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Verklaring FCC en IC

Verklaring van Federal Communication Commission over 
interferentie

Dit apparaat is getest en voldoet aan de limieten voor een digitaal apparaat van Class 
B, conform deel 15 van de FCC-regels. Deze limieten zijn opgesteld om een redelijke 
bescherming te bieden tegen schadelijke interferentie bij installatie in een 
woonomgeving. Deze apparatuur genereert en gebruikt radiofrequente energie en 
kan deze ook uitstralen. Indien de apparatuur niet volgens de instructies wordt 
geïnstalleerd en gebruikt, kan de apparatuur schadelijke interferentie voor 
radiocommunicatie veroorzaken. Er is echter geen garantie dat er geen interferentie 
zal optreden in een bepaalde installatie. Als deze apparatuur schadelijke interferentie 
veroorzaakt in de ontvangst van radio of tv, wat u kunt vaststellen door de apparatuur 
uit en weer aan te zetten, kan de gebruiker proberen om de interferentie te verhelpen 
met een of meer van de volgende maatregelen:

• Wijzig de richting van de antenne of verplaats de antenne.

• Vergroot de afstand tussen het apparaat en de ontvanger.

• Sluit de apparatuur aan op een wandcontactdoos in een andere groep dan 
de ontvanger.

• Vraag de leverancier of een ervaren radio-/tv-monteur om assistentie. 

FCC waarschuwing: wijzigingen of aanpassingen die niet nadrukkelijk zijn 
toegestaan door de partij die verantwoordelijk is voor naleving, kan de 
toestemming voor de gebruiker om het apparaat te gebruiken, ongeldig maken.

Dit apparaat voldoet aan deel 15 van de FCC-regels. De werking moet voldoen 
aan de volgende twee voorwaarden:

1. Dit apparaat mag geen interferentie veroorzaken en 

CCDE, CCENT, CCSI, Cisco Eos, Cisco HealthPresence, Cisco IronPort, het Cisco-logo, Cisco Nurse Connect, Cisco Pulse, Cisco SensorBase, Cisco StackPower,
Cisco StadiumVision, Cisco TelePresence, Cisco Unified Computing System, Cisco WebEx, DCE, Flip Channels, Flip for Good, Flip Mino, Flipshare (Design), Flip
Ultra, Flip Video, Flip Video (Design), Instant Broadband, en Welcome to the Human Network zijn handelsmerken; Changing the Way We Work, Live, Play, and
Learn, Cisco Capital, Cisco Capital (Design), Cisco:Financed (Stylized), Cisco Store, Flip Gift Card, and One Million Acts of Green zijn dienstmerken en Access
Registrar, Aironet, AllTouch, AsyncOS, Bringing the Meeting To You, Catalyst, CCDA, CCDP, CCIE, CCIP, CCNA, CCNP, CCSP, CCVP, Cisco, het Cisco Certified
Internetwork Expert-logo, Cisco IOS, Cisco Lumin, Cisco Nexus, Cisco Press, Cisco Systems, Cisco Systems Capital, het Cisco Systems-logo, Cisco Unity,
Collaboration Without Limitation, Continuum, EtherFast, EtherSwitch, Event Center, Explorer, Follow Me Browsing, GainMaker, iLYNX, IOS, iPhone, IronPort, the
IronPort logo, Laser Link, LightStream, Linksys, MeetingPlace, MeetingPlace Chime Sound, MGX, Networkers, Networking Academy, PCNow, PIX, PowerKEY,
PowerPanels, PowerTV, PowerTV (Design), PowerVu, Prisma, ProConnect, ROSA, SenderBase, SMARTnet, Spectrum Expert, StackWise, WebEx, en het WebEx-
logo zijn geregistreerde handelsmerken van Cisco Systems, Inc. en/of haar partners in de Verenigde Staten en bepaalde andere landen. 

Alle overige handelsmerken die in dit document of op de website worden genoemd, zijn het eigendom van hun respectievelijke eigenaars. Het gebruik van het
woord 'partner' duidt niet op een partnerschap tussen Cisco en enig ander bedrijf. (0910R)
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2. Dit apparaat moet eventuele ontvangen interferentie accepteren, met inbegrip 
van interferentie die een ongewenste werking tot gevolg kan hebben.

BELANGRIJKE INFORMATIE:

FCC Radiation Exposure Statement

This equipment complies with FCC radiation exposure limits set forth for an 
uncontrolled environment. This equipment should be installed and operated with 
minimum distance 20 cm between the radiator & your body.

This transmitter must not be co-located or operating in conjunction with any other 
antenna or transmitter.

Industry Canada Statement

This device complies with RSS-210 of the Industry Canada Rules. De werking 
moet voldoen aan de volgende twee voorwaarden: 

1. Dit apparaat mag geen interferentie veroorzaken en 

2. Dit apparaat moet eventuele ontvangen interferentie accepteren, met inbegrip 
van interferentie die een ongewenste werking tot gevolg kan hebben.
© 2009 Cisco Systems, Inc. Alle rechten voorbehouden.  OL-18195-02
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Aan de slag

Dit hoofdstuk bevat een overzicht van dit document en basisinformatie over uw 
Cisco Small Business Pro IP-telefoon.

• Over dit document, pagina 4

• Overzicht van de Cisco Small Business Pro IP-telefoons, pagina 6

• De lijnen en toetsen van de telefoon leren kennen, pagina 8

Over dit document 

Deze handleiding beschrijft de concepten en de taken voor het gebruiken en 
configureren van uw Cisco Small Business Pro IP-telefoon.

OPMERKING De voorzieningen van de Cisco Small Business Pro IP-telefoon variëren, al naar 
gelang het type gesprekscontrolesysteem dat u gebruikt. In dit document wordt 
het gebruik beschreven van Cisco Small Business Pro IP-telefoons voor een SPCP-
telefoonsysteem, zoals de Cisco Unified Communications 500 Series. Als u de 
Cisco Small Business Pro IP-telefoon gebruikt met een Cisco SPA 9000 Voice 
System of een BroadSoft- of Asterisk-systeem, raadpleegt u de 
gebruikershandleiding bij Cisco Small Business Pro IP-telefoon SPA 50X (SIP).
Gebruikershandleiding voor Cisco Small Business Pro IP Phone SPA 50X (SPCP) 4
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Indeling
In deze tabel wordt de inhoud van elk hoofdstuk van dit document beschreven.

Titel Beschrijving

Hoofdstuk 1 Aan de slag Dit hoofdstuk bevat een 
overzicht van dit document 
en basisinformatie over uw 
Cisco Small Business Pro 
IP-telefoon.

Hoofdstuk 2 De telefoon installeren Dit hoofdstuk bevat een 
overzicht van dit document 
en basisinformatie over uw 
Cisco Small Business Pro 
IP-telefoon.

Hoofdstuk 3 Basisfuncties van telefoon 
gebruiken

Dit hoofdstuk bevat 
instructies voor het gebruiken 
van de basisfuncties van uw 
telefoon. Het bestaat uit de 
volgende secties:

Hoofdstuk 4 Geavanceerde 
telefoonfuncties gebruiken

Dit hoofdstuk beschrijft hoe 
u geavanceerde functies 
van uw IP-telefoon kunt 
configureren.

Hoofdstuk 5 De webinterface gebruiken Dit hoofdstuk bevat een 
toelichting op het gebruiken 
van Cisco Unified 
Communications Manager 
Express (Cisco Unified CME) 
voor het configureren van de 
functies van uw telefoon.

Hoofdstuk 6 Cisco SPA 500S Attendant 
Console gebruiken

Dit hoofdstuk beschrijft hoe 
u de Cisco SPA 500S 
Attendant Console kunt 
gebruiken met uw IP-telefoon.
Cisco Small Business Pro IP Phone SPA 50X User Guide (SPCP) 5
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Overzicht van de Cisco Small Business Pro IP-telefoons

De Cisco Small Business Pro IP-telefoons zijn multifunctionele VoIP-telefoons 
(Voice over Internet Protocol) voor gesproken communicatie via een IP-netwerk. 
De telefoons hebben traditionele functies zoals gesprekken doorverbinden, 
opnieuw kiezen, snelkiezen, gesprekken doorschakelen, telefonisch vergaderen 
en voicemail beluisteren. U kunt oproepen plaatsen of ontvangen via een handset, 
headset of via een luidspreker. 

IP-telefoons bieden ook speciale voorzieningen die niet beschikbaar zijn in 
traditionele telefoons. De Cisco Small Business Pro IP-telefoons zijn voorzien van 
Ethernet-poorten of poorten met behulp waarvan ze aan het computernetwerk 
kunnen worden gekoppeld. Ze hebben ook aanvullende Ethernet-poorten 
waarmee een computer op het netwerk kan worden aangesloten via de IP-telefoon.

In tegenstelling tot traditionele telefoons hebben Cisco Small Business Pro 
IP-telefoon een afzonderlijke voedingsbron nodig. U kunt de telefoons van voeding 
voorzien door ze aan te sluiten op een switch die Power over Ethernet (PoE) levert 
of door een optionele PA100-voedingsadapter te gebruiken.

Bijlage A Hoe verder Cisco biedt een groot aantal 
hulpmiddelen waarmee u 
optimaal kunt profiteren van 
de voordelen van de Cisco 
SPA 50X-telefoons. Deze 
bijlage bevat koppelingen 
naar een groot aantal van 
deze hulpmiddelen.

Titel Beschrijving
Cisco Small Business Pro IP Phone SPA 50X User Guide (SPCP) 6
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In de volgende tabel ziet u de Cisco Small Business Pro IP-telefoons die in dit 
document worden besproken en hun respectievelijke kenmerken:

De telefoon verzorgen

De Cisco Small Business Pro IP-telefoons zijn elektronische apparaten die niet 
moeten worden blootgesteld aan overdadige warmte, zon, kou of water. Reinig 
de apparatuur met een licht bevochtigde papieren of stoffen doek. Sproei of 
giet geen reinigingsvloeistof rechtstreeks op het apparaat.

SPA 501G SPA 502G SPA 504G SPA 508G SPA 509G

Scherm Papieren 
labels

128 x 64 monochroom LCD met achtergrondverlichting

Lijnen 8 1 4 8 12

Softkeys 4 vaste 
(herhalen, 
annuleren, 
doorverbin-
den en con-
ferentie)

4 dynamische

Navi-
gatieknop

Geen Vierwegsnavigatieknop
Cisco Small Business Pro IP Phone SPA 50X User Guide (SPCP) 7
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De lijnen en toetsen van de telefoon leren kennen

Gebruik de volgende afbeelding en de tabel om de onderdelen van de telefoon te 
herkennen.

Telefoononderdelen

Afbeelding 1 Telefoononderdelen

De bovenstaande foto toont de Cisco SPA 509G met de voorzieningen van de Cisco 
Small Business Pro IP-telefoon. Andere modellen kunnen hiervan afwijken. Zie het 
gedeelte “Overzicht van de Cisco Small Business Pro IP-telefoons” op 
pagina 6.

De genummerde onderdelen in de afbeelding worden toegelicht in de volgende tabel.

Nr. Functie Beschrijving

1 Handset Opnemen om een gesprek te starten of een oproep te 
beantwoorden.
Cisco Small Business Pro IP Phone SPA 50X User Guide (SPCP) 8
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2 Indicator voor 
wachtend bericht

Brandt rood wanneer u een nieuw voicemailbericht hebt. 
Knippert rood tijdens een inkomende oproep.

3 LCD-scherm Hierop worden de datum en de tijd, de naam van de 
telefoon, toestelnummers en de softkeyopties 
weergegeven. (Niet beschikbaar op de Cisco SPA 501G.)

4 Lijntoetsen Geven de status van de lijn weer. (Niet beschikbaar op 
de Cisco SPA 502G.) 

Brandend:

Uit: lijn is vrij.

Groen: lijn is actief of in gebruik.

Groen (knippert): er is een inkomende oproep.

Rood (knippert): lijn is in de wacht.

Deze toetsen kunnen ook door uw telefoonbeheerder 
worden geprogrammeerd voor het uitvoeren van 
functies als snelkiesnummers, gesprek aannemen of 
bewaken van een toestel.

5 Softkeytoetsen Druk op een softkey om de actie uit te voeren die wordt 
weergegeven op het label of het LCD-scherm. 

Opmerking: de Cisco SPA 501G beschikt over de 
volgende vier toetsen:

Herhalen: het laatst gebelde nummer wordt 
gebeld.

Annuleren: annuleert een actie (zoals 
doorverbinden).

Conferentie: druk tijdens een gesprek op deze 
toets om een conferentiegesprek te beginnen en 
kies een ander nummer. Als de tweede partij 
antwoordt, drukt u weer op Conferentie om het 
conferentiegesprek tot stand te brengen.

Doorverbinden: hiermee wordt een oproep 
doorverbonden. Zie het gedeelte “Gesprekken 
doorverbinden” op pagina 30.

6 Extra lijntoetsen Geven de status van de lijn weer. (alleen Cisco SPA 509G)

Nr. Functie Beschrijving
Cisco Small Business Pro IP Phone SPA 50X User Guide (SPCP) 9
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7 Navigatieknop U kunt naar links, rechts, omhoog of omlaag schuiven 
met de vierwegsnavigatieknop. (Niet beschikbaar op 
de Cisco SPA 501G.)

8 Berichten Met deze toets hebt u toegang tot uw voicemails (dit 
moet worden ingesteld door uw telefoonbeheerder).

9 Wachtstand Met deze toets kunt u een gesprek in de wachtstand 
zetten. 

10 Instellingen Met deze knop opent u een menu waarin u functies 
en voorkeuren (zoals de te gebruiken map en de 
snelkiesnummers) kunt configureren, uw 
gespreksgeschiedenis kunt bekijken en functies kunt 
instellen (zoals het doorsturen van gesprekken).

Voor de Cisco SPA 501G opent u hiermee het menu 
Interactive Voice Response waarmee u taken kunt 
uitvoeren als het ophalen van het IP-adres van de 
telefoon. Raadpleeg de gebruikershandleiding op 
Cisco.com voor meer informatie. (Zie de lijst met 
koppelingen aan het einde van dit document.) 

11 Dempen Met deze toets kunt u het geluid van de telefoon dempen 
of het dempen ongedaan maken. Als het geluid is 
gedempt, brandt deze toets rood. De toets brandt ook 
rood wanneer de netwerkverbinding niet kan worden 
gevonden.

12 Volume Druk op + om het volume te versterken en op - om het 
volume van de handset, headset, luidspreker (als de 
handset van de haak is) of de beltoon (wanneer de 
handset op de haak ligt) te verlagen.

13 Headset Met deze toets kunt u de headset in- of uitschakelen. Als 
de headset ingeschakeld is, brandt deze toets groen.

14 Luidspreker Met deze toets kunt u de luidspreker in- of uitschakelen. 
Als de luidspreker is ingeschakeld, brandt deze toets 
groen.

15 Toetsenblok Hiermee kunt telefoonnummers en letters invoeren, en 
menu-items kiezen.

Nr. Functie Beschrijving
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Softkeytoetsen

De softkeytoetsen op uw telefoon kunnen variëren afhankelijk van de instellingen 
van uw telefoonsysteem. (Softkeytoetsen zijn niet beschikbaar op de Cisco SPA 
501G.) Druk op de toetsen pijl rechts of pijl links op de navigatieknop om extra 
softkeytoetsen weer te geven. 

Hieronder volgt een deels volledige lijst met softkeys die mogelijk beschikbaar 
zijn op uw telefoon. Mogelijk zijn niet al deze softkeytoetsen op de telefoon 
aanwezig, en mogelijk beschikt u over andere toetsen die hier niet worden 
vermeld. De telefoonbeheerder kan bijvoorbeeld eigen softkeytoetsen op 
de telefoon instellen, zoals toetsen met een snelkiesnummer voor het 
telefoonnummer van een bedrijf of toetsen voor het openen van een 
gespecialiseerd programma dat op de telefoon actief is. Neem contact 
op met de telefoonbeheerder voor meer informatie.

Toets Functie

<< of >> Ga in een vermelding naar links of naar rechts zonder tekens te 
verwijderen.

cancel Annuleert een conferentiegesprek voordat er bellers aan deelnemen.

AllDvb Hiermee schakelt u alle gesprekken van uw telefoon door naar een 
opgegeven nummer.

Confrn Met deze knop kunt u een conferentiegesprek starten.

tel. verg. 
tussen lijnen

Hiermee voegt u de actieve lijnen op de telefoon samen in een 
conferentie.

teken 
verwijderen

Met deze toets wist u de laatst ingevoerde letter of het laatst 
ingevoerde cijfer.

Verwij Met deze toets verwijdert u een hele ingang (bijvoorbeeld een 
telefoonnummer uit de lijst met gespreksgeschiedenis).

Kies Met deze toets kiest u een nummer om te bellen.

dnd Niet storen: met deze functie voorkomt u dat binnenkomende 
gesprekken overgaan op uw telefoon.

Bewrk Met deze toets kunt u items openen om cijfers of letters aan te passen, 
of om bepaalde functies in of uit te schakelen.
Cisco Small Business Pro IP Phone SPA 50X User Guide (SPCP) 11
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Sneltoetsen op het toetsenblok gebruiken

Wanneer u de telefoonmenu's gebruikt, kunt u het toetsenblok gebruiken om het 
nummer in te voeren dat u ziet naast de optie in het menu of submenu op het LCD-
scherm. (Niet van toepassing op de Cisco SPA 501G.)

Druk op de Cisco SPA 590G bijvoorbeeld op 3 voor  Instellingen en dan op 2 voor 
Type beltoon als u de beltooninstellingen wilt wijzigen.

OPMERKING De menu's en opties verschillen per telefoonmodel.

opnemen 
met groep

Met deze toets kunt u een gesprek dat binnenkomt op een ander toestel 
aannemen op uw eigen toestel door te zoeken naar het toestelnummer 
van het andere toestel.

Negeren Met deze toets negeert u een binnenkomend gesprek.

Aanmelden/
afmelden

Aan- en afmelden bij het oproepsysteem om de functie Mobiel toestel 
te gebruiken. Met Mobiel toestel kunt u zich op elke fysieke telefoon 
aanmelden en uw persoonlijke instellingen en telefoonlijstnummer 
ophalen op die telefoon.

opnemen Met deze toets kunt u een gesprek dat binnenkomt op een ander toestel 
aannemen op uw eigen toestel door het nummer van het andere toestel 
in te voeren. 

Herh Met deze toets kunt u een lijst met recent gebelde nummers 
weergeven.

Hervat Met deze toets hervat u een gesprek dat in de wacht staat.

OK Hiermee slaat u wijzigingen op of bevestigt u een actie als reactie op 
een instructie op het scherm.

Select Met deze toets selecteert u het gemarkeerde item op het LCD-scherm.

Trnsfer Met deze toets kunt u een gesprek doorverbinden.

J/N Hiermee opent u een submenu en wisselt u af tussen Ja of Nee om een 
optie in- of uit te schakelen.

Toets Functie
Cisco Small Business Pro IP Phone SPA 50X User Guide (SPCP) 12
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De telefoon installeren 

In dit hoofdstuk wordt beschreven hoe u de Cisco Small Business Pro IP-telefoon 
installeert en aansluit op uw netwerk. Het bestaat uit de volgende secties:

• Voordat u begint, pagina 13

• Telefoonaansluitingen, pagina 14

• De handset aansluiten, pagina 15

• De standaard installeren (optioneel), pagina 15

• De telefoon aan de muur bevestigen (optioneel), pagina 16

• De voeding aansluiten, pagina 21

• De telefoon met het netwerk verbinden, pagina 22

• Een pc aansluiten op de telefoon (optioneel), pagina 23

• Vaste en draadloze headsets aansluiten (optioneel), pagina 23

• Controleren of de telefoon start, pagina 24

• De firmware van de telefoon bijwerken, pagina 25

Voordat u begint

Voordat u de telefoon installeert en aansluit, vraagt u aan de systeembeheerder 
(indien van toepassing) of het netwerk gereed is voor de telefoon, neemt u de 
veiligheidsvoorschriften door en zorgt u dat u beschikt over alle 
telefoononderdelen en documentatie.

Voordat u de telefoon installeert en aansluit, vraagt u aan de systeembeheerder 
(indien van toepassing) of het netwerk gereed is voor de telefoon, neemt u de 
veiligheidsvoorschriften door en zorgt u dat u beschikt over alle telefoononder-
delen en documentatie.
Gebruikershandleiding voor Cisco Small Business Pro IP Phone SPA 50X (SPCP) 13
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OPMERKING Gebruik niet de RJ-11-poort met de aanduiding 'AUX'. Deze is gereserveerd voor 
het aansluiten van hulpapparatuur die niet wordt ondersteund door de SPCP-versie 
van de telefoonfirmware. Deze poort wordt niet gebruikt als poort voor een 
telefoonlijn.

!
WAARSCHUWING LET OP: verbind geen telefoonkabel met de poort die is gemarkeerd met 'AUX'.

Telefoonaansluitingen

Op de volgende afbeelding ziet u waar u de onderdelen van de telefoon moet 
aansluiten. 

Afbeelding 1 Telefoonaansluitingen
Cisco Small Business Pro IP Phone SPA 50X User Guide (SPCP) 14
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De handset aansluiten

STAP 1 Draai de telefoon om zodat u de poorten op de achterkant kunt zien.

!
WAARSCHUWING Sluit geen telefoonlijn aan op de hulppoort (AUX).

STAP 2 Sluit het lange uiteinde van de telefoonkabel aan op de handsetpoort op de 
telefoon die wordt aangegeven met een telefoonsymbool. 

STAP 3 (Optioneel) Leid de telefoonkabel door het kabelgootje.

STAP 4 Sluit het andere uiteinde van de telefoonkabel aan op de poort onder in de 
handset (niet getoond).

De standaard installeren (optioneel)

OPMERKING Bevestig de bureaustandaard niet als u de telefoon op de wand wilt monteren. 
Als u een Cisco SPA 500S telefonistconsole aansluit, bevestigt u de console 
voordat u de bureaustandaard aanbrengt.

STAP 1 Sluit de telefoonstandaard aan door de nokjes op de standaard uit te lijnen met de 
sleuven op de telefoon. 

STAP 2 Schuif de nokjes in de onderste sleuven op de telefoon en druk de telefoon 
voorzichtig op de standaard. U moet nu de telefoon gemakkelijk in de bovenste 
sleuven kunnen schuiven. Gebruik geen kracht.
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De telefoon aan de muur bevestigen (optioneel)

Als u de telefoon aan de muur wilt bevestigen, moet u de MB100-kit met 
wandmontagebeugel aanschaffen. 

Afbeelding 2 MB100-kit voor wandmontage
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STAP 1 Voor het bevestigen van de montagebeugel, lijnt u de twee noppen op de beugel 
uit met de gaten in de onderkant van de telefoon.

STAP 2 Plaats de beugel zo dat de Ethernet- en handsetpoorten ook na installatie nog 
bereikbaar zijn.

STAP 3 Duw de beugel op de onderkant van de telefoon. Schuif de montagebeugel 
omhoog om deze op zijn plaats te vergrendelen.
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STAP 4 (Optioneel) Als er een Wi-Fi- of PoE-dongle wordt geïnstalleerd, plaatst u deze in 
het vak.
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Sluit de Ethernet- en voedingskabels aan.

STAP 5 Hang de telefoon op de schroeven in de muur.
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Het bevestigingsnokje voor de handset omdraaien

Als u de telefoon op een verticaal oppervlak bevestigt, moet u het 
bevestigingsnokje voor de handset omdraaien om te voorkomen dat de handset 
niet van de telefoon valt wanneer u deze neerlegt. 

STAP 1 Duw de vergrendeling naar binnen.

STAP 2 Schuif het bevestigingsnokje naar boven totdat het loskomt uit de telefoon.
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STAP 3 Draai het nokje 180° en plaats het weer in de telefoon. De handset blijft nu met de 
uitsparing op het nokje hangen wanneer u de hoorn neerlegt.

De voeding aansluiten

Als u een externe voedingsbron gebruikt, sluit u het ene uiteinde van de 
voedingskabel aan op een stopcontact en het andere uiteinde op de 
voedingspoort op de telefoon. 
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De telefoon met het netwerk verbinden

Als u een Ethernet-verbinding gebruikt:

STAP 1 Plaats het ene uiteinde van de Ethernet-kabel in de netwerkpoort op de telefoon 
die wordt aangeduid met 'SW'. 

STAP 2 Verbind het andere uiteinde van de Ethernet-kabel met het juiste apparaat op uw 
netwerk, zoals een netwerkswitch. 

De telefoon aansluiten op het draadloze netwerk

U kunt de Cisco WBP54G Wireless-G Bridge voor telefoonadapters gebruiken om 
de IP-telefoon aan te sluiten op een Wireless-G-netwerk in plaats van op een vast 
lokaal netwerk. 

OPMERKING

• Voor deze procedure moet de optionele Cisco IP Phone PA100 
voedingsadapter voeding leveren aan de WBP54G. 

• Cisco raadt aan om geen pc op de telefoon aan te sluiten als deze 
draadloos wordt gebruikt.

De telefoon aansluiten op de Cisco WBP54G:

STAP 1 Configureer de Cisco WBP54G met de wizard Instellingen. Zie de instructies in de 
installatiehandleiding Beknopte installatiehandleiding voor Wireless-G Bridge voor 
Telefoonadapters, die u vindt op cisco.com. In Bijlage A, “Hoe verder,” vindt u een 
lijst met documenten en locaties.

STAP 2 Sluit tijdens het instellingsproces de Ethernet-netwerkkabel van de WBP54G aan 
op de achterzijde van het basisstation van de IP-telefoon in de sleuf met de 
aanduiding 'SW'. Zie de afbeelding “Telefoonaansluitingen”.

STAP 3 Sluit de voedingskabel van de WBP54G aan op de voedingspoort op de 
onderkant van de IP-telefoon. 
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STAP 4 Sluit de voedingsadapter van de IP-telefoon aan op de voedingspoort op de 
WBP54G.

STAP 5 Sluit het andere uiteinde van de voedingsadapter aan op een wandcontactdoos.

Een pc aansluiten op de telefoon (optioneel)

Een pc aansluiten op de telefoon (optioneel):

OPMERKING Cisco raadt aan om geen pc op de telefoon aan te sluiten als deze draadloos wordt 
gebruikt.

STAP 1 Voor netwerktoegang tot een pc sluit u het ene uiteinde van een extra Ethernet-
kabel (niet meegeleverd) aan op de PC-poort aan de achterkant van de telefoon. 
Zie afbeelding “Telefoonaansluitingen”.

STAP 2 Sluit het andere uiteinde van de Ethernet-kabel aan op de netwerkpoort van de pc. 

Vaste en draadloze headsets aansluiten (optioneel)

De IP-telefoons ondersteunen headsets van verschillende fabrikanten. Neem 
contact op met de leverancier voor nieuwe ondersteunde modellen. Aanvullende 
informatie vindt u op de websites van de fabrikanten:

http://www.plantronics.com

http://www.jabra.com

Voor het aansluiten van de verschillende merken en typen headsets kunnen 
verschillende stappen vereist zijn. Raadpleeg de documentatie van uw specifieke 
headset voor meer informatie. De algemene stappen voor het aansluiten van een 
headset zijn als volgt:

• Sluit de telefoonkabel van de headset aan op de telefoonpoort aan de 
achterzijde van de IP-telefoon.
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of

• Sluit de 2,5-mm connector van de headset aan op de headsetpoort aan de 
rechterzijde van de IP-telefoon zoals u ziet in de volgende afbeelding:

Controleren of de telefoon start

Na het aansluiten van de voeding en het netwerk voert de telefoon een 
opstartreeks uit. Tijdens deze reeks ziet u op telefoons met een scherm 
achtereenvolgens het Cisco-logo en de melding Netwerk initialiseren. Alle lampjes 
op de telefoon gaan knipperen. 

Na aansluiting van de telefoon op het netwerk en na ontvangst van de 
basisconfiguratie verschijnt het toestelnummer op het scherm (op modellen met 
een scherm) en hoort u een kiestoon.

Op modellen met een scherm verschijnt het standaardmenu voor de telefoon. 
De datum, de naam en het nummer van de telefoon worden weergegeven op de 
bovenste regel van het LCD-scherm. Onder aan het LCD-scherm ziet u de softkeys 
bij de bijbehorende toetsen.
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Op modellen zonder scherm, zoals de Cisco SPA 501G, gaan de lijnen groen 
branden en hoort u een kiestoon wanneer u de handset opneemt of op de 
luidsprekerknop drukt.

Controleer de installatie en de aansluitingen als de telefoon niet start. Als deze 
correct zijn, probeert u de telefoon los te koppelen en weer aan te sluiten. Als het 
scherm nog steeds leeg blijft, neemt u contact op met de telefoonbeheerder of uw 
serviceprovider voor internettelefonie.

De firmware van de telefoon bijwerken

De firmware van de telefoon wordt automatisch bijgewerkt via het Cisco Smart 
Business Communications System (SBCS), op basis van de beheerinstellingen. 
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Basisfuncties van telefoon gebruiken

Dit hoofdstuk bevat instructies voor het gebruiken van de basisfuncties van uw 
telefoon. Het bestaat uit de volgende secties:

• De telefoon en de accessoires gebruiken, pagina 27

• Het gespreksvolume aanpassen en dempen, pagina 28

• Bellen of een oproep aannemen, pagina 28

• Wachtstand en Hervat gebruiken, pagina 29

• De dempmodus, pagina 29

• Een gesprek beëindigen, pagina 30

• Gesprekken doorverbinden, pagina 30

• Een nummer opnieuw kiezen, pagina 31

• Gemiste oproepen weergeven en terugbellen, pagina 32

• Alle gesprekken doorschakelen naar een ander nummer, pagina 33

• Niet storen instellen, pagina 33

• Een oproep opnemen vanaf een ander toestel, pagina 34

• Een conferentiegesprek met drie bellers tot stand brengen, pagina 35

• De lokale telefoonlijst gebruiken, pagina 36

• Gespreksgeschiedenis gebruiken, pagina 36

• Voicemail openen, pagina 37
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De telefoon en de accessoires gebruiken

De luidspreker gebruiken

Als u de luidspreker wilt gebruiken, drukt u op de knop Luidspreker 
(met de handset op of van de haak).

De headset gebruiken met de IP-telefoon

Installeer de headset volgens de instructies in het gedeelte “Vaste en draadloze 
headsets aansluiten (optioneel)” op pagina 23

OPMERKING De stappen voor het gebruiken van uw headset met de IP-telefoon kunnen 
verschillen. Raadpleeg de gebruikersdocumentatie van uw headset voor meer 
informatie.

Als u een vaste headset gebruikt, drukt u op de knop Headset op de telefoon en 
kiest u het nummer om te bellen of drukt u op de headsetknop om een 
binnenkomende oproep te beantwoorden.

Als u een draadloze headset gebruikt, haalt u de hoorn van de haak voordat u via 
de headset gaat spreken of luisteren.

Wisselen tussen de handset/headset/luidspreker tijdens een 
gesprek

Tijdens een gesprek kunt u elk van de audioapparaten gebruiken. U kunt slechts 
één apparaat tegelijkertijd gebruiken. 

De handset kan op de haak blijven als u de luidspreker of de headset gebruikt. 
Als u overschakelt van de handset naar de luidspreker, zorgt u dat het lampje van 
de luidspreker of de headset brandt voordat u de handset weer op de haak legt. 
(Als u echter van de handset overschakelt naar een draadloze headset, moet 
u de handset niet terugplaatsen omdat u daarmee de verbinding verbreekt.)
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Het gespreksvolume aanpassen en dempen

Het gespreksvolume aanpassen

Haal de handset van de haak of druk op de knop Luidspreker om het volume 
van de handset of de luidspreker aan te passen. Druk op + op de toets Volume 
om het volume te versterken of op - om het volume te verminderen. Druk op OK 
(met uitzondering op het model Cisco SPA 501G).

Het belvolume aanpassen

Als u het belvolume wilt aanpassen, drukt u op de toets Volume wanneer de 
handset op de telefoon ligt en de luidsprekertoets is uitgeschakeld. Druk op OK 
(met uitzondering op het model Cisco SPA 501G).

De dempmodus

Als u de microfoon van de telefoon, de luidsprekers of de microfoon van de 
headset wilt uitzetten, drukt u op Dempen op de telefoon. De toets brandt rood. 
Druk nogmaals op de toets Dempen om te annuleren.

Bellen of een oproep aannemen

OPMERKING Mogelijk moet u een nummer of nummers kiezen om een buitenlijn te openen. Vraag 
dit na bij de telefoonbeheerder.

Basistechnieken voor bellen of het aannemen van een oproep:

• Neem de handset op.

• Druk op de knop Luidspreker.

• Druk op de knop Headset.

• Druk op de toets van een geconfigureerde lijn (om te bellen) of op de toets van 
een groen knipperende lijn (om een oproep te beantwoorden). (Niet van 
toepassing op de Cisco SPA 502G.) 
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Technieken om te bellen zonder een nummer te kiezen:

• Druk op Herh om het laatst gebelde nummer te kiezen.

• Als er snelkiesnummers zijn geconfigureerd, drukt u op de toegewezen 
snelkiescode en vervolgens op VerkortKiezen.

• Als u een oproep wilt beantwoorden die op een andere telefoon in het systeem 
overgaat, drukt u op Opnemen. Druk vervolgens op het toestelnummer van de 
telefoon die overgaat.

OPMERKING U kunt ook bellen door een nummer te kiezen uit een telefoonlijst of uit de 
gespreksgeschiedenis. Zie De lokale telefoonlijst gebruiken, pagina 36 
en Gespreksgeschiedenis gebruiken, pagina 36.

Wachtstand en Hervat gebruiken

Druk op Wachtstand om een gesprek in de wacht te zetten. De beller hoort een 
reeks pieptonen of de wachtmuziek om aan te geven dat het gesprek in de wacht 
staat.

Druk op de knipperende rode lijntoets om het gesprek te hervatten. (Op de Cisco 
SPA 502G drukt u op de softkey Hervat.) Als er meerdere oproepen zijn, worden 
deze allemaal in de wacht gezet behalve de actieve oproep.

Als u in gesprek bent en er komt een tweede gesprek binnen, drukt u op de 
knipperende rode lijntoets of op Wachtstand om het gesprek in de wacht te zetten 
en het binnenkomende gesprek aan te nemen. Als u vervolgens het eerste 
gesprek wilt hervatten, drukt u op de lijntoets voor het gesprek of selecteert u het 
gesprek met de navigatietoetsen Omhoog of Omlaag en drukt u op de softkey 
Hervat (Cisco SPA 502G).

De dempmodus

Als de dempmodus is geactiveerd, kunt u de andere partijen in gesprek horen, 
maar kunnen zij u niet horen. U kunt deze functie gebruiken op de handset, de 
luidspreker of de headset.
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• Druk op de toets Dempen om de dempmodus in te schakelen. Het lampje 
gaat branden.

• U schakelt de dempmodus uit door op de brandende toets Dempen te 
drukken.

Een gesprek beëindigen

Een gesprek beëindigen:

• Druk op Einde.

• Als u de handset gebruikt, hangt u op.

• Als u de luidspreker gebruikt, drukt u op de toets Luidspreker.

• Als u de headset gebruikt, drukt u op Headset (vast) of legt u de handset terug 
(draadloos).

Gesprekken doorverbinden

U kunt gesprekken op twee manieren doorverbinden:

• Begeleid: u belt de persoon naar wie u het gesprek doorverbindt en kondigt 
aan dat u het gesprek doorverbindt.

• Blind: u verbindt het gesprek zonder aankondiging door naar de andere 
persoon.

Begeleid doorverbinden

Cisco SPA 502G, Cisco SPA 504G, Cisco SPA 508G, Cisco SPA 509G:

STAP 1 Druk tijdens een actief gesprek op Doorvrb. Het gesprek wordt in de wacht gezet 
en er wordt een nieuwe lijn geopend om het door u gekozen nummer te bellen.

STAP 2 Kies het nummer waarnaar u het gesprek wilt doorverbinden en druk op Kies of 
wacht een paar seconden.
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STAP 3 Voer een van de volgende handelingen uit:

• Als u wilt doorverbinden zonder te wachten totdat de andere persoon 
antwoordt, drukt u op Doorvrb zodra de telefoon overgaat. Vervolgens 
hangt u op. U moet het toestel minimaal twee keer laten overgaan voordat u 
ophangt, anders mislukt het doorverbinden en wordt de verbinding met het 
oorspronkelijke gesprek verbroken. Als u een verkeerd nummer kiest, drukt 
u nogmaals op de lijntoets om een kiestoon te krijgen (niet van toepassing 
op de Cisco SPA 502G).

• Als u wilt doorverbinden nadat u zelf met de andere persoon hebt 
gesproken, drukt u tijdens het gesprek op een willekeurig moment op 
Doorvrb.

Cisco SPA 501G:

STAP 1 Druk tijdens een actief gesprek op Doorvrb.

STAP 2 Voer het nummer in waarnaar u het gesprek wilt doorverbinden.

STAP 3 Druk nogmaals op Doorvrb.

Een nummer opnieuw kiezen

Cisco SPA 502G, Cisco SPA 504G, Cisco SPA 508G, Cisco SPA 509G:

Als u het laatst gebelde nummer nogmaals wilt kiezen, drukt u tweemaal op de 
softkeytoets Herh. 

Een ander nummer opnieuw kiezen:

STAP 1 Druk op de softkey Herh en selecteer het gewenste nummer.

STAP 2 (Optioneel) Druk op Nummer bewerken om een nummer te selecteren en dat te 
wijzigen (bijvoorbeeld om een netnummer toe te voegen). Druk op ok als u klaar 
bent.

STAP 3 Neem de handset op of druk op Kies om automatisch het geselecteerde nummer 
te kiezen. 
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Cisco SPA 501G:

Druk op Herh om het laatste nummer te kiezen. 

Gemiste oproepen weergeven en terugbellen

Op het LCD-scherm van uw IP-telefoon ziet u een melding wanneer een oproep 
onbeantwoord is gebleven. 

OPMERKING Dit is niet van toepassing op de Cisco SPA 501G.

Een gemiste oproep terugbellen:

STAP 1 Druk op Instellingen.

STAP 2 Selecteer Gespreksgeschiedenis.

STAP 3 Selecteer Gemiste oproepen.

STAP 4 Kies het nummer dat u wilt terugbellen en druk op Kies.

OPMERKING Als het een internationaal nummer betreft, moet u het misschien bewerken voordat 
u kunt terugbellen. Druk op de softkey Nummer bewerken om het nummer te 
bewerken en gebruik de softkeytoetsen en het toetsenblok om het nummer te 
bewerken.

Een lijst weergeven met alle gemiste oproepen:

• Als u op het LCD-scherm een gemiste oproep ziet, drukt u op de softkey 
Gemist om een lijst met gemiste oproepen weer te geven.

• Als het LCD-scherm geen gemiste oproep weergeeft:

a. Druk op Instellingen.

b. Selecteer Gespreksgeschiedenis.

c. Selecteer Gemiste oproepen.
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Alle gesprekken doorschakelen naar een ander nummer

Wanneer u niet bij uw telefoon bent, kunt u alle gesprekken doorschakelen naar 
een andere IP-telefoon in het telefoonsysteem. U kunt het toestel doorschakelen 
naar een extern nummer zoals uw telefoon thuis of uw mobiel, als de 
telefoonbeheerder dat toestaat. Neem voor externe nummers het cijfer op dat 
nodig is om een buitenlijn te openen.

Alle gesprekken doorschakelen

Met de softkey AllDvb:

STAP 1 Druk op de softkey AllDvb.

STAP 2 Kies het nummer waarnaar u alle gesprekken wilt doorschakelen, bijvoorbeeld uw 
voicemailbox, een ander toestel of een buitenlijn. Vergeet voor een buitenlijn niet 
om een toegangscode of netnummer te kiezen als dat nodig is.

STAP 3 Druk op Kies. Het LCD-scherm geeft Gesprekken doorgeschakeld aan.

STAP 4 Wanneer u weer terugkeert naar uw telefoon, schakelt u het doorschakelen uit 
door op de softkey AllDvb te drukken.

Niet storen instellen

Met de functie Niet storen voorkomt u dat binnenkomende gesprekken overgaan 
op uw telefoon. U ziet op het scherm dat er een gesprek binnenkomt, maar de 
telefoon gaat niet over. De onbeantwoorde oproep wordt verwerkt volgens uw 
normale instellingen.

Deze oproepen worden niet gelogd in de lijst met gemiste oproepen.

Niet storen activeren:

Druk op Meer en op nStor om Niet storen te activeren. Op het LCD-scherm ziet 
u dat Niet storen op uw telefoon is ingeschakeld.

Niet storen uitschakelen:

Als u Niet storen wilt uitschakelen, drukt u op de softkey nStor. 
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Een oproep opnemen vanaf een ander toestel

U kunt een oproep beantwoorden dat op een ander toestel binnenkomt. 
Afhankelijk van de manier waarop het telefoonnetwerk is geconfigureerd, kunt 
u de oproep op de volgende manieren beantwoorden:

• Een oproep die binnenkomt op een toestel in uw groep, neemt u op met de 
softkey Opnemen met groep. (Niet beschikbaar op de Cisco SPA 501G.)

• Een oproep die binnenkomt op een specifiek toestel in uw groep, neemt u 
op met de softkey Opnemen. (Niet beschikbaar op de Cisco SPA 501G.)

• Neem een oproep op die binnenkomt op een toestel dat is ingesteld voor 
een van de lijntoetsen op uw telefoon. Dit moet door de beheerder worden 
geconfigureerd.

Een oproep opnemen die binnenkomt op een toestel in uw groep:

STAP 1 Druk op de softkey Opnemen met groep. U ziet op de telefoon welke toestellen in 
de groep overgaan. Druk op Kies om een lijst met oproepen weer te geven.

STAP 2 Kies de oproep die u wilt opnemen en druk op Kies.

Een oproep opnemen op een specifiek toestel in uw groep:

STAP 1 Druk op de softkey Opnemen.

STAP 2 Kies het toestelnummer van de telefoon vanwaar u de oproep opneemt en druk op 
Kies.

STAP 3 Druk nogmaals op Kies.

Druk op de knipperende lijntoets om een oproep aan te nemen die binnenkomt op 
een toestel dat is ingesteld voor een van de lijntoetsen op uw telefoon.
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Een conferentiegesprek met drie bellers tot stand brengen

Cisco SPA 502G, Cisco SPA 504G, Cisco SPA 508G, Cisco SPA 509G:

Een conferentiegesprek beginnen:

STAP 1 Druk tijdens een actief gesprek op Meer en dan op Confrn. Het eerste gesprek 
wordt in de wacht gezet en er wordt een tweede lijn geopend. U hoort vervolgens 
een kiestoon. 

STAP 2 Kies het telefoonnummer van de tweede persoon die u wilt bellen. 

STAP 3 Wanneer de tweede persoon opneemt, drukt u nogmaals op de softkey Confrn. 
Alle drie de partijen maken nu deel uit van het conferentiegesprek. 

OPMERKING U kunt de conferentie annuleren door op de softkey Cancel te 
drukken voordat u de gesprekken met elkaar verbindt.

Als u ophangt, wordt de verbinding met de andere twee personen verbroken.

Cisco SPA 501G:

STAP 1 Druk op Conferentie tijdens een actieve oproep. Het eerste gesprek wordt in de 
wacht gezet en er wordt een tweede lijn geopend. U hoort vervolgens een 
kiestoon. 

STAP 2 Voer het telefoonnummer in van de tweede persoon die u wilt bellen. 

STAP 3 Wanneer de tweede persoon opneemt, drukt u nogmaals op de softkey 
Conferentie. Alle drie de partijen maken nu deel uit van het conferentiegesprek. 

Als u ophangt, blijft de verbinding tussen de andere twee personen in stand.
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De lokale telefoonlijst gebruiken

De lokale telefoonlijsten vermelden de telefoon- en toestelnummers in uw bedrijf. 
Afhankelijk van de configuratie van het telefoonnetwerk, kunnen de volgende 
telefoonlijsten beschikbaar zijn:

OPMERKING Niet beschikbaar op de Cisco SPA 501G.

De lokale telefoon gebruiken:

STAP 1 Druk op Instellingen.

STAP 2 Blader naar Telefoonlijst en druk op Select.

STAP 3 Blader naar Lokale telefoonlijst en druk op Select.

STAP 4 Wanneer het zoekformulier verschijnt, kunt u zoeken naar een bepaalde 
vermelding door een achternaam, voornaam of beide in te vullen of kunt u de 
velden leeglaten.

STAP 5 Voer eventueel een achternaam, voornaam of beide in of laat de velden leeg. Klik 
op Verzenden om te zoeken naar overeenkomstige records.

STAP 6 Blader naar een ingang en druk op Kies om het nummer te kiezen. Druk op 
Nummer bewerken om het nummer te wijzigen voordat u belt. Druk op Cancel om 
de lijst te sluiten.

Gespreksgeschiedenis gebruiken

Gespreksgeschiedenis gebruiken

Gespreksgeschiedenis gebruiken:

STAP 1 Druk op Instellingen.

STAP 2 Blader naar Gespreksgeschiedenis en druk op Select.
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STAP 3 Blader naar de gespreksgeschiedenis die u wilt weergeven:

• Gemiste oproepen: toont de laatste 60 gemiste oproepen.

• Ontvangen oproepen: toont de gegevens van de beller voor de laatste 
60 beantwoorde oproepen.

• Gekozen nummers: toont de laatste 60 nummers die via uw telefoon zijn 
gebeld.

STAP 4 Als u een nummer in de lijst wilt bellen, bladert u naar de ingang en drukt u op Kies 
om het nummer te bellen. Druk op Nummer bewerken om het nummer te wijzigen 
voordat u belt. Druk op Cancel om de lijst te sluiten.

OPMERKING Als het een internationaal nummer betreft, moet u het misschien 
bewerken voordat u het kunt bellen. Druk op de softkey Nummer 
bewerken om het nummer te bewerken en gebruik de 
softkeytoetsen en het toetsenblok om het nummer te bewerken.

Alle nummers verwijderen uit de lijst met gekozen nummers

STAP 1 Druk in de lijst met gekozen nummers op de softkey Wis om alle nummers uit de 
lijst te verwijderen.

STAP 2 Druk op OK.

Voicemail openen

Druk voor het openen van uw voicemail op de toets Berichten op uw telefoon. 
Uw systeembeheerder moet het juiste voicemailnummer configureren voor uw 
telefoon, zodat u meteen het juiste nummer belt als u op Berichten drukt.
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Geavanceerde telefoonfuncties gebruiken

Dit hoofdstuk beschrijft hoe u geavanceerde functies van uw IP-telefoon kunt 
configureren. Het bestaat uit de volgende secties:

• Aanmelden bij uw telefoon, pagina 38

• Snelkiesnummers maken, pagina 40

• Snelkiesnummers toevoegen en gebruiken, pagina 40

• Een andere telefoon vanaf uw telefoon controleren/toegang krijgen, 
pagina 42

• Het LCD-scherm aanpassen, pagina 43

• Uw beltoon bijwerken, pagina 45

• Het menu Interactive Voice Response gebruiken op de Cisco SPA 501G, 
pagina 46

• Geavanceerde procedures voor medewerkers van de technische 
ondersteuning, pagina 46

Aanmelden bij uw telefoon

Het telefoonsysteem beschikt over een functie die Mobiel toestel wordt 
genoemd. Met deze functie kunt u zich op elke fysieke telefoon aanmelden 
en uw persoonlijke instellingen en telefoonlijstnummer ophalen op die telefoon. 
Als u bijvoorbeeld een dag op een andere locatie werkt, kunt u zich aanmelden 
bij een van de bedrijfstelefoons op het netwerk en met uw eigen telefoonnummer 
bellen en oproepen beantwoorden. Ook kunt u uw voicemail lezen.
Gebruikershandleiding voor Cisco Small Business Pro IP Phone SPA 50X (SPCP) 38



Geavanceerde telefoonfuncties gebruiken
Aanmelden bij uw telefoon 4

 

Aanmelden bij uw telefoon:

STAP 1 Als uw telefoon is voorzien van de softkey Aanmelden, drukt u daarop. (Mogelijk 
moet u eerst op Meer drukken en door de schermen van de telefoon bladeren om 
deze softkey te vinden.)

Als uw telefoon niet is voorzien van de softkey Aanmelden: 

a. Druk op Instellingen.

b. Blader naar CME-services en druk op Select.

c. Kies Mobiel toestel.

STAP 2 Voer uw gebruikersnaam in

STAP 3 Druk op de pijl-omlaag en voer u wachtwoord in.

STAP 4 Druk op Verzenden. Uw gebruikersprofiel wordt in de telefoon geladen met 
bijvoorbeeld uw geconfigureerde snelkiestoetsen).

Afmelden bij uw telefoon:

STAP 1 Als uw telefoon is voorzien van de softkey Afmelden, drukt u daarop. (Mogelijk 
moet u eerst op Meer drukken en door de schermen van de telefoon bladeren om 
deze softkey te vinden.)

Als uw telefoon niet is voorzien van de softkey Afmelden: 

a. Druk op Instellingen.

b. Blader naar CME-services en druk op Select.

c. Kies Mobiel toestel.

STAP 2 Kies Afmelden.

STAP 3 Druk op Afsluiten. 
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Snelkiesnummers maken

U kunt maximaal 8 snelkiesnummers configureren. Elk nummer kan een 
telefoonnummer, een IP-adres of een URL zijn. U kunt ook extra snelkiesnummers 
configureren op ongebruikte lijntoetsen op uw telefoon.

U maakt en bewerkt de snelkiesnummers met uw computer en de webinterface 
van de IP-telefoon. Zie “Snelkiesnummers” op pagina 50.

Snelkiesnummers toevoegen en gebruiken

Cisco SPA 502G, Cisco SPA 504G, Cisco SPA 508G, Cisco SPA 509G:

Gebruik het telefoonmenu om een persoonlijk snelkiesnummer toe te voegen dat 
niet is gekoppeld aan een lijntoets. U kunt ook snelkiesnummers configureren met 
de webinterface. Zie Hoofdstuk 5, “De webinterface gebruiken”.

Een snelkiesnummer toevoegen:

STAP 1 Druk op Instellingen.

STAP 2 Blader naar CME-services en druk op Select.

STAP 3 Blader naar Mijn telefoontoepassingen en druk op Select.

STAP 4 Blader naar Snelkiesnummers en druk op Select.

STAP 5 Druk op Toevoegen om een nieuw nummer toe te voegen.

STAP 6 Geef de volgende informatie op:

• Label: geef een naam of een andere id op voor dit snelkiesnummer.

• Nummer: geef het bestemmingsnummer op.

STAP 7 Druk op Verzenden.
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Een snelkiesnummer bewerken:

STAP 1 Druk op Instellingen.

STAP 2 Blader naar CME-services en druk op Select.

STAP 3 Blader naar Mijn telefoontoepassingen en druk op Select.

STAP 4 Blader naar Snelkiesnummers en druk op Select.

STAP 5 Blader naar de ingang die u wilt wijzigen.

STAP 6 Druk op Wijzigen om de geselecteerde ingang te bewerken.

STAP 7 Geef de volgende informatie op:

• Label: geef een naam of een andere id op voor dit snelkiesnummer.

• Nummer: geef het bestemmingsnummer op.

STAP 8 Druk op Verzenden. De nieuwe ingang verschijnt in de lijst, samen met het 
toegewezen snelkiesnummer.

Een snelkiesnummer verwijderen:

STAP 1 Druk op Instellingen.

STAP 2 Blader naar CME-services en druk op Select.

STAP 3 Blader naar Mijn telefoontoepassingen en druk op Select.

STAP 4 Blader naar Snelkiesnummers en druk op Select.

STAP 5 Blader naar de ingang die u wilt verwijderen.

STAP 6 Druk op Verwij.

STAP 7 Druk op Verzenden.
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Een door u geconfigureerd snelkiesnummer bellen:

STAP 1 Open een telefoonlijn met de methode die u gewoonlijk gebruikt voor een nieuw 
gesprek.

STAP 2 Druk op het toegewezen nummer voor het snelkiesnummer en vervolgens op 
VerkortKiezen. Het telefoonnummer wordt gebeld.

OPMERKING Als u een niet gebruikte lijntoets hebt geconfigureerd met een snelkiesnummer, 
drukt u op de toets om te bellen.

Cisco SPA 501G:

Druk op het snelkiesnummer en wacht een paar seconden.

Een andere telefoon vanaf uw telefoon controleren/
toegang krijgen

De systeembeheerder kan uw telefoon zo configureren dat u telefoons van andere 
gebruikers vanaf uw telefoon kunt controleren. Als deze functie is geconfigureerd, 
worden sommige lijntoetsen op uw telefoon toegewezen om de status van de 
telefoon van een andere gebruiker weer te geven. Als uw lijn 4 bijvoorbeeld is 
geconfigureerd om de telefoonlijn van Bob weer te geven, gaat het lampje op uw 
telefoon rood branden, wanneer zijn gecontroleerde lijn overgaat.

Ook kunt u, als de systeembeheerder dat heeft geconfigureerd, dezelfde lijntoets 
(4) als snelkiesnummer voor het toestel van Bob gebruiken of een oproep 
beantwoorden die op zijn toestel overgaat.

OPMERKING Niet van toepassing op de Cisco SPA 502G.
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Het LCD-scherm aanpassen

OPMERKING Niet beschikbaar op de Cisco SPA 501G.

U kunt het LCD-scherm op diverse manieren aanpassen.

Het contrast van het LCD-scherm wijzigen

Het contrast van het LCD-scherm wijzigen:

STAP 1 Druk op Instellingen.

STAP 2 Blader naar Instellingen en druk op Select.

STAP 3 Blader naar Schermcontrast en druk op Select.

STAP 4 Gebruik de navigatietoets om het schermcontrast aan te passen:

• Het contrast verminderen: druk op de linker navigatietoets.

• Het contrast versterken: druk op de rechter navigatietoets.

STAP 5 Druk op OK.

De timer voor de achtergrondverlichting instellen

U kunt een timer instellen voor de achtergrondverlichting van het LCD-scherm zodat 
het donker wordt als de telefoon een opgegeven tijdsduur niet wordt gebruikt.

STAP 1 Druk op Instellingen.

STAP 2 Blader naar Voorkeuren en druk op Select.

STAP 3 Blader naar Timer achtergrondverlichting en druk op Select.

STAP 4 Druk meerdere malen op Optie om de beschikbare opties weer te geven: 
Altijd aan, Uit, 10s, 20s en 30s.

STAP 5 Druk op OK om de weergegeven optie te kiezen.
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Schermbeveiliging configureren voor de telefoon

U kunt schermbeveiliging voor uw telefoon instellen, opgeven hoe deze wordt 
weergeven en hoe lang de telefoon buiten gebruik moet zijn, voordat de 
schermbeveiliging wordt gestart. 

De schermbeveiliging configureren:

STAP 1 Druk op Instellingen.

STAP 2 Blader naar Voorkeuren en druk op Select.

STAP 3 Blader naar Schermbeveiligingsmodus en druk op Select.

STAP 4 De status van de schermbeveiliging wijzigen:

a. Blader naar Schermbeveiliging activeren en druk op Bewrk.

b. Druk op J/N totdat de gewenste optie verschijnt: Ja om een schermbeveiliging 
in te schakelen of Nee om deze uit te schakelen.

c. Druk op OK om de wijzigingen op te slaan.

STAP 5 Opgeven hoeveel tijd de telefoon buiten gebruik moet zijn voordat de 
schermbeveiliging verschijnt:

a. Blader naar Wachttijd schermbeveiliging en druk op Bewrk.

b. Wis de weergegeven tijd met Wis.

c. Geef de wachttijd op in seconden met de cijfers op het toetsenblok. 

d. Druk op OK om uw wijzigingen op te slaan.
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De schermbeveiliging meteen inschakelen

Als u de schermbeveiliging meteen wilt inschakelen zonder te wachten totdat 
wachttijd voorbij is:

OPMERKING De schermbeveiliging moet zijn ingeschakeld om deze meteen te kunnen activeren.

STAP 1 Druk op Instellingen.

STAP 2 Blader naar Schermbeveiligingsmodus.

STAP 3 Druk op Activeren.

Uw beltoon bijwerken

OPMERKING Als u de beltoon op de Cisco SPA 501G wilt aanpassen, start u een webbrowser 
en voert u het IP-adres van de telefoon in om het hulpprogramma voor 
webconfiguratie te gebruiken.

Elk toestelnummer van uw telefoon kan een eigen beltoon hebben. U kunt ook uw 
eigen beltonen maken.

De beltoon wijzigen:

STAP 1 Druk op Instellingen.

STAP 2 Blader naar Instellingen en druk op Select.

STAP 3 Blader naar Type beltoon en druk op Select. Er verschijnt een lijst met 
beschikbaren tonen.

STAP 4 Kies de beltoon die u wilt wijzigen en druk op Select. 

STAP 5 Blader door de beltonen. Als u een beltoon wilt horen, drukt u op Afspelen. 
Als u een beltoon wilt kiezen, drukt u op Select.

STAP 6 Druk op Afsluiten om het scherm te sluiten.
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Het menu Interactive Voice Response gebruiken op de 
Cisco SPA 501G

De Cisco SPA 501G beschikt over het menu Interactive Voice Response. 
Kies opties en ontvang informatie over de telefoon en de werking daarvan.

IVR openen:

STAP 1 Druk op Instellingen.

STAP 2 Kies een IVR-optie door op de cijfers van de opties te drukken en vervolgens op #. 
In de volgende tabel ziet u een aantal veelgebruikte opties:

Geavanceerde procedures voor medewerkers van de 
technische ondersteuning

Medewerkers van de technische ondersteuning moeten soms informatie 
weergeven over uw telefoon of de telefoonactiviteiten. Volg deze procedures als 
u daartoe instructies ontvangt van een ondersteuningsmedewerker die u helpt.

Statusinformatie en statistieken

Statusinformatie en statistieken weergeven:

STAP 1 Druk op Instellingen.

STAP 2 Blader naar Instellingen en druk op Select.

Optienummer Actie

110 Geeft het IP-adres van de telefoon.

140 Geeft het MAC-adres (hardware-adres) van de telefoon.

150 Geeft de softwareversie.
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STAP 3 Kies een van de volgende opties:

• Netwerkconfiguratie: gebruik dit menu om informatie weer te geven over 
het netwerk, met inbegrip van WAN-verbinding, DHCP-server, IP-adres, 
MAC-adres, domeinnaam, subnetmasker, standaardrouter, DNS-servers 
en TFTP-server.

• Modelinformatie: gebruik dit menu om informatie weer te geven over 
de telefoon, zoals het modelnummer, serienummer, softwareversie en 
protocol voor gesprekscontrole.

• Status: gebruik dit menu om informatie weer te geven over de activiteit 
van de telefoon, met inbegrip van statusberichten, netwerkstatistieken 
en gespreksstatistieken.

Een telefoon opnieuw opstarten, inschakelen en herstellen

U kunt indien nodig uw telefoon opnieuw opstarten, inschakelen of herstellen. 
Doe dit alleen als u daartoe instructies ontvangt van de telefoonbeheerder 
omdat dit het functioneren van de telefoon negatief kan beïnvloeden.

Uw telefoon opnieuw inschakelen en de firmware opnieuw opstarten:

STAP 1 Druk op Instellingen.

STAP 2 Blader naar Opnieuw opstarten en druk op Select.

STAP 3 Wanneer het bevestigingsbericht verschijnt, drukt u op OK om te bevestigen of op 
Annuleren om het bericht te sluiten zonder de telefoon opnieuw op te starten.

De telefoon opnieuw inschakelen:

STAP 1 Druk op Instellingen.

STAP 2 Blader naar Opnieuw inschakelen en druk op Select.

STAP 3 Wanneer het bevestigingsbericht verschijnt, drukt u op OK om te bevestigen of op 
Cancel om het bericht te sluiten zonder de telefoon opnieuw in te schakelen.
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De telefoon terugzetten op de standaardfabriekswaarden en opnieuw opstarten 
met de instellingen van CME:

!
WAARSCHUWING Als u kiest voor herstel van de fabrieksinstellingen, keert u terug naar de 

oorspronkelijke fabrieksinstellingen van de telefoon en worden ALLE huidige 
instellingen gewist, inclusief de adressenlijst en oproeplijsten. Het is ook mogelijk 
dat het toestelnummer van de telefoon wordt gewijzigd.

STAP 1 Druk op Instellingen.

STAP 2 Blader naar Fabrieksinstellingen herstellen en druk op Select.

STAP 3 Wanneer het bevestigingsbericht verschijnt, drukt u op OK om te bevestigen of op 
Cancel om het bericht te sluiten zonder de telefoon opnieuw in te stellen.
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De webinterface gebruiken

Dit hoofdstuk bevat een toelichting op het gebruiken van Cisco Unified 
Communications Manager Express (Cisco Unified CME) voor het configureren van 
de functies van uw telefoon. 

• Aanmelden bij de webinterface, op pagina 49

• Snelkiesnummers, op pagina 50

• Uw wachtwoord en pincode wijzigen, op pagina 52

• Voicemailmeldingen instellen, op pagina 52

Aanmelden bij de webinterface

Wanneer uw telefoon is verbonden met Cisco Unified Communications 500, kunt 
u Cisco Unified CME gebruiken in een webbrowser. Open de webpagina's met 
Internet Explorer versie 6. Gebruik een computer die rechtstreeks is aangesloten 
op de telefoon.

STAP 1 Start Internet Explorer en voer de URL in voor Cisco Unified CME. 

OPMERKING Het standaardadres is http://10,1.10,1, maar de systeembeheerder 
kan deze instelling wijzigen. Controleer het CME-serveradres door te 
drukken op de toets Instellingen en kies vervolgens Instellingen > 
Netwerkconfiguratie.
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STAP 2 Geef uw gebruikersnaam en wachtwoord op en klik op Aanmelden.

OPMERKING Als u niet zeker weet hoe u zich moet aanmelden, neemt u contact op 
met de telefoonbeheerder.

Snelkiesnummers

Gebruik de webpagina om snelkiesnummers en persoonlijke snelkiesnummers te 
maken.

• Met snelkiesnummers kunt u snel een nummer kiezen in een lijst of een 
snelle toegangscode gebruiken om het nummer weer te geven. Een 
snelkiesnummer verschijnt automatisch op een ongebruikte lijntoets op de 
telefoon. 

• Persoonlijke snelkiesnummers zijn nummers die u kunt opslaan in 
Telefoonlijsten > Bedrijfstelefoonlijst > Persoonlijk snelkiesnummer. 
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Snelkiesnummers of persoonlijke snelkiesnummers configureren: 

STAP 1 Meld u aan bij de webpagina van Cisco Unified Communications Express. 
Zie “Aanmelden bij de webinterface” op pagina 49.

STAP 2 Kies in het menu de optie Configureren > Telefoons.

STAP 3 Kijk of er een open plek is in het gedeelte met snelkiesnummergegevens om een 
snelkiesnummer toe te voegen.

• Geef het telefoonnummer op en neem daarbij ook eventueel de prefix op 
die in uw systeem wordt gebruikt voor buitenlijnen. 

• Geef een label op om het snelkiesnummer te herkennen.
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STAP 4 Voor het toevoegen van een persoonlijk snelkiesnummer zoekt u een open plek op 
in het gedeelte met persoonlijke snelkiesnummers.

• Geef het telefoonnummer op en neem daarbij ook eventueel de prefix op 
die in uw systeem wordt gebruikt voor buitenlijnen. 

• Geef een label op om het persoonlijke snelkiesnummer te herkennen.

STAP 5 Klik op Opslaan om uw instellingen op te slaan.

Uw wachtwoord en pincode wijzigen

U kunt uw wachtwoord en pincode wijzigen met de webpagina's.

STAP 1 Meld u aan bij de webpagina van Cisco Unified Communications Express. 
Zie “Aanmelden bij de webinterface” op pagina 49.

STAP 2 Kies in het menu de optie Configureren > Mijn profiel. 

STAP 3 Geef indien nodig een nieuw wachtwoord en een nieuwe pincode op, en voer 
deze opnieuw in in het veld Wachtwoord bevestigen of Pincode bevestigen.

OPMERKING Het wachtwoord wordt gebruikt voor het aanmelden op de website. 
De pincode wordt gebruikt voor het aanmelden op de telefoon.

STAP 4 Klik op Toepassen om uw wijzigingen op te slaan.

Voicemailmeldingen instellen

U kunt uw account zo configureren dat voicemailmeldingen worden verzonden 
naar uw privé-telefoon, mobiele telefoon, pieper, semafoon of e-mailadres.

STAP 1 Meld u aan bij de webpagina van Cisco Unified Communications Express. 
Zie “Aanmelden bij de webinterface” op pagina 49.

STAP 2 Kies in het menu Voicemail > Berichtmelding > Mijn apparaten voor meldingen.
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STAP 3 Eventueel kunt u in het gedeelte Trapsgewijze meldingen systeemmeldingen 
opgeven. Als deze functie is ingeschakeld door de telefoonbeheerder, kunt 
u maximaal twee interne toestelnummers opgeven waarnaar een melding wordt 
verzonden als u niet binnen het opgegeven aantal minuten een nieuw bericht hebt 
opgehaald. 

• Geef het aantal minuten op in het vak Na.

• Klik op het vergrootglas om een intern toestelnummer te kiezen waarnaar 
de melding moet worden verzonden.

STAP 4 Klik in het gedeelte Apparaten voor melding op de hyperlink voor het type 
apparaat waarop een melding voor nieuwe berichten moet worden ontvangen. 
Voer vervolgens de volgende informatie in:

• Melding inschakelen voor dit apparaat: schakel het selectievakje in om te 
zorgen dat het telefoonsysteem een melding naar dit apparaat stuurt.

• Telefoonnummer: geef het telefoonnummer op, met de prefix die in uw 
systeem wordt gebruikt voor een buitenlijn.

• Naar (e-mailadres), Tekst voor e-mail: deze velden verschijnen als 
u E-mailadres als apparaattype kiest. Typ het e-mailadres. Typ de tekst die 
u in het bericht wilt opnemen.

• Meldingsvoorkeuren: kies Urgente berichten of Alle berichten. Als 
u Urgente berichten kiest, ontvangt u alleen een melding als het bericht 
door de afzender als 'urgent' is gemarkeerd.

• Meldingsschema: selecteer onder Snel toevoegen de dag, begin- en 
eindtijd waarop de meldingen worden verzonden. Klik op Toevoegen om 
de opgegeven tijdsperiode toe te voegen aan het raster. Voeg indien 
gewenst nog andere tijdsperioden toe. U kunt wijzigingen aanbrengen 
door selectievakjes in het raster in of uit te schakelen.

STAP 5 Klik op Toepassen om de instellingen op te slaan en op Terug naar lijst om de lijst 
weer te geven.

STAP 6 Geef indien gewenst aanvullende meldingsapparaten op.
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Cisco SPA 500S Attendant Console gebruiken

Dit hoofdstuk beschrijft hoe u de Cisco SPA 500S Attendant Console kunt 
gebruiken met uw IP-telefoon.

Afbeelding 1 Cisco SPA 500S Attendant Console
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De Cisco SPA 500S is een Attendant Console met 32 toetsen voor IP-telefoons uit 
de Cisco SPA 500 Series en met 32 driekleurige (rood, groen en oranje) 
programmeerbare lampjes. De Cisco SPA 500S wordt op de IP-telefoon 
aangesloten met een daartoe meegeleverde bevestigingsarm. De console 
ontvangt rechtstreeks voeding van de IP-telefoon en heeft geen eigen voeding 
nodig. Er kunnen twee Cisco SPA 500S-eenheden op één IP-telefoon worden 
aangesloten om in totaal 64 afzonderlijke lijnen te bewaken.

De Cisco SPA 500S Attendant Console aansluiten op de 
IP-telefoon

U hebt het volgende nodig om de Cisco SPA 500S Attendant Console op de 
IP-telefoon aan te sluiten:

• Cisco SPA 500S Attendant Console 

• Bevestigingsarm 

• Twee (2) schroeven voor bevestigingsarm

• Hulpverbindingskabel

• Standaard

Eén Cisco SPA 500S aansluiten

STAP 1 Draai de IP-telefoon en de Cisco SPA 500S met de voorkant naar beneden.

STAP 2 Lijn het schroefgat op de IP-telefoon uit met een van de gaten in de 
bevestigingsarm.
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STAP 3 Plaats de pinnen op de bevestigingsarm in de gaten op de IP-telefoon.

STAP 4 Bevestig de bevestigingsarm aan de IP-telefoon met behulp van de schroef voor de 
bevestigingsarm.

STAP 5 Lijn het rechter schroefgat in de Cisco SPA 500S uit met het ongebruikte gat op de 
bevestigingsarm. 
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STAP 6 Plaats de pinnen op de bevestigingsarm in de gaten op de Cisco SPA 500S.

STAP 7 Bevestig de bevestigingsarm aan de Cisco SPA 500S met behulp van de schroef 
voor de bevestigingsarm.
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!
WAARSCHUWING Sluit geen telefoonkabel aan op een AUX-poort. Gebruik uitsluitend de hulpkabel die 

bij de Cisco SPA 500S wordt geleverd.

STAP 8 Zoek de AUX IN-poort aan de achterkant van de Cisco SPA 500S. Sluit het ene 
uiteinde van de hulpkabel aan op deze poort.

STAP 9 Zoek de AUX-poort aan de achterkant van de IP-telefoon. Sluit het andere uiteinde 
van de hulpkabel aan op deze poort. De Cisco SPA 500S wordt gevoed via de 
hulpkabel op de IP-telefoon. Er is geen andere voedingsbron nodig.

STAP 10 Leid de hulpkabel in het kabelgootje van de Cisco SPA 500S.
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STAP 11 Bevestig de gewenste desktopstandaard aan elke eenheid.

Een tweede Cisco SPA 500S aansluiten

Er kunnen maximaal twee Cisco SPA 500S Attendant Consoles worden 
aangesloten op een Cisco SPA 500 Series IP-telefoon. De instructies in dit 
gedeelte laten zien hoe u een tweede Cisco SPA 500S aansluit. Als u geen 
tweede Cisco SPA 500S aansluit, gaat u verder met “Cisco SPA 500S 
configureren” op pagina 61.

STAP 1 Bevestig de eerste Cisco SPA 500S op de IP-telefoon en sluit de hulpkabel aan 
zoals wordt beschreven in het gedeelte “De Cisco SPA 500S Attendant 
Console aansluiten op de IP-telefoon” op pagina 55.

STAP 2 Lijn het linker schroefgat op de eerste Cisco SPA 500S uit met een van de gaten in 
de bevestigingsarm.
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STAP 3 Plaats de pinnen op de bevestigingsarm in de gaten op de Cisco SPA 500S.

STAP 4 Bevestig de bevestigingsarm aan de eerste Cisco SPA 500S met behulp van de 
schroef voor de bevestigingsarm.

STAP 5 Plaats de pinnen op de bevestigingsarm in de gaten op de Cisco SPA 500S. 

STAP 6 Bevestig de bevestigingsarm aan de tweede Cisco SPA 500S met behulp van de 
schroef voor de bevestigingsarm.

!
WAARSCHUWING Sluit geen telefoonkabel aan op een AUX-poort. Gebruik uitsluitend de hulpkabel 

die bij de Cisco SPA 500S wordt geleverd.

STAP 7 Zoek de AUX OUT-poort aan de achterkant van de eerste Cisco SPA 500S. Sluit 
het ene uiteinde van de hulpkabel aan op deze poort.

STAP 8 Zoek de AUX IN-poort aan de achterkant van de tweede Cisco SPA 500S. Sluit het 
andere uiteinde van de hulpkabel aan op deze poort.

STAP 9 Leid de hulpkabel in het kabelgootje. De Cisco SPA 500S wordt gevoed via de 
hulpkabel op de IP-telefoon. Er is geen andere voedingsbron nodig.
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STAP 10 Bevestig de gewenste desktopstandaard aan elke eenheid.

Cisco SPA 500S configureren

De Cisco SPA 500S kan worden geconfigureerd om eenvoudig toegang te krijgen 
tot andere telefoonlijnen in het systeem. De toetsen op de Cisco SPA 500S kunnen 
worden geconfigureerd om een ander toestel te bewaken en snel een 
toestelnummer te bellen, een snelkiesnummer in te stellen, oproepen naar een 
ander toestel door te verbinden, enzovoort.

OPMERKING Welke opties op de Cisco SPA 500S beschikbaar zijn, hangt af van de configuratie 
van het telefoonsysteem. Mogelijk bevat uw telefoonsysteem niet alle 
voorzieningen die in dit document worden genoemd.

De configuratie van de Cisco SPA 500S en het toewijzen van de lijntoetsen 
worden uitgevoerd door de systeembeheerder en komen hier niet aan de orde. 
Voor het configureren van de Cisco SPA 500S kun u de webgebruikersinterface 
gebruiken voor de IP-telefoon waarop de Cisco SPA 500S is aangesloten. Zie de 
Beheerdershandleiding voor Cisco SPA 500 Series en draadloze IP-telefoon op 
Cisco.com. Zie Appendix A, “Hoe verder” voor een koppeling naar dit document.
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Cisco SPA 500S gebruiken

De functies van de Cisco SPA 500S-toetsen zijn afhankelijk van de configuratie. 
Gewoonlijk zijn echter de volgende functies beschikbaar:

• Een toestel bewaken op basis van de kleur van het lampje. De kleur van het 
lampje van een lijntoets geeft informatie over de bewaakte lijn. Als het 
lampje rood brandt, betekent dit bijvoorbeeld dat de lijn overgaat.

• U kunt een actief gesprek doorverbinden door op de lijntoets te drukken op 
de Cisco SPA 500S. (Hiervoor moet de lijntoets zijn geconfigureerd als 
snelkiesnummer voor het nummer waarmee u doorverbindt).

• U kunt een geconfigureerd toestel kiezen door op de groene lijntoets te 
drukken op de Cisco SPA 500S.

Cisco SPA 500S bewaken

De status van de Cisco SPA 500S weergeven:

STAP 1 Meld u aan bij de webinterface.

STAP 2 Klik op het tabblad Status Attendant Console.
Gebruikershandleiding voor Cisco Small Business Pro IP Phone SPA 50X (SPCP) 62



A
 

Hoe verder

Cisco biedt een groot aantal hulpmiddelen waarmee u optimaal kunt profiteren 
van de voordelen van de Cisco Small Business IP phone.

Productmaterialen:

Support

Small Business Support 
Community

www.cisco.com/go/smallbizsupport

Online technische 
ondersteuning en 
documentatie (aanmelden 
vereist)

www.cisco.com/support

Contactpersonen voor 
telefonische ondersteuning

www.cisco.com/en/US/support/
tsd_cisco_small_ business_support_ 
center_contacts.html

Softwaredownloads
(aanmelden vereist)

Ga naar tools.cisco.com/support/downloads en 
geef het modelnummer op in het zoekvak voor 
software.

Productdocumentatie

IP-telefoon www.cisco.com/en/US/products/ps10499/
tsd_products_support_series_home.html

Accessoires http://cisco.com/en/US/products/ps10042/
tsd_products_support_series_home.html
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Lijst met documentatie

Zie de volgende documenten (beschikbaar via de hierboven genoemde URL's) 
voor meer informatie over uw product.

• Cisco Small Business Pro IP Phone Model 50X Snel aan de slag: installatie 
en basisconfiguratie van uw Cisco IP-telefoon.

• Gebruikershandleiding Cisco WBP54G Wireless-G Bridge voor 
telefoonadapters: installatie en gebruik van de WBP54G Wireless Bridge 
met uw Cisco IP-telefoon.

• Beheerdershandleiding Cisco Small Business Pro SPA 500 Series en 
WIP310 IP-telefoon: beheer en geavanceerde configuratie van uw Cisco 
IP-telefoon.

Cisco Unified 
Communications 500 Series 
voor MKB-bedrijven

www.cisco.com/en/US/products/ps7293/
tsd_products_support_series_home.html

Cisco Small Business

Algemene Cisco-
partnerwebsite voor kleine 
ondernemingen (aanmelden 
als partner vereist)

www.cisco.com/web/partners/sell/smb

Cisco Small Business Home www.cisco.com/smb

Marktplaats www.cisco.com/go/marketplace
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