
Het digitale systeemtoestel Tiptel 65 is speciaal voor de
Tiptel 6000 business ontworpen. Het toestel is volledig
handsfree en beschikt over een uitgebreid menu met
diverse mogelijkheden. Verder kunnen door middel van
vaste en programmeerbare functietoetsen diverse functies
eenvoudig en snel worden gebruikt.

Functie toetsen
De Tiptel 65 beschikt over 16 programmeerbare en 6 vaste
functietoetsen. De programmeerbare functietoetsen
kunnen worden aangepast aan uw persoonlijke wensen.

Programmeerbare functietoetsen
De fabrieksinstellingen zijn als volgt: 6 lijntoetsen, 6
toesteltoetsen, 2 snelkiestoetsen, conferentie en call
pickup. 

Vaste functietoetsen
De betekenis van de symbolen is als volgt:

BBEERRIICCHHTT voor voicemail/gemiste oproepen

MMIICCRROOFFOOOONN voor in-/uitschakelen mute

HHEERRHHAAAALL voor de laatste 10 oproepen

PPaarrkk voor het parkeren van gesprekken.

OOMMLLEEIIDDEENN

WWAACCHHTT ten behoeve van doorverbinden

LED indicaties
Iedere functietoets beschikt over een rroooodd en een groen
ledje. Het groene ledje is van toepassing op het eigen
toestel. Het rode ledje geldt voor de overige toestellen.
De betekenis is dan als volgt: in gesprek is ‘aan’, bellen is
‘knipperen’ en geparkeerde gesprekken of in de wacht is
‘langzaam knipperen’.

Programmeren vanaf de computer
Als de Tiptel 6000 business is aangesloten aan het
computernetwerk, dan kunt u het volledige toestel (o.a.
het telefoonboek) vanaf de pc met een browser (bv
Internet Explorer) programmeren.

Programmeren vanaf het toestel
Met behulp van de linkermuistoets kunnen de volgende
onderdelen van de Tiptel 65 worden geprogrammeerd. 

•• PPrriivvee  tteell..bbooeekk  
•• OOmmlleeiiddeenn
•• VVooiicceeMMaaiill
•• TTooeesstteell  IInnsstt..  
•• OOpprrooeepplliijjsstt
•• AAllaarrmm  ggeesspprreekk  

Programmeren van de toestel
instellingen -

•• Druk op de linkermuistoets 
•• Scroll       ¯ naar TTooeesstteell  iinnsstt..
•• Scroll       ¯ naar één van de opties
•• Druk op kkiieess
•• Volg de opties in het scherm

Toestel Instellingen
De volgende opties kunnen worden aangepast:
VVoolluummee  ssiiggnnaaaall VVoolluummee  HHaannddsseett
VVoolluummee  SSppeeaakkeerr  VVoolluummee  HHeeaaddsseett  
CCoonnttrraasstt  DDiissppllaayy TTaaaall  wwiijjzziiggeenn
FFuunnccttiieettooeettsseenn TTooeettss--ssiiggnnaalleenn
SSooffttwwaarreevveerrssiiee OOmmrrooeeppeenn  oonnttvvaannggeenn
NNuummmmeerrwweeeerrggaavvee WWiijjzziiggeenn  ppiinnccooddee

Een oproep beantwoorden
Druk op de rechtermuistoets <<AAnnttwwoooorrdd>>, de
(speaker) toets of neem de hoorn op.

Een externe oproep maken
•• Neem de hoorn op of druk op de 

(speaker) toets
•• U hoort interne kiestoon
•• Druk een 00 voor een buitenlijn
•• U hoort externe kiestoon
•• Kies het telefoonnummer

Het is ook mogelijk om de lijntoets te gebruiken
•• Druk op de lliijjnnttooeettss
•• U hoort externe kiestoon
•• Kies het telefoonnummer

Een nummer herhalen
De Tiptel 65 bewaart de laatste 10 gemaakte oproepen.

•• Druk op de herhaaltoets 
•• Scroll      ¯ naar het juiste nummer
•• Druk op <<KKiieess>>>>, de (speaker) toets 

of neem de hoorn op.

Conferentie
Een conferentie met drie personen kan op de volgende
manier worden opgezet. 

•• Zet het eerste gesprek in de wacht
•• U hoort interne kiestoon
•• Zet het twee gesprek op
•• Druk tijdens het tweede gesprek op de

CCoonnffeerreennttiiee toets
•• U heeft nu een conferentie

Omleiden
Er zijn drie verschillende omleidingen-

AAllllee  ggeesspprreekkkkeenn  
GGeesspprreekkkkeenn  bbiijj  nniieett  ooppnneemmeenn
GGeesspprreekkkkeenn  bbiijj  bbeezzeett

•• Druk op de linkermuistoets <<MMeennuu’’ss>>  
•• Scroll         naar oommlleeiiddeenn
•• Druk op kkiieess
•• Scroll      ¯ naar één van de omleidingen
•• Druk op kkiieess
•• Druk op in- of uitschakelen
•• Volg de opties in het scherm

OOppmmeerrkkiinngg:: Druk op de functietoets
(omleiden) om alle gesprekken sneller om te leiden.

TTiipp:: Door **221100**tteelleeffoooonnnnuummmmeerr##  te programmeren onder
een snelkiestoets, kunt u met één druk op de knop uw
toestel direct omleiden. Bij ggeeaavvaanncceeeerrddee  ooppttiieess van deze
snelkiestoets moet “extern” op “nee” worden gezet.

Oproeplijst
De laatste 10 gemaakte, gemiste en ontvangen oproepen
worden opgeslagen op het toestel.. 

•• Druk op de linkermuistoets <<MMeennuu’’ss>>
•• Scroll     ¯ naar OOpprrooeepplliijjsstt
•• Druk op kkiieess
•• Scroll      ¯ naar één van de opties
•• Druk op kkiieess

Bellen met een snelkiestoets -
•• Druk op de SSnneellkkiieessttooeettss,,  
•• Het geprogrammeerde nummer wordt

gekozen.

Opmerking: Het persoonlijke snelkiesnummer dient eerst
geprogrammeerd te worden. U kunt aan nummers uit het
privé telefoonboek een snelkiestoets toekennen.

Bellen met het telefoonboek-
•• Druk op <<TTeell..bbooeekk>> met behulp van de rechter

muistoets 
•• Scroll         naar één van de telefoonboeken
•• Scroll   ¯    naar één van de namen of geef de

eerste letter in 
•• Druk op kies

Een interne oproep maken
•• Neem de hoorn op of druk op de 

(speaker) toets
•• U hoort interne kiestoon
•• Kies het telefoonnummer

Een oproep in de wacht zetten
•• Druk op de                  (wacht) toets.

Een oproep uit de wacht halen
•• Druk nogmaals op de                (wacht) toets.

Een gesprek doorverbinden
•• Druk tijdens het gesprek op de                   (wacht)

toets om het gesprek in de wacht te zetten
•• Kies het (externe) telefoonnummer
•• Leg de hoorn direct neer om “zonder

aankondiging” door te verbinden.
Òf

•• Wacht tot is opgenomen om “met
aankondiging” door te verbinden.

Een gesprek doorverbinden met VoiceMail
•• Als het toestel overgaat of het toestel is in 

gesprek kies dan 
•• Leg vervolgens de hoorn neer.

Gebruik de pijltjes-
toetsen om te

scrollen

Druk op de muistoets
voor de MMeennuu’’ss..

Druk op de groene
toets 

voor handsfree.

Druk op de muistoets voor
het TTeelleeffoooonnbbooeekk..
Druk op de rode
toets om op te hangen of uit
het menu te gaan.

lampje
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Prive telefoonboek
In het persoonlijke telefoonboek kunnen 50 nummers
worden opgeslagen. Aan ieder nummer is een code
gekoppeld, van *800 tot *849. De nummers kunnen
worden gekozen met de code of via Tel.boek menu. 

Een nummer invoeren –
•• Druk op de linkermuistoets MMeennuu’’ss
•• Scroll      ¯ naar PPrriivvéé  tteell..bbooeekk..
•• Druk op nieuwe invoer
•• Volg de opties in het scherm (met behulp van de   

toetsen kan de cursor worden verplaatst) 

Geavanceerde opties -
Het is mogelijk maar meestal niet noodzakelijk om enkele
extra instellingen aan te passen. 

•• Externe lijn – een specifieke buitenlijn
gebruiken voor dit snelkiesnummer.

•• Nummerweergave – nummerweergave in- of 
uitschakelen voor dit snelkiesnummer. 

•• Snelkiestoets – Een programmeerbare 
snelkiestoets toekennen aan dit snelkiesnummer

Een nummer aanpassen of verwijderen -
•• Druk op de linkermuistoets MMeennuu’’ss
•• Scroll    ¯ naar PPrriivvéé  tteell..bbooeekk.
•• Druk op wijzig of wissen invoer
•• Volg de opties in het scherm (met behulp van de

¯ toetsen kan de cursor worden verplaatst) 

Algemeen telefoonboek
In het algemene telefoonboek kunnen 200 nummers
worden opgeslagen die door alle toestellen kunnen
worden gebruikt. Aan ieder nummer is een code
gekoppeld, van *4000 tot *4199. De nummers kunnen
worden gekozen met deze codes of via TTeell..bbooeekk menu.

Het algemeen telefoonboek kan worden geprogrammeerd
via de computer (mbv Internet Explorer) of via een Tiptel
65 toestel. De gebruiker van zo’n toestel moet lid zijn van
de ‘bediening’ om dit te kunnen programmeren.
Standaard is toestel 11 lid van deze groep.

Een nummer aanpassen of verwijderen -
•• Druk op de linkermuistoets MMeennuu’’ss
•• Scroll      ¯ naar Algemeen tel.boek.
•• Druk op wijzig of wissen invoer

Volg de opties in het scherm (met behulp van de 
toetsen kan de cursor worden verplaatst)

VoiceMail
Als de Tiptel 6000 is voorzien van VoiceMail dan
gelden de onderstaande mogelijkheden. 

Nieuwe VoiceMail berichten -
Het (bericht) ledje knippert en op het display is te
lezen hoeveel berichten er zijn. 

•• Druk op de (bericht) toets
•• Scroll      ¯ naar één van de berichten 
•• Volg de opties in het scherm

Oude VoiceMail berichten-
•• Druk op de (bericht) toets
•• Druk op Mailbox
•• Druk op Berichtenlijst
•• Scroll      ¯ naar één van de berichten 
•• Volg de opties in het scherm

Normale VoiceMail begroeting
opnemen -

•• Druk op de           (bericht) toets
•• Druk op Mailbox
•• Scroll     ¯ naar VoiceMail instellen
•• Volg de opties in het scherm

VoiceMail begroeting bij bezet
opnemen -

•• Druk op de    (bericht) toets
•• Druk op Mailbox
•• Scroll    ¯ naar VoiceMail instellen
•• Volg de opties in het scherm

Externe toegang tot VoiceMail –
Het is mogelijk om op afstand toegang te krijgen tot uw
VoiceMailbox. Het toestel moet dan wel zijn
doorgeschakeld naar VoiceMail of de Automatische
Telefoniste moet zijn ingeschakeld. Verder moet er ter
beveiliging een pincode zijn ingesteld.

•• Kies uw persoonlijke telefoonnummer. 
•• Druk tijdens de VoiceMail begroeting op het

hekje 
•• Geef uw pincode in. 

Memo inspreken
Het is mogelijk om op uw eigen toestel of een toestel van
een collega, een memo in te spreken.

•• Kies                       gevolgd door het (eigen)
toestelnummer en spreek een memo in.

Call Record
Als de Tiptel 6000 is voorzien van applicatiekaart met een
licentie voor Call Record, dan kunt u gesprekken
opnemen. Vervolgens kunt u de opgeslagen gesprekken
doorsturen naar een andere gebruiker of naar uw email
inbox (bv Microsoft Outlook). U kunt automatisch alle
gesprekken opnemen, of zelf de opname starten:

•• Kies tijdens het gesprek op ‘record’. 
•• Onderbreek de opname eventueel door op

‘stop’ te drukken. 
•• De recorded call vindt u terug onder de

(bericht) toets

Belangrijke faciliteiten

Faciliteit Code
Buitenlijn 0
Specifieke buitenlijn *91 tot *98
Terugbellen bij bezet (intern) 5
Persoonlijk telefoonboek *800 tot*849
Algemeen telefoonboek *4000 tot 

*4199
Parkeren *74
Geparkeerd gesprek pakken *75(tst nr)
Algemene Call Pick-up *710
Call Pick-up *71(tst nr)
Call Pick-off *71(tst nr)
Conferentie *73
Omroepen naar toestel *77(tst nr)
Omroepen naar installatie *77#
Algemene omroep *77*
Algemene omroep antw. *76*
Groepsoproep (Groepsnummer)
Afmelden groep #62*grp nr#
Aanmelden groep *62*grp nr#
Deur openen *78
VoiceMailbox *99
Doorkiezen in VoiceMail begroeting *(tst nr)
Doorgaan naar einde VoiceMail bericht 0
VoiceMail direct #99(tst nr)
VoiceMail direct zonder begroeting #98(tst nr)
Naar VoiceMail tijdens vrijtoon of bezet#99

Programmeringen Code

AAlllleess  ddiirreecctt  oommlleeiiddeenn
naar een toestelnummer *21*(tst nr) #
naar voicemail *21**99#
naar een extern nummer *210*( 

nummer ) #
omleiden wissen #21#

OOmmlleeiiddeenn  bbiijj  nniieett  ooppnneemmeenn..
naar een toestelnummer *61*(tst nr) #
naar voicemail *61**99#
naar een extern nummer *610*( 

nummer) #
omleiden wissen #61#

OOmmlleeiiddeenn  bbiijj  bbeezzeett
naar een toestelnummer *67*( tst nr)#
naar voicemail *67**99#
omleiden wissen #67#

NNiieett  ssttoorreenn *62#
Niet storen opheffen #62#

Nummerweergave uit *30#
Nummerweergave aan *31#

PPIINN Code programmeren *70**PIN 
*PIN#

PIN Code wisse *70*PIN#

PPrriivvéé  TTeelleeffoooonnbbooeekk
Nieuwe invoer **(Index 

Code)*(Tel 
nummer)#

Invoer wissen #(Index 
Code)#

DDaagg--//NNaacchhttssttaanndd  wwiijjzziiggeenn *07*(mode)#

##
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Tiptel B.V.
Camerastraat 2
1322 BC Almere

Telefoon: 0900 – BELTIPTEL of
0900 – 2358478 (niet gratis)

Fax: 036 – 53 678 81
E-mail: info@tiptel.nl
Internet: www.tiptel.nl 


