Servicekoder til mobil
Specifikke koder:
*1nummer
*2nummer

2*kønummer
2**kønummer
21*komponentnr.

Blind omstilling (transfer)
Eksempel: *1200# omstiller opkaldet til lokalnr. 200
Omstil og giv modtageren besked først (attended transfer)
Eksempel: *2200#
Ønsker modtageren ikke at modtage opkaldet, skal modtageren
lægge røret på først, men ønsker han at modtage opkaldet, skal man
selv lægge på først
Tilmelding af mobil TIL kø
Framelding af mobil FRA kø
Fast viderestilling TIL af alle opkald til et komponentnummer i
telefonomstillingsanlægget
Eksempel: 21*1500. Alle opkald til mobilen er viderestillet til kø 1500
Dette er gratis i modsætning til almindelig viderestilling (**21*tlfnr.),
hvor mobilkunden selv betaler for viderestillingskaldet.

21**
22*nummer

22**
#31#XXXXXXXX
77*

Fast viderestilling FRA af alle opkald til et komponentnummer i
telefonomstillingsanlægget
Dual opkald TIL nummer:
Eksempel: 22*310. Alle opkald til mobil vil også ringe på lokalnummer
310
Pas på med køer og viderestillinger til mobilsvar
Dual opkald FRA nummer
Skjul dit nummer, hvis det normalt er vist.
Sætter DND (Forstyr ikke) på mobilen TIL:
Alle opkald til mobilen bliver sendt til DND lokalnummer, hvis det er
konfigureret i systemet – ellers sendes optaget tone

TDC koder:
**21*tlfnr#

Viderestilling af alle opkald TIL

##21#
**61*tlfnr#
##61#

Viderestilling af alle opkald FRA
Viderestilling ved manglende svar TIL
Viderestilling ved manglende svar FRA

**61*30808
030**sek#

Ændring af tid for viderestilling ved
manglende svar 5-30 sek.
(i multipla af 5 sek.)

**62*tlfnr#

Viderestilling TIL ved manglende
dækning eller slukket mobil
Viderestilling FRA
Viderestilling TIL ved optaget
Viderestilling FRA
Viderestilling TIL af kode 21,61,62 og
67 på én gang
Viderestilling FRA
Viderestilling TIL af kode 61,62 og 67
på én gang
Viderestilling FRA
”Banke på” funktion TIL
”Banke på” funktion FRA
SMS TIL med EU prisoplysninger
SMS FRA med EU prisoplysninger
SMS STATUS med EU prisoplysninger
SMS varsling TIL, når du bruger data i
et EU land
SMS varsling FRA, når du bruger data i
et EU land
SMS varsling STATUS, når du bruger
data i et EU land
SMS besked TIL om tabte kald
SMS besked FRA om tabte kald
SMS besked STATUS om tabte kald
Aktivere pause på mobilen
Deaktiver pause på mobilen

##62#
**67*tlfnr#
##67#
**002*tlfnr#
##002#
**004*tlfnr#
##004#
*43#
#43#
*138*1#
*138*0#
*138#
*138*3#
*138*2#
*138#

77**
77*TTMM

DND på mobilen FRA
Sætter DND på mobilen TIL:
Opkald til mobilen får beskeden: ”Personen, du ringer til, er i møde.
Personen er tilbage kl. TTMM”
TT=timetal MM=Minuttal
Hvis DND lokalnummer er konfigureret, sendes opkaldet videre til
dette

77**
78*DDMM

DND på mobilen FRA
Sætter DND på mobilen TIL:
Opkald til mobilen får beskeden; ”Personen, du ringer til, er ikke
tilbage før DDMM”
DD=Dag MM=Måned
Hvis DND lokalnummer er konfigureret, sendes opkaldet videre til
dette

77**
7**
55*komponentnr.

DND på mobilen FRA
Musik
Indtal besked på en komponent, f.eks. kø, valgmenu mv.

**004*30808030#

Sammen med en ændring i konfigurationen af omstillingsanlægget
gør denne kode følgende muligt:
Hvis et opkald til en mobil fra firmaet (via en kø, en valgmenu eller
lignende) ikke kan besvares på mobilen (pga. optaget, ubesvaret eller
manglende dækning), kan opkaldet konfigureres til at blive sendt
tilbage til firmaets hovedkø, sekretær eller lignende
(opkald direkte til mobilen vil altid gå til mobilens voicemail)

Fælles for *1 og *2 er, at man skal være hurtig til at taste, ellers vil omstillingen blive afbrudt.
Det er ikke nødvendigt at taste #, men det gør det hurtigere.

*139*1#
*139*0#
*139#
*14
**14
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