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Giriş 

Bu kılavuzda, “beni takip et” ayarları (örneğin, “cevap verilmezse”, veya “meşgulse”; gelen çağrıyı posta 

kutusuna veya başka bir numaraya aktarma); “sesli posta” ayarları (sesli posta servisini açma-kapama, sesli 

posta şifresini aktif veya pasif etme ve sesli postaları eposta ile gönderme); dâhili abonelerin sesli postalarının 

yönetimi ve çağrı kayıtları hakkında bilgi vermektedir. 

 

1. XPEECH KULLANICI WEB ARA YÜZÜ 

1.1 Giriş 

Web ara yüzüne varsayılan kullanıcı girişi:   

Kullanıcı ismi: Dâhili numara 

Şifre: Sesli posta şifresi 

Not: Giriş yapmakta sorun yaşıyorsanız, giriş yetkiniz ve kullanıcı bilgilerinizin kontrolü için sistem 

yöneticinize başvurunuz. 

 

 

Resim 1-1 

1.2 Çağrı Ayarları 

Çağrı ayarları içerisinde, “Beni Takip Et”, “Çağrı Bekletme”, “Rahatsız Etme”, ve “Çalma Süresi” gibi özellikleri 

yapılandırabilir. 
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1.2.1 Beni Takip Et Ayarları 

1. Daima 

 

Xpeech santralin Daima Beni Takip Et hizmeti, çağrıların otomatik olarak belirtilen hedefe koşulsuz 

aktarmasını sağlar. 

 

Seçilen dâhili içerisinde Daima onay kutusu aktif edildikten sonra koşulsuz çağrı yönlendirme hizmeti 

etkinleştirilmiş olur. Gelen çağrının koşulsuz olarak sesli postaya veya belirtilen numaraya yönlendirilmesini 

transfer to bölümünden ayarlanır. 

a. Transfer To sesli posta, gelen çağrı koşulsuz olarak sesli postaya yönlenir.  

b. Transfer To numara, gelen çağrı koşulsuz olarak belirtilen bir dahili numaraya, sabit hatta veya bir cep 

telefonuna yönlendirilir. 

 

Not: Daima beni takip et yapılandırılması kaydedildiğinde, çağrı gurubu ve çağrı kuyruğu hizmeti devre dışı 

bırakılır. 

 

 

2. Cevap Verilmezse 

 

Cevap verilmezse beni takip et hizmeti, gelen çağrıya cevap verilmediği durumda çağrının otomatik olarak 

belirlenen hedefe yönlendirilmesini sağlar. Çalma süresi bölümünde cevap verilmeme durumunda zaman 

aşımı süresi yapılandırılır. 

Seçilen dâhili içerisinde Cevap verilmezse onay kutusu aktif edildikten sonra çağrı yönlendirme hizmeti 

etkinleştirilmiş olur.  

Gelen çağrının cevap verilmezse sesli postaya veya belirtilen numaraya yönlendirilmesi transfer to 

bölümünden ayarlanır. 

a. Transfer To sesli posta, gelen çağrı koşulsuz olarak sesli postaya yönlenir.  

b. Transfer To numara, gelen çağrı belirtilen bir dahili numaraya, sabit hatta veya bir cep telefonuna 

yönlendirilir. 
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Not: Cevap verilmezse beni takip et yapılandırılması kaydedildiğinde, çağrı gurubu ve çağrı kuyruğu hizmeti 

devredışı bırakılır. 

 

3. Meşgulse  

 

Meşgulse beni takip et hizmeti, başka bir çağrı ile meşgulken gelen çağrının otomatik olarak belirlenen 

hedefe yönlendirilmesini sağlar. 

Seçilen dâhili içerisinde Meşgul onay kutusu aktif edildikten sonra çağrı yönlendirme hizmeti etkinleştirilmiş 

olur. Aranılan dâhili meşgulse gelen çağrının sesli postaya veya belirtilen numaraya yönlendirilmesi transfer 

to bölümünden ayarlanır. 

a. Transfer To sesli posta, aranan dahili meşgulse gelen çağrı sesli postaya yönlenir.  

b. Transfer To numara, aranan dahili meşgulse gelen çağrı istenilen bir dahili numaraya, sabit hatta veya bir 

cep telefonuna yönlendirilir. 

 

Not: Meşgulse beni takip et yapılandırılması kaydedildiğinde, çağrı gurubu ve çağrı kuyruğu hizmeti devre dışı 

bırakılır. 

  

1.2.2 Çağrı Bekletme 

Çağrı Bekletme, görüşme sırasında gelen diğer bir çağrıyı almak için kullanılır. Arayan kişi tarafında çalma sesi 

duyulur ve XPEECH dâhili kullanıcısı tarafında telefonda özel bir bip sesi gelir. Mevcut çağrı ile yeni gelen çağrı 

arasındaki geçiş uygun arama kodu ile yapılır. 

Çağrı Bekletme onay kutusu işaretlendiğinde bu hizmet aktif hale gelir ve telefon ahizesini hazır hale getirir. 

Not: Çağrı Bekletme servisi etkinse, meşgulken çağrı yönlendirme hizmeti otomatik olarak devre dışı olacaktır.  

1.2.3 Rahatsız Etme (DND) 

Rahatsız etme servisi, telefonun çalmasını kapatmak için kullanılır. Servis aktifse, gelen aramalar sesli mesaj 

kutusuna(etkinse) yönlendirilir; aksi halde otomatik olarak arama kapanacaktır. 

1.2.4 Çalma Süresi 

Dâhili abonenin çalma süresini tanımlamak için kullanılır. Çalma süresi ayarlanan süresi aşarsa, dâhili abonede 

çalmayı durduracaktır. 

 

1.2.5 Hareketli Dâhili Numara 

Hareketli dâhili Numara özelliğinin aktif edilmesiyle cep telefonunuz hareketli dâhili kullanıcı gibi çalışır. Cep 

telefonu numaranız hareketli dâhili numara olarak tanımlanırsa, dâhili numaranızın tüm yetkilerine sahip olur. 

Bu durumda, kullanıcı cep telefonu üzerinden sesli postalarını kontrol edebilir, diğer dâhili aboneleri, PSTN 

veya cep telefonlarını arayabilir.  
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1.3 Sesli Posta  

Sesli Posta, dâhili abonenin ulaşılamaz veya meşgul olduğu durumda arayanın mesaj bırakması için kullanılır. 

Sesli postalar dâhili abonenin sesli posta kutusunda saklanır. Arayan sesli mesaj hizmetine eriştiğinde, mesaj 

bırakın sesli uyarısını duyacaktır (Bu ses sistemi sadece yönetici tarafından yapılandırılabilir). Her sesli 

postanın maksimum süresi 15 dakikadır. ( Varsayılan değer 5 dakikadır.) 

1.3.1 Sesli Posta Ayarları  

Sesli posta ayarları sayfasında, dâhili kullanıcılara sesli posta erişim parolası(Kullanıcı Web Ara yüzü giriş şifresi) 

ayarlanabilir, sesli posta servisi etkin veya devre dışı bırakılabilir veya sesli postaların eposta olarak gönderme 

servisi etkinleştirilir veya devre dışı bırakılır. 

 

Yeni bir sesli mesaj parolası ayarlama: Yeni şifreyi girin, yeniden yazın ve “kaydet” butonuna tıklayınız.  

E-posta Adresi: Sesli posta veya faksın ek olarak gönderileceği e-posta adresini girin. 

Sesli Posta Etkinleştir: Sesli posta servisini aktif etmek için kutuyu işaretleyin, devre dışı bırakmak için işareti 

kaldırın.  

Sesli Posta Gönderimini Etkinleştir: Sesli postayı eposta olarak gönderim servisini aktif etmek için kutuyu 

işaretleyin, devre dışı bırakmak için işareti kaldırın.  

 

Resim 1-3  

1.3.2 Sesli Posta Yönetimi 

Sesli Posta Yönetimi sayfasında, dâhili kullanıcı sesli postaları oynatabilir, silebilir, indirebilir veya sesli 

postalarını bir klasörden diğerine taşıyabilir( ör. Yeni, Eski, Aile, İş, Arkadaşlar). 

 

Sesli Postaları Oynatma: Oynatılacak seli postayı seçin ve “oynat” I tıklayın. “oynat” sayfasında, kullanıcı sesli 

postanın hızını ve ses yükseklik ayarını kontrol edebilir.  

Sesli Posta Silme: Silmek istenilen sesli postayı seçin ve “sil” e tıklayın, ardından seçili sesli posta silinmiş 

olacaktır. 

Sesli Posta İndirme: İndirilecek sesli postayı seçin, “indir” i tıklayın. 

Sesli Postaları Başka Dosyaya Taşıma: Taşınacak sesli postayı seçin, taşınacak dosyayı seçin (ör. Yeni, Eski, 

Aile, İş, Arkadaş), ve “taşı” ı tıklayın. 
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1.4 Çağrı Kayıtları 

Çağrı kayıt sayfasında, kullanıcı kayıt dosyalarını oynatabilir, silebilir ve indirebilir. 

 

Kaydı Oynat: Oynatılacak kaydı seçin ve “oynat” ı tıklayın. “Oynat” sayfasında, kullanıcı kaydın hızını ve ses 

yükseklik ayarını kontrol edebilir. 

Kayıtların Silinmesi: Silinecek kaydı seçin ve “sil” i tıklayın, ardından seçilen kayıt silinmiş olacaktır. 

Kayıtların İndirilmesi: İndirilecek kaydı seçin ve “indir” i tıklayın.  
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2. SONUÇ 

 

Bu kullanım kılavuzu sadece çağrı ayarları ve sesli posta ayarları ile dâhili kullanıcılar için sesli postaların ve 

çağrı kayıtlarının yönetimini açıklar. Xpeech IPPBX Large100 & Large200 un gelişmiş ayarları için aşağıdaki 

dokümanları inceleyin.  

“Xpeech IPPBX Large100 Datasheet” 

 

“Xpeech IPPBX Large200 Datasheet” 

 

“Xpeech IPPBX Large100 & Large200 Kurulum Kılavuzu” 

 

“Xpeech IPPBX Large100 & Large200 Yönetici Kılavuzu” 

 

 

 

[Son] 
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