EuroPhone

Pré-Atendimento, Audiotexto e Voice Mail
Auto configuração e configurações básicas

PAV – Auto Configuração e configurações básicas
Os equipamentos PAV da gama EuroPhone devem ser configurados com parâmetros básicos de funcionamento de
modo a permitir uma correcta integração com a central telefónica a que estão ligados. Para o efeito todos os
parâmetros podem ser definidos em SYS_7 (de SYS_7_1 a SYS_7_7).
Opcionalmente pode efectuar-se uma ‘auto-configuração’ de modo a tornar o processo mais rápido. Este
documento foi efectuado com o propósito de facilitar o processo de auto configuração e de configuração básica e
não substitui a consulta do manual de instalador do equipamento em causa. No caso de o PAV já ter sido
previamente configurado deve apagar todas as configurações (ver pag. 6 do manual de instalação e
Programação). Note-se que por defeito os parâmetros SYS_1_01, SYS_7_4, SYS_7_5, SYS_7_6 não estão
definidos sendo o valor de defeito para SYS_7_1 de 0,1 segundos.
A sequência de auto configuração é a seguinte:
a) Marcar para o PAV desde uma extensão e quando este atende:
b) Marcar para uma extensão ocupada
c) Marcar para uma extensão inexistente (não definida)
d) Marcar para uma extensão livre (e não atender)
e) Repita os passos a) a d) 3 vezes consecutivas
Exemplo
De acordo com o diagrama proceda da seguinte forma:
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a) Marcar para o PAV (ext. 300 ou 301)
Marque do telefone A para a extensão 300
b) Seleccionar uma extensão ocupada
Quando é ouvida a mensagem de atendimento digite 302 (seleccionando a extensão 302) claro que está ocupada ! Então o PAV reproduzirá a mensagem de ocupado.
c) Seleccionar uma extensão inexistente
Depois de ouvir a mensagem de ocupado digite 500 (supondo que não existe) . Neste caso o
PAV reproduzirá a mensagem de erro.
d) Seleccionar uma extensão livre
Depois de ouvir a mensagem de erro digite 303 (Telefone B) . Não atenda ! Após cerca de 20
toques o PAV ‘agarra’ a linha e reproduz a mensagem de não atende.
e) Repita os passos b) a d) 3 vezes pela mesma sequência.

A auto configuração do equipamento está terminada !
Nota: Os parâmetros SYS_7_4, SYS_7_5, SYS_7_6 estão agora definidos assim como o valor do flash em SYS_7_1. Verifique
SYS_1_01 e se o grupo de extensões está correctamente definido ou configure-o de acordo com o pretendido.

Depois de efectuada a auto configuração deve ainda programar:
• Plano de Numeração
SYS_1_XX
• Operadora
SYS_3_5 (Extensão de operadora)
ADM_4_1 (Operadora durante o horário de funcionamento)
ADM_4_2 (Operadora alternativa para o horário de funcionamento)
• Mensagens de atendimento e Audiotexto
ADM_2_1 (Mensagem de atendimento na primeira língua)
ADM_2_9 (Mensagem para audiotexto)
• Caixa de correio
Aceder com * + Número de extensão
ADM_8 (Criar caixa de correio – palavra chave de defeito 0000)
• Configurações personalizadas
VM_2_1 (Personalização da caixa de correio)
VM_2_2 (Nome do proprietário da caixa de correio)
VM_2_3 (Anúncio personalizado de ocupado)
Nota: Pode efectuar a monitoria do canal 1 do PAV ligando um telefone ao conector TEL-PROG e seguindo toda a sequência de
encaminhamento da chamada.
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