Telefonie
Belcodes voor gebruik

1.0 Introductie
Je kunt met je vaste telefoon gebruik maken van verscheidende belcodes die verschillende
functies hebben, zoals het instellen van doorschakelingen, anoniem uitbellen, nummers
blokkeren en nog meer. Hoe je dit doet leggen we uit in het volgende hoofdstuk.
2.0 Belcode lijst
Doorschakelingen
*72*<nummer> - inschakelen directe doorschakeling.
#72 – uitschakelen directe doorschakeling.
*90*<nummer> - inschakelen doorschakeling wanneer telefoon bezet is.
#90 – uitschakeling doorschakeling wanneer telefoon bezet is.
*92*<seconden aan vertraging>*<nummer> - inschakeling vertraagde doorschakeling.
#92 – uitschakelen vertraagde doorschakeling.
*93 – inschakelen doorschakeling wanneer status niet beschikbaar.
#93 – uitschakelen doorschakeling wanneer status niet beschikbaar.
#96 – uitschakelen van alle soorten doorschakelingen.
Voorbeeld: Bel *72*0612345678 om te zorgen dat 0612345678 als bestemming is van je
doorschakeling. Dit werkt ook voor elk nummer dat je instelt met de andere codes.
Voorbeeld: Bel *92*30*0612345678 om te zorgen dat 0612345678 de bestemming is van de
doorschakeling als er na 30 seconden niet wordt opgenomen.
Overige codes
*60 – voor toegang tot je voicemail menu voor o.a. beluisteren van berichten
*50*<code><nummer> - voor het instellen van sneltoetsen
*<code> - voor het gebruiken van een sneltoets
bijvoorbeeld:
*50*10612345678 om te zorgen dat sneltoets 1 belt naar 0612345678.
*50*20612345678 om te zorgen dat sneltoets 2 belt naar 0612345678.
Een sneltoets gebruik je door te bellen naar *<code> bijvoorbeeld *1
*55*<tijd> - voor het instellen van een bel-herinnering.
bijvoorbeeld:
*55*0830 – dan word je één keer om 08:30 gebeld als bel-herinnering.
*31*<nummer> - om een nummer anoniem op te bellen.
*32* - om anonieme nummers te blokkeren.
#32 – om anonieme nummers te deblokkeren.
*71 – om te horen wie je voor het laatst heeft gebeld.
*74 – bel het laatste nummer die je gebeld heeft.
*20 – verwijder alle opgeslagen calls
3.0 Nawoord
Voor vragen kun je onze helpdesk mailen via support@multifiber.nl

