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Discagem abreviada nas teclas programáveis 

    SISTEMA DE TELEFONIA 

GUIA DO USUÁRIO 
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Telefones: (11) 3003-2010 / 0800 727 08 06 
Fax: (11) 2166-2760 

Email: sac@nec.com.br 
 

Permite ao usuário atribuir números 
para discagem a um toque. 

Como programar: Pressione a tecla 
Feature + tecla D.A. onde o número será 
gravado. 

Para números externos pressione 0 + 
número a ser gravado + Feature para finalizar. 

Para números internos pressione o 
número do ramal a ser gravado + Feature para 
finalizar. 
 Como utilizar: Tire o fone do gancho e 
pressione a tecla correspondente ao número 
que se deseja chamar. 

Como Cancelar: Pressione a tecla 
Feature, a tecla que corresponde ao número a 
ser apagado, * e Feature para finalizar. 

 

Call Back - Chamada de Retorno 
Automática Permite que o usuário, ao ligar para um 
ramal que estiver ocupado, programe o sistema para 
repetir a operação automaticamente, até que o 
ramal esteja disponível.  

Como Operar: Pressione a tecla soft key 
CB. Quando o ramal desejado estiver disponível seu 
ramal irá tocar. 

Caso outra pessoa já tenha programado CB 
para este ramal, você ouvirá um tom restrito, e a 
facilidade não será ativada.  

Como Cancelar: Tire o fone do gancho e 
pressione a tecla soft key CB.  
 
Captura de Chamada em Grupo 

Permite ao usuário atender uma chamada 
direcionada aos ramais de seu grupo.  

O grupo de ramais é programado pelo 
administrador do sistema.  

Como operar: Tire o fone do gancho e 
pressione a tecla soft key CAPT ou digite o código 25. 

Voz – Chamada de Voz 

Permite que o usuário faça uma chamada de 
voz para outro ramal. 

Como operar: Quando a ligação estiver 
chamando pressione a tecla soft key VOZ, ao ouvir o 
sinal você estará falando em viva-voz no ramal do 
receptor. 

 

Permite ao usuario armazenar um número 
para rediscá-lo quando desejado. 

Como Operar: Pressionar soft key S&R Para 
armazenar o número. Quando desejar pressione-a 
para rediscar o número armazenado. 

  

S&R Salva e Repete 

“Siga-me” Ocupado 
Esta facilidade permite que todas as 

chamadas direcionadas para um ramal ocupado 
sejam transferidas para outro ramal pré-
estabelecido. 

Como operar: Tire o fone do gancho e 
pressione a tecla soft key DSVO, em seguida digite o 
número do ramal de destino. 

Como Cancelar: Tire o fone do gancho, 
pressione a tecla soft key DSVO. 
 



Estas teclas são programáveis pelo 
administrador do sistema, adaptando-se 
às necessidades de cada usuário. 
A quantidade de teclas podem variar de 4 
a 8 de acordo com o modelo do aparelho. 

 

Transferência de chamadas 

Teclas SOFT KEYS 

As teclas programadas para sua empresa 
nos aparelhos de 4 e 8 teclas, apresentam-se na 
seguinte disposição: 

 

 
 

My Line L.Direta Espelho D.A. 

My 
Line 

L.inha 
Direta 

Espelho D.A D.A D.A D.A D.A 

Sua empresa acaba de adquirir o sistema de 
telefonia mais avançado do mercado. 

Este sistema está de acordo com as 
rigorosas exigências tecnológicas e de qualidade do 
Ministério das Comunicações, da concessionária de 
sua cidade e com os padrões de excelência da NEC 
Brasil S.A., um dos principais fabricantes de 
sistemas de telecomunicações do mundo. 

É muito importante que você leia 
atentamente as informações antes de utilizá-lo. 

Este manual foi elaborado para informar aos 
usuários sobre como utilizar corretamente o 
sistema da NEC do Brasil S/A. 

Todos os recursos estão descritos de forma 
a ensinar como programar e desprogramar cada 
facilidade. 

Siga corretamente as instruções. Este guia 
destina-se aos usuários dos aparelhos digitais. 

Introdução 

 Como utilizar este manual 

Descrição do Aparelho 

Teclas de função dedicada 

Lâmpada de Sinalização 
Essa lâmpada é acionada quando o 
terminal recebe uma chamada. 

 
Teclas Programáveis 

“Siga-me” Todas as Chamadas 
 

Esta facilidade permite que todas as 
chamadas de um ramal sejam direcionadas para 
outro ramal pré-estabelecido. 

Como operar: Tire o fone do gancho e 
pressione a tecla soft key DSVT, em seguida digite o 
número do ramal de destino. 

Como Cancelar: Tire o fone do gancho, 
pressione a tecla soft key DSVT. 

 

Permite ao usuário três funções: 
1. Com o fone no gancho, ajusta-se o 

contraste no visor. 
2. Em conversação, ajusta-se o volume 

da recepção da voz. 
3. Ao tocar, ajusta-se o volume da 

campainha.  
 

Descrição / Como operar 
Acesso à Linha Externa 

 

 

Tire o fone do gancho e digite 0. Quando 
ouvir o tom de linha, digite o número desejado. 

Você também pode utilizar sua linha direta 
para realizar chamadas. Pra isso pressione a 2º tecla 
programável de seu aparelho e disque o número 
desejado. 

Permite ao usuário transferir uma chamada, 
por ele recebida ou originada, para outro ramal do 
sistema ou para um número externo.  

Como operar: Pressione a tecla Transfer, 
digite o ramal desejado, ou em caso de 
transferências para números externos, pressione 0 
seguido do número desejado. Anuncie a 
transferência e recoloque o fone no gancho.  

Se precisar voltar a falar com a primeira 
chamada, pressione a tecla Transfer novamente e 
a ligação retornará para você. 
 

Nota: Você poderá utilizar a tecla Espelho ou uma 
das teclas D.A. para realizar a transferência, para 
isso basta pressionar a tecla Transfer seguida da 
tecla desejada (espelho ou D.A). 
Retenção de chamadas 

Permite ao usuário colocar em espera uma 
chamada em andamento. 

Como operar: Com a chamada em 
andamento pressione e tecla Hold. Para retornar à 
chamada, pressione a tecla correspondente a linha 
onde a chamada foi recebida. 

Conferência Tripartilhada 
Permite ao usuário adicionar uma terceira 

pessoa (ramal ou n.º externo) a uma chamada em 
andamento. 

Como operar: Estando em conversação, 
pressione a tecla Transfer e digite o número 
desejado. Quando for atendido, anuncie a 
conferência e pressione Conf.  

Rediscagem dos 5 últimos números 

Permite ao usuário rediscar qualquer um dos 
cinco últimos números chamados. 

Como operar: Retire o fone do gancho e 
pressione a tecla Redial até encontrar o número 
desejado. Para redisca-lo pressione a tecla #. 

 

“Siga-me” Não Atende 
 

Esta facilidade permite que todas as 
chamadas não atendidas de um ramal sejam 
direcionadas para outro ramal pré-estabelecido. 

Como operar: Tire o fone do gancho e 
pressione a tecla soft key DSVA, em seguida digite o 
número do ramal de destino. 

Como Cancelar: Tire o fone do gancho, 
pressione a tecla soft key DSVA. 
 

Tecla de ajuste 

     
     

As teclas Soft Keys fornecem um conjunto 
de facilidades no visor do terminal. 

As teclas Soft Keys que são exibidas 
podem variar, dependendo do estado do terminal 
e/ou quando a tecla soft key mudar página 
(>>>) for pressionada. 

- My Line: Ramal Pessoal para fazer e receber chamadas internas 
ou externas. 
- Linha Direta: Linha para receber e realizar chamadas externas. 
- Espelho: Espelha um ramal de seu grupo permitindo visualizar 
status do mesmo, atender suas chamadas e quando o ramal 
estiver livre ao pressionar a tecla você irá chamá-lo. 
- D.A: Discagem abreviada, discagem a um toque. 


