
 

Διαχειριστικό Εργαλείο One Net 

 

Διαχειριστής Εταιρίας 

Ρυθμίσεις εταιρείας 

Πρότυπα προφίλ τελικού χρήστη 

 

Στο μενού αυτό σαν διαχειριστής της εταιρείας έχετε την δυνατότητα να δημιουργήσετε και 

να τροποποιήσετε τα Πρότυπα προφίλ των τελικών χρηστών της εταιρείας σας. 

Μπορείτε να τροποποιήσετε αρχικά το ήδη υπάρχον προεπιλεγμένο προφίλ, ή να 

δημιουργήσετε ένα καινούριο.  

Για να τροποποιήσετε το ήδη υπάρχον προφίλ απλά επιλέξτε το προφίλ και ξεκινήστε να το 

επεξεργάζεστε. 

 

 

 

Αυτή είναι η εικόνα που θα εμφανιστεί μόλις επιλέξετε το προφίλ.  

 

Στο μενού αυτό έχετε την δυνατότητα να επιλέξετε αν θα είναι αυτό το προφίλ που θα 

χρησιμοποιείτε σαν προεπιλογή κατά την δημιουργία των τελικών χρηστών ή όχι. Αν 



επιλέξετε την Προεπιλογή όλοι η χρήστες κατά την δημιουργία τους θα παίρνουν τις 

ρυθμίσεις αυτού του προφίλ. 

 

  



Στην επόμενη καρτέλα βλέπετε τις ρυθμίσεις του προφίλ για κάθε μια από τις υπηρεσίες 

της υπηρεσίας One Net.  

 

 

 
1. Υπηρεσίες γραμμής IP 

Στην καρτέλα αυτή μπορείτε να ρυθμίσετε διάφορες υπηρεσίες που αφορούν τις 
γραμμές των τελικών χρηστών, όπως:  

 Προώθηση κλήσεων 

 Αναμονή κλήσεων 

 Συγκράτηση κλήσεων 

 Φραγή κλήσεων 

 Μεταβίβαση κλήσεων 

 Αναγνώριση κλήσεων 

2. Προηγμένη διαλογή εισερχόμενων κλήσεων 

Στην καρτέλα αυτή μπορείτε με βάση τις λίστες αριθμών που έχετε δημιουργήσει 
να μπλοκάρετε τις εισερχόμενες κλήσεις από αυτούς τους αριθμούς επιλέγοντας 
είτε να τις προωθήσετε στον τηλεφωνητή είτε να τις απορρίψετε.  



3. Υπηρεσία Βοηθού 

Με την υπηρεσία βοηθού μπορείτε να επιλέξετε πότε θα γίνετε διαλογή των 
εισερχόμενων κλήσεών από τον βοηθό του τελικού χρήστη. Ακόμα, έχετε την 
δυνατότητα να επιλέξετε αν θα απαντάτε και οι δύο ή μόνο ο βοηθός, στις 
εισερχόμενες κλήσεις. Ρυθμίστε τη λειτουργία διαλογής και δείτε τη διαθεσιμότητα 
του βοηθού. 

4. Μήνυμα απουσίας 

Το μήνυμα απουσίας ενημερώνει τον καλούντα σχετικά με την διαθεσιμότητά του 
χρήστη. Μετά την ακρόαση της επιλεγμένης ανακοίνωσης οι κλήσεις θα 
προωθούνται στον τηλεφωνητή. 

5. Αυτόματη επανάκληση 

Ένας χρήστης μπορεί να ορίσει για τον εαυτό του την υπηρεσία αυτή. Αυτό έχει ως 
αποτέλεσμα όταν δέχεται κλήση την ώρα που μιλάει, μετά τον τερματισμό της 
κλήσης του, το σύστημα να διενεργήσει αυτόματα μια κλήση μεταξύ του και του 
χρήστη που τον κάλεσε την ώρα που μιλούσε. Ισχύει για κλήσεις από χρήστες εντός 
εταιρείας μόνο. Για να λειτουργήσει δεν θα πρέπει να είναι ενεργοποιημένη η 
Υπηρεσία Αναμονής κλήσεων. 

6. Device-Chain 

Με την υπηρεσία Device-Chain μπορείτε να συνδέσετε κάτω από έναν τελικό 
χρήστη, άλλους τελικούς χρήστες ή επεκτάσεις και να χτυπάνε παράλληλα ή 
διαδοχικά κάθε φορά που καλούν τον τελικό χρήστη. 

7. Πως χτυπάνε οι συσκευές μου 

Με την υπηρεσία αυτή ρυθμίζετε πώς θα χτυπάνε οι συσκευές των τελικών 
χρηστών τις εταιρείας σας. Μπορείτε να επιλέξετε να χτυπάνε είτε παράλληλα είτε 
διαδοχικά. 

8. Εκπρόσωποι 

Στην καρτέλα αυτή επιλέγετε αν οι τελικοί χρήστες τις εταιρείας σας θα είναι 
συνδεδεμένοι στην ουρά κλήσεων κατά την δημιουργία τους. 

9. Στοιχεία τηλεφωνικής γραμμής 

Στην καρτέλα αυτή ρυθμίζετε τον αριθμό που θα παρουσιάζει ο τελικός χρήστης 
όταν καλεί. 

 

  



Κοινές λίστες 

 

Ένα σύνολο υπηρεσιών όπως: Φραγές κλήσεων ,Προηγμένη προώθηση κλήσεων, 

Προηγμένη διαλογή εισερχόμενων κλήσεων, κάνουν χρήση των Λιστών αριθμών. Οι λίστες 

αριθμών χρησιμοποιούνται για να φιλτράρετε τις εισερχόμενες κλήσεις με βάση τους 

τύπους κλήσεων και καλούντων αριθμών. 

Η πρώτη εικόνα που έχετε είναι η παρακάτω. 

 

 

Στο μενού αυτό συμπληρώνετε τα στοιχεία με βάση τις επιθυμίες σας για να 

δημιουργήσετε λίστες οι οποίες θα χρησιμοποιηθούν από τις υπηρεσίες που αναφέραμε 

παραπάνω.  

 

Για την ολοκλήρωση της διαδικασίας απλά πατήστε Αποδοχή. 

 

  



Συμβεβλημένες υπηρεσίες 

 

 

 

Στην οθόνη αυτή βλέπετε τις υπηρεσίες που έχει συμβεβλημένες η εταιρεία σας καθώς και 

το πόσες φορές έχει χρησιμοποιηθεί η καθεμία αλλά και πόσες χρήσεις έχουν απομείνει για 

την καθεμία. 

   

  



Κατάλογος εταιρείας 

 

Στον εταιρικό κατάλογο εισάγεται τις επαφές τις επιχείρησης σας. Έτσι στις εσωτερικές 

κλήσεις οι υπάλληλοι σας θα μπορούν να βλέπουν ποιος τους καλεί στο IP τηλέφωνό τους ή 

στον PC Client. Επίσης με το IP τηλέφωνό τους θα μπορούν να αναζητήσουν το τηλέφωνο 

ενός συναδέλφου στον εταιρικό κατάλογο. 

Πατήστε Προσθήκη και το παρακάτω μενού θα εμφανιστεί. 

 

 

Στο μενού αυτό μπορείτε να δημιουργήσετε τις επαφές του εταιρικού καταλόγου. Εισάγετε 

τα στοιχεία του υπαλλήλου της εταιρείας και πατήστε αποδοχή. Στη συνέχεια περάστε τα 

στοιχεία του επόμενου υπαλλήλου και ούτω καθεξής. 

Για να εισάγετε τον τηλεφωνικό κατάλογο της εταιρείας από αρχείο θα πρέπει να 

δημιουργήσετε ένα αρχείο .csv με τις εξής στήλες κατά σειρά: Όνομα, Επίθετο, Κινητό, 

Σταθερό, Τίτλο, Επέκταση, Εναλλακτικό αριθμό, Τμήμα, Τοποθεσία, email, Βοηθός, 

Τηλέφωνο βοηθού, Ιδιωτικότητα(1 για ναι- 0 για όχι), Σημειώσεις, Δεύτερη επέκταση. 

  



Διάσκεψη ήχου 

 

Με την διάσκεψη ήχου έχετε την δυνατότητα να καλέσετε έως 20 άτομα 

συμπεριλαμβανομένου του εαυτού σας σε μια συνδιάσκεψη. Πατήστε προσθήκη και το 

παρακάτω μενού θα ανοίξει για να συμπληρώσετε τα απαραίτητα στοιχεία. 

 

Μπορείτε να διαλέξετε την ημερομηνία που θα λάβει μέρος η συνδιάσκεψη, καθώς και την 

ώρα αλλά και τον τρόπο που θα εισέλθουν οι συμμετέχοντες. 

Στην συνεχεία ρυθμίζετε τους κανόνες της διάσκεψης και τέλος συμπληρώνετε τους 

συμμετέχοντες στην διάσκεψη. 

 



Κατά την συμπλήρωση των συμμετεχόντων συμπληρώνετε και το email του διοργανωτή και 

ρυθμίζετε το PIN εισόδου στην διάσκεψη. 

 

 

 

Τέλος, πατήστε Αποδοχή για να ολοκληρωθεί η διαδικασία. Μόλις ολοκληρωθεί θα σταλεί 

ένα email στον διοργανωτή το οποίο θα πρέπει να προωθήσει στους συμμετέχοντες ούτως 

ώστε να εισέλθουν στην συνδιάσκεψη.   



Αποθήκη μουσικής 

 

Στην αποθήκη μουσικής της εταιρείας μπορείτε να φορτώσετε τα αρχεία που θα 

χρησιμοποιούνται από τους χρήστες στις υπηρεσίες αναμονής-κράτησης κλήσεων, αλλά και 

στην υπηρεσία ουράς κλήσεων όταν ένας πελάτης είναι σε αναμονή.  

Οι μορφές αρχείων που υποστηρίζονται είναι: au, mp3, wav. και το όριο μεγέθους είναι 

10000 Kb. 

 

 

 

Για την προσθήκη των αρχείων που επιθυμείτε συμπληρώστε το Όνομα, επιλέξτε το αρχείο 

που επιθυμείτε και πατήστε Αποδοχή. 



Προσωπικές υπηρεσίες 

 

Διαχείριση υπηρεσιών 

 

Η οθόνη Διαχείριση Υπηρεσιών παρέχει στους διαχειριστές των  πελατών μια λίστα των 

τελικών χρηστών της εταιρείας καθώς και των επεκτάσεων που δεν είναι συνδεδεμένες σε 

κάποιον χρήστη. 

Ο πίνακας δείχνει έναν αριθμημένο κατάλογο των τελικών χρηστών. Αυτός είναι διαθέσιμος 

υπό την καρτέλα "Προσωπικές υπηρεσίες" στην οθόνη "Διαχείριση Υπηρεσιών" και 

προσδιορίζει τους χρήστες με βάση το όνομα χρήστη, τον σύντομο αριθμό του, τον τύπο 

χρήστη καθώς και το αν είναι εκπρόσωπος. 

 

 

 

  



Για την δημιουργία τελικού χρήστη επιλέξτε «δημιουργία τελικού χρήστη» και θα 

εμφανιστεί η παρακάτω οθόνη. 

Αρχικά εισάγετε το Όνομα χρήστη. 

Στην συνέχεια επιλέξτε το «Δημιουργήστε ένα λογαριασμό», εφόσον θέλετε αυτός ο 

χρήστης να έχει πρόσβαση στο One Net GUI αλλά και να χρησιμοποιεί τον PC Client. 

Εφόσον επιλέξετε το πεδίο αυτό, συμπληρώστε το email του τελικού αυτού χρήστη. 

Τέλος, επιλέξτε το προφίλ από το οποίο θα τραβήξει τις αρχικές του ρυθμίσεις  ο χρήστης 

κατά την δημιουργία του. 

 

Επόμενο βήμα είναι η εισαγωγή των συσκευών του χρήστη. Μπορείτε να εισάγετε μέχρι 

τέσσερεις συσκευές σε συνδυασμό δύο κινητών και δύο σταθερών.  

 



Τέλος επιλέξτε τις υπηρεσίες που θα έχει διαθέσιμες προς χρήση ο τελικός χρήστης από την 

παρακάτω λίστα: 

 Προηγμένη διαλογή εισερχόμενων κλήσεων 

 Προηγμένη προώθηση κλήσεων 

 Υπηρεσία βοηθού 

 Device-Chain 

 Αυτόματη επανάκληση 

 Μήνυμα απουσίας 

 Εκπρόσωποι 

 

 

 

 

και πατήστε Αποδοχή. 

 

Έτσι δημιουργήσατε έναν τελικό χρήστη. 

 

 

 

  



Μήνυμα απουσίας 

 

Στο μενού αυτό έχετε την δυνατότητα να ενεργοποιήσετε το μήνυμα απουσίας σε κάποια 

επέκταση της εταιρείας μεμονωμένα. Απλά εισάγετε την επέκταση στο κουτί Διεύθυνση, 

επιλέξτε το μήνυμα που θέλετε και πατήστε αποδοχή. 

 

Με το μήνυμα απουσίας ενημερώνετε τον καλούντα σχετικά με την διαθεσιμότητά σας. 

Μετά την ακρόαση της επιλεγμένης ανακοίνωσης οι κλήσεις θα προωθούνται στον 

τηλεφωνητή. 

 

 

  



Προώθηση κλήσεων 

 

Η Προώθηση κλήσεων είναι μια υπηρεσία τερματισμού που εκτρέπει τις εισερχόμενες 

κλήσεις σε άλλη διεύθυνση προορισμού για λογαριασμό του καλούμενου συνδρομητή.  

Στο μενού αυτό μπορείτε να ενεργοποιήσετε την προώθηση κλήσεων σε επεκτάσεις της 

εταιρείας σας που δεν ανήκουν σε κάποιο τελικό χρήστη. 

 

Επιλέγοντας μια από τις επεκτάσεις θα ανοίξει το παρακάτω μενού όπου μπορείτε να 

επιλέξετε τις προωθήσεις κλήσεων που επιθυμείτε. 

 

Ρυθμίστε την υπηρεσία σύμφωνα με τις επιθυμίες σας και πατήστε Αποδοχή. 



 

Ρύθμιση κλήσεων 

 

Στην ρύθμιση κλήσεων ρυθμίζετε μία σειρά από υπηρεσίες κλήσεων σε επεκτάσεις της 

εταιρείας σας που δεν ανήκουν σε κάποιο τελικό χρήστη όπως: 

 Αναμονή κλήσεων 

 Συγκράτηση κλήσεων 

 Μεταβίβαση κλήσεων  

 Παρουσίαση του αριθµού καλούντος (Αναγνώριση κλήσεων) 

  



Υπηρεσία διευθυντή 

 

Με την υπηρεσία βοηθού μπορείτε να επιλέξετε πότε θα γίνεται διαλογή των εισερχόμενων 

κλήσεών από τον βοηθό του τελικού χρήστη. Ακόμα, έχετε την δυνατότητα να επιλέξετε αν 

θα απαντάνε και οι δύο ή μόνο ο βοηθός του, στις εισερχόμενες κλήσεις.  

Στην καρτέλα αυτή ρυθμίζετε την υπηρεσία βοηθού σε επεκτάσεις της εταιρείας σας που 

δεν ανήκουν σε κάποιο τελικό χρήστη. 

 

 

 

Αρχικά επιλέξτε την επέκταση στην οποία θα συνδέσετε τον βοηθό αλλά και τον τρόπο 

λειτουργίας της υπηρεσίας. 



 

Στην συνέχεια επιλέξτε τις επεκτάσεις των βοηθών που θα συνδέσετε σε αυτόν τον 

διευθυντή και πατήστε προσθήκη. 

 

 

 

Για να ολοκληρώσετε την διαδικασία πατήστε Αποδοχή.  



Προηγμένη διαλογή εισερχόμενων κλήσεων 

 

Με την Προηγμένη διαλογή εισερχόμενων κλήσεων σας δίνουμε την δυνατότητα να 

δρομολογείτε τις κλήσεις που προέρχονται από συγκεκριμένους αριθμούς με βάση μια 

λίστα επιλογών. 

Στο παρακάτω μενού ρυθμίζετε την υπηρεσία προηγμένης διαλογής εισερχόμενων κλήσεων 

σε επεκτάσεις της εταιρείας σας που δεν ανήκουν σε κάποιο τελικό χρήστη. 

 

 

 

Όπως βλέπετε στην εικόνα το μόνο που πρέπει να κάνετε είναι να εισάγετε το τηλέφωνο 

και να επιλέξετε το τι θα γίνει με την κλήση από τις επιλογές που βλέπουμε στο μενού. 

 

Αφού επιλέξετε τις ρυθμίσεις που θέλετε πατήστε Αποδοχή. 

  



Device-Chain 

 

Με την υπηρεσία Device-Chain μπορείτε να συνδέσετε κάτω από έναν τελικό χρήστη, 

άλλους τελικούς χρήστες ή επεκτάσεις και να χτυπάνε παράλληλα ή διαδοχικά κάθε φορά 

που καλούν τον τελικό χρήστη. 

Στην παρακάτω καρτέλα ρυθμίζετε την υπηρεσία Device-Chain σε επεκτάσεις της εταιρείας 

σας που δεν ανήκουν σε κάποιο τελικό χρήστη. 

Αρχικά επιλέξτε τον τρόπο που θέλετε να χτυπάνε οι συσκευές αυτές (Παράλληλα ή 

Διαδοχικά) και στην συνέχεια εισάγετε τις επεκτάσεις που θέλετε να χτυπάνε καταυτόν τον 

τρόπο όταν καλεστεί κάποια από αυτές. 

 

 

Όταν εισάγετε μια επέκταση πρέπει να πατήσετε Προσθήκη για να την προσθέσετε στην 

λίστα.  

 

Αφού εισάγετε όλες τις επεκτάσεις πατήστε Αποδοχή για να ολοκληρώσετε την διαδικασία. 

  



Αυτόματη επανάκληση 

 

Ένας χρήστης μπορεί να ορίσει για τον εαυτό του την υπηρεσία αυτή. Αυτό έχει ως 

αποτέλεσμα όταν δέχεται κλήση την ώρα που μιλάει, μετά τον τερματισμό της κλήσης του, 

το σύστημα να διενεργήσει αυτόματα μια κλήση μεταξύ του και του χρήστη που τον κάλεσε 

την ώρα που μιλούσε. Ισχύει για κλήσεις από χρήστες εντός εταιρείας μόνο. 

 

Για να λειτουργήσει δεν θα πρέπει να είναι ενεργοποιημένη η Υπηρεσία Αναμονής κλήσεων 

 

Μπορείτε να ρυθμίσετε την υπηρεσία της Αυτόματης επανάκλησης σε επεκτάσεις της 

εταιρείας σας που δεν ανήκουν σε κάποιο τελικό χρήστη από το παρακάτω μενού. 

 

 

 

Εισάγεται το τηλέφωνο που θέλετε να ενεργοποιήσετε την υπηρεσία και πατήστε Αποδοχή. 

  



Φραγές κλήσεων 

 

Οι Φραγές κλήσεων είναι μια υπηρεσία που επιτρέπει στον τελικό χρήστη να ρυθμίσει την 

απόρριψη των εισερχόμενων ή εξερχόμενων κλήσεων βασιζόμενος σε συγκεκριμένες 

περιστάσεις κλήσεων (όπως η τοποθεσία ή ο τύπος κλήσης). 

Για την ρύθμιση της υπηρεσίας Φραγής κλήσεων σε επεκτάσεις της εταιρείας σας που δεν 

ανήκουν σε κάποιο τελικό χρήστη πηγαίνετε στην παρακάτω οθόνη. 

 

Πατώντας πάνω σε μια επέκταση ανοίγει το παρακάτω μενού, όπου μπορείτε να ρυθμίσετε 

τις φραγές κλήσεων για την συγκεκριμένη επέκταση.

Πατώντας Αποδοχή αποθηκεύονται οι αλλαγές και ολοκληρώνετε η διαδικασία. 



Υπηρεσίες εγκατάστασης 
 

Hunt Group 

 

Σε γενικές γραμμές, Hunt Group είναι ένα σχέδιο τηλεφωνίας που αναφέρεται στην 

κατανομή κλήσεων που ελήφθησαν σε έναν αριθμό τηλεφώνου (Κεφαλικός αριθμός) μιας 

ομάδας επεκτάσεων, οι οποίες θεωρούνται εκπρόσωποι που εξυπηρετούν το Hunt Group. 

Ένα Hunt Group δεν συνδέεται με μια συγκεκριμένη συσκευή, αλλά οι εισερχόμενες 

κλήσεις σε ένα συγκεκριμένο αριθμό (Κεφαλικός αριθμός) δρομολογούνται σε μια 

προκαθορισμένη ομάδα εκπροσώπων (Hunt Group). Η κλήση μπορεί να μεταδοθεί ή να 

περιστραφεί μέσα στο σύνολο των εκπροσώπων μέχρι να βρεθεί ένας ελεύθερος 

εκπρόσωπος για να συνδεθεί ο καλών.  

 



Προκειμένου να επιλέξει τους εκπρόσωπους  που θα ειδοποιηθούν όταν λαμβάνεται μια 

κλήση στο Hunt Group, η υπηρεσία χτίζει μια λίστα με διαθέσιμους βασισμένη στον 

επιλεγμένο αλγόριθμο κατανομής για την ομάδα. Ανεξάρτητα από τον επιλεγμένο 

αλγόριθμο, αν ο εκπρόσωπος  που επιλέγεται δεν μπορεί να απαντήσει την κλήση, η 

υπηρεσία του Hunt Group θα προσπαθήσει να επιλέξετε έναν άλλο εκπρόσωπο. Αυτή η 

διαδικασία συνεχίζεται έως ότου απαντηθεί η κλήση ή η λίστα των εκπροσώπων έχει 

εξαντληθεί. Στην  τελευταία περίπτωση, η υπηρεσία θα εφαρμόσει μια ενέργεια 

υπερχείλισης στην κλήση. 

Υπάρχουν πέντε αλγόριθμοι  διανομής μεταξύ των εκπροσώπων σε ένα Hunt Group. 

 Multiringing: Όλα οι εκπρόσωποι της ομάδας ειδοποιούνται ταυτόχρονα. Αν 

δεν υπάρχουν διαθέσιμοι εκπρόσωποι, θα υπάρξουν αλλεπάλληλες απόπειρες 

με βάση την καθορισμένη σειρά των εκπροσώπων. Αυτός ο αλγόριθμος 

επιτρέπει την απάντηση κλήσεων στο μικρότερο χρονικό διάστημα. 

 

 Πρώτος: Η κλήση πρώτα αποστέλλεται στον πρώτο εκπρόσωπο της λίστας. 

Αν αυτός ο εκπρόσωπος είναι απασχολημένος η κλήση πηγαίνει στον επόμενο 

εκπρόσωπο, και ούτω καθεξής μέσα στη λίστα των εκπρόσωπων.  

 

 Περισσότερο ελεύθερος: Η κλήση πρώτα αποστέλλεται στον εκπρόσωπο που 

έχει μείνει ελεύθερος για περισσότερη ώρα. Αν αυτός είναι απασχολημένος (ή 

δεν απαντήσει) το τηλέφωνο του επόμενου περισσότερου ελεύθερου 

εκπρόσωπου χτυπάει, κ.λπ. 

 

 Επόμενο: Παρόμοιος με τον Πρώτο αλγόριθμο. Εδώ όμως, η υπηρεσία 

θυμάται τον τελευταίο εκπρόσωπο που απάντησε σε μια κλήση και επιλέγει 

τον επόμενο διαθέσιμο στη λίστα. Αυτός αλγόριθμος παρέχει μια ομοιόμορφη 

κατανομή των κλήσεων μεταξύ των εκπρόσωπων. 

 

 Ο πιο ειδικευμένος: Η κλήση πρώτα αποστέλλεται στον εκπρόσωπο που είναι 

περισσότερο ειδικευμένος , αν αυτός δεν απαντήσει πάει στον επόμενο και 

ούτω καθεξής με βάσει τον βαθμό ειδίκευσης του καθενός, που έχει οριστεί 

από τον διαχειριστή της εταιρείας. Αυτός ο αλγόριθμος κάνει τους 

εκπρόσωπους με μεγαλύτερη ειδίκευση να λαμβάνουν περισσότερες κλήσεις 

από αυτούς με χαμηλότερη ειδίκευση. 

Η συσκευή του εκπρόσωπου μπορεί να είναι ένα απλό κινητό τηλέφωνο, ένα απλό σταθερό 

τηλέφωνο, ένα IP phone, ένα PC client ή οποιοσδήποτε συνδυασμός αυτών. 

Ως προς τον έλεγχο της υπηρεσίας αυτής, τόσο ο αρχικός ορισμός των συνδεδεμένων 

εκπρόσωπων όσο και ο καθορισμός της δρομολόγησης κλήσεων μεταξύ τους, γίνεται από 

διαχειριστή της εταιρείας από το web portal της υπηρεσίας. Οι εκπρόσωποι μπορούν με την 

χρήση οποιασδήποτε από τις συσκευές τους (κινητό, PC, IP phone) να συνδεθούν – 

αποσυνδεθούν στο Hunt Group.  



Παρακάτω θα δούμε πως δημιουργείτε και ρυθμίζετε την υπηρεσία Hunt Group. 

Στην αρχική οθόνη εμφανίζονται τα Hunt Groups που έχετε δημιουργήσει. 

 

Για την δημιουργία Hunt Group πατήστε Προσθήκη και το παρακάτω μενού θα εμφανιστεί. 

 

 

Αρχικά συμπληρώστε τον Κεφαλικό αριθμό και το Όνομα του Hunt Group. Επίσης ρυθμίστε 

την γλώσσα που θα ακούγονται οι ανακοινώσεις, την κατάσταση του αλλά και τον 

αλγόριθμο διανομής των εισερχόμενων κλήσεων. 

 

 



Στην συνέχεια πηγαίνετε στην παρακάτω καρτέλα: 

 

 

 

Εδώ επιλέξτε τον χρόνο προετοιμασίας των εκπροσώπων, την παρουσίαση των κλήσεων 

στους εκπροσώπους, το χρονικό όριο μη απάντησης πριν απορρίψει την εισερχόμενη 

κλήση, το μήνυμα υποδοχής καθώς και την περίοδο επανάληψής του. 

  



Στην επόμενη καρτέλα επιλέξτε τις προκαθορισμένες ενέργειες για τις παρακάτω 

περιπτώσεις: 

 Όταν δεν υπάρχουν διαθέσιμοι εκπρόσωποι 

 Όταν όλοι οι εκπρόσωποι είναι κατειλημμένοι 

 Όταν το Hunt Group είναι κλειστό 

 Όταν οι κλήση γίνετε σε ώρα εκτός εργασίας 

 

 

  



Στην επόμενη καρτέλα προσθέστε τους εκπροσώπους που επιθυμείτε στο Hunt Group. 

 

Εισάγετε την διεύθυνση του εκπροσώπου επιλέξτε το επίπεδο επιδεξιοτήτων και πατήστε 

προσθήκη. 

 

Στην συνέχεια προσθέστε τους υπόλοιπους.  

 

 

 

Όταν ολοκληρώσετε την διαδικασία πατήστε Αποδοχή. 

 

Έτσι έχετε δημιουργήσει το Hunt Group που επιθυμείτε. 

  



Ουρά κλήσεων 

 

Η Ουρά κλήσεων προσφέρει στους καλούντες σας την επιλογή να αναμείνουν στο 

τηλέφωνο, ενώ περιμένουν έναν εκπρόσωπό σας να απαντήσει. Ακόμα, σας επιτρέπει να 

χαρτογραφήσετε την υπηρεσία με οποιοδήποτε συνδυασμό κατεύθυνσης κλήσεων, 

μουσική σε αναμονή, προσωποποιημένα μηνύματα και πληροφορίες για την επιχείρησή 

σας. Είναι μια καλή επαγγελματική εμπειρία για τους καλούντες - βοηθώντας σας να 

ελαχιστοποιήσετε τον αριθμό των αναπάντητων κλήσεων, φωνητικών μηνυμάτων και, 

μερικές φορές, χαμένων ευκαιριών. 

Η Ουρά κλήσεων έχει βοηθήσει τις επιχειρήσεις να διαχειρίζονται μεγάλο όγκο κλήσεων με 

περιορισμένο προσωπικό, με αποδοτικότητα  που εκτιμούν οι εταιρείες. Πλέον, είναι 

εύκολο να την προσαρμόσετε και να την ρυθμίσετε μέσω του One Net GUI, ώστε να 

μπορείτε να εξορθολογήσετε την λειτουργία της επιχείρησης σας με συγκεκριμένες 

προτροπές και μηνύματα που θα σας βοηθήσουν να ανταποκριθείτε στις προσδοκίες των 

πελατών σας. 

 

 



Πως δουλεύει 

Η Ουρά κλήσεων εφαρμόζεται σε μια συγκεκριμένη επέκταση τηλέφωνου. Εσείς ρυθμίζετε 

την ουρά χρησιμοποιώντας τις επιλογές και προτροπές μηνυμάτων για τον τρόπο που θα 

κατευθυνθούν οι κλήσεις προς τον κατάλληλο εκπρόσωπο. Οι εκπρόσωποι που έχουν 

ανατεθεί σε μια ουρά κλήσεων μπορούν να συνδεθούν και να αποσυνδεθούν όταν το 

επιθυμούν. Όταν ένας πελάτης κάνει μια κλήση στον κεφαλικό αριθμό, αυτή θα 

δρομολογηθεί μέσω της ακολουθίας που έχει ορίσει ο διαχειριστής εκ των προτέρων, έως 

ότου απαντηθεί από έναν εκπρόσωπο.  

Υπάρχουν πέντε αλγόριθμοι  διανομής μεταξύ των εκπροσώπων σε ένα Hunt Group. 

 Multiringing: Όλα οι εκπρόσωποι της ομάδας ειδοποιούνται ταυτόχρονα. Αν δεν 

υπάρχουν διαθέσιμοι εκπρόσωποι, θα υπάρξουν αλλεπάλληλες απόπειρες με βάση 

την καθορισμένη σειρά των εκπροσώπων. Αυτός ο αλγόριθμος επιτρέπει την 

απάντηση κλήσεων στο μικρότερο χρονικό διάστημα. 

 

 Πρώτος: Η κλήση πρώτα αποστέλλεται στον πρώτο εκπρόσωπο της λίστας. Αν αυτός 

ο εκπρόσωπος είναι απασχολημένος η κλήση πηγαίνει στον επόμενο εκπρόσωπο, 

και ούτω καθεξής μέσα στη λίστα των εκπρόσωπων.  

 

 Περισσότερο ελεύθερος: Η κλήση πρώτα αποστέλλεται στον εκπρόσωπο που έχει 

μείνει ελεύθερος για περισσότερη ώρα. Αν αυτός είναι απασχολημένος (ή δεν 

απαντήσει) το τηλέφωνο του επόμενου περισσότερου ελεύθερου εκπρόσωπου 

χτυπάει, κ.λπ. 

 

 Επόμενο: Παρόμοιος με τον Πρώτο αλγόριθμο. Εδώ όμως, η υπηρεσία θυμάται τον 

τελευταίο εκπρόσωπο που απάντησε σε μια κλήση και επιλέγει τον επόμενο 

διαθέσιμο στη λίστα. Αυτός αλγόριθμος παρέχει μια ομοιόμορφη κατανομή των 

κλήσεων μεταξύ των εκπρόσωπων. 

 

 Ο πιο ειδικευμένος: Η κλήση πρώτα αποστέλλεται στον εκπρόσωπο που είναι 

περισσότερο ειδικευμένος , αν αυτός δεν απαντήσει πάει στον επόμενο και ούτω 

καθεξής με βάσει τον βαθμό ειδίκευσης του καθενός, που έχει οριστεί από τον 

διαχειριστή της εταιρείας. Αυτός ο αλγόριθμος κάνει τους εκπρόσωπους με 

μεγαλύτερη ειδίκευση να λαμβάνουν περισσότερες κλήσεις από αυτούς με 

χαμηλότερη ειδίκευση. 

Η συσκευή του εκπρόσωπου μπορεί να είναι ένα απλό κινητό τηλέφωνο, ένα απλό σταθερό 

τηλέφωνο, ένα IP phone, ένα PC client ή οποιοσδήποτε συνδυασμός αυτών. 

Ως προς τον έλεγχο της υπηρεσίας αυτής, τόσο ο αρχικός ορισμός των συνδεδεμένων 

εκπρόσωπων όσο και ο καθορισμός της δρομολόγησης κλήσεων μεταξύ τους, γίνεται από 

διαχειριστή της εταιρείας από το web portal της υπηρεσίας. Οι εκπρόσωποι μπορούν να 

συνδεθούν – αποσυνδεθούν στην Ουρά κλήσεων μέσω του web portal της υπηρεσίας.  



Παρακάτω θα δούμε πώς θα δημιουργήσετε και θα ρυθμίσετε μια Ουρά κλήσεων. Στην 

αρχική οθόνη βλέπετε τις Ουρές κλήσεων που έχετε δημιουργήσει. 

 

 

 

Για την δημιουργία Ουράς κλήσεων πατήστε Προσθήκη και το παρακάτω μενού θα 

εμφανιστεί.  

 



Αρχικά συμπληρώστε τον Κεφαλικό αριθμό και το Όνομα της Ουράς κλήσεων. Επίσης 

ρυθμίστε την γλώσσα που θα ακούγονται οι ανακοινώσεις, την κατάσταση της αλλά και τον 

αλγόριθμο διανομής των εισερχόμενων κλήσεων. 

Στην συνέχεια πηγαίνετε στην παρακάτω καρτέλα. 

Μπορείτε να επιλέξετε τον μέγιστο αριθμό κλήσεων στην ουρά, τον μέγιστο χρόνο 

αναμονής στην ουρά, την ανακοίνωση που θα ακούγετε κατά την είσοδο στην ουρά, τον 

χρόνο προετοιμασίας των εκπροσώπων, την παρουσίαση των κλήσεων στους 

εκπροσώπους, τον αριθμό κλήσεων για τον υπολογισμό του μέσου όρου αναμονής, το 

μήνυμα υποδοχής καθώς και την περίοδο επανάληψής του. 

 

 

 



Στην επόμενη καρτέλα επιλέγετε τις προκαθορισμένες ενέργειες για τις παρακάτω 

περιπτώσεις: 

 Όταν δεν υπάρχουν διαθέσιμοι εκπρόσωποι 

 Όταν η Ουρά κλήσεων είναι κλειστή 

 Όταν οι κλήση γίνετε σε ώρα εκτός εργασίας 

 Όταν ο ανώτατος αριθμός κλήσεων στην ουρά έχει επιτευχθεί 

 Όταν ο μέγιστος χρόνος αναμονής στην ουρά έχει επιτευχθεί 

 

 

 

 



Στην επόμενη καρτέλα προσθέστε τους εκπροσώπους που επιθυμείτε στην Ουρά κλήσεων. 

Εισάγετε την διεύθυνση του εκπροσώπου επιλέξτε το επίπεδο επιδεξιοτήτων και πατήστε 

προσθήκη. 

Στην συνέχεια προσθέστε τους υπόλοιπους. 

Ακόμα διαλέξτε τα επίπεδα προτεραιότητας που επιθυμείτε για την ουρά κλήσεων καθώς 

και τον προτιμώμενο εκπρόσωπο για να λαμβάνει τις κλήσεις. 

 

 

Όταν ολοκληρώσετε την διαδικασία πατήστε Αποδοχή. 

Έτσι έχετε δημιουργήσει την Ουρά κλήσεων που επιθυμείτε.  



Κονσόλα διαχείρισης 

Η υπηρεσία τηλεφωνικού κέντρου μπορεί να θεωρηθεί ως επέκταση της ουράς κλήσεων. Οι 

εκπρόσωποι που είναι συνδεδεμένοι στο τηλεφωνικό κέντρο  μπορούν να 

χρησιμοποιήσουν την διεπαφή που έχει δημιουργηθεί για τους υπολογιστές τους για να 

ελέγχουν και να διαχειρίζονται τις κλήσεις που φθάνουν στον κεφαλικό αριθμό της 

εταιρείας σε πραγματικό χρόνο. Αυτό το χαρακτηριστικό του τηλεφωνικού κέντρου είναι 

που το διαφοροποιεί από την υπηρεσία Ουράς κλήσεων. 

Αυτή η υπηρεσία είναι η πιο ολοκληρωμένη του Ομίλου υπηρεσιών ομάδας και 

συμπληρώνει τις υπηρεσίες Hunt Group, Ουρά κλήσεων.  

Μπορεί να χρησιμοποιηθεί σε περιβάλλοντα τηλεφωνικών κέντρων και είναι 

προσανατολισμένη να έχει ισοδύναμες λειτουργικότητες με ένα PBX. Ωστόσο, παρέχεται 

μέσω των cloud υπηρεσιών του One Net, επιτρέποντας την αντικατάσταση του φυσικού 

ΡΒΧ από εταιρείες. 

 



Πως δουλεύει 

Η υπηρεσία Τηλεφωνικού κέντρου εφαρμόζεται σε μια συγκεκριμένη επέκταση τηλέφωνου. 

Εσείς την ρυθμίζετε χρησιμοποιώντας τις επιλογές και προτροπές μηνυμάτων για τον τρόπο 

που θα κατευθυνθούν οι κλήσεις προς τον κατάλληλο εκπρόσωπο. Οι εκπρόσωποι που 

έχουν ανατεθεί σε ένα τηλεφωνικό κέντρο μπορούν να συνδεθούν και να αποσυνδεθούν 

όταν το επιθυμούν. Όταν ένας πελάτης κάνει μια κλήση στον κεφαλικό αριθμό, αυτή θα 

δρομολογηθεί μέσω της ακολουθίας που έχει ορίσει ο διαχειριστής εκ των προτέρων, έως 

ότου απαντηθεί από έναν εκπρόσωπο.  

Υπάρχουν τέσσερεις αλγόριθμοι  διανομής μεταξύ των εκπροσώπων σε ένα Hunt Group. 

 Multiringing: Όλα οι εκπρόσωποι της ομάδας ειδοποιούνται ταυτόχρονα. Αν δεν 

υπάρχουν διαθέσιμοι εκπρόσωποι, θα υπάρξουν αλλεπάλληλες απόπειρες με βάση 

την καθορισμένη σειρά των εκπροσώπων. Αυτός ο αλγόριθμος επιτρέπει την 

απάντηση κλήσεων στο μικρότερο χρονικό διάστημα. 

 

 Πρώτος: Η κλήση πρώτα αποστέλλεται στον πρώτο εκπρόσωπο της λίστας. Αν αυτός 

ο εκπρόσωπος είναι απασχολημένος η κλήση πηγαίνει στον επόμενο εκπρόσωπο, 

και ούτω καθεξής μέσα στη λίστα των εκπρόσωπων.  

 

 Περισσότερο ελεύθερος: Η κλήση πρώτα αποστέλλεται στον εκπρόσωπο που έχει 

μείνει ελεύθερος για περισσότερη ώρα. Αν αυτός είναι απασχολημένος (ή δεν 

απαντήσει) το τηλέφωνο του επόμενου περισσότερου ελεύθερου εκπρόσωπου 

χτυπάει, κ.λπ. 

 

 Επόμενο: Παρόμοιος με τον Πρώτο αλγόριθμο. Εδώ όμως, η υπηρεσία θυμάται τον 

τελευταίο εκπρόσωπο που απάντησε σε μια κλήση και επιλέγει τον επόμενο 

διαθέσιμο στη λίστα. Αυτός αλγόριθμος παρέχει μια ομοιόμορφη κατανομή των 

κλήσεων μεταξύ των εκπρόσωπων. 

 

Ο έλεγχος και η διαχείριση των κλήσεων που φθάνουν στον κεφαλικό αριθμό της εταιρείας 

γίνετε σε πραγματικό χρόνο από τους συνδεδεμένους εκπροσώπους μέσω της διεπαφής 

(κονσόλα χειριστή).  

  



Παρακάτω θα δούμε πώς θα δημιουργήσετε και θα ρυθμίσετε την υπηρεσία τηλεφωνικού 

κέντρου. Στην αρχική οθόνη βλέπετε τα τηλεφωνικά κέντρα που έχετε δημιουργήσει. 

 

 

Για την δημιουργία ενός πατήστε Προσθήκη και το παρακάτω μενού θα εμφανιστεί.  

 

 

 

Αρχικά συμπληρώστε τον Κεφαλικό αριθμό και το Όνομα του τηλεφωνικού κέντρου. Επίσης 

ρυθμίστε την γλώσσα που θα ακούγονται οι ανακοινώσεις, την κατάσταση της αλλά και τον 

αλγόριθμο διανομής των εισερχόμενων κλήσεων. 

  



Στην συνέχεια πηγαίνετε στην παρακάτω καρτέλα. 

Μπορείτε να επιλέξετε τον μέγιστο αριθμό κλήσεων στην ουρά, τον μέγιστο χρόνο 

αναμονής στην ουρά, την ανακοίνωση που θα ακούγετε κατά την είσοδο στην ουρά, τον 

χρόνο προετοιμασίας των εκπροσώπων, την παρουσίαση των κλήσεων στους 

εκπροσώπους, τον αριθμό κλήσεων για τον υπολογισμό του μέσου όρου αναμονής, το 

μήνυμα υποδοχής, το μήνυμα κατά την είσοδο στην ουρά, την περίοδο επανάληψής του 

καθώς και το μήνυμα που ακούει ο καλών όταν έχετε παρκάρει την κλήση. 

 

  



 

  



Στην επόμενη καρτέλα επιλέγετε τις προκαθορισμένες ενέργειες για τις παρακάτω 

περιπτώσεις: 

 Όταν δεν υπάρχουν διαθέσιμοι εκπρόσωποι 

 Όταν το τηλεφωνικό κέντρο είναι κλειστό 

 Όταν οι κλήση γίνετε σε ώρα εκτός εργασίας 

 Όταν ο ανώτατος αριθμός κλήσεων στην ουρά έχει επιτευχθεί 

 Όταν ο μέγιστος χρόνος αναμονής στην ουρά έχει επιτευχθεί 

 

 
  



Στην επόμενη καρτέλα προσθέστε τους εκπροσώπους που επιθυμείτε στο Τηλεφωνικό 

κέντρο. 

Εισάγετε την διεύθυνση του εκπροσώπου επιλέξτε το επίπεδο επιδεξιοτήτων και πατήστε 

προσθήκη. 

Στην συνέχεια προσθέστε τους υπόλοιπους. 

Ακόμα διαλέξτε τα επίπεδα προτεραιότητας των εκπροσώπων που επιθυμείτε για το 

τηλεφωνικό κέντρο καθώς και τον προτιμώμενο εκπρόσωπο για να λαμβάνει τις κλήσεις. 

 

 

Όταν ολοκληρώσετε την διαδικασία πατήστε Αποδοχή. 

Έτσι έχετε δημιουργήσει το Τηλεφωνικό κέντρο που επιθυμείτε.  



Εκπρόσωποι 

 

Στο μενού αυτό βλέπετε τους τελικούς χρήστες της εταιρείας σας οι οποίοι είναι 

επιλεγμένοι ως εκπρόσωποι, καθώς και μπορείτε να δημιουργήσετε εκπροσώπους 

συνδεδεμένους σε επεκτάσεις της εταιρείας σας, έτσι ώστε να μπορείτε να τους συνδέσετε 

σε Ουρές κλήσεων, Hunt Groups κτλ. 

 

Πατώντας Προσθήκη εμφανίζεται η παρακάτω οθόνη όπου πρέπει να συμπληρώσετε τον 

αριθμό του εκπροσώπου (επέκταση) και το Όνομα. 

 

 

Στην συνέχεια πατήστε Αποδοχή για να ολοκληρώσετε την διαδικασία. Αφού 

δημιουργήσετε τον εκπρόσωπο πηγαίνετε στην ομαδική υπηρεσία που επιθυμείτε και 

προσθέστε τον. 

  



Παρουσίαση κεφαλικού αριθμού (CLI)  

 

Στην Παρουσίαση κεφαλικού αριθμού (CLI)  βλέπετε τους κεφαλικούς αριθμούς της 

εταιρείας σας όπως τους έχετε ορίσει. Έτσι έχετε την δυνατότητα να συνδέσετε τους 

εκπροσώπους της κάθε υπηρεσίας κάτω από τον κεφαλικό αριθμό της, ούτως ώστε να τον 

παρουσιάζουν στις εξερχόμενες κλήσεις τους. 

 

 

 

Για τον ορισμό ενός κεφαλικού αριθμού πατήστε προσθήκη. Η παρακάτω οθόνη θα 

εμφανιστεί. 

 

 

 

Συμπληρώστε τον Κεφαλικό αριθμό και επιλέξτε την υπηρεσία που αφορά. Στην συνέχεια 

πατήστε Αποδοχή. 



Για περαιτέρω ρύθμιση του κεφαλικού αριθμού επιλέξτε τον Κεφαλικό αριθμό που 

δημιουργήσατε και θα εμφανιστεί η παρακάτω οθόνη. 

 

 

 

Στην οθόνη αυτή βλέπετε τον κεφαλικό αριθμό και την κατάσταση του. Πηγαίνοντας στο 

Ημερολόγιο μπορείτε να ρυθμίσετε τις μέρες και ώρες που θα είναι ενεργός ο Κεφαλικός 

αριθμός.  

 

 

  



Συνεχίζοντας στην καρτέλα Μέλη προσθέστε τους χρήστες που θα εμφανίζουν τον 

συγκεκριμένο κεφαλικό αριθμό στις εξερχόμενες κλήσεις τους. 

 

 

 

Αφού προσθέσετε τους χρήστες που επιθυμείτε πατήστε Αποδοχή για να ολοκληρώσετε την 

διαδικασία. 

  



Ομάδα ανάληψης κλήσεων 

 

Η υπηρεσία Ομάδα ανάληψης κλήσεων επιτρέπει στους διαχειριστές να ρυθμίσουν ομάδες 

ανάληψης κλήσεων. Αφού ένας τελικός χρήστης γίνει μέλος μιας ομάδας ανάληψης 

κλήσεων, μπορεί να απαντήσει σε μια κλήση που γίνετε σε έναν χρήστη της ομάδας εκτός 

από το ίδιο. Όταν ένας χρήστης ακούσει μια εισερχόμενη κλήση να χτυπάει σε άλλον 

χρήστη, μπορεί να απαντήσει την κλήση από το δικό του τηλέφωνο, χρησιμοποιώντας την 

υπηρεσία ομάδας ανάληψης κλήσεων. 

Η υπηρεσία Ομάδα ανάληψης κλήσεων επιτρέπει στους χρήστες να απαντήσουν τις 

εισερχόμενες κλήσεις μέσα στη δική τους ομάδα. Παρακάτω θα δούμε πως δημιουργούμε 

μια Ομάδα ανάληψης κλήσεων. 

 

Πατώντας Προσθήκη η παρακάτω οθόνη εμφανίζεται, όπου μπορείτε να δημιουργήσετε 

την Ομάδα ανάληψης κλήσεων. 

 

Εισάγετε των κωδικό της Ομάδας( Στο πεδίο αυτό μπορείτε να βάλετε έναν κωδικό πχ το 22 

ή ότι άλλο θέλετε ώστε σε περίπτωση που ο χρήστης ανήκει σε πάνω από μια ομάδες να 

μπορεί να διαλέξει την κλήση από την αντίστοιχη ομάδα βάζοντας τον σωστό κωδικό) 

καθώς και το Όνομα και στην συνέχεια προσθέστε τους τελικούς χρήστες – επεκτάσεις που 

επιθυμείτε. Πατήστε Αποδοχή για να ολοκληρώσετε την διαδικασία.   



Προσαρμοσμένες ανακοινώσεις ομάδας 

 

Με την υπηρεσία Προσαρμοσμένες ανακοινώσεις ομάδας μπορείτε να προσθέσετε τις 

ανακοινώσεις που επιθυμείτε να ακούγονται στα: Hunt Group, Ουρές κλήσεων, Χειριστής 

τηλεφωνικού κέντρου. Οι μορφές αρχείων που υποστηρίζονται είναι: au, mp3, wav. και το 

όριο μεγέθους είναι 10000 Kb. 

 

Πατώντας προσθήκη η παρακάτω οθόνη εμφανίζεται: 

 

 

 

Στο παραπάνω μενού επιλέξτε την υπηρεσία που θα αφορά το αρχείο που θα προσθέσετε, 

την ανακοίνωση που θα αφορά καθώς και την ομάδα (υπάρχον Hunt Group, Ουρές 

κλήσεων, Χειριστής τηλεφωνικού κέντρου). Αφού τα συμπληρώσετε όλα αυτά επιλέξτε το 

αρχείο που επιθυμείτε να φορτώσετε, συμπληρώστε και το κείμενο το οποίο θα περιγράφει 

την εν λόγω ανακοίνωση και πατήστε Αποδοχή. 

  



Προσωποποιημένες ανακοινώσεις 

 

Στο μενού αυτό δημιουργείτε τις Προσωποποιημένες ανακοινώσεις που θέλετε να ακούν οι 

καλούντες σε μια σειρά από ομαδικές υπηρεσίες όπως: Hunt Group, Ουρές κλήσεων, 

Χειριστής τηλεφωνικού κέντρου. Οι μορφές αρχείων που υποστηρίζονται είναι: au, mp3, 

wav. και το όριο μεγέθους είναι 10000 Kb. 

 

 

 

Πατήστε Προσθήκη και θα εμφανιστεί η παρακάτω οθόνη. 

 

 

Επιλέξτε το επιθυμητό αρχείο, συμπληρώστε την Περιγραφή και πατήστε Αποδοχή. 

 

 

 



Auto-Attendant 

 

Ένας Auto-Attendant (ΑΑ) είναι ένα σύστημα τηλεφωνίας που μεταφέρει τις εισερχόμενες 

κλήσεις σε διάφορες επεκτάσεις της εταιρείας σας, όπως ορίζεται από τον καλούντα, χωρίς 

την παρέμβαση ενός ανθρώπου-χειριστή. Ένας Auto-Attendant μπορεί επίσης να 

ονομάζεται ένας εικονικός ρεσεψιονίστ. Οι περισσότεροι Ένας Auto-Attendants μπορούν να 

δρομολογήσουν κλήσεις σε σταθερά, κινητά τηλέφωνα, συσκευές VoIP, ή άλλους Auto-

Attendant. 

Ένας τυπικός AA προσφέρει στον καλών κλήσεις ένα μενού επιλογών στο οποίο μπορεί να 

απαντήσει πατώντας διάφορα πλήκτρα του τηλεφώνου του DTMF πληκτρολόγιο. Για 

παράδειγμα, ο ΑΑ μπορεί να χαιρετήσει τον καλών  με "Καλώς ήλθατε στην ΧΨ επιχείρηση. 

Για πωλήσεις, πατήστε 1. Για λογιστήριο, πατήστε 2. Για αποθήκη, πιέστε 3. Για άλλες 

ερωτήσεις, πιέστε 4. Για να ξανακούσετε το μενού επιλογών, πιέστε 5. Για να μιλήσετε με 

έναν αντιπρόσωπο εξυπηρέτησης πελατών, πιέστε 0 ή περιμένετε στην γραμμή. " 

Τυπικά βήματα AA δρομολόγησης περιλαμβάνουν: 

 μεταβιβάσεις κλήσεων σε συγκεκριμένες επεκτάσεις 

 προώθηση κλήσεων στον τηλεφωνητή 

 προώθηση κλήσεων προς ένα υπομενού 

 ακρόαση ηχογραφημένων μηνυμάτων 

 μεταφορά σε έναν συγκεκριμένο εκπρόσωπο της επιλογής σας ή τον εκπρόσωπο 

εξυπηρέτησης πελατών 

 δυνατότητα να επαναλάβετε τις επιλογές ενός συγκεκριμένου μενού και  

 επιλογή να τερματίσετε την κλήση.  

Μερικά συστήματα ΑΑ τελειώσουν τις κλήσεις αυτόματα, ή συνδέουν τους καλούντες σε 

έναν εκπρόσωπο, μετά από ένα προκαθορισμένο χρονικό διάστημα κατά το οποίο ο καλών 

δεν πατήσει κάποιο πλήκτρο. Ακόμα ο ΑΑ σας δίνει την δυνατότητα να δημιουργήσετε  

διαφορετικά μενού και διαδικασίες σε διάφορες ώρες της ημέρας.  

  



Ρύθμιση Auto-Attendant 

 

Στην καρτέλα αυτή βλέπετε τους Auto-Attendant που έχετε δημιουργήσει. 

 

 

 

Πατώντας Προσθήκη εμφανίζεται η παρακάτω οθόνη: 

 

 

 

 

Εδώ συμπληρώνετε τον όνομα του Auto-Attendant καθώς και τον μέγιστο αριθμό 

επεκτάσεων που θέλετε να έχει. Πατήστε αποδοχή για να ολοκληρώσετε την διαδικασία. 

  



Με το που ολοκληρωθεί η διαδικασία θα εμφανιστεί ο Auto-Attendant που δημιουργήσατε 

στην λίστα. 

 

Στην συνέχεια πηγαίνετε στο μενού Auto-Attendant επεκτάσεις για να δημιουργήσετε τις 

επεκτάσεις που θα είναι μέρος του Auto-Attendant. Πατήστε Προσθήκη και το παρακάτω 

μενού θα εμφανιστεί.  

 

Συμπληρώστε τον αριθμό που επιθυμείτε και πατήστε επικύρωση. 

Στην επόμενη καρτέλα επιλέξτε την προεπιλεγμένη ενέργεια για αυτή την επέκταση και 

πατήστε Αποδοχή. 

 

Επαναλάβετε την διαδικασία για να δημιουργήσετε όλες τις επεκτάσεις που θα είναι μέρος 

του Auto-Attendant και προχωρήστε στην ρύθμιση του.  



Για την ρύθμιση του επιλέξτε τον Auto-Attendant που δημιουργήσατε και θα εμφανιστεί η 

παρακάτω οθόνη: 

 

 

 

Εδώ μπορείτε να: 

 αλλάξετε το όνομα του Auto-Attendant 

 τροποποιήσετε την κατάσταση του 

 ρυθμίσετε την γλώσσα που θα ακούγονται οι ανακοινώσεις 

 επιλέξετε την προεπιλεγμένη ενέργεια 

 ρυθμίσετε τον κεφαλικό αριθμό του Auto-Attendant καθώς και 

 να ρυθμίσετε την χρονική ζώνη που είστε 

 

Εφόσον επιλέξετε να Παίζει κάποια ανακοίνωση στην προεπιλεγμένη ενέργεια θα ανοίξει 

ένα ακόμα μενού όπου θα επιλέξετε την ανακοίνωση που θα ανεβάσετε στο σύστημα για 

να ακούν οι πελάτες σας.  



Στην επόμενη καρτέλα θα ρυθμίσετε το Ημερολόγιο με βάση το οποίο θα λειτουργεί ο 

Auto-Attendant. Πιέστε το κουμπί Εναλλαγή στην λειτουργία επεξεργασίας για να 

μπορέσετε να ρυθμίσετε τις ώρες εργασίας και τις ώρες εκτός εργασίας.  

 

Στην συνέχεια πατήστε πάνω στην οθόνη σε κάποια ώρα που επιθυμείτε και θα ανοίξει το 

παρακάτω μενού. 

 

Επιλέξτε τον τύπο ωρών που επιθυμείτε, συμπληρώστε την περιγραφή και πατήστε 

Επεξεργασία για να ρυθμίσετε τις ώρες και τις μέρες που θα είναι ενεργός ο επιλεγμένος 

τύπος.  

  



Στο μενού που θα εμφανιστεί συμπληρώστε αρχικά την Έναρξη και το Τέλος αυτό του 

τύπου ωρών εργασίας. 

 

Στην συνέχεια επιλέξτε κάθε πότε θα επαναλαμβάνεται αυτή η ρύθμιση. 

 

Τέλος επιλέξτε την ημερομηνία έναρξης αλλά και την ημερομηνία λήξης, αν υπάρχει, και 

πατήστε αποδοχή. 

 

  



Στην επόμενη καρτέλα θα ρυθμίσετε τις ενέργειες που θα γίνουν κατά την ώρα εργασίας 

των υπαλλήλων της εταιρείας σας.  

Αρχικά επιλέξτε το αρχείο της ανακοίνωσης που θα ακούγεται κατά τις ώρες εργασίας. 

Αφού το επιλέξετε, πατήστε Ενημέρωση ούτως ώστε να φορτωθεί στην βάση. Στην 

συνέχεια επιλέξτε τις ενέργειες που θα κάνει ο Auto-Attendant με βάση τις επιλογές που 

έχετε δώσει στον πελάτη μέσω της ανακοίνωσης. Δηλαδή αν έχετε ανακοίνωση που λέει: 

πιέστε 1 για να συνδεθείτε … , πιέστε 2 για να συνδεθείτε… και ούτω καθεξής, 

συμπληρώστε τις επιλογές με βάση αυτές τις προτροπές.  

 

  



Αφού τις συμπληρώσετε επιλέξτε τους αριθμούς έναν έναν για να συμπληρώσετε τα 

απαραίτητα στοιχεία. Επιλέγοντας τον αριθμό το παρακάτω μενού εμφανίζεται, το οποίο 

σας προτρέπει να αποθηκεύσετε μια ανακοίνωση που θα ακούγεται όταν οι πελάτες σας 

επιλέξουν να συνδεθούν με αυτόν τον αριθμό. Αν δεν θέλετε να ακούγεται κάποια 

ανακοίνωση απλά πιέστε ενημέρωση. Κάντε την ίδια διαδικασία για όλους τους αριθμούς 

και συνεχίστε στην επόμενη καρτέλα. 

 

  

Κάντε την ίδια διαδικασία για όλους τους αριθμούς και συνεχίστε στην επόμενη καρτέλα. 

  



Η καρτέλα αυτή αναφέρεται στις ενέργειες που θα γίνουν κατά τις ώρες εκτός εργασίας. 

Αρχικά επιλέξτε μια ανακοίνωση που θα ακούγεται αυτές τις ώρες. Αφού την επιλέξετε, 

πατήστε Ενημέρωση ούτως ώστε να φορτωθεί στην βάση. Στην συνέχεια επιλέξτε τις 

ενέργειες που θα κάνει ο Auto-Attendant με βάση τις επιλογές που έχετε δώσει στον 

πελάτη μέσω της ανακοίνωσης. Δηλαδή αν έχετε ανακοίνωση που λέει: πιέστε 1 για να 

συνδεθείτε … , πιέστε 2 για να συνδεθείτε… και ούτω καθεξής, συμπληρώστε τις επιλογές 

με βάση αυτές τις προτροπές. Αν δεν έχετε κάποιο μενού επιλογών και απλά ενημερώνετε 

τον πελάτη ότι η επιχείρησή σας είναι κλειστή απλά συνεχίστε στο επόμενο μενού. 

Ειδάλλως , συνεχίστε ρυθμίζοντας τις επιλογές όπως κάνατε και για τις ώρες εργασίας στο 

προηγούμενο μενού. 

 

 

Αφού ολοκληρώσετε την διαδικασία προχωρήστε στην επόμενη καρτέλα. 

  



Στην καρτέλα Δέντρο δοκιμής απλά επιλέξτε μια ανακοίνωση και πατήστε ενημέρωση έτσι 

ώστε να μπορέσετε να ολοκληρώσετε την διαδικασία δημιουργίας Auto-Attendant. 

 

 

 

Τέλος πατήστε Ολοκληρώθηκε για να αποθηκευτούν οι ρυθμίσεις που κάνατε. 

  



Με την ολοκλήρωση της διαδικασίας θα εμφανιστεί η παρακάτω οθόνη. Επιλέξτε τον  Auto-

Attendant  που επιθυμείτε και πατήστε Αποστολή χρόνου εργασίας, Αποστολή χρόνου 

εκτός εργασίας και τέλος Αποστολή δέντρου δοκιμής. 

 

 

Αφού το κάνετε αυτό θα δείτε ότι θα αλλάξουν οι ρυθμίσεις στην οθόνη και θα γίνουν όπως 

βλέπετε παρακάτω. 

 

Τώρα ο Auto-Attendant  που δημιουργήσατε είναι έτοιμος να λειτουργήσει. 

 



Πληροφορίες εταιρείας 
 

Παράμετροι VPN -> VPN Ρύθμιση 

 

 

Στο μενού αυτό βλέπετε έναν αριθμό ρυθμίσεων που αφορούν την εταιρεία σας. 

 Γενικές ρυθμίσεις: 

 

 

Στις γενικές ρυθμίσεις βλέπετε την ονομασία της εταιρείας σας, ενώ έχετε την δυνατότητα 

να αλλάξετε το email επικοινωνίας αλλά και την γλώσσα των ανακοινώσεων.  



 Χαρακτηριστικά: 

 

 

Στο μενού «Χαρακτηριστικά» έχετε την δυνατότητα να ρυθμίσετε τον αριθμό που θα 

παρουσιάζεται στον καλούντα αλλά και την μορφή που θα έχει η ταυτότητα καλούντος. 

Επίσης, μπορείτε να δείτε αν έχετε ενεργοποιημένες μια σειρά από υπηρεσίες στην 

εταιρεία σας όπως: Εκτροπή κλήσεων, εναλλαγή κλήσεων κ.α. 

  



 Φραγή χειριστή: 

 

 

Τέλος στο μενού αυτό βλέπετε τυχόν ενεργοποιημένες φραγές που ισχύουν για την 

εταιρεία σας. 

  



Εταιρεία και επεκτάσεις ->  Διαχείριση ομάδων -> Ρύθμιση 

 

Στην οθόνη αυτή βλέπετε το όνομα της εταιρείας μας καθώς και την περιγραφή, η οποία 

δηλώνει το μέσο πρόσβασης σας στην υπηρεσία One Net. 

 

 

Πατώντας πάνω στην εταιρεία ανοίγει η παρακάτω οθόνη: 

 

Στην οθόνη αυτή εκτός από το να δείτε το όνομα της εταιρείας και την περιγραφή που 

αναφέραμε παραπάνω, μπορείτε να τροποποιήσετε την γλώσσα ανακοινώσεων καθώς και 

την παρουσίαση αριθμού για τις εσωτερικές κλήσεις. Τέλος, μπορείτε να επιλέξετε έναν 

διακριτικό τόνο κουδουνίσματος για διάφορες κατηγορίες κλήσεων. 



Εταιρεία και επεκτάσεις ->  Διαχείριση επεκτάσεων-> Ατομικές επεκτάσεις 

 

Στις Ατομικές επεκτάσεις εμφανίζονται όλες οι επεκτάσεις τις εταιρείας σας, καθώς επίσης 

και ο σύντομος αριθμός για όποια από τις επεκτάσεις έχει έναν καθορισμένο. 

 

 

 

  



Πατώντας σε μια από τις επεκτάσεις εμφανίζεται η παρακάτω οθόνη: 

 

 

Στο μενού που εμφανίζεται βλέπετε κάποιες πληροφορίες σχετικά με την επέκταση αυτή 

ενώ σας δίνετε και η δυνατότητα να αλλάξετε την γλώσσα ανακοινώσεων για την επέκταση 

αυτή. 

Στην επόμενη καρτέλα μπορείτε να τροποποιήσετε την παρουσίαση του αριθμού αυτού για 

εσωτερικές κλήσεις , καθώς και να δείτε αν έχει αναγνώριση κλήσεων αλλά και να την 

αφαιρέσετε. 

 



Τέλος, μπορείτε να δείτε τους αγαπημένους αριθμούς αυτής της επέκτασης, αλλά και να 

τους τροποποιήσετε. 

 

 

  



Εταιρεία και επεκτάσεις ->  Διαχείριση επεκτάσεων -> Εικονικές επεκτάσεις 

 

Στην οθόνη αυτή εμφανίζονται οι εικονικές επεκτάσεις που ανήκουν στην εταιρεία σας. 

Οι εικονικές επεκτάσεις είναι αριθμοί οι οποίοι προσθέτετε στην εταιρεία σας και μπορείτε 

να τους καλέσετε με ενδοεταιρική χρέωση- δωρεάν, αλλά και με χρήση σύντομου κωδικού. 

 

 

 

Για να προσθέσετε μια εικονική επέκταση πατήστε Προσθήκη και θα εμφανιστεί η 

παρακάτω οθόνη. 

 

 

Στο μενού που εμφανίζεται συμπληρώστε τον αριθμό που επιθυμείτε, ενώ αν θέλετε 

συμπληρώστε και τον σύντομο κωδικό και πατήστε Αποδοχή. 

  



Εταιρεία και επεκτάσεις ->  Σταθερές συνδέσεις-> PBX 

 

 

 

  



Φραγές  

Ρυθμίσεις φραγής 

 

Στην καρτέλα αυτή εμφανίζονται οι φραγές που έχετε δημιουργήσει στην εταιρεία μας. 

 

 

 

  



Για να προσθέσετε μια φραγή επιλέξτε Προσθήκη και θα εμφανιστεί η παρακάτω οθόνη, 

 

Στην οθόνη αυτή συμπληρώστε τα απαιτούμενα στοιχεία της φραγής (όνομα, τύπο 

υπηρεσίας που αφορά, τύπος φραγής, τύπους κλήσεων που αφορά), καθώς και προσθέστε 

τις λίστες αριθμών που αφορά αυτή η φραγή. Πατήστε Αποδοχή και η φραγή αποθηκεύεται 

και εμφανίζεται στην λίστα με τις φραγές. 

  



Σενάρια φραγής 

 

Στην καρτέλα αυτή εμφανίζονται τα σενάρια  φραγών που έχετε δημιουργήσει στην 

εταιρεία σας. 

 

Για να προσθέσετε ένα σενάριο φραγής επιλέξτε Προσθήκη και η παρακάτω οθόνη θα 

εμφανιστεί.

 

 

Για την δημιουργία σεναρίου φραγής σας δίνετε η δυνατότητα να δημιουργήσετε μια νέα 

φραγή ή να επιλέξετε από μια ήδη υπάρχουσα. Αφού ολοκληρώσετε την διαδικασία 

σύμφωνα με την επιθυμία σας προχωράτε στην επόμενη καρτέλα. 

  



Στην καρτέλα αυτή επιλέξτε τις κλήσεις που θα αφορά η φραγή (εισερχόμενες- 

εξερχόμενες), την τοποθεσία που θα ισχύει η φραγή, καθώς και την εταιρεία που θα ισχύει, 

μόνο για τις περιπτώσεις που είστε διαχειριστές σε πάνω από μια εταιρεία. 

 

 

 

Αφού συμπληρώσετε τα πεδία σύμφωνα με την επιθυμία σας πατήστε Αποδοχή για να 

αποθηκευτεί το σενάριο. 

Μετά την ολοκλήρωση της διαδικασίας το σενάριο εμφανίζεται στην λίστα. 

 

 



Λίστες αριθμών 

 

Στο μενού αυτό εμφανίζονται οι Λίστες αριθμών που έχετε δημιουργήσει στην εταιρεία 

σας. Οι λίστες αυτές χρησιμοποιούνται στα σενάρια φραγής, και περιέχουν αριθμούς οι 

σειρές αριθμών πάνω στους οποίους θέλετε να εφαρμόσετε κάποιου είδους φραγή. 

 

 

 

Για να δημιουργήσετε μια λίστα πατήστε Προσθήκη και το παρακάτω μενού θα εμφανιστεί. 

Συμπληρώστε το όνομα της λίστας, μια μικρή περιγραφεί και στην συνέχεια προσθέστε 

τους αριθμούς οι τις σειρές αριθμών που επιθυμείτε (μπροστά από τους αριθμούς πρέπει 

να βάλετε L ). 

 

 

 

Τέλος πατήστε Αποδοχή για να αποθηκευτεί η λίστα. 

 



Δικαιώματα σύνδεσης – Διαχείριση λογαριασμών   

Δημιουργία λογαριασμών 

 

Στην Δημιουργία λογαριασμών εμφανίζονται όλοι οι λογαριασμοί που ανήκουν στην 

εταιρεία σας. 

 

 

 

 

 

Όπως βλέπετε στην εικόνα έχει τους λογαριασμούς των τελικών χρηστών που έχετε 

δημιουργήσει αλλά και τον λογαριασμό που σας δίνετε κατά την δημιουργία της εταιρείας 

για να φτιάξετε τον εταιρικό κατάλογο. 

 

 

  



Πατώντας προσθήκη μπορείτε να δημιουργήσετε έναν καινούριο λογαριασμό. Η παρακάτω 

οθόνη εμφανίζεται. 

 

 

 

Συμπληρώστε τα στοιχεία του τελικού χρήστη που απαιτούνται και προχωρήστε στην 

επόμενη καρτέλα. 

Στην καρτέλα αυτή επιλέξτε το VPN στο οποίο θα έχει πρόσβαση ο νέος χρήστης καθώς και 

τον τύπο του νέου χρήστη. Αφού επιλέξετε τον τύπο πατήστε προσθήκη για να μπορέσετε 

να συνεχίσετε. 

  



 

Αν επιλέξετε να δημιουργήσετε έναν τελικό χρήστη θα εμφανιστεί το παρακάτω πεδίο 

ούτος ώστε να συνδεθεί αυτός ο λογαριασμό με κάποιον ήδη υπάρχοντα χρήστη. 

 

 



Αφού επιλέξετε τον χρήστη πατήστε προσθήκη και συνεχίστε στην επόμενη καρτέλα. 

 

 

 

 

 

 

Στην καρτέλα αυτή επιλέξτε τις υπηρεσίες και τις δυνατότητες που δίνετε σε αυτόν τον 

τελικό χρήστη. Αφού ολοκληρώσετε την διαδικασία πατήστε Αποδοχή για να δημιουργηθεί 

αυτός ο λογαριασμός. 

  



Κωδικοί πρόσβασης  

 

Από το μενού Αλλαγή κωδικού πρόσβασης μπορείτε να αλλάξετε των κωδικό πρόσβασης 

για τον λογαριασμό σας. 

 

 

 

Αφού συμπληρώσετε τα πεδία πατήστε Αποδοχή για να ολοκληρωθεί η διαδικασία. 

 

Τελικός χρήστης 

Υπηρεσίες Εισερχόμενων κλήσεων 

Πως χτυπάνε οι συσκευές μου 

Όταν συνδεθείτε με έναν λογαριασμό τελικού χρήστη η πρώτη οθόνη που βλέπετε είναι η 

παρακάτω. 

Με την υπηρεσία “Πως χτυπάνε οι συσκευές μου” μπορείτε να ρυθμίσετε τον τρόπο που οι 

εισερχόμενες κλήσεις παρουσιάζονται στον τελικό χρήστη. Επιτρέπει να ρυθμίσετε ποιες 

συσκευές αλλά και με ποια σειρά θα χτυπάνε όταν ο τελικός χρήστης καλείται. Οι επιλογές 

που έχετε είναι οι εξής: 

 Παράλληλα (όποιον αριθμό μου και να καλέσουν όλες οι συσκευές σας χτυπάνε 

παράλληλα) 

 Σε ακολουθία η μία μετά την άλλη (όποιον αριθμό μου και να καλέσουν οι 

συσκευές σας χτυπάνε η μια μετά την άλλη) 

 Σε ακολουθία ορισμένη από εμένα, όπου ρυθμίζετε εσείς τον τρόπο και την σειρά 

που επιθυμείτε να χτυπάνε οι συσκευές σας. 



 

Παρακάτω θα δώσουμε κάποια ενδεικτικά παραδείγματα για την ρύθμιση: Σε ακολουθία 

ορισμένη από εμένα, όπου ρυθμίζετε εσείς τον τρόπο και την σειρά που επιθυμείτε να 

χτυπάνε οι συσκευές σας. 

1) Όταν σας καλούν στο σταθερό χτυπάει ταυτόχρονα το σταθερό και το κινητό και 

όταν σας καλούν στο κινητό χτυπάει μόνο το κινητό. 



 

 

Για να γίνει η παραπάνω ρύθμιση στο σταθερό πηγαίνετε και επιλέξτε να χτυπάει το κινητό 

και μετά από 0 δευτερόλεπτα να χτυπάει και το σταθερό (δηλαδή χτυπάνε παράλληλα). 

Αντίθετα στο κινητό επιλέξτε να χτυπάει μεμονωμένα (δηλαδή όταν σας καλούν στο κινητό 

χτυπάει μόνο το κινητό). Με την ρύθμιση αυτή δεν χάνετε καμία κλήση, ακόμα και όταν 

βρισκόσαστε εκτός γραφείου.  



Μήνυμα απουσίας 

 

Με το μήνυμα απουσίας ενημερώνετε τον καλούντα σχετικά με την διαθεσιμότητά σας. 

Μετά την ακρόαση της επιλεγμένης ανακοίνωσης οι κλήσεις θα προωθούνται στον 

τηλεφωνητή. 

 

 

 

 

Μπορείτε να διαλέξετε από το αναδυόμενο μενού το μήνυμα απουσίας που θέλετε να 

αναπαραχθεί στον καλούντα. Αφού διαλέξετε το μήνυμα που επιθυμείτε, επιλέξτε στο 

Ενεργό και πατήστε Αποδοχή για να αποθηκευτεί η αλλαγή που κάνατε. 

Για να απενεργοποιήσετε την υπηρεσία αποεπιλέξτε το Ενεργό και πατήστε Αποδοχή. 

  



Προώθηση κλήσεων 

 

Η Προώθηση κλήσεων είναι μια υπηρεσία τερματισμού που εκτρέπει τις εισερχόμενες 

κλήσεις σε άλλη διεύθυνση προορισμού για λογαριασμό του καλούμενου συνδρομητή.  

 

Πατώντας πάνω στο Κινητό θα ανοίξει το αναδυόμενο μενού για να ρυθμίσετε τις 

προωθήσεις κλήσεων. 

Σας δίνετε η δυνατότητα να ρυθμίσετε την προώθηση κλήσεων για τις περιπτώσεις:  

 Προώθηση όλων των κλήσεων 

 Όταν ο συνδρομητής είναι κατειλημμένος 

 Όταν ο συνδρομητής δεν απαντά 

 Όταν ο συνδρομητής δεν είναι διαθέσιμος 

Για να ενεργοποιήσετε την προώθηση κλήσεων επιλέξτε την κατηγορία-ες που θέλετε 

συμπληρώστε τον αριθμό προορισμού και πατήστε Αποδοχή. 

 



Αναμονή κλήσεων 

 

Η Αναμονή κλήσεων είναι μια υπηρεσία τερματισμού που επιτρέπει την αναπαραγωγή 

ανακοίνωσης προς τον καλούντα όταν ο συνδρομητής είναι ήδη απασχολημένος σε μια 

κλήση. 

 

 

Για να ενεργοποιήσετε την υπηρεσία πρέπει απλά να επιλέξετε το κουτάκι «Αναμονή 

κλήσεων», να διαλέξετε κάποια από τις ανακοινώσεις, αν θέλετε, και να πατήσετε Αποδοχή. 

Η ίδια διαδικασία ισχύει και για το σταθερό.  



Υπηρεσία Βοηθού 

 

Με την υπηρεσία βοηθού δίνεται η δυνατότητα σε οποιονδήποτε χρήστη One Net να ορίσει 
έναν ή περισσότερους βοηθούς. 
 
Αφού τους ορίσει μπορεί να καθορίζει την δρομολόγηση που θα έχουν οι εισερχόμενες 
κλήσεις του με βάση  μία από τις παρακάτω επιλογές: 
 

o Ο αριθμός του διευθυντή χτυπάει ταυτόχρονα με τους αριθμούς του/των 
βοηθών του. 

o Η κλήση να δρομολογείτε μόνο προς τους βοηθούς του διευθυντή οι οποίοι 
μπορούνε να ειδοποιούνται όλοι ταυτόχρονα ή με βάση την σειρά που έχει 
επιλέξει ο διευθυντής. 

o Επίσης η κλήση μπορεί να δρομολογηθεί με έναν από τους παραπάνω 
τρόπους, να απαντηθεί από τον βοηθό ή διευθυντή και μετά να μεταφερθεί 
σε άλλο χρήστη (ή πχ από το διευθυντή στον βοηθό), με χρήση της 
δυνατότητας call transfer. 

 
Διευκρινίζουμε ότι όταν λέμε «αριθμός» παραπάνω, αναφερόμαστε σε όλες τις συσκευές 
που έχει επιλέξει να χρησιμοποιεί ο χρήστης. Συνεπώς στη λειτουργία αυτή η συσκευή του 
διευθυντή/βοηθού «αριθμός» μπορεί να είναι ένα απλό κινητό τηλέφωνο, ένα απλό 
σταθερό τηλέφωνο, ένα IP phone, ένα PC client ή οποιοσδήποτε συνδυασμός αυτών. 
 
Ως προς τον έλεγχο της λειτουργίας αυτής, ο αρχικός ορισμός των «βοηθών» ανά 
«διευθυντή» γίνεται από τον «διευθυντή» από το web portal της υπηρεσίας.  
 
Η ενεργοποίηση- απενεργοποίηση της υπηρεσίας αλλά και ο καθορισμός της 
δρομολόγησης κλήσεων μεταξύ διευθυντή-βοηθού γίνεται από οποιαδήποτε από τις 
συσκευές του διευθυντή/βοηθού (κινητό, PC, IP phone) 

   



Με την υπηρεσία βοηθού μπορείτε να επιλέξετε πότε θα γίνετε διαλογή των εισερχόμενων 

κλήσεών από τον βοηθό σας. Ακόμα, έχετε την δυνατότητα να επιλέξετε αν θα απαντάτε 

και οι δύο ή μόνο ο βοηθός σας, στις εισερχόμενες κλήσεις. Ρυθμίστε τη λειτουργία 

διαλογής και δείτε τη διαθεσιμότητα του βοηθού σας. 

 

Για να ενεργοποιήσετε την υπηρεσία αυτή πρέπει να επιλέξετε το Ενεργό. Στην συνέχεια 

πρέπει να επιλέξετε τον  χρόνο πριν ειδοποιηθεί ο διευθυντής και οι βοηθοί ( 0 αν θέλουμε 

να ειδοποιηθούν ταυτόχρονα ), αλλά και τον χρόνο μεταξύ των βοηθών (αν έχουμε 

παραπάνω από έναν). Αν έχετε δημιουργήσει κάποια λίστα της οποίας οι αριθμοί θέλετε να 

προωθούνται κατευθείαν στον βοηθό σας  την επιλέγετε και πατάτε Προσθήκη. Τέλος 

πρέπει να επιλέξετε τους βοηθούς σας. Για να τους επιλέξετε απλά συμπληρώστε τον 

αριθμό τους και πατήστε Προσθήκη. Η σειρά με την οποία τους προσθέτετε επηρεάζει  την 

σειρά με την οποία θα ειδοποιούνται αν ο Χρόνος μεταξύ των βοηθών είναι διαφορετικός 

του μηδενός. Για την ολοκλήρωση της διαδικασίας πατήστε Αποδοχή. 

  



 

Επιλέγοντας Ιδιωτικότητα και στο μενού Ιδιωτικός προορισμός -> Προώθηση στον βοηθό, 

όλες οι κλήσεις σας θα πηγαίνουν κατευθείαν στον βοηθό σας. 

 

 

 

 

 

  



Προηγμένη διαλογή εισερχόμενων κλήσεων 

 

Με την Προηγμένη διαλογή εισερχόμενων κλήσεων σας δίνουμε την δυνατότητα να 

δρομολογείτε τις κλήσεις που προέρχονται από συγκεκριμένους αριθμούς με βάση την 

παρακάτω λίστα επιλογών. 

 

 Προώθηση της κλήσης στον τηλεφωνητή: Όταν σας καλέσει ένας αριθμός από 

αυτούς που ανήκουν στη λίστα που έχετε δημιουργήσει, τότε ο καλών θα 

προωθείτε κατευθείαν στον τηλεφωνητή. 

 Σύνδεση με συνάδελφο: Όταν σας καλέσει ένας αριθμός από αυτούς που ανήκουν 

στη λίστα που έχετε δημιουργήσει, τότε ο καλών θα συνδέετε αμέσως με τον 

συνάδελφο που έχετε επιλέξει στο προφίλ σας (πεδίο: Αριθμός συναδέλφου). 

 Σύνδεση με κονσόλα: Όταν σας καλέσει ένας αριθμός από αυτούς που ανήκουν στη 

λίστα που έχετε δημιουργήσει, τότε ο καλών θα συνδέετε αμέσως με την κονσόλα 

του τηλεφωνικού κέντρου που έχετε επιλέξει στο προφίλ σας (πεδίο: Χειριστής 

τηλεφωνικού κέντρου). 

 Προώθηση όταν δεν απαντά: Όταν σας καλέσει ένας αριθμός από αυτούς που 

ανήκουν στη λίστα που έχετε δημιουργήσει, τότε η κλήση θα δρομολογείτε 

σύμφωνα με την ρύθμιση που έχετε κάνει την προώθηση κλήσεων όταν ο 

συνδρομητής δεν απαντά. 

 Απορρίψτε την κλήση: Όταν σας καλέσει ένας αριθμός από αυτούς που ανήκουν 

στη λίστα που έχετε δημιουργήσει, τότε η κλήση αυτόματα θα απορρίπτετε. 

 

Έτσι κάθε φορά που ένας από τους αριθμούς που ανήκουν στην λίστα σας καλέσει η κλήση 

του θα δρομολογηθεί ανάλογα με την ρύθμιση που έχετε επιλέξει. 

Διευκρινίζουμε ότι όταν λέμε «αριθμός» παραπάνω, συμπεριλαμβάνει όλες τις συσκευές 
που έχει επιλέξει να χρησιμοποιεί ο χρήστης. Συνεπώς στη λειτουργία αυτή η συσκευή του 
διευθυντή/βοηθού μπορεί να είναι ένα απλό κινητό τηλέφωνο, ένα IP phone, ένα PC client 
ή οποιοσδήποτε συνδυασμός αυτών. 
 
Ως προς τον έλεγχο της υπηρεσίας αυτής, τόσο η αρχική ρύθμιση της υπηρεσίας, όσο και η 
ενεργοποίηση-απενεργοποίηση της, γίνεται από τον τελικό χρήστη από το web portal της 
υπηρεσίας. 
 

  



Με την Προηγμένη διαλογή εισερχόμενων κλήσεων μπορείτε να επιλέξετε μια λίστα, από 

την οποία όταν σας καλεί κάποιος από τους αριθμούς που εμπεριέχονται σε αυτήν θα 

γίνετε μια προεπιλεγμένη ενέργεια όπως φαίνεται στην εικόνα παρακάτω. 

 

Για την ενεργοποίηση της υπηρεσίας απλά επιλέξτε Ενεργό, την ενέργεια μπλοκαρίσματος 

που επιθυμείτε, την λίστα με τους αριθμούς που θέλετε και πατήστε Αποδοχή. 

 

 

  



Device-Chain 

 

Με την υπηρεσία Device-Chain μπορείτε να συνδέσετε κάτω από έναν τελικό χρήστη, 

άλλους τελικούς χρήστες ή επεκτάσεις και να χτυπάνε όλες παράλληλα ή διαδοχικά κάθε 

φορά που καλούν τον συγκεκριμένο τελικό χρήστη. 

Στην ουσία σας δίνουμε την δυνατότητα να δημιουργήσετε μια ομάδα κλήσεων με 

κεφαλικό αριθμό τον αριθμό του τελικού χρήστη που την δημιουργεί. 

Έτσι κάθε φορά που κάποιος καλεί έναν από τους αριθμούς που ανήκουν σε αυτόν τον 

τελικό χρήστη όλοι οι συνδεδεμένοι χρήστες- επεκτάσεις θα ειδοποιούνται ταυτόχρονα ή 

διαδοχικά ανάλογα με την ρύθμιση που έχει επιλεγεί. 

Διευκρινίζουμε ότι όταν λέμε «αριθμός» παραπάνω, συμπεριλαμβάνει όλες τις συσκευές 
που έχει επιλέξει να χρησιμοποιεί ο χρήστης. Συνεπώς στη λειτουργία αυτή η συσκευή του 
διευθυντή/βοηθού μπορεί να είναι ένα απλό κινητό τηλέφωνο, ένα IP phone, ένα PC client 
ή οποιοσδήποτε συνδυασμός αυτών. 
 
Ως προς τον έλεγχο της υπηρεσίας αυτής, τόσο ο αρχικός ορισμός των συνδεδεμένων 
τελικών χρηστών- επεκτάσεων όσο και ο καθορισμός της δρομολόγησης κλήσεων μεταξύ 
τους, γίνεται από τον τελικό χρήστη που δημιουργεί το Device-Chain από το web portal της 
υπηρεσίας. 
 
Για να ρυθμίσετε την υπηρεσία πηγαίνετε στο παρακάτω μενού και επιλέξτε Ενεργό. Στην 

συνέχεια επιλέξτε τον τρόπο που επιθυμείτε να ειδοποιούνται οι συνδεδεμένες επεκτάσεις 

και προσθέστε αυτές που θέλετε να είναι μέρος της αλυσίδας. 

 

 

Τέλος πατήστε Αποδοχή για να ολοκληρώσετε την διαδικασία.  



Προηγμένη προώθηση κλήσεων 

 

Με την υπηρεσία Προηγμένης προώθηση κλήσεων σας δίνουμε την δυνατότητα να 

δρομολογείτε τις κλήσεις που προέρχονται από συγκεκριμένους αριθμούς, οι οποίοι 

ανήκουν σε λίστες αριθμών που έχετε δημιουργήσει, με βάση την παρακάτω λίστα 

επιλογών. 

Όταν ένας από τους αριθμούς που υπάρχουν στη λίστα σας καλέσει τότε μπορείτε να 

δρομολογήσετε την κλήση με μια από τις παρακάτω επιλογές. 

 

 Απορρίψτε την κλήση: Όταν σας καλέσει ένας αριθμός από αυτούς που ανήκουν 

στη λίστα που έχετε δημιουργήσει, τότε η κλήση αυτόματα θα απορρίπτετε. 

 Προώθηση της κλήσης στον τηλεφωνητή: Όταν σας καλέσει ένας αριθμός από 

αυτούς που ανήκουν στη λίστα που έχετε δημιουργήσει, τότε ο καλών θα 

προωθείτε κατευθείαν στον τηλεφωνητή. 

 Προώθηση σε συνάδελφο: Όταν σας καλέσει ένας αριθμός από αυτούς που 

ανήκουν στη λίστα που έχετε δημιουργήσει, τότε ο καλών θα συνδέετε αμέσως με 

τον συνάδελφο που έχετε επιλέξει στο προφίλ σας (πεδίο: Αριθμός συναδέλφου). 

 Προώθηση σε κονσόλα: Όταν σας καλέσει ένας αριθμός από αυτούς που ανήκουν 

στη λίστα που έχετε δημιουργήσει, τότε ο καλών θα συνδέετε αμέσως με την 

κονσόλα του τηλεφωνικού κέντρου που έχετε επιλέξει στο προφίλ σας (πεδίο: 

Χειριστής τηλεφωνικού κέντρου). 

 Προώθηση όταν δεν απαντά: Όταν σας καλέσει ένας αριθμός από αυτούς που 

ανήκουν στη λίστα που έχετε δημιουργήσει, τότε η κλήση θα δρομολογείτε 

σύμφωνα με την ρύθμιση που έχετε κάνει την προώθηση κλήσεων όταν ο 

συνδρομητής δεν απαντά. 

 Συγκεκριμένη διεύθυνση εκτροπής: Όταν σας καλέσει ένας αριθμός από αυτούς 

που ανήκουν στη λίστα που έχετε δημιουργήσει, τότε σας δίνετε η δυνατότητα να 

προωθήσετε την κλήση σε έναν συγκεκριμένο αριθμό της επιθυμίας σας. 

Ακόμα σας δίνουμε την δυνατότητα να ρυθμίσετε τις ώρες, μέρες και γενικά χρονικές 

περιόδους που επιθυμείτε να ισχύει η Προηγμένη προώθηση κλήσεων, αλλά και να 

επιλέξετε για ποιόν από τους αριθμούς σας θέλετε να ισχύει η υπηρεσία.  

Έτσι κάθε φορά που ένας από τους αριθμούς που ανήκουν στην λίστα σας καλέσει η κλήση 

του θα δρομολογηθεί ανάλογα με την ρύθμιση που έχετε επιλέξει. 

Διευκρινίζουμε ότι όταν λέμε «αριθμός» παραπάνω, συμπεριλαμβάνει όλες τις συσκευές 
που έχει επιλέξει να χρησιμοποιεί ο χρήστης. Συνεπώς στη λειτουργία αυτή η συσκευή του 
διευθυντή/βοηθού μπορεί να είναι ένα απλό κινητό τηλέφωνο, ένα IP phone, ένα PC client 
ή οποιοσδήποτε συνδυασμός αυτών. 
 
Ως προς τον έλεγχο της υπηρεσίας αυτής, τόσο η αρχική ρύθμιση της υπηρεσίας, όσο και η 
ενεργοποίηση-απενεργοποίηση της, γίνεται από τον τελικό χρήστη από το web portal της 
υπηρεσίας. 
  



 

Στο μενού της Προηγμένης προώθηση κλήσεων η πρώτη εικόνα είναι η παρακάτω. 

 

 

Όπως βλέπετε ένα μήνυμα σας ενημερώνει ότι δεν υπάρχουν κανόνες ορισμένοι για την 

υπηρεσία αυτοί. Για να δημιουργήσετε κανόνες πρέπει να πάτε στο μενού: Το προφίλ μου -

> Κανόνες προηγμένων κλήσεων και να δημιουργήσετε κάποιους κανόνες για την 

υπηρεσία.  Στο μενού αυτό έχετε την παρακάτω εικόνα. 

 

Για την δημιουργία Κανόνων θα πρέπει πρώτα να δημιουργήσετε μια λίστα τις οποίας οι 

αριθμοί θέλετε να έχουν διαφορετική αντιμετώπιση. Η διαδικασία αυτή γίνετε στο μενού: 

Το προφίλ μου -> Λίστες 

  



Το προφίλ μου -> Λίστες 

 

Ένα σύνολο υπηρεσιών όπως: Προηγμένη προώθηση κλήσεων, Προηγμένη διαλογή 

εισερχόμενων κλήσεων, Υπηρεσία βοηθού κάνουν χρήση των Λιστών αριθμών. Οι λίστες 

αριθμών χρησιμοποιούνται για να φιλτράρετε τις εισερχόμενες κλήσεις με βάση τους 

τύπους κλήσεων και καλούντων αριθμών. 

Η πρώτη εικόνα που έχετε είναι η παρακάτω. 

 

Για την δημιουργία λίστας πατήστε προσθήκη και μας θα εμφανιστεί η παρακάτω οθόνη. 

 

 

Συμπληρώστε το όνομα της λίστας, τους τύπους κλήσεων που θα αφορούν οι ενέργειες που 

θα γίνουν πάνω σε αυτή την λίστα καθώς και εισάγετε τους αριθμούς από τους οποίους θα 

αποτελείται η λίστα (μπροστά από τους αριθμούς πρέπει να βάλετε το 0). Κατά την 

συμπλήρωση των αριθμών βάλτε ένα μηδενικό μπροστά από το νούμερο που θα 



πληκτρολογήσετε. Τέλος, πατήστε Αποδοχή για να ολοκληρώσετε την διαδικασία. Τώρα 

μπορείτε να δημιουργήσετε Κανόνες προηγμένων κλήσεων. 

Το προφίλ μου -> Κανόνες προηγμένων κλήσεων  

 

Στους Κανόνες προηγμένων κλήσεων βρίσκονται οι κανόνες που δημιουργήθηκαν από τον 

τελικό χρήστη για μελλοντική χρήση στην υπηρεσία Προηγμένη προώθηση κλήσεων. Για 

την δημιουργία κάποιου κανόνα επιλέξτε Προσθήκη και θα εμφανιστεί η παρακάτω οθόνη. 

 

 

 
Συμπληρώστε το Όνομα του κανόνα, επιλέξτε τους αριθμούς του προφίλ σας που θα αφορά 

και τέλος επιλέξτε τις λίστες αριθμών που θα επηρεάζει αυτός ο κανόνας. 



Στην επόμενη καρτέλα επιλέξτε την ενέργεια που θέλετε να γίνετε όταν σας καλεί κάποιος 

από τους αριθμούς των λιστών που προσθέσατε στον κανόνα. 

Επίσης, επιλέξτε αν θα αναπαραχθεί κάποια ανακοίνωση στον καλούντα πριν εκτελεστεί η 

ενέργεια η οποία επιλέξατε. 

 

Στην επόμενη καρτέλα μπορείτε να ρυθμίσετε τις ώρες, μέρες, χρονικές περιόδους που 

επιθυμείτε να ισχύει αυτός ο κανόνας. 

 

Τέλος πατήστε Αποδοχή για να ολοκληρώσετε την δημιουργία του κανόνα. 



 

Αφού λοιπόν δημιουργήσετε όλα τα παραπάνω, στο μενού Προηγμένη προώθηση κλήσεων 

θα εμφανιστεί η προώθηση που φτιάξατε και το μόνο που έχετε να κάνετε είναι να την 

επιλέξετε και να πατήσετε Αποδοχή. 

 

 

 

 

 

  



Αυτόματη επανάκληση 

 

Με την αυτόματη επανάκληση ένας χρήστης μπορεί να ορίσει για τον εαυτό του την 

υπηρεσία αυτή. Αυτό έχει ως αποτέλεσμα όταν δέχεται κλήση την ώρα που μιλάει, μετά τον 

τερματισμό της κλήσης του, το σύστημα να διενεργήσει αυτόματα μια κλήση μεταξύ του 

και του χρήστη που τον κάλεσε την ώρα που μιλούσε. Ισχύει για κλήσεις από χρήστες εντός 

εταιρείας μόνο. 

Μπορείτε να ενεργοποιήσετε την υπηρεσία αυτή ανά γραμμή. Για να λειτουργήσει δεν θα 

πρέπει να είναι ενεργοποιημένη η Υπηρεσία Αναμονής κλήσεων. 

Για την ενεργοποίηση της υπηρεσίας πηγαίνετε στο παρακάτω μενού, επιλέξτε την γραμμή 

στην οποία θέλετε να ενεργοποιήσετε την υπηρεσία, επιλέξτε Ενεργό και πατήστε Αποδοχή. 

 

Όταν ολοκληρωθεί η διαδικασία θα βλέπετε την παρακάτω εικόνα. 



 

Φραγές κλήσεων 

 

Στο μενού αυτό μπορείτε να ρυθμίσετε της φραγές εισερχόμενων κλήσεων για τους 

αριθμούς που ανήκουν στο προφίλ σας. 

Έχετε την επιλογή να ενεργοποιήσετε φραγή για όλες τις εισερχόμενες κλήσεις ή φραγή των 

κλήσεων με απόκρυψη. 

Για να ενεργοποιήσετε την φραγή απλά επιλέξτε αυτήν που επιθυμείτε και πατήστε 

Αποδοχή. 

 

Όταν ολοκληρωθεί η διαδικασία θα δείτε την παρακάτω οθόνη. 



 

 

Ταυτότητα καλούντος 

 

Στο μενού αυτό μπορείτε να ρυθμίσετε την αναγνώριση κλήσεων για το προφίλ σας. Αν 

επιθυμείτε να έχετε αναγνώριση κλήσεων έχετε επιλεγμένη την Παρουσίαση του αριθµού 

καλούντος αν δεν επιθυμείτε να έχετε αναγνώριση κλήσεων απλά αποεπιλέξτε την 

Παρουσίαση του αριθµού καλούντος και πατήστε Αποδοχή. 

 

 

 



Γενικά ->  Συγκράτηση κλήσεων 

 

Στο μενού αυτό ενεργοποιείτε την υπηρεσία συγκράτησης κλήσεων συνολικά για το προφίλ 

σας. 

 

 

 

Για την ενεργοποίηση της υπηρεσίας απλά επιλέξτε την, διαλέξτε κάποια ανακοίνωση αν το 

επιθυμείτε, και πατήστε Αποδοχή για να αποθηκευτούν οι αλλαγές που κάνατε. 

  



Γενικά ->  Μεταβίβαση κλήσεων 

 

Στο μενού αυτό ενεργοποιείτε την υπηρεσία μεταβίβασης κλήσεων συνολικά για το προφίλ 

σας. 

 

 

 

 

Για την ενεργοποίηση της υπηρεσίας απλά επιλέξτε την, αλλάξτε το χρονικό όριο άμεσης 

μεταβίβασης αν το επιθυμείτε, και πατήστε Αποδοχή για να αποθηκευτούν οι αλλαγές που 

κάνατε. 

  



Υπηρεσίες Εξερχόμενων κλήσεων 
 

Φραγές κλήσεων 

 

Οι Φραγές κλήσεων είναι μια υπηρεσία που επιτρέπει στον τελικό χρήστη να ρυθμίσει την 

απόρριψη των εισερχόμενων ή εξερχόμενων κλήσεων βασιζόμενος σε συγκεκριμένες 

περιστάσεις κλήσεων (όπως η τοποθεσία ή ο τύπος κλήσης). 

Αυτή η οθόνη περιλαμβάνει τα χαρακτηριστικά φραγής των εξερχόμενων κλήσεων. 

 

 

Όπως βλέπετε από την εικόνα έχουμε τρείς επιλογές: 

 Φραγή όλων των εξερχόμενων κλήσεων 

 Φραγή των εξερχόμενων διεθνών κλήσεων 

 Φραγή εξερχόμενων κλήσεων προς διεθνείς προορισμούς εκτός της μητρικής χώρας 

 

Για την ενεργοποίηση κάποιας από τις παραπάνω φραγές απλά την επιλέξτε και πατήστε 

Αποδοχή. 

  



Παρουσίαση αριθμού 

 

Η Παρουσίαση αριθμού επιτρέπει στον τελικό χρήστη να επιλέξει ποια ταυτότητα θα 

παρουσιάσει σε εξερχόμενες κλήσεις. Είναι δυνατό να επιλέξει διαφορετικές ταυτότητες 

για εσωτερικές (δηλαδή εντός της εταιρείας / VPN, οι οποίες έχουν επίσης ονομαστεί ως 

on-net) και εξωτερικές κλήσεις (κλήσεις προς προορισμούς εκτός της εταιρείας). Έχετε τρεις 

επιλογές: 

 Κανονικά ( Αν το κινητό είναι Πρωταρχική συσκευή δεν μπορείτε να το επιλέξετε 

λόγω του περιορισμού που υπάρχει και δεν σας επιτρέπετε να παρουσιάσετε τον 

αριθμό του κινητού από το σταθερό τηλέφωνο. Αν το σταθερό είναι Πρωταρχική 

συσκευή παρουσιάζετε τον αριθμό του σταθερού σας τηλεφώνου είτε καλείτε από 

κινητό είτε καλείτε από σταθερό.) 

 Χωρισμένοι (Με την ρύθμιση αυτή κάθε συσκευή παρουσιάζει τον αριθμό της : 

όταν καλείτε από κινητό δείχνετε κινητό και όταν καλείτε από σταθερό δείχνετε 

σταθερό.) 

 Με βάση την συσκευή (Με την ρύθμιση αυτή έχετε την επιλογή να επιλέξετε τον 

αριθμό που θα παρουσιάζετε ανά συσκευή. Από το κινητό επιλέγετε μεταξύ 

κινητού, σταθερού και απόκρυψης και από το σταθερό επιλέγετε μεταξύ σταθερού 

και απόκρυψης.) 

 

 

Για την αποθήκευση της επιλογή σας απλά επιλέγετε την ρύθμιση που επιθυμείτε και 

πατήστε Αποδοχή.  



Απόκρυψη της ταυτότητάς σας 

 

Η υπηρεσία Απόκρυψη της ταυτότητάς σας είναι μια υπηρεσία που επιτρέπει στον 

καλούντα να κρύψει την παρουσίαση της ταυτότητας του. 

 

Η ρύθμιση της υπηρεσίας Απόκρυψη της ταυτότητάς σας διαμορφώνεται από τις 

ακόλουθες επιλογές ρύθμισης. 

 

 

 

Ανοίγοντας το αναδυόμενο μενού  εμφανίζονται οι επιλογές από όπου μπορείτε να 

διαλέξετε αυτήν που επιθυμείτε. 

 

Αφού επιλέξετε πατήστε Αποδοχή για να αποθηκευτεί η αλλαγή που κάνατε. 

 

  



Ομαδικές Υπηρεσίες τελικού χρήστη 
 

Οι ομάδες κλήσεων μου->  Εκπρόσωποι 

 

Στο μενού αυτό εμφανίζονται οι ομαδικές υπηρεσίες που είστε εγγεγραμμένος όπως: 

 Hunt Groups 

 Ουρά κλήσεων 

 Τηλεφωνικό κέντρο κτλ 

 

 

 

Από το μενού αυτό μπορείτε να συνδεθείτε και να αποσυνδεθείτε από τα γκρουπ που είστε 

εγγεγραμμένος απλά επιλέγοντας αυτό που θέλετε και πατώντας την αντίστοιχη εντολή. 

  



Οι ομάδες κλήσεων μου->  Βοηθός 

 

Στην καρτέλα αυτή εμφανίζονται οι διευθυντές στους οποίους είστε εγγεγραμμένος (για τα 

προφίλ βοηθού μόνο). 

 

 

 

 

Μπορείτε να ελέγξετε την κατάσταση του διευθυντή σας, να δείτε το προφίλ του αλλά και 

να συνδεθείτε ή να αποσυνδεθείτε για να μπορείτε να λαμβάνετε ή όχι κλήσεις του. 

 

Για να αποθηκευτούν οι αλλαγές που κάνετε απλά πατήστε Αποδοχή. 


