
Kā pārsūtīt
zvanus aktīvas
sarunas laikā?



TeamerMobile_iOS

Kā pārsūtīt zvanu?

1. Lai manuāli pārsūtītu zvanu,
    aktīva zvana laikā ir jāatver
    Teamer aplikācija

3. Ja vēlamais numurs nav kontaktpersonu
    sarakstā, varat ievadīt to, izmantojot
    cipartastatūras opciju vai sameklēt kontaktu,
    izmantojot meklēšanas opciju

2. Tad jāatver kontaktpersonu
     saraksts, no kura varat izvēlēties,
     kam pārsūtīt zvanu

4. Kad atrasts vēlamais kontakts,    
     nospiediet to un izvēlieties opciju Transfer
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Zvanu pārsūtīšana ar un bez brīdinājuma?
3. Jums ir iespēja pārsūtīt zvanus ar brīdinājumu 
    Attended (sākumā tiks veikts savienojums ar 
    trešo pusi un brīdināts par zvana pārsūtīšanu)
    un bez brīdinājum Blind (zvans tiks pārsūtīts
    trešajai pusei).
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Kā pārsūtīt zvanu? 
1. Lai manuāli pārsūtītu zvanu,
   aktīva zvana laikā ir jānospiež
   augšējā rīkjoslā uzrādītā Tele2
   Teamer izvēle.

4. Kad atrasts vēlamais
    kontakts, nospiediet to un
    izvēlieties opciju Pārsūtīt.

2. Tad atvērsies kontaktpersonu saraksts, no kura
    varat izvēlēties, kam pārsūtīt zvanu.

3. Ja vēlamais numurs nav kontaktpersonu sarakstā, varat 
    ievadīt to, izmantojot cipartastatūras opciju vai
    sameklēt kontaktu, 
    izmantojot meklēšanas
    opciju.
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Zvanu pārsūtīšana ar un bez brīdinājuma
5. Jums ir iespēja pārsūtīt zvanus ar brīdinājumu (sākuma tiks veikts savienojums
    ar trešo pusi un brīdināts par zvana pārsūtīšanu) un bez brīdinājum (zvans tiks
    pārsūtīts trešajai pusei).
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Kā veikt aktīva zvana pārsūtīšanu?

1. Ievadiet numuru, uz kuru vēlaties 
pārsūtīt aktīvu zvanu.

2. Aktīva zvana laukā, noklikšķinot un 
turot peles kreiso taustiņu, pārvelciet to
uz ievadīto numuru augšējā rīkjoslā un 
atlaidiet peles pieturēto taustiņu.

3. Zvans ir veiksmīgi pārsūtīts
no zvanītāja trešajam adresātam.

Lai veiktu zvana pārsūtīšanu ar brīdinājumu, aktīvo zvanu ir nepieciešams aizturēt un sazvanīt trešo
personu un tikai tad veikt aprakstīto zvana pārsūtīšanu.
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Grupas zvanu žurnāls
   Zvanu vēsturē redzami visi veiktie, saņemtie un
   ierakstītie zvani.

   Zvanus var filtrēt, nospiežot Viss (tiks uzrādīti visi
   zvani), Neatbildēti (tiks uzrādīti tikai neatbildētie
   zvani), Iesūtne (tiks uzrādīti ierakstītie zvani un
   balss pasta ziņojumi).

   Nospiežot augšējā labajā stūri esošo atkritnes
   simbolu, varat izdzēst visus zvanus no zvanu žurnāla.

   Nospiežot klausules simbolu, tiks zvanīts
   attiecīgajam numuram.

   Nospiežot uz telefona numura, jums tiks dota
   iespēju aplūkot numura īpašnieka profilu un
   pievienot to jūsu kontaktiem.






