
 

 Διαχειριστικό Εργαλείο One Net 

Προφίλ τελικού χρήστη 
 

Πληροφορίες χρήστη 

 

Στο μενού αυτό συγκεντρώνονται όλα τα δεδομένα που σχετίζονται άμεσα με την οντότητα 

του Τελικού Χρήστη. Τα δεδομένα παρουσιάζονται σε μία οθόνη αναπτυσσόμενη με πολλές 

καρτέλες. 

Ο πίνακας Βασικές ρυθμίσεις δείχνει το προφίλ του χρήστη. Σε αυτόν είναι τα στοιχεία 

ταυτότητας του τελικού χρήστη, καθώς και ορισμένες προτιμήσεις του χρήστη που 

χρησιμοποιούνται στις  προηγμένες προσωπικές υπηρεσίες. Τέτοια στοιχεία μπορεί να 

είναι: 

 Όνομα χρήστη (μπορείτε να το αλλάξετε) 

 Γλώσσα ανακοινώσεων (μπορείτε να την αλλάξετε) 

 Email επικοινωνίας με τον χρήστη (μπορείτε να το αλλάξετε) 

 Αριθμός συναδέλφου (μπορείτε να τον προσθέσετε για να γίνετε η εκτροπή στον 

συνάδελφο που θέλετε) 

 Κατάργηση αποκλεισμού PIN   

 Αυτόματη σύνδεση εκπρόσωπου/βοηθού με βάση το προφίλ ημερολόγιου 

 Ρυθμίσεις επίπεδου γραμμής ( για να μπορείτε να χειρίζεστε τις υπηρεσίες ανά 

γραμμή) 



 

Στο μενού των συσκευών μπορείτε να αλλάξετε το ψευδώνυμο των συσκευών σας. 

Ακόμα στα στοιχεία επικοινωνίας βλέπετε πληροφορίες για το όνομα χρήστη του 

λογαριασμού σας καθώς και για το email επικοινωνίας. Επεξεργασία των στοιχείων αυτών 

γίνεται στην ενότητα Δικαιώματα σύνδεσης του Atos GUI. 

Τέλος στις υπηρεσίες βλέπετε τις υπηρεσίες που είναι ενεργοποιημένες στο προφίλ σας. 



  



Το προφίλ μου -> Λίστες 

 

Ένα σύνολο υπηρεσιών όπως: 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. 

 

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

 

 

Εδώ συμπληρώστε το όνομα της λίστας, τους τύπους κλήσεων που θα αφορούν οι 

ενέργειες που θα γίνουν πάνω σε αυτή την λίστα καθώς και εισάγουμε τους αριθμούς από 

τους οποίους θα αποτελείται η λίστα. Τέλος πατήστε Αποδοχή για να ολοκληρώσετε την 

διαδικασία. 



Το προφίλ μου -> Προσωπικές ανακοινώσεις 

 

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

καλούντες στην υπηρεσία Προηγμένης προώθησης  κλήσεων. Οι μορφές αρχείων που 

υποστηρίζονται είναι: au, mp3, wav. και το όριο μεγέθους είναι 10000 Kb. 

 

 

Για την φόρτωση μιας προσωπικής ανακοίνωσης πατήστε προσθήκη και θα εμφανιστεί η 

παρακάτω οθόνη: 

 

 

 

Συμπληρώστε το όνομα της ανακοίνωσης ,επιλέξτε το αρχείο που περιέχει την ανακοίνωση 

και πατήστε Αποδοχή. 

Αφού ολοκληρωθεί η διαδικασία θα εμφανιστεί η νέα ανακοίνωση στην λίστα με τις 

Προσωποποιημένες ανακοινώσεις. 

  



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 μας 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. 



Προφίλ 

 

Στο μενού Προφίλ έχετε την δυνατότητα να δείτε το προφίλ που χρησιμοποιείτε σαν 

χρήστης αλλά και να αλλάξετε προφίλ αν έχετε διαθέσιμα περισσότερα από ένα. 

 

 

 

Σε περίπτωση που έχετε διαθέσιμα περισσότερα από ένα απλά επιλέξτε το επιθυμητό 

προφίλ και κάντε το ενεργό πατώντας την εντολή Ενεργό προφίλ. 

 

Ημερολόγιο προφίλ - Λίστα προγραμματισμού 
 

Η οθόνη του Ημερολογίου προφίλ εμφανίζει μια γραφική προβολή του ημερολογίου του 

τελικού χρήστη. Αυτή είναι μια παρουσίαση του προγραμματισμού των προφίλ που 

χρησιμοποιούνται. Κάθε καταχώρηση ημερολογίου παρουσιάζεται στο χρώμα που 

συνδέεται με το αντίστοιχο προφίλ. Το χρώμα προσκηνίου προσδιορίζει το προφίλ που 

είναι ενεργό ως προεπιλογή.  

 



 

 

Η οθόνη Λίστα προγραμματισμού εμφανίζει μια περιγραφή των υφιστάμενων 

καταχωρήσεων ημερολογίου. 

Χειροκίνητες ενεργοποιήσεις του προφίλ υποδεικνύονται ωστόσο στο χρονοδιάγραμμα των 

προφίλ. 

 

 

  



Υπηρεσία συνόδου-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 σας 

σταλεί ένα email το οποίο θα πρέπει να προωθήσετε στους συμμετέχοντες ούτως ώστε να 

εισέλθουν στην συνδιάσκεψη. 

 


