Hold, Transfer, Paging, Do Not Disturb,
Call forward, Conference, Call Splitting

9. ประกาศเรียกออกเครื่องคีย์
ระดับผูใ้ ช้/User level

9. Paging to KEY-Telephone.

~ All users { Control group

{ System control { Printing control { Relay control

เป็นการออกประกาศทางเครื่องโทรศัพท์ประเภทคีย์
ผู้รับสาย สามารถกดรับสายประกาศเรียกจากเครื่องคีย์
ทีอ่ อกประกาศได้

Paging by extension via Key telephone . Can
receive a call by Key telephone.

วิธีใช้

Operation

1. ยกหูโทรศัพท์ หรือกด “Speaker Phone”
2. ประกาศเรียกออกเครื่องขยายเสียง
- กด “ * 4 4 # ”
3. ประกาศเรียก
4. วางหูโทรศัพท์

1. Lift the handset or press “Speaker Phone”.
2. External Paging.
- Press “ * 4 4 # ”.
3. Start announcement.
4. Hang up.
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B. โทรเข้า, พักสาย, โอนสาย, ประกาศ,
ห้ามรบกวน, ฝากสาย, ประชุม, สนทนาสลับสาย

Incoming, Hold, Transfer, Paging, Do Not Disturb,
Call forward, Conference, Call Splitting

10. รับสายจากเครื่องคีย์ที่ออกประกาศ
ระดับผูใ้ ช้/User level ~ All users

10. Receive KEY Telephone.

{ Control group

{ System control { Printing control { Relay control

เมือ่ มีการออกประกาศผ่านทาง เครือ่ งโทรศัพท์
ประเภทคีย์ ผูร้ บั สายสามารถกดรหัสรับสายประกาศ
เรียกจากเครือ่ งคียใ์ ด ๆในระบบ

Paging by extension via Key Telephone.
Can receive a call by any Key Telephone.

ไมยกหูเครื่องคีย
Hand Free
ยกหูเครื่องคีย
Hang off

วิธีใช้

Operation

1. เลือกรับสาย
1.1 รับสายโดยไม่ตอ้ งยกหูเครือ่ งคีย์
- กด “ [INT] ”
1.2 รับสายโดยยกหูเครือ่ งคีย์
2. สนทนา
3. วางหูโทรศัพท์

1. Select
1.1 Receive KEY Telephone by press hand free.
- Press “ [INT] ”.
1.2 Lift the handset.
2. Start announcement.
3. Hang up.
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B. โทรเข้า, พักสาย, โอนสาย, ประกาศ,
ห้ามรบกวน, ฝากสาย, ประชุม, สนทนาสลับสาย

Incoming, Hold, Transfer, Paging, Do Not Disturb,
Call forward, Conference, Call Splitting

11. รับสายที่เรียก
ระดับผูใ้ ช้/User level

11. Answer the call.
~ All users { Control group { System control { Printing control { Relay control

การรับสายผู้ฟังสามารถแยกสัญญาณของเสียงกระดิ่ง
ทีเ่ รียก ว่าสายทีเ่ รียกมาจากภายนอก,ภายในหรือโอนสาย
-จากภายนอก : เสียงกระดิง่ ดังจังหวะยาวๆ
-จากภายใน : เสียงกระดิง่ ดังจังหวะสัน้ ๆ
-จากการโอนสายนอก : เสียงกระดิง่ ดังจังหวะสัน้ ๆ
เพือ่ แจ้งผูร้ บั โอนก่อนการโอนสาย
-จากการโอนสายนอก : เสียงกระดิง่ ดังจังหวะสัน้ ๆ
และดังจังหวะยาวๆ เพือ่ โอนสายให้ผรู้ บั ทันที
ดู… สัญญาณกระดิง่

Four type of calling ringing signal.
- Short-term signal for incoming call.
- Long term signal for inter-office call.
- Short-term signal for inquiry before transfer.
- Short and long term signal for transferring.

Refer… Ringing signal

วิธใี ช้
1.
2.
3.
4.

Operation

เมื่อได้ยินสัญญาณกระดิ่ง
ยกหูโทรศัพท์ หรือ กดปุม่ “SP-Phone”
สนทนากับปลายทาง
วางหูโทรศัพท์เมื่อสิ้นสุดการสนทนา

1.
2.
3.
4.

Hearing ringing signal.
Lift the handset or press the “SP-Phone” button.
Speaking.
Hang up.

Comment

หมายเหตุ
ª สายใน

ª Internal line

- รับสายอืน่ /สนทนาสลับสาย/ประชุมสาย
- โทรออกสายนอก/โทรภายใน โดยพัก/ไม่พกั สาย
เดิมไว้
- โอนสายเข้าระบบฝากข้อความ
ª โปรแกรมเกี่ยวข้องที่สำคัญ
- สายนอกกดเข้าได้โดยตรง P202 (กลางวัน)
- สายนอกกดเข้าได้โดยตรง P203 (กลางคืน)
- เวลาสนทนากับสายนอก P220 (กลางวัน)
- เวลาสนทนากับสายนอก P221 (กลางคืน)
- กำหนดการโอนสายภายใน P214 (กลางวัน)
- กำหนดการโอนสายภายใน P215 (กลางคืน)
- ให้โอนสายนอก P210 (กลางวัน)
- ให้โอนสายนอก P211 (กลางคืน)
- ระบบฝากข้อความ P254-P256

- Call Pickup, Call splitting, and Conference.
- Outward dialing or intercom with/with out hold
the previous line.
- Transfer to Voice mailbox.
ª Programming
- Incoming Call Assignment. P202 (Day)
- Incoming Call Assignment. P203 (Night)
- Outgoing Timer limit P220 (Day)
- Outgoing Timer limit P221 (Night)
- Intercoml Transfer. P214 (Day)
- Intercom Transfer. P215 (Night)
- Outgoing transfer. P210 (Day)
- Outgoing transfer. P211 (Night)
- Voice Mail System. P254-P256
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B. โทรเข้า, พักสาย, โอนสาย, ประกาศ,
ห้ามรบกวน, ฝากสาย, ประชุม, สนทนาสลับสาย

Incoming, Hold, Transfer, Paging, Do Not Disturb,
Call forward, Conference, Call Splitting

12. รับสายแทนเครื่องอื่น
ระดับผูใ้ ช้/User level

12. Call pickup.

~ All users { Control group { System control { Printing control { Relay control

All same group members can pickup each other
and the other member.

รับสายแทนเครือ่ งใดๆ ทีอ่ ยูใ่ นกลุม่ เดียวกัน หรือต่าง
กลุม่ สามารถรับสายแทนกันได้

วิธใี ช้

Operation

1. ยกหูโทรศัพท์ หรือ กดปุม่ “SP-Phone”
2. เลือก
- รับสายแทนในกลุม่
กด “ * 4 0 ”
- รับสายแทนเครือ่ งภายใน กด “ * 4 1 [Ext. No.] ”
3. สนทนากับปลายทาง
4. วางหูโทรศัพท์เมือ่ สิน้ สุดการสนทนา

หมายเหตุ

1. Lift the handset or press the “SP-Phone” button.
2. Select.
- Pick up group.
Press “ * 4 0 ”.
- Pick up extension. Press “ * 4 1 [Ext. No.] ”
3. Speaking.
4. Hang up.

Comment

ª สายใน

ª Internal line

- รับสายอืน่ /สนทนาสลับสาย/ประชุมสาย
- โทรออกสายนอก/โทรภายใน โดยพัก/ไม่พกั
สายเดิมไว้
- โอนสายเข้าระบบฝากข้อความ
ª โปรแกรมเกี่ยวข้องที่สำคัญ
- กำหนดการรับสายแทน P014
- ระบบฝากข้อความ P254-P256
ª การรับสายแทน โดยระบุเครือ่ งภายในไม่ตอ้ ง
โปรแกรม

- Call Pickup, Call splitting, and Conference.
- Outward dialing or intercom with/with out hold
the previous line.
- Transfer to Voice mailbox.
ª Programming
- Pick Up Assignment. P014
- Voice Mail System P254-P256
ª No need to program for pick up Extension specific
number.
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B. โทรเข้า, พักสาย, โอนสาย, ประกาศ,
ห้ามรบกวน, ฝากสาย, ประชุม, สนทนาสลับสาย

Incoming, Hold, Transfer, Paging, Do Not Disturb,
Call forward, Conference, Call Splitting

13. รับสายที่คอย
ระดับผูใ้ ช้/User level

13. Pickup waiting line.
~ All users { Control group { System control { Printing control { Relay control

ในขณะทีบ่ คุ คลที่ 1 กำลังสนทนากับบุคคลที่ 2 แล้ว
บุคคลที่ 1 ต้องการรับสายของบุคคลที่ 3 ทีส่ ง่ สัญญาณ
คอยสาย เข้ามาคอย โดยใช้เครือ่ งโทรศัพท์ของบุคคลที่ 1
ดู…
พักสาย
รอสายภายใน
รับสายที่มาคอย
ประชุม/สนทนาสลับสาย 1 สายในกับ 2 สายนอก
ประชุม/สนทนาสลับสาย 2 สายในกับ 1 สายนอก

.

Waiting signal intrude during conversation with the
second party. You can hold the second party line and
pickup the third party line
Refer…
Call on hold.
Call waiting.
Call pickup waiting line.
Conference or call splitting 1internal and 2 externals.
Conference or call splitting 2 internals and 1 external.

วางสาย
Hang up
สนทนาสลับสาย
call splitting
ประชุมสาย
Conference

วิธใี ช้

Operation

1. ระหว่างสนทนา กับสายนอกบุคคลที่ 2 ต้องการไป
คุยกับบุคคลที่ 3
-วางสายบุคคลที่ 2 เพือ่ ไปสนทนากับ บุคคลที่ 3
-กดทีพ่ กั สายเพือ่ พักสายทีก่ ำลังสนทนากับบุคคลที่ 2
2. เมือ่ พักสายบุคคลที่ 2
-กด “ * 4 3 ” เพือ่ รับสายของบุคคลที่ 3 ทีม่ าคอย
2.1 บุคคลที่ 3 เป็นสายใน
-ต้องการวางสายบุคคลที่ 3 เพื่อกลับไปสนทนา
กับบุคคลที่ 2 : วางสาย
-ต้องการสนทนาสลับสาย : กดทีพ่ กั สาย
-ต้องการประชุมสายร่วมบุคคลที่ 2 : ดูประชุมสาย
2.2 บุคคลที่ 3 เป็นสายนอก
-ต้องการวางสายบุคคลที่ 3 เพือ่ กลับไปสนทนา
กับบุคคลที่ 2 : วางสาย
-ต้องการสนทนาสลับสาย : ดูสลับสาย
-ต้องการประชุมสายร่วมบุคคลที่ 2 : ดูประชุมสาย
3. วางหูโทรศัพท์เมื่อสิ้นสุดการสนทนา

1. Talking with the external second party line and
want to pickup the third party line.
- Hang up, then ringing on from the third party.
- Press Flash button to hold the second party line.
2. Holding the second party line.
- Press “ * 4 3 ” retrieve the third party line.
2.1 The third party is internal line.
-Finish the third party line, the return to second
party line.
: Hang up
-Call splitting. : Press Flash
-Conference all party. : Conference
2.2 The third party is external line.
-Finish the third party line, the return to second
party line. : Hang up
-Call splitting. : Call splitting
-Conference all party. : Conference
3. Hang up.
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B. โทรเข้า, พักสาย, โอนสาย, ประกาศ,
ห้ามรบกวน, ฝากสาย, ประชุม, สนทนาสลับสาย

Incoming, Hold, Transfer, Paging, Do Not Disturb,
Call forward, Conference, Call Splitting

14. รับสายที่พักไว้
ระดับผูใ้ ช้/User level ~ All users

14. Retrieve holding line.
{ Control group { System control { Printing control { Relay control

ผู้รับสายสามารถรับสายที่พักไว้ที่เครื่องนั้นๆ
ดู… พักสาย

Retrieve holding line can make by all extension.
Refer… Call on hold.

Operation

วิธใี ช้
1.
2.
3.
4.

1.
2.
3.
4.

ขณะพักสาย
กดทีพ่ กั สายเบาๆ 1 ครัง้ หรือกด Flash
สนทนากับปลายทาง
วางหูโทรศัพท์เมื่อสิ้นสุดการสนทนา

หมายเหตุ

During Hold the line.
Press “Flash” button.
Speaking.
Hang up.

Comment
ª Programming

ª โปรแกรมเกี่ยวข้องที่สำคัญ

- กำหนดกลุม่ การโอนสาย โทรออกภายนอก P210
(กลางวัน)
- กำหนดกลุม่ การโอนสาย โทรออกภายนอก P211
(กลางคืน)
- กำหนดกลุ่มการโอนสาย โทรเข้าจากภายนอก
P212 (กลางวัน)
- กำหนดกลุ่มการโอนสาย โทรเข้าจากภายนอก
P213 (กลางคืน)
- กำหนดกลุม่ การโอนสายภายใน P214 (กลางวัน)
- กำหนดกลุม่ การโอนสายภายใน P215 (กลางคืน)
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- Outgoing Transfer Assignment (Day) P210
- Outgoing Transfer Assignment (Night) P211
- Incoming Transfer Assignment (Day) P212
- Incoming Transfer Assignment (Night) P213
- Intercom Transfer Assignment (Day) P214
- Intercom Transfer Assignment (Night) P215

B. โทรเข้า, พักสาย, โอนสาย, ประกาศ,
ห้ามรบกวน, ฝากสาย, ประชุม, สนทนาสลับสาย

Incoming, Hold, Transfer, Paging, Do Not Disturb,
Call forward, Conference, Call Splitting

15. รับสายประกาศเรียกจากเครื่องขยายเสียง
ระดับผูใ้ ช้/User level

15. Page Answering.

~ All users { Control group { System control { Printing control { Relay control

ผูร้ บั สายสามารถรับสายจากการประกาศเรียก ที่
เครือ่ งใดๆ ก็ได้ เหมาะสำหรับผูร้ บั สายทีไ่ ม่ทราบ
ตำแหน่งเครื่องโทรศัพท์ปลายทางที่แน่นอน
ดู… การประกาศผ่านเครือ่ งขยายเสียง

After paging from external paging equipment.
All extension can make the paging call.
Refer… External Paging

วิธใี ช้

Operation

1. ยกหูโทรศัพท์ หรือ กดปุม่ “ SP-Phone”
2. กด “ * 4 5 “
รับจากเครือ่ งขยายเสียงทัง้ 2 ชุด : กด 0
รับจากเครือ่ งขยายเสียง ชุดที่ 1 : กด 1
รับจากเครือ่ งขยายเสียง ชุดที่ 2 : กด 2
3. สนทนากับปลายทาง
4. วางหูโทรศัพท์เมื่อสิ้นสุดการสนทนา

1. Lift the handset or press the “SP-Phone” button.
2. Press “ * 4 5 “.
Receive paging amplifier both 2 sets. : Press 0
Receive paging amplifier first set. : Press 1
Receive paging amplifier second set. : Press 2
3. Speaking.
4. Hang up.

หมายเหตุ

Comment

ª

ª

ต้องต่อชุดเครื่องขยายเสียงเพิ่มเติม
ª สามารถต่อเครือ่ งขยายได้ 2 ชุด โดยถ้ากดเรียก
*450 รับพร้อมกันทัง้ 2 ชุด
*451 รับประกาศชุดที่ 1
*452 รับประกาศชุดที่ 2

External paging equipment is necessary.
ª Maximum configuration can connect 2 sets.
Dial *450 answer from both set.
Dial *451 answer from first set.
Dial *452 answer from second set.
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B. โทรเข้า, พักสาย, โอนสาย, ประกาศ,
ห้ามรบกวน, ฝากสาย, ประชุม, สนทนาสลับสาย

Incoming, Hold, Transfer, Paging, Do Not Disturb,
Call forward, Conference, Call Splitting

16. รับสายนอกจากการปาร์คสาย
ระดับผูใ้ ช้/User level

16. Pickup parking line.

{ All users ~ Control group

~ System control { Printing control { Relay control

ผูร้ บั สายสามารถรับสายจากจุดพักสาย ณ ตำแหน่ง
หมายเลขพักสายใดๆ (1-9) ทีเ่ ครือ่ งใดๆ เหมาะสำหรับ
ผูร้ บั สาย ทีไ่ ม่ทราบตำแหน่งเครือ่ งโทรศัพท์ปลายทางที่
แน่นอน จุดพักสายสามารถรับฝากสายนอกได้ประมาณ
10 นาที
ดู… พักสายโดยการปาร์คสายนอก

1.
2.
3.
4.

วิธีใช้
ยกหูโทรศัพท์ หรือ กดปุม่ “ SP-Phone”
กด * 4 7 [จุดพักสายที่ 1-9]
สนทนากับปลายทาง
วางหูโทรศัพท์เมือ่ สิน้ สุดการสนทนา

Allows all extension users to retrieve a call on
hold at any extensions. The system has 9 parking
positions and the maximum duration is 10 minutes
per times.
Refer… Parking Co. lines.

1.
2.
3.
4.

หมายเหตุ

Operation
Lift the handset or press the “SP-Phone” button.
Press * 4 7 [parking position 1-9].
Speaking.
Hang up.

Comment

ª การรับสาย

ª Parking

ณ จุดพักสายจะต้องรูว้ า่ อยูท่ ต่ี ำแหน่ง
ไหนในระบบมีจดุ พักสาย 9 ตำแหน่ง เมือ่ พัก ณ
จุดพักสายแล้วสามารถไปกดรหัสรับสายที่เครื่อง
ใดๆ ในระบบก็ได้
*471 รับสายทีพ่ กั ไว้ ณ จุดพักสายตำแหน่งที่ 1
*472 รับสายทีพ่ กั ไว้ ณ จุดพักสายตำแหน่งที่ 2
*473 รับสายทีพ่ กั ไว้ ณ จุดพักสายตำแหน่งที่ 3
*474 รับสายทีพ่ กั ไว้ ณ จุดพักสายตำแหน่งที่ 4
*475 รับสายทีพ่ กั ไว้ ณ จุดพักสายตำแหน่งที่ 5
*476 รับสายทีพ่ กั ไว้ ณ จุดพักสายตำแหน่งที่ 6
*477 รับสายทีพ่ กั ไว้ ณ จุดพักสายตำแหน่งที่ 7
*478 รับสายทีพ่ กั ไว้ ณ จุดพักสายตำแหน่งที่ 8
*479 รับสายทีพ่ กั ไว้ ณ จุดพักสายตำแหน่งที่ 9

the line 9 position. You can retrieve
the parking line at any extensions in the
system. But you must specify the parking
position.
Dial *471 retrieve from parking position 1.
Dial *472 retrieve from parking position 2.
Dial *473 retrieve from parking position 3.
Dial *474 retrieve from parking position 4.
Dial *475 retrieve from parking position 5.
Dial *476 retrieve from parking position 6.
Dial *477 retrieve from parking position 7.
Dial *478 retrieve from parking position 8.
Dial *479 retrieve from parking position 9.
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B. โทรเข้า, พักสาย, โอนสาย, ประกาศ,
ห้ามรบกวน, ฝากสาย, ประชุม, สนทนาสลับสาย

Incoming, Hold, Transfer, Paging, Do Not Disturb,
Call forward, Conference, Call Splitting

17. กำหนดประกาศภายในเมือ่ ยกหู
ระดับผูใ้ ช้/User level

17. On-hook announce setting.

~ All users ~ Control group

~ System control { Printing control { Relay control

เมือ่ ยกหูโทรศัพท์ จะได้ยนิ สัญญาณเสียง ซึง่ ถูกบันทึก
ไว้ลว่ งหน้า
ดู… บันทึก และฟังเสียงภายในตู้

Receive on-hook announcement message after
on hook your telephone.
Refer… Record/playback audio messages.

ประกาศใหเครื่องอื่น
Announcement other internal line.
ประกาศเครื่องตนเอง
Announcement yourself.
ประกาศทุกพอรตสายใน
Announcement all internal line.

Operation

วิธีใช้

1. Lift the handset or press “Speaker Phone”.
2. Select
- On-hook announcement other internal line.
Press “ * 5 0 7 – [Ext. no.] # ”.
- On-hook announcement yourself.
Press “ * 5 0 7 # ”.
- On-hook announcement all internal line.
Press “ * 5 0 * 7 # ”.
3. If command success, Confirmation tone will present.
4. Hang up.

1. ยกหูโทรศัพท์ หรือกด “Speaker Phone”
2. เลือกประเภทการประกาศ
- กำหนดประกาศภายในเมือ่ ยกหู ให้เครือ่ งอืน่
กด “ * 5 0 7 * [Ext. no.] # ”
- กำหนดประกาศภายในเมือ่ ยกหู เครือ่ งตนเอง
กด “ * 5 0 7 # ”
- กำหนดประกาศภายในเมือ่ ยกหู ทุกสายใน
กด “ * 5 0 * 7 # ”
3. จะมีเสียงยอมรับคำสัง่ 2 beep
4. วางหูโทรศัพท์

หมายเหตุ

Comment

ª จะต้องเตรียมเสียงทีจ่ ะบันทึกก่อน

ª Arrange

the audio message be for use.
1. Select the sentence number. (60 Sentence)
2. Record message *534[1-4][01-60]#
3. Listen message *535[1-4][01-80]#
4. Program voice storage device. P033
5. Assign to extension message.P032
6. Test this command.
ª High level requires announcing other extension.
Assign High level group.P015

1. เลือกประโยคทีย่ งั ว่าง (ในระบบมี 60 ประโยค)
2. บันทึกเสียง *534[1-4][01-60]#
3. ฟัง *535[1-4][01-80]#
4. โปรแกรมป้องกันการบันทึกเสียง P033
5. โปรแกรมนำไปใช้งานที่ Ext.Msg ที่ P032
6. ทดสอบว่ายกหูได้ยนิ เสียงหรือไม่
ª ผูใ้ ช้งานทีต
่ อ้ งการให้ประกาศเครือ่ งอืน่ ยกเลิก
เครื่องอื่น จะต้องเป็น High level.P015
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B. โทรเข้า, พักสาย, โอนสาย, ประกาศ,
ห้ามรบกวน, ฝากสาย, ประชุม, สนทนาสลับสาย

Incoming, Hold, Transfer, Paging, Do Not Disturb,
Call forward, Conference, Call Splitting

18. ยกเลิก ประกาศภายในเมือ่ ยกหู
ระดับผูใ้ ช้/User level

18. On-hook announce clear.

~ All users ~ Control group

~ System control { Printing control { Relay control

เป็นการยกเลิกคำสัง่ ประกาศภายในเมือ่ ยกหู ทำให้
เมือ่ ยกหูเครือ่ งภายในนัน้ จะได้ยินสัญญาณพร้อมโทร
ปกติ

Clear your on-hook announcement.

ยกเลิก ประกาศใหเครื่องอื่น
Cancel announcement other internal line.
ยกเลิก ประกาศเครื่องตนเอง
Cancel announcement yourself.
ยกเลิก ประกาศทุกพอรตสายใน
Cancel announcement all internal line.

วิธีใช้

Operation

1. ยกหูโทรศัพท์ หรือกด “Speaker Phone”
2. เลือกประเภทการประกาศ
- ยกเลิก ประกาศภายในเมือ่ ยกหู ให้เครือ่ งอืน่
กด “ * 5 0 8 * [Ext. no.] # ”
- ยกเลิก ประกาศภายในเมือ่ ยกหู เครือ่ งตนเอง
กด “ * 5 0 8 # ”
- ยกเลิก ประกาศภายในเมือ่ ยกหู ทุกพอร์ตสายใน
กด “ * 5 0 * 8 # ”
3. จะมีเสียงยอมรับคำสัง่ 2 beep
4. วางหูโทรศัพท์

1. Lift the handset or press “Speaker Phone”.
2. Select
- Cancel on-hook announcement other internal line.
Press “ * 5 0 8 * [Ext. no.] # ”.
- Cancel on-hook announcement yourself.
Press “ * 5 0 8 # ”.
- Cancel on-hook announcement all internal line.
Press “ * 5 0 * 8 # ”.
3. If command success, Confirmation tone will present.
4. Hang up.

หมายเหตุ

Comment

ª ผูใ้ ช้งานทีต
่ อ้ งการให้ยกเลิกประกาศเครือ่ งอืน่

ª High

หรือ
ยกเลิกเครื่องอื่น จะต้องเป็น High level P015

level requires cancel announcing other
extension. Assign High level group. P015
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B. โทรเข้า, พักสาย, โอนสาย, ประกาศ,
ห้ามรบกวน, ฝากสาย, ประชุม, สนทนาสลับสาย

Incoming, Hold, Transfer, Paging, Do Not Disturb,
Call forward, Conference, Call Splitting

19. ห้ามรบกวน ที่เครื่องใด ๆ
ระดับผูใ้ ช้/User level

19. Do not distrub.(DND)

~ All users { Control group { System control { Printing control { Relay control

ตั้งห้ามรบกวนจากการโทรเข้าทั้งจากสายนอกและ
สายในเฉพาะเครือ่ งทีต่ ง้ั หลังจากทีต่ ง้ั แล้ว ในขณะที่
ยกหูโทรศัพท์ขึ้นจะได้ยินสัญญาณ 2 beep แล้วตาม
ด้วยสัญญาณสายว่าง พร้อมให้เครือ่ งนัน้ โทรได้ตามปกติ
ปกติ
ดู…
ยกเลิก ฝากสายให้เครือ่ งอืน่ รับแทน
ห้ามรบกวนทีเ่ ครือ่ งใด ๆ
ยกเลิก ฝากสายให้เครือ่ งอืน่ รับแทน
ห้ามรบกวนทั้งระบบ

Each extension can be individually programmed
for receiving outside and intercom calls.

Refer…
Cancel do not disturb.
Call forwarding.
Cancel do not disturb.
Call forwarding all extension.

วิธใี ช้

Operation

1. ทีเ่ ครือ่ งทีต่ อ้ งการ ยกหูโทรศัพท์ หรือ กดปุม่
“ SP-Phone ”
2. กด * 5 0 9 #
3. จะมีเสียงยอมรับคำสั่ง 2 beep
4. วางหูโทรศัพท์

1. At the set up line. Lift the handset or press
the “ SP-Phone ” button.
2. Press “ * 5 0 9 # ”.
3. If command success. Confirmed tone will present.
4. Hang up.

หมายเหตุ

Comment

ª สายใน

ª Internal line

-การยกเลิก ให้ยกเลิกเครือ่ งทีต่ ง้ั หรือยกเลิกทัง้
ระบบ
-ผู้โทรเข้าจะได้สัญญาณสายไม่ว่าง
ª สายนอก
-ถ้าตั้งให้การโทรเข้าเป็นแบบกระดิ่งดังที่เครื่องนั้น
จะทำให้กระดิ่งไม่ดังแต่ผู้โทรเข้าจะได้ยินสัญญาณ
ไม่มีผู้รับสาย
-ถ้าตัง้ ให้กดสายนอกเข้าได้โดยตรง จะไม่สามารถ
ใช้คำสั่งนี้

-Cancellation will present by setup line or by
administrator.
-Internal call can not disturb this extension.
ª Co. Line
-External call can not disturb this extension.

-DISA.&OGM. Mode can not prevent this
feature.
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B. โทรเข้า, พักสาย, โอนสาย, ประกาศ,
ห้ามรบกวน, ฝากสาย, ประชุม, สนทนาสลับสาย

Incoming, Hold, Transfer, Paging, Do Not Disturb,
Call forward, Conference, Call Splitting

20. ห้ามรบกวนจากสายนอก ที่เครื่องใด ๆ
ระดับผูใ้ ช้/User level

20. Do not distrub from incoming.

~ All users { Control group { System control { Printing control { Relay control

ตัง้ ห้ามรบกวนทีโ่ ทรเข้าจากสายนอกแต่เครือ่ ง สาย
ในอืน่ ๆ ยังสามารถโทรเข้าได้หลังจากทีต่ ง้ั แล้ว ในขณะ
ทีย่ กหูโทรศัพท์ขน้ึ จะได้ยนิ สัญญาณ 2 beep แล้วตาม
ด้วยสัญญาณสายว่างพร้อมให้เครือ่ งนัน้ โทรออก หรือ
โทรภายในได้ตามปกติ
ดู…
ยกเลิก ฝากสายให้เครือ่ งอืน่ รับแทน
ห้ามรบกวนทีเ่ ครือ่ งใด ๆ
ยกเลิก ฝากสายให้เครือ่ งอืน่ รับแทน
ห้ามรบกวนทั้งระบบ

Each extension can be individually programmed
for receiving intercom calls.

Refer…
Cancel do not disturb.
Call forwarding.
Cancel do not disturb.
Call forwarding all extension.

วิธใี ช้

Operation

1. ทีเ่ ครือ่ งทีต่ อ้ งการ ยกหูโทรศัพท์ หรือ กดปุม่
“SP-Phone”
2. กด * 5 0 9 0 #
3. จะมีเสียงยอมรับคำสั่ง 2 beep
4. วางหูโทรศัพท์

1. At the set up line. Lift the handset or press the
“SP-Phone” button.
2. Press “ * 5 0 9 0 # ”.
3. If command success. Confirmed tone will present.
4. Hang up.

หมายเหตุ

Comment

ª

ª

สายใน
- เฉพาะเครือ่ งสายในทีก่ ดคำสัง่
- ตัง้ ทีเ่ ครือ่ งใดให้ยกเลิกทีเ่ ครือ่ งนัน้ หรือยกเลิกทัง้
ระบบ
ª สายนอก
- ผูโ้ ทรเข้าจะได้สญ
ั ญาณสายไม่วา่ ง

Internal line
- Each extension can be programmed individually.
- Cancellation will present by setup line or by
administrator.
ª Co. Line
- Incoming call user will hear the busy tone.
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B. โทรเข้า, พักสาย, โอนสาย, ประกาศ,
ห้ามรบกวน, ฝากสาย, ประชุม, สนทนาสลับสาย

Incoming, Hold, Transfer, Paging, Do Not Disturb,
Call forward, Conference, Call Splitting

21. ห้ามรบกวนจากสายใน ที่เครื่องใด ๆ
ระดับผูใ้ ช้/User level

21. Do not distrub from internal call.

~ All users { Control group

{ System control { Printing control { Relay control

ตัง้ ห้ามรบกวน ทีโ่ ทรเข้าจากสายใน แต่สายนอก
ยังสามารถโทรเข้าได้หลังจากทีต่ ง้ั แล้ว ในขณะทีย่ กหู
โทรศัพท์ขน้ึ จะได้ยนิ สัญญาณ 2 beep แล้วตามด้วย
สัญญาณสายว่างพร้อมให้เครือ่ งนัน้ โทรออก หรือโทร
ภายในได้ตามปกติ
ดู…
ยกเลิก ฝากสายให้เครือ่ งอืน่ รับแทน
ห้ามรบกวนทีเ่ ครือ่ งใด ๆ
ยกเลิก ฝากสายให้เครือ่ งอืน่ รับแทน
ห้ามรบกวนทั้งระบบ

Each extension can be individually programmed
for receiving incoming calls.

Refer…
Cancel do not disturb.
Call forwarding.
Cancel do not disturb.
Call forwarding all extension.

วิธีใช้

Operation

1. ทีเ่ ครือ่ งทีต่ อ้ งการ ยกหูโทรศัพท์ หรือ กดปุม่
“SP-Phone”
2. กด * 5 0 9 1 #
3. จะมีเสียงยอมรับคำสั่ง 2 beep
4. วางหูโทรศัพท์

1. At the set up line. Lift the handset or press the
“SP-Phone” button.
2. Press “ * 5 0 9 1 # ”.
3. If command success. Confirmed tone will present.
4. Hang up.

หมายเหตุ

Comment

ª

ª

สายใน
- เฉพาะเครือ่ งสายในทีก่ ดคำสัง่
- ตัง้ ทีเ่ ครือ่ งใดให้ยกเลิกทีเ่ ครือ่ งนัน้ หรือยกเลิกทัง้
ระบบ
ª สายนอก
- ผูโ้ ทรเข้าจะได้สญ
ั ญาณสายไม่วา่ ง

Internal line
- Each extension can be programmed individually.
- Cancellation will present by setup line or by
administrator.
ª Co. Line
- Incoming call user will hear the busy tone.

B-23

B. โทรเข้า, พักสาย, โอนสาย, ประกาศ,
ห้ามรบกวน, ฝากสาย, ประชุม, สนทนาสลับสาย

Incoming, Hold, Transfer, Paging, Do Not Disturb,
Call forward, Conference, Call Splitting

22. ยกเลิก ฝากสายและห้ามรบกวนที่เครื่องใด ๆ
ระดับผูใ้ ช้/User level

22. Cancel do not distrub and call forward.

~ All users { Control group { System control { Printing control { Relay control

Cancels do not disturb and call forward function
on your own station.

การยกเลิกฝากสายและห้ามรบกวน เฉพาะเครือ่ ง
สายในทีต่ ง้ั หลังจากนัน้ เมือ่ ยกหูเครือ่ งสายในทีต่ ง้ั จะ
ได้สญ
ั ญาณการโทรปกติ
ดู…
- ฝากสายให้เครือ่ งอืน่ รับแทน ทีเ่ ครือ่ งใดๆ
- ห้ามรบกวน ทีเ่ ครือ่ งใดๆ
- ห้ามรบกวน สายนอก ทีเ่ ครือ่ งใดๆ

Refer…
- Call forward.
- Do not disturb from incoming.
- Do not disturb.

วิธใี ช้

Operation

1. ทีเ่ ครือ่ งทีต่ อ้ งการ ยกหูโทรศัพท์ หรือ กดปุม่
“ SP-Phone ”
2. กด “ * 5 0 # ”
3. จะมีเสียงยอมรับคำสั่ง 2 beep
4. วางหูโทรศัพท์

1. At the set up line. Lift the handset or press the
“ SP-Phone ” button.
2. Press “ * 5 0 # ”.
3. If command success. Confirmed tone will present.
4. Hang up.

หมายเหตุ
ª

Comment
ª

ยกเลิกทีเ่ ครือ่ งใดๆ ทีเ่ ปิดใช้คำสัง่ นัน้
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Cancel at the specific extension.

B. โทรเข้า, พักสาย, โอนสาย, ประกาศ,
ห้ามรบกวน, ฝากสาย, ประชุม, สนทนาสลับสาย

23. ยกเลิก ฝากสายและห้ามรบกวน ทั้งระบบ

ระดับผูใ้ ช้/User level

Incoming, Hold, Transfer, Paging, Do Not Disturb,
Call forward, Conference, Call Splitting

23. Cancel do not distrub and call forward all extension.

{ All users { Control group ~ System control { Printing control { Relay control

การยกเลิกฝากสายและห้ามรบกวนทัง้ ระบบ หลัง
จากนัน้ เมือ่ ยกหูทกุ เครือ่ งจะได้สญ
ั ญาณการโทรปกติ
ดู…
- ฝากสายให้เครือ่ งอืน่ รับแทน ทีเ่ ครือ่ งใด ๆ
- ห้ามรบกวน ทีเ่ ครือ่ งใดๆ
- ห้ามรบกวน สายนอก ทีเ่ ครือ่ งใดๆ

Clear all disturb and call forward function in the
system.
Refer…
- Call forward
- Do not disturb from incoming,
- Do not disturb.

วิธใี ช้

Operation

1. ทีเ่ ครือ่ งทีต่ อ้ งการ ยกหูโทรศัพท์ หรือ กดปุม่
“ SP-Phone ”
2. กด “ * 5 0 * 9 # ”
3. จะมีเสียงยอมรับคำสั่ง 2 beep
4. วางหูโทรศัพท์

1. Lift the handset or press the “SP-Phone” button.
2. Press “ * 5 0 * 9 # ”.
3. If command success. Confirmed tone will present.
4. Hang up.

หมายเหตุ

Comment

ª โปรแกรมเกี่ยวข้องที่สำคัญ

ª Programming

- กลุม่ การควบคุมสายใน P260

- Control Group assignment P260
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B. โทรเข้า, พักสาย, โอนสาย, ประกาศ,
ห้ามรบกวน, ฝากสาย, ประชุม, สนทนาสลับสาย

Incoming, Hold, Transfer, Paging, Do Not Disturb,
Call forward, Conference, Call Splitting

24. ฝากสายปลายทาง
ระดับผูใ้ ช้/User level

24. Follow me.

~ All users { Control group

{ System control { Printing control { Relay control

สามารถฝากรับสายแทน ของเครือ่ งปลายทางได้
มากกว่า 1 เครือ่ ง เมือ่ มีผโู้ ทรเข้ามาจากสายในหรือ
สายนอกมาทีเ่ ครือ่ งใดๆ ทีต่ ง้ั ฝากสายไว้ สายจะถูกโอน
ไปยังเครือ่ งทีร่ บั ฝากไว้อตั โนมัติ

วิธีใช้

Operation

1. ทีเ่ ครือ่ งต้นทาง ยกหูโทรศัพท์ หรือ กดปุม่
“ SP-Phone ”
2. ฝาก รับสายปลายทาง
กด “ * 5 1 0 * [Ext. no ปลายทาง] # ”
3. จะมีเสียงยอมรับคำสัง่ 2 beep
4. วางหูโทรศัพท์

1. At the set up line. Lift the handset or press the
“ SP-Phone ” button.
2. Follow me
Press “ * 5 1 0 * [destination Ext. no] # ”.
3. If command success. Confirmed tone will present.
4. Hang up.

Comment

หมายเหตุ
ª ตั้งฝากสายปลายทางเครื่องใด

ª Cancellation

ให้ไปยกเลิกที่เครื่อง

ปลายทางเครื่องนั้น
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will present by set up line

B. โทรเข้า, พักสาย, โอนสาย, ประกาศ,
ห้ามรบกวน, ฝากสาย, ประชุม, สนทนาสลับสาย

Incoming, Hold, Transfer, Paging, Do Not Disturb,
Call forward, Conference, Call Splitting

25. การฝากสายไปที่เครื่องอื่น
ระดับผูใ้ ช้/User level

25. Call forward to extension .

~ All users { Control group

{ System control { Printing control { Relay control

การฝากสายเครือ่ งต้นทาง สามารถให้เครือ่ งภายใน
อืน่ เมือ่ มีผโู้ ทรเข้ามาจากสายในหรือสายนอก สายนีจ้ ะ
ถูกโอนไปยังเครือ่ งปลายทางทีต่ ง้ั ฝากสายไว้ อัตโนมัติ

Incoming call or intercom call to your extension
can be forwarded to the destination extension.
Only the destination extension can access you.

สามารถใช้แทนกันได้

วิธีใช้

Operation

1. ทีเ่ ครือ่ งต้นทาง ยกหูโทรศัพท์ หรือ กดปุม่
“ SP-Phone ”
2. ฝาก รับสายแทนทีเ่ ครือ่ งอืน่
กด “ * 5 1 * [Ext. no ปลายทาง] # ”
3. จะมีเสียงยอมรับคำสัง่ 2 beep
4. วางหูโทรศัพท์

1. At the set up line. Lift the handset or press the
“ SP-Phone ” button.
2. Call forward to extension
Press “ * 5 1 * [destination Ext. no] # ”.
3. If command success. Confirmed tone will present.
4. Hang up.

Comment

หมายเหตุ

ª Inter-office

ª สายใน

- Destination extension will present only by
extension number except the hunting number.
- Cancellation will present by set up line or by
administrator.

- ระบุหมายเลขสายในใดๆทีร่ บั แทนแต่ไม่สามารถ
ระบุเป็นหมายเลข Hunting
- ตัง้ ทีเ่ ครือ่ งใดให้ยกเลิกทีเ่ ครือ่ งนัน้ หรือยกเลิก
ทัง้ ระบบ
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B. โทรเข้า, พักสาย, โอนสาย, ประกาศ,
ห้ามรบกวน, ฝากสาย, ประชุม, สนทนาสลับสาย

Incoming, Hold, Transfer, Paging, Do Not Disturb,
Call forward, Conference, Call Splitting

26. การฝากสายไปที่ ระบบฝากข้อความ
ระดับผูใ้ ช้/User level

26. Call forward to voice mail.

~ All users { Control group

{ System control { Printing control { Relay control

การฝากสายเครือ่ งต้นทาง สามารถฝากสายไปที่
ระบบฝากข้อความได้ เมือ่ มีผโู้ ทรเข้ามาจากสายใน
หรือสายนอก สายนีจ้ ะถูกโอนไปยังเครือ่ งปลายทาง
ทีต่ ง้ั ฝากสายไว้ อัตโนมัติ

Incoming call or intercom call to your can be
forwarded to the voice mail. Only the destination
extension can access you.

สามารถใช้แทนกันได้

วิธีใช้

Operation

1. ทีเ่ ครือ่ งต้นทาง ยกหูโทรศัพท์ หรือ กดปุม่
“ SP-Phone ”
2. ฝาก รับสายแทน ทีร่ ะบบฝากข้อความ
กด “ * 5 1 * * 1 # ”
3. จะมีเสียงยอมรับคำสัง่ 2 beep
4. วางหูโทรศัพท์

1. At the set up line. Lift the handset or press the
“ SP-Phone ” button.
2. Call forword to voice mail
Press “ * 5 1 * * 1 # ”.
3. If command success. Confirmed tone will present.
4. Hang up.

หมายเหตุ

Comment

ª โปรแกรมเกีย่ วข้องทีส่ ำคัญ

ª Programming.

- กำหนดหมายเลขระบบ (P001_801_*1)

- Numbering Assignment (P001_801_*1)
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B. โทรเข้า, พักสาย, โอนสาย, ประกาศ,
ห้ามรบกวน, ฝากสาย, ประชุม, สนทนาสลับสาย

Incoming, Hold, Transfer, Paging, Do Not Disturb,
Call forward, Conference, Call Splitting

27. การฝากสาย ไปทีห่ น่วยความจำย่อ
ระดับผูใ้ ช้/User level

27. Call forward to memory.

~ All users { Control group

{ System control { Printing control { Relay control

Incoming call to your extension can be forwarded
to the memory. Only the destination extension can
access you.

การฝากสายเครือ่ งต้นทาง สามารถฝากไว้ทห่ี น่วย
ความจำย่อ
เฉพาะเมือ่ มีผโู้ ทรเข้ามาจากสายนอก
สายนีจ้ ะถูกโอนไปยังทีต่ ง้ั ฝากสายไว้ อัตโนมัติ

สามารถใช้แทนกันได้

ฝากรับสายแทน ทีห่ น่วยความจำย่อ
Call Forwarding to Memory

ฝากรับสายแทน ทีห่ น่วยความจำย่อ
Call Forwarding to Memory

วิธีใช้

Operation

1. ทีเ่ ครือ่ งต้นทาง ยกหูโทรศัพท์ หรือ กดปุม่
“ SP-Phone ”
2. เลือก
- ฝาก รับสายแทน ทีห่ น่วยความจำย่อส่วนตัว
กด “ * 5 1 * * 7 [00-49] # ”
- ฝาก รับสายแทน ทีห่ น่วยความจำย่อส่วนรวม
กด “ * 5 1 * * 7 [500-999] # ”
3. จะมีเสียงยอมรับคำสัง่ 2 beep
4. วางหูโทรศัพท์

1. At the set up line. Lift the handset or press the
“ SP-Phone ” button.
2. Select
- Call forward to memory
Press “ * 5 1 * * 7 [00-49] # ”.
- Call forward to memory.
Press “ * 5 1 * * 7 [500-999] # ”.
3. If command success. Confirmed tone will present.
4. Hang up.

หมายเหตุ
การใช้งานต้องเป็น speed dial สำหรับการโทรออก เช่น []9XXXXXXXXX] หรือ [*81XXXXXXXXX] ถ้าเป็น Speed dial
โทรภายในจะไม่สามารถใช้ Memory ได้ และต้องเป็นการเรียกสายจากภายนอก (ใช้สำหรับการทำเป็น Trunk to Trunk)
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B. โทรเข้า, พักสาย, โอนสาย, ประกาศ,
ห้ามรบกวน, ฝากสาย, ประชุม, สนทนาสลับสาย

Incoming, Hold, Transfer, Paging, Do Not Disturb,
Call forward, Conference, Call Splitting

28. ฝากสายให้เครื่องอื่นรับแทน
ระดับผูใ้ ช้/User level

28. Call forwarding.

~ All users { Control group

{ System control { Printing control { Relay control

การฝากสายเครือ่ งต้นทาง ให้เครือ่ งภายในอืน่ รับ
แทน เมือ่ มีผโู้ ทรเข้ามาจากสายในหรือสายนอก สายนี้
จะถูกโอนไปยังเครือ่ งปลายทางทีต่ ง้ั ฝากสายไว้ โดย
อัตโนมัติ แต่เครือ่ งปลายทางสามารถโทรเข้าหรือโอน
สายให้เครือ่ งต้นทางได้ (ผูจ้ ดั การ-เลขา)

Incoming call or inte rcom call to your extension
can be forwarded to the destination extension. Only
the destination extension can access you.

รับสายแทนเมือ่ ไม่วา่ ง
Call Forwarding when busy
รับสายแทนเมือ่ ไม่มผี รู้ บั สาย
Call Forwarding when no answer

วิธีใช้

Operation

1. ทีเ่ ครือ่ งต้นทาง ยกหูโทรศัพท์ หรือ กดปุม่
“ SP-Phone ”
2. เลือก
- ฝากให้เครือ่ งอืน่ รับสายแทน เมือ่ สายไม่วา่ ง
กด “ * 5 1 2 * [Ext.no ปลายทาง] # ”
- ฝากให้เครือ่ งอืน่ รับสายแทน เมือ่ ไม่มผี รู้ บั สาย
กด “ * 5 1 3 * [Ext.no ปลายทาง] # ”
3. จะมีเสียงยอมรับคำสัง่ 2 beep
4. วางหูโทรศัพท์

1. At the set up line. Lift the handset or press the
“ SP-Phone ” button.
2. Select
- Call forward when busy.
Press “ * 5 1 2 * [destination Ext. no] # ”.
- Call forward when no answer
Press “ * 5 1 3 * [destination Ext. no] # ”.
3. If command success. Confirmed tone will present.
4. Hang up.

หมายเหตุ

Comment

ª สายใน

ª Inter-office

- เฉพาะ 2 เครือ่ งสายในใดๆ
- ระบุหมายเลขสายในใดๆทีร่ บั แทนแต่ไม่สามารถ
ระบุเป็นหมายเลข Hunting
- ตัง้ ทีเ่ ครือ่ งใดให้ยกเลิกทีเ่ ครือ่ งนัน้ หรือยกเลิก
ทัง้ ระบบ

- Suitable for two extension.
- Destination extension will present only by
extension number except the hunting number.
- Cancellation will present by set up line or by
administrator.
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B. โทรเข้า, พักสาย, โอนสาย, ประกาศ,
ห้ามรบกวน, ฝากสาย, ประชุม, สนทนาสลับสาย

Incoming, Hold, Transfer, Paging, Do Not Disturb,
Call forward, Conference, Call Splitting

29. ฝากสายให้เครื่องอื่นรับแทนจากสายในที่เรียก
ระดับผูใ้ ช้/User level

29. Call forwarding from internal call.

~ All users { Control group

{ System control { Printing control { Relay control

การฝากสายเครือ่ งต้นทาง ให้เครือ่ งภายในอืน่ รับ
แทน เมือ่ มีผโู้ ทรเข้ามาจากสายใน สายนีจ้ ะถูกโอนไปยัง
เครือ่ งปลายทางทีต่ ง้ั ฝากสายไว้ โดยอัตโนมัติ แต่เครือ่ ง
ปลายทางสามารถโทรเข้าหรือโอนสายให้เครื่องต้นทาง
ได้ (ผู้จัดการ-เลขา)

Internal call to your extension can be forwarded
to the destination extension.Only the destination
extension can access you.

ฝากรับสายในแทน
Call Forwarding (internal)
รับสายในแทนเมือ่ ไม่วา่ ง
Call Forwarding when busy(internal)
รับสายในแทนเมือ่ ไม่มผี รู้ บั สาย
Call Forwarding when no answer(internal)

วิธีใช้

Operation

1. ทีเ่ ครือ่ งต้นทาง ยกหูโทรศัพท์ หรือ กดปุม่
“ SP-Phone ”
2. เลือก
- ฝาก รับสายแทนจากสายในทีเ่ รียก
กด “ * 5 1 4 * [Ext.no ปลายทาง] # ”
- ฝาก รับสายแทน เมือ่ สายไม่วา่ งจากสายในทีเ่ รียก
กด “ * 5 1 5 * [Ext.no ปลายทาง] # ”
- ฝาก รับสายแทน เมือ่ ไม่มผี รู้ บั สายจากสายในทีเ่ รียก
กด “ * 5 1 6 * [Ext.no ปลายทาง] # ”
3. จะมีเสียงยอมรับคำสัง่ 2 beep
4. วางหูโทรศัพท์

หมายเหตุ

1. At the set up line. Lift the handset or press the
“ SP-Phone ” button.
2. Select
- Call forward form internal call
Press “ * 5 1 4 * [destination Ext. no] # ”.
- Call forward when busy form internal call .
Press “ * 5 1 5 * [destination Ext. no] # ”.
- Call forward when no answer form internal call
Press “ * 5 1 6 * [destination Ext. no] # ”.
3. If command success. Confirmed tone will present.
4. Hang up.

Comment

ª สายใน

ª Inter-office

- เฉพาะ 2 เครือ่ งสายในใดๆ
- ระบุหมายเลขสายในใดๆทีร่ บั แทนแต่ไม่สามารถ
ระบุเป็นหมายเลข Hunting
- ตัง้ ทีเ่ ครือ่ งใดให้ยกเลิกทีเ่ ครือ่ งนัน้ หรือยกเลิก
ทัง้ ระบบ
ª เมื่อใช้เป็นผู้จัดการ-เลขา
- ผู้จัดการกดฝากสายให้เลขา
- เครื่องใดๆที่โทรหาผู้จัดการกระดิ่งจะดังที่เครื่องเลขา
- เครื่องเลขาสามารถโทรหรือโอนสายให้ผู้จัดการได้

- Suitable for two extension.
- Destination extension will present only by
extension number except the hunting number.
- Cancellation will present by set up line or by
administrator.
ª Manager and secretary function.
- Manager call forward to secretary.
- All incoming will be forwarded to secretary.
- Only secretary can call or transfer the manager.
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B. โทรเข้า, พักสาย, โอนสาย, ประกาศ,
ห้ามรบกวน, ฝากสาย, ประชุม, สนทนาสลับสาย

Incoming, Hold, Transfer, Paging, Do Not Disturb,
Call forward, Conference, Call Splitting

30. ฝากสายให้เครื่องอื่นรับแทนจากสายนอกที่เรียก
ระดับผูใ้ ช้/User level

~ All users { Control group

30. Call forwarding from external call.
{ System control { Printing control { Relay control

การฝากสายเครือ่ งต้นทาง ให้เครือ่ งภายในอืน่ รับ
แทน เมือ่ มีผโู้ ทรเข้ามาจากสายนอก สายจะถูกโอนไปยัง
เครือ่ งปลายทางทีต่ ง้ั ฝากสายไว้ โดยอัตโนมัติ แต่เครือ่ ง
ปลายทางสามารถโทรเข้าหรือโอนสายให้เครื่องต้นทาง
ได้ (ผู้จัดการ-เลขา)

External call to your extension can be forwarded
to the destination extension.Only the destination
extension can access you.

ฝากรับสายนอกแทน
Call Forwarding (external)
รับสายนอกแทนเมือ่ ไม่วา่ ง
Call Forwarding when busy(external)
รับสายนอกแทนเมือ่ ไม่มผี รู้ บั สาย
Call Forwarding when no answer(external)

วิธีใช้

Operation

1. ทีเ่ ครือ่ งต้นทาง ยกหูโทรศัพท์ หรือ กดปุม่
“ SP-Phone ”
2. เลือก
- ฝาก รับสายแทนจากสายนอกทีเ่ รียก
กด “ * 5 1 7 * [Ext.no ปลายทาง] # ”
- ฝาก รับสายแทน เมือ่ สายไม่วา่ งจากสายนอกทีเ่ รียก
กด “ * 5 1 8 * [Ext.no ปลายทาง] # ”
- ฝาก รับสายแทน เมือ่ ไม่มผี รู้ บั สายจากสายนอกทีเ่ รียก
กด “ * 5 1 9 * [Ext.no ปลายทาง] # ”
3. จะมีเสียงยอมรับคำสัง่ 2 beep
4. วางหูโทรศัพท์

หมายเหตุ

1. At the set up line. Lift the handset or press the
“ SP-Phone ” button.
2. Select
- Call forward form external call
Press “ * 5 1 7 * [destination Ext. no] # ”.
- Call forward when busy form external call .
Press “ * 5 1 8 * [destination Ext. no] # ”.
- Call forward when no answer form external call
Press “ * 5 1 9 * [destination Ext. no] # ”.
3. If command success. Confirmed tone will present.
4. Hang up.

Comment

ª สายใน

ª Inter-office

- เฉพาะ 2 เครือ่ งสายในใดๆ
- ระบุหมายเลขสายในใดๆทีร่ บั แทนแต่ไม่สามารถ
ระบุเป็นหมายเลข Hunting
- ตัง้ ทีเ่ ครือ่ งใดให้ยกเลิกทีเ่ ครือ่ งนัน้ หรือยกเลิก
ทัง้ ระบบ
ª เมื่อใช้เป็นผู้จัดการ-เลขา
- ผู้จัดการกดฝากสายให้เลขา
- เครื่องใดๆที่โทรหาผู้จัดการกระดิ่งจะดังที่เครื่องเลขา
- เครื่องเลขาสามารถโทรหรือโอนสายให้ผู้จัดการได้

- Suitable for two extension.
- Destination extension will present only by
extension number except the hunting number.
- Cancellation will present by set up line or by
administrator.
ª Manager and secretary function.
- Manager call forward to secretary.
- All incoming will be forwarded to secretary.
- Only secretary can call or transfer the manager.
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B. โทรเข้า, พักสาย, โอนสาย, ประกาศ,
ห้ามรบกวน, ฝากสาย, ประชุม, สนทนาสลับสาย

Incoming, Hold, Transfer, Paging, Do Not Disturb,
Call forward, Conference, Call Splitting

31. ฝากสายให้เครื่องอื่นรับแทน
ระดับผูใ้ ช้/User level

31. Parallel call.

~ All users { Control group

การตั้งโปรแกรม Function “Extension” เครื่องต้นทาง สามารถทำให้ Extension และ SIP Extension อืน่ ๆ
มีสัญญาณกระดิ่งเรียกพร้อมกัน กับเครื่องต้นทางเมื่อมีผู้
โทรเข้ามาจากสายใน หรือสายนอก

{ System control { Printing control { Relay control

Programming Function "Extension" to the SIP Extension
and the Extension to the other. The bell signals the sametime. When the source is. Incoming calls or calls from outside lines.

ตัง้ ให้ Ext.ปลายทางดังพร้อมต้นทาง
Parallel call (external)
SIP

ตัง้ ให้ SIP Ext.ปลายทางดังพร้อมต้นทาง
Parallel call (external)

Ext.
SIP

Extension

วิธีใช้

Operation

1. ทีเ่ ครือ่ งต้นทาง ยกหูโทรศัพท์ หรือ กดปุม่
“ SP-Phone ”
2. เลือก
- ตัง้ ให้กระดิง่ เครือ่ งสายใน (Extension.) ปลายทาง
ดังพร้อมเครื่องต้นทาง
กด “ * 5 2 * [Ext.no ปลายทาง] # ”
- ตัง้ ให้กระดิง่ เครือ่ งสายใน (SIP Extension.) ปลาย
ทางดังพร้อมเครื่องต้นทาง
กด “ * 52 * [SIP Ext.no ปลายทาง] # ”
3. จะมีเสียงยอมรับคำสัง่ 2 beep
4. วางหูโทรศัพท์

หมายเหตุ

1. At the set up line. Lift the handset or press the
“ SP-Phone ” button.
2. Select
- The players in the bell (Extension.) destination.
With the source.
Press “ * 5 2 * [destination Ext. no] # ”.
- The players in the bell (SIP Extension.)
destination. With the source.
Press “ * 5 2 * [destination SIP Ext. no] # ”.
3. If command success. Confirmed tone will present.
4. Hang up.

Comment

- กระดิ่งที่เครื่องต้นทางจะดังก่อน 2 ครั้ง หากไม่มีผู้รับสาย กระดิ่งจะไปดังพร้อมกับเครื่องปลายทาง

- The bell will ring before the second source, if
there is. Answer to the bell with the target.
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B. โทรเข้า, พักสาย, โอนสาย, ประกาศ,
ห้ามรบกวน, ฝากสาย, ประชุม, สนทนาสลับสาย

Incoming, Hold, Transfer, Paging, Do Not Disturb,
Call forward, Conference, Call Splitting

32. ตั้งรับสายใน Hunting Group
ระดับผูใ้ ช้/User level

32. Select Hunting Group

~ All users { Control group

กำหนดหมายเลขทีจ่ ะให้รบั สายใน Hunting Group
ชนิด Select สามารถระบุหมายเลขในกลุม่ ให้รบั สายได้
เพียงหมายเลขเดียว

{ System control { Printing control { Relay control

The number to call in the Hunting Group Select.
Could number to call just a single number.

Hunt.

ตัง้ รับสายทีเ่ ครือ่ งตนเอง
Salf select hunting port.

No.

N

Hunt.
Number

Hunt.

ตัง้ รับสายทีเ่ ครือ่ งอืน่ ๆ
Select hunting port.

No.

N
Hunt.
Number

วิธีใช้

Operation

1. ทีเ่ ครือ่ งต้นทาง ยกหูโทรศัพท์ หรือ กดปุม่
“ SP-Phone ”
2. เลือก
- ตั้งรับสายที่เครื่องตนเอง
กด “ * 5 2 # [Hunt No.] # ”.
- ตัง้ รับสายทีเ่ ครือ่ งอืน่ ๆ
กด “ * 5 2 # [Hunt No.] * [Ext. No] # ”.
3. จะมีเสียงยอมรับคำสัง่ 2 beep
4. วางหูโทรศัพท์

1. At the set up line. Lift the handset or press the
“ SP-Phone ” button.
2. Select
- Salf select hunting port
Press “ * 5 2 # [Hunt No.] # ”.
- select hunting port
Press “ * 5 2 # [Hunt No.] * [Ext. No] # ”.
3. If command success. Confirmed tone will present.
4. Hang up.

หมายเหตุ

Comment

ª โปรแกรมเกีย่ วข้องทีส่ ำคัญ

ª Programming

- กำหนดวิธกี ารเรียกใช้เลขนำหมู่ P012
ª หมายเลขสมาชิก สามารถระบุหมายเลขภายใน
หรือหมายเลขนำหมูไ่ ด้.
ª ใน 1 กลุม
่ สมาชิก Type Select จะระบุให้รบั สายได้
เพียงหมายเลขเดียว

- Hunting Type. P012
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B. โทรเข้า, พักสาย, โอนสาย, ประกาศ,
ห้ามรบกวน, ฝากสาย, ประชุม, สนทนาสลับสาย

Incoming, Hold, Transfer, Paging, Do Not Disturb,
Call forward, Conference, Call Splitting

33. ประชุม/สนทนาสลับสาย 1 สายในกับ 2 สายนอก 33. Conference or call splitting 1 internal and 2 externals

ระดับผูใ้ ช้/User level

~ All users { Control group { System control { Printing control { Relay control

ในระหว่างการสนทนา บุคคลที่ 1 (สายภายใน) กับ
บุคคลที่ 2 (สายนอก) บุคคลที่ 1 สามารถ พักสายสนทนา
ชัว่ คราว เพือ่ โทรหาบุคคลที่ 3ได้ทกุ รูปแบบการโทรออก
ดู… พักสาย, รอสายภายใน, รับสายทีม่ าคอย

During conversation between first party (Internal)
and second party (External). The first can make call
on hold and outward dialing to the third party line.
Refer… Call on hold, Call waiting, Call pickup
waiting line.

สนทนาสลับสาย
call splitting

ประชุมสาย
Conference

วิธใี ช้

Operation

1. บุคคลที่ 1 สนทนากับบุคคลที่ 2 แล้วต้องการพัก
สนทนากับบุคคลที่ 2 และโทรออกหาสายนอก
บุคคลที่ 3
- กดทีพ่ กั สายเบาๆ 1 ครัง้ เพือ่ พักสายบุคคลที่ 2
- กด “ # 0 ”
2. ขอสัญญาณโทรออกสายนอก เช่น กดหมายเลข
“9” ตามด้วยหมายเลขปลายทางทีต่ อ้ งการ
3. สนทนากับ บุคคลที่ 3 เมือ่ ปลายทางรับสาย
- กดทีพ่ กั สายเบาๆ 1 ครัง้ เพือ่ พักสายสายบุคคลที่ 3
4. เลือก
4.1 สลับสายสนทนาระหว่างบุคคลที่ 2 และ 3
- กด “ # 0 ” เพือ่ สนทนกับบุคคลที่ 2
- กดทีพ่ กั สายเบาๆ 1 ครัง้ พักสายสายบุคคลที่ 2
- กด “ # 0 ” เพือ่ สนทนกับบุคคลที่ 3
- กดทีพ่ กั สายเบาๆ 1 ครัง้ พักสายสายบุคคลที่ 3
4.2 ให้บุคคลที่ 2 และ 3 ได้ร่วมสนทนาด้วยกัน
- กด “ # 4 # 0 ”
5. วางหูโทรศัพท์เมื่อสิ้นสุดการสนทนา
ª

1. The first party hold the second party line, and
want to call to the external third party line.
- Press “Flash” button to hold the second party line.
- Press “ # 0 “
2. Dial “9” follow by the phone number.
3. Start talking with the third party.
- Press “Flash” button to hold the third party line.
4. Select.
4.1 Call split between second and third party.
- Press “ # 0 “
- Press “Flash” button to hold the second.
- Press “ # 0 “
- Press “Flash” button to hold the third.
4.2 Conference all parties.
- Press “ # 4 # 0 “
5. Hang up upon completion of the conversation.

หมายเหตุ

Comment

ใช้ได้ทุกเครื่องโดยไม่ต้องโปรแกรม

ª

B-35

All Extension can operate this function with out
program.

B. โทรเข้า, พักสาย, โอนสาย, ประกาศ,
ห้ามรบกวน, ฝากสาย, ประชุม, สนทนาสลับสาย

Incoming, Hold, Transfer, Paging, Do Not Disturb,
Call forward, Conference, Call Splitting

34. ประชุม/สนทนาสลับสาย 2 สายในกับ 1 สายนอก
ระดับผูใ้ ช้/User level

34. Conference or call splitting 2 internal and 1 externals

{ All users { Control group { System control { Printing control { Relay control

ในระหว่างการสนทนา บุคคลที่ 1 (สายภายใน) กับ
บุคคลที่ 2 (สายนอก) บุคคลที่ 1 สามารถพักสายสนทนา
ชัว่ คราว เพือ่ โทรภายในหาบุคคลที่ 3
ดู… พักสาย, รอสายภายใน, รับสายทีม่ าคอย

During conversation between first party (Internal)
and second party (External). The first can make call
on hold and inter-office calling to the third party.
Refer… Call on hold, Call waiting, Call pickup waiting
line.

สนทนาสลับสาย
Call splitting

ประชุมสาย
Conference

วิธใี ช้

Operation

1. บุคคลที่ 1 สนทนากับบุคคลที่ 2 แล้วต้องการพัก
สนทนากับบุคคลที่ 2 และโทรออกหาสายในบุคคลที่ 3
- กดทีพ่ กั สายเบาๆ 1 ครัง้ เพือ่ พักสาย
2. เลือก
2.1 ต้องการสนทนาสลับสาย
- กดหมายเลขภายในทีต่ อ้ งการ
- สนทนาสายในกับบุคคลที่ 3
- กดที่พักสายเบาๆ 1 ครั้ง เพื่อสนทนากับบุคคลที่ 2
- กดที่พักสายเบาๆ 1 ครั้ง เพื่อสนทนากับบุคคลที่ 3
- กดที่พักสายเบาๆ 1 ครั้ง เพื่อสนทนากับบุคคลที่ 2
2.2 ต้องการประชุมร่วมกับบุคคลที่ 3
- กด # 4 และ หมายเลขภายในทีต่ อ้ งการถ้าไม่มี
ผูร้ บั หรือ สายไม่วา่ ง กดทีพ่ กั สายเบาๆ 1 ครัง้
เพือ่ เรียกสายทีพ่ กั ไว้กลับ
- แจ้งความต้องการประชุมสายให้ทราบ
- กดทีพ่ กั สายเบาๆ 1 ครัง้ เริม่ ต้นประชุมสาย
3. วางหูโทรศัพท์เมื่อสิ้นสุดการสนทนา
4. หากมีคสู่ นทนาถือสายคอย กระดิง่ จะดังให้รบั สาย

1. The first party hold the second party line, and
want to call to the internal third party line.
- Press “Flash” button.
2. Select.
2.1 Call splitting with 1 internal and 1 external.
- Press extension number.
- Speak with the third party.
- Press “Flash” button to speak with the second.
- Press “Flash” button to speak with the third.
- Press “Flash” button to speak with the second.
2.2 Conference between 1 external and 2 internal.
- Press #4 and extension number. If no answer
or busy, then press “Flash” button to retrieve
the holding line.
- Conference inquiry.
- Press “Flash” button to start conference.
3. Hang up upon completion of the conversation
4. Ring back to your phone, If your party is waiting.

หมายเหตุ
ª ใช้ได้ทุกเครื่องโดยไม่ต้องโปรแกรม

Comment
ª All Extension can operate this function with out

program.
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B. โทรเข้า, พักสาย, โอนสาย, ประกาศ,
ห้ามรบกวน, ฝากสาย, ประชุม, สนทนาสลับสาย

35. แทรกสายภายใน หรือประชุมสายในไม่จำกัด
ระดับผูใ้ ช้/User level

Incoming, Hold, Transfer, Paging, Do Not Disturb,
Call forward, Conference, Call Splitting

35. Call intrusion or unlimited internal conference.

~ All users { Control group { System control { Printing control { Relay control

ระหว่างการสนทนาของคูส่ ายใด ๆ สายในอืน่ ๆ
สามารถเข้าร่วมวงสนทนาด้วย ได้ไม่จำกัด

Everyone can joint to the chat room during two
or more lines have conversation.

ผูมาใหม
New comer

วิธใี ช้

Operation

1. ผู้ที่ต้องการร่วมสนทนา
- ยกหูโทรศัพท์ หรือกดปุม่ “SP-Phone”
2. กดหมายเลขภายในเบอร์ใดเบอร์หนึ่งในวงสนทนา
นัน้ ๆ
- ได้ยนิ สัญญาณสายไม่วา่ ง
3. กด “ 1 ”
4. สามารถเข้าร่วมวงสนทนาได้ทันที
5. วางหูโทรศัพท์เมื่อสิ้นสุดการสนทนา

1. New comer.
- Lift the handset or press the “SP-Phone” button.
2. Press one of the extension numbers in the
party.
- hearing busy tone signal.
3. Press “ 1 ”.
4. To joint the conversation party.
5. Hang up upon completion of the conversation.

หมายเหตุ

Comment

ª โปรแกรมที่เกี่ยวข้องที่สำคัญ

ª Programming

- กำหนดกลุม่ การแทรกสาย P216 (กลางวัน)
- กำหนดกลุม่ การแทรกสาย P217 (กลางคืน)

- Intrusion Assignment. P216 (Day)
- Intrusion Assignment. P217 (Night)
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.

C. ฝากข้อความ, ปลุก, มินบิ าร์,
รหัสประจำเครื่อง
Voice mail, Morning call, Mini Bar, ID code, Account code
*11#

ฝากข้อความ จากภายใน เครือ่ งทีโ่ ทร

*11[Ext. no.]#

ฝากข้อความ จากภายใน ให้เครือ่ งอืน่

[Ext. No.]… *11#

ฝากข้อความ จากสายนอก

*11[Ext. no.]#

ฝากข้อความ โดยโอนจากสายในอืน่

*12[Ext. no.]#

ฟังข้อความ โดยโอนจากสายในอืน่

*12#

ฟังข้อความ เครือ่ งทีโ่ ทร

*12[Ext. no.]#

ฟังข้อความ ของเครือ่ งสายในอืน่

1, 2, 3, 7, 9

ขณะฟังข้อความ

[Ext. No.]… *12#

ฟังข้อความ จากสายนอก

*14#

ตัง้ รหัสผ่านของระบบฝากข้อความเครือ่ งทีโ่ ทร

*14[Ext. no.]#

ตัง้ รหัสผ่านของระบบฝากข้อความให้เครือ่ งอืน่

*15#

ลบรหัสผ่าน/ข้อความโดยผูด้ แู ลระบบ

*505#

ให้มเี สียงเตือนว่ามีขอ้ ความฝากไว้

*505*[ExtNo.]#

ให้มเี สียงเตือนว่ามีขอ้ ความฝากไว้ทเ่ี ครือ่ งอืน่

*506#

ยกเลิกเสียงเตือนว่ามีขอ้ ความฝากไว้

*506*[ExtNo.]#

ยกเลิกเสียงเตือนว่ามีขอ้ ความฝากให้เครือ่ งอืน่

*58[HHMM]#

ตัง้ เวลาปลุกเครือ่ งตนเอง

*58[HHMM]*[ExtNo.]#[ExtNo.]#

ตัง้ เวลาปลุกให้เครือ่ งอืน่

*58#

ยกเลิก เวลาตัง้ ปลุกเครือ่ งตนเอง

*58*[ExtNo.]#[ExtNo.]#[ExtNo]#... ยกเลิก เวลาตัง้ ปลุกให้เครือ่ งอืน่
*544#

สอบถามหมายเลขเครือ่ งตนเอง

*545#

สอบถามหมายเลขพอร์ตตนเอง

*546#

สอบถามเวลาปัจจุบนั

*547#

สอบถามวงเงินทีใ่ ช้เครือ่ งตนเอง

*547*[ExtNo.]#

สอบถามวงเงินทีใ่ ช้เครือ่ งอืน่

*50*3#

ยกเลิกวงเงินทีใ่ ชไปทัง้ หมด

*549#

สอบถามค่าไฟฟ้าทีใ่ ช้ไปเครือ่ งตนเอง

*549*[Ext. No]#

สอบถามค่าไฟฟ้าทีใ่ ช้ไปเครือ่ งอืน่

*48[Ext. no.]*[xxxx]*mmnn#…

บันทึกค่ารายการมินบิ าร์จากเครือ่ งอืน่

*49*[xxxx]*mmnn#mmnn#

บันทึกค่ารายการมินบิ าร์ทเ่ี ครือ่ งนัน้ ๆ

C-1

หน้า/Page
C-3
Internal recording to voice mailbox.
Recording voice mail to other xtension. C-3
Recording voice mail from incoming line. C-4
C-5
Recording voice mail by call transfer.
C-5
Listen voice mail by call transfer.
C-6
Internal listening from voice mailbox.
C-6
Listen other extension voice mailbox.
C-7
Listening in voice mail system.
C-7
Listen voice mail from incoming line.
C-8
Assign voice mail password.
C-8
Assign password for other extension.
C-9
Voice mail adminstation
C-10
On voice mail alert message.
On voice mail alert message to other ext. C-10
Off voice mail alert message
C-11
Off voice mail alert message to other ext. C-11
Wakeup setting.
C-12
Wakeup setting by operator.
C-13
Cancel yours Wakeup setting.
C-14
Cancel Wakeup by operator.
C-14
Tell extension number
C-15
Tell extension port
C-15
Tell the time
C-16
Tell used credit.
C-17
Tell used credit.
C-17
Clear money expense all
C-18
Tell electric credit
C-19
Tell electric credit
C-19
Counter Mini Bar
C-20
Room Mini Bar.
C-20

*503#[ID code]#

ตัง้ รหัสประจำเครือ่ ง

Set your own ID code.

*5030#[ID code]#

ยกเลิก รหัสประจำเครือ่ งตนเอง

Clear ID code.

*5030*[Ext. no.]#

ยกเลิก รหัสประจำเครือ่ งให้เครือ่ งอืน่

Clear others ID code.

*504#[ID code]#…

โทรออกด้วยรหัสประจำเครือ่ ง

ID code access dialing.

*504*[Ext. No.]#[ID code]#… โทรออกด้วยรหัสประจำเครือ่ ง ทีเ่ ครือ่ งอืน่

ID code access dialing.

*5040#[PWcode]#

ตัง้ รหัสผ่านสำหรับการต่อสาย

Set call screen password

*5040##

ยกเลิกรห้สผ่านสำหรับการต่อสาย

Clear call screen password

*50401#

ใช้รหัส เฉพาะการโทรภายในเท่านัน้

Set call screen only local

*50402#

ใช้รหัส เฉพาะการโทรเข้าจากสายนอกเท่านัน้

Set call screen only trunk

*50403#

ใช้รหัสทัง้ การโทรภายในและโทรเข้าจากสายนอก

Set call screen all

**[Account]#

โทรออกด้วยรหัส

Account Code

C-2
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C. ฝากข้อความ, ปลุก, มินิบาร์, รหัสประจำเครื่อง

Voice mail, Morning call, Mini bar, ID code

1. ฝากข้อความ จากเครื่องภายใน

1. Recording to voice mail box.

ระดับผูใ้ ช้/User level

~ All users { Control group { System control { Printing control { Relay control

การฝากข้อความจากเครือ่ งภายในตู้ แบ่งได้ 2 กรณี
1. การฝากให้เครือ่ งของตนเอง เช่น การฝากให้บคุ คล
อืน่ ทีอ่ ยูห่ รือใช้ เครือ่ งโทรศัพท์เดียวกัน
2. การฝากข้อความให้เครือ่ งอืน่ ทีต่ อ้ งการ
ดู… ฟังข้อความ

Recording to voice mail box from internal line.
1. Record the message to own mail box.
2. Record the message to other extension mail box.
Refer… Listen voice mail box.

ฝากใหเครื่องตนเอง
Record the message.
ฝากใหเครื่องอื่น
Record to other Ext.

Operation

วิธใี ช้

1. Lift the handset or press “Speaker Phone”.
2. Select
- Recording voice to mail box.
Press “ * 1 1 # ”.
- Recording Voice to other extension mail box.
Press “ * 1 1 [Ext. no.] # ”.
3. Leave the message to mail box.
4. Hang up.

1. ยกหูโทรศัพท์ หรือกด “Speaker Phone”
2. เลือกวิธีฝากข้อความ
- ฝากข้อความ ให้เครือ่ งตนเอง
กด “ * 1 1 # ”
- ฝากข้อความ ให้เครือ่ งอืน่
กด “ * 1 1 [Ext. no.] # ”
3. ฝากข้อความ
4. วางหูโทรศัพท์เมื่อจบการฝากข้อความ

Comment

หมายเหตุ
ª ในการใช้ระบบฝากข้อความ จะต้องมีแผง EVM หรือ

ª The

ใช้แผง AUX ภายในตูห้ รือ ระบบ Vmix ภายนอกตู้
ª แต่ละสายในรับฝากได้ 1000 ข้อความๆละ 1 นาที
โดยการแบ่งการใช้งาน ข้อความของระบบรวม
ª โปรแกรมที่เกี่ยวข้องที่สำคัญ
- จะต้องโปรแกรมให้สายในกลุม่ นัน้ ฝากข้อความได้
P254
- โปรแกรมให้มเี สียงเตือนเมือ่ มีขอ้ ความฝากไว้ P255
- โปรแกรมให้มไี ฟเตือน เมือ่ มีขอ้ ความฝากไว้ P256
กรณีเครือ่ งโทรศัพท์มไี ฟแสดงสัญญาณ Message
Lamp
- สามารถต่ออุปกรณรับฝากข้อความนอกตู้ P036

C-3

system much be installed AUX or EVM card.

ª Each

extension has 1000 mail boxes, each box
contain 1 min.
ª Programming
- Assign voice mail service. P254
- Assign voice mail alert message. P255
- Assign voice mail lamp. P256
Your telephone has “Message Lamp”.
- External Voice Logger assign. P036

C. ฝากข้อความ, ปลุก, มินิบาร์, รหัสประจำเครื่อง

Voice mail, Morning call, Mini bar, ID code

2. ฝากข้อความ จากสายนอก
ระดับผูใ้ ช้/User level

2. Recording voice mail from incoming line.

~ All users { Control group { System control { Printing control { Relay control

เมือ่ ลักษณะการโทรเข้าของกลุม่ สายนอกเป็น DISA.
หรือ OGM. ผูโ้ ทรเข้าสามารถกดรหัสต่อเครือ่ งภายในได้
โดยตรง เมือ่ กดเข้าไปแล้วไม่มผี รู้ บั สายหรือสายไม่วา่ ง
นอกจากการถือสายรอ หรือกดหมายเลขอืน่ แล้ว ยัง
สามารถกดรหัส เพือ่ ฝากข้อความให้กบั หมายเลขภาย
ในนัน้ ได้
ดู… ฟังข้อความ

If your incoming mode is DISA. Or OGM.. After
press the extension number, you can press record
voice main code to leave your message in the voice
mailbox.

Refer… Listen voice mail box.

วิธใี ช้

Operation

1. โทรเข้าจากสายนอก และได้ยนิ เสียงตอบรับ
2. กด “ หมายเลขภายใน ”
- ได้รบั สัญญาณเรียก และไม่มผี รู้ บั สาย
- ได้รบั สัญญาณสายไม่วา่ ง
3. ต้องการฝากข้อความ ให้สายในนัน้
กด “ * 1 1 # ”
4. ฝากข้อความ
5. วางหูโทรศัพท์เมื่อจบการฝากข้อความ

1. Incoming call and receive OGM.
2. Press [Ext. no.]
- Receive ring back tone and no answer.
- Receive busy tone.
3. To record the message.
Press “ * 1 1 # ”.
4. Leave your message to voice mail box.
5. Hang up.

หมายเหตุ

Comment

ª ถ้ามีการกดหมายเลขภายในหลายเลขหมาย

ª If press more than one extension, the system will

ระบบ
ฝากข้อความ จะฝากข้อความให้หมายเลขภายใน
เลขสุดท้าย ทีก่ ด
ª ในการฝากข้อความจะไม่มรี หัสผ่านสำหรับผูฝ้ าก
ª โปรแกรมที่เกี่ยวข้องที่สำคัญ
- จะต้องโปรแกรมให้สายในนัน้ ฝากข้อความได้ P254

record for the last extension.
ª No password for recorder.
ª Programming

- Assign voice mail service. P254
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C. ฝากข้อความ, ปลุก, มินิบาร์, รหัสประจำเครื่อง

Voice mail, Morning call, Mini bar, ID code

3. โอนสายเข้าระบบฝากข้อความ

3. Transfer to voice mail system.

ระดับผูใ้ ช้/User level ~ All users ~ Control group ~ System control ~ Printing control ~ Relay control
ผู้รับสายสามารถโอนสายเข้าสู่ระบบฝากข้อความ
เพือ่ ฝากหรือฟัง ข้อความให้สายในอืน่ ได้
ดู… ระบบระบบฝากข้อความ (ฝาก/ฟัง)

Transfer the second party to voice mail system.
Refer… Voice mail system. (record/listen)

โอนเพื่อฝากขอความ
Transfer for recording.
โอนเพื่อฟงขอความ
Transfer for listening.

วิธใี ช้

Operation

1. ขณะสนทนากับปลายทาง
2. กดทีพ่ กั สาย (Flash) เบาๆ 1 ครัง้
3. เลือกวิธกี ารโอน
- สายทีโ่ อนไปฝากข้อความให้สายในทีต่ อ้ งการ
กด “ * 1 1 [Ext. no.] # ”
- สายทีโ่ อนไปฟังข้อความของสายในทีต่ อ้ งการ
กด “ * 1 2 [Ext. no.] # ”
4. วางหูโทรศัพท์ ปลายทางจะเข้าระบบฝากข้อความ

1. Speaking.
2. Press “Flash” button.
3. Select
- Transfer for recording the message to mail box.
Press “ * 1 1 [Ext. no.] # ”.
- Transfer for listening the message from mail box.
Press “ * 1 2 [Ext. no.] # ”.
4. Hang up.

หมายเหตุ

Comment

ª โปรแกรมที่เกี่ยวข้องที่สำคัญ

ª Programming

- กำหนดกลุม่ สายใน P091
- กำหนดกลุม่ การโอนสายภายนอก P210 (กลางวัน)
- กำหนดกลุม่ การโอนสายภายนอก P211 (กลางคืน)
- กำหนดกลุม่ การโอนสายใน P214 (กลางวัน)
- กำหนดกลุม่ การโอนสายใน P215 (กลางคืน)
- ระบบระบบฝากข้อความ P254-P256
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- Extension Group assignment P091
- CO. line Transfer Assignment. P210 (Day)
- CO. line Transfer Assignment. P211 (Night)
- Extension Transfer Assignment. P214 (Day)
- Extension Transfer Assignment. P215 (Night)
- Voice mail system P254-P256

C. ฝากข้อความ, ปลุก, มินิบาร์, รหัสประจำเครื่อง

Voice mail, Morning call, Mini bar, ID code

4. ฟังข้อความ จากสายใน
ระดับผูใ้ ช้/User level

4. Listening voice mail.

~ All users { Control group { System control { Printing control { Relay control

Listen mail box from internal line.
1. Listen own extension mail box.

การฟังข้อความ จากเครื่องภายในตู้ แบ่งได้ 2 กรณี คือ
1. การฟังทีเ่ ครือ่ งของตนเอง เช่น การฝากจากบุคคลอืน่
ทีอ่ ยูห่ รือใช้ เครือ่ งโทรศัพท์เดียวกัน
2. การฟังข้อความจากเครือ่ งอืน่ เพือ่ ฟังข้อความทีฝ่ าก
ไว้ของสายในที่ต้องการ

2. Listen other extension mail box.

ฟงจากเครื่องตนเอง
Listen own mail box.
ฟงของเครื่องอื่น
Listen other mail box.

วิธีใช้

Operation

1. ยกหูโทรศัพท์ หรือกด “Speaker Phone”
2. เลือกวิธีฟังข้อความ
- ฟังข้อความ เครือ่ งทีโ่ ทร
กด “ * 1 2 # ”
- ฟังข้อความ ของเครือ่ งสายในอืน่
กด “ * 1 2 [Ext. no.] # ”
3. ฟังข้อความ
ขณะฟังข้อความ
- กด “ 1 ” ฟังข้อความก่อนหน้า
- กด “ 2 ” ฟังข้อความซ้ำ
- กด “ 3 ” ฟังข้อความถัดไป
- กด “ 7 ” ลบข้อความที่กำลังฟัง
- กด “ 9 ” ลบข้อความทีฝ่ ากไว้ทง้ั หมด
4. วางหูโทรศัพท์เมื่อจบการฟังข้อความ

1. Lift the handset or press “Speaker Phone”.
2. Select.
- Listen own extension mail box.
Press “ * 1 2 # ”
- Listen other extension mail box.
Press “ * 1 2 [Ext. no.] # ”.
3. Listening.
During access Voice mail.
- Press “ 1 ” Play previous mail
- Press “ 2 ” Play current mail again
- Press “ 3 ” Play next mail
- Press “ 7 ” Delete cuurent mail
- Press “ 9 ” Clear mail box
4. Hang up.

หมายเหตุ

Comment

ª ถ้า Mail box ใกล้เต็ม ข้อความทีฟ
่ งั แล้ว จะถูกลบ

ª If mail box full,

the automatically delete algorithm
will start. Delete listened message after listen 2 hrs.
Delete no listened message after record 1day.
ª Can not record, if mail box full.

หลังฟังแล้ว 2 ชม. แล้วจึงลบข้อความทีไ่ ม่ฟงั เกิน
1 วัน
ª กล่องเก็บข้อความเต็มจะฝากไม่ได้
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C. ฝากข้อความ, ปลุก, มินิบาร์, รหัสประจำเครื่อง
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5. ฟังข้อความ จากสายนอก
ระดับผูใ้ ช้/User level

5. Playback voice mail.

~ All users { Control group { System control { Printing control { Relay control

ผูใ้ ช้สามารถรับฟังข้อความทีฝ่ ากไว้ โดยโทรเข้าจาก
สายนอก แต่ถา้ มีการตัง้ รหัสผ่านระบบจะร้องขอ รหัส
ผ่านก่อนจึงจะเข้าฟังข้อความได้

User can retrieve own mail box from incoming line.

วิธใี ช้

Operation

1. โทรเข้าจากสายนอก และได้ยนิ เสียงตอบรับ
2. กด “หมายเลขภายใน”
- ได้รบั สัญญาณเรียก และไม่มผี รู้ บั สาย
- ได้รบั สัญญาณสายไม่วา่ ง
3. ต้องการฟังข้อความทีฝ่ ากไว้ ของสายในนัน้
กด “ * 1 2 # ”
กด รหัสผ่านถ้ามี
4. ฟังข้อความ
ขณะฟังข้อความ
- กด “ 1 ” ฟังข้อความก่อนหน้า
- กด “ 2 ” ฟังข้อความซ้ำ
- กด “ 3 ” ฟังข้อความถัดไป
- กด “ 7 ” ลบข้อความที่กำลังฟัง
- กด “ 9 ” ลบข้อความทีฝ่ ากไว้ทง้ั หมด
5. วางหูโทรศัพท์เมื่อจบการฟังข้อความ

1. Incoming call and receive OGM.
2. Press [Ext. no.]
- Receive ring back tone and no answer.
- Receive busy tone.
3. To listen the messages.
Press “ * 1 2 # ”.
Press Password (if have).
4. Listening.
During access Voice mail.
- Press “ 1 ” Play previous mail
- Press “ 2 ” Play current mail again
- Press “ 3 ” Play next mail
- Press “ 7 ” Delete cuurent mail
- Press “ 9 ” Clear mail box
5. Hang up.

หมายเหตุ

Comment

ª เครือ่ งโทรศัพท์ทโ่ี ทรเข้ามาจะต้องสามารถส่งสัญญาณ

ª Your telephone much be operate in DTMF. Mode.

DTMF. ได้และดี
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6. ตัง้ รหัสผ่านของระบบฝากข้อความ

6. Set voice mail password.

ระดับผูใ้ ช้/User level

~ All users { Control group { System control { Printing control { Relay control

การตัง้ รหัสผ่านของผูใ้ ช้ระบบฝากข้อความ จาก
เครือ่ งภายในตู้ แบ่งได้ 2 กรณี คือ
1. การตัง้ รหัสผ่านของเครือ่ งตนเองเพือ่ ป้องกันการฟัง
สายในอืน่ หรือจากสายนอก แต่ถา้ ฟังทีเ่ ครือ่ งนัน้ ๆ
จะไม่ต้องใส่รหัสผ่าน
2. การตัง้ รหัสผ่านให้กบั เครือ่ งอืน่ เช่น โอเปอเรเตอร์
ตัง้ รหัสผ่านให้กบั ผูใ้ ช้งาน

Assign password for voice mail system.
1. Setting own extension voice mail password.
2. Setting other extension voice mail password.

ตั้งรหัสผานของเครื่องที่โทร
Setting own password.
ตั้งรหัสผานของเครื่องสายในอื่น
Setting other extension password.

วิธใี ช้

Operation

1. ยกหูโทรศัพท์ หรือกด “Speaker Phone”
2. เลือกวิธีตั้งรหัสผ่าน
- ตัง้ รหัสผ่านของเครือ่ งทีโ่ ทร
กด “ * 1 4 # “
- ตัง้ รหัสผ่านของเครือ่ งสายในอืน่
กด “ * 1 4 [Ext. no.] # “
3. ใส่รหัสผ่านตามคำแนะนำ 4 หลัก
4. วางหูโทรศัพท์

1. Lift the handset or press “Speaker Phone”.
2. Select.
- Setting own voice mail password.
Press “ * 1 4 # “
- Setting other extension voice mail password.
Press “ * 1 4 [Ext. no.] # “.
3. Input your VM. Password 4 digits.
4. Hang up.

หมายเหตุ
ª รหัสผ่านของระบบฝากข้อความมี ได้ 4 หลัก

Comment
ª Password has 4 digits.

แยก

อิสระจากรหัสผ่านของระบบอื่นๆ
ª ข้อความทีฝ่ ากไว้ และรหัสผ่านของระบบฝากข้อความ
อาจจะสูญหายได้ หากวงจรของระบบฝากข้อความ
นั้น ไม่ได้ติดตั้งส่วนสำรองไฟฟ้าดับไว้

Beware of lose password

and message in mail box,
ª Don’t forget to back up voice mail system.
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7. ลบรหัสผ่าน/ข้อความโดยผูด้ แู ลระบบ
ระดับผูใ้ ช้/User level

7. Voice mail administration.

~ All users { Control group { System control { Printing control { Relay control

System administrator can delete other extension
voice mail password and mail box 2 methods
1. Delete only voice mail password.
2. Delete message in mail box.

บางครัง้ ต้องการเปลีย่ นรหัสผ่านโดยไม่ทราบรหัส
เดิม ต้องให้ผดู้ แู ละระบบลบรหัสของเดิมก่อน แล้วจึง
ตัง้ รหัสผ่านใหม่ได้ ผูด้ แู ลระบบสามารถลบได้ 2 กรณี
1. ลบรหัสผ่านให้เครื่องอื่น
2. ข้อความทีฝ่ ากไว้ให้เครือ่ งอืน่

Lis

วิธใี ช้

Operation

1. ยกหูโทรศัพท์ หรือกด “Speaker Phone”
2. เข้าระบบฝากข้อความ
กด “ * 1 5 # ”
3. ทำตามคำแนะนำทีไ่ ด้ยนิ
4. เลือกวิธีลบ
- ลบรหัสผ่านของระบบฝากข้อความ ให้เครือ่ งอืน่
กด “ * 1 [Ext. no.] # ”
- ลบข้อความ ให้เครือ่ งอืน่
กด “ * 2 [Ext. no.] # ”
5. วางหูโทรศัพท์

1. Lift the handset or press “Speaker Phone”.
2. Voice mail box
Press “ * 1 5 # ”
3. Processes with introduce message.
4. Select
- Deleted VM. password.
Press “ * 1 [Ext. no.] # “.
- Deleted all messages.
Press “ * 2 [Ext. no.] # “.
5. Hang up.

หมายเหตุ

Comment

ª โปรแกรมที่เกี่ยวข้องที่สำคัญ

ª Programming

- กำหนดกลุม่ การควบคุมสายภายใน P260

- Control group assignment. P260
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8. กำหนดเสียงเตือนระบบฝากข้อความ

8. On VM indicator.

ระดับผูใ้ ช้/User level

~ All users { Control group { System control { Printing control { Relay control

ระบบได้เตรียมประโยค ว่า “ มีขอ้ ความฝากไว้กรุณา
กด * 1 2 # เพือ่ ฟังข้อความ ” สำหรับเครือ่ งทีม่ ขี อ้ ความ
ฝากไว้ เมือ่ ยกหูโทรศัพท์จะได้ยนิ ประโยคนี้ ตามด้วย
สัญญาณพร้อมโทร ระบบจะส่งข้อความนี้ไปยังเครื่อง
โทรศัพท์ภายในทีม่ ขี อ้ ความฝากไว้ได้ 2 กรณี คือ
1. เมื่อใช้ระบบฝากข้อความภายในตู้ โดยมีแผง AUX
หรือ EVM ระบบจะส่งข้อความนีไ้ ป อัตโนมัติ
2. เมื่อใช้ระบบฝากข้อความนอกตู้ เช่น Vmix หรือ
อืน่ ๆ ระบบจะส่งสัญญาณ DTMF. ให้ตเู้ พือ่ ให้ตทู้ ราบ
ว่าระบบฝากข้อความได้ มีผมู้ าฝากข้อความให้สายใน
ใด ๆ ในทีน่ ้ี เป็นการใช้งาน กรณีท่ี 2

Voice Mail alert message is one of system audio
messages. “ You get new message, retrieve by press
*12# ” will appear before dial tone if you get new
message in your mail box. This message will appear
appear by:
1. Automatic, If you have TNV or IVM card in your
system.
2. Command, If you use the external voice mail
system such as Vmix.

เสียงเตือนเครื่องตนเอง
Alert own extention.

เสียงเตือนเครื่องอื่น
Alert other extention.

วิธใี ช้

Operation

1. ยกหูโทรศัพท์ หรือกด “Speaker Phone”
2. เลือก
- กำหนดเสียงเตือนระบบฝากข้อความ เครือ่ งตนเอง
กด “ * 5 0 5 # “
- กำหนดเสียงเตือนระบบฝากข้อความ ให้เครือ่ งอืน่
กด “ * 5 0 5 * [Ext. no.] # “
3. วางหูโทรศัพท์เมื่อจบการฝากข้อความ

1. Lift the handset or press “Speaker Phone”.
2. Select
- Voice mail alert message phone.
Press “ * 5 0 5 # “.
- Voice mail alert message line.
Press “ * 5 0 5 * [Ext. no.] # “.
3. Hang up.

หมายเหตุ

Comment

ª การส่งสัญญาณเสียงเตือนเครื่องอื่นเหมาะกับการใช้

ª External voice mail system, Vmix,

receives mail
for other extension. Then send this command to
PABX. PABX send voice mail alert message to
specific extension.

ระบบฝากข้อความภายนอกตู้ เช่น Vmix
เมือ่ ได้รบั การฝากข้อความให้สายในใดแล้ว Vmix จะ
ส่งสัญญาณให้ตทู้ ราบ ตูก้ จ็ ะส่งสัญญาณเสียงเตือน
ไปยังเครือ่ งโทรศัพท์ภายในให้ทราบว่า มีขอ้ ความ
ฝากไว้
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9. ยกเลิก เสียงเตือนระบบฝากข้อความ

9. Off VM indicator.

ระดับผูใ้ ช้/User level

~ All users { Control group { System control { Printing control { Relay control

เมือ่ ยกหูโทรศัพท์แล้วได้ยนิ ข้อความ “ มีขอ้ ความ
ฝากไว้ กรุณา * 1 2 # เพือ่ ฟังข้อความ ” ท่านสามารถ
ใช้งานโทรศัพท์ตามปกติได้ เช่น การโทรออก เป็นต้น
หากไม่ตอ้ งการให้ได้ยนิ ข้อความนี้ สามารถทำได้ ดังนี้
1. เข้ารับฟังข้อความในระบบฝากข้อความทัง้ หมด
2. กดรหัส เพือ่ ยกเลิกเสียงเตือนว่า มีขอ้ ความฝาก
ไว้ในทีน่ ้ี เป็นการใช้งาน กรณีท่ี 2

You clear VM. Alert message by:
1. Listen all new messages in your mail box.
2. Input this command to clear VM. Alert message.

เลิกเตือนเครื่องตนเอง
Off VM extension.

เลิกเสียงเตือนเครื่องอื่น
Off VM other extension.

วิธใี ช้

Operation

1. ยกหูโทรศัพท์ หรือกด “Speaker Phone”
2. เลือกวิธี
- ยกเลิก เสียงเตือนระบบฝากข้อความ เครื่องตนเอง
กด “ * 5 0 6 # “
- ยกเลิก เสียงเตือนระบบฝากข้อความ ให้เครื่องอื่น
กด “ * 5 0 6 * [Ext. no.] # “
3. วางหูโทรศัพท์เมื่อจบการฝากข้อความ

1. Lift the handset or press “Speaker Phone”.
2. Select
- Off voice mail indicator message to your phone.
Press “ * 5 0 6 # “.
- Off voice mail indicator message to other line.
Press “ * 5 0 6 * [Ext. no.] # “.
3. Hang up.

Comment

หมายเหตุ
ª แม้จะยกเลิก เสียงเตือนว่ามีขอ้ ความฝากไว้

ª Off VM. Alert message not concern in mail box.

ข้อมูล

เสียงที่บันทึกไว้ ยังคงเป็นข้อความที่ยังไม่ฟัง
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C. ฝากข้อความ, ปลุก, มินิบาร์, รหัสประจำเครื่อง

Voice mail, Morning call, Mini bar, ID code

10. ตัง้ เวลาปลุกเครือ่ งตนเอง

10. Wake up setting.

ระดับผูใ้ ช้/User level

~ All users { Control group { System control { Printing control { Relay control

การตัง้ ปลุกให้เริม่ นับจากเวลาปัจจุบนั ของระบบ ใน
รอบ 24 ชัว่ โมง (01-24 ชัว่ โมง, 01-60 นาที) เมือ่
ถึงเวลากระดิง่ ปลุก จะดังขึน้ และให้ปลุกต่อได้ทกุ ๆ 10
นาทีหรือ เปลีย่ นเวลาปลุกโดยตัง้ เวลาปลุกใหม่
ดู… สอบถามเวลาปัจจุบนั , ทดสอบสัญญานกระดิง่
หมายเลข 4, ยกเลิก ตัง้ เวลาปลุกเครือ่ งตนเอง, ยกเลิก
ตั้งเวลาปลุกให้เครื่องอื่น

From the current setting time, the wakeup time
will present in the next 24 hours.

Refer… Time Inquiry., Cancel yours morning call
setting., Cancel morning call setting by operator.

วิธใี ช้

Operation

1. ยกหูโทรศัพท์ หรือ กดปุม่ “Speaker Phone”

1. Lift the handset or press the “Speaker Phone”
button.
2. Press “ * 5 8 [HH MM] # “.
If command success. Confirmed tone will present.
3. Hang up.

2. กด * 5 8 [HH MM] #
จะมีเสียงยอมรับคำสั่ง 2 beep
3. วางหูโทรศัพท์

หมายเหตุ

Comment

ª สายใน

ª Internal line

-เฉพาะเครื่องที่ต้องการปลุก
-เครือ่ งทีก่ ำหนดห้ามรบกวน ไม่รบั สายแบบต่างๆ
ยังสามารถปลุกได้
ª สำหรับผูถ้ กู ปลุก
-ถ้าไม่ตอ้ งการปลุกต่อ เมือ่ ได้ยนิ เสียงกระดิง่ ให้ยกหู
ฟังเสียงดนตรี แล้ววางหู
-ถ้าต้องการให้ปลุกอีก 10 นาทีถดั ไป ให้ยกหูฟงั
เสียงดนตรีแล้วให้กดทีพ่ กั สายเบาๆ 1 ครัง้ แล้ววางหู
(สามารถกดได้ทกุ ครัง้ ทีก่ ระดิง่ ปลุกดัง เพือ่ ให้ปลุก
ซ้ำ) เปลีย่ น/ยกเลิกปลุกก่อนเวลาปลุกได้
ª การตัง้ เสียงปลุก (เสียงพูดเมือ่ ยกหูจากการปลุก)
-เลือกประโยคเสียง ในทีน่ ้ี เป็นประโยคที่ 13
-บันทึกเสียง *534113#

-Specific morning call with this line.
-All prohibit lines can use this function.
ª When the ringing is happen.

-Lift the handset and hang up.
-If you want to be waked up again on 10 minute
later. Lift the handset and Press “Flash”.
Hang up.
ª Wake up message. (from system audio message)

-Select sentence number. (sentence 13)
-Record *534113#
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C. ฝากข้อความ, ปลุก, มินิบาร์, รหัสประจำเครื่อง

Voice mail, Morning call, Mini bar, ID code

11. ตัง้ เวลาปลุกให้เครือ่ งอืน่

11. Wake up setting other extension.

ระดับผูใ้ ช้/User level

{ All users ~ Control group { System control { Printing control { Relay control

การตัง้ ปลุกให้เริม่ นับจากเวลาปัจจุบนั ของระบบ ใน
รอบ 24 ชั่วโมง (01-24 ชั่วโมง, 01-60 นาที)เมื่อถึง
เวลากระดิง่ ปลุกจะดังขึน้ และให้ปลุกต่อได้ทกุ ๆ10 นาที
เป็นระยะ หรือเปลีย่ นเวลาปลุกโดยตัง้ เวลาปลุกซ้ำ
ดู… สอบถามเวลาปัจจุบนั , ยกเลิก ตัง้ เวลาปลุกเครือ่ ง
ตนเอง, ยกเลิก ตัง้ เวลาปลุกให้เครือ่ งอืน่

Wake up can set by the operator. From the current
setting time, the wakeup time will present in the next
24 hours.
Refer… Cancel yours Wake up setting., Cancel Wake
up setting by operator.

วิธใี ช้

Operation

1. ยกหูโทรศัพท์ หรือ กดปุม่ “Speaker Phone”

1. Lift the handset or press the “Speaker Phone”
button.
2. Press “* 5 8 [HH MM] * [ext. no.] # [ext. no.] # “.
If command success. Confirmed tone will present.
3. Hang up.

2. กด * 5 8 [HH MM] * [ext. no.] # [ext. no.] #
จะมีเสียงยอมรับคำสั่ง 2 beep
3. วางหูโทรศัพท์

หมายเหตุ

Comment

ª สายใน

ª Internal line

-ระบุเครื่องที่ต้องการปลุก
-เครือ่ งทีก่ ำหนดห้ามรบกวน ไม่รบั สายแบบต่าง ๆ
สามารถถูกตั้งปลุกได้
ª สำหรับผูถ้ กู ปลุก เมือ่ ได้ยน
ิ กระดิง่ ปลุก
-ถ้าไม่ตอ้ งการปลุกต่อ ให้ยกหูฟงั เสียงดนตรี แล้ว
วางหู
-ถ้าต้องการให้ปลุกอีก 10 นาทีถดั ไป ให้ยกหูฟงั
เสียงดนตรี แล้วให้กดทีพ่ กั สายเบาๆ 1 ครัง้ แล้ว
วางหู (สามารถกดได้ทกุ ครัง้ ทีก่ ระดิง่ ปลุกดัง เพือ่
ให้ปลุกซ้ำ) เปลีย่ น/ยกเลิกปลุกก่อนเวลาปลุกได้
ª การตัง้ ปลุก รับสายการปลุก ไม่รบ
ั สายปลุกและการ
การยกเลิกทุกครั้งจะมีรายงานบันทึกไว้ในระบบ
ª โปรแกรมที่เกี่ยวข้องที่สำคัญ
-กำหนดเสียงตอบรับของระบบ P032
-กำหนดให้บันทึกคำสั่งบริการการตั้งปลุก P056
ทำให้พิมพ์รายงานการตั้งปลุกได้

-Specific line to use.
-All extension can controlled by this function.
ª When the ringing is happen.

-Lift the handset and hang up.
-If you want to be waked up again on 10 minutes
later. Lift the handset and Press “Flash”.
Hang up.

ª All setting, cancel and receive morning call will

record.
ª Programming
-System Message Assignment. P032
-Wake up Service Command To Recorded. P056
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C. ฝากข้อความ, ปลุก, มินิบาร์, รหัสประจำเครื่อง

Voice mail, Morning call, Mini bar, ID code

12. ยกเลิก เวลาตัง้ ปลุกเครือ่ งตนเอง

12. Cancel wake up.

ระดับผูใ้ ช้/User level

~ All users { Control group { System control { Printing control { Relay control

ก่ อ นเวลากระดิ ่ ง ปลุ ก จะดั ง สามารถยกเลิ ก การปลุ ก ได้
ดู… ตัง้ เวลาปลุกทีเ่ ครือ่ งตนเอง, ตัง้ เวลาปลุกให้เครือ่ ง
อืน่

You can cancel before the wakeup time happen.
Refer… Morning call setting., wakeup setting by
operator.

วิธใี ช้

Operation

1. ยกหูโทรศัพท์ หรือ กดปุม่ “Speaker Phone”
2. กด “ * 5 8 # ”
จะมีเสียงยอมรับคำสั่ง 2 beep
3 วางหูโทรศัพท์

1. Lift the handset or press the “Speaker Phone” button.
2. Press “ * 5 8 # ”.
If command success. Confirmed tone will present.
3. Hang up.

หมายเหตุ

Comment
ª Cancel morning call setting from operator or by

ª ยกเลิก การปลุกด้วยตนเองหรือต้องการให้เครือ่ งอืน
่

your self.

ปลุกให้

13. ยกเลิก เวลาตัง้ ปลุกให้เครือ่ งอืน่
ระดับผูใ้ ช้/User level

13. Cancel wake up other extension.

{ All users ~ Control group { System control { Printing control { Relay control

ก่อนเวลากระดิง่ ปลุกดัง ผูด้ แู ลระบบสามารถยกเลิก
ปลุกให้เครือ่ งอืน่ ได้
ดู… ตัง้ เวลาปลุกทีเ่ ครือ่ งตนเอง, ตัง้ เวลาปลุกให้เครือ่ งอืน่

The operator can order to cancel the wakeup time
for any extension.
Refer… wakeup setting. , wakeup setting by operator.

วิธใี ช้

Operation

1. ยกหูโทรศัพท์ หรือ กดปุม่ “Speaker Phone”
2. กด “ * 5 8 * [Ext. no.] # [Ext. no.] # ”
จะมีเสียงยอมรับคำสั่ง 2 beep
3. วางหูโทรศัพท์

1. Lift the handset or press the “Speaker Phone” button.
2. Press “ * 5 8 * [Ext. no.] # [Ext. no.] # ”.
If command success. Confirmed tone will present.
3. Hang up.

หมายเหตุ

Comment

ª ยกเลิกการตัง้ ปลุกเครือ่ งตนเอง

ª Cancel wake up.
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C. ฝากข้อความ, ปลุก, มินิบาร์, รหัสประจำเครื่อง

Voice mail, Morning call, Mini bar, ID code

14. สอบถามหมายเลขเครือ่ งตนเอง

14. Tell extension number.

ระดับผูใ้ ช้/User level

~ All users { Control group

{ System control { Printing control { Relay control

เจ้าของเครื่องสามารถสอบถามหมายเลขของเครื่อง
ตนเองจากระบบได้

The system ’ll report your extension number
automatically.

วิธีใช้
1.
2.
3.
4.

Operation

ยกหูโทรศัพท์ หรือกด “Speaker Phone”
กดหมายเลข “ * 5 4 4 # ”
ฟังเสียง
วางหู

1.
2.
3.
4.

15. สอบถามหมายเลขพอร์ตตนเอง
ระดับผูใ้ ช้/User level

15. Tell extension port.

~ All users { Control group

{ System control { Printing control { Relay control

เจ้าของเครื่องสามารถสอบถามหมายเลขพอร์ตของ
เครื่องตนเองจากระบบได้

The system ’ll report your extension port
automatically.

วิธีใช้
1.
2.
3.
4.

Lift the handset or press “Speaker Phone”.
Press “ * 5 4 4 # ”.
Listen.
Hang up.

Operation

ยกหูโทรศัพท์ หรือกด “Speaker Phone”
กดหมายเลข “ * 5 4 5 # ”
ฟังเสียง
วางหู

1.
2.
3.
4.
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Lift the handset or press “Speaker Phone”.
Press “ * 5 4 5 # ”.
Listen.
Hang up.

C. ฝากข้อความ, ปลุก, มินิบาร์, รหัสประจำเครื่อง

Voice mail, Morning call, Mini bar, ID code

16. สอบถามเวลาปัจจุบนั

16. Tell the time.

ระดับผูใ้ ช้/User level

~ All users { Control group { System control { Printing control { Relay control

การสอบถามเวลาปัจจุบนั จะใช้เวลาของระบบ

System present time will be presented.

วิธใี ช้

Operation

1. ยกหูโทรศัพท์ หรือ กดปุม่ “SP-Phone”
2. กด “ * 5 4 6 # “
3. ฟังเสียง
จะมีเสียงยอมรับคำสั่ง 2 beep
4. วางหู

1. Lift the handset or press the “SP-Phone” button.
2. Press “ * 5 4 6 # “.
3. Listen.
If command success. Confirmed tone will present.
4. Hang up.

Comment

หมายเหตุ

ª The

ª สายใน ทีส่ ามารถใช้ระบบฝากข้อความได้ ถึงจะ

only extension that use voice mailbox can
process this function.
ª This function needs EVM.

สอบถามเวลาของระบบได้
ª ระบบจะต้องมีแผง EVM
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C. ฝากข้อความ, ปลุก, มินิบาร์, รหัสประจำเครื่อง

Voice mail, Morning call, Mini bar, ID code

17. สอบถามวงเงินทีใ่ ช้
ระดับผูใ้ ช้/User level

17. Tell used credit

~ All users { Control group { System control { Printing control { Relay control

The system ’ll report your credit automatically.

สามารถสอบถามวงเงินทีใ่ ช้ไปแล้ว ทัง้ เครือ่ งตนเอง
และเครื่องภายในเครื่องอื่น

ฟงเครื่องตนเอง
Listen used credit.

ฟงเครื่องสายในเครื่องอื่น
Listen other used credit.

Operation

วิธใี ช้
1. ยกหูโทรศัพท์ หรือ กดปุม่ “SP-Phone”
2. เลือก
- สอบถามวงเงินทีใ่ ช้ เครือ่ งตนเอง กด “ *547# ”
- สอบถามวงเงินทีใ่ ช้ เครือ่ งอืน่ กด “ *547*[Ext.no]# ”
3. ฟังจำนวนวงเงินทีใ่ ช้
4. วางหูโทรศัพท์
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1. Lift the handset or press the “SP-Phone” button.
2. Select.
- Tell used credit Press “ *547# ”.
- Tell used credit Press “ *547*[Ext. No.]# ”.
3. Listen
4. Hang up.

C. ฝากข้อความ, ปลุก, มินิบาร์, รหัสประจำเครื่อง

Voice mail, Morning call, Mini bar, ID code

18. ยกเลิกวงเงินทีใ่ ช้ไปทัง้ หมด

18. Clear money expense all.

ระดับผูใ้ ช้/User level

{ All users ~ Control group

{ System control { Printing control { Relay control

User can clear money expense all.

ผูใ้ ช้งานสามารถยกเลิกวงเงินทีใ่ ช้ไปทัง้ หมดได้

วิธีใช้

Operation

1. ยกหูโทรศัพท์ หรือ กดปุม่ “SP-Phone”
2. ต้องการยกเลิกวงเงินที่ใช้ไปทั้งหมด
กด “ * 5 0 * 3 # ”
จะมีเสียงยอมรับคำสัง่ 2 beep
3. วางหูโทรศัพท์

1. Lift the handset or press the “SP-Phone” button.
2. Clear money expense all
Press “ * 5 0 * 3 # ”.
If command success. Confirmed tone will present.
3. Hang up.
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C. ฝากข้อความ, ปลุก, มินิบาร์, รหัสประจำเครื่อง

Voice mail, Morning call, Mini bar, ID code

19. สอบถามค่าไฟฟ้าทีใ่ ช้
ระดับผูใ้ ช้/User level

19. Tell electric credit

~ All users { Control group

{ System control { Printing control { Relay control

The system ’ll report your electric credit
automatically.

สามารถสอบถามวงเงินของค่าไฟฟ้าทีใ่ ช้ไปแล้ว ทัง้
เครือ่ งตนเอง และเครือ่ งภายในเครือ่ งอืน่

ฟงอ่ เครื
่องตนเอง
ฟังเครื
งตนเอง
Listen
used
credit.
Listen electric credit.

เครื่ออ่ งสายในเครื
งสายในเครือ่่องอื
ฟฟังงเครื
งอืน่ ่น
Listen
credit.
Listenother
otherelectric
used credit.

Operation

วิธีใช้

1. Lift the handset or press the “SP-Phone” button.
2. Select.
- Tell electric credit
Press “ * 5 4 9 # ”.
- Tell electric credit
Press “ * 5 4 9 * [Ext. No.] # ”.
3. Listen
4. Hang up.

1. ยกหูโทรศัพท์ หรือ กดปุม่ “SP-Phone”
2. เลือก
- สอบถามค่าไฟฟ้าทีใ่ ช้ไปเครือ่ งตนเอง
กด “ * 5 4 9 # ”
- สอบถามค่าไฟฟ้าทีใ่ ช้ไปเครือ่ งอืน่
กด “ * 5 4 9 * [Ext. No.] # ”
3. ฟังจำนวนวงเงินทีใ่ ช้
4. วางหูโทรศัพท์

C-19

C. ฝากข้อความ, ปลุก, มินิบาร์, รหัสประจำเครื่อง

Voice mail, Morning call, Mini bar, ID code

20. บันทึกค่ารายการ mini bar

20. Input mini bar.

ระดับผูใ้ ช้/User level

~ All users { Control group

{ System control { Printing control { Relay control

Recording mini bar 2 type.
1. Counter Bar is recorded at other extension and the
report will print out with SMDR.

การบันทึกมินบิ าร์ในระบบมี 2 แบบ คือ
1. Counter Bar เป็นการบันทึกค่าอาหารจากโทรศัพท์
เครือ่ งอืน่ ในระบบ และต้องการให้คา่ อาหารทีบ่ นั ทึก
นัน้ พิมพ์ออกมาพร้อมกับรายงานการใช้โทรศัพท์
ของห้องที่ระบุไว้
2. Room Bar เป็นการบันทึกภายในห้องพักนัน้ ค่าอาหาร
ต่างๆ ทีบ่ นั ทึกนัน้ จะถูกพิมพ์ออกมาพร้อมกับรายงาน
การใช้โทรศัพท์ของห้องนัน้
ดู… การพิมพ์รายงานการใช้โทรศัพท์

2. Room Bar is recorded at that room and the report
will print out with SMDR.
Refer… Print report of SMDR.

บันทึกคารายการ counter bar
Input counter bar.

บันทึกคารายการ room bar
Input room bar.

วิธีใช้

Operation

1. ยกหูโทรศัพท์ หรือ กดปุม่ “SP-Phone”
2. เลือกรายการที่ต้องการบันทึก
- บันทึกค่ารายการ counter bar
กด “ * 4 8 [Ext. no.] * [xxxx] * mmnn # …… ”
- บันทึกค่ารายการ room bar
กด “ * 4 9 * [xxxx] * mmnn # mmnn # …… ”
3. จะมีเสียงยอมรับคำสั่ง 2 beep
4. วางหูโทรศัพท์

1. Lift the handset or press the “SP-Phone” button.
2. Select.
- Input counter bar.
Press “ * 4 8 [Ext. no.] * [xxxx] * mmnn # …… ”.
- Input room bar.
Press “ * 4 9 * [xxxx] * mmnn # mmnn # …… ”.
3. If command success. Confirmed tone will present.
4. Hang up.

หมายเหตุ

Comment

ª xxxx]

ª [xxxx] User code.

รหัสของผูบ้ นั ทึกรายการแล้วแต่ผดู้ แู ลกำหนด
mm รายการอาหาร
nn จำนวน
สามารถป้อนรายการอาหาร และจำนวน ได้ไม่จำกัด
ª โปรแกรมที่เกี่ยวข้องที่สำคัญ
- ให้มกี ารใช้งานมินบิ าร์ P450
- ตัง้ ราคาอาหารสำหรับมินบิ าร์ P451
- ตัง้ ชือ่ รายการอาหารของมินบิ าร์ P452

mm Food item refer to P451
nn Quantity.
You can input more than one item in one command.
ª Programming
- Enable mini bar charge. P450
- Mini bar food price. P451
- Mini bar food name. P452
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21. ตัง้ รหัสประจำเครือ่ ง
ระดับผูใ้ ช้/User level

21. Set your own ID code.

~ All users { Control group { System control { Printing control { Relay control

การกำหนด ID code สำหรับเครือ่ งภายในของตนเอง
เพียงครั้งเดียว เพื่อ
1. นำ ID code นี้ ไปใช้โทรออกที่เครื่องอื่นเพื่อให้รายงาน
งานการใช้โทรศัพท์และสิทธิก์ ารโทรต่างๆ เหมือน
โทรด้วยเครื่องของตนเอง
2. สัง่ ห้ามการใช้โทรศัพท์ โดยใช้ ID code
ดู… ยกเลิก รหัสประจำเครือ่ งตนเอง, ยกเลิกรหัสประจำ
เครือ่ งให้เครือ่ งอืน่ , ห้ามโทรออก , ยกเลิกห้ามโทร
ออก/จำกัดวงเงิน

Purpose for ID code assignment.
1. Owner to used others extension like your own.
2. Lock outward dialing.

Refer… Clear your own ID code., Clear others ID
code., Lock outward dialing., Unlock outward
dialing/credit limit.

วิธใี ช้

Operation
1. Lift the hand set or press the “SP-Phone”.
2. Press “ * 5 0 3 # [ID code] # ”.
3. If command success. Confirmation tone will
present.
4. Hang up.

1. ยกหูโทรศัพท์ หรือ กดปุม่ “SP-Phone”
2. กด “ * 5 0 3 # [ID code] # “
3. จะมีเสียงยอมรับคำสั่ง 2 beep
4. วางหูโทรศัพท์

Comment

หมายเหตุ

ª Beware

ª คำเตือน

- All locked extensions can outward by ID code.
- Don’t forget yours ID code.
- The system has a unique ID code.
- Cancel your old ID code and assign the new one.

- เครือ่ งทีห่ า้ มโทรออกสามารถใช้ ID code โทรออก
- ผูใ้ ช้ไม่ควรลืม ID code
- ถ้าลืมหมายเลข ID code นีไ้ ม่สามารถใช้งานได้อกี
- ถ้าต้องการเปลีย่ น ID code ให้ยกเลิก ID code
เดิมก่อนแล้วจึงกำหนดใหม่
ª โปรแกรมเกี่ยวข้องที่สำคัญ
- ผูใ้ ช้ขอใช้งานด้วยรหัสประจำเครือ่ ง (กลางวัน) P234
- ผูใ้ ช้ขอใช้งานด้วยรหัสประจำเครือ่ ง (กลางคืน) P235

ª Programming

- User Identification Access. (Day) P234
- User Identification Access. (Night) P235
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22. ยกเลิก รหัสประจำเครือ่ งตนเอง
ระดับผูใ้ ช้/User level

22. Clear ID code.

~ All users { Control group

{ System control { Printing control { Relay control

ถ้าต้องการยกเลิก ID code
- ถ้ามีการสัง่ ห้ามโทรออกเครือ่ งทีต่ อ้ งการ ให้ยกเลิก
ห้ามโทรออกก่อนแล้วจึงยกเลิก ID code
- ถ้าไม่มสี ง่ั ห้ามโทรออกเครือ่ งทีต่ อ้ งการ สามารถ
ยกเลิกID code ได้
ดู… ตัง้ รหัสประจำเครือ่ ง, ยกเลิก รหัสประจำเครือ่ งให้
เครื่องอื่น, ห้ามโทรออก, ยกเลิกห้ามโทรออก/
จำกัดวงเงิน

Unlock your extension before cancel ID code.

Refer… Set your own ID code., Clear others ID code.,
Lock outward dialing., Unlock outward dialing/
credit limit.

วิธีใช้
1.
2.
3.
4.

Operation

ยกหูโทรศัพท์ หรือ กดปุม่ “SP-Phone”
กด “ * 5 0 3 0 # [ID code] # ”
จะมีเสียงยอมรับคำสัง่ 2 beep
วางหูโทรศัพท์

1.
2.
3.
4.
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Lift the hand set or press the “SP-Phone”.
Press “ * 5 0 3 0 # [ID code] # ”.
If command success.Confirmation tone willpresent.
Hang up.
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23. ยกเลิก รหัสประจำเครือ่ งให้เครือ่ งอืน่

23. Clear others ID code.

{ All users ~ Control group

{ System control { Printing control { Relay control

ผูค้ วบคุมระบบสามารถยกเลิก ID code เครือ่ งใดให้
1. ถ้ามีการห้ามโทรออกเครื่องที่ต้องการให้ยกเลิกก่อน
2. ถ้าไม่มกี ารสัง่ ห้ามโทรออกเครือ่ งทีต่ อ้ งการ ผูด้ แู ล
ระบบสามารถยกเลิก ID code ได้
ดู… ตัง้ รหัสประจำเครือ่ ง, ยกเลิกรหัสประจำเครือ่ งตนเอง,
ห้ามโทรออก

Unlock the extension before cancel ID code.

ระดับผูใ้ ช้/User level

Refer… Set your own ID code, Clear your own ID
code, Lock outward dialing

วิธีใช้
1.
2.
3.
4.

Operation

ยกหูโทรศัพท์ หรือ กดปุม่ “SP-Phone”
กด “ * 5 0 3 0 * [ext. no] # “
จะมีเสียงยอมรับคำสัง่ 2 beep
วางหูโทรศัพท์

1.
2.
3.
4.
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Lift the hand set or press the “SP-Phone”.
Press “ * 5 0 3 0 * [ext. no] # “.
If command success. Confirmation tone will present.
Hang up.
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24. โทรออกด้วยรหัสประจำเครือ่ ง
ระดับผูใ้ ช้/User level

24. User ID access.

~ All users { Control group { System control { Printing control { Relay control

เจ้าของเครือ่ งสามารถนำรหัสส่วนตัว โทรออก และ
รายการโทรนั้นๆจะคิดเป็นค่าโทรศัพท์ของเครื่องตนเอง.

Outward dialing access by ID code that stimulate
your own station from anywhere in the system.

ดู… ตัง้ รหัสประจำเครือ่ ง

Refer… Set your own ID code.

วิธใี ช้
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

Operation

ยกหูโทรศัพท์ หรือกด “Speaker Phone”
กดหมายเลข “ * 5 0 4 # ”
กด รหัสผ่าน “ [ID code] # ”
กด “9”, “*81-88”, “*8001-8099” รหัสขอสายนอก
กด หมายเลขโทรศัพท์ปลายทาง
คอยสัญญาณเรียกจากสายนอก
สนทนาเมือ่ ปลายทางรับสาย

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

Lift the handset or press “Speaker Phone”.
Press “ * 5 0 4 * ”.
Press Password “ [ID code] # ”.
Press “9”, “*81-88”, “*8001-8099” request Co.line.
Press destination number.
Wait for ring back tone from Co. line.
Start talking.

Comment

หมายเหตุ
ª ต้องกำหนด ID code ก่อนใช้งาน *503#[ID. Code]#

ª Assign ID code before used. *503#[ID. Code]#

ª การยกเลิก

ª Cancel

ID code. *503#[old ID. Code]# Before
change ID. must cancel the old ID.
ª Programming
- User Identification Access. (Day) P234
- User Identification Access. (Night) P235
- Class Of Service for User Identification.(Day)
P236
- Class Of Service for User Identification.(Night)
P237

ID code *503#[old ID. Code]# ก่อน
เปลีย่ น ID. Code ต้องยกเลิกของเก่าก่อน
ª โปรแกรมที่เกี่ยวข้องที่สำคัญ
- ผูใ้ ช้ขอใช้งานด้วยรหัสประจำเครือ่ ง (กลางวัน) P234
- ผูใ้ ช้ขอใช้งานด้วยรหัสประจำเครือ่ ง (กลางคืน) P235
- ระดับการโทรออกผูใ้ ช้งานด้วยรหัสประจำเครือ่ ง
(กลางวัน) P236
- ระดับการโทรออกผูใ้ ช้งานด้วยรหัสประจำเครือ่ ง
(กลางคืน) P237

C-24

C. ฝากข้อความ, ปลุก, มินิบาร์, รหัสประจำเครื่อง

Voice mail, Morning call, Mini bar, ID code

25. โทรออกด้วยรหัสประจำเครือ่ ง
ระดับผูใ้ ช้/User level

25. User ID access.

~ All users { Control group

{ System control { Printing control { Relay control

เจ้าของเครือ่ งสามารถนำรหัสส่วนตัว ไปโทรออกที่
เครือ่ งใดๆในระบบ และรายการโทรนัน้ ๆจะคิดเป็นค่า
โทรศัพท์ของเครื่องตนเอง.
ดู… ตัง้ รหัสประจำเครือ่ ง

Outward dialing access by ID code that stimulate
your own station from anywhere in the system.
Refer… Set your own ID code.

Operation

วิธีใช้
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

ยกหูโทรศัพท์ หรือกด “Speaker Phone”
กดหมายเลข “ * 5 0 4 * ”
กดหมายเลขโทรศัพท์สว่ นตัว “ [Ext. No.] # ”
กด รหัสผ่าน “ [ID code] # ”
กด “9”, “*81-88”, “*8001-8099” รหัสขอสายนอก
กด หมายเลขโทรศัพท์ปลายทาง
คอยสัญญาณเรียกจากสายนอก
สนทนาเมือ่ ปลายทางรับสาย

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

Lift the handset or press “Speaker Phone”.
Press “ * 5 0 4 * ”.
Press extension number “ [Ext. No.] # ”.
Press Password “ [ID code] # ”.
Press “9”, ”*81-88”, “*8001-8099”request Co. line.
Press destination number.
Wait for ring back tone from Co. line.
Start talking.

Comment

หมายเหตุ
ª ต้องกำหนด ID code ก่อนใช้งาน *503#[ID. Code]#
ª การยกเลิก ID code *503#[old ID. Code]# ก่อน

ª Assign ID code before used. *503#[ID.
ª Cancel ID code. *503#[old ID. Code]#

เปลีย่ น ID. Code ต้องยกเลิกของเก่าก่อน
ª โปรแกรมทีเ่ กีย่ วข้องทีส่ ำคัญ
- ผูใ้ ช้ขอใช้งานด้วยรหัสประจำเครือ่ ง (กลางวัน) P234
- ผูใ้ ช้ขอใช้งานด้วยรหัสประจำเครือ่ ง (กลางคืน) P235
- ระดับการโทรออกผูใ้ ช้งานด้วยรหัสประจำเครือ่ ง
(กลางวัน) P236
- ระดับการโทรออกผูใ้ ช้งานด้วยรหัสประจำเครือ่ ง
(กลางคืน) P237

change ID. must cancel the old ID.
ª Programming
- User Identification Access. (Day) P234
- User Identification Access. (Night) P235
- Class Of Service for User Identification.(Day)
P236
- Class Of Service for User Identification.(Night)
P237
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26. ตัง้ รหัสผ่าน/ยกเลิกรหัสผ่านสำหรับการต่อสาย
ระดับผูใ้ ช้/User level

26 Set/Clear Call Sreen Password.

~ All users { Control group { System control { Printing control { Relay control

เจ้าของเครือ่ งสามารถตัง้ รหัสผ่าน หรือลบรหัสผ่าน
เพื่อใช้สำหรับการต่อสาย จากการโทรภายในหรือการ
โทรเข้าจากสายภายนอกได้ทุกกรณีของการโทรเข้า

User can set/clear call screen password of
own number for all condition.

ตัง้ รหัสผ่าน
Set Password

ลบรหัสผ่าน
Clear Password

วิธใี ช้

Operation

1. ยกหูโทรศัพท์ หรือกด “Speaker Phone”
2. เลือก
2.1 ตัง้ รหัสผ่านสำหรับการต่อสาย
- กด “ * 5 0 4 0 # [password] # ”
2.2 ลบรหัสผ่านสำหรับการต่อสาย
- กด “ * 5 0 4 0 # # ”
3. วางหู

1. Lift the handset or press “Speaker Phone”.
2. Select
2.1 Set Call Screen Password.
- Press “ * 5 0 4 0 # [password] # ”.
2.2 Claer Call Screen Password
- Press “ * 5 0 4 0 # # ”
3. Hang up.
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27. ใช้รหัสผ่าน สำหรับการต่อสาย
ระดับผูใ้ ช้/User level

27. Set Call Screen.

~ All users { Control group

{ System control { Printing control { Relay control

ในการต่อสายโทรศัพท์หาเครือ่ งใดๆหากไม่มรี หัสผ่าน
สำหรับการต่อสาย ก็จะไม่สามารถต่อสายหาเครือ่ งนัน้ ๆ
ได้ ทัง้ จากโทรภายใน หรือโทรเข้าจากสายนอก แยกกรณี
การโทรเข้าที่ต้องการ
ดู… ตัง้ รหัสสำหรับการต่อสาย

If not entry correct Call screen password, any
call (Internal/External) can’t dail to that station
for condition requirement.
Refer… Set Call Screen Password.

เฉพาะการโทรภายใน
Set Only Local

เฉพาะการโทรเข้าจากสายนอก
Set Only Trunk

ทัง้ โทรภายในและโทรเข้าจากสายนอก
Set All

วิธีใช้

Operation

1. ยกหูโทรศัพท์ หรือกด “Speaker Phone”
2. เลือก
2.1 ใช้รหัส เฉพาะการโทรภายใน
- กดหมายเลข “ * 5 0 4 0 1 # ”
2.2 ใช้รหัส เฉพาะการโทรเข้าจากสายนอก
- กดหมายเลข “ * 5 0 4 0 2 # ”
2.3 ใช้รหัส ทัง้ โทรภายใน และโทรเข้าจากสายนอก
- กดหมายเลข “ * 5 0 4 0 3 # ”
3. วางหู

1. Lift the handset or press “Speaker Phone”.
2. Select
2.1 Set Call Screen Only Local.
- Press “ * 5 0 4 0 1 # ”.
2.2 Set Call Screen Only Trunk.
- Press “ * 5 0 4 0 2 # ”
2.3 Set Call Screen All.
- Press “ * 5 0 4 0 3 # ”
3. Hang up.

Comment

หมายเหตุ

ª Assign

ª ต้องกำหนด Password ก่อนใช้งาน

Password code before used.
- Press *5040#[PW.Code]#

- กด *5040#[PW.Code]#
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28. โทรออกด้วยรหัส.

28. Account Code.
{ All users { Control group

~ System control { Printing control { Relay control

เจ้าของ Account Code สามารถนำ Account Code
ดังกล่าวไปใช้โทรออกทีเ่ ครือ่ งใด ๆในระบบ โดยระดับการ
โทรออกจะขึน้ อยูก่ บั P236, P237 และรายการโทรออก
นัน้ ๆ จะคิดเป็นค่าโทรของเจ้าของ Account Code.

Outward dialing access by Account code that
stimulate your own station from anywhere in the
system.

ระดับผูใ้ ช้/User level

Account
Code

วิธีใช้
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

Operation

ยกหูโทรศัพท์ หรือกด “Speaker Phone”
กด “ * * [Account] # ”
กด “9”, “*81-88”, “*8001-8099” รหัสขอสายนอก
กดหมายเลขโทรศัพท์ปลายทาง
คอยสัญญาณเรียกจากสายนอก
สนทนาเมือ่ ปลายทางรับสาย
วางหูโทรศัพท์เมือ่ สิน้ สุดการสนทนา

1.
2.
3.
4.
5.
6.
3.

Lift the handset or press “Speaker Phone”
Press “ * * [Account] # ”.
Press “9”, ”*81-88”, “*8001-8099”request Co. line.
Press destination number.
Wait for ring back tone from Co. line.
Start talking.
Hang up.

Comment

หมายเหตุ
ª ต้องกำหนดเลขหมายทีจ่ ะใช้งาน

Account Code
กำหนดใน P096 (Account Number)
ª กำหนด Account ให้หมายเลขทีจ่ ะใช้งาน Accodeนัน
้ ๆ
กำหนดใน P095 (Account Code)
ª กำหนดกลุม
่ ของผูใ้ ช้งาน Account Code P097
ª โปรแกรมเกีย่ วข้องทีส่ ำคัญ
- ผูใ้ ช้ขอใช้งานด้วยรหัสประจำเครือ่ ง (กลางวัน) P234
- ผูใ้ ช้ขอใช้งานด้วยรหัสประจำเครือ่ ง (กลางคืน) P235
- ระดับการโทรออกผูใ้ ช้งานด้วยรหัสประจำเครือ่ ง
(กลางวัน) P236
- ระดับการโทรออกผูใ้ ช้งานด้วยรหัสประจำเครือ่ ง
(กลางคืน) P237
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ª Assign

Account Number P096.

ª Assign Account Code P095.
ª Assign Account Group P097.
ª Programming

-

User Identification Access (Day) P234
User Identification Access (Night) P235
Class Of Use Identification (Day) P236
Class Of Use Identification (Night) P237

D. คำสัง่ เกีย่ วกับระบบ
System command
หน้า/Page
*531#
เลือกการทำงานแบบกลางวัน
D-2
Select Day service.
*532#
เลือกการทำงานแบบกลางคืน
D-2
Select Night service.
*5340000#
ลบประโยคทีใ่ ช้ทง้ั หมด
D-3
Clear all user sentence
*534[1-4] [01-60]# บันทึกเสียงประโยคในตู้ [1-4 ภาษา 1-60 ประโยค] Record sentence [language 1-4 sentence 1-60] D-4
*535[1-4] [01-80]# ฟังเสียงประโยคในตู้ [1-4 ภาษา 1-80 ประโยค] Listen sentence [language 1-4 sentence 1-80] D-4
*5340[1-4] [01-40]# บันทึกข้อความเสียงของระบบ
D-5
Record system message
[1-4 ภาษา 1-40 ข้อความ]
[language 1-4 message 1-40]
*5350[1-4] [01-40]# ฟังข้อความเสียงของระบบ
D-5
Listen system message
[1-4 ภาษา 1-40 ข้อความ]
[language 1-4 message 1-40]
*5349[1-4] [11-88]# บันทึกข้อความเสียงตอบรับจากสายนอก
D-6
Record language for outgoing message
[1-4 ภาษา11-88 ข้อความ]
[language 1-4 outgoing message 11-88]
*5359[1-4] [11-88]# ฟังข้อความเสียงตอบรับจากสายนอก
D-6
Listen language for outgoing message
[1-4 ภาษา11-88 ข้อความ]
[language 1-4 outgoing message 11-88]
*544[1-4]#
กำหนดภาษาที่ 1-4 (แบบเจาะจงเครือ่ ง)
D-7
Set voice language 1-4
*544*[1-4]#
กำหนดภาษาที่ 1-4 (แบบทุกเครือ่ งทัง้ ระบบ) Set voice language all
D-7
*536*#
เสียงเพลงพักสายจากโรงงาน
D-8
Default music on hold
*536[0-8]#
เลือกเสียงเพลงพักสาย
D-8
Select music on hold.
*536**[5-8]#
บันทึกเสียงเพลงพักสาย
D-9
Record Music 5-8
*540#
ฟังเสียงเพลงพักสาย
D-9
Listen music on hold.
*54[1-3]#
ทดสอบสัญญาณกระดิง่
D-10
Ringing test.
*56*0 [1-4]#
ปิดการทำงานของรีเลย์
D-11
Off relay control
*56*1 [1-4]#
เปิดการทำงานของรีเลย์
D-11
On relay control
*56*[0-1][Relay]#... ปิด/เปิดการทำงานรีเลย์ (แบบระบุชอ่ื )
D-11
Off/On relay
*56[0-9]*[Ext.No]# ควบคุมการเปิด/ปิดไฟฟ้า
D-12
Energy Control
[Ext.No]#
*56[0-9]*[Ext.No]* ควบคุมการเปิด/ปิดไฟฟ้า
D-12
Energy Control
[Money]#
*57[00-49]# [9xxxx...]# บันทึกหมายเลขย่อส่วนตัว
D-13
Store extension speed dialing number.
*59[0-9]#
กำหนดสถานะของห้อง
D-14
Set room type
*59[0-9]*[Ext.No]# กำหนดสถานะของห้อง
D-14
Set room type
#[Ext.No]#
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D. เกี่ยวกับระบบ

System command

1. เลือกการทำงานแบบกลางวันหรือกลางคืน

1. Select Day or Night service.

ระดับผูใ้ ช้/User level

{ All users { Control group ~ System control { Printing control { Relay control

ระบบสามารถแบ่งการทำงานได้เป็นกลางวัน และ
กลางคืน ทีแ่ ตกต่างกันโดยการกดรหัสเปลีย่ น หรือ
โดยการเปลี่ยนอัตโนมัติตามเวลาที่ตั้งไว้

User can use different mode between Day/Night
service by this command or by pre-program.

กลางวัน
Day mode
กลางคืน
Night mode

วิธใี ช้

Operation

1. ยกหูโทรศัพท์ หรือกด “Speaker Phone”
2. เลือก
2.1 เลือกกระดิง่ แบบที่ 1
- กด “ * 5 3 1 # ”
2.2 เลือกกระดิง่ แบบที่ 2
- กด “ * 5 3 2 # ”
3. ได้ยนิ เสียงยืนยัน วางหูโทรศัพท์

1. Lift the handset or press “Speaker Phone”
2. Select
2.1 Select ringing type 1.
- Press “ * 5 3 1 # ”.
2.2 Select ringing type 2.
- Press “ * 5 3 2 # ”.
3. Hang up after receive confirmation tone.

หมายเหตุ
ª ถ้าใช้เครือ่ งคียม
์ จี อจะแสดงผล

Comment
ª Display <N> on key telephone.

<N>

ª โปรแกรมเกี่ยวข้องที่สำคัญ

ª Programming

- เปลีย่ นการบริการระหว่างกลางวัน/กลางคืน P009
- กำหนดเวลาเริ่มบริการกลางวัน P010
- กำหนดเวลาเริ่มบริการกลางคืน P011

- Day/Night service mode switching. P009
- Day mode start time setting. P010
- Night mode start time setting. P011
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D. เกี่ยวกับระบบ

System command

2. ลบประโยคทีใ่ ช้ทง้ั หมด
ระดับผูใ้ ช้/User level

2. Clear all user sentence.

{ All users { Control group ~ System control { Printing control { Relay control

ในระบบมีขอ้ ความประโยคเสียงอยู่ 60 ประโยค
4 ภาษา สามารถลบประโยคทีใ่ ช้ได้ทง้ั หมด

The system has 60 audio messages 4 language.
You can Clear all user sentences.

วิธใี ช้

Operation

1. ยกหูโทรศัพท์ หรือกด “Speaker Phone”
2. กด “ * 5 3 4 0 0 0 0 # ”
3. วางหูโทรศัพท์

1. Lift the handset or press “Speaker Phone”
2. Press “ * 5 3 4 0 0 0 0 # ”.
3. Hang up.
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D. เกี่ยวกับระบบ

System command

3. บันทึก/ฟังเสียงประโยคในตู้ [ภาษาที่ 1-4 ประโยคที่ 1-60] 3. Record and listen sentence [language1-4 sentence1-60]

ระดับผูใ้ ช้/User level

{ All users { Control group ~ System control { Printing control { Relay control

The system has 60 audio messages 4 language.
You can program for your purpose.

ในระบบ มีขอ้ ความประโยคเสียงอยู่ 60 ประโยค 4
ภาษา สามารถนำไปใช้งานต่างๆ ตามแต่จะโปรแกรม
แบ่งเป็น 2 ชนิด
1. ใช้กบั สายนอก เช่น เสียงตอบรับเมือ่ โทรเข้า ต่าง ๆ
2. ใช้กบั สายใน เช่น เสียงพูดเมือ่ ปลุกเสียงพูดมีขอ้ ควม
ฝากไว้ เสียงพูดว่าระบบฝากข้อความไม่วา่ ง เป็นต้น

1. For CO. Message such as OGM.
2. For Ext. Message such as wake up message, voice
mail indicator message.

บันทึก
Record.

ฟง
Play back.

วิธใี ช้

Operation

1. ยกหูโทรศัพท์ หรือกด “Speaker Phone”
2. เลือก (บันทึก/ฟัง)
2.1 บันทึก : กด “ * 5 3 4 ”
- เลือกภาษาที่ 1-4 ประโยคที่ 1-60 #
กด “ [1-4][01-60] ”
2.2 ฟัง : กด “ * 5 3 5 ”
- เลือกภาษาที่ 1-4 ประโยคที่ 1-80 #
กด “ [1-4][01-80] ”
3. บันทึก หรือ ฟัง เมือ่ ได้ยนิ เสียงยืนยัน
4. วางหูโทรศัพท์

1. Lift the handset or press “Speaker Phone”.
2. Select
2.1 Record : Press “ * 5 3 4 ”.
- Select voice language 1-4 sentence 1-60
press “ [1-4][01-60] # “.
2.2 Playback : Press “ * 5 3 5 ”.
- Select voice language 1-4 sentence 1-80
press “ [1-4][01-80] # ”.
3. Record or playback after receive confirmation tone.
4. Hang up.

หมายเหตุ

Comment

ª ประโยค 1-60 บันทึกและฟังได้

ª Sentence

1-60 Recordable.
Sentence 61-80 Factory Recorded.
ª Default program setting
Sentence 61 For CO.Message “Greeting”.
Sentence 62 For CO.Message “Busy line”.
Sentence 63 For CO.Message ”No answer line”.
Sentence 64 For CO.Message “Disconnect”.
Sentence 65 For CO.Message “Ring back”.
Sentence 66 For CO.Message“ Re enter number”.
Sentence 69 For Ext. Message “Have voice Mail”.
Sentence 70 For CO. Message and Ext. Message
“Voice mail busy”.
Sentence 72 For Ext. Message “Money Lock”.
ª 8 Line at the same time
ª Programming
Audio messages service P030-P032

ประโยค 61-80 ค่าจากโรงงาน
ª ค่าที่โปรแกรมจากโรงงานจะสามารถฟังเสียง
ประโยคที่ 61 ใช้ตอบรับสายนอก “สวัสดี”
ประโยคที่ 62 ใช้ตอบรับสายนอก “สายไม่วา่ ง”
ประโยคที่ 63 ใช้ตอบรับสายนอก “ไม่มผี รู้ บั สาย”
ประโยคที่ 64 ใช้ตอบรับสายนอก “ติดต่อมาใหม่”
ประโยคที่ 65 ใช้ตอบรับสายนอก “คอยสักครู”่
ประโยคที่ 66 ใช้ตอบรับสายนอก “กดหมายเลขใหม่”
ประโยคที่ 69 ใช้ตอบรับสายใน “มีขอ้ ความฝากไว้”
ประโยคที่ 70 ใช้ตอบรับสายนอกและสายใน
“ระบบฝากข้อความไม่วา่ ง”
ประโยคที่ 72 ใช้ตอบรับสายใน “จำกัดการโทรออก”
ª ในระบบจะตอบรับพร้อมกันได้ 8 สาย
ª โปรแกรมเกี่ยวข้องที่สำคัญ
การจัดการเกีย่ วกับเสียงตอบรับในระบบ P030-P032
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System command

4. บันทึก/ฟังข้อความเสียงของระบบ
[1-4 ภาษา 1-40 ข้อความ]

4. Record and listen system message
[language 1-4 message 1-40].

ระดับผูใ้ ช้/User level

{ All users { Control group ~ System control { Printing control { Relay control

The system has 40 audio messages 4 language.
You can program for your purpose.

ในระบบมีเสียงอยู่ 40 ข้อความ 4 ภาษา ซึง่ เป็นเสียง
ทีก่ ำหนดมาจากโรงงาน สามารถนำไปใช้งานต่างๆ ได้
ตามแต่จะโปรแกรม

บันทึก
Record.

ฟง
Play back.

วิธใี ช้

Operation

1. ยกหูโทรศัพท์ หรือกด “Speaker Phone”
2. เลือก (บันทึก/ฟัง)
2.1 บันทึก : กด “ * 5 3 4 0 ”
- เลือกภาษาที่ 1-4 ข้อความที่ 1-40
กด “ [1-4][01-40] # ”
2.2 ฟัง : กด “ * 5 3 5 0 ”
- เลือกภาษาที่ 1-4 ข้อความที่ 1-40
กด “ [1-4][01-40] # ”
3. บันทึก หรือ ฟัง เมือ่ ได้ยนิ เสียงยืนยัน
4. วางหูโทรศัพท์

1. Lift the handset or press “Speaker Phone”.
2. Select
2.1 Record : Press “ * 5 3 4 0 ”.
- Select voice language 1-4 message 1-40
press “ [1-4][01-40] # ”.
2.2 Playback : Press “ * 5 3 5 0 ”.
- Select voice language 1-4 message 1-40
press “ [1-4][01-40] # ”.
3. Record or playback after receive confirmation tone.
4. Hang up.

หมายเหตุ

Comment
ª Programming

ªโปรแกรมเกี่ยวข้องที่สำคัญ

การจัดการเกีย่ วกับเสียงตอบรับในระบบ P032
ª เป็นการบันทึกเสียง System Message โดยให้ระบบ
หาประโยคใน P032 อัตโนมัติ
ª System Message ใช้ได้เฉพาะภาษาที่ 1 เท่านัน
้

ª System messages assignment to P032

automatically.
ª System Message language 1 only.
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System command

5. บันทึก/ฟังเสียง ข้อความเสียงตอบรับจากสายนอก
[1-4 ภาษา 11-88 ข้อความ]

5. Record and playback for outgoing message
[language 1-4 outgoing message11-88].

ระดับผูใ้ ช้/User level

{ All users { Control group ~ System control { Printing control { Relay control

กำหนดเพื่อบันทึก/ฟังเสียงตอบรับจากสายนอก

Record and playback outgoing message.

บันทึก
Record.

ฟง
Play back.

Operation

วิธใี ช้

1. Lift the handset or press “Speaker Phone”.
2. Select
2.1 Record : Press “ * 5 3 4 9 ”.
- Select voice language 1-4
Press “ [1-4] ”
- Select OGM-Group 1-8
Press “ [1-8] ”.
- Select voice message 1-8
Press “ [1-8] # ”.
2.2 Playback : Press “ * 5 3 5 9 ”.
- Select voice language 1-4
Press “ [1-4] ”
- Select OGM-Group 1-8
Press “ [1-8] ”.
- Select voice message 1-8
Press “ [1-8] # ”.
3. Record or playback after receive confirmation tone.
4. Hang up.

1. ยกหูโทรศัพท์ หรือกด “Speaker Phone”
2. เลือก (บันทึก/ฟัง)
2.1 บันทึก : กด “ * 5 3 4 9 ”
- เลือกภาษาที่ 1-4
กด “ [1-4] ”
- เลือกกลุม่ เสียง OGM ที่ 1-8
กด “ [1-8] ”
- ข้อความลำดับที่ 1-8
กด “ [1-8] # ”
2.2 ฟัง : กด “ * 5 3 5 9 ”
- เลือกภาษาที่ 1-4
กด “ [1-4] ”
- เลือกกลุม่ เสียง OGM ที่ 1-8
กด “ [1-8] ”
- ข้อความลำดับที่ 1-8
กด “ [1-8] # ”
3. บันทึก หรือ ฟัง เมือ่ ได้ยนิ เสียงยืนยัน
4. วางหูโทรศัพท์

หมายเหตุ

Comment

ªโปรแกรมเกี่ยวข้องที่สำคัญ

ª Programming

การจัดการเกีย่ วกับเสียงตอบรับในระบบ P030-P032
ª เป็นการบันทึกเสียง โดยให้ระบบหาประโยคใน P030
อัตโนมัติ
ª ใช้ได้เฉพาะการตอบรับเวลากลางวัน
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ª Audio

messages service to P030-P032
automatically.
ª Day mode only.

D. เกี่ยวกับระบบ

System command

6. กำหนดภาษาที่ 1-4
ระดับผูใ้ ช้/User level

6. Set voice language 1-4

~ All users { Control group { System control { Printing control { Relay control

ในระบบจะมีภาษาทีก่ ำหนดให้ทง้ั หมด 4 ภาษา ดังนี้
(1 : ภาษาไทย, 2 : ภาษาอังกฤษ, 3 : กำหนดเอง,
4 : กำหนดเอง) โดยจะสามารถกำหนดภาษาแบบเจาะจง
เฉพาะเครื่อง หรือกำหนดภาษาให้กับทุกเครื่อง(ทั้งระบบ)

The system has 4 language (1 : Thai, 2 : English
3 : User Defined, 4 : User Defined.).

เลือกภาษาแบบเจาะจง
Select Language

เลือกภาษาแบบทัง้ ระบบ
Select Language all

วิธใี ช้

Operation

1. ยกหูโทรศัพท์ หรือกด “Speaker Phone”
2. เลือกกำหนด
2.1 กำหนดภาษาแบบเจาะจงหมายเลขเครื่อง
- ภาษาที่ 1 : กด “ * 5 4 4 1 # ”
- ภาษาที่ 2 : กด “ * 5 4 4 2 # ”
- ภาษาที่ 3 : กด “ * 5 4 4 3 # ”
- ภาษาที่ 4 : กด “ * 5 4 4 4 # ”
2.2 กำหนดภาษาให้กบั ทุกเครือ่ งทัง้ ระบบ
- ภาษาที่ 1 : กด “ * 5 4 4 * 1 # ”
- ภาษาที่ 2 : กด “ * 5 4 4 * 2 # ”
- ภาษาที่ 3 : กด “ * 5 4 4 * 3 # ”
- ภาษาที่ 4 : กด “ * 5 4 4 * 4 # ”
3. ได้ยนิ เสียงยืนยัน วางหูโทรศัพท์

1. Lift the handset or press “Speaker Phone”
2. Select
2.1 Set define
- Language 1. : Press “ * 5 4 4 1 # ”.
- Language 2. : Press “ * 5 4 4 2 # ”.
- Language 3. : Press “ * 5 4 4 3 # ”.
- Language 4. : Press “ * 5 4 4 4 # ”.
2.2 Set all
- Language 1. : Press “ * 5 4 4 * 1 # ”.
- Language 2. : Press “ * 5 4 4 * 2 # ”.
- Language 3. : Press “ * 5 4 4 * 3 # ”.
- Language 4. : Press “ * 5 4 4 * 4 # ”.
3. Hang up after receive confirmation tone.

Comment

หมายเหตุ

ª-

ª-
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7. เลือกเสียงเพลงพักสาย
ระดับผูใ้ ช้/User level

7. Select music on hold.

~ All users { Control group ~ System control { Printing control { Relay control

ในระบบจะมีเสียงเพลงพักสายภายในตู้ 4 เพลง ต่อ
เสียงเพลงพักสาย จากแหล่งกำเนิดเสียงนอกตูไ้ ด้ 1 เพลง
และสามารถบันทึกเสียงเพลงได้อกี 1 เพลง

The system has 4 internal music on hold, connect
the external sources for music on hold and you can
record customer music.

ค่าจากโรงงาน
Default.

เลือกเพลงที่
Select music no.

วิธใี ช้

Operation

1. ยกหูโทรศัพท์ หรือกด “Speaker Phone”
2. เลือก
- เลือกเพลงจากโรงงาน : กด “ *536*# ”
- เลือกเพลงนอกตู้
: กด “ *5360# ”
- เลือกเพลงที่ 1 ในตู้
: กด “ *5361# ”
- เลือกเพลงที่ 2 ในตู้
: กด “ *5362# ”
- เลือกเพลงที่ 3 ในตู้
: กด “ *5363# ”
- เลือกเพลงที่ 4 ในตู้
: กด “ *5364# ”
- เลือกบันทึกเสียงเพลงเอง : กด “ *5365# ”
- เลือกบันทึกเสียงเพลงเอง : กด “ *5366# ”
- เลือกบันทึกเสียงเพลงเอง : กด “ *5367# ”
- เลือกบันทึกเสียงเพลงเอง : กด “ *5368# ”
3. ได้ยนิ เสียงยืนยัน และเสียงเพลงทีต่ อ้ งการ
4. วางหูโทรศัพท์

1. Lift the handset or press “Speaker Phone”
2. Select
- Select music from default. : Press “ *536*# ”
- Select external source. : Press “ *5360# ”
- Select music internal no.1 : Press “ *5361# ”
- Select music internal no.2 : Press “ *5362# ”
- Select music internal no.3 : Press “ *5363# ”
- Select music internal no.4 : Press “ *5364# ”
- Select customer music : Press “ *5365# ”
- Select customer music : Press “ *5366# ”
- Select customer music : Press “ *5367# ”
- Select customer music : Press “ *5368# ”
3. MOH. Appear after receive confirmation tone.
4. Hang up.

หมายเหตุ

Comment

ª คำสัง่ ใช้งานเพือ่ บันทึกเอง (ช่วงละ 3 นาทีตอ่ เพลง)

ª Record

Customer music
- Record customer music. : Press *536**[5-8]#
ª After press selected code, hearing selected music.
ª Programming
- System message assignment. P032
- Music On Hold assignment. P016

- บันทึกเสียงเพลงผ่าน MIC. : กด *536**[5-8]#
ª เมื่อกดเลือกเสียงเพลงแล้วจะได้ยินเพลงที่เลือก
ª โปรแกรมเกีย่ วข้องทีส่ ำคัญ
- เสียงตอบรับของระบบ P032
- กำหนดเสียงเพลงการพักสายจากโปรแกรม P016
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8. บันทึก/ฟังเสียงเพลงพักสาย
ระดับผูใ้ ช้/User level

~ All users { Control group

8. Record/Listen music on hold.
~ System control { Printing control { Relay control

ในระบบจะมีเสียงเพลงพักสายภายในตู้ 4 เพลง ต่อ
เสียงเพลงพักสาย จากแหล่งกำเนิดเสียงนอกตู้ได้ 1เพลง
และสามารถบันทึกเสียงเพลงได้อกี 4 เพลง พร้อมทัง้ ฟัง
ฟังเสียงเพลงที่เลือกได้

The system has 4 internal music on hold,
connect the external sources for music on hold
and you can record customer music and listen
music select.

บันทึกเสียงเพลง
Record music

ฟังเสียงเพลง
Listen music

วิธีใช้

Operation

1. ยกหูโทรศัพท์ หรือกด “Speaker Phone”
2. เลือก
2.1 บันทึกเสียงเพลงพักสาย
- กด “ * 5 3 6 * * [5-8] # ”
2.1 ฟังเสียงเพลงพักสาย (ต้องเลือกเพลงก่อน)
- กด “ * 5 4 0 # ”
3. ได้ยนิ เสียงยืนยัน และเสียงเพลงทีต่ อ้ งการ
4. วางหูโทรศัพท์

1. Lift the handset or press “Speaker Phone”
2. Select.
2.1 Record Music On Hold.
- Press “ * 5 3 6 * * [5-8] # ”
2.2 Listen Customer Music
- Press “ * 5 4 0 # ”
3. MOH. Appear after receive confirmation tone.
4. Hang up.

หมายเหตุ

Comment

ª คำสั่งใช้งานเพื่อฟังเสียงเพลงพักสายเอง

ª Lesten

Customer music
- Select Music On Hold : Press *536[5-8]#
- Lesten customer music. : Press *540#
ª After press selected code, hearing selected music.
ª Programming
- System message assignment. P032
- Music On Hold assignment. P016

- เลือกเสียงเพลงพักสาย
: กด *536[5-8]#
- ฟังเสียงเพลงที่บันทึก
: กด *540#
ª เมื่อกดเลือกเสียงเพลงแล้วจะได้ยินเพลงที่เลือก
ª โปรแกรมเกี่ยวข้องที่สำคัญ
- เสียงตอบรับของระบบ P032
- กำหนดเสียงเพลงการพักสายจากโปรแกรม P016
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9. ทดสอบสัญญาณกระดิง่

9. Ringing test.

ระดับผูใ้ ช้/User level

~ All users { Control group { System control { Printing control { Relay control

สามารถทดสอบสัญญาณกระดิง่ ได้ 3 แบบ คือ
1. กระดิง่ จากการเรียก หรือโอน จากสายนอก
2. กระดิง่ จากการเรียกจากสายภายในอืน่
3. กระดิ่ง จากการจองสาย

Every extension can test 3 type of ringing.
1. CO. line calling.
2. Extension calling ringing.
3. Camp on ringing.

แบบที่ 1
Type 1
แบบที่ 2
Type 2
แบบที่ 3
Type 3

วิธใี ช้

Operation

1. ยกหูโทรศัพท์ หรือกด “Speaker Phone”
2. เลือกทดสอบ
- เลือกกระดิง่ แบบที่ 1 : กด “ * 5 4 1 # ”
- เลือกกระดิง่ แบบที่ 2 : กด “ * 5 4 2 # ”
- เลือกกระดิง่ แบบที่ 3 : กด “ * 5 4 3 # ”
3. ได้ยนิ เสียงยืนยัน วางหูโทรศัพท์
4. จะได้ยินเสียงกระดิ่งดังขึ้น

1. Lift the handset or press “Speaker Phone”
2. Select test
- Select ringing type 1. : Press “ * 5 4 1 # ”.
- Select ringing type 2. : Press “ * 5 4 2 # ”.
- Select ringing type 3. : Press “ * 5 4 3 # ”.
3. Hang up after receive confirmation tone.
4. Ringing on this telephone.
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10. เปิด/ปิดการทำงานของรีเลย์
ระดับผูใ้ ช้/User level

10. On/Off relay control.

{ All users { Control group { System control { Printing control ~ Relay control

สามารถเปิด/ปิด อุปกรณ์ไฟฟ้าได้ถงึ 32 ชุดโดยผ่าน
ทางเครื่องโทรศัพท์ภายในหรือการตั้งเวลาซึ่งอิสระต่อกัน
สามารถใช้คกู่ บั อุปกรณ์ตดั ต่อรีเลย์ เพือ่ จ่ายพลังงานที่
เหมาะสมให้กบั เครือ่ งใช้ไฟฟ้า

Can On/Off electrical equipment to more 32 set
by Telephone or time set as autonomy. Can to work
with relay for to become pay energy electrical.

ปิดการทำงานของรีเลย์
Off Relay
แบบระบุชอ่ื รีเลย์

เปิดการทำงานของรีเลย์
On Relay
แบบระบุชอ่ื รีเลย์

วิธีใช้

Operation
1. Lift the handset or press “Speaker Phone”.
2. Select
- Off Relay Control.
Press “ * 5 6 * 0 [1-4] # ”.
- Off Relay Control.(Specify to Relay)
Press “ * 5 6 * 0 [Relay] # [ ] # [ ] #...”
- On Relay Control.
Press “ * 5 6 * 1 [1-4] # ”.
- On Relay Control.(Specify to Relay)
Press “ * 5 6 * 1 [Relay] # [ ] # [ ] #...”
3. If command success, Confirmation tone will present.
4. Hang up.

1. ยกหูโทรศัพท์ หรือกด “Speaker Phone”
2. เลือกการทำงานของรีเลย์
- ปิดการทำงานของรีเลย์
กด “ * 5 6 * 0 [1-4] # ”
- ปิดการทำงานของรีเลย์ (แบบระบุชอ่ื รีเลย์)
กด “ * 5 6 * 0 [Relay] # [ ] # [ ] #...”
- เปิดการทำงานของรีเลย์
กด “ * 5 6 * 1 [1-4] # ”
- เปิดการทำงานของรีเลย์ (แบบระบุชอ่ื รีเลย์)
กด “ * 5 6 * 1 [Relay] # [ ] # [ ] #...”
3. จะมีเสียงยอมรับคำสัง่ 2 beep
4. วางหูโทรศัพท์

หมายเหตุ

Comment

ª โปรแกรมเกีย่ วข้องทีส่ ำคัญ

ª Programming

- กำหนดการควบคุมรีเลย์ P263
- หมายเลขของรีเลย์ P300
- กำหนดการหน่วงเวลาปิดชุดควบคุมรีเลย์ P303
- เลือกรีเลย์ให้กลับทิศทางปิด/เปิด P304
- การปิด/เปิดชุดควบคุมรีเลย์ตามเวลา P309

- Relay control assignment. P263
- Number Of Relay. P300
- Relay hold time setting. P303
- Relay inverse mode. P304
- Timer control setting. P309
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11. ควบคุมการเปิด/ปิดไฟฟ้า
ระดับผูใ้ ช้/User level

11. Energy Control.

{ All users { Control group { System control { Printing control ~ Relay control

ระบบควบคุมการใช้ไฟฟ้า ผ่านระบบโทรศัพท์เพือ่ เป็น
การตอบสนองต่อการประหยัดพลังงาน และควบคุมการ
ใช้งานเครือ่ งใช้ไฟฟ้าประจำห้องระบบ ECS.
สามารถตัง้ หมายเลขเปิด/ปิด ไฟให้ตรงกับหมายเลข
ห้อง และหมายเลขโทรศัพท์ภายในห้องนัน้ ได้

Can control by telephone as to economize energy
and electrical control room System Assign.
Can assign On/Off room number and telephone
number inside room.

ปิดไฟฟ้า
Close

ควบคุมเปิด/ปิดไฟฟ้า
Energy Control

เปิดตามเวลาทีก่ ำหนด
Select Open
เปิด/ปิดไฟฟ้า,จำนวนเงิน
Energy Control

เปิดตลอดเวลา
Open

วิธีใช้

Operation

1. ยกหูโทรศัพท์ หรือกด “Speaker Phone”
2. เลือก เปิด/ปิดไฟฟ้า ครัง้ ละหลายห้อง
2.1 ปิดไฟฟ้า
- กด “ * 5 6 0 * [Ext.No] # [Ext.No] # ”
2.2 เปิดไฟฟ้าตามเวลาที่กำหนด (P307)
- กด “ * 5 6 [1-8] * [Ext.No] # [Ext.No] # ”
2.3 เปิดตลอดเวลา
- กด “ * 5 6 9 * [Ext.No] # [Ext.No] # ”
3. เลือกเปิด/ปิดไฟฟ้า พร้อมกำหนดจำนวนเงินค่าห้อง
3.1 ปิด
- กด “ * 5 6 0 * [Ext.No] * [Money] # ”
3.2 เปิดตามเวลาที่กำหนด
- กด “ * 5 6 [1-8] * [Ext.No] * [Money] # ”
3.3 เปิดตลอดเวลา
- กด “ * 5 6 9 * [Ext.No] * [Money] # ”
4. จะมีเสียงยอมรับคำสัง่ 2 beep
5. วางหูโทรศัพท์

1. Lift the handset or press “Speaker Phone”.
2. Select turn on/off Electrical by ext.No.
2.1 Turn off electrical
- Press “ * 5 6 0 * [Ext.No] # [Ext.No] # ”
2.2 Turn on electrical from setting time (P307)
- Press “ * 5 6 [1-8] * [Ext.No] # [Ext.No] # ”
2.3 Turn on electrical
- Press “ * 5 6 9 * [Ext.No] # [Ext.No] # ”
3. Selec turn on/off electrical and assign the room cost.
3.1 Close electrical
- Press “ * 5 6 0 * [Ext.No] * [Money] # ”
3.2 Turn on from setting time
- Press “ * 5 6 [1-8] * [Ext.No] * [Money] # ”
3.3 Turn on electrical
- Press “ * 5 6 9 * [Ext.No] * [Money] # ”
4. If command success, Confirmation tone will present.
5. Hang up.

หมายเหตุ
ª โปรแกรมเกีย่ วข้องทีส่ ำคัญ

Comment
ª Programming

- การตั้งค่าเวลาของระบบควบคุมไฟฟ้า
- ใช้งานร่วมกับแผง DX-ONO, JSD-ONO

- ECS. Timer. P307
- Operrated with DX-ONO, JSD-ONO
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12. บันทึกหมายเลขย่อโทรออกส่วนตัว

12. Store personal speed dialing.

ระดับผูใ้ ช้/User level

~ All users { Control group

{ System control { Printing control { Relay control

ก่อนการโทรออกด้วยหมายเลขย่อส่วนตัว จะต้องทำ
การบันทึกก่อน โดยรหัสหมายเลขย่อส่วนตัว (00-49)
ใช้ได้กบั เครือ่ งทีก่ ำหนดเท่านัน้ และรหัสหมายเลขย่อ
ส่วนรวม (500-599) ใช้ได้กบั เครือ่ งภายในทุกเครือ่ ง
ดู… โทรออกด้วยหมายเลขย่อ

Your abbreviated number must be stored before
using. Code 00-49 for individual speed dial and
code 500-599 for central speed dial.
Refer… Speed dialing.

รหัสขอสายนอกตามดวยหมายเลขโทรออก
access Co. line code and destination phone number.

หมายเลขสายใน
internal phone number.

วิธีใช้

Operation

1. ยกหูโทรศัพท์ หรือกด “Speaker Phone”
2. กด “ * 5 7 ”
3. กดรหัสหมายเลขย่อ “ [00-49] # ”
- กำหนดหมายเลขย่อส่วนตัว 50 หมายเลข เริม่ ตัง้ แต่
ตำแหน่งที่ 00 ถึง 49
- กำหนดหมายเลขย่อส่วนรวม 100 หมายเลข โดยเริม่
ตัง้ แต่ตำแหน่งที่ 500 ถึง 599 สำหรับผูใ้ ช้ทง้ั ระบบ
4. เลือก
- โทรออก : กด “9”, “*81-88 ”, “*8001-8099”
เพื่อเลือกวิธีขอสายนอก ตามด้วยหมายเลขปลาย
ทางที่ต้องการโทรออก
- โทรภายใน : กดหมายเลขภายใน
5. กด “ # ”.
6. วางหูโทรศัพท์

หมายเหตุ

1. Lift the handset or press “Speaker Phone”
2. Press “ * 5 7 ”.
3. Press access code “ [00-49] # ”.
- The system allow 50 personal abbreviated
number begin at the position 00 to 49.
- The system allow 100 public abbreviated number
begin at the position 500 to 599.
4. Select
- Outward: Press “9” , “81-88” , “8001-8099”
to access Co.line and follow by the destination
phone number.
- Inter-office: Press the internal phone number.
5. Press “ # ”.
6. Hang up.

Comment

ª โปรแกรมเกีย่ วข้องทีส่ ำคัญ

ª Programming

- กำหนดเลขหมายภายในทีใ่ ช้หมายเลขย่อส่วนตัว
P024

- Personal Memory Assignment. P024
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13. กำหนดสถานะของห้อง
ระดับผูใ้ ช้/User level

13. Set room type.

~ All users { Control group { System control { Printing control { Relay control

โปรแกรมกำหนดสถานะ ผูใ้ ช้สามารถกำหนด
สถานะของห้องให้แตกต่างกันได้ 10 สถานะ

Program set room type. User can define room
type 10 type difference.

กำหนดให้หอ้ งตนเอง
Set room type

กำหนดให้หอ้ งอืน่
Set other room type

Operation

วิธใี ช้

1. Lift the handset or press “Speaker Phone”.
2. Select set room type
2.1 Set room type
Press “ * 5 9 [0-9] # ”.
2.2 Set other room type.
Prees “ * 5 9 [0-9] * [Ext.No] # [Ext.No] # ”
3. If command success, Confirmation tone will present.
4. Hang up.

1. ยกหูโทรศัพท์ หรือกด “Speaker Phone”
2. เลือกกำหนดสถานะของห้อง
2.1 กำหนดสถานะของห้องตนเอง
กด “ * 5 9 [0-9] # ”
2.2 กำหนดสถานะของห้องอื่น
กด “ * 5 9 [0-9] * [Ext.No] # [Ext.No] # ”
3. จะมีเสียงยอมรับคำสัง่ 2 beep
4. วางหูโทรศัพท์

หมายเหตุ

Comment

ª โปรแกรมเกี่ยวข้องที่สำคัญ

ª Programming

- ชือ่ ของสถานะห้อง P265
ª ผูใ้ ช้งานสามารถกำหนดสถานะของห้องได้ โดยที่
สถานะของห้องไม่มผี ลกระทบต่อการทำงานของ
เครือ่ งภายใน (โดยกำหนดให้)
- “ 0 ” คือ ห้องว่าง
กด “ * 5 9 0 #
- “ 1 ” คือ ทำความสะอาด กด “ * 5 9 1 #
- “ 2 ” คือ เช็คเอาท์
กด “ * 5 9 2 #
- “ 3 ” คือ ยังไม่เปิดใช้งาน กด “ * 5 9 3 #
- “ 4 ” คือ มีผจู้ องแล้ว
กด “ * 5 9 4 #
- “ 5 ” คือ เช็คอิน
กด “ * 5 9 5 #
- “ 6 ” คือ เช็คอิน
กด “ * 5 9 6 #
- “ 7 ” คือ เช็คอิน
กด “ * 5 9 7 #
- “ 8 ” คือ เช็คอิน
กด “ * 5 9 8 #
- “ 9 ” คือ เช็คอิน
กด “ * 5 9 9 #

- Name of Room status. P265
ª Each user can set own room type.

-
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“0”
“1”
“2”
“3”
“4”
“5”
“6”
“7”
“8”
“9”

=
=
=
=
=
=
=
=
=
=

Vacant
Cleaning.
Check out.
Reserve.
Booking.
Check in.
Check in.
Check in.
Check in.
Check in.

Press “ * 5 9 0 # ”
Press “ * 5 9 1 # ”
Press “ * 5 9 2 # ”
Press “ * 5 9 3 # ”
Press “ * 5 9 4 # ”
Press “ * 5 9 5 # ”
Press “ * 5 9 6 # ”
Press “ * 5 9 7 # ”
Press “ * 5 9 8 # ”
Press “ * 5 9 9 # ”

E. การพิมพ์รายงานโทรศัพท์
การพิมพ์อน่ื ๆ และควบคุมการพิมพ์
SMDR. Printing
Other Printing and Control printing
หน้า/Page
*556
*[Ext. no.]*[Start date]*[End date]*[List group]#
*[Ext. no.]*[Start date]*[End date]#
*[Ext. no.]#
**[Start date]*[End date]#
*556
#[Prefix Ext.no.]*[Start date]*[End date]*[Listgroup]#
#[Prefix Ext. no.]*[Start date]*[End date]#
#[Prefix Ext. no.]#
#*[Start date]*[End date]#
*557
*[CO. line]*[Start date]*[End date]*[List group]#
*[CO. line]*[Start date]*[End date]#
*[CO. line]#
**[Start date]*[End date]#
*555
*[Start date]*[End date]*[List group]#
*[Start date]*[End date]#
#
*5548#
*5549#
*558
[1-9]#[Record date]#
[1-9]*[0-999999]#
[1-9]*[0-999999]*[Unit]#
[1-9]*[0-999999]*[Start Unit]*[End Unit]#
*[Ext. no.]*[Start date]*[End date]#
*[Ext. no.]#

พิมพ์รายงานการใช้โทรศัพท์ของสายใน
-ระบุสายใน, ช่วงวันที,่ ประเภท
-ระบุสายใน, ช่วงวันที่
-ระบุสายใน ช่วงวันที่เดิม
-ทุกพอร์ตสายใน, ช่วงวันที่
พิมพ์รายงานการใช้โทรศัพท์ของสายใน
-ระบุสายใน, ช่วงวันที,่ ประเภท
-ระบุเลขนำสายใน, ช่วงวันที่
-ระบุสายใน ช่วงวันที่เดิม
-ทุกสายใน, ช่วงวันที่
พิมพ์รายงานการใช้โทรศัพท์ของสายนอก
-ระบุสายนอก, ช่วงวันที่,ประเภท
-ระบุสายนอก, ช่วงวันที่
-ระบุสายนอก ช่วงวันที่เดิม
-ทุกสายนอก, ช่วงวันที่
พิมพ์รายงานการใช้โทรศัพท์ ตามลำดับ
-ระบุช่วงวันที่,ประเภท
-ระบุช่วงวันที่
-จากทั้งหมดจุดเริ่มต้น
ย้ายจุดเริม่ ต้นมาตำแหน่งแรกของข้อมูล
ย้ายจุดเริ่มต้นมา ณ เวลาปัจจุบัน
บันทึกและพิมพ์ใบแจ้งหนี้
-บันทึก วันที่ ในรายการใบแจ้งหนี้
-บันทึก จำนวนเงิน ในรายการ
-บันทึก จำนวนเงินต่อหน่วย,
จำนวนหน่วย ในรายการ
-บันทึกจำนวนเงินต่อหน่วย,ช่วงหน่วย
เริม่ ต้น และหน่วยสุดท้าย ในรายการ
-พิมพ์ใบแจ้งหนี้ ของสายใน ช่วงวันที่
-พิมพ์ใบแจ้งหนีข้ องสายในช่วงวันทีเ่ ดิม
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SMDR. Printing by extension.
-By extension, date, group.
-By extension, date.
-By extension, old date.
-All Ext. sort by port, date.
SMDR. Printing by extension.
-By extension, date, group.
-By prefix Ext. no., date.
-By prefix Ext. no, old date.
-All Ext. by Ext. no., date
SMDR. Printing by CO. line.
-By CO. line, date, group.
-By CO. line, date.
-By CO. line, old date.
-All CO. line, date.
SMDR. Printing by transaction.
-By CO. line, date, group.
-By CO. line, date.
-By CO. line, old date.
Set all data for auto SMDR.
Clear data for auto SMDR.
Setting and print Invoice.
-Setting record item date.
-Setting total amount.
-Setting amount per unit
and total unit.
-Setting amount per unit,
start unit and end unit.
-Print extension invoice.
-Print extension invoice with
the old date.

E-3
E-3
E-3
E-3
E-5
E-5
E-5
E-5
E-6
E-6
E-6
E-6
E-7
E-7
E-7
E-8
E-8
E-9
E-11
E-11
E-11
E-13
E-13

หน้า/Page
พิมพ์วงเงินที่ใช้ไป/จำกัดวงเงินของ
ทุกสายใน
พิมพ์รายงานการใช้ทั้งหมดทุก Even
*552
ระบุสายใน
*[Ext]#
ระบุเครื่องโทรศัพท์ภายในและช่วงวันที่
*[Ext. no.]*[Start date]*[End date]#
ระบุชว่ งเวลา ของทุกสายใน
**[Start date]*[End date]#
พิมพ์รายงานผลรวม Even ต่อ 1Record
*5521
ระบุสายใน
*[Ext]#
ระบุเครื่องโทรศัพท์ภายในและช่วงวันที่
*[Ext. no.]*[Start date]*[End date]#
ระบุชว่ งเวลา ของทุกสายใน
**[Start date]*[End date]#
พิมพ์รายงานค่าใช้จ่ายรวมทั้งหมด.
*5522
ระบุสายใน
*[Ext]#
ระบุเครื่องโทรศัพท์ภายในและช่วงวันที่
*[Ext. no.]*[Start date]*[End date]#
ระบุชว่ งเวลา ของทุกสายใน
**[Start date]*[End date]#
พิมพ์รายงานการใช้เครื่อง ECS. ทุกห้อง
*552
ระบุสายใน
#[Ext.no]#
#[Ext. no.]*[Start date]*[End date]# ระบุเครื่องโทรศัพท์ภายใน และช่วงวันที่
ระบุชว่ งเวลา ของทุกสายใน
#*[Start date]*[End date]#
พิมพ์รายงานผลรวม Even ต่อ 1Record
*5521
ระบุสายใน
#[Ext.no]#
#[Ext. no.]*[Start date]*[End date]# ระบุเครื่องโทรศัพท์ภายใน และช่วงวันที่
ระบุชว่ งเวลา ของทุกสายใน
#*[Start date]*[End date]#
พิมพ์รายงานค่าใช้จ่ายรวมทั้งหมด.
*5522
ระบุสายใน
#[Ext.no]#
#[Ext. no.]*[Start date]*[End date]# ระบุเครื่องโทรศัพท์ภายใน และช่วงวันที่
ระบุชว่ งเวลา ของทุกสายใน
#*[Start date]*[End date]#
พิมพ์รายงานค่าที่โปรแกรมไว้
*559[0-9]#
พิมพ์คู่มือต่างๆ
*550[0-9]#
*5550*[Start date]*[End date]# พิมพ์รายงานระบบ
*5551*[Start date]*[End date]# พิมพ์รายงานบริการ
คำนวณเงินที่ใช้
*5559*[Start date]*[Start date]#
สั่งให้เครื่องพิมพ์หยุดพิมพ์
*5540#
สั่งให้ขึ้นหน้ากระดาษใหม่
*5541#
สั่งให้เลื่อนกระดาษ 1 หน้า
*5542#
*5544#

E-2

Print used & limited money.
Print ECS.
- By Room
- By Ext.no And date.
- By date all Room.
Print ECS.
- By Ext.no
- By Ext.no And date.
- By date all extension.
Print ECS.
- By Ext.no
- By Ext.no And date.
- By date all extension.
Print the system parameter.
Print Built-In Manual.
Print system usage report.
Print service command.
Print the system parameter.
Print Built-In Manual.
Print system usage report.
Print service command.
Print the system parameter.
Print Built-In Manual.
Print system usage report.
Print service command.
Print the system parameter.
Print Built-In Manual.
Print system usage report.
Print service command.
Calculate used money again.
Stop printing.
Initial paper feed.
Advance paper to the next page.
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E-15
E-15
E-15
E-16
E-16
E-16
E-17
E-17
E-17
E-18
E-18
E-18
E-19
E-19
E-19
E-20
E-20
E-20
E-21
E-22
E-23
E-23
E-24
E-24
E-24
E-24

E. รายงานและการพิมพ์

REPORT AND PRINTING

1. พิมพ์การใช้โทรศัพท์, mini bar ของสายใน

1. Print SMDR., mini bar order by extension no.

ระดับผูใ้ ช้/User level

All users

Control group

System control

รายงานการใช้โทรศัพท์ เมือ่ สัง่ พิมพ์ตามสายในจะมี
รายการของมินบิ าร์รวมออกมาด้วย ดังนัน้ หากต้องการ
รายงานมินบิ าร์ สามารถใช้คำสัง่ เดียวกัน

Printing control

Relay control

Printing SMDR. Report and Mini Bar report use the
same command.

ระบุสายใน, ชวงวันที่
by extension, date
วันที่เดิม ระบุสายใน
old date by extension
ทุกพอรทสายใน ระบุชวงวันที่
all extension port by date
ระบุสายใน,ชวงวันที่, ประเภทโทร
by extension, date and list group

วิธใี ช้

Operation

1. ยกหูโทรศัพท์ หรือ กดปุม่ “SP-Phone”
2. เลือกพิมพ์รายงานการใช้โทรศัพท์และมินบิ าร์ โดย
- ระบุหมายเลขสายใน และช่วงวันที่
กด “ *556*[Ext. no.]*[Start date]*[End date] # ”
- ระบุหมายเลขสายใน ใช้ชว่ งวันทีเ่ ดิม ทีใ่ ช้ลา่ สุด
กด “ *556*[Ext. no.]# ”
- ระบุชว่ งวันที่ ของทุกสายใน เรียงตามพอร์ตสายใน
กด “ *556**[Start date]*[End date]# ”
- ระบุหมายเลขสายใน, ช่วงวันที่ และประเภทการโทร
กด “ *556*[Ext. no.]*[Start date]*[End date]*
[List Group1-32] # ”
3. จะมีเสียงยอมรับคำสั่ง 2 beep
4. วางหู

1. Lift the hand set or press the “SP-Phone” button.
2. Select Print SMDR., mini bar report by
- Specify extension number and date.
Press “ *556*[Ext. no.]*[Start date]*[End date]# ”.
-Specify extension number and old date.
Press “ *556*[Ext. no.]# ”.
-Specify date for all extension sort by Ext. port.
Press “ *556**[Start date]*[End date]# ”.
-Specify extension number, date and list group.
Press “ *556*[Ext. no.]*[Start date]*[End date]*
[List Group1-32] # ”.
3. If command success, Confirmed tone will present.
4. Hang up.

หมายเหตุ

Comment

ดูรูปแบบการพิมพ์รายงานของตู้
ตูต้ ดิ ตัง้ ใหม่ ควรตรวจสอบว่าระบบได้บนั ทึกข้อมูล
และเก็บไว้ภายในตู้ได้ตามต้องการแล้วหรือไม่

See SMDR. Printing format.
New installation system should be test recorded
and reported SMDR.
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E. รายงานและการพิมพ์

REPORT AND PRINTING
Beware of back up your SMDR. Due to buffer
full or component failure.

การสำรองข้อมูล เนือ่ งจากข้อมูลการใช้โทรศัพท์ภาย
ในตู้ อาจจะใช้เก็บเงินจากผูใ้ ช้โทรศัพท์ ดังนัน้ ผูด้ แู ล
ระบบควรวางแผนการทำสำรองข้อมูลระหว่างเดือนเพือ่
ป้องกันไว้ เช่น เมือ่ ข้อมูลการใช้มากกว่าทีต่ จู้ ะเก็บได้
(ตู้ JSD-Series.V3 และ DIAMOND3) นีเ้ ก็บข้อมูล
ได้ประมาณ 20,000 รายการหรือเมือ่ อุปกรณ์เสือ่ ม
/เสีย เสีย่ งต่อข้อมูลข้อมูลสูญหาย การสำรองข้อมูล
ทำได้หลายกรณี เช่น การพิมพ์ขอ้ มูลเก็บไว้ประจำ
สัปดาห์ โดยการส่งข้อมูลไปเก็บไว้ในคอมพิวเตอร์,
โดยโปรแกรม Billing หรือ โปรแกรมสือ่ สารอนุกรมอืน่ ๆ
การตัง้ วงเงิน สำหรับผูใ้ ช้โทรศัพท์ซง่ึ เป็นการป้องกัน
ความสูญเสียทีจ่ ะเกิดขึน้ เนือ่ งจากผูใ้ ช้ไม่ยอมชำระ
ค่าโทรศัพท์ และเงินค้ำประกันการใช้โทรศัพท์ ไม่
เพียงพอ
วงเงินทีต่ ง้ั ไว้ จะเริม่ นับใหม่ เมือ่ สัง่ ปลดล็อค โดย
ผูด้ แู ลระบบ (*502*[Ext. no.]#) ไม่วา่ ขณะนัน้ วงเงิน
ที่ใช้ไปจะเป็นเท่าไรแล้วก็ตาม
การคิดค่าโทรศัพท์และวงเงินการใช้โทรศัพท์ อาศัย
ฐานข้อมูลซึง่ มีอยูภ่ ายในตู้ ดังนัน้ อาจจะไม่ตรงตาม
การใช้งานจริง เช่น มือถือหมายเลขใหม่ๆ อัตราการ
คิดเงินอาจจะไม่ตรงตามขององค์การโทรศัพท์ฯ หรือ
เครือ่ งถูกล็อคจากวงเงินเต็ม ไม่ตรงตามทีไ่ ด้กำหนด
ไว้ในโปรแกรม จึงควรมีการปรับปรุงตารางการคิด
เงินสม่ำเสมอ
ในการเก็บข้อมูลสามารถใช้ระบบไลน์รเี วิรส์ ซึง่ จะให้
ข้อมูลที่ถูกต้องแต่จะต้องขอบริการพิเศษจากองค์การ
โทรศัพท์ ดังนัน้ หากมีการใช้ สายนอกทีไ่ ม่มไี ลน์ร-ี
เวิรส์ จะใช้การตัง้ เวลาจากการใช้สายนอก
*ระวัง ห้ามตัง้ ไลน์รเี วิรส์ กับสายนอกทีไ่ ม่มบี ริการนี้
การโปรแกรมเกี่ยวข้องที่สำคัญ
1.การเก็บข้อมูลการโทร P050-P055
2.เลือกให้เก็บข้อมูลการโทรที่เครื่องไหน P057
3.เลือกให้พิมพ์อัตโนมัติ P060
4.เลือกให้พมิ พ์เมือ่ ได้รบั คำสัง่ P061
5.เลือกภาษาไทย/อังกฤษในรายงานการพิมพ์ P065
6.กำหนดเชื ่ อ มต่ อ ทางอนุ ก รม RS-232 P064
7.ความเร็วของอนุกรม RS-232 บนแผง CPU
8.ช่วงเวลาเริม่ เก็บบันทึกข้อมูล P109
9.การจัดหน้ากระดาษของเครื่องพิมพ์ P066-P069
10. กลุม่ สายนอก/สายในทีต่ อ้ งการพิมพ์ P062-P063
11. ตั้งอัตราการคิดเงินการโทรภายใน P400-P405
12. ตั้งอัตราการคิดเงินการโทรเข้า P410-P415
13. ตั้งอัตราการคิดเงินการโทรออก P420-P437
14. วงเงินการใช้โทรศัพท์ โปรแกรมที่ P251

Limit money credit for minimum loses.

Unlock other extension from operator will reset
the money credit used to zero.
Billing system use internal database.
You should be frequently up grade your database.

Beware of program line reverse to with out line
reverse service CO. line.

Programming
1.Recording the call. P050-P055
2.Records type all, first or last extension. P057
3.Automatic Printer Port. P060
4.Manual Printer Port. P061
5.SMDR. Report language Thai/English. P065
6.Serial interface RS232 parameter. P064
7.Setting RS232 speed at CPU card.
8.Duration time to start recording. P109
9.Paper setting. P066-P069
10.CO. Group or Ext. Group to reported. P062-P063
11.Billing charge for intercom call. P400-P405
12.Billing charge for incoming call. P410-P415
13.Billing charge for outgoing call. P420-P437
14.Money limit. P251
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E. รายงานและการพิมพ์

REPORT AND PRINTING

2. พิมพ์การใช้โทรศัพท์, mini bar ระบุหมายเลขนำหน้าสายใน 2. Print SMDR., mini bar order by prefix extension no.

ระดับผูใ้ ช้/User level

All users

Control group

System control

เหมาะสำหรับการพิมพ์รายงานเป็นกลุม่ โดยใช้เลข
นำหน้าของหมายเลขเครือ่ งภายใน เช่น พิมพ์รายงาน
ของเครือ่ งทีข่ น้ึ ต้นด้วย 1 ทัง้ หมด หรือต้องการพิมพ์
รายงาน เรียงตามหมายเลขของสายใน

Printing control

Relay control

Printing report by group of prefix number such as
prefix number start with no.1 or print all extension
sort by extension number.

ระบุหมายเลขนําหนา, ชวงวันที่
by prefix extension, date
วันที่เดิม ระบุหมายเลขนําหนาสายใน
old date by prefix extension
ทุกสายใน ระบุชวงวันที่
all extension port by date
ระบุสายใน,ชวงวันที่, ประเภทโทร
by extension, date and list group

วิธใี ช้

Operation

1. ยกหูโทรศัพท์ หรือ กดปุม่ “SP-Phone”
2. เลือกพิมพ์รายงานการใช้โทรศัพท์และมินบิ าร์ โดย
- ระบุกลุม่ เลขนำของหมายเลขสายใน และช่วงวันที่
กด “ *556#[Prefix Ext. no]*[Start date]*[End date]# ”
- ระบุกลุม่ เลขนำฯ ใช้ชว่ งวันทีเ่ ดิม ทีใ่ ช้ลา่ สุด
กด “ *556#[Prefix Ext. no]# ”.
- ระบุชว่ งวันที่ ของทุกสายในเรียงตามหมายเลขสายใน
กด “ *556#*[Start date]*[End date]# ”
- ระบุหมายเลขสายใน, ช่วงวันที,่ ประเภทการโทร
กด “ *556#[Ext. no]*[Start date]*[End date]*
[List Group1-32] # ”.
4. วางหูโทรศัพท์

1. Lift the hand set or press the “SP-Phone” button.
2. Select Print SMDR., mini bar report by
- Specify prefix extension number and date.
Press “ *556#[P.Ext.no]*[Start date]*[End date]# ”.
- Specify prefix extension number and old date.
Press “ *556#[P. Ext. no]# ”.
- Specify date for all extension sort by Ext. no.
Press “ *556#*[Start date]*[End date]# ”.
- Specify extension number, date and list group.
Press “ *556#[Ext. no]*[Start date]*[End date]*
[List Group1-32] # ”.
4. Hang up.

หมายเหตุ

Comment

ดูหมายเหตุเพิม่ เติม หน้า E-3, E-4.
รูปแบบของ Start Date และ End Date
ววดดปป(ชชนน) วันที่ 2หลัก เดือน 2 หลัก ปี คศ. 2
หลัก ส่วนชัว่ โมง 2 หลัก นาที 2 หลัก จะไม่ใส่กไ็ ด้

See more comment E-3, E-4.
Start Date and End Date format
DDMMYY(HHNN) Date 2 digits, Month 2 digits,
Year 2 digits, Hour and Minute are option 2 digits.

E-5

E. รายงานและการพิมพ์

REPORT AND PRINTING

3. พิมพ์การใช้โทรศัพท์ ของสายนอก

3. Print SMDR. by CO. line.

ระดับผูใ้ ช้/User level

All users

Control group

System control

การพิมพ์รายงานการใช้โทรศัพท์ของสายนอก อาจ
ใช้เพื่อเปรียบเทียบกับใบแจ้งหนี้ขององค์การโทรศัพท์

Printing control

Relay control

Printing SMDR. report from CO. line

ระบุสายใน, ชวงวันที่
by extension, date
วันที่เดิม ระบุสายใน
old date by extension
ทุกพอรทสายใน ระบุชวงวันที่
all extension port by date
ระบุสายใน,ชวงวันที่, ประเภทโทร
by extension, date and list group

วิธใี ช้

Operation

1. ยกหูโทรศัพท์ หรือ กดปุม่ “SP-Phone”
2. เลือกพิมพ์รายงานการใช้โทรศัพท์ โดย
- ระบุหมายเลขสายนอก และช่วงวันที่
กด “ *557*[CO. line.]*[Start date]*[End date] # ”
- ระบุหมายเลขสายนอก ใช้ชว่ งวันทีเ่ ดิม ทีใ่ ช้ลา่ สุด
กด “ *557*[CO. line.]# ”
- ระบุชว่ งวันที่ ของทุกสายนอก
กด “ *557**[Start date]*[End date]# ”
- ระบุหมายเลขสายนอก, ช่วงวันที,่ ประเภทการโทร
กด “ *557*[CO. line.]*[Start date]*[End date]*
[List Group1-32] # ”
3. จะมีเสียงยอมรับคำสั่ง 2 beep
4. วางหูโทรศัพท์

1. Lift the hand set or press the “SP-Phone” button.
2. Select Print SMDR. report by
- Specify CO. line and date.
Press “ *557*[CO. line.]*[Start date]*[End date]# ”.
- Specify CO. line and old date.
Press “ *557*[CO. line.]# ”.
- Specify date for all CO. line.
Press “ *557**[Start date]*[End date]# ”.
- Specify CO. line, date and list group.
Press “ *557*[CO. line.]*[Start date]*[End date]*
[List Group1-32] # ”.
3. If command success, Confirmed tone will present.
4. Hang up.

หมายเหตุ

Comment

รายงานการใช้สายนอกเมื่อเปรียบเทียบกับขององค์
การโทรศัพท์ฯ อาจจะแตกต่างกัน เนื่องจากใช้ฐาน
ข้อมูลภายในตูท้ ต่ี า่ งจากองค์การ และช่วงเวลาเริม่
เก็บข้อมูลต่างกัน

CO. line report may be different from TOT. Invoice
due to different database and different start record
time.
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4. พิมพ์การใช้โทรศัพท์ เรียงตามลำดับรายการ

4. Print transaction SMDR.

ระดับผูใ้ ช้/User level

All users

Control group

System control

เป็นการพิมพ์รายงานเรียงตามเวลาทีเ่ ก็บข้อมูล หรือ
พิมพ์ข้อมูลที่ได้บันทึกไว้ทั้งหมด

Printing control

Relay control

SMDR. Report sort by transaction.

จากจุดเริ่มตน
from start pointer
ระบุวันที่
specify date

ระบุสายนอก,วันที่, ประเภทการโทร
by co, line date and list group

วิธใี ช้

Operation

1. ยกหูโทรศัพท์ หรือ กดปุม่ “SP-Phone”
2. เลือกพิมพ์รายงานการใช้โทรศัพท์ โดย
- พิมพ์ขอ้ มูลทีค่ า้ งในตู้ ทัง้ หมด หรือ ทีไ่ ม่เคยพิมพ์
กด “ *555# ”
- พิมพ์ขอ้ มูลในตู้ ระบุชว่ งวันที่ ตามลำดับรายการ
กด “ *555*[Start date]*[End date]# ”
- พิมพ์ขอ้ มูลในตู้ ระบุชว่ งวันที่ และประเภทการโทร
กด “ *555*[Start date]*[End date]*
[List Group1-32]# ”
3. จะมีเสียงยอมรับคำสั่ง 2 beep
4. วางหูโทรศัพท์

1. Lift the hand set or press the “SP-Phone” button.
2. Select Print SMDR. report by
- Lacked SMDR. Printing.
Press “ *555# ”.
- Specify date sort by transaction.
Press “ *555*[Start date]*[End date]# ”.
- Specify date and list group.
Press “ *555*[Start date]*[End date]*
[List Group1-32]# ”.
3. If command success, Confirmed tone will present.
4. Hang up.

หมายเหตุ

Comment

*555# เพื่อพิมพ์ข้อมูลทั้งหมด รวมทั้งที่เคยพิมพ์แล้ว
เมื่อใช้คำสั่ง *5548# ก่อนการใช้ *555#
*555# เพื่อพิมพ์ข้อมูลทั้งหมดที่ไม่เคยพิมพ์ เช่น เมื่อ
กำหนดวิธกี ารพิมพ์เมือ่ ได้รบั คำสัง่ โปรแกรม P060
แล้วการใช้ *555# คือการพิมพ์ขอ้ มูลถัดจากการพิมพ์
ครั้งที่แล้วที่ยังค้างอยู่ภายในตู้
List Group คือ กลุม่ หมายเลขการโทรออกว่าต้องการ
ให้พมิ พ์รายละเอียดหรือไม่ เช่น กลุม่ 3 คือ รายละเอียด
การโทรทางไกล ดูโปรแกรม P428

Use *555# after *5548# command will dump all
recorded transaction.
If you program manual mode in program P060.
This command ( *555# ) will print lacked data.
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List Group is the group of outgoing number to print
detail such as group 3 = Long distance calls.
See program P428
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5. การย้ายตำแหน่งการพิมพ์ขอ้ มูลอัตโนมัติ

5. Setting recorded data for automatic SMDR.

ระดับผูใ้ ช้/User level

All users

Control group

System control

ใช้กำหนดตำแหน่งจะเริ่มพิมพ์ข้อมูล (เก่าสุด, ใหม่สุด)
ด้วยการพิมพ์ทนั ทีเมือ่ สัง่ ด้วยคำสัง่ “ * 555# ” หรือการ
พิมพ์ข้อมูลอัตโนมัติ(P060) เท่านั้น ไม่มีผลกับคำสั่งพิมพ์
อื่นๆ (ในที่นี้การสั่ง “*555#” เหมือนพิมพ์อัตโนมัติ )
ดู… พิมพ์การใช้โทรศัพท์ เรียงตามลำดับรายการ

Printing control

Relay control

Set transaction position to oldest or newest for
command “ * 5 5 5 # ” or print automatic mode
(P060) only. (This page: Command “ *555# ” equal to
print automatic mode.)
Refer… Print transaction SMDR.

กําหนดจุดเริ่มพิมพขอมูลตําแหนงเริ่มตน
Set all data for automatic SMDR.
กําหนดจุดเริ่มพิมพขอมูล ณ เวลาปจจุบัน
Initial data for automatic SMDR printing.

Operation

วิธีใช้

1. Lift the hand set or press the “SP-Phone” button.
2. Select report type.
- Set all data for automatic SMDR.
Press “ * 5 5 4 8 # ”.
- Initial data for automatic SMDR printing.
Press “ * 5 5 4 9 # ”.
3. If command success. Confirmed tone will present.
4. Hang up.

1. ยกหูโทรศัพท์ หรือ กดปุ่ม “SP-Phone”
2. เลือกรายงานที่ต้องการพิมพ์
- กำหนดตำแหน่งจุดเริ่มพิมพ์ข้อมูลเก่าสุด
กด “ * 5 5 4 8 # ”
- กำหนดตำแหน่งจุดเริม่ พิมพ์ขอ้ มูลใหม่สดุ
กด “ * 5 5 4 9 # ”
3. จะมีเสียงยอมรับคำสัง่ 2 beep
4. วางหูโทรศัพท์
ตั ว อย า ง : การจัด เก็ บ ขอ มู ล การใช ง าน

Exam ple : IIIustrate transaction positioning.

Point at

Position

Date

Time

Ext.

Co.

Destination

Dial-Number

Comment

Duration

Amount

ชี้ ตํ าแ หน ง

ตํ า แ หน งที่
0
…
200
201
202
203
204
205
…
20000

วั น ที่
20/7/2004

เวลา
15:05

สาย ใน
500

สาย น อก
4

ปลาย ทาง
Y-NMA

เลขหมาย
234044213940

สถาน ะ
OC

ระย ะเวลา
0:08'57

จํา น วน เงิ น
82 * 7

21/9/2003
21/9/2004
22/9/2003
24/9/2004
24/9/2004
20/5/2003

14:03
15:17
10:24
7:07
8:15
14:21

500
500
541
530
507
500

1
3
2
5
2
4

Y-PKT
Y-NMA
Y-SKA
Y-NMA
Y-SKA
Y-UBN

1234076232300
1234044305326
1234074236327
1234044273226
1234074220100
1234045264439

OC
OC
OC
OC
OC
OC

0:01'21
0:02'36
0:00'52
0:01]35
0:05'41
0:01'49

26
34
18
26
58
26

20/7/2004

14:37

500

3

Y-NMA

1234044213940

OC

0:00'11

18 * 7

ล า สุ ด/last
ใหม สุ ด/newest
เก าสุ ด/oldest

*
*
*
*
*
*

7
7
7
7
7
7

หมายเหตุ

Comment

ข้อมูลที่บันทึกเต็ม 20000 รายการแล้วระบบจะเริ่มวน
กลับมาบันทึกซ้ำที่ตำแหน่งที่ 0 ไปตามลำดับอีก
เมื่อกำหนดด้วย “*5549#” จะเริ่มข้อมูลใหม่สุดเสมอ
+เมื่อสั่งพิมพ์ด้วย “*555#” ทันทีจะได้ข้อมูลเริ่มตั้งแต่
ตำแหน่งใหม่สุด
+ถ้ากำหนดตำแหน่งแล้วยังไม่สง่ั พิมพ์ เมือ่ มีขอ้ มูลใหม่
เพิ่มเข้ามาก่อน ตำแหน่งจะยังค้างอยูท่ ต่ี ำแหน่งข้อมูล
ล่าสุด เมื่อสั่งพิมพ์ “*555#” จะได้ข้อมูลตั้งแต่ข้อมูล
ล่าสุดถึงข้อมูลใหม่สุด
ตำแหน่งล่าสุดเกิดจากการหยุด Printer, ปิด computer
หรือยังไม่พิมพ์
เมื่อกำหนดด้วย “*5548#” และพิมพด้วย “*555#”
ข้อมูลทั้งหมดจะพิมพ์ออกมา เหมาะสำหรับการกู้ข้อมูล

The system records begin at 0 to 20000 and relocated.
Setting by “*5549#” command. The pointer will point
at the newest.
+ Set immediately print by “*555#”. The transaction will
start at newest.
+ After setting and new transaction bring up. The
command “*555#” will print from the last position to
the newest position, not from the real newest position.
Last position cause by pause printer, stop computer
or new listing.
Position setting by “*5548#” and “*555#” . All
transaction will print from the oldest position.Command
“*5548#” suit for recover all transaction.
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6. บันทึกวันทีใ่ นค่ารายการใบแจ้งหนี้
ระดับผูใ้ ช้/User level

All users

6. Invoice setting date.
Control group

System control

เป็นการบันทึก วันทีข่ องรายการต่างในใบแจ้งหนี้
ดู… บันทึกค่ารายการใบแจ้งหนี้

Printing control

Relay control

Input date of each item in invoice.
Refer… Invoice setting item value.
คาเชาหอง
Room rental
คาน้ํา
Water supply

คาไฟฟา
Electricity supply
คาโทรศัพท
Telephone
คาเคเบิลทีวี
Cable TV.
คาซักรีด
Laundry
คาอาหาร
Food
คาที่จอดรถ
Car park
คาอื่นๆ
Other charge

วิธีใช้

Operation

1. ยกหูโทรศัพท์ หรือ กดปุม่ “SP-Phone”
2. เลือก
บันทึกวันทีค่ า่ เช่าห้อง
กด *5581#
บันทึกวันทีค่ า่ น้ำ
กด *5582#
บันทึกวันทีค่ า่ ไฟฟ้า
กด *5583#
บันทึกวันทีค่ า่ โทรศัพท์
กด *5584#
บันทึกวันทีค่ า่ เคเบิลทีวี
กด *5585#
บันทึกวันทีค่ า่ ซักรีด
กด *5586#
บันทึกวันที่ค่าอาหารและเครื่องดื่ม กด *5587#
บันทึกวันทีค่ า่ ทีจ่ อดรถ
กด *5588#
บันทึกวันทีค่ า่ อืน่ ๆ
กด *5589#
3. กดวันที่ “ววดดปป”
4. กดเครื่องหมาย #
5. จะมีเสียงยอมรับคำสัง่ 2 beep
6. วางหูโทรศัพท์

1. Lift the hand set or press the “SP-Phone” button.
2. Select
Room rental setting date.
Press *5581#
Water supply setting date.
Press *5582#
Electricity supply setting date. Press *5583#
Telephone charge setting date. Press *5584#
Cable TV. charge setting date. Press *5585#
Laundry charge setting date.
Press *5586#
Food & Drink charge setting date. Press *5587#
Car park setting date.
Press *5588#
Other fee charge setting date. Press *5589#
3. Press date “DDMMYY”.
4. Press #.
5. If command success. Confirmed tone will present.
6. Hang up.
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Example : Setting Invoice Item
ช่อง/Col 2
ช่อง/Col 3

ตัวอย่าง : การป้อนวันทีค่ า่ รายการใบแจ้งหนี้
ช่อง/Col1
รายการใช้จา่ ย
ค่าเช่า
ค่ามิเตอร์น้ำ
ค่ามิเตอร์ไฟ
ค่าโทรศัพท์
ค่า Cable TV
ค่าซักรีด
ค่าเครื่องดื่ม
ค่าจอดรถ
ค่าอืน่ ๆ

Invoice Item

ป้อนรายการ
Setting Item

Room rental
Water Supply
Electricity Supply
Telephone
Cable TV
Laundry
Food & Beverage
Car Park
Other Payment

*5581#
*5582#
*5583#
*5584#
*5585#
*5586#
*5587#
*5588#
*5589#

ตัวอย่าง

รายการ/Item

กดช่อง/Press Col.

ค่าเช่า ณ วันที่ 30-09-09
ค่ามิเตอร์นำ้ ณ วันที่ 25-09-09
ค่ามิเตอร์ไฟ ณ วันที่ 25-09-09
ค่าโทรศัพท์ ณ วันที่ 28-09-09
ค่า Cable TV ณ วันที่ 28-09-08
ค่าซักรีด ณ วันที่ 25-09-09
ค่าเครือ่ งดืม่ ณ วันที่ 28-09-09
ค่าจอดรถ ณ วันที่ 28-09-09
ค่าอืน่ ๆ ณ วันที่ 28-09-09

1
2
3
4
5
6
7
8
9

2+3
2+3
2+3
2+3
2+3
2+3
2+3
2+3
2+3

วันทีร่ ายการ
Date
# DDMMYY #
300909#
250909#
250909#
280909#
280909#
250909#
280909#
280909#
280909#

Example
Room rental date 30-09-09
Water Supply date 25-09-09
Electricity Supply date 25-09-09
Telephone date 28-09-09
Cable TV date 28-09-09
Laundry date 25-09-09
Food & Beverage date 28-09-09
Car Park date 28-09-09
Other Payment date 28-09-09

หมายเหตุ

Comment

เมื่อกำหนดค่าครบทุกรายการแล้วให้สั่งพิมพ์ทันที
ข้อดี :
-ถ้าวันที่รายการแต่ละห้องที่ต้องการพิมพ์ เท่ากัน
ให้กำหนดวันทีท่ กุ ๆ รายการเพียงครัง้ เดียวก่อน
ไปกำหนดค่ารายการให้ใบแจ้งหนี้ แต่ละห้อง
-ถ้าไม่ตอ้ งการใส่วนั ที่ ในการใช้งานข้อ 3. ไม่ตอ้ ง
ใส่วนั ที่
-การกำหนดวันที่ให้รายการใดถ้ารายการนั้นไม่มี
การกำหนดค่ารายการให้ใบแจ้งหนี้รายการนั้นๆ
จะไม่ถกู พิมพ์
-เปลี่ยนวันที่เฉพาะบางรายการได้
รายการอืน่ ๆสามารถประยุกต์ โดยอาศัยแนวคิด
จากตัวอย่างได้

Setting all item and print immediately.
-If all item date equal to the next room, setting it
at the first time.
-If no need recorded date in invoice script item 3.
-No setting item value, no list in the report.

-Change each item not to all.
Please apply the examples to serve your purpose.
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7. บันทึกจำนวนเงิน ในรายการ
ระดับผูใ้ ช้/User level

All users

7. Setting total amount.
Control group

System control

เป็นการบันทึกจำนวนให้ใบแจ้งหนี้
ดู...พิมพ์ใบแจ้งหนี้

Printing control

Relay control

Input your invoice data.
Refer… Print invoice.

คาเชาหอง
Room rental
คาน้ํา
Water supply
คาไฟฟา
Electricity supply
คาโทรศัพท
Telephone
คาเคเบิลทีวี
Cable TV.
คาซักรีด
Laundry
คาอาหาร
Food
คาที่จอดรถ
Car park
คาอื่นๆ
Other charge

วิธีใช้

Operation

1.
2.
3.
4.

ยกหูโทรศัพท์ หรือ กดปุม่ “SP-Phone”
กด *558
เลือกป้อนค่าใช้จา่ ยในใบแจ้งหนี้
กด [1-9] *
เลือก
- ยอดเงินรวม
กด aaaaaa
- ยอดเงิ น ต่ อ หน่ ว ยและจำนวนหน่ ว ยรวม
กด uuuuuu*tttt
- ยอดเงินต่อหน่วยและหน่วยเริม่ ,สุด
กด uuuuuu*ssss*eeee
- ไม่ต้องการให้พิมพ์รายงานไม่ต้องกด
5. กดเครื่องหมาย #
6. จะมีเสียงยอมรับคำสัง่ 2 beep
7. วางหูโทรศัพท์

1.
2.
3.
4.

Lift the hand set or press the “SP-Phone” button.
Press *558
Select item in invoice Press [1-9] *
Select
- Total amount. Press aaaaaa
- Unit price and total unit.
Press uuuuuu*tttt
- Unit price and Start unit-End unit
Press uuuuuu*ssss*eeee
- No report
No press.
5. Press #.
6. If command success. Confirmed tone will present.
7. Hang up.
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ตัว อยาง: การปอนคารายการใบแจงหนี้
ชอง/Col 1
ชอง/Col 2
รายการใชจาย

ปอนรายการ

ชอง/Col 4
รวมราคา

Invoice item

Setting item

amount

rental

*556 1

* aaaaaa #
* 5000 #

คาเชา

คามิเตอรน้ํา water supply

*556 2

คามิเตอรไฟ electricity supply

*556 3

คาโทรศัพท telephone

*556 4

คา Cable TV cable TV

*556 5

คาซักผา

*556 6

laundry

คาเครื่องดื่ม food & beverage

*556 7

คาจอดรถ

car park

*556 8

คาอื่น ๆ

other payment

*556 9

ตัวอยาง
คาเชา รวมราคา 5,000 บาท
คามิเตอรน้ํา หนวยละ 15 บาท เริม่ หนวยที่
1010 - 1080
คามิเตอรไฟ หนวยละ 10 บาท เริม่ หนวยที่
110 - 190
คาโทรศัพท รวมราคา 800 บาท
ไมมรี ายการ คา Cable TV
คาซักรีด หนวยละ 10 บาท รวม 75 หนวย
ไมมรี ายการ คาเครือ่ งดื่ม
ไมมรี ายการ คาจอดรถ
ไมมรี ายการ คาอื่นๆ

Example: Setting invoice item value
ชอง/Col 5
ชอง/Col 6
ราคาตอหนวย *
ราคาตอหนวย *
(หนว ยเริ่ มตน-หนวยสิ้นสุด)
Unit price * (start unit-end unit)
* uuuuuu * ssss * eeee #

จํานวนหนวย
Unit price * total
unit
* uuuuuu * tttt #

ชอง/Col 7
ลบรายการ
ที่ไมตองการ
Clear item
*#

* 15 * 1010 * 1060 #
* 10 * 110 * 190 #
* 600 #
* 10 * 75 #

รายการ

กดชอง

/item

/press col

1
2

2+ 4
2+ 5

3

2+ 5

4
5
6
7
8
9

2+ 4
2+ 7
2+ 6
2+ 7
2+ 7
2+ 7

Example
Rental total 5,000 bath
Water supply 15 bath/unit start meter at 1010
to 1080
Electricity supply 10 bath/unit start meter at 110
to 190
Telephone total used 800 bath
Clear cable TV
Laundry 10 bath/unit unit used 75
Clear food & beverage
Clear car park
Clear other service

หมายเหตุ

Comment

เมื่อกำหนดค่าครบทุกรายการแล้วให้สั่งพิมพ์ทันที
ข้อดี :
- ถ้ารายการใดของห้องก่อนหน้าเท่ากับห้องทีก่ ำลัง
บันทึก รายการนีไ้ ม่ตอ้ งกดบันทึกอีก เช่น ค่าเช่า
ห้อง 5,000 ทุกห้อง ให้บันทึกที่ห้องแรกเพียงครั้ง
เดียวก็พอ และจะพิมพ์ให้ทกุ ห้องเหมือนกัน
- การ clear รายการโดยกด “ * # ” นัน้ จะ clear
เฉพาะค่าของรายการ แต่จะไม่ clear วันที่ ของ
รายการนัน้
รายการอืน่ ๆสามารถประยุกต์ โดยอาศัยแนวคิดจาก
ตัวอย่างได้

Setting all item and print immediately.
-If some of the list equal to the next room, setting
once at the first time.

-Clear by press “ * # “ means: clear item value
not item date.
Please apply the examples to serve your purpose.
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8. พิมพ์ใบแจ้งหนี้
ระดับผูใ้ ช้/User level

8. Print Bill.
All users

Control group

เป็นการพิมพ์ใบแจ้งหนี้ที่ได้จัดเตรียมข้อมูลล่วงหน้า
ดู… การใส่วนั ทีแ่ ละข้อมูลในใบแจ้งหนี้

System control

Printing control

Relay control

Printing Invoice.
Refer… Input date and data in invoice.

ระบุสายใน & วันที่
by Ext. & date
วันที่เดิม ระบุสายใน
old date by Ext.

วิธีใช้
1. ยกหูโทรศัพท์ หรือ กดปุม่ “SP-Phone”
2. เลือกรายงานที่ต้องการพิมพ์
- พิมพ์ใบแจ้งหนี้ ระบุวนั ที่
กด “ *558*[Ext. no.]*[Start date]*[End date] # ”
- พิมพ์ใบแจ้งหนี้ วันทีเ่ ดิม
กด “ *558*[Ext. no.] # ”
3. จะมีเสียงยอมรับคำสัง่ 2 beep
4. วางหูโทรศัพท์
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1.
2.

3.
4.

Operation
Lift the hand set or press the “SP-Phone” button.
Select report type.
- Print invoice by date.
Press “ *558*[Ext. no]*[Start date]*[End date]# ”.
- Print invoice by old date.
Press “ *558*[Ext. no.] # ”.
If command success. Confirmed tone will present.
Hang up.

E. รายงานและการพิมพ์

REPORT AND PRINTING

9. พิมพ์รายงานการใช้วงเงิน/จำกัดวงเงิน
ระดับผูใ้ ช้/User level

All users

9. Print used money & limit money.

Control group

System control

ในการใช้ ง านตู ้ ส าขาให้ ม ี ก ารเก็ บ เงิ น กั บ ผู ้ ใ ช้
และเพื ่ อ
ป้องกัน ความเสียหายทีจ่ ะเกิดขึน้ จากการใช้โทรศัพท์
สามารถจำกัดวงเงินการใช้งานของสายในได้ สามารถ
พิมพ์วงเงินที่ตั้งไว้ และจำนวนเงินที่ใช้ไป

Printing control

Relay control

Print report for every extension about credit limit
or credit usage.

วิธีใช้

Operation

1. ยกหูโทรศัพท์ หรือ กดปุม่ “SP-Phone”
2. พิมพ์รายงานการใช้วงเงิน/จำกัดวงเงินทุกสายใน
กด “ * 5 5 4 4 # ”
3. จะมีเสียงยอมรับคำสัง่ 2 beep
4. วางหูโทรศัพท์

1. Lift the hand set or press the “SP-Phone” button.
2. Print used money & limit money.
Press “ * 5 5 4 4 # ”.
3. If command success. Confirmed tone will present.
4. Hang up.

หมายเหตุ

Comment

จำนวนเงินที่ตั้งไว้ อาศัยฐานข้อมูลการคิดเงินภาย
ในตู้ ดังนั้น อาจจะไม่ตรงตามความเป็นจริง ณ
ขณะนัน้
เนือ่ งจากมีหมายเลขใหม่ๆ ทีม่ อี ตั ราการคิดเงินไม่
ตรงกับภายในตู้ เกิดขึน้ ใหม่ตลอดเวลาการสัง่ ปลด
ล็อคเครือ่ งโทรศัพท์ จะทำให้วงเงินเป็นศูนย์
โปรแกรมที่เกี่ยวข้องที่สำคัญ
- แก้ไขข้อมูลเพือ่ การคิดเงิน โทรภายใน P400-P405
- แก้ไขข้อมูลเพื่อการคิดเงิน โทรเข้า P410-P415
- แก้ไขข้อมูลเพือ่ การคิดเงิน โทรออก P420-P437
- วงเงินที่ตั้งได้ 1-65535 บาท โปรแกรม P251

Money limit depends on internal billing database.

Initial money limits by unlock from Control &
High priority group.
Programming
- Intercom call charge. P400-P405
- Incoming call charge. P410-P415
- Outgoing call charge. P420-P437
- Assign money limit 1-65535 units. P251
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10. พิมพ์รายงานการเปิด/ปิด ระบบ ECS.

10. Print ECS.

ระดับผูใ้ ช้/User level

All users

Control group

System control

เพื่อป้องกันการรั่วไหลของรายได้และควบคุมค่าใช้
จ่าย สามารถรายงานการเปิด/ปิดไฟฟ้าและพิมพ์ได้
โดยไม่ตอ้ งใช้เครือ่ งคอมพิวเตอร์ ง่ายและสะดวกต่อ
การควบคุม

Printing control

Relay control

Protect to consume and control expenses. Can
print report on/off electric. Control is easy and
conveninet.

ระบุหมายเลขห้อง
By extension
ระบุชว่ งวันที่
By date
ระบุหมายเลขห้อง, ช่วงวันที่
By extension and date

วิธใี ช้

Operation

1. ยกหูโทรศัพท์ หรือ กดปุม่ “SP-Phone”
2. เลือกรายงานที่ต้องการพิมพ์
- พิมพ์แสดงรายงานทัง้ หมดทุก Event แบบระบุ
หมายเลขห้อง วันทีเ่ ดิม
กด “ *552*[Ext.no.]”
- พิมพ์แสดงรายงานทัง้ หมดทุก Event แบบระบุ
ช่วงวันที่
กด “ *552**[Start Date]*[End Date]# ”
- พิมพ์แสดงรายงานทัง้ หมดทุก Event แบบ ระบุ
หมายเลขห้อง, ช่วงวันที่
กด “ *552*[Ext. no.]*[Start Date]*[End Date]# ”
3. จะมีเสียงยอมรับคำสัง่ 2 beep
4. วางหูโทรศัพท์

1. Lift the hand set or press the “SP-Phone” button.
2. Select print ECS.
- Print Even type all reporta as specify extension
Press “ *552*[Ext.no.]”
- Print Even type all reporta as specify date.
Press “ *552**[Start Date]*[End Date]# ”
- Print Even type all reporta as specify extension and date.
Press “ *552*[Ext. no.]*[Start Date]*[End Date]# ”
3. If command success. Confirmed tone will present.
4. Hang up.

หมายเหตุ

Comment

โปรแกรมทีเ่ กีย่ วข้องทีส่ ำคัญ
- กำหนดให้บันทึกคำสั่งบริการ.P056
เช่น Set เป็น “1” แสดงรายงาน ECS.ทุกห้อง
Set เป็น “32” แสดงรายงานECS.เฉพาะห้องทีม่ คี า่ ใช้จา่ ย
- การตั้งค่าเวลาของระบบควบคุมไฟฟ้า. P307
- โหมดของระบบควบคุมไฟฟ้า P308
- กำหนดอัตราค่าใช้จ่าย ECS.P311
- กำหนดเวลาเตือนเมือ่ ใกล้หมดเวลาใช้งาน.P312

Programming
- Service Command to Record. P056
- ECS. Timer. P307
- ECS. Mode. P308
- ECS. Rate. P311
- ECS. Warning Times. P312
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11. พิมพ์รายงานการใช้ผลรวม Event ต่อ 1 Record
ระดับผูใ้ ช้/User level

All users

Control group

11. Print ECS.
System control

สามารถพิ ม พ์ แ บบแสดงรายงานการใช้ ผ ลรวมของ
Event ต่อ 1 Record โดยจะไม่แสดงรายละเอีดยของ
Event เช่น temp, offM เป็นต้น

Printing control

Relay control

You can print reports using the sum of 1 record
Event will display information such as Event, offM
etc.

ระบุหมายเลขห้อง
By extension
ระบุชว่ งวันที่
By date
ระบุหมายเลขห้อง, ช่วงวันที่
By extension and date

Operation

วิธีใช้

1. Lift the hand set or press the “SP-Phone” button.
2. Select print ECS.
- Print reports using the sum of an Event to 1
Record of specify extension
Press “ *5521*[Ext.no.]”
- Print reports using the sum of an Event to 1
Record of specify date.
Press “ *5521**[Start Date]*[End Date]# ”
- Print reports using the sum of an Event to 1
Record of specify extension and date.
Press “ *5521*[Ext. no.]*[Start Date]*[End Date]# ”
3. If command success. Confirmed tone will present.
4. Hang up.

1. ยกหูโทรศัพท์ หรือ กดปุม่ “SP-Phone”
2. เลือกรายงานที่ต้องการพิมพ์
- พิมพ์แสดงรายงานใช้งานผลรวมของ Event ต่อ 1
Record แบบระบุหมายเลขห้อง วันทีเ่ ดิม
กด “ *5521*[Ext.no.]”
- พิมพ์แสดงรายงานใช้งานผลรวมของ Event ต่อ 1
Record แบบระบุชว่ งวันที่
กด “ *5521**[Start Date]*[End Date]# ”
- พิมพ์แสดงรายงานใช้งานผลรวมของ Event ต่อ 1
Record แบบ ระบุหมายเลขห้อง, ช่วงวันที่
กด “ *5521*[Ext. no.]*[Start Date]*[End Date]# ”
3. จะมีเสียงยอมรับคำสัง่ 2 beep
4. วางหูโทรศัพท์

หมายเหตุ

Comment

โปรแกรมทีเ่ กีย่ วข้องทีส่ ำคัญ
- กำหนดให้บันทึกคำสั่งบริการ.P056
เช่นSet เป็น “1” แสดงรายงาน ECS.ทุกห้อง
Set เป็น “32” แสดงรายงานECS.เฉพาะห้องทีม่ คี า่ ใช้จา่ ย
- การตั้งค่าเวลาของระบบควบคุมไฟฟ้า. P307
- โหมดของระบบควบคุมไฟฟ้า P308
- กำหนดอัตราค่าใช้จ่าย ECS.P311
- กำหนดเวลาเตือนเมือ่ ใกล้หมดเวลาใช้งาน.P312

Programming
- Service Command to Record. P056
- ECS. Timer. P307
- ECS. Mode. P308
- ECS. Rate. P311
- ECS. Warning Times. P312
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12. พิมพ์รายงานการใช้งานค่าใช้จา่ ยรวม.
ระดับผูใ้ ช้/User level

All users

12. Print ECS.

Control group

System control

สามารถพิมพ์แบบแสดงรายงานจำนวนครั้งในการ
สัง่ งาน และค่าใช้จา่ ยรวมเท่านัน้

Printing control

Relay control

You can print a report showing the number of
commands. And total cost only.

ระบุหมายเลขห้อง
By extension
ระบุชว่ งวันที่
By date
ระบุหมายเลขห้อง, ช่วงวันที่
By extension and date

Operation

วิธใี ช้

1. Lift the hand set or press the “SP-Phone” button.
2. Select print ECS.
- Print report shows total costs for specify
extension
Press “ *5522*[Ext.no.]”
- Print report shows total costs for specify date.
Press “ *5522**[Start Date]*[End Date]# ”
- Print report shows total costs for specify
extension and date.
Press “ *5522*[Ext. no.]*[Start Date]*[End Date]# ”
3. If command success. Confirmed tone will present.
4. Hang up.

1. ยกหูโทรศัพท์ หรือ กดปุม่ “SP-Phone”
2. เลือกรายงานที่ต้องการพิมพ์
- พิมพ์แสดงรายงานค่าใช้จา่ ยรวมทัง้ หมด แบบระบุ
หมายเลขห้อง วันทีเ่ ดิม
กด “ *5522*[Ext.no.]”
- พิมพ์แสดงรายงานค่าใช้จา่ ยรวมทัง้ หมด แบบ
ระบุ ช่วงวันที่
กด “ *5522**[Start Date]*[End Date]# ”
- พิมพ์แสดงรายงานค่าใช้จา่ ยรวมทัง้ หมด แบบ
ระบุหมายเลขห้อง, ช่วงวันที่
กด “ *5522*[Ext. no.]*[Start Date]*[End Date]# ”
3. จะมีเสียงยอมรับคำสัง่ 2 beep
4. วางหูโทรศัพท์

หมายเหตุ

Comment

โปรแกรมทีเ่ กีย่ วข้องทีส่ ำคัญ
- กำหนดให้บันทึกคำสั่งบริการ.P056
เช่น Set เป็น “1” แสดงรายงาน ECS.ทุกห้อง
Set เป็น “32” แสดงรายงานECS.เฉพาะห้องทีม่ คี า่ ใช้จา่ ย
- การตั้งค่าเวลาของระบบควบคุมไฟฟ้า. P307
- โหมดของระบบควบคุมไฟฟ้า P308
- กำหนดอัตราค่าใช้จ่าย ECS.P311
- กำหนดเวลาเตือนเมือ่ ใกล้หมดเวลาใช้งาน.P312

Programming
- Service Command to Record. P056
- ECS. Timer. P307
- ECS. Mode. P308
- ECS. Rate. P311
- ECS. Warning Times. P312
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E. รายงานและการพิมพ์

REPORT AND PRINTING

13. พิมพ์รายงานการเปิด/ปิด ระบบ ECS.

13. Print ECS.

ระดับผูใ้ ช้/User level

All users

Control group

System control

เพื่อป้องกันการรั่วไหลของรายได้และควบคุมค่าใช้
จ่าย สามารถรายงานการเปิด/ปิดไฟฟ้า และพิมพ์ได้
โดยไม่ตอ้ งใช้เครือ่ งคอมพิวเตอร์ ง่ายและสะดวกต่อ
การควบคุม

Printing control

Relay control

Protect to consume and control expenses. Can
print report on/off electric. Control is easy and
conveninet.

ระบุหมายเลขห้อง
By extension
ระบุชว่ งวันที่
By date
ระบุหมายเลขห้อง, ช่วงวันที่
By extension and date

Operation

วิธีใช้

1. Lift the hand set or press the “SP-Phone” button.
2. Select print ECS.
- Print Even type all reporta as specify extension.
Press “ *522#[Ext no.]#”
- Print Even type all reporta as specify date.
Press “ *552#*[Start Date]*[End Date]# ”
- Print Even type all reporta as specify extension
and date.
Press “ *552#[Ext. no.]*[Start Date]*[End Date]# ”
3. If command success. Confirmed tone will present.
4. Hang up.

1. ยกหูโทรศัพท์ หรือ กดปุม่ “SP-Phone”
2. เลือกรายงานที่ต้องการพิมพ์
- พิมพ์ ระบุหมายเลขนำหน้าห้อง
กด “*552#[Ext no.]# ”
- พิมพ์ ทุกหมายเลขห้อง, ระบุวนั ที่
กด “ *552#*[Start Date]*[End Date]# ”
- พิมพ์ ระบุหมายเลขนำหน้าห้อง, ระบุวนั ที่
กด “ *552#[Ext. no.]*[Start Date]*[End Date]# ”
3. จะมีเสียงยอมรับคำสัง่ 2 beep
4. วางหูโทรศัพท์

หมายเหตุ

Comment

โปรแกรมทีเ่ กีย่ วข้องทีส่ ำคัญ
- กำหนดให้บันทึกคำสั่งบริการ.P056
เช่น Set เป็น “1” แสดงรายงาน ECS.ทุกห้อง
Set เป็น “32” แสดงรายงานECS.เฉพาะห้องทีม่ คี า่ ใช้จา่ ย
- การตั้งค่าเวลาของระบบควบคุมไฟฟ้า. P307
- โหมดของระบบควบคุมไฟฟ้า P308
- กำหนดอัตราค่าใช้จ่าย ECS.P311
- กำหนดเวลาเตือนเมือ่ ใกล้หมดเวลาใช้งาน.P312

Programming
- Service Command to Record. P056
- ECS. Timer. P307
- ECS. Mode. P308
- ECS. Rate. P311
- ECS. Warning Times. P312
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E. รายงานและการพิมพ์

REPORT AND PRINTING

14. พิมพ์รายงานการเปิด/ปิด ระบบ ECS.

14. Print ECS.

ระดับผูใ้ ช้/User level

All users

Control group

System control

สามารถพิ ม พ์ แ บบแสดงรายงานการใช้ ผ ลรวมของ
Event ต่อ 1 Record โดยจะไม่แสดงรายละเอีดยของ
Event เช่น temp, offM เป็นต้น

Printing control

Relay control

You can print reports using the sum of 1 record
Event will display information such as Event, offM
etc.

ระบุหมายเลขห้อง
By extension
ระบุชว่ งวันที่
By date
ระบุหมายเลขห้อง, ช่วงวันที่
By extension and date

Operation

วิธีใช้

1. Lift the hand set or press the “SP-Phone” button.
2. Select print ECS.
- Print reports using the sum of an Event to 1
Record of specify extension.
Press “ *5221#[Ext no.]#”
- Print reports using the sum of an Event to 1
Record of specify date.
Press “ *5521#*[Start Date]*[End Date]# ”
- Print reports using the sum of an Event to 1
Record of specify extension and date.
Press “ *5521#[Ext. no.]*[Start Date]*[End Date]# ”
3. If command success. Confirmed tone will present.
4. Hang up.

1. ยกหูโทรศัพท์ หรือ กดปุม่ “SP-Phone”
2. เลือกรายงานที่ต้องการพิมพ์
- พิมพ์แสดงรายงานใช้งานผลรวมของ Event ต่อ 1
Record ระบุหมายเลขนำหน้าห้อง
กด “*5521#[Ext no.]# ”
- พิมพ์แสดงรายงานใช้งานผลรวมของ Event ต่อ 1
Record ทุกหมายเลขห้อง, ระบุวนั ที่
กด “ *5521#*[Start Date]*[End Date]# ”
- พิมพ์แสดงรายงานใช้งานผลรวมของ Event ต่อ 1
Record ระบุหมายเลขนำหน้าห้อง, ระบุวนั ที่
กด “ *5521#[Ext. no.]*[Start Date]*[End Date]# ”
3. จะมีเสียงยอมรับคำสัง่ 2 beep
4. วางหูโทรศัพท์

หมายเหตุ

Comment

โปรแกรมทีเ่ กีย่ วข้องทีส่ ำคัญ
- กำหนดให้บันทึกคำสั่งบริการ.P056
เช่น Set เป็น “1” แสดงรายงาน ECS.ทุกห้อง
Set เป็น “32” แสดงรายงานECS.เฉพาะห้องทีม่ คี า่ ใช้จา่ ย
- การตั้งค่าเวลาของระบบควบคุมไฟฟ้า. P307
- โหมดของระบบควบคุมไฟฟ้า P308
- กำหนดอัตราค่าใช้จ่าย ECS.P311
- กำหนดเวลาเตือนเมือ่ ใกล้หมดเวลาใช้งาน.P312

Programming
- Service Command to Record. P056
- ECS. Timer. P307
- ECS. Mode. P308
- ECS. Rate. P311
- ECS. Warning Times. P312
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E. รายงานและการพิมพ์

REPORT AND PRINTING

15. พิมพ์รายงานการเปิด/ปิด ระบบ ECS.

15. Print ECS.

ระดับผูใ้ ช้/User level

All users

Control group

สามารถพิมพ์แบบแสดงรายงานจำนวนครั้งในการ
สัง่ งาน และค่าใช้จา่ ยรวมเท่านัน้

System control

Printing control

Relay control

You can print a report showing the number of
commands. And total cost only.

ระบุหมายเลขห้อง
By extension
ระบุชว่ งวันที่
By date
ระบุหมายเลขห้อง, ช่วงวันที่
By extension and date

Operation

วิธีใช้

1. Lift the hand set or press the “SP-Phone” button.
2. Select print ECS.
- Print report shows total costs for specify
extension.
Press “ *5222#[Ext no.]#”
- Print report shows total costs for specify date.
Press “ *5522#*[Start Date]*[End Date]# ”
- Print report shows total costs for specify
extension and date.
Press “ *5522#[Ext. no.]*[Start Date]*[End Date]# ”
3. If command success. Confirmed tone will present.
4. Hang up.

1. ยกหูโทรศัพท์ หรือ กดปุม่ “SP-Phone”
2. เลือกรายงานที่ต้องการพิมพ์
- พิมพ์แสดงรายงานค่าใช้จา่ ยรวมทัง้ หมด แบบ
ระบุหมายเลขนำหน้าห้อง
กด “*5522#[Ext no.]# ”
- พิมพ์แสดงรายงานค่าใช้จา่ ยรวมทัง้ หมด แบบ
ทุกหมายเลขห้อง, ระบุวนั ที่
กด “ *5522#*[Start Date]*[End Date]# ”
- พิมพ์แสดงรายงานค่าใช้จา่ ยรวมทัง้ หมด แบบ
ระบุหมายเลขนำหน้าห้อง, ระบุวนั ที่
กด “ *5522#[Ext. no.]*[Start Date]*[End Date]# ”
3. จะมีเสียงยอมรับคำสัง่ 2 beep
4. วางหูโทรศัพท์

หมายเหตุ

Comment

โปรแกรมทีเ่ กีย่ วข้องทีส่ ำคัญ
- กำหนดให้บันทึกคำสั่งบริการ.P056
เช่น Set เป็น “1” แสดงรายงาน ECS.ทุกห้อง
Set เป็น “32” แสดงรายงานECS.เฉพาะห้องทีม่ คี า่ ใช้จา่ ย
- การตั้งค่าเวลาของระบบควบคุมไฟฟ้า. P307
- โหมดของระบบควบคุมไฟฟ้า P308
- กำหนดอัตราค่าใช้จ่าย ECS.P311
- กำหนดเวลาเตือนเมือ่ ใกล้หมดเวลาใช้งาน.P312

Programming
- Service Command to Record. P056
- ECS. Timer. P307
- ECS. Mode. P308
- ECS. Rate. P311
- ECS. Warning Times. P312
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E. รายงานและการพิมพ์

REPORT AND PRINTING

16. พิมพ์รายงานค่าทีโ่ ปรแกรม

16. Print system parameter.

ระดับผูใ้ ช้/User level

All users

Control group

System control

Printing control

Relay control

Print the system parameter.
Refer… Programming manual.

พิมพ์รายงานค่าต่างๆที่ได้โปรแกรมไว้ในตู้
ดู… คูม่ อื การโปรแกรม

ส่วนกลาง
System
สายนอก
CO. line
สายใน(กลางวัน/กลางคืน)
Extension(Day/Night)
การตรวจจับ
Sensor
การคิดเงิน
Billing
ฐานเวลา
Time base
ทั้งหมด
All parameter

วิธใี ช้

Operation

1. ยกหูโทรศัพท์ หรือ กดปุม่ “SP-Phone”
2. เลือกรายงานที่ต้องการพิมพ์
ทีใ่ ช้ของส่วนกลาง P0XX
กด “ *5590# ”
ส่วนของสายนอก P1XX
กด “ *5591# ”
ส่วนของสายใน (กลางวัน/กลางคืน) P2XX
กด “ *5592# ”
ส่วนของการตรวจจับ P3XX
กด “ *5593# ”
ส่วนของการคิดเงิน P4XX
กด “ *5594# ”
ฐานเวลาของระบบ P8XX
กด “ *5598# ”
โปรแกรมทั้งหมด
กด “ *5599# ”
3. จะมีเสียงยอมรับคำสั่ง 2 beep
4. วางหูโทรศัพท์
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1. Lift the hand set or press the “SP-Phone” button.
2. Select parameter report type.
System parameter P0XX.
Press “ *5590# ”.
CO. line parameter P1XX.
Press “ *5591# ”.
Extension (Day/Night) P2XX. Press “ *5592# ”.
Sensor P3XX.
Press “ *5593# ”.
Billing parameter P4XX.
Press “ *5594# ”.
Time base parameter P8XX. Press “ *5598# ”.
All parameter.
Press “ *5599# ”.
3. If command success. Confirmed tone will present.
4. Hang up.

E. รายงานและการพิมพ์

REPORT AND PRINTING

17. พิมพ์คมู่ อื ต่างๆ

17. Print system manual.

ระดับผูใ้ ช้/User level

All users

Control group

System control

เป็นการพิมพ์คมู่ อื ต่างๆของตู้ ออกทางเครือ่ งพิมพ์
หรือคอมพิวเตอร์ เพือ่ การใช้งานทีถ่ กู ต้อง และสามารถ
เก็บไว้ร่วมกับตู้ตลอดเวลา

Printing control

Relay control

Print built-in manual.

พิมพดัชนีการใชงาน
Print code index.
พิมพดัชนีการใชงาน
Print user Index.
พิมพคูมือการโปรแกรม
Print programming manual.
พิมพคูมือการติดตั้ง
Print installation manual.
พิมพคําแนะนําเพิ่มเติม
Print application note.
พิมพรายงานการใชโทรศัพทในรูปแบบ CSS Protocal
Print SDMR & CCS Protocal.
พิมพอางอิง Version
Print revision note.

Operation

วิธใี ช้

1. Lift the hand set or press the “SP-Phone” button.
2. Select report type.
- Print code index.
Press “ * 5 5 0 0 # ”.
- Print user index.
Press “ * 5 5 0 1 # ”.
- Print programming manual.
Press “ * 5 5 0 2 # ”.
- Print installation manual (reserve).
Press “ * 5 5 0 3 # ”.
- Print application note.
Press “ * 5 5 0 4 # ”.
- Print SMDR & CCS Protocal
Press “ * 5 5 0 5 # ”.
- Print revision note.
Press “ * 5 5 0 9 # ”.
3. If command success. Confirmed tone will present.
4. Hang up.

1. ยกหูโทรศัพท์ หรือ กดปุม่ “SP-Phone”
2. เลือกรายงานที่ต้องการพิมพ์
- พิมพ์ดชั นีการใช้งาน
กด “ * 5 5 0 0 # ”
- พิมพ์ดชั นีการใช้งาน
กด “ * 5 5 0 1 # ”
- พิมพ์คมู่ อื โปรแกรม
กด “ * 5 5 0 2 # ”
- พิมพ์คู่มือการติดตั้ง
กด “ * 5 5 0 3 # ”
- พิมพ์คำแนะนำเพิ่มเติม
กด “ * 5 5 0 4 # ”
- พิมพ์รายงานการใช้โทรศัพท์ในแบบ CCS Protocal
กด “ * 5 5 0 5 # ”
- พิมพ์อ้างอิง Version
กด “ * 5 5 0 9 # ”
3. จะมีเสียงยอมรับคำสั่ง 2 beep
4. วางหูโทรศัพท์
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E. รายงานและการพิมพ์

REPORT AND PRINTING

18. พิมพ์รายงานระบบหรือรายงานบริการ

ระดับผูใ้ ช้/User level

All users

18. Print System usage report or service command report.
Control group

System control

การพิมพ์รายงานของ
1. ระบบ เช่น การเปิดตู,้ การเข้าโปรแกรม หรือการสัง่
ปลดล็อคการโทรออกของเครือ่ งภายในอืน่
2. บริการ เช่น การใช้ระบบการตัง้ ปลุก

Printing control

Relay control

Print report from
1. System report about Power-On, Access program,
Unlock other extension.
2. Service report about Morning call (Wake up).

รายงานระบบ
Print system report.

รายงานบริการ
Print service report.

วิธใี ช้

Operation

1. ยกหูโทรศัพท์ หรือ กดปุม่ “SP-Phone”
2. เลือกรายงานที่ต้องการพิมพ์
2.1 พิมพ์เวลาที่เปิดระบบ,เวลาที่เข้าโปรแกรมระบบ,
พิมพ์รายงานปลดล็อควงเงิน
กด “ * 5 5 5 0 * [Start Date] * [End Date] # ”
2.2 พิมพ์พิมพ์รายงานการตั้งปลุกและรับสายการตั้งปลุก
กด “ * 5 5 5 1 * [Start Date] * [End Date] # ”
3. จะมีเสียงยอมรับคำสั่ง 2 beep
4. วางหูโทรศัพท์

1. Lift the hand set or press the “SP-Phone” button.
2. Select report type.
2.1 Print system start time, programming access time.
Print unlocked credit limit outward dialing.
Press “ * 5 5 5 0 * [Start Date] * [End Date] # ”.
2.2 Print print morning call report
Press “ * 5 5 5 1 * [Start Date] * [End Date] # ”.
3. If command success. Confirmed tone will present.
4. Hang up.

หมายเหตุ

Comment

รายงานการเปิดระบบ , ร ายงานการเข้าระบบ
โปรแกรมตู,้ รายงานการปลดล็อคเครือ่ งโทรศัพท์
ภายใน เป็นรายงานทีไ่ ม่ตอ้ งโปรแกรม ระบบจะเก็บ
ข้อมูลอัตโนมัติ
โปรแกรมที่เกี่ยวข้องที่สำคัญ
ในการพิมพ์รายงานการตั้งปลุกและรับสายการปลุก
จะต้องโปรแกรมให้ใช้ได้กอ่ น P056

Power-On report, Access program report and
Unlock extension are automatically recorded.

Programming
Service command to recorded P056.
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E. รายงานและการพิมพ์

REPORT AND PRINTING

19. คำนวณเงินทีใ่ ช้
ระดับผูใ้ ช้/User level

19. Calculate used money again.
All users

Control group

System control

Relay control

Calculate used money 3 types.
1. Intercom call charge. , 2. Incoming call charge.
3. Outgoing call charge.

การคิดเงินการใช้โทรศัพท์ แบ่งออกเป็น 3 ชนิดคือ
1. คิดเงินการโทรภายใน , 2. คิดเงินการโทรเข้า
3. คิดเงินการโทรออกสายนอก

Operation

วิธีใช้
1.
2.
3.
4.

Printing control

1.
2.
3.
4.

ยกหูโทรศัพท์ หรือ กดปุม่ “SP-Phone”
กด “ * 5 5 5 9 * [Start Date] * [Start Date] # ”
จะมีเสียงยอมรับคำสัง่ 2 beep
วางหูโทรศัพท์

Lift the hand set or press the “SP-Phone” button.
Press “ * 5 5 5 9 *[Start Date] *[Start Date] # ”
If command success. Confirmed tone will present.
Hang up.

หมายเหตุ

Comment

โปรแกรมเกีย่ วข้องทีส่ ำคัญ
- โปรแกรมเกีย่ วกับการคิดเงิน P400-P452

Programming.
- Calculate used money P400-P452

20. ควบคุมเครือ่ งพิมพ์/การพิมพ์

ระดับผูใ้ ช้/User level

All users

20. Control printer.
Control group

System control

ในการพิมพ์รายงาน บางครั้ง อาจจะต้องการสั่งให้ตู้
หยุดพิมพ์เนือ่ งจากกระดาษติด หรือสัง่ ตูใ้ ห้ขน้ึ หน้าใหม่
เพือ่ จัดหัวกระดาษ หรืออาจจะให้ตสู้ ง่ั เลือ่ นกระดาษ 1
หน้า เพือ่ ให้ตรงกับรอบฉีกและตัง้ หัวกระดาษใหม่

Printing control

Relay control

Control printer from PBX. System.
1. Stop printing.
2. Initial paper feed.
3. Advance paper to the next page.
หยุดการพิมพ
Stop printing

กําหนดหนากระดาษใหม
Initial paper feeding.
สั่งเลื่อนกระดาษ 1 หนา
Advance paper to the next page.

วิธีใช้
1. ยกหูโทรศัพท์ หรือ กดปุม่ “SP-Phone”
2. เลือกคำสั่ง
- สัง่ หยุดการพิมพ์
กด “ * 5 5 4 0 # “
- กำหนดหน้ากระดาษใหม่
กด “ * 5 5 4 1 # “
- สัง่ เลือ่ นกระดาษ 1 หน้า
กด “ * 5 5 4 2 # “
3. จะมีเสียงยอมรับคำสัง่ 2 beep
4. วางหูโทรศัพท์

Operation
1. Lift the hand set or press the “SP-Phone” button.
2. Select command.
- Stop printing.
Press “ * 5 5 4 0 # “.
- Initial paper feed.
Press “ * 5 5 4 1 # “.
- Advance paper to the next page.
Press “ * 5 5 4 2 # “.
3. If command success. Confirmed tone will present.
4. Hang up.
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1. การเข้าใช้งาน Web Page การ์ด IPX
2. Active Channal
3. SIP Status
4. SIP Hunting
5. SIP Trunk Route
6. Trunk Setting
7. Tieline Setting
8. Driver Parameters
9. System Info
10. Up Firmware
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1. การเข้าใช้งาน Web Page การ์ด IPX
บน Web Page การ์ด IPX สามารถเข้าไป Config รายละเอียดการใช้งานได้ หลายส่วนด้วยกัน โดยโปรแกรม Web Browser ที่
Support(แนะนำให้ใช้งาน)บน Web Page การ์ด IPX คือ “Mozilla Firefox” มีขน้ั ตอนการเข้าใช้งานดังนี้
1. เปิดโปรแกรม Web Browser
2. ใส่คา่ IP Address ของการ์ด IPX ทีโ่ ปรแกรม Web Broswer, ค่าจากโรงงาน(Default)คือ IP: 192.168.1.81
*หมายเหตุ: เราสามารถเข้าไปกำหนดค่าเกีย่ วกับ Network ของการ์ด IPX ได้ท่ี P(Program) ของ IP-PBX, โดยมี P(Program)
ทีเ่ กีย่ วข้องดังนี้ P084 IP Address (Default:192.168.1.81), P084 Subnet Mask (Default:255.255.255.0), P086 Gateway (Default:0.0.0.0), P087 DNS Server (Default:0.0.0.0)

ใส่ค่า IP Address ของการ์ด IPX

3. เมือ่ กด Enter จะพบกับหน้า Web Page หน้าแรกของการ์ด IPX, ใส่ Username (Default: admin), ใส่ Password
(Default:1234) จากนัน้ คลิกกดปุม่ Login สูร่ ะบบ

ใส่ค่า Username
ใส่ค่า Password

คลิกปุ่ม Login เพื่อเข้าระบบ

4. เมือ่ Login เข้าสูร่ ะบบแล้ว จะพบกับ Web Page แสดงเมนูตา่ งๆ, เราสามารถสัง่ ให้การ์ด IPX,ให้ Reboot ตัวเองได้โดยคลิกกดปุม่
Reboot, และแสดงหัวข้อการใช้งานคือ Active Channals, SIP Status, SIP Hunting, SIP Trunk Route, Trunk Concurrent, System Info, Up
Firmware โดยจะกล่าวถึงรายละเอียดในหัวข้อลำดับถัดไป

คลิกปุ่ม Reboot เพื่อ Reboot การ์ด IPX
แสดงหัวข้อของการใช้งาน
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2. Active Channal
Active Channel จะแสดงสถานะของ Channel ต่างๆ ว่าในขณะนัน้ มีการใช้งานบนการ์ด IPX อะไร จะทำให้เราทราบว่า
เกิดเหตุการณ์ตา่ งๆ ทีเ่ กิดขึน้ เช่น หมายเลขนี้ โทรเรียกไปหมายหมายเลขใด, เกิด Status อย่างไร

1

2

3

1. Channel, จะแสดงสถานะว่าใช้งาน Channel ช่อง ไหนอยู่
2. Status, บอกสถานะ ของผูใ้ ช้งานว่า ขณะในอยูใ่ นสถานะอะไร เช่น
- Ringing คือสภาวะ ถูกเรียกด้วยสัญญาณกระดิง่
- Up คือสภาวะ การสนทนา
- Bฺ usy คือ เรียกติดต่อไม่ได้ปลายทาง เป็นต้น
3. Caller คือ จะแสดงหมายเลขของผูใ้ ช้งาน, ไม่วา่ จะเป็นผูเ้ รียก, ผูถ้ กู เรียก เป็นต้น
*หมายเหตุ: ความหมายของ “Active Channel” อาจไม่ตรงกับสิง่ ผูใ้ ช้คดิ เช่น การคุยกัน 1 คูส่ าย (2 ผ่าย) หน้าจอจะแสดง 2
Channel เป็นต้น
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3. SIP Status
SIP Status จะแสดงสถานะ ต่างๆ ของ SIP ในขณะนัน้ เช่น ในระบบมี SIP Phone กีเ่ ครือ่ ง, มี SIP Trunk อยูห่ รือไม่, มี Tie Line
อยูห่ รือไม่ โดยใน SIP Status จะมีหวั ข้อย่อยอยู่ 2 หัวข้อ คือ 1. Peers, 2. Trunks

หัวข้อย่อย Trunks
หัวข้อย่อย Peers
หัวข้อ SIP Status

1. หัวข้อ Peers, เพือ่ ดูแสดงสถานะของ SIP ทัง้ หมดไม่วา่ จะเป็น SIP Tie Line, SIP Trunk, SIP Phone โดยจะบอกรายละเอียด เช่น มี
การลงทะเบียนใช้งานหรือยัง, มาจาก IP Address เท่าไหร่ เป็นต้น

แสดงรายการ Tie Line
แสดงรายการ SIP Trunk
แสดงรายการ SIP Phone

2. หัวข้อ Trunks, เพือ่ ดูแสดงสถานะของ SIP Trunk ว่าทะเบียนอยูท่ ่ี Server ไหน มีชอ่ื Username อะไรบ้าง, Status ลงทะเบียนอยูห่ รือไม่

แสดงรายการของ SIP Trunk
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4. SIP Hunting
ขัน้ ตอนการกำหนดค่า SIP Hunting
1. กำหนด/โปรแกรม รายละเอียด SIP Hunting
2. กดปุม่ Save เพือ่ บันทึก SIP Hunting
3. กดปุม่ Activate Changes เพือ่ เปลีย่ นแปลง SIP Hunting
3. คลิกกดปุ่ม Activate Changes

1.กำหนดรายละเอียด SIP Hunting
2.กด Save เพื่อบันทึกค่า

ในหน้า Web Page ของ SIP Hunting แสดงอะไรบ้าง
1. ช่องกำหนด หมายเลขนำหมูข่ อง SIP Hunting, ใส่หมายเลขนำหมูข่ อง Hunting (ต้องโปรแกรมใช้งานหมายเลขนำหมู่
SIP Hunting ที่ P080 SIP-Phone Number ด้วย)
2. ช่องกำหนด ชนิดของ Hunting โดยสามารถกำหนดได้ 2 ชนิดคือ Broadcast(เรียกทุกเครือ่ งพร้อมกัน), Terminate(
เริ่มต้นเครื่องแรกตามลำดับ)
3. ช่องกำหนด สมาชิกของ SIP Hunting, ใส่หมายเลข SIP Phone ทีต่ อ้ งการเป็นสมาชิก Hunting นัน้ ๆ หากมีสมาชิก
หลายลำดับให้ใส่เครือ่ งหมายเลข “,” คัน่ ระหว่างหมายเลข เช่น มี 3 สมาชิก(101-103) โปรแกรมคือ 101,102,
103

1

2

3
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ตัวอย่างการโปรแกรมใช้งาน
ให้มหี มายเลขนำหมูเ่ ป็น “5” ชนิดของ Hunting เป็น “Terminated” มีหมายเลขสมาชิก SIP Huntingคือ 2001 และ 2002
ขัน้ ตอนการโปรแกรม
1. โปรแกรมที่ (P)Program ทีต่ สู้ าขาฯ ที่ P080 SIP-Phone Number, P081 SIP-Password โดย SIP1 โปรแกรมใช้งานเป็น
SIP Phone หมายเลข 2001, SIP2 โปรแกรมใช้งานเป็น SIP Phone หมายเลข 2001,SIP3 โปรแกรมใช้งานเป็นหมายเลข
นำหมูค่ อื หมายเลข “5”
** หมายเลขทุกครัง้ ทีม่ กี ารเปลีย่ นแปลง/แก้ไข (P)Program ทีเ่ กีย่ วกับ SIP จะต้อง Reset ระบบทุกครัง้

2. โปรแกรมที่ Web Page ของ SIP Hunting คือ ให้หมายเลขนำหมูเ่ ป็น 5, ชนิดของ Hunting เป็น Terminated, Member คือ
2001และ 2002

ผลของโปรแกรม
เมือ่ กดหมายเลข 5 จะเรียกหมายเลขสมาชิก 2001 และ 2002 แบบ Terminated
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5. SIP Trunk Route
โดยปกติแล้วการทีจ่ ะโทรออกไปสายนอก โดยผ่านตูส้ าขาฯ นัน้ จะต้อง กดเรียกหาเส้นทางโทรออกก่อน จึงจะสามารถโทรออกได้
โดย จะต้องกด “9” (Automatic Outward Dialing)ก่อนจึงจะโทรออกสายนอกได้ หรือกด “*81-*88”(Trunk Access 1-8) เช่นเดียวกัน เช่น
ต้องการโทรไปเบอร์มอื ถือ 0812345678 จะต้อง กด 9(ได้ยนิ สัญญาณDial Tone) จากนัน้ จึงจะกดโทรออกเบอร์มอื ถือ 0812345678 ได้
ถ้าโทรออกสายนอก โดยไม่กดเรียกหาเส้นทางโทรออกจะเป็นอย่างไร?
จะไม่สามารถโทรออกสายนอกได้ ระบบจะมองหมายเลขทีโ่ ทรออกนัน้ เป็นหมายเลขภายใน(Extension) จึงทำให้โทรได้เฉพาะ
ภายในระบบตูส้ าขาฯ เท่านัน้ ไม่สามารถโทรออกสายนอกได้
SIP Trunk Route คืออะไร
SIP Trunk Route จะทำให้การโทรออกผ่านสายนอกนัน้ ไม่ตอ้ ง กดเรียกหาเส้นทางโทรออก (ใช้ได้เฉพาะ VoIP Phone เท่านัน้
Single Line ใช้กบั SIP Trunk Route ไม่ได้) เช่น เมือ่ ยกหูโทรศัพท์(VoIP Phone)แล้วสามารถกดโทรออกได้เลย โดย จะต้องมีการกำหนด
Pattern ที่ SIP Trunk Route ให้ตรงกับ หมายเลขทีจ่ ะโทรออกด้วย และเส้นทางการโทรออก(Trunk)จะต้องเป็น สายนอกแบบ VoIP เท่านัน้
จึงจะใช้งานได้
ในหน้า Web Page ของ SIP Trunk Route แสดงอะไรบ้าง
1. แสดงจำนวนสายนอกแบบ VoIP(SIP Trunk) ทีล่ งทะเบียนกับ Provider แล้ว, การโปรแกรม SIP Trunk จะต้องโปรแกรมที่
(P) Program ของตูส้ าขาฯ โดยมี (P) ทีเ่ กีย่ วข้องดังนี้ P150 Username, P151 Password, P152 Real M, P153 Proxy Server, P154
Number, P155 Group ระบบจะรองรับ SIP Trunk ได้สงู สุด 8 Trunk, P116-117 Class of Trunk (ระดับการโทรออกของกลุม่ สายนอก)
*หมายเหตุ : เมือ่ มีการแก้ไข/เปลีย่ นแปลง SIP Trunk จะต้อง Reset ตูส้ าขาฯ ทุกครัง้
2. แสดงช่องกำหนด Pattern ของ SIP Trunk Route สามารถกำหนด Pattern ได้สงู สุด 8 Pattern สำหรับรูปแบบการกำหนด
Pattern จะกล่าวในลำดับถัดไป

แสดงจำนวน SIP Trunk
*หมายเหตุ: จะแสดง SIP Trunk ได้อย่างเดียว
หากต้องการกำหนดค่า SIP Trunk
ต้อไปกำหนดค่าที่ (P) Program
ใส่จำนวนช่อง Pattern
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ขัน้ ตอนการกำหนด Pattern ใน SIP Trunk Route
1. กำหนดรูปแบบของ Pattern ให้ตรงกับหมายเลขทีต่ อ้ งการโทรออก
2. กดปุม่ Save เพือ่ บันทึก Pattern
3. กดปุม่ Activate Changes เพือ่ เปลีย่ นแปลง Pattern
3.คลิกกดปุ่ม Activate Change

1.กด Pattern ของ SIP Trunk Route

2.กดปุ่ม Save

การกำหนด Pattern มีรปู แบบของการกำหนด Pattern ดังนี้
Simple Pattern เป็นรูปแบบ Pattern พืน้ ฐาน เมือ่ กดหมายเลขโทรออกตรงกับ Pattern ก็สามารถโทรออกได้เลย โดยไม่มกี ารเปลีย่ นแปลงหมาย
หมายเลขทีโ่ ทรออก
ตัวอย่าง Pattern 1: กำหนด Pattern Number เป็น 081XXXXXXX, Route to Group เป็น 32
เมือ่ กดโทรออกด้วย 081 ตามด้วย 7 digit จะเข้าเงือ่ นไขสามารถ สามารถโทรออกได้, โทรออกที่ Trunk กลุม่ 32
Pattern 2: กำหนด Pattern Number เป็น 085XXXXXXX, Route to Group เป็น 31
เมือ่ กดโทรออกด้วย 085 ตามด้วย 7 digit จะเข้าเงือ่ นไขสามารถ สามารถโทรออกได้, โทรออกที่ Trunk กลุม่ 31
Pattern 3: กำหนด Pattern Number เป็น 081. , Route to Group เป็น 32
เมือ่ โทรออกด้วย 081 ตามด้วยหลาย digit จะเข้าเงือ่ นไขสามารถ สามารถโทรออกได้, โทรออกที่ Trunkกลุม่ 32
Pattern 4: กำหนด Pattern Number เป็น 085. , Route to Group เป็น 31
เมือ่ โทรออกด้วย 085 ตามด้วยหลาย digit จะเข้าเงือ่ นไขสามารถ สามารถโทรออกได้, โทรออกที่ Trunkกลุม่ 31

Pattern 1
Pattern 2
Pattern 3
Pattern 4
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Cutting Pattern เป็นรูปแบบ Pattern ทีจ่ ะตัดหมายเลขทีอ่ ยูใ่ นวงเล็บ ([])ออกก่อนทีจ่ ะโทรออก
ตัวอย่าง Pattern 1: กำหนด Pattern Number เป็น [*81]08XXXXXXXX, Route to Group เป็น 32
เมือ่ กดโทรออกด้วย *8108 ตามด้วย 8 digit, ระบบจะตัด *81 ออก และโทรออกด้วย 08 ตามด้วย 8 digit
โทรออกที่ Trunk กลุม่ 32
Pattern 2: กำหนด Pattern Number เป็น [*88]02XXXXXXX, Route to Group เป็น 31
เมือ่ กดโทรออกด้วย *8802 ตามด้วย 7 digit, ระบบจะตัด *88 ออก และโทรออกด้วย 02 ตามด้วย 7 digit
โทรออกที่ Trunk กลุม่ 31
Pattern 3: กำหนด Pattern Number เป็น [*81]08. , Route to Group เป็น 32
เมือ่ กดโทรออกด้วย *8108 ตามด้วยหลาย digit, ระบบจะตัด *81 ออก และโทรออกด้วย 08 ตามด้วยหลาย digit
โทรออกที่ Trunk กลุม่ 32
Pattern 4: กำหนด Pattern Number เป็น [*88]02. , Route to Group เป็น 31
เมือ่ กดโทรออกด้วย *8802 ตามด้วยหลาย digit, ระบบจะตัด *88 ออก และโทรออกด้วย 02 ตามด้วยหลาย digit
โทรออกที่ Trunk กลุม่ 31

Pattern 1
Pattern 2
Pattern 3
Pattern 4

Insert Pattern เป็นรูปแบบ Pattern ทีจ่ ะแทรกหมายเลขทีอ่ ยูห่ ลังเครือ่ งหมาย “@” ในวงเล็บ ([])ก่อนทีจ่ ะโทรออก
ตัวอย่าง Pattern 1: กำหนด Pattern Number เป็น [@66]08XXXXXXXX, Route to Group เป็น 32
เมือ่ กดโทรออกด้วย *08 ตามด้วย 8 digit, ระบบจะแทรก 66 และโทรออกด้วย 6608 ตามด้วย 8 digit
โทรออกที่ Trunk กลุม่ 32
Pattern 2: กำหนด Pattern Number เป็น [@08]5XXXXXXX, Route to Group เป็น 31
เมือ่ กดโทรออกด้วย 5 ตามด้วย 7 digit, ระบบจะแทรก 08 ออก และโทรออกด้วย 085 ตามด้วย 7 digit
โทรออกที่ Trunk กลุม่ 31
Pattern 3: กำหนด Pattern Number เป็น [@02]2. , Route to Group เป็น 32
เมือ่ กดโทรออกด้วย 2 ตามด้วยหลาย digit, ระบบจะแทรก 02 และโทรออกด้วย 022 ตามด้วยหลาย digit
โทรออกที่ Trunk กลุม่ 32
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Pattern 4: กำหนด Pattern Number เป็น [@085]3. , Route to Group เป็น 31
เมือ่ กดโทรออกด้วย 3 ตามด้วยหลาย digit, ระบบจะแทรก 085 และโทรออกด้วย 0853 ตามด้วยหลาย digit
โทรออกที่ Trunk กลุม่ 31

Pattern 1
Pattern 2
Pattern 3
Pattern 4

02
085

Modify Pattern เป็นรูปแบบ Pattern ทีจ่ ะแปลงหมายเลขอยูใ่ นวงเล็บ ([]) หมายเลขใดหมายเลขเลขหนึง่ ไปเป็นอีกหมายเลขหนึง่
จะแปลงหมายเลขทีอ่ ยูห่ น้าเครือ่ งหมาย “@” ไปเป็นหมายเลขทีอ่ ยูห่ ลังเครือ่ งหมาย “@” ก่อนโทรออก เช่น Pattern คือ
[0@1234] หมายถึง เมือ่ กด “0” จะแปลงเป็นหมายเลข “1234” ก่อนโทรออก
ตัวอย่าง Pattern 1: กำหนด Pattern Number เป็น [0@025]XXXXXX, Route to Group เป็น 32
เมือ่ กดโทรออกด้วย 0 ตามด้วย 6 digit, ระบบจะแปลงหมายเลข 0 ไปเป็นหมายเลข 025 ตามด้วย 6 digit
(025XXXXXX) โทรออกที่ Trunk กลุม่ 32
Pattern 2: กำหนด Pattern Number เป็น [0@025]. , Route to Group เป็น 31
เมือ่ กดโทรออกด้วย 0 ตามด้วยหลาย digit, ระบบจะแปลงหมายเลข 0 ไปเป็นหมายเลข 025 ตามด้วยหลาย digit
โทรออกที่ Trunk กลุม่ 32
Pattern 3: กำหนด Pattern Number เป็น [1@0812345678], Route to Group เป็น 32
เมือ่ กดโทรออกด้วย 1, ระบบจะแปลงหมายเลข 1 ไปเป็นหมายเลข 0812345678, โทรออกที่ Trunk กลุม่ 32

Pattern 1
Pattern 2
Pattern 3
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6. Trunk Setting
บาง ผูใ้ ห้บริการโทรผ่านเครือข่าย Internet จะให้บริการโทรออกผ่าน VoIP ใน 1 Account สามารถใช้งานได้หลาย Trunk, เช่น
1 Account สามารถโทรออกได้ 10 Trunk เป็นต้น ซึง่ ระบบดังกล่าว Phonik ก็รองรับการใช้งานระบบนีเ้ ช่นกับ จะสามารถโปรแกรมใช้งานได้ท่ี
Web Page หัวข้อ Trunk Concurrent, ระบบจะมีชอ่ งให้เติมจำนวน Trunk ของ Account นัน้ ๆ ตามที่ Provider ให้มา
ขัน้ ตอนการกำหนด SIP Trunk Max Concurrent
1. กำหนด Trunk ของ Account นัน้ ๆ
2. Save เพือ่ บันทึกค่าจำนวน Trunk
3. คลิกกดปุม่ Activate Changes เพือ่ เปลีย่ นแปลงค่า Trunk
3.คลิกกดปุ่ม Activate Changes

1.กำหนดค่าTrunk Concurrent
2.คลิกกดปุ่ม Save

จากรูป: Accountที่ 1 กำหนดให้ใช้งานได้สงู สุด 2 Trunk
Accountที่ 2 กำหนดให้ใช้งานได้สูงสุด 3 Trunk

Account 1

2

Account 2

3

F-11

F. การใช้งานการ์ด IPX

IPX CARD USER

7. Tieline Setting
Tieline Setting เป็นตัวกำหนด จำนวนช่องทาง(Channal) ในการติดต่อผ่านระบบ VoIP โดยสามารถกำหนดค่าได้ตง้ั แต่ 0-16 Channal
โดยลำดับการลำดับการกำหนด จำนวนช่องทาง Tieline มีดงั นี้
1. กำหนดค่าจำนวน ช่องทาง Tieline
2. กดปุม่ Save เพือ่ ยืนยัน
3. กดปุม่ Activate Changes เพือ่ Reload Progarm

1. กำหนดค่าจำนวน ช่องทาง
Tieline ตั้งแต่ 0-16
2. กดปุ่ม Save
3. กดปุ่ม Activate Change
เลือกหัวข้อ Tieline Setting

ตัวอย่าง(การกำหนด Tieline Limit Channal)
กำหนดให้จำนวน Tieline Concurrent เท่ากับ 5

กำหนดค่า Tieline Limit เท่ากับ 5
จากนั้นกด Save และ Ativate Changes ตามลำดับ
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8. Driver Parameters
Driver Paramiters เป็นเมนูเอาไว้ปรับค่า Gain การรับ(Rx)-ส่ง(Tx) ของสัญญาณ ไว้ปรับความดัง-เบา ของสัญญาณเสียง
โดยลำดับขัน้ ตอนการ Gain การรับ(Rx)-ส่ง(Tx) มีดงั นี้
1. กำหนดค่าจำนวน Gain การรับ(Rx)-ส่ง(Tx)
2. กดปุม่ Save เพือ่ ยืนยัน
3. กดปุม่ Activate Changes เพือ่ Reload Progarm

2. กดปุ่ม Save
1. กำหนดGain Tx และ Rx

3. กดปุ่ม Activate Change

เลือกหัวข้อ Driver Parameters

หมายเหตุ: การกำหนดGain สามารถปรับค่าได้ตำ่ กว่าค่า 0 เช่น -1, -2, -3 เป็นต้น
ตัวอย่าง1(การกำหนด Gain)
กำหนดGain Tx = 5 และ Rx = 5

กำหนดค่า Tx=5, Rx=5
จากนั้นกด Save และ Ativate Changes ตามลำดับ

ตัวอย่าง2(การกำหนด Gain)
กำหนดGain Tx = -4 และ Rx = -4

กำหนดค่า Tx=-4, Rx=-4
จากนั้นกด Save และ Ativate Changes ตามลำดับ
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9. System Info
ในหัวข้อ System Info จะมีหวั ข้อใช้งาน 3 หัวข้อคือ General, LAN, Resources

คลิกเลือกหัวข้อย่อย Resources
คลิกเลือกหัวข้อย่อย LAN
คลิกเลือกหัวข้อย่อย General
คลิกเลือกหัวข้อ System Info

1.หัวข้อ General, จะแสดงรายละเอียด Version ของการ์ด IPX, เวลาของการ์ด IPX, Function ปิด-เปิด Telnet, แสดงข้อมูล Config
ที่โหลดมาจากการ์ด CPU

แสดง Version ของ Firmware IPX
แสดง เวลาของการ์ด IPX
Function ปิด-เปิด Telnet
แสดงข้อมูล Config ที่โหลดมาจากการ์ด CPU

F-14

F. การใช้งานการ์ด IPX

IPX CARD USER

2. หัวข้อ LAN, แสดงรายละเอียด LAN Port

แสดงรายละเอียดของ LAN Port

3. หัวข้อ Resources, แสดงรายละเอียดของสถานะ Memory, และการกำหนด Schedule Task

แสดงสถานะของ Memory

กำหนด Schedule Task

Schedule Task คือ การตัง้ เวลาให้ การ์ด IPX ให้ Reboot ในช่วงเวลาต่างๆ ทีเ่ รากำหนดไว้ , Schedule Task สามารถกำหนดให้
Reboot วันละหลายๆ ครัง้ ได้

การเข้าใช้งาน คลิกเลือกเมนู System Info > Resources > Schedule Task

2. หัวข้อย่อย Resources
3. หัวข้อใช้งาน Schedule Task

1. หัวข้อ System Info
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เมือ่ เข้าเมนู Schedule Task แล้ว
- ใส่คา่ Command Code เพือ่ ตัง้ เวลา Reboot
- คลิกกด ปุม่ Save เพือ่ บันทึกค่า
- คลิกกด Activate Change

คลิกกด Activate Changes

ใส่ Command Code เพื่อเวลา Reboot

คลิกกดปุ่ม Save เพื่อบันทึกค่า

เมือ่ ใส่เครือ่ งหมาย “#” จะ Disable Command นัน้ ๆ
หากใส่เครื่องหมาย “#” จะหมายถึง
Disable ของ Command นั้น
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X_X_X_X_X__root__/Sbin/reboot
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; หมายเหตุ เครือ่ งหมาย “_” หมายถึง เว้นว่าง(กด Space Bar)

X _ X _ X _ X _ X _ _ ro o t_ _ /ro o t/re b o o t

Command (Command ใช้ Reboot การ์ด IPX)
ผู้ให้งาน (User) “root”
วันในสัปดาห์(Day of Week) คือ จันทร์-อาทิตย์(1-7), Set ให้ Reboot หลาย
วันให้ใส่เครื่องหมาย“,” คั่นระหว่างวัน เช่น จันทร์-พุธและอาทิตย์ คือ 1,2,3,7
Set ให้ Reboot ทุกวันให้ใส่เครื่องหมาย (*)
เดือน(Month) มีค่าตั้งแต่ 01-12, Set ให้ Reboot หลายเดือนให้ใส่เครื่อง
หมาย “,” คั่นระหว่างเดือน เช่น มกราคม-มีนาคม คือ 1,2,3 Set ให้ Reboot
ทุกเดือนให้ใส่เครื่องหมาย (*)
วันในเดือน(Day of Month) มีค่าตั้งแต่ 01-31, Set ให้ Reboot หลายวันให้
ใส่เครื่องหมาย “,” คั่นระหว่างวัน เช่น วันที่ 2-5 คือ 2,3,4,5 Set ให้ Reboot
ทุกวันให้ใส่เครื่องหมาย (*)
ชั่วโมง(Hour) มีค่าตั้งแต่ 00-23 (เวลาที่กำหนดให้ Reboot นับถอยหลังไปอีก
7 ชั่วโมง) เช่น ตั้ง Reboot เวลา 12:00 จะต้องนับถอยหลังไปอีก 7 ชั่วโมงดังนั้น
คือ 05:00
*หมายเหตุ: นับถอยหลัง 7 ชั่งโมง หากข้ามวัน จะต้องลดวันด้วย เช่น ตั้ง Reboot
เวลา 01:00 วันอังคาร เมื่อนับถอยหลัง 7 ชั่วโมง คือ 18:00 วันจันทร์
นาที(Minute) มีค่าตั้งแต่ 00-59

ตัวอย่างที่ 1 : กำหนดให้ Reboot ทุกวันพุธ เวลา 03:00 น.
เมือ่ นับถอยหลังไป 7 ชัง่ โมง จะเป็น วันอังคาร เวลา 20:00 น.
Command Code คือ

11 12
10
9
20:00 8
วันอังคาร

7

ตัวอย่างที่ 2 : กำหนดให้ Reboot ทุกวัน เวลา 09:45 น. และ Reboot ทุกเสาร์ เวลา 24:00 น
เมือ่ นับถอยหลังไป 7 ชัง่ โมง จะเป็น -ทุกวัน เวลา 20:00 น.
-ทุกวันเสาร์ เวลา 17:00 น.
11

1

5

6

24:00(วันเสาร์)

12

10
09:45
9 ทุกวัน
8
7 6

Command Code คือ
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1
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4.
การใช้โทรศัพท์ เรียงตามลำดับรายการ
8. พิUpมพ์Firmware

4. Print transaction SMDR.

การ Up Firmware ของการ์ด IPX จะต้องทำผ่านเครือข่าย Internet ดังนัน้ การ์ด IPX จะต้องเชือ่ มต่อ Internet ได้เสียก่อนโดยการ
กำหนด IP Address ของการ์ด IPX ให้เชือ่ มต่อกับ Internet ได้นน้ั จะต้องกำหนดที่ P(Progarm) ของตูส้ าขาฯ (Default: P084=192.168.1.1
, P085=255.255.255.0, P086=0.0.0.0, P087=0.0.0.0)
หมายเหตุ: ทุกครัง้ ทีม่ กี ารแก้ไข/เปลีย่ นแปลง Config เกีย่ วกับ VoIP จะต้อง Reset ตูส้ าขาฯ ทุกครัง้

กำหนด IP Address ให้กับการ์ด IPX

กำหนด Subnet Mask ให้กับการ์ด IPX

กำหนด Gateway ให้กับการ์ด IPX

กำหนด DNS Server ให้กับการ์ด IPX

1. เมือ่ เชือ่ มต่อการ์ด IPX เข้ากับระบบ Intetnet แล้ว ก็เข้ามาที่ Web Page ของการ IPX เลือกหัวข้อ Up Firmware, จากนัน้
คลิกกด ปุม่ “load” เพือ่ Download Firmware ล่าสุด

Phonik’s Sever

คลิกเลือกหัวข้อ Up Firmware

คลิกกดปุ่ม Load

2. เมือ่ คลิกปุม่ Load แล้วจะมีขอ้ ความปรากฏว่า Downloading Firmware
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3. เมือ่ Download เสร็จแล้วจะมีขอ้ ความปรากฏว่า “Download Success, Press ok to reboot”
4. คลิกกดปุม่ OK เพือ่ Reboot การ์ด IPX

คลิกกดปุ่ม OK เพื่อ reboot การ์ด IPX

*หมายเหตุ... หาก Download ไม่เสร็จ/ไม่ได้ จะมีขอ้ ความปรากฏว่า “error wget: bad address www.phonik.com”
อาจเกิดมาจากสาเหตุ ดังนี้ ขณะ Dowmload Firmware IPX ระบบ Network มีปญั หาทำให้เชือ่ มต่อ
ไม่ได้ หรือ กำหนด gateway ผิดทำให้ไม่สามารถเชือ่ มต่อกับ Network ได้

5. ในระหว่างทีก่ าร์ด IPX บูตตัวเองนัน้ ระบบจะ Up Firmware โดยอัตโนมัติ (ในระหว่างนี้ LED6, 7 จะติดสว่างคูก่ นั จะใช้เวลา
บูตการ์ด IPX ประมาณ 3 นาที )
6. เมือ่ การ์ด IPX บูตตัวเองเสร็จแล้ว (LED 7 จะกระพริบ) จากนัน้ เข้าไปทีห่ น้า Web Page ของการ์ด IPX เพือ่ ตรวจสอบ Version
ของการ์ด IPX (ตรวจเช็คดูวา่ การ์ด IPX มีการเปลีย่ นแปลงหรือไม่)

ตรวจสอบ Version การ์ด IPX
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Index

สัญลักษณ์ประกอบการใช้งาน

Icon illustration index.

ยกหูโทรศัพท
Lift the handset.

วางหูโทรศัพท
Hang up.

สนทนาหรื
สนทนาหรืออฟัฟงงเสีเสียยง ง
Speakororlisten.
listen
Speak

กด ปุมพักสาย
Press Flash button

กด หมายเลข 0, 1, 2, …9
Press numbers 0, 1, 2, …9.

กด ปุม ดอกจัน
Press Star button.

เลือดกด หมายเลข 0, 1, 2, …9
Select number 0, 1, 2, …9.

กด ปุม เครื่องหมายสี่เหลี่ยม
Press Sharp button.

เลือกกดหมายเลข 00,01,02,..,99
Select number 00,01,02,…,99.

กด ปุมที่กําหนดในคูมือ
Press specific button.

กด หมายเลขสายใน
Press Extension no.

กด หมายเลขโทรออก
Press Outward no.

กด เลือกกลุมสายนอก
Press Co. group

กด วันที่ เวลา
Press date time
Format : DDMMYYhhrr

กด รหัสประจําเครื่อง
Press User ID

กด รหัสผาน
Press User password
SIP

สายที่ตองการติดตอไมวาง
Connection busy

Ext.
SIP

Extension
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กดหมายเลข SIP Extension
Press SIP Extention no.
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Index

FEATURE INDEX

ดัชนีการใช้งาน

*11#
*11[Ext. No..]#
*12#
*12[Ext. No..]#
*14#
*14[Ext. No..]#
*15#
*40
*41[Ext. No]
*43
*44#
[INT],[HandSet]
*44[0,1,2]
*45[0,1,2]
*46[1-9]
*47[1-9]
*48[Ext. No..]*[xxxx]*mmnn#...
*49[xxxx]*mmnn#mmnn#...
*50*1#
*50*2#
*50*3#
*50*7#
*50*8#
*50*9#
*501*[Ext. No..]#
*501#[ID. Code]#
*502*[Ext. No..]#
*502#[ID. Code]#
*503#[ID. Code]#
*5030#[ID. Code]#
*5030*[Ext. No]#
*504*[Ext. No..]#[ID. Code]# …
*504#[ID. Code]#
*5040#[PWcode]#
*5040##
*50401#
*50402#
*50403#
*505*[Ext. No..]#
*505#
*506*[Ext. No..]#
*506#

Record voice-mail
Record voice-mail extension [Ext. No..]
Playback voice-mail
Playback voice-mail extension [Ext. No..]
Set voice-mail password
Set voice-mail password [Ext. No..]
Voice-mail administration
Call pickup
Call pickup each extension
Pickup waiting line
Paging to KEY-Telephone
Receive KEY-Paging
External paging
Page answering
Co.Line Parking
Pickup Parking Line
Counter MiniBar
Room MiniBar
Lock all extension (*0)(*1)
UnLock all extension (*0)(*1)
Clear money expense all (*0) (*1)
On hook announce setting all extension (*1)
On hook announce clear all extension (*1)
Clear do not disturb and call forward all (*1)
Lock (*0)
Lock
Unlock (*0)
UnLock
Set user ID. Code
Clear ID Code
Clear ID Code (*0)
User ID access
User ID access
Set Call Screen Password
Clear Call Screen Password
Set Cal Screen Only Local
Set call Screen Only Trunk
Set Call Screen All
On Voice mail setting (*0)
On Voice mail setting
Off Voice mail clear (*0)
Off Voice mail clear
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ฝากข้อความ
ฝากข้อความ ให้เครือ่ งอืน่
ฟังข้อความ
ฟังข้อความ ของสายในอืน่
ตั้งรหัสผ่านระบบฝากข้อความ
ตัง้ รหัสผ่าน VM. ให้เครื่องอื่น
ลบรหัสผ่านและข้อความ ให้เครือ่ งอืน่
รับสายแทน
รับสายแทนเครื่องอื่น
รับสายที่มาคอย
ประกาศออกเครื่องโทรศัพท์ประเภทคีย์
รับสายจากเครื่องคีย์ที่ออกประกาศ
ประกาศเรียกออกเครื่องขยายเสียง
รับสายประกาศเรียกจากเครื่องภายใน
พักสายนอกโดยปาร์คสาย
รับสายนอกจากการปาร์คสาย
บันทึกค่ารายการ counter bar
บันทึกค่ารายการ room bar
ห้ามโทรออกทุกเครื่อง
ยกเลิก ห้ามโทรออกทุกเครือ่ ง
ยกเลิกวงเงินที่ใช้ไปทั้งหมด
มีประกาศภายใน ทุกสายใน
ยกเลิก ประกาศภายใน ทุกสายใน ยกเลิก
ยกเลิก ฝากสายและไม่รบั สาย ทัง้ หมด
ห้ามเครื่องอื่นโทรออก
ห้ามโทรออกที่เครื่องตนเอง
ยกเลิก ห้ามโทรออกและจำกัดวงเงินให้เครือ่ งอืน่
ยกเลิก ห้ามโทรออกของตนเอง
ตั้งรหัสประจำเครื่อง
ยกเลิก รหัสประจำเครื่องตนเอง
ยกเลิก รหัสประจำเครือ่ งให้เครือ่ งอืน่
โทรออกด้วยรหัสประจำเครือ่ ง ทีเ่ ครือ่ งอืน่
โทรออกด้วยรหัสประจำเครือ่ ง เครือ่ งตนเอง
ตัง้ รหัสผ่าน สำหรับการต่อสาย
ยกเลิกรหัสผ่าน สำหรับการต่อสาย
ใช้รหัส เฉพาะการโทรภายในเท่านั้น
ใช้รหัส เฉพาะการโทรเข้าจากสายนอกเท่านั้น
ใช้รหัสทัง้ โทรภายในและการโทรเข้าจากสายนอก
กำหนดเสียงเตือน VM.ให้เครื่องอื่น
กำหนดเสียงเตือน VM. เครื่องตนเอง
ยกเลิก เสียงเตือน VM. ให้เครื่องอื่น
ยกเลิก เสียงเตือน VM. เครื่องตนเอง
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*507*[Ext. No..]#
*507#
*508*[Ext. No..]#
*508#
*509#
*5090#
*50#
*51*[Ext. No..]#
*510*[Ext. No..]#
*511*[Ext. No..]#
*511**1#
*511**7xxx#
*512*[Ext. No..]#
*513*[Ext. No..]#
*514*[Ext. No..]#
*515*[Ext. No..]#
*516*[Ext. No..]#
*517*[Ext. No..]#
*518*[Ext. No..]#
*519*[Ext. No..]#
*52*[Ext. No..]#
*52*[SIP Ext. No..]#
*52#[Hunt No.]#
*52#[Hunt No.]*[Ext. No]#
*531#
*532#
*536*#
*536**[5-8]
*536[0-9]#
*5340000#
*534[1-4][01-60]#
*5340[1-4][01-40]#
*5349[1-4][11-88]#
*535[1-4][01-80]#
*5350[1-4][01-40]#
*5359[1-4][11-88]#
*540#
*54[1-3]#
*544#
*544[1-4]#
*544*[1-4]#
*545#
*546#
*547*[Ext.No]#
*547#
*549*[Ext.No]#
*549#

On hook announce setting (*0)
On hook announce setting
On hook announce clear (*0)
On hook announce clear
Do not disturb
Do not disturb from incoming call
Cancel do not disturb and call forward
Call forwarding to extension [Ext. No..]
Follow me
Call forwarding
Call forwarding to voice mail
Call forwarding to memory
Call forwarding when busy
Call forwarding when no answer
Call forwarding from internal call
Call forwarding when busy from internal call
Call forwarding when no answer from internal call
Call forwarding from external call
Call forwarding when busy from external call
Call forwarding when no answer from external call
Parallel call (Extension)
Parallel call (SIP Extension)
Salf select hunting port
Select hunting port (*1)
Select Day service (*1)
Select Night service (*1)
Default music on hold (*1)
Record Music 5-8 (*1)
Select music on hold (*1)
Clear all user sentence (*1)
Record sentence1-60 language 1-4 (*1)
Record system message 1-40 language 1-4 (*1)
Record outgoing message 11-88 language 1-4 (*1)
Listen sentence1-80 language 1-4 (*1)
Listen system message 1-40 language 1-4 (*1)
Listen outgoing message 11-88 language 1-4 (*1)
Listen music on hold
Ringing test
Tell extension number
Set voice language 1-4
Set voice language all
Tell extension port
Tell the time
Tell used credit
Tell used credit
Tell electric credit
Tell electric credi
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กำหนดประกาศภายใน ให้เครือ่ งอืน่
กำหนดประกาศภายใน เครือ่ งตนเอง
ยกเลิก ประกาศภายใน ให้เครือ่ งอืน่
ยกเลิก ประกาศภายใน เครื่องตนเอง
ห้ามรบกวน ทีเ่ ครือ่ งใด ๆ
ห้ามรบกวน จากสายนอก ที่เครื่องใด ๆ
ยกเลิก ฝากสายและไม่รบั สาย
ฝากสายให้เครื่องอื่นรับแทน
ฝากสายจากปลายทาง
ฝากรับสายแทน
ฝากรับสายแทนไปที่ระบบฝากข้อความ
ฝากรับสายแทนไปที่หน่วยความจำย่อ
ฝากรับสายแทน เมื่อสายไม่ว่าง
ฝากรับสายแทน เมื่อไม่มีผู้รับสาย
ฝากรับสายในแทน
ฝากรับสายในแทน เมื่อสายไม่ว่าง
ฝากรับสายในแทน เมื่อไม่มีผู้รับสาย
ฝากรับสายนอกแทน
ฝากรับสายนอกแทน เมื่อสายไม่ว่าง
ฝากรับสายนอกแทน เมื่อไม่มีผู้รับสาย
ฝากสายกระดิ่งต้นทางดังพร้อมปลายทาง
ฝากสายกระดิ่งต้นทางดังพร้อมปลายทาง
ตั้งรับสายที่เครื่องตนเอง
ตั้งรับสายที่เครื่องอื่นๆ
เลือกการทำงานแบบกลางวัน
เลือกการทำงานแบบกลางคืน
เสียงเพลงพักสายจากโรงงาน
บันทึกเสียงเพลงพักสายเอง
เลือกเสียงเพลงพักสาย
ลบประโยคที่ใช้ทั้งหมด
บันทึก ประโยคที่ 1-60 ภาษาที่ 1-4
บันทึก OGM ประโยคที่ 1-40 ภาษาที่ 1-4
บันทึกข้อความ ที่ 1-40 ภาษาที่ 1-4
ฟังเสียง ประโยคที่ 1-80 ภาษาที่ 1-4
ฟังเสียง OGM ประโยคที่ 1-40 ภาษาที่ 1-4
ฟังเสียงข้อความ ที่ 1-40 ภาษาที่ 1-4
ฟังเสียงเพลงพักสาย
ทดสอบสัญญาณกระดิ่ง
บอกหมายเลขเครื่องตนเอง
กำหนดภาษาที่ 1-4 (เจาะจงเครื่อง)
กำหนดภาษาให้กับทุกเครื่อง(ทั้งระบบ)
บอกหมายเลขพอร์ตเครื่องตนเอง
สอบถามเวลาปัจจุบัน
สอบถามวงเงินที่ใช้เครื่องอื่น
สอบถามวงเงินที่ใช้เครื่องตนเอง
สอบถามวงเงินค่าไฟฟ้าที่ใช้เครื่องอื่น
สอบถามวงเงินค่าไฟฟ้าที่ใช้เครื่องตนเอง
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*5500#
*5501#
*5502#
*5503#
*5504#
*5505#
*5509#
*559[0-9]#
*552**[Start Date]*[End Date]#
*5521**[Start Date]*[End Date]#
*5522**[Start Date]*[End Date]#
*552*[Ext.No.]*[Start Date]*[End Date]#
*5521*[Ext.No.]*[Start Date]*[End Date]#
*5522*[Ext.No.]*[Start Date]*[End Date]#
*552*[Ext.No.]#
*5521*[Ext.No.]#
*5522*[Ext.No.]#
*552#*[Start Date]*[End Date]#
*5521#*[Start Date]*[End Date]#
*5522#*[Start Date]*[End Date]#
*552#[Ext.No.]*[Start Date]*[End Date]#
*5521#[Ext.No.]*[Start Date]*[End Date]#
*5522#[Ext.No.]*[Start Date]*[End Date]#
*552#[Ext.No.]#
*5521#[Ext.No.]#
*5522#[Ext.No.]#
*5540#
*5541#
*5542#
*5544#
*5548#
*5549#
*5550*[Start Date]*[End Date]#
*5551*[Start Date]*[End Date]#
*5559*[Start Date]*[ Start Date]#
*555*[Start Date]*[End Date]*[ListGroup]#
*555*[Start Date]*[End Date]#
*555#
*556**[Start Date]*[End Date]#
*556*[Ext. No..]*[Start Date]*[End Date]*
[ListGroup]#
*556*[Ext. No..]*[Start Date]*[End Date]#

Print Code Index (*2)
Print User Index (*2)
Print Programming Manual (*2)
Print Installation Manual (*2)
Print Application Note (*2)
Print SMDR & CCS Protocal (*2)
Print Revision Note (*2)
Print the system program (*2)
Print ECS By Date (*2)
Print ECS By Date (*2)
Print ECS By Date (*2)
Print ECS One Room (*2)
Print ECS One Room (*2)
Print ECS One Room (*2)
Print ECS One Room (*2)
Print ECS One Room (*2)
Print ECS One Room (*2)
Print ECS All Room (*2)
Print ECS All Room (*2)
Print ECS All Room (*2)
Print ECS Many Room (*2)
Print ECS Many Room (*2)
Print ECS Many Room (*2)
Print ECS Many Room (*2)
Print ECS Many Room (*2)
Print ECS Many Room (*2)
Stop printing (*2)
Initial paper feed (*2)
Advances the paper to the next
page (*2)
Print used & limited money (*2)
Set all data for automatic SMDR (*2)
Clear data for automatic SMDR (*2)
Print System Command (*2)
Print Service Command (*2)
Calculate used money again
Print SMDR (*2)
Print SMDR (*2)
Print SMDR (*2)
Print All Ext by Port (*2)
Print One Ext (*2)
Print One Ext (*2)
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พิมพ์ดัชนีการใช้งาน
พิมพ์ดัชนีการใช้งาน
พิมพ์คู่มือโปรแกรม
พิมพ์คู่มือการติดตั้ง
พิมพ์คำแนะนำเพิ่มเติม
พิมพ์การใช้โทรศัพท์ในแบบ CSS Protocal
พิมพ์อา้ งอิง Version
พิมพ์พารามิเตอร์ต่างๆ ที่โปรแกรมไว้
พิมพ์รายงานการเปิด/ปิดระบบ ECS ระบุวนั ที่
พิมพ์รายงานการเปิด/ปิดระบบ ECS ระบุวนั ที่
พิมพ์รายงานการเปิด/ปิดระบบ ECS ระบุวนั ที่
พิมพ์รายงานการเปิด/ปิดระบบ ECS ระบุหอ้ ง วันที่
พิมพ์รายงานการเปิด/ปิดระบบ ECS ระบุหอ้ ง วันที่
พิมพ์รายงานการเปิด/ปิดระบบ ECS ระบุหอ้ ง วันที่

พิมพ์รายงานการเปิด/ปิดระบบ
พิมพ์รายงานการเปิด/ปิดระบบ
พิมพ์รายงานการเปิด/ปิดระบบ
พิมพ์รายงานการเปิด/ปิดระบบ
พิมพ์รายงานการเปิด/ปิดระบบ
พิมพ์รายงานการเปิด/ปิดระบบ

ECS
ECS
ECS
ECS
ECS
ECS

ระบุหอ้ ง
ระบุหอ้ ง
ระบุหอ้ ง
ระบุวนั ที่
ระบุวนั ที่
ระบุวนั ที่

พิมพ์รายงานการเปิด/ปิดระบบ ECS ระบุหอ้ ง วันที่
พิมพ์รายงานการเปิด/ปิดระบบ ECS ระบุหอ้ ง วันที่
พิมพ์รายงานการเปิด/ปิดระบบ ECS ระบุหอ้ ง วันที่

พิมพ์รายงานการเปิด/ปิดระบบ ECS ระบุหอ้ ง
พิมพ์รายงานการเปิด/ปิดระบบ ECS ระบุหอ้ ง
พิมพ์รายงานการเปิด/ปิดระบบ ECS ระบุหอ้ ง
สั่งหยุดการพิมพ์
กำหนดหน้ากระดาษใหม่
สั่งเลื่อนกระดาษ 1 หน้า
พิมพ์รายงานการใช้และจำกัดวงเงินทุกสายใน
ย้ายจุดเริ่มพิมพ์ข้อมูลไปตำแหน่งแรก
ย้ายจุดเริม่ พิมพ์ขอ้ มูลมา ณ ปัจจุบนั
พิมพ์รายงานระบบ
พิมพ์รายงานบริการ
คำนวณเงินที่ใช้
พิมพ์แบบระบุช่วงวันที่ และกลุ่ม
พิมพ์รายงานแบบระบุช่วงวันที่
พิมพ์รายงานจากจุดเริ่มต้น
พิมพ์การใช้โทรศัพท์, mini bar ทุกพอร์ต
พิมพ์การใช้โทรศัพท์, mini bar สายใน
พิมพ์การใช้โทรศัพท์, mini bar สายใน
พิมพ์การใช้โทรศัพท์, mini bar สายใน
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*556*[Ext. No..]#
*556#*[Start Date]*[End Date]#
*556#[Ext. No..]*[Start Date]*[End Date]*
[ListGroup]#
*556#[Ext. No..]*[Start Date]*[End Date]#
*556#[Ext. No..]#
*557**[Start Date]*[End Date]#
*557*[CO. Line]*[Start Date]*[End Date]*
[ListGroup]#
*557*[CO. Line]*[Start Date]*[End Date]#
*557*[CO. Line]#
*558*[RoomNo]*[Start Date]*[End Date]#
*558*[RoomNo]#
*5581*[0-999999]*[Start Unit]*[End Unit]#
*5581*[0-999999]*[Unit]#
*5581*[0-999999]#
*5581#[Record Day]#
*5582*[0-999999]*[Start Unit]*[End Unit]#
*5582*[0-999999]*[Unit]#
*5582*[0-999999]#
*5582#[Record Day]#
*5583*[0-999999]*[Start Unit]*[End Unit]#
*5583*[0-999999]*[Unit]#
*5583*[0-999999]#
*5583#[Record Day]#
*5584*[0-999999]*[Start Unit]*[End Unit]#
*5584*[0-999999]*[Unit]#
*5584*[0-999999]#
*5584#[Record Day]#
*5585*[0-999999]*[Start Unit]*[End Unit]#
*5585*[0-999999]*[Unit]#
*5585*[0-999999]#
*5585#[Record Day]#
*5586*[0-999999]*[Start Unit]*[End Unit]#
*5586*[0-999999]*[Unit]#
*5586*[0-999999]#
*5586#[Record Day]#
*5587*[0-999999]*[Start Unit]*[End Unit]#
*5587*[0-999999]*[Unit]#
*5587*[0-999999]#
*5587#[Record Day]#
*5588*[0-999999]*[Start Unit]*[End Unit]#
*5588*[0-999999]*[Unit]#
*5588*[0-999999]#
*5588#[Record Day]#

Print One Ext (*2)
Print All Ext by Ext. No.. (*2)
Print Many Ext (*2)

พิมพ์การใช้โทรศัพท์, mini bar ทุกสายใน
พิมพ์การใช้โทรศัพท์, mini bar กลุม่ สายใน
พิมพ์การใช้โทรศัพท์, mini bar กลุม่ สายใน

Print Many Ext (*2)
Print Many Ext (*2)
Print All CoL. (*2)
Print One CoL. (*2)

พิมพ์การใช้โทรศัพท์, mini bar กลุม่ สายใน
พิมพ์การใช้โทรศัพท์ ทุกสายนอก
พิมพ์การใช้โทรศัพท์ สายนอก
พิมพ์การใช้โทรศัพท์ สายนอก

Print One CoL. (*2)
Print One CoL. (*2)
Print Bill (*2)
Print Bill (*2)
Rental setting (*2)
Rental setting (*2)
Rental setting (*2)
Roomrent record day (*2)
Water supply fee setting (*2)
Water supply fee setting (*2)
Water supply fee setting (*2)
Water supply record day (*2)
Electricity fee setting (*2)
Electricity fee setting (*2)
Electricity fee setting (*2)
Electricity record day (*2)
Telephone fee setting (*2)
Telephone fee setting (*2)
Telephone fee setting (*2)
Telephone record day (*2)
Cable TV fee setting (*2)
Cable TV fee setting (*2)
Cable TV fee setting (*2)
Cable TV record day (*2)
Laundry fee setting (*2)
Laundry fee setting (*2)
Laundry fee setting (*2)
Laundry record day (*2)
Food & drink fee setting (*2)
Food & drink fee setting (*2)
Food & drink fee setting (*2)
Food & drink record day (*2)
Car park fee setting (*2)
Car park fee setting (*2)
Car park fee setting (*2)
Car park record day (*2)

พิมพ์การใช้โทรศัพท์ สายนอก
พิมพ์ใบแจ้งหนี้ ระบุช่วงวันที่
พิมพ์ใบแจ้งหนี้ ระบุช่วงวันที่
พิมพ์ใบแจ้งหนี้ ช่วงวันที่เดิม
ค่าเช่าต่อหน่วยและช่วงของหน่วย
ค่าเช่าต่อหน่วยและจำนวนหน่วยรวม
ค่าเช่ารวม
วันทีบ่ นั ทึก ค่าเช่า
ค่ามิเตอร์น้ำต่อหน่วยและช่วงของหน่วย
ค่ามิเตอร์น้ำต่อหน่วยและจำนวนหน่วยรวม
ค่ามิเตอร์น้ำรวม
วันที่บันทึก ค่ามิเตอร์น้ำ
ค่ามิเตอร์ไฟต่อหน่วยและช่วงของหน่วย
ค่ามิเตอร์ไฟต่อหน่วยและจำนวนหน่วยรวม
ค่ามิเตอร์ไฟรวม
วันทีบ่ นั ทึก ค่ามิเตอร์ไฟ
ค่าโทรศัพท์ต่อหน่วยและช่วงของหน่วย
ค่าโทรศัพท์ต่อหน่วยและจำนวนหน่วยรวม
ค่าโทรศัพท์รวม
วันทีบ่ นั ทึก ค่าโทรศัพท์
ค่า Cable TV ต่อหน่วยและช่วงของหน่วย
ค่า Cable TV ต่อหน่วยและจำนวนหน่วยรวม
ค่า Cable TV รวม
วันที่บันทึก ค่า Cable TV
ค่าซักผ้าต่อหน่วยและช่วงของหน่วย
ค่าซักผ้าต่อหน่วยและจำนวนหน่วยรวม
ค่าซักผ้ารวม
วันที่บันทึก ค่าซักผ้า
ค่าอาหาร/เครือ่ งดืม่ ต่อหน่วยและช่วงของหน่วย
ค่าอาหาร/ครือ่ งดืม่ ต่อหน่วยและจำนวนหน่วยรวม
ค่าอาหาร/เครื่องดื่มรวม
วันทีบ่ นั ทึก ค่าอาหารและเครือ่ งดืม่
ค่าจอดรถต่อหน่วยและช่วงของหน่วย
ค่าจอดรถต่อหน่วยและจำนวนหน่วยรวม
ค่าจอดรถรวม
วันที่บันทึก ค่าจอดรถ
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*5589*[0-999999]*[Start Unit]*[End Unit]#
*5589*[0-999999]*[Unit]#
*5589*[0-999999]#
*5589#[Record Day]#
*56*0[1-4]#
*56*1[1-4]#
*56*[0-1][Relay]#[ ]#[ ]#
*56[0-9]*[Ext. No..]#[Ext. No..]#
*56[0-9]*[Ext. No..]*[Money]#
*57[00-49]#[9xxxx]#
*58#
*58[HHMM]#
*58[HHMM]*[Ext. No..]#[Ext. No..]#
*58*[Ext. No..]#[Ext. No..]#
*59[0-9]#
*59[0-9]*[Ext. No..]#[Ext. No..]#
**[Account]#
*5100#
*5101#
*6
*7[00-49]
*7[500-999]
*8[1-8]
*80[01-99]
9
#0
#1
#2
#4[Ext. No..]
#4#0
#4#5
#9
#5 or <TRF>
When Busy : 0
1
3
6
When Playback Internal Voice-mail :
1
2
3
7
9
Note : (*0) = Control Group assignment
(*1) = System control assignment

Other fee setting (*2)
Other fee setting (*2)
Other fee setting (*2)
Other record day (*2)
Off relay control (*3)
On relay control (*3)
On/Off relay
Energy control (*3)
Energy control (*3)
Store personal speed dial
Cancel wakeup
Wakeup setting
Wakeup setting (*0)
Cancel wakeup (*0)
Set room type (P039)
Set room type (*0)
Account Code
Lock-out hunting
Lock-in hunting
Last number redial
Personal speed dialing
System speed dialing
Trunk group outward dialing
Individual outward dialing
Automatic outward dialing
Co-line call splitting
Last number plus one redial
Last number minus one redial
Conference with extension[Ext.No]
Conference with two co-line
Transfer co to co
Transfer to OGM
Flash Host-PBX
Observation
Intrusion
Waiting
Booking

ค่าบริการอื่นๆต่อหน่วยและช่วงของหน่วย
ค่าบริการอืน่ ๆ ต่อหน่วย/จำนวนหน่วย
รวมค่าบริการอื่นๆ
รวมวันที่บันทึก ค่าบริการอื่นๆ
ปิดการทำงาน ของ Relay
เปิดการทำงานของ Relay
เปิด/ปิดการทำงานของรีเลย์
ควบคุมการเปิด/ปิดไฟฟ้า
ควบคุมการเปิด/ปิดไฟฟ้า
บันทึกหมายเลขย่อส่วนตัว
ยกเลิก เวลาตั้งปลุกเครื่องตนเอง
ตั้งเวลาปลุกเครื่องตนเอง
ตั้งเวลาปลุกให้เครื่องอื่น
ยกเลิก เวลาตั้งปลุกให้เครื่องอื่น
กำหนดสถานะห้อง
กำหนดสถานะห้อง
โทรออกด้วยรหัส
ยกเลิกการเข้าเป็นสมาชิกของกลุ่ม
เข้าเป็นสมาชิกของกลุ่ม
โทรออกด้วยหมายเลขสุดท้าย
โทรออกด้วยหมายเลขย่อส่วนตัว
โทรออกด้วยหมายเลขย่อส่วนรวม
โทรออกแบบเจาะจงกลุ่มสายนอก
โทรออกแบบเจาะจงสายนอก
โทรออกแบบไม่เจาะจงสายนอก
สนทนาสลับสาย 1 สายในกับ 2 สายนอก
โทรออกด้วยหมายเลขสุดท้ายบวกหนึ่ง
โทรออกด้วยหมายเลขสุดท้ายลบหนึ่ง
ประชุม 2 สายในกับ 1 สายนอก
ประชุม 1 สายในกับ 2 สายนอก
โอนสายนอกไปยังสายนอกอีกสาย
โอนสายนอกไปยัง OGM
โอนสายนอกกรณีติดตั้งหลัง Host PBX
ดักฟัง
แทรกสายภายใน
รอสาย
จองสาย

Play previous mail
ฟังข้อความก่อนหน้า
Play current mail again
ฟังข้อความซ้ำ
Play next mail
ฟังข้อความถัดไป
Delete current mail
ลบข้อความที่กำลังฟัง
Clear mail box
ลบข้อความที่ฝากไว้ทั้งหมด
(*2) = Printing control assignment (P262)
(P260)
(*3) = Relay control assignment
(P263)
(P261)

I-7

I.ดัชนี

Index

ดัชนีการใช้โปรแกรม

PROGRAMMING INDEX

P000
P001
P002
P003
P004-P005
P006
P007
P008
P009
P010
P011
P012
P013
P014
P015
P016
P017
P018
P019
P020
P021
P022
P023
P024
P025-P027
P028
P029
P030
P031
P032
P033
P034-P035
P036
P037
P038
P039
P040
P041
P042
P049

กำหนดวันทีแ่ ละเวลา
กำหนดเลขหมายของระบบ
การใช้งานเป็นโอเปอเรเตอร์ (กลางวัน)
การใช้งานเป็นโอเปอเรเตอร์ (กลางคืน)
*** ไม่ใช้ ***
กำหนดระดับการโทรออก
กำหนดจำนวนหลักการโทรออก
กำหนดวันหยุด
การเปลีย่ นการบริการระหว่างกลางวัน/กลางคืน
กำหนดเวลาเริม่ บริการกลางวัน
กำหนดเวลาการเริม่ บริการกลางคืน
กำหนดวิธกี ารเรียกใช้เลขนำหมู่
กำหนดกลุม่ การใช้งานเลขนำหมู่
กำหนดกลุม่ การรับสายแทน
กำหนดรหัสผ่านของระบบ
กำหนดเสียงเพลง ขณะพักสาย
กำหนดการออกประกาศ
กำหนดชนิดของสัญญาณไดโทน
กำหนดปุม่ ลัดของเครือ่ งคีย์
กำหนดจุดต่อโทรศัพท์แบบพิเศษ (Key & DSS)
กำหนดหน้า แสดงผลเครือ่ งพิเศษ (Key & DSS)
กำหนดหน้าทีป่ มุ่ ของ Key ในแต่ละหน้า
กำหนดหน้าทีป่ มุ่ ของ DSS.
กำหนดเลขหมายภายในทีใ่ ช้หมายเลขย่อส่วนตัว
*** ไม่ใช้ ***
กำหนดกลุม่ สายนอกตามแผนก
กำหนดกลุม่ สายในตามแผนก
กำหนดเสียงตอบรับของกลุม่ สายนอก (กลางวัน)
กำหนดเสียงตอบรับของกลุม่ สายนอก (กลางคืน)
เสียงตอบรับของระบบ
ป้องกันการบันทึกเสียง
*** ไม่ใช้ ***
กำหนดช่องทางของ Voice Logger
กำหนดการใช้ Logger ของกลุม่ การโทรภายใน
กำหนดการใช้ Logger ของกลุม่ การโทรสายนอก
กำหนดการใช้ Logger ของกลุม่ การโทรเข้าของสายนอก
กำหนดหมายเลขการเชือ่ มต่อ
กำหนดเส้นทางการเชือ่ มต่อ
กำหนดรหัสการเชือ่ มต่อ VoIP และ Protocal
ชือ่ ของระบบ
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Date & Time Setting
Numbering Assignment
Operator Assignment (Day)
Operator Assignment (Night)
*** Reserve ***
Restriction Code Setting
Restriction Digit Setting
Holiday Setting
Day/Night Switching Mode
Day Mode Start Time Setting
Night Mode Start Time Setting
Hunting Type
Hunting Group Assignment
Pick Up Assignment
Password Setting
Music On Hold Assignment
Paging Assignment
Dial Tone Assignment
Short Key Assignment
Attendance Console Assignment
Attendance Page Assignment
Key-Pad Assignment
DSS-Pad Assignment
Personal Memory Assignment
*** Reserve ***
Department Of CO-Group
Department Of Ext-Group
Outgoing Message Assignment (Day)
Outgoing Message Assignment (Night)
System Message Assignment
Record Protection
*** Reserve ***
Voice Logger Assignment
Intercom Logger Enable
Trunk Call Logger Enable
Trunk To Trunk Logger Enable
Link Number Assignment
Link Line Assignment
Link VoIP Codec And Protocal
System Text
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P050
P051
P052
P053
P054
P055
P056
P057
P058
P059
P060
P061
P062
P063
P064
P065
P066
P067
P068
P069
P070
P071
P072

บันทึกข้อมูลการโทรออกของกลุม่ สายนอก
ให้บนั ทึกข้อมูลการโทรออกของกลุม่ สายใน
บันทึกข้อมูลการโทรเข้าของกลุม่ สายนอก
ให้บนั ทึกข้อมูลการโทรเข้าของกลุม่ สายใน
ให้บนั ทึกข้อมูลผูเ้ รียกโทรภายใน
ให้บนั ทึกข้อมูลผูถ้ กู เรียกจากเครือ่ งภายใน
กำหนดให้บนั ทึกคำสัง่ บริการ
กำหนดวิธกี ารบันทึกข้อมูล
รายงานเหตุการณ์ของกลุม่ สายนอก
รายงานเหตุการณ์ของกลุม่ สายใน
พอร์ตพิมพ์อตั โนมัติ
พอร์ตพิมพ์เมือ่ ได้รบั คำสัง่
กำหนดให้พมิ พ์ ของกลุม่ สายนอก
กำหนดให้พมิ พ์ ของกลุม่ สายใน
กำหนดความเร็วในการพิมพ์
กำหนดภาษาทีใ่ ช้ในการพิมพ์
กำหนดความยาวหน้ากระดาษของเครือ่ งพิมพ์
กำหนดจำนวนรายการต่อหน้ากระดาษ
กำหนดขอบด้านบน
กำหนดระยะห่างของการพิมพ์แต่ละชุด
IP Address.
Subnet Mask.
Gateway.

Co. Group To Recorded For Outgoing Call
Ext. Group To Recorded For Outgoing Call
Co. Group To Recorded For Incoming Call
Ext. Group To Recorded For Incoming Call
Intercom Caller To Recorded
Intercom Called To Recorded
Service Command To Recorded
Record Type
Event Of Co.Group
Event Of Ext.Group
Automatic Printer Port
Manual Printer Port
Co. Group To Reported
Ext. Group To Reported
RS-232 Bit Rate
Billing Language
Page Length
Line Per Page
Top Margin
Separate Margin
IP Address.
Subnet Mask.
Gateway.

P080
P081
P082
P083
P084
P085
P086
P087

หมายเลข SIP Phone
รหัสผ่าน SIP Phonr
กลุม่ หมายเลขภายใน SIP Phone
SIP Phone Cedec and Protocal
IP Address (IPX)
Subnet Mask (IPX)
Gateway (IPX)
DNS Server (IPX)

SIP Number
SIP Password
SIP Extension Group
SIP Phone Cedec and Protocal
IP Address (IPX)
Subnet Mask (IPX)
Gateway (IPX)
DNS Server (IPX)

P091
P092
P093
P094
P095
P096
P097

กำหนดกลุม่ สายใน
ชือ่ ของเครือ่ งโทรศัพท์ภายใน
บันทึกหมายเลขย่อส่วนรวม
ชือ่ ของหน่วยความจำหมายเลขย่อ
รหัสสำหรับใช้โทรออก
หมายเลขภายในของรหัสสำหรับพิมพ์บลิ
กลุม่ สายในของรหัส

Extension Group Assignment
Name Of Extension
System Memory Setting
Name Of Memory
Account Code
Account Number
Account Group

P100
P101
P102

พอร์ตของสายนอก
กลุม่ ของสายนอก
ชนิดปุม่ กด DTMF

Port Of CO. Line
Group Of CO. Line
Dial DTMF Mode
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P103
P104
P105
P106
P107
P108
P109
P110
P111
P112
P113
P114
P115
P116
P117
P118
P119
P120
P121
P122
P123
P124
P125
P126
P127
P128
P129
P130
P131
P132
P133

อัตราส่วน B/M
กำหนดลำดับการเรียกสายนอก-1 (แบบเจาะจง)
กำหนดลำดับการเรียกสายนอก-2 (แบบเจาะจง)
การส่งสัญญาณ Flash ให้กลุม่ สายนอก
กำหนดการโชว์เบอร์สายนอก
พิมพ์เครือ่ งหมายนำหน้าหมายเลขโทรออก
กำหนดช่วงเวลาเริม่ บันทึกข้อมูล
ลักษณะการโทรเข้าของกลุม่ สายนอก (กลางวัน)
ลักษณะการโทรเข้าของกลุม่ สายนอก (กลางคืน)
กำหนดหมายเลขผูใ้ ช้บริการ (กลางวัน)
กำหนดหมายเลขผูใ้ ช้บริการ (กลางคืน)
กำหนดเครือ่ งแฟ็กซ์อตั โนมัติ (กลางวัน)
กำหนดเครือ่ งแฟ็กซ์อตั โนมัติ (กลางคืน)
ระดับการโทรออกของกลุม่ สายนอก (กลางวัน)
ระดับการโทรออกของกลุม่ สายนอก (กลางคิน)
กำหนดกระดิง่ เรียก ก่อนตอบรับอัตโนมัติ
กำหนดภาษา OGM ของกลุม่ สายนอก
ตัง้ เวลาการใช้สายนอกเมือ่ โทรออก (กลางวัน)
ตัง้ เวลาการใช้สายนอกเมือ่ โทรออก (กลางคืน)
ตัง้ เวลาการใช้สายนอกจากการโทรเข้า (กลางวัน)
ตัง้ เวลาการใช้สายนอกจากการโทรเข้า (กลางคืน)
กำหนดโทรกลุม่ สายนอกกับสายนอก
กำหนดการคิดเงินแบบ พัลซ์มเิ ตอริง่
กลุม่ สายนอกสำหรับระบบกระจายตูส้ าขา
ระยะเวลาตรวจสอบสายทีต่ อ่ เป็น Distribute Network
เวลาหน่วงสำหรับระบบกระจายตูส้ าขา (กลางวัน)
เวลาหน่วงสำหรับระบบกระจายตูส้ าขา (กลางคืน)
ชือ่ ของกลุม่ สายนอก
ชือ่ ของสายนอก
บริการโทรเข้าสายตรง
บริการโทรออกสายตรง

Dial Pulse Type
Trunk Access-1
Trunk Access-2
Trunk Flash Assignment
Incoming CID. Assignment
Trunk Printing Prefix
Duration Time To Start Recording
Incoming Mode (Day)
Incoming Mode (Night)
User Service Number (Day)
User Service Number (Night)
Fax Service Number (Day)
Fax Service Number (Night)
Class Of Trunk (Day)
Class Of Trunk (Night)
Answering Time Setting
Language Of CO-Group
Trunk Outgoing Timer Limit (Day)
Trunk Outgoing Timer Limit (Night)
Trunk Incoming Timer Limit (Day)
Trunk Incoming Timer Limit (Night)
Trunk To Trunk Assignment
Pulse Metering Assignment
Distribute Network Assignment
Distribute Network Handshake
Distribute Network Hold Time (Day)
Distribute Network Hold Time (Night)
Name Of Co.Group.
Name Of Co.Line.
Direct Number Of CO. Line
Direct Outgoing Mode

P140
P141
P142
P143
P144
P145
P146

กำหนดหมายเลขทีจ่ ะให้เลือกเส้นทางโทรออก
กำหนดหมายเลขทีโ่ ทรออก
กำหนดจำนวนหลักน้อยทีส่ ดุ
กำหนดจำนวนหลักมากทีส่ ดุ
กำหนดเวลาเริม่ ใช้งานของแต่ละเส้นทาง
กำหนดเวลาสิน้ สุดใช้งานของแต่ละเส้นทาง
กำหนดเส้นทางทีโ่ ทรออก

Auto-Route Number
Auto-Route Outgoing Number
Auto-Route Minimum Digits
Auto-Route Maximum Digits
Auto-Route Start Time
Auto-Route End Time
Auto-Route Trunk Access

P150
P151
P152
P153
P154
P155
P156

IP-Trunk UserName
IP-Trunk Password
IP-Trunk Realm
IP-Trunk Proxy Service
IP-Trunk Number
IP-Trunk Group
IP-Trunk Codec

IP-Trunk UserName
IP-Trunk Password
IP-Trunk Realm
IP-Trunk Proxy Service
IP-Trunk Number
IP-Trunk Group
IP-Trunk Codec
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P160
P161
P162
P163
P164
P165
P166
P167
P168
P169

กำหนดการใช้ E1
กำหนดลักษณะของ E1
กำหนดฟังก์ชน่ั ของ E1
กำหนดรูปแบบของหมายเลข E1
กำหนดคุณสมบัตขิ อง E1
กำหนดหมายเลขเรียก E1
กำหนดหมายเลขนำหน้า DDI
กำหนดหมายเลขปลายทางของ DDI
กำหนดกลุม่ สายนอกของ DDI
กำหนดจำนวนหลักของหมายเลขเรียกเข้า E1

E1 Assignment
E1 Feature
E1 Function
E1 Type Of Number
E1 Specification
E1 Caller Number
DDI Table
DDI To Extension Number
DDI To Trunk Group
E1 RX-Digitsl

P200
P201
P202
P203
P204
P205
P206-207
P208
P209
P210
P211
P212
P213
P214
P215
P216
P217
P218
P219
P220
P221
P222
P223
P224
P225
P226
P227
P228
P229
P230
P231

กำหนดการโทรออกของกลุม่ สายใน (กลางวัน)
กำหนดการโทรออกของกลุม่ สายนอก (กลางคืน)
กำหนดการโทรเข้าของสายนอก (กลางวัน)
กำหนดการโทรเข้าของสายนอก (กลางคืน)
กำหนดกลุม่ การเรียกภายใน (กลางวัน)
กำหนดกลุม่ การเรียกภายใน (กลางคืน)
*** ไม่ใช้ ***
โทรออกกลุม่ การเรียกสายนอกอัตโนมัติ (ระดับ1)
โทรออกกลุม่ การเรียกสายนอกอัตโนมัติ (ระดับ2)
กำหนดการโอนสายนอกการโทรออก (กลางวัน)
กำหนดการโอนสายนอกการโทรออก (กลางคืน)
กำหนดการโอนสายนอกจากการโทรเข้า (กลางวัน)
กำหนดการโอนสายนอกจากการโทรเข้า (กลางคืน)
กำหนดการโอนสายภายใน (กลางวัน)
กำหนดการโอนสายภายใน (กลางคืน)
กำหนดกลุม่ การแทรกสาย (กลางวัน)
กำหนดกลุม่ การแทรกสาย (กลางคืน)
กำหนดกลุม่ การดักฟังกลุม่ ภายใน (กลางวัน)
กำหนดกลุม่ การดักฟังกลุม่ ภายใน (กลางคืน)
ตัง้ เวลาใช้สายเมือ่ โทรออกสายนอก (กลางวัน)
ตัง้ เวลาใช้สายเมือ่ โทรออกสายนอก (กลางคืน)
ตัง้ เวลาใช้สายเมือ่ โทรเข้าจากสายนอก (กลางวัน)
ตัง้ เวลาใช้สายเมือ่ โทรเข้าจากสายนอก (กลางคืน)
ตัง้ เวลาการใช้สายจากการโทรภายใน (กลางวัน)
ตัง้ เวลาการใช้สายจากการโทรภายใน (กลางคืน)
ระดับความสามารถการโทรออก (กลางวัน)
ระดับความสามารถการโทรออก (กลางคืน)
ชนิดของสายด่วน (กลางวัน)
ชนิดของสายด่วน (กลางคืน)
การใช้เครือ่ งคียเ์ ป็นโอเปอเรเตอร์ (กลางวัน)
การใช้เครือ่ งคียเ์ ป็นโอเปอเรเตอร์ (กลางคืน)

Outgoing Call Assignment (Day)
Outgoing Call Assignment (Night)
Incoming Call Assignment (Day)
Incoming Call Assignment (Night)
Intercom Call Assignment (Day)
Intercom Call Assignment (Night)
*** reserve ***
Automatic Trunk Access (1ST)
Automatic Trunk Access (2ND)
Outgoing Transfer Assignment (Day)
Outgoing Transfer Assignment (Night)
Incoming Transfer Assignment (Day)
Incoming Transfer Assignment (Night)
Intercom Transfer Assignment (Day)
Intercom Transfer Assignment (Night)
Instrusion Assignment (Day)
Instrusion Assignment (Night)
Service Observation Assignmnt (Day)
Service Observation Assignmnt (Night)
Outgoing Timer Limit (Day)
Outgoing Timer Limit (Night)
Incoming Timer Limit (Day)
Incoming Timer Limit (Night)
Intercom Timer Limit (Day)
Intercom Timer Limit (Night)
Class Of Service Assignment (Day)
Class Of Service Assignment (Night)
Hot-Line Mode (Day)
Hot-Line Mode (Night)
Key-Telephone Operator Mode (Day)
Key-Telephone Operator Mode (Night)
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P232
P233
P234
P235
P236
P237
P238
P239

การประกาศออกเครือ่ งคีย์ (กลางวัน)
การประกาศออกเครือ่ งคีย์ (กลางคืน)
ผูข้ อใช้งานด้วยรหัสประจำเครือ่ ง (กลางวัน)
ผูข้ อใช้งานด้วยรหัสประจำเครือ่ ง (กลางคืน)
ระดับการโทรออกด้วยรหัสประจำเครือ่ ง (กลางวัน)
ระดับการโทรออกด้วยรหัสประจำเครือ่ ง (กลางคืน)
อนุญาตให้ใช้ Account
อนุญาตให้ใช้ Account

Paging To Key-Telephone (Day)
Paging To Key-Telephone (Night)
User Identification Access (Day)
User Identification Access (Hight)
Class Of User Identification (Day)
Class Of User Identification (Night)
Account Code Permission (Day)
Account Code Permission (Night)

P250
P251
P252
P253
P254
P255
P256
P257
P258
P259
P260
P261
P262
P263
P264
P265
P266
P267
P269

ชือ่ ของกลุม่ สายใน
จำนวนเงินการโทรออกทีถ่ กู จำกัด
กำหนดกลุม่ อนุญาตการพักสายก่อนเวลา
กำหนดสายข้อมูล
กำหนดกลุม่ สายในทีส่ ามารถใช้ระบบฝากข้อความ
เตือนด้วยเสียงเมือ่ มีขอ้ ความมาฝากไว้
เตือนด้วยไฟสัญญาณเมือ่ มีขอ้ ความมาฝากไว้
ให้สง่ สัญญาณโชว์เบอร์ผเู้ รียก
ให้สง่ สัญญาณเสียงตอบตามคำสัง่ ได้
ส่งสัญญาณเตือนเมือ่ จะบันทึกข้อมูลใช้โทรศัพท์
กำหนดกลุม่ การควบคุมสายภายใน
กำหนดกลุม่ สายในควบคุมระบบ
กำหนดกลุม่ สายในควบคุมการพิมพ์
กำหนดกลุม่ สายในควบคุมรีเลย์
กำหนดการปิด-เปิด ห้องพัก
กำหนดชือ่ ประเภทห้องพัก
กำหนดเส้นทางการเชือ่ มต่อ
E&M Signaling
กำหนดการโอนกลับ

Name Of Extension Group
Money Limit Assignment
Before Timeout Transfer Group
Data-Line Assignment
Voice-Mail Service Assignment
Voice-Mail Message Assignment
Voice-Mail Lamp Assignment
CID. Service Assignment
Voice Response Assignment
Record Tone Enable
Control Group Assignment
System Control Assignment
Printing Control Assignment
Relay Control Assignment
Room Status Enable
Name Of Room Status
Link Line Assignment
E&M Signaling
Relay Control Assignment

P300
P301
P302
P303
P304
P305
P306
P307
P308
P309
P310
P311
P312
P320

กำหนดหมายเลขรีเลย์
กำหนดกลุม่ รีเลย์
การควบคุมรีเลย์
กำหนดการหน่วงเวลาปิดชุดควบคุมรีเลย์
เลือกรีเลย์ให้กลับทิศทางปิด-เปิด
กำหนดการเลือกใช้งานรีเลย์
กำหนดหมายเลขโทรศัพท์ทจ่ี ะไปแจ้งเตือน
การตัง้ ค่าเวลาของระบบควบคุมไฟฟ้า
โหมดของระบบควบคุมไฟฟ้า
การปิด/เปิดชุดควบคุมรีเลย์ตามเวลา
เวลารวมเมือ่ เริม่ ต้นของรีเลย์
กำหนดอัตราค่าใช้จา่ ย ECS.
กำหนดเวลาเตือนเมือ่ ECS.ใกล้หมดเวลาใช้งาน
กำหนดการเลือกใช้งานอุปกรณ์ตรวจจับ

Number Of Relay
Group Of Relay
Relay Mode
Relay Hold Time Setting
Relay Inverse Mode
Relay Hardware Assignment
ECS. Warning Number
ECS. Timer
ECS. Mode
Timer Control Setting.
Relay Initial
ECS. Rate
ECS. Warning Times.
Sensor Hardware Assignment
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P321
P322
P324

กำหนดชือ่ เซ็นเซอร์
กำหนดเซ็นเซอร์
กำหนดเซ็นเซอร์ให้กลับทิศทาง

Name of Sensor
Sensor Assignment.
AUX-Sensor Inverse.

P330
P331
P332
P333
P334
P335
P336
P337
P338
P339
P340
P341

กำหนดชือ่ ของ Alarm
กำหนดเวลาหน่วงเปิดเมือ่ เซ็นเซอร์ทำงานแบบที่ 1
กำหนดเวลาหน่วงเปิดเมือ่ เซ็นเซอร์ทำงานแบบที่ 2
ปิดหน่วงเวลา
กำหนดการรีเซ็ตเวลาใช้งาน Alarm
กำหนดตัวเลือกสำหรับใช้งาน Alarm
Alarm Output
ส่งสัญญาณเตือนภัยไปยังโทรศัพท์ภายใน
ส่งสัญญาณเตือนภัยไปยังสายนอก
หมายเลขเรียกออกเมือ่ เกิด Alarm
User Code
User Area

Name of Alarm
Entry Delay Time1
Entry Delay Time2
Exit Delay Time
Alarm Reset Time
Alarm Option
Alarm Output
Alarm to Extention
Alarm to CO.Line
Alarm Dial Number
User Code
User Area

P400
P401
P402
P403
P404
P405
P410
P411
P412
P413
P414
P415

ให้คดิ เงินการโทรภายใน
กำหนดเวลาช่วงแรก ของการโทรภายใน
กำหนดอัตราค่าใช้ชว่ งแรก ของการโทรภายใน
กำหนดหน่วยเวลา ของการโทรภายใน
กำหนดอัตราค่าใช้ตอ่ หน่วยเวลาของการโทรภายใน
กำหนดกลุม่ ส่วนลดค่าบริการของการโทรภายใน
ให้คดิ เงินการโทรเข้า
กำหนดเวลาช่วงแรก ของการโทรเข้า
กำหนดอัตราค่าใช้ชว่ งแรก ของการโทรเข้า
กำหนดหน่วยเวลา ของการโทรเข้า
กำหนดอัตราค่าใช้ตอ่ หน่วยเวลา ของการโทรเข้า
กำหนดกลุม่ ส่วนลดค่าบริการของการโทรเข้า

Intercom Call Charge
Intercom First Time
Intercom First Rate
Intercom Unit Time
Intercom Unit Rate
Intercom Discount Group
Incoming Call Charge
Incoming First Time
Incoming First Rate
Incoming Unit Time
Incoming Unit Rate
Incoming Discount Group

P420
P421
P422
P423
P424
P425
P426
P427
P428
P429
P430
P431
P432
P433

ให้คดิ เงินการโทรออกสายนอก
กำหนดเวลาช่วงแรก ของการโทรออก
กำหนดอัตราค่าใช้ชว่ งแรก ของการโทรออก
กำหนดเวลาต่อคาบของการโทรออก
กำหนดอัตราค่าใช้ตอ่ หน่วยเวลา ของการโทรออก
หมายเลขปลายทางของตารางการโทรออก
ชือ่ ของเลขหมายปลายทาง ของตารางการโทรออก
กำหนดกลุม่ ของตารางการโทรออก
กำหนดชือ่ ของกลุม่ ตารางการโทรออก
พิมพ์รายงานให้รายละเอียดของกลุม่ การโทรออก
กำหนดช่วงเวลาของกลุม่ ส่วนลดค่าบริการ
กำหนดตัวคูณของอัตราส่วนลดค่าใช้ตอ่ หน่วย
กำหนดตัวหารของอัตราส่วนลดค่าใช้ตอ่ หน่วย
กำหนดเวลาน้อยทีส่ ดุ ทีจ่ ะพิมพ์บลิ

Outgoing Call Charge
Outgoing First Time
Outgoing First Rate
Outgoing Unit Time
Outgoing Unit Rate
Table Of Outgoing Dial Number
Name Of Outgoing Dial Number
Outgoing Group Assignment
Name Of Outgoing Group
List Of Outgoing Group
Time Bank Setting
Unit Rate Multiplier
Unit Rate Divider
Minimum Time Margin
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P434
P435
P436
P437

กำหนดจำนวนหลักน้อยทีส่ ดุ ทีจ่ ะพิมพ์บลิ
เวลาบวกเพิม่ จากการใช้งานเพือ่ การพิมพ์บลิ
กำหนดให้พมิ พ์บลิ ออกมากีห่ ลักของรหัสทีโ่ ทรออก
กำหนดลักษณะการพิมพ์บลิ

Minimum Digit Margin
Additional Billing Time
Printed Billing Digit
Billing Mode

P440
P441
P442
P443
P445
P446
P447
P448
P449
P450
P451
P452

ให้คดิ เงินด้วยสัญญาณ Pulse Metering
กำหนดอัตรา เมือ่ ไม่ได้รบั พัลซ์
กำหนดอัตราค่าใช้ชว่ งแรกของ Pulse Metering
กำหนดอัตราค่าโทรต่อพัลซ์
กำหนดตัวคูณจำนวนเงิน
กำหนดชือ่ รายการทีต่ อ้ งเสียภาษี
กำหนดเปอร์เซ็นต์ของภาษี
กำหนดชือ่ รายการคิดเงินเพิม่
ตัง้ ราคาการคิดเงินเพิม่
ให้คดิ เงินรายการอาหาร
การตัง้ ราคารายการอาหาร
การตัง้ ชือ่ รายการอาหาร

Pulse Metering Charge
Pulse Metering Zero Rate
Pulse Metering First Rate
Pulse Metering Unit Rate
Money Multiplier
Name Of Tax
Percent Of Tax
Name Of Charge
Value Of Charge
Mini Bar Charge
Food Price
Food Name

P800
P801
P802
P803
P804
P805
P806
P807
P808
P809
P810
P811
P812
P813
P814
P815
P816
P817
P818
P819
P820
P821
P822
P823

กำหนดให้เป็นค่าโรงงานทัง้ หมด
ช่วงตรวจจับสัญญาณกระดิง่ ติด
ช่วงตรวจจับสัญญาณกระดิง่ ดับ
ตัง้ เวลาการตัดสัญญาณ
ตัง้ เวลาสัญญาณพักสาย
กำหนดเวลาหน่วงสัญญาณ
กำหนดเวลาหน่วงสัญญาณเมือ่ ทวนซ้ำเลขหมาย
กำหนดเวลาการกดรหัสติดต่อ
กำหนดเวลาโทรสายด่วนอัตโนมัติ
กำหนดเวลากดเลขหมายโทรออกหลักแรก
กำหนดเวลากดเลขหมายโทรออกหลักต่อไป
ตัง้ เวลาการเรียกสายนอก
ตัง้ เวลาสายนอกคอยสายทีไ่ ม่วา่ ง
*** ไม่ใช้งาน ***
ตัง้ เวลาให้ยอ้ นกลับผูโ้ อนเมือ่ ไม่มผี รู้ บั สาย
ตัง้ เวลาการรับสายเมือ่ มีการโอนกลับ
ตัง้ เวลาการค้างสาย
ตัง้ เวลาการรับฝากสาย
กำหนดช่วงเวลาสูงสุดของการใช้ Flash
กำหนดช่วงเวลาไม่รบั สายแล้วให้ฝากสาย
จำนวนครัง้ ในการตัง้ ปลุก
ช่วงระยะเวลาการตัง้ ปลุกครัง้ แรก
ระยะเวลาห่างในการตัง้ ปลุกครัง้ ต่อไป
ระยะเวลาทีก่ ระดิง่ ดังครัง้ สุดท้าย

Time Default Setting
Ringing-On Time Setting
Ringing-Off Time Setting
Co. Line Disconnect Time Setting
Co. Line Flash Time Setting
Co. Line Dialing Delay Time Setting
Co. Line Dialing Delay Time For Redial Setting
Co. Line Prefix Code Dialing Delay Time Setting
Hot-Line Delay Time Setting
Co. Line First-Digit Time Setting
Co. Line Inter-Digit Time Setting
Co. Line Calling Time Setting
Co. Line Busy Time Setting
*** Reserve ***
Co.Line Transfer Time Setting
Co.Line Return Back Time Setting
Co.Line System Hold Time Setting
Co.Line System Park Time Setting
Maximum Flash Time Setting
No Answer Transfer Time Setting
Retry Wake Up Time Setting
First Wake Up Duration Time
Extend Wake Up Time Setting
Last Wake Up Duration Time
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P824
P825
P829
P830
P831
P832

Flash Extend Wake up Time Setting
กำหนดเวลาการสนทนาระหว่างสายนอกกับสายนอก
Scheduled Task
ระดับการตรวจจับสัญญาณกดปุม่ (DTMF) ของสายใน
ระดับการตรวจจับสัญญาณกดปุม่ (DTMF) ของสายนอก
ระดับการตรวจจับของสัญญาณ Tone ต่างๆ ในระบบ

Flash Extend Wake up Time Setting
Trunk To Trunk Time Setting
Scheduled Task
DTMF Level For Extension
DTMF Level For CO.Line
Call Progress Tone Level

P900
P901
P902
P903
P904
P905
P906
P907
P908

กำหนดค่าจากโรงงานทัง้ หมด
บริการกลางคืนเหมือนกลางวัน
กำหนดค่าจากโรงงานแบบเลือกได้
ปรับปรุงให้เป็นโปรแกรมใหม่
พืน้ ทีท่ ต่ี ดิ ตัง้ ตูส้ าขา
บันทึกโปรแกรมลงใน Mass Storage (SD/CF)
เรียกโปรแกรมจาก Mass Storage (SD/CF)
นำข้อมูลในหน่วยความจำหลักไปไว้ในหน่วยความจำสำรอง
นำข้อมูลในหน่วยความจำสำรองไปไว้ในหน่วยความจำหลัก

All Data Default Setting
Night Mode As Same As Day Mode
Selectable Default Setting
Version Update
Billing Zone
Save Program To Mass Storage
Load Program From Mass Storage
Synchroniz With Internal-Memory
Synchroniz With Expand-Memory

P990
P991
P992
P999

ปรับปรุงเวลา
กำหนดกลุม่ หมายเลขภายใน
ชือ่ ของเครือ่ งโทรศัพท์ภายใน
แสดงผล Version

Time Adjustment
Extension Group Assignment
Name Of Extension
Display Version Number
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Index

รูปแบบข้อมูลตูส้ าขาโทรศัพท์

Pattern SMDR

Date
Time Ext
Co
Dial-Number
Status Duration Amount Dest.
------------------------------------------------------------------------------

วันที่

เวลา สายใน

สายนอก

เลขหมาย

สถานะ

ระยะเวลา

จำนวนเงิน

ปลายทาง

------------------------------------------------------------------------------

I-16

I.ดัชนี

Index

รูปแบบข้อมูลตูส้ าขาโทรศัพท์

Pattern SMDR

Date
Time Ext
Co
Dial-Number
Status Duration Amount Dest.
------------------------------------------------------------------------------

วันที่

เวลา สายใน

สายนอก

เลขหมาย

สถานะ

ระยะเวลา

จำนวนเงิน

ปลายทาง

------------------------------------------------------------------------------
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Index

สัญญาณเสียงและสัญญาณกระดิง่

Tone and Ringing signal.

Ringing
Co.Call
Intercom Call
Camp on
Morning Call

Tone
Dial Tone

(1)
2

Feature Dial
Busy Tone

(1)

Reorder Tone

2

2

2

(1)
2

2

(1)
2

2

2

Error Tone
Ring back Tone

(1)

(1)

Confirmation Tone

2

Worning Tone

2

2

CO. line Call Waiting
Tone
Intercom Call Waiting
Tone
Program Step Tone
Alarm Tone

(1) 2 (1) 2 (1) 2

I-18

