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3  »Ố àÊÕÂ§

5  ½Ò¡ÊÒÂ·Ñé§ËÁ´

¢Ñé¹μÍ¹·Õè 1 ·ÕèºÃÔàÇ³μÃ§¡ÅÒ§á¶º»ØèÁ¹Ó·Ò§ ãËé¡´»ØèÁ 
¤Ø³ÊÁºÑμ Ô 

¢Ñé¹μÍ¹·Õè 2 àÅ×Í¡ Call Forward All (ãªé»ØèÁÅÙ¡ÈÃà¾×èÍ
àÅ×èÍ¹´ÙÃÒÂ¡ÒÃ) áÅéÇ¡´»ØèÁ ¤Ø³ÊÁºÑμ Ô 

¢Ñé¹μÍ¹·Õè 3 ¿Ñ§ÊÑญญÒ³Â×¹ÂÑ¹ áÅéÇ»éÍ¹ËÁÒÂàÅ¢â·ÃÈÑ¾·ì
·Õèμ éÍ§¡ÒÃ½Ò¡ÊÒÂ

¢Ñé¹μÍ¹·Õè 4 àÁ×èÍμ éÍ§¡ÒÃÂ¡àÅÔ¡¡ÒÃ½Ò¡ÊÒÂ 
ãËé·Ó¢Ñé¹μÍ¹·Õè 1-2 «éÓ 
àÁ×èÍÂ¡ËÙâ·ÃÈÑ¾·ì ¤Ø³¨Ðä´éÂÔ¹àÊÕÂ§ÊÑญญÒ³
Â×¹ÂÑ¹¨¹¡ÇèÒ¤Ø³¨ÐÂ¡àÅÔ¡¡ÒÃ½Ò¡ÊÒÂ

6  ¾Ñ¡ÊÒÂ

Ñ¡ÊÒÂ/Ê¹·¹Òμ èÍ  
¡ÒÃÊ¹·¹Òμ èÍ ãËé¡´»ØèÁ 
/Ê¹·¹Òμ èÍ ÍÕ¡¤ÃÑé§

ØÁ

·Õèàª×èÍÁμ èÍÍÂÙè (äÁèä´é¾Ñ¡ÊÒÂ) ãËé¡´
ìáÅÐ»ÅèÍÂà¾×èÍãËéÁÕÊÑญญÒ³ËÁØ¹

¢  
ÒÂàÅ¢â·ÃÈÑ¾·ì¢Í§»ÅÒÂ·Ò§·Õè¨Ðà¾ÔèÁ
ÃÐªØÁ  
ÅèÍÂÎØ¤ÊÇÔμªìÍÕ¡¤ÃÑé§ (¡èÍ¹ËÃ×Í
ÁÕ¼ÙéÃÑºÊÒÂ) 
ªØÁ¨ÐàÃÔèÁ¢Öé¹ 

·Õèàª×èÍÁμ èÍÍÂÙè (äÁè¾Ñ¡ÊÒÂ) ãËé¡´»ØèÁ 
  

ÒÂàÅ¢â·ÃÈÑ¾·ì¢Í§¼ÙéÃÑºâÍ¹ÊÒÂ

¢Ñé¹μÍ¹·Õè 3 ¡´»ØèÁ âÍ¹ÊÒÂ ÍÕ¡¤ÃÑé§ËÃ×ÍÇÒ§ËÙ (¡èÍ¹ËÃ×Í
ËÅÑ§¨Ò¡ÁÕ¼ÙéÃÑºÊÒÂ)
¡ÒÃâÍ¹ÊÒÂàÊÃç¨ÊÁºÙÃ³ì

9  ¡ÒÃμÑé§¤èÒÃÐ Ñ́ºàÊÕÂ§
»ØèÁÃÐ´ÑºàÊÕÂ§¨ÐÍÂÙèãμ éá¼§μ ÑÇàÅ¢

• ¶éÒμ éÍ§¡ÒÃ»ÃÑºÃÐ´ÑºàÊÕÂ§¢Í§ËÙ¿Ñ§ ãËé¡´»ØèÁÃÐ´ÑºàÊÕÂ§
¢Öé¹ËÃ×ÍÅ§àÁ×èÍÂ¡ËÙâ·ÃÈÑ¾·ìÍÍ¡¨Ò¡á¤Ãè

• ¶éÒμ éÍ§¡ÒÃ»ÃÑºÃÐ´ÑºàÊÕÂ§¡ÃÔè§ ãËé¡´»ØèÁÃÐ´ÑºàÊÕÂ§¢Öé¹
ËÃ×ÍÅ§àÁ×èÍÂ¡ËÙâ·ÃÈÑ¾·ìÍÍ¡¨Ò¡á¤Ãè

10  à¤Åḉ ÅÑº

©Ñ¹¨Ðãªé»ØèÁ¤Ø³ÊÁºÑμÔä é́ÍÂèÒ§äÃ

»ØèÁ ¤Ø³ÊÁºÑμ Ô ·ÓãËé¤Ø³ÊÒÁÒÃ¶ãªé¤Ø³ÊÁºÑμ Ôμ èÒ§æ àªè¹ 
½Ò¡ÊÒÂ·Ñé§ËÁ´ ÃÑºÊÒÂá·¹ áÅÐÃÑºÊÒÂá·¹¡ÅØèÁÍ×è¹ä´é 
¤Ø³ÊÒÁÒÃ¶¡´»ØèÁ ¤Ø³ÊÁºÑμ Ô áÅéÇãªé»ØèÁÅÙ¡ÈÃà¾×èÍàÅ×èÍ¹
´Ù¤Ø³ÊÁºÑμ Ô·Õ èãªé§Ò¹ä´é

©Ñ¹¨ÐËÒ¤ÙèÁ×Í¼Ùéãªé©ºÑºàμ çÁä é́¨Ò¡·Õèã´?
http://www.cisco.com/en/US/products/ps7193/pro
ducts_user_guide_list.html
¢Ñé¹μÍ¹·Õè 2 àÅ×Í¡ Voice Mail (ãªé»ØèÁÅÙ¡ÈÃà¾×èÍàÅ×èÍ¹
´ÙÃÒÂ¡ÒÃ)

¢Ñé¹μÍ¹·Õè 3 ¡´»ØèÁ ¤Ø³ÊÁºÑμ Ô áÅÐ·ÓμÒÁ¢éÍ¤ÇÒÁàÊÕÂ§ 

8  âÍ¹ÊÒÂ

¢Ñé¹μÍ¹·Õè 1 ¨Ò¡ÊÒÂ
âÍ¹ÊÒÂ

¢Ñé¹μÍ¹·Õè 2 »éÍ¹ËÁ
1 â·ÃÍÍ¡
2 μÍºÃÑº
3 »Ô´àÊÕÂ§
4 ¢éÍ¤ÇÒÁàÊÕÂ§
5 ½Ò¡ÊÒÂ·Ñé§ËÁ´
6 ¾Ñ¡ÊÒÂ
7 ¡ÒÃ»ÃÐªØÁ
8 âÍ¹ÊÒÂ
9 ¡ÒÃμ Ñ é§¤èÒÃÐ´ÑºàÊÕÂ§
10 à¤Åç´ÅÑº

ËÁÒÂàËμ Ø ¾ÔÁ¾ìº¹¡ÃÐ´ÒÉ 8.5 x 14 ¹ÔéÇ 
(¢¹Ò´ Legal) à¾×èÍ¼ÅÅÑ¾¸ì·Õè´Õ·ÕèÊØ´

¢Ñé¹μÍ¹·Õè 1 ¢³Ð·ÕèãªéÊÒÂÍÂÙè ãËé¡´»ØèÁ »Ô´àÊÕÂ§  
¢Ñé¹μÍ¹·Õè 2 ¡´ »Ô´àÊÕÂ§ ÍÕ¡¤ÃÑé§à¾×èÍà»Ô´àÊÕÂ§

4  ¢éÍ¤ÇÒÁàÊÕÂ§
àÁ×èÍ¤Ø³ä´éÃÑº¢éÍ¤ÇÒÁãËÁè â·ÃÈÑ¾·ì¢Í§¤Ø³¨ÐÁÕμ ÑÇºè§ºÍ¡
μ èÍä»¹Õé:
• ä¿ÊÕá´§º¹á¶ºä¿¢Í§â·ÃÈÑ¾·ìμ Ô´ÊÇèÒ§
• àÊÕÂ§á¨é§àμ ×Í¹ÇèÒÁÕ¢éÍ¤ÇÒÁãËÁè (ÃØè¹·ÕèÃÍ§ÃÑº)

¿Ñ§¢éÍ¤ÇÒÁ

¢Ñé¹μÍ¹·Õè 1 ·ÕèºÃÔàÇ³μÃ§¡ÅÒ§á¶º»ØèÁ¹Ó·Ò§ ãËé¡´»ØèÁ 
¤Ø³ÊÁºÑμ Ô 

¢Ñé¹μÍ¹·Õè 1 ¡´»ØèÁ ¾
¢Ñé¹μÍ¹·Õè 2 àÁ×èÍμ éÍ§

¾Ñ¡ÊÒÂ

7  ¡ÒÃ»ÃÐª

¢Ñé¹μÍ¹·Õè 1 ¨Ò¡ÊÒÂ
ÎØ¤ÊÇÔμª
ËÁÒÂàÅ

¢Ñé¹μÍ¹·Õè 2 »éÍ¹ËÁ
ã¹¡ÒÃ»

¢Ñé¹μÍ¹·Õè 3 ¡´áÅÐ»
ËÅÑ§¨Ò¡
¡ÒÃ»ÃÐ
¤ÙèÁ×Í¡ÒÃàÃÔèÁãªé§Ò¹©ºÑºÂèÍ

1  â·ÃÍÍ¡
àÁ×èÍμ éÍ§¡ÒÃâ·ÃÍÍ¡ ãËéÂ¡ËÙâ·ÃÈÑ¾·ì¢Öé¹ËÃ×Í¡´»ØèÁ 
Ê»Õ¡à¡ÍÃìâ¿¹ áÅéÇËÁØ¹ËÁÒÂàÅ¢

â·ÃÍÍ¡ËÁÒÂàÅ¢ÊØ´·éÒÂ«éÓ

¡´»ØèÁ â·Ã«éÓ  

2  μÍºÃÑº
àÁ×èÍÁÕÊÒÂàÃÕÂ¡à¢éÒ á¶ºä¿º¹â·ÃÈÑ¾·ì¨Ð¡Ð¾ÃÔºÊÕá´§
àÁ×èÍμ éÍ§¡ÒÃÃÑºÊÒÂ ãËé·ÓÍÂèÒ§ã´ÍÂèÒ§Ë¹Öè§μ èÍä»¹Õé:
• Â¡ËÙ¿Ñ§
• ¡´»ØèÁ Ê»Õ¡à¡ÍÃìâ¿¹  
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