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1. Вступ
Послуга "Мобільний Менеджер" розроблена спеціально для корпоративних користувачів послуг мобільного
зв’язку, якими можуть бути як малі, так і великі підприємства.
За допомогою послуги "Мобільний Менеджер" Координатор корпоративного абонента може виконувати
адміністрування послуг, що використовуються абонентами Корпорації, а також отримує більш широкі
можливості для контролю та планування витрат на мобільний зв’язок, а саме:
Керувати послугою самостійно через WEB-сайт.
Переглядати інформацію про послуги, якими скористався абонент корпорації.
Підключати, відключати або обмежувати вихідні дзвінки абонентів корпорації.
Використовувати короткі чотиризначні номери.
Використовувати «офісний номер» та керувати вхідними дзвінками корпорації
Інструкція по використанню WEB-сайту для работи із послугою «Мобільний Менеджер»
призначена для Координатора корпоративного абонента, який має доступ до інформації про роботу послуги
та чиї обов’язки включають внесення облікових записів абонентів корпорації до WEB-інтерфейсу послуги
"Мобільний Менеджер" та управління цими обліковими записами.

2. Можливості при роботі з послугою «Мобільний Менеджер»
Замовивши послугу «Мобильный Менеджер» та, використовуючи Інтернет, Ви зможете:
• Управляти нею самостійно, набравши електронну адресу http://wpbx.kyivstar.net/wpbx у WEB-браузер
Вашого комп’ютера.
• Переглядати інформацію про послуги, якими скористались абоненти Вашої Корпорації.
Максимальний період, за який доступна інформація - 90 днів. Інформацію можна отримати по
наступним типам дзвінків:
o вихідні дзвінки абонентам своєї Корпорації
o вихідні дзвінки абонентам мережі Київстар (крім своєї Корпорації)
o вихідні міські, міжміські дзвінки та дзвінки на номери інших операторів мобільного
зв’язку України
o вихідні міжнародні дзвінки
o вихідні мультимедійні повідомлення (MMS)
o послуги передачі даних із використанням технології GPRS
o замовлення та отримання додаткових послуг та сервісів (картинки та мелодії для
мобільного телефону, голосові сервіси, тощо)
• Підключати, відключати або обмежувати вихідні дзвінки абонентів Вашої Корпорації,
встановлюючи Чорний/Білий списки за наступними умовами:

за днем тижня

за часом вихідного дзвінка (2 періоди на протязі доби)

за номером, на який здійснюється вихідний дзвінок, або за групою номерів (наприклад,
блокувати усі вихідні дзвінки на номери інших операторів зв’язку).
• Використовувати короткі, чотиризначні номери для більш простого та швидкого здійснення дзвінків,
відправки ММС між абонентами Вашої Корпорації. Наприклад, номери з 2000 по 2100 можуть
використовуватись фінансовим департаментом, з 2600 по 2700 –технічним і т.д. Ви можете задавати,
видаляти або змінювати короткі номери. Доступні такі диапазони коротких номерів з номера 2000 по
номер 9999
• Функція «Перехоплення дзвінків» дає можливість налагодити більш ефективний та безперебійний
зв’язок з діловими партнерами Вашого підприємства. Завдяки Офісному номеру корпорації, який
надається при підключенні функції «Перехоплення дзвінків», Ви не пропустите жодного важливого
вхідного дзвінка, навіть якщо до Вашого підприємства телефонують у неробочий час або у вихідні.
Офісний номер не може бути поза зоною досяжності або вимкненим. Офісний номер надається з
діапазону 38067469ХХХХ. Максимальна кількість офісних номерів для функції - 5
• Функція «Віртуальний секретар» дає можливість Вашим діловим партнерам самостійно обрати
з`єднання згідно з підказками автоінформатора, та поспілкуватись з потрібним їм працівником
підприємства, або зв’язатись з тим чи іншим структурним підрозділом Вашого підприємства. При
підключенні функції «Віртуальний секретар» також надається 1 Офісний номер. Спеціальне привітання,
записане Вами, звучатиме кожного разу при дзвінках на Офісний номер. Це зробить очікування
відповіді на дзвінок більш приємним для Ваших партнерів.

•

•

Функція «Секретар офісу» дає можливість оператору чи секретарю Вашої організації приймати вхідні
дзвінки, що поступають на офісний номер, та переводити їх на інші мобільні номери організації та
організовувати конференц-зв'язок. Абонент, що телефонує на офісний номер буде чути записане
привітання організації. У випадку, якщо поступило декілька вхідних дзвінків одночасно, абонент
знаходиться у черзі.
Функція «Черга викликів» дозволяє зробити один, любий з номерів Вашої корпорації, які підключені
до послуги «Мобільний Менеджер» багатоканальним, і Ваші ділові партнери зможуть залишатися «на
лінії», очікуючи з’єднання, навіть коли цей номер зайнятий. Під час очікування партнери
прослуховуватимуть Ваше особисте привітання, і зможуть отримувати інформацію про стан зайнятого
номера (кількість дзвінків, які є попереду).

Важливо! Функціональні можливості послуги можуть змінюватись. Слідкуйте за оновленнями на
сайтах http://www.kyivstar.ua та http://wpbx.kyivstar.net/wpbx

3.

Як зареєструватись та отримати доступ до управління
послугою «Мобільний Менеджер»

Для работи з WEB-інтерфейсом послуги «Мобільний Менеджер» необхідне дотримання наступних умов:
o
Послуга «Мобільний Менеджер» повинна бути замовлена та підключена для
Корпорації
o
Координатор Корпорації повинен володіти правом доступу до управління
послугою.
o
Наявність ПК із встановленим Internet Explorer версії 6.0 та вище*
o
Наявність доступу до Інтернету
* при використанні інших версій WEB-браузерів інформація може відображатись некорректно
При вході у WEB-інтерфейс за адресою http://wpbx.kyivstar.net/wpbx, з’являється вікно (мал.1), у якому
Координатор вводить Ім’я Користувача (User Name) та Пароль (Password).
Іменем користувача є номер мобільного телефону Координатора у форматі 380ХХXXXXXXX (MSISDN).
Для отримання паролю необхідно натиснути мишкою на кнопці Забули пароль? (Forget). На мобільний
номер Координатора прийде SMS повідомлення із довільним паролем, сформованим системою.

Мал. 1. Сторінка входу до WEB-інтерфейсу
Після входу в систему Координатор Корпорації може змінити цей пароль на новий, більш зручний для
запам’ятовування натиснувши на кнопці Змінити пароль (Change Password) в правій верхній частині
Головної Сторінки Координатора (Corporate Admin Home) (мал.2).

Мал 2. Кнопка зміни паролю




Ввести пароль, який Ви отримали у SMS повідомленні
Ввести новий пароль (5-8 цифр)
Підтвердити новий пароль
Натиснути кнопку Прийняти
(Submit) (мал. 3).
Важливо!
У випадку, якщо Координатор забув новий, змінений
пароль, при вході в систему він може ввести своє Ім’я
Користувача (User Name) та натиснути на кнопці
Забули пароль? (Forget Password). Система знову
відправить довільний пароль на мобільний телефон
Координатора за допомогою SMS, який надалі можна
змінити.


Мал 3. Сторінка зміни паролю
Після входу в систему відкривається Головна Сторінка Координатора Корпорації (Corporate Admin
Home), яка містить три закладки:

Управління послугою (Service administration). Закладка відображає: Профіль Корпорації
(Corporate Profile) - статус Корпорації, кількість користувачів та Послуги (Services) - зони
конфігурації коротких номерів, стандартних налаштунків профілю часу, фунції Перехоплення дзвінків
та Віртуальний секретар.

Додати/Видалити (Add\Remove subscribers)

Список абонентів (Address Book). (мал. 4).

Мал.4 Головна Сторінка Координатора Корпорації

4. Як підключити номер абонента Корпорації до послуги
«Мобільний Менеджер»,
або відключити номер абонента від послуги
(Додавання/Видалення абонентів).
При підключенні Корпорацією послуги «Мобільний Менеджер» вона активується лише за номером
Координатора Корпорації, тому при першому вході Координатора в систему у зоні Мобільні номери
Корпорації (Corporate Mobile Numbers) відображатиметься лише мобільний номер Координатора.
Координатор має змогу самостійно підключити до послуги усіх або декілька абонентів Корпорації, а також
відключити будь яких абонентів від послуги, якщо у цьому виникає необхідність.
Важливо! Якщо абонента підключено до послуги в останній день місяця, абонентська плата буде
нарахована за поточний місяць у повному обсязі. Якщо абонента відключено від послуги у перший
день місяця, абонентська плата буде нарахована за поточний місяць у повному обсязі.
4.1 Додавання абонентів.
Для того щоб підключити до послуги «Мобільний Менеджер» решту абонентів Корпорації(усіх або
декількох), зайдіть на Головну Сторінку Координатора Корпорації (Corporate Admin Home) та
натисніть на закладці Додати/Видалити (Add\Remove subscribers). Відкривається сторінка на якій Ви
задаєте критерії додавання абонентів.
У випадаючому списку Тип запиту (Request Type) виберіть пункт Додати (Add).
У списку параметрів Критерії (Criteria) виберіть пункт Усі абоненти (All subscribers)
Натисніть кнопку Прийняти (Submit) (мал. 5).

Мал. 5 Сторінка Додавання/Видалення абонентів
Відкривається список усіх абонентів Корпорації.
Якщо поставити відмітку у пункті Вибрати усіх абонентів (Select All), така ж відмітка з’явиться навпроти
кожного мобільного номеру Корпорації (мал.6). Натисніть кнопку Додати (Add) у нижній частині сторінки.
З’являється повідомлення - Виконано.

Номери
телефонів
усіх
абонентів
Корпорац
ії

Мал. 6 Додавання усіх абонентів Корпорації

Це свідчить про успішну реєстрацію заявки на підключення до послуги «Мобільний Менеджер».
Підключення усіх абонентів Вашої Корпорації (за ознакою загального коду ОКПО) займе декілька хвилин, в
залежності від кількості номерів, що підключаються.
Важливо! Повторно додавати абонента не потрібно.
Для підключення до послуги лише декількох абонентів, у загальному списку номерів виберіть необхідні
номери та натисніть кнопку Додати (Add)
Координатор можете підключити до послуги «Мобільний Менеджер» нових абонентів, які були підключені
до Корпорації після внесення останніх записів до WEB-інтерфейсу, або додавати абонентів, що були
підключені до Корпорації певного числа після внесення останніх записів до WEB-інтерфейсу.
Наприклад, останні налаштунки у WEB- інтерфейсі були здійснені два тижні тому. За цей період до
Корпорації підключилось 5 нових абонентів.
Для того щоб підключити їх до послуги «Мобільний Менеджер» на сторінці Додати/Видалити
(Add\Remove subscribers) у списку параметрів Критерії (Criteria) виберіть пункт Нові абоненти (New
subscribers) (або Дата (Date), де вказується дата підключення нових абонентів), та натисніть кнопку
Прийняти (Submit) (мал. 7). Додавання нових абонентів здійснюється за ознакою загального коду ОКПО.

Мал. 7 Додавання нових абонентів Корпорації по даті підключення
Після успішного додання абонентів відкривається сторінка, на якій у правій частині навпроти кожного
номеру зазначено Статус (Status).
Можливі статуси та їх значення наведені у таблиці 1.
Статус (Status)
Виконано
(Accepted)
Не виконано
(Not Submitted)
Відмовлено
(Rejected)

Значення статусу (Meaning)
• Заявка на підключення абонента до послуги «Мобільний Менеджер» (у
випадку додавання абонентів) успішно прийнята.
• Заявка на відключення абонента від послуги «Мобільний Менеджер» (у
випадку видалення абонентів) успішно прийнята.
• Номер вже підключений до послуги «Мобільний Менеджер». Повторне
підключення не виконано.
• Відмовлено у підключенні до послуги (наприклад, у випадку, коли на момент
додавання у абонента недостатньо коштів на рахунку)
• Відмовлено, якщо послуги телефонії заблоковано Оператором (тимчасове
закриття номеру, заблоковано по заяві абонента)
• Зв’язок тимчасово припинений. Будь ласка, спробуйте через декілька хвилин

Запит відхилено
(Submission Fail)
Таб. 1 Статуси та їх значення

Важливо! Якщо статус абонентів не відображається у списку, зачекайте декілька хвилин. Можливо
знадобиться вийти із системи натиснувши кнопку [вхід]та зайти знову.
4.2 Видалення абонентів.

Для того щоб відключити від послуги «Мобільний Менеджер» абонентів Корпорації (усіх або декількох),
зайдіть на Головну Сторінку Координатора Корпорації (Corporate Admin Home) та натисніть на
закладці Додавання/Видалення абонентів (Add\Remove subscribers). Відкривається сторінка, на якій Ви
задаєте критерії видалення абонентів.

У випадаючому списку Тип запиту (Request Type) виберіть пункт Видалити (Add).

У списку параметрів Критерії (Criteria) виберіть необхідний пункт.

Натисніть кнопку Прийняти (Submit) (мал. 8).

Мал. 8 Видалення абонентів Корпорації
Видалення абонентів із списку здійснюється у тому ж порядку, що і додавання.
Важливо!
при відключенні абонента корпоративного клієнта від послуги, або при анулюванні абонента – всі
налаштування по його абонентському номеру автоматично видаляються і не зберігаються.
Важливо!
на підставі заяв Координатора корпоративного клієнта на:
• відключення послуги для корпоративного клієнта;
• змінe абонентського номера Координатора;
• вихід Координатора зі складу корпоративного клієнта – налаштування по всіх абонентських номерах
корпоративного клієнта, які були підключені до послуги, автоматично видаляються і не зберігаються.

5. Як налаштувати Список абонентів.
Для того щоб переглянути список мобільних номерів Вашої Корпорації, та здійснити її редагування, зайдіть
на Головну Сторінку Координатора Корпорації (Corporate Admin Home) та натисніть мишкою на
закладці Список абонентів (Address Book). Розгортається список мобільних номерів телефонів усіх
абонентів Корпорації (мал.9).
Якщо список номерів Корпорації нараховує понад 25 записів, переглянути весь список можна за допомогою
стрілочок у кінці сторінки.

Мал. 9 Список мобільних номерів Корпорації.

Оберіть номер, за яким Ви хочете здійснити редагування. Відкривається Персональний профіль обраного
номеру (мал.10).

Мал. 10 Персональний профіль номеру

•

•

При налаштуванні Персонального профілю
• В полі Ім’я (First Name) введіть ім’я абонента
В полі Прізвище (Last Name) введіть прізвище абонента
• В полі Короткий номер (Shot Number) введіть короткий номер із запропонованого діапазону
• В полі Додатковий номер (Office Phone) введіть будь-який номер, наприклад, номер
стаціонарного телефону
• В полі Email введіть e-mail адресу
• В полі Нотатки та Коментарі (Notes&Cоmments) можна внести будь-який запис
Натисніть кнопку Оновлення (Update), щоб зберегти зміни.

6. Як знайти абонента Корпорації.
Функція Пошук (Search) призначена для більш зручного та швидкого пошуку певного абонента, якщо в
Корпорації нараховується велика кількість номерів.
В зоні пошуку в лівій частині сторінки Список абонентів (Address Book) (мал.9) можна задати пошук
абонента Корпорації по Номеру мобільного телефону (MSISDN) , Імені (First Name) або Прізвищу (Last
Name).
Для виконання пошуку:
• У «випадаючому» списку виберіть опцію Ім’я (First Name), Прізвище (Last Name) або номер
мобільного телефону (MSISDN), в залежності від того, яким чином Ви хочете виконати пошук.
• У відповідному полі введіть критерії пошуку (наприклад, ім’я абонента чи MSISDN у форматі
38067ХХХХХХХ) та натисніть на кнопці GO.

•

Можна задавати пошук по частині номеру, наприклад, 38076221*. У цьому випадку будуть
знайдені усі номери, що починаються із 38067221ХХХХ.

•

Результати пошуку відображаються у лівій частині сторінки під зоною пошуку (мал. 11).
• Натисніть мишкою на будь-якому номері із списку результатів пошуку, щоб виділити його в
загальному списку мобільних номерів Корпорації. Абонент, якого Ви обрали, з’явиться першим
у списку (мал. 11).

7. Як переглянути статистику по дзвінкам абонентів Корпорації.
Цей розділ висвітлює можливості Координатора переглядати статистику по дзвінкам абонентів Корпорації,
а саме:
статистику по кожному абоненту Корпорації окремо
статистику за останні 90 днів
статистику за наступними типам дзвінків:
o вихідні дзвінки абонентам своєї Корпорації
o вхідні дзвінки абонентам своєї Корпорації
o вихідні дзвінки абонентам мережі Київстар (крім своєї Корпорації)
o вихідні міські, міжміські дзвінки та дзвінки на номери інших операторів мобільного
зв’язку України
o вихідні текстові та мультимедійні повідомлення (SMS и MMS)
o послуги передачі даних із використанням технології GPRS
а також отримувати деталізований рахунок по номеру будь-якого абонента Корпорації з можливістю
роздрукування. У деталізованому рахунку відображатиметься інформація щодо усіх дзвінків, SMS та MMS
повідомлень, передачі даних, замовлення та отримання додаткових сервісів і послуг із зазначенням дати,
часу, тривалості та вартості події.
Важливо! Отримання деталізованого рахунку із системи «Мобільний менеджер» є платним. Тариф
встановлюється компанією «Київстар».
7.1 Отримання загального білінгового звіту.

•
•

•

З Головної Сторінки Координатора Корпорації(Corporate Admin Home) натисніть мишкою на
закладці Список абонентів (Address Book). Розгортається список мобільних номерів телефонів усіх
абонентів Корпорації.
При наведенні мишкою на вибраний номер у списку (мал. 12), з’являється вікно підменю, в якому
необхідно вибрати Білінговий звіт (Billing Report). Після цього відкривається вікно сторінки
запиту статистики по дзвінкам (мал. 13).
Або
Оберіть номер абонента, за яким Ви хочете отримати звіт та відкрийте Персональний профіль. У
правій частині сторінки виберіть Білінговий звіт (Billing Report) (мал. 12). Після цього
відкривається вікно сторінки запиту статистики по дзвінкам (мал. 13).

•

Мал. 12 Доступ до меню Білінговий звіт.

Мал. 13 Сторінка запиту статистики.

•

В полі Тип Звіту (Report type) виберіть Загальний звіт (Summary Report)

•

В полі Від (From) виберіть дату, яка буде початком для періоду запиту. Максимальний період – 90
днів від попереднього запиту дня.

•

В полі До (To) виберіть дату, яка буде закінченням для періоду запиту. Дата повинна бути не
пізніше, ніж за день до дня запиту.
Наприклад, якщо Ви хочете отримати звіт 20 грудня за максимальний період, то початком
періоду потрібно вказати 20 вересня, закінченням періоду – 18 грудня.

Мал. 13а Сторінка запиту статистики.

•
•

Натисніть кнопку Прийняти (Submit).
Відкривається статистика по дзвінках за вибраний період (мал.14)
У вікні, що відкрилось – статистика по дзвінкам за вказаний період (мал.10).

Мал. 14 Статистика по дзвінкам.
7.2 Отримання деталізованого рахунку.

•

На Сторінці Запиту Статистки В полі Тип Звіту (Report type) виберіть Деталізований рахунок
(Detailed Bill) та місяць, за який бажаєте отримати інформацію (мал.15).

Мал.15 Сторінка запиту деталізованого рахунку

•
•

Натисніть кнопку Прийняти. (Submit).
З’являється попередження про те, що послуга підлягає оплаті (мал.16).

Мал. 16 Попередження про оплату послуги
Після підтвердження замовлення відкривається деталізований рахунок (мал. 17)

Мал. 17 Деталізований рахунок

8. Як встановити Обмеження на вихідні дзвінки.
Опція Обмежень на вихідні дзвінки дозволяє Координатору Корпорації створювати та змінювати список із
будь яких номерів телефонів, дзвінки на які будуть заборонені для кожного абонента Корпорації окремо.
Кожний абонент може мати до 100 записів заборонених номерів або груп номерів (наприклад, 38044* блокуються усі дзвінки на міські номери Києва) - Чорний список (Black List), та до 100 записів дозволених
номерів або груп номерів - Білий список (White List).

Щоб задати Обмеження, Координатор Корпорації повинен налаштувати профілі часу, визначивши час
Будніх днів (Week Days), час Будніх ночей (Week Nights) та Вихідні дні (Weekend) для всіх абонентів
Корпорації, або для кожного абонента окремо. Після конфігурації профілей часу, Координатор може
встановлювати правила Чорного та Білого списків, що діятимуть для Будніх днів, Будніх ночей та Вихідних
днів.
8.1 Налаштування стандартного профілю часу
Обравши цю функцію, Координатор може встановити єдиний, стандартний профіль часу, що буде діяти
однаково для всіх абонентів корпорації.
• Якщо стандартний профіль часу потрібно задати для всіх абонентів корпорації, що вже
підключені до послуги Мобільний Менеджер, потрібно поставити відмітку Застосувати до
існуючих абонентів корпорації.
• Якщо стандартний профіль часу потрібно задати для всіх абонентів корпорації, які будуть
підключені (додані) до послуги в майбутньому (після встановлення стандартного профілю часу),
потрібно поставити відмітку Застосувати до нових абонентів корпорації.
Далі для кожного абонента потрібно буде лише задати обмеження на дзвінки у Чорному та Білому списках
(розділ 8.3).
У разі необхідності, можна задати окремі індивідуальні профілі часу для будь-якого абонента (розділ 8.3).
З Головної Сторінки Координатора Корпорації(Corporate Admin Home) натисніть мишкою на закладці
Стандартні налаштунки профілю часу. Відкривається вікно, в якому здійснити необхідні зміни (мал.18)

Мал. 18 Налаштунки стандартного профілю часу
У зоні Налаштування профілю часу (Time Profile Setup)
Задайте конфігурації будніх днів у закладці Будні дні (Week Days)
В колонці Старт (Start Time) встановіть час початку для кожного буднього дня, вибравши години
та хвилини у «випадаючому» списку. Наприклад, якщо будній день починається о 09:00 на протязі
усього тижня, встановіть час початку 09:00.
В колонці Дні (Days), виберіть дні тижня, які Ви хочете встановити як будні. Невибрані дні
автоматично відображаються у закладці Вихідні (Week End) як вихідні дні.
Задайте конфігурацію будніх ночей у закладці Будні ночі (Week Nights)
В колонці Старт (Start Time) встановіть час початку для кожної будньої ночі, обравши години та
хвилини у «випадаючому» списку. Наприклад, якщо будній день закінчується о 17:00 на протязі
усього тижня, встановіть час початку будніх ночей 17:00.
В колонці Дні (Days), оберіть дні тижня, для яких Ви хочете встановити час будніх ночей. Вихідні
конфігуруються автоматично, на основі заданих будніх днів та будніх ночей.
•
Оберіть, до яких абонентів застосувати профіль часу - нових чи існуючих.

•
•

Оберіть сервіс, до якого застосувати профіль часу – Список обмежень на дзвінки
Натисніть кнопку Оновлення (Update), щоб зберегти зміни.

Доступ до меню Список обмежень на дзвінки.
Для отримання доступу до сторінки Список обмежень на дзвінки (Restrictions) з Головної Сторінки
Координатора Корпорації(Corporate Admin Home) натисніть мишкою на закладці Список абонентів
(Address Book)
• Розгортається список мобільних номерів телефонів усіх абонентів Корпорації.
• При наведенні мишкою на вибраний номер у списку (мал. 19), з’являється вікно підменю, в якому
необхідно вибрати Список обмежень на дзвінки (Restriction).
Або
• Оберіть номер абонента, за яким Ви хочете встановити обмеження та відкрийте Персональний
профіль. У правій частині сторінки виберіть Список обмежень на дзвінки (Restriction) для
доступу в меню (мал. 19).

Мал. 19 Доступ до меню Список обмежень на дзвінки
8.3 Налаштування Обмежень для Будніх днів
Якщо Координатор встановив стандартний профіль часу для всіх абонентів Корпорації (розділ 8.1), то тепер
достатньо лише задати обмеження на дзвінки у Чорному та Білому списках для Буднього дня, Будньої ночі
та Вихідного дня.
Якщо потрібно задати індивідуальний профіль часу для обраного абонента, в першу чергу виконати
налаштування стандартного профілю часу (розділ 8.1) або індивідуального, відкривши закладку
Налаштування профілю.
Натисніть мишкою на закладці Будній День (Week Days) щоб відкрити зону Чорного (Black List) та
Білого (White List) списків для будніх днів (мал.20)

Мал.20 Зона Чорного та Білого списку

•

Для того щоб створити Чорний список для Будніх днів, виконайте наступні дії:
•
Для додання номеру телефону, дзвінки на який будуть блокуватись, введіть номер
телефону в полі в лівій частині сторінки та натисніть кнопку Додати до списку (Add to List).
•
Щоб заблокувати вихідні дзвінки на ряд номерів, введіть числа зі значком *. Наприклад,
щоб заблокувати усі номери, що начинаються на 38050, введіть в поле в лівій частині сторінки
38050* та натисніть кнопку Додати до списку (Add to List).
•
Щоб видалити номер телефону із Чорного списку, виберіть необхідний номер телефону в
та натисніть кнопку Видалити із списку (Remove from List)
Натисніть кнопку Оновлення (Update), щоб зберегти зміни.
Для того щоб створити Білий список для Будніх днів, виконайте наступні дії.
•
Щоб додати номер телефону до Білого списку, дзвінки на які будуть дозволені, введіть
номер телефону в полі в лівій частині сторінки та натисніть кнопку Додати до списку (Add to List)
•
Щоб видалити номер телефону із Білого списку, виберіть необхідний номер телефону та
натисніть кнопку Видалити із списку (Remove from List)
•
Натисніть кнопку Оновлення (Update), щоб зберегти зміни
Зверніть увагу! При налаштуванні Чорного списку для блокування вихідних дзвінків на всі тризначні
номери [$###] блокується додзвонювання на абсолютно всі тризначні номери, крім 112. Виклик екстрених
служб 101, 102, 103, 104 буде неможливий. Щоб дозволити додзвонювання, слід налаштувати виключення
в Білому списку і внести туди номери екстрених служб.
8.4 Налаштунки Обмежень для Будніх ночей
Натисніть мишкою на закладці Будні ночі (Week Nights) щоб відкрити зону Чорного (Black List) та
Білого (White List) списків для будніх днів
Для конфігурації Чорного та Білого списку для будніх ночей, виконайте дії, аналогічні обмеженням для
будніх днів що описані в розділі 8.3
8.5 Налаштунки Обмежень для вихідних днів
Натисніть мишкою на закладці Вихідні (Weekend) щоб відкрити зону Чорного (Black List) та Білого
(White List) списків для будніх днів
Для конфігурації Чорного та Білого списку для вихідних виконайте дії аналогічні обмеженням для будніх
днів що описані в розділі 8.3

9. Конфігурація коротких номерів абонентів Корпорації.

Для спрощення запам’ятовування та систематизації номерів телефонів абонентів Корпорації можна
використовувати короткі чотиризначні номери. Опція коротких номерів дозволяє абонентам дзвонити або
відправляти один одному ММС повідомлення на короткі номери.
Важливо! Якщо абонент знаходиться у роумінгу, то дозвон до нього по короткому номеру можливий.
Вихідні дзвінки абонент може здійснювати, набираючи номер лише у міжнародному форматі
(наприклад, +38067ХХХХХХХ)
Ви можете задавати, видаляти або змінювати короткі номери для кожного абонента Вашої Корпорації.
Доступний такий діапазон коротких номерів: з номера 2000 по номер 9999
9.1 Отримання доступу до сторінки конфігурації коротких номерів.
Для того щоб отримати доступ до сторінки конфігурації короткого номеру з Головної Сторінки
Координатора Корпорації (Corporate Admin Home), натисніть опцію Короткі номери (Short Numbers)
(мал.21).

Мал. 21 Опція Короткі номери

•
•

Сторінка конфігурації коротких номерів відображає список абонентів Корпорації, дозволяючи
Координатору задавати та управляти короткими номерами для кожного абонента Корпорації.
Колонка MSISDN відображає номер мобільного телефону кожного абонента Корпорації.
Колонка Ім’я (Name) відображає ім’я кожного абонента Корпорації.
• Колонка Короткий номер (Short Number) відображає короткий номер, заданий для кожного
абонента Корпорації (мал.22).
•

Мал. 22 Сторінка конфігурації коротких номерів
Якщо список коротких номерів нараховує більш як 25 записів, переглянути весь список можна за
допомогою стрілочок у кінці сторінки
9.2 Задання коротких номерів для абонентів Корпорації
•

Виберіть абонента Корпорації, для якого Ви плануєте задати короткий номер. Щоб
знайти номер абонента, можна виконати Пошук (Search) абонента (див. розділ 6)
•
В полі Короткі номери (Short Number) введіть короткий номер для певного
абонента Корпорації. В нижній частині сторінки відображається список коротких номерів що є у
наявності
•
Натисніть кнопку Оновлення (Update), щоб зберегти зміни
•
З’явиться підтвердження присвоєння короткого номеру (мал. 23).

Мал. 23 Присвоєння короткого номеру абоненту.

•

Якщо будь-який з коротких номерів присвоюється повторно новому абоненту, система виділить
рожевим кольором номер телефону та видасть інформацію про помилку (мал.24).

Мал. 24 Попередження про повторне присвоєння короткого номеру

Як налаштувати функцію Перехоплення дзвінків
Функція Перехоплення дзвінків дозволяє переводити вхідні дзвінки, що поступають на офісний номер, на
від 2 до 10 абонентів корпорації послідовно або паралельно. Кожен із співробітників, який внесений в
список послуги може відповісти на дзвінок. Абонент, який телефонує на офісний номер, чує вітальне
повідомлення, доки хтось із співробітників корпорації не відповість на дзвінок. Можливі варіанти
налаштувань функції Перехоплення дзвінків в залежності від часу доби:
для будніх днів
для будніх ночей
для вихідних днів
Для роботи з функцією Перехоплення дзвінків Вам необхідно виконати наступні дії:
•
Налаштувати профілі часу (будні дні, будні ночі та вихідні дні).
•
Налаштувати профілі функції Перехоплення дзвінків для кожного профілю часу.
•
Записати голосове привітання (розділ 12.2), яке буде чути абонент, що телефонує на офісний
номер (наприклад, «Вас вітає компанія …»).
10.1 Налаштування профілю часу
З Головної Сторінки Координатора Корпорації(Corporate Admin Home) натисніть мишкою на закладці
Управління послугою та оберіть послугу Перехоплення дзвінків біля офісного номера, для якого Ви
хочете виконати налаштування (мал.25).

Мал. 25 Вибір послуги Перехоплення дзвінків

З’явиться сторінка із закладкою Налаштування Профілю для функції Перехоплення дзвінків (мал. 26).

Мал. 26 Сторінка Налаштування профілю часу для функції Перехоплення дзвінків
Для налаштування профілю часу визначте Будні дні, Будні ночі та Вихідні дні для функції Перехоплення
дзвінків. Виконайте дії, аналогічні налаштуванням Стандартного профілю часу що описані в розділі 8.1
• Задайте Стандартну дію, яку система буде виконувати у випадку дзвінка на офісний номер:
Щоб розірвати з’єднання, відмітьте Перервати виклик
Щоб перевести вхідний дзвінок на інший номер, відмітьте Перевести дзвінок

Натисніть кнопку Вибрати, та оберіть із списку абонентів Корпорації номер, на який буде
переводитись дзвінок у разі вибору стандартної дії.
• Натисніть Оновлення, щоб зберегти зміни.
• Виконайте налаштування профілю функції Перехоплення дзвінків окремо для Будніх днів, Будніх ночей
та Вихідних днів.
Налаштування профілю для Будніх днів.
Зі сторінки Налаштування профілю для функції Перехоплення дзвінків (мал. 26) натисніть мишкою на
закладці Будній день. З’явиться сторінка Профіль функції Перехоплення дзвінків для Буднього дня
(мал. 27).

Мал. 27 Профіль функції Перехоплення дзвінків для Буднього дня
• Встановіть Статус функції Перехоплення дзвінків.


Активний - для роботи функції згідно умов, якi Ви встановите далi.
Стандартно - для роботи функції в Будні дні згідно тої Стандартної дії, яку Ви задали при
налаштуванні профілю часу (розділ 10.1)

•




•




•





Оберіть Тип перехоплення дзвінків.
Послідовний, якщо Ви хочете, щоб вхідний дзвінок на офісний номер переводився на обраних
Вами співробітників по черзі (у Вашому списку перший-другий-третій і т.д.).
Паралельний, якщо Ви хочете, щоб вхідний дзвінок на офісний номер переводився на усіх
обраних Вами співробітників одночасно (хто зі а співробітників першим відповість на дзвінок,
той і прийме виклик).
Задайте час Очікування.
У випадку Послідовного типу перехоплення – це час що надається по черзі першому, другому,
наступному співробітнику зі списку для відповіді на вхідний дзвінок. Якщо перший
співробітник зі списку не відповідає на протязі встановленого часу, дзвінок переводиться на
наступного і т.д.
У випадку Паралельного типу перехоплення - це час що надається загалом для всіх
співробітнику зі списку для відповіді на вхідний дзвінок.
Встановіть Дію.
Перервати виклик
або Перевести дзвінок, Якщо ні один із співробітників зі списку не відповів на вхідний
дзвінок на протязі усього заданого Вами часу очікування.
Для встановлення номеру, на який буде переведено дзвінок у пункті Дія, натисніть кнопку
Вибрати, та оберіть номер зі списку.

• Сформуйте Список співробітників Вашого підприємства для функції Перехоплення дзвінків, на яких

буде переводитись дзвінок з офісного номеру. Для цього:

Натисніть кнопку Вибрати навпроти цифри, що вказує послідовність. Відкриється список
усіх абонентів Вашої корпорації (мал. 28).

Мал. 28 Список абонентів корпорації






Позначте абонента, якого ви хочете додати та натисніть Оновлення.
Інформація про абонента (номер та ім’я) буде додана до списку функції Перехоплення дзвінків
(мал. 27).
Щоб видалити номер зі списку, натисніть кнопку Очистити (мал. 27).
Натисніть кнопку Оновлення, щоб зберегти налаштунки профілю для Буднього дня функції
Перехоплення дзвінків.

Ви можете обрати від 2 до 10 абонентів у список функції Перехоплення дзвінків. Якщо Ви встановили
Паралельний тип перехоплення дзвінка, послідовність абонентів у списку не має значення, тому, що
дзвінок направляється на всіх співробітників одночасно.
10.3 Налаштування профілю для Будніх ночей.
Зі сторінки Налаштування профілю для функції Перехоплення дзвінків (мал. 26) натисніть мишкою на
закладці Будня ніч. З’явиться сторінка Профіль функції Перехоплення дзвінків для Будніх ночей.
Для конфігурації профілю виконайте дії аналогічні налаштуванням профілю для будніх днів що описані в
розділі 10.2

10.4 Налаштування профілю для Вихідних днів.
Зі сторінки Налаштування профілю для функції Перехоплення дзвінків (мал. 26) натисніть мишкою на
закладці Вихідний. Для конфігурації профілю виконайте дії аналогічні налаштуванням профілю для будніх
днів що описані в розділі 10.2

11. Як налаштувати функцію Віртуальний секретар
Функція Віртуальний секретар дозволяє Вашим діловим партнерам самостійно обрати з`єднання згідно з
підказками автоінформатора (IVR), та поспілкуватись з потрібним їм працівником підприємства, або
зв’язатись з тим чи іншим структурним підрозділом Вашого підприємства. Дзвінки, які поступають на
офісний номер, переводяться на певного співробітника, факс, автовідповідач або підрозділ в залежності від
обраного абонентом пункту меню IVR.
Підчас дзвінка на офісний номер, абонент, який телефонує чує вітальне повідомлення Вашої корпорації, а
також голосову інформацію з підказками про можливості з’єднання. Можливі варіанти налаштувань функції
Віртуальний секретар в залежності від часу доби:
для будніх днів
для будніх ночей
для вихідних днів
Для роботи з функцією Віртуальний секретар Вам необхідно виконати наступні дії:
•
Налаштувати профілі часу (будні дні, будні ночі та вихідні дні)
•
Налаштувати профілі послуги Віртуальний секретар для кожного профілю часу
•
Записати голосове привітання, яке буде чути абонент що телефонує на офісний номер
(наприклад, «Вас вітає компанія …»), та підказки автоінформатору для з’єднання (наприклад, «Для
з’єднання зі службою сервісного обслуговування натисніть 1») (розділ 12.3).
11.1 Налаштування профілю часу
З Головної Сторінки Координатора Корпорації (Corporate Admin Home) натисніть мишкою на закладці
Управління послугою та оберіть послугу Віртуальний секретар біля офісного номера, для якого Ви
хочете виконати налаштування (мал.29).

Мал. 29 Вибір послуги Віртуальний секретар

З’явиться сторінка із закладкою Налаштування Профілю для функції Віртуальний секретар (мал. 30).

Мал. 30 Сторінка Налаштування Профілю часу для функції Віртуальний секретар
Для налаштування профілю часу визначте Будні дні, Будні ночі та Вихідні дні для функції Віртуальний
секретар. Виконайте дії, аналогічні налаштуванням Стандартного профілю часу що описані в розділі 8.1
• Задайте Стандартну дію, яку система буде виконувати у випадку дзвінка на офісний номер:
Щоб розірвати з’єднання, відмітьте Перервати виклик
Щоб перевести вхідний дзвінок на інший номер, відмітьте Перевести дзвінок

Натисніть кнопку Вибрати, та оберіть із списку абонентів Корпорації номер, на який буде
переводитись дзвінок у разі вибору стандартної дії.
• Натисніть Оновлення, щоб зберегти зміни.
• Виконайте налаштування профілю функції Віртуальний секретар окремо для Будніх днів, Будніх ночей
та Вихідних днів.
11.2 Налаштування профілю для Будніх днів.
Зі сторінки Налаштування профілю для функції Віртуальний секретар (мал. 30) натисніть мишкою на
закладці Будній день. З’явиться сторінка Профіль функції Віртуальний секретар для Буднього дня (мал.
31).

Мал. 31 Профіль функції Віртуальний секретар для Буднього дня
• Встановіть Статус функції Віртуальний секретар.
Активний - для роботи функції згідно умов, якi Ви встановите далi.



Стандартно - для роботи функції в Будні дні згідно тої Стандартної дії, яку Ви задали при
налаштуванні профілю часу (розділ 11.1)

•

Задайте час Очікування. Цей параметр визначає час, протягом якого система очікує, доки
абонент, що телефонує на офісний номер, обере будь який пункт меню автоінформатору.
•

Задайте Кількість повторів спроб дозвону (у випадку невірного вибору DTMF-коду).

•





Встановіть Дію.
Перервати виклик
або Перевести дзвінок, якщо на протязі заданого Вами часу очікування абонент, що
телефонує на офісний номер, не зробив свій вибір.
Для встановлення номеру, на який буде переведено дзвінок у пункті Дія, натисніть кнопку
Вибрати, та оберіть номер зі списку.

• Сформуйте Список співробітників Вашого підприємства для функції Віртуальний секретар, на яких

буде переводитись дзвінок з офісного номеру згідно пунктів автоінформатору. Наприклад, якщо на IVR
Ви записали: «Для з’єднання зі службою сервісного обслуговування натисніть 1», то навпроти першого
DTMF-коду потрібно вказати номер співробітника саме цього підрозділу. Для цього:

Натисніть кнопку Вибрати навпроти обраного номеру DTMF-коду. Відкриється список усіх
абонентів Вашої корпорації (мал. 28).

Позначте абонента, якого ви хочете додати та натисніть Оновлення.

Інформація про абонента (номер та ім’я) буде додана до списку функції Віртуальний секретар
(мал. 31).

Щоб видалити номер зі списку, натисніть кнопку Очистити (мал. 31).




11.3

Якщо Ви зробили зміни у списку співробітників Вашого підприємства для функції
Віртуальний секретар, не забудьте записати нову голосову підказку системи IVR (розділ 12.3).
Натисніть кнопку Оновлення, щоб зберегти налаштунки профілю для Буднього дня функції
Віртуальний секретар.

Налаштування профілю для Будніх ночей.

Зі сторінки Налаштування профілю для функції Віртуальний секретар (мал. 30) натисніть мишкою на
закладці Будня ніч. З’явиться сторінка Профіль функції Віртуальний секретар для Будніх ночей.
Для конфігурації профілю виконайте дії аналогічні налаштуванням профілю для будніх днів що описані в
розділі 11.2
Налаштування профілю для Вихідних днів.
Зі сторінки Налаштування профілю для функції Віртуальний секретар (мал. 30) натисніть мишкою на
закладці Вихідний. Для конфігурації профілю виконайте дії аналогічні налаштуванням профілю для будніх
днів що описані в розділі 11.2

12. Система голосового автоінформатора (IVR)
Система IVR використовується для запису та зміни голосової інформації (привітальних повідомлень та
підказок) функцій Перехоплення дзвінків та Віртуальний секретар.
Для запису голосової інформації використовуйте

короткий номер 475 при дзвінках з будь-якого номеру «Київстар».

номер 8067 2222475 при дзвінках з будь-якого міського номеру в межах України або з номеру
іншого оператору мобільного зв’язку України.

номер +38067 2222475 при дзвінках з роумінгу.
Основні функції системи IVR:
• При використанні Перехоплення дзвінків абонент, який телефонує на офісний номер, чує

персональне вітальне повідомлення Вашої корпорації, а також повідомлення під час
очікування з’єднання.

• При використанні Віртуального секретара абонент, який телефонує на офісний номер, чує

персональне вітальне повідомлення Вашої корпорації, а також підказку, що необхідно
зробити (набрати DTMF-код), для того, щоб з’єднатись з необхідним співробітником або
підрозділом корпорації. У випадку некоректного вибору DTMF-коду буде програватись
голосове повідомлення про помилку.

12.1 Таблиця варіантів голосових повідомлень.
Голосова
інформація

Послуга

Максимальний
розмір
повідомлення

Приклад використання
(текст складаэ та записує координатор)

Корпоративне
привітання

Перехоплення
дзвінків
Віртуальний
секретар

15 секунд

Вас вітає компанія СтарІнет….

Повідомлення під
час очікування
з’єднання

Перехоплення
дзвінків

10 секунд

Будь-ласка, очікуйте з’єднання.

Голосове меню у
Будні дні

Віртуальний
секретар

30 секунд

Для з’єднання з відділом продаж, натисніть 1.
Для з’єднання з відділом обслуговування, натисніть
2.
Для з’єднання з секретарем офісу, натисніть 3.

Голосове меню у
Будні ночі

Віртуальний
секретар

30 секунд

Для з’єднання з черговим оператором, натисніть 1.
Для того, щоб залишити своє повідомлення на
автовідповідач, натисніть 2.
Наш офіс працює з 9 до 18 годин з понеділка по
п’ятницю. На жаль, зараз ми не можемо відповісти
на ваш дзвінок.
Для того, щоб залишити повідомлення на
автовідповідач, натисніть 2.

Голосове меню у
Вихідні дні

Віртуальний
секретар

30 секунд

Повідомлення про
неправильний
набір DTMF-коду

Віртуальний
секретар

10 секунд

Цей вибір не є дійсний.
Будь-ласка, зробіть правильний вибір.

12.2 Запис голосової інформації для функції Перехоплення дзвінків
Навігація по голосовому меню здійснюється за допомогою DTMF-кодів. Натискайте відповідні кнопки на
клавіатурі Вашого мобільного телефону згідно з підказками автоінформатору.
• Крок 1. Наберіть номер 475 з Вашого мобільного телефону (телефону координатора).
• Крок 2. Оберіть мову для роботи з системою.

натисніть 1, щоб вибрати українську мову.
натисніть 2, щоб вибрати російську мову.
натисніть 3, щоб вибрати англійську мову.

• Крок 3. З клавіатури телефону введіть пароль (6 цифр), який Ви використовуєте під час роботи з WEB-

інтерфейсом послуги Мобільний Менеджер.

• У випадку, якщо Ви телефонуєте з іншого номеру телефону (не координатора), або з роумінгу, спочатку

необхідно ввести з клавіатури телефону номер координатора у форматі 38067ХХХХХХХ далі виконати
Крок 3.

• Крок 4. Введіть з клавіатури телефону офісний номер, для якого Ви хочете записати голосову

інформацію, у форматі 38067469ХХХХ. Система самостійно визначить до якої функції належить цей
офісний номер (Перехоплення дзвінків чи Віртуальний секретар) та надасть відповідне голосове меню.

• Крок 5. Прозвучить стандартне системне повідомлення. Зробіть Ваш вибір згідно підказок

автоінформатору.
натисніть 1, щоб записати або змінити Ваше корпоративне привітання.

натисніть 2, щоб записати або змінити повідомлення, яке буде звучати під час з’єднання.

натисніть 9, щоб записати або змінити голосові повідомлення для іншого офісного номеру
Вашої корпорації (якщо замовлені інші офісні номери).
• Крок 6. Запишіть Ваше повідомлення після звукового сигналу та по закінченню натисніть #.
• Крок 7. Зробіть наступний вибір





натисніть 1, щоб прослухати Ваше записане повідомлення.
натисніть 2, щоб зберегти записане повідомлення.
натисніть 3, щоб перезаписати записане повідомлення .
натисніть 9, щоб відмінити збереження записаного повідомлення та повернутись до меню
запису.

• Крок 8. Натисніть 0, щоб вийти з меню та завершити роботу.

12.3 Запис голосової інформації для функції Віртуальний секретар.
Навігація по голосовому меню здійснюється за допомогою DTMF-кодів. Натискайте відповідні кнопки на
клавіатурі Вашого мобільного телефону згідно з підказками автоінформатору.
• Крок 1. Наберіть номер 475 з Вашого мобільного телефону (телефону координатора).
• Крок 2. Оберіть мову для роботи з системою.

натисніть 1, щоб вибрати українську мову
натисніть 2, щоб вибрати російську мову
натисніть 3, щоб вибрати англійську мову

• Крок 3. З клавіатури телефону введіть пароль (6 цифр), який Ви використовуєте під час роботи з WEB-

інтерфейсом послуги Мобільний Менеджер.

• У випадку, якщо Ви телефонуєте з іншого номеру телефону (не координатора), або з роумінгу, спочатку

необхідно ввести з клавіатури телефону номер координатора у форматі 38067ХХХХХХХ далі виконати
Крок 3.

• Крок 4. Введіть з клавіатури телефону офісний номер, для якого Ви хочете записати голосову

інформацію, у форматі 38067469ХХХХ. Система самостійно визначить до якої функції належить цей
офісний номер (Перехоплення дзвінків чи Віртуальний секретар) та надасть відповідне голосове меню.

• Крок 5. Прозвучить стандартне системне повідомлення. Зробіть Ваш вибір згідно підказок

автоінформатору.
натисніть 1, щоб записати або змінити Ваше корпоративне привітання.

натисніть 2, щоб записати або змінити голосову інформацію DTMF-меню, яке буде
звучати в Будні дні.

натисніть 3, щоб записати або змінити голосову інформацію DTMF-меню, яке буде
звучати в Будні ночі.

натисніть 4, щоб записати або змінити голосову інформацію DTMF-меню, яке буде
звучати у Вихідн дні.

натисніть 5, щоб записати або змінити голосову інформацію, яка буде звучати у
випадку неправильного вибору DTMF-коду.

натисніть 9, щоб записати або змінити голосові повідомлення для іншого офісного номеру
Вашої корпорації (якщо замовлені інші офісні номери).

• Крок 6. Запишіть Ваше повідомлення після звукового сигналу та по закінченню натисніть
• Крок 7. Зробіть наступний вибір




натисніть 1, щоб прослухати Ваше записане повідомлення
натисніть 2, щоб зберегти записане повідомлення
натисніть 3, щоб перезаписати записане повідомлення

#.



натисніть 9, щоб відмінити збереження записаного повідомлення та повернутись до меню
запису

• Крок 8. Натисніть 0, щоб вийти з меню та завершити роботу.

12.4 Завантаження голосових повідомлень через WEB
Ви можете самостійно записувати, редагувати та загружати персональні голосові повідомлення або мелодії
для будь якої послуги через WEB-інтерфейс.
Для запису та редагування голосових та музичних файлів можна використовувати програму «Звукозапис»
(“Sound Recorder”), що входить у стандартний набір Windows.
Можна використовувати інші програми, наприклад, , Sound Forge, Gold Wave, Adobe Audition, та інші.
Важливо! Голосові повідомлення, звукові файли та мелодії можуть бути записані та загружені у вигляді
“wav”-файлу у наступних форматах:
•
PCM (8 khz,16 bits, mono)
•
PCM (16 khz, 8 bits, mono)
•
G711 mu-law (8 khz, 8 bits, mono)
•
G711 a-law (8 khz, 8 bits, mono)
•
ADPCM (8 khz, 4 bits, mono)
•
ADPCM (6 khz, 4 bits, mono)

Для запису персонального голосового повідомлення:
•
Підключіть мікрофон до Вашого комп’ютера.
•
Зайдіть на Вашому комп’ютері в меню «Пуск», «Програми», «Стандартні»,
«Розваги» та відкрийте програму «Звукозапис».
•
З’явиться вікно для запису голосового повідомлення.
•
Натисніть клавішу початку запису (мал. 32).

Мал. 32 Вікно запису голосового повідомлення.

•

Надиктуйте повідомлення, та збережіть його у зручну для Вас папку, обравши
меню «Файл», «Зберегти як…» (мал. 33).

Мал.33 Збереження файлу

•
•

З’явиться вікно збереження файлу.
Для вибору формату збереження натисніть кнопку «Змінити» та оберіть
потрібний формат (мал. 34, 35)

Мал. 34, 35 Вибір формату збереження

Для редагування звукового файлу або мелодії:
•
Відкрийте програму «Звукозапис».
•
Відкрийте будь який звуковий файл або мелодію.
•
Зробіть необхідні зміни та збережіть його у зручну для Вас папку, обравши
меню «Файл», «Зберегти як…».
•
Порядок збереження відредагованого файлу описано вище.

Для завантаження голосових повідомлень
•
Зайдіть на Головну сторінку Координатора, закладку Управління послугою
та натисніть на значок у колонці «Завантаження голосового повідомлення» (мал.36).

Мал. 36 Головна сторінка Координатора. Управління послугою.

•
•
•
•

Відкривається вікно завантаження голосових повідомлень (мал. 37).
Натиснути клавішу «Обзор…».
Обрати створений або відредагований Вами голосовий чи музичний фрагмент.
Тривалість файлу, що загружається не повинна бути більшою, ніж встановлено
системою для даного типу голосового повідомлення.
•
Зберегти зроблені Вами налаштунки, натиснувши клавішу «Прийняти».
З’являється повідомлення про успішну загрузку файлу (мал.38).

Мал. 37 Вікно завантаження голосових повідомлень.

Мал. 38 Статус загрузки файлу.
Після завершення роботи з послугою Мобільний Менеджер для виходу із системи WEB-інтерфейсу
натисніть кнопку [вхід] в правій верхній частині сторінки.

13. Як налаштувати функцію Секретар Офісу
•

Функція «Секретар офісу» дає можливість оператору чи секретарю Вашої організації приймати вхідні
дзвінки, що поступають на офісний номер, та переводити їх на інші мобільні номери організації та
організовувати конференц-зв'язок. Абонент, що телефонує на офісний номер буде чути записане
привітання організації. У випадку, якщо поступило декілька вхідних дзвінків одночасно, абонент
знаходиться у черзі.
Функція може працювати у двох режимах: онлайн та віртуальному

У випадку, коли послуга працює в онлайн режимі, секретар керує послугою за
допомогою WEB-інтерфейсу для того, щоб прийняти дзвінок, поставити дзвінок на
очікування, перевести дзвінок на іншого абонента, організувати конференц-зв'язок.

У випадку, коли послуга працює у віртуальному режимі, наприклад, у вихідні чи
святкові дні, вхідні дзвінки на офісний номер приймаються в автоматичному режимі і
послуга працює аналогічно функції «Віртуальний секретар».

13.1 Вхід в послугу «Секретар офісу»
Щоб увійти в послугу «Секретар офісу» необхідно отримати логін і пароль від координатора корпорації.
Для цього координатору корпорації потрібно:
• Ввести адрес в інтренет-браузер http://wpbx.kyivstar.net/wpbx
• Відкриється вікно для входу в послугу «Мобільний менеджер» .
• Ввести логін і пароль координатора, натиснути Вхід.
• Відкривається головна сторінка координатора, закладка Управління послугою.

• Натиснути значок з символом замка

напроти номеру послуги «Секретар офісу» (мал. 39).
З’явиться повідомлення про відправлення паролю за допомогою SMS. (мал. 40) на номер
координатора, після чого координатор передає пароль доступу секретарю.
• Перед користуванням послугою, координатору необхідно визначити час роботи послуги. Для цього
він повинен на головній сторінці координатора відкрити вікно послуги «Віртуальний секретар» та
налаштувати профілі часу.

Мал. 39 Відправлення паролю для входу в послугу «Секретар офісу»

Мал. 40 Повідомлення про відправлення паролю

•
•
•
•

Користувачу послуги «Секретар офісу» потрібно:
Ввести адрес в інтренет-браузер http://wpbx.kyivstar.net/wpbx
Відкриється вікно для входу в послугу «Мобільний менеджер»
Ввести логін та пароль, отримані від координатора корпорації.
Відкриється сторінка Оператор послуги «Секретар офісу» (мал. 41)

Мал. 41 Вікно оператора послуги «Секретар офісу»

13.2 Навігація по інтерфейсу послуги
Сторінка послуги «Секретар офісу» має 2 закладки (мал. 42):
o Секретар: Відображаються і дають можливість для керування вхідними викликами,на
офісний номер, можлива відправка СМС та електронної пошти.

Мал. 42 Закладка Секретар Сторінки послуги «Секретар офісу»
Закладка «Секретар» має наступні поля:
■ Черга викликів: Відображає вхідні виклики, включаючи номер і статус абонента,
який телефонує. В даному полі, оператор може:
□ Прийняти виклик.
□ Поставити виклик на утримування.
□ Вибрати виклик, щоб перевести його на іншого абонента корпорації., або
організувати конференц-звязок.
■ Налаштування функції секретаря: Відображає поточний статус налаштувань
(онлайн, або віртуальний) і номер абонента, який налаштовано в якості секретаря.
В даному полі можливо:
□ Налаштувати номер абонента корпорації в якості секретаря.
□ Переключати режими онлайн і віртуальний.
■ Швидкий перевід виклику: Дозволяє перевести виклик на абонента корпорації,
вводячи його мобільний номер без пошуку в адресній книжці послуги.
■ Пошук: Дозволяє шукати абонента корпорації в адресній книжці послуги.
■ Результати пошуку: Відображаються результати пошуку абонента корпорації в
адресній книжці послуги. В цьому полі можно выбрати необхідного абонента і:
□ Перевести на нього вхідний виклик.
□ Відправити йому СМС.
□ Відправити йому повідомлення електронної пошти.

Закладка «Конференція»
o Конференція: Дозволяє організовувати конференц-зв’язок між вхідним викликом та

одним або кількома абонентами корпорації.

Мал. 43 Закладка «Конференція» послуги «Секретар офісу»

Сторінка «Конференція» має наступні поля (мал.43):
■ Пошук: Дозволяє шукати абонента корпорації, щоб приєднати його до
конференції.
■ Список абонентів: Відображає список абонентів (результат пошуку), які можуть
бути приєднані до конференції.
■ Список конференції: Відображає всіх абонентів корпорації, вибраних для
приєднання до конференції.
Закладка «Конференція» дозволяє організовувати конференц-зв’язок між абонентом, який телефонує на
офісний номер та абонентами корпорації.
Отримання допомоги по послузі «Секретар офісу»
Що необхідно
■ Доступ до послуги «Секретар офісу»
Як
■ В правому верхньому куті натисніть Допомога.

13.3 Налаштунки послуги «Секретар офісу»
Основні налаштунки послуги:
■ Налаштування мови WEB-інтерфейсу : Російська, Українська або Англійська.
■ Зміна паролю
■ Налаштування номера абонента в якості номера користувача послуги. :
Налаштування номера у випадку, коли послуга знаходиться в режимі онлайн
■ Налаштування режиму послуги: Перемикання між режимами онлайн, коли
оператор керує вхідними викликами на офісний номер і віртуальним режимом,
коли ввімкнено автоматичний режим керування вхідними викликами.
Налаштування мови WEB-інтерфейсу
■ В правому верхньому куті виберіть одну з опцій мови:
■ Щоб встановити українську мову натисніть .
■ Щоб встановити російську мову, натисніть
.
■ Щоб встановити англійську мову, натисніть .
Зміна паролю
1. В правому верхньому куті сторінки натисніть Змінити пароль
Відкриється вікно Зміна паролю (мал.44).

Мал. 44 Вікно зміни паролю
2. В полі Старий пароль введіть поточний пароль
3. В полях Новий пароль і Підтвердіть пароль введіть новий пароль
4. Натисніть Прийняти, щоб зберегти зміни.
Увага! Для зміни паролю, повинні бути дозволені випливаючі вікна WEB-браузера !

13.4 Налаштування номера в якості користувача послугою «Секретар офісу»
Дана процедура описує, як налаштувати номер користувача для керування послугою «Секретар офісу»,
коли послуга знаходиться в режимі онлайн.
Коли поступає новий виклик на офісний номер, дзвінок автоматично переводиться на номер, вказаний в
області «Налаштування функції секретаря»
o
o

В полі Налаштування функції секретаря (мал. 45) натисніть кнопку Вибрати.
Відкриється список абонентів корпорації

Мал. 45 Список абонентів корпорації

•
o

•

Виберіть одного з абонентів і натисніть кнопку Оновлення.
Вибраний номер появиться в полі Набрати номер
Натисніть Set, щоб зберегти зміни.

Налаштування можуть бути зроблені тільки тоді, коли послуга знаходиться в режимі онлайн.

13.5 Налаштування режиму послуги «Секретар офісу»
Процедура описує налаштування режиму роботи послуги «Секретар офісу». Використовуйте дану
процедуру, щоб перемикати режим роботи між режимами онлайн (коли оператор керує послугой вручну) і
віртуальним режимом (коли послуга керується автоматично).
По замовчуванні, після першого входу в послугу, встановлено віртуальний режим.
Після вибору онлайн режиму необхідно налаштувати номер користувача послуги
1. В області Налаштування функції секретаря, в полі Секретар офісу зробіть
наступне:
■ Щоб керувати вхідними дзвінками на офісний номер послуги «Секретар офісу»
вручну, виберіть режим «Секретар офісу»
■ Щоб включити автоматичний режим керування послугою, виберіть режим
«Віртуальний секретар»
2. Натисніть кнопку Set, щоб зберегти зміни.

Вихід з послуги «Секретар офісу»
Тільки один користувач може мати доступ до послуги «Секретар офісу»
■ В правому верхньому куті сторінки WEB-інтерфейса натисніть Вихід.
Відкриється вікно для вводу логіна і пароля послуги «Мобільний менеджер».

Керування дзвінками за допомогою послуги «Секретар офісу»
■ Керування вхідними дзвінками на офісний номер
■ Відправка СМС і повідомлень електронної пошти

13.6 Керування вхідними дзвінками на офісний номер
Вхіді дзвінки на офісний номер послуги відображаються в області Черга викликів сторінки «Оператор
послуги «Мобільний Менеджер» на закладці «Секретар» (мал.42)
У випадку, коли послуга знаходиться в режимі онлайн, можливо виконувати наступні дії з вхідними
дзвінками на офісний номер:
■ Прийняти вхідний виклик
■ Відхилити вхідний виклик

■
■
■
■

Здійснити швидкий перевід вхідного виклику на інший номер
Шукати абонента корпорації в адресній книжці
Перевести вхідний виклик
Організувати конференц-зв’язок

Як прийняти вхідний виклик
o В області Черга викликів на закладці Секретар натисніть на символ

біля відображення вхідного
виклику (мал.42). Вхідний виклик буде переведено на номер, налаштований в області Налаштування
функції секретаря і відобразиться статус виклика Online
Можливо вибрати тільки один виклик в один час. Щоб прийняти наступний виклик, необхідно завершити
попередній виклик.

Як відхилити вхідний виклик
o В області Черга викликів на закладці Секретар натисніть на символ

біля відображення вхідного
виклику (мал.42). Вхідний виклик буде завершено і видалено зі списку черги.

Як зробити швидкий перевід вхідного виклику на інший номер
• В області Черга викликів на закладці Секретар натисніть на кнопку зліва біля номера, який
•
•
•
•

необхідно перевести.
Номер буде підсвічено фіолетовим кольором (мал. 46).
В області Швидкий перевід виклику введіть номер абонента у форматі (38067ХХХХХХХ),
на який необхідно перевести дзвінок і натисніть GO.
Також можливо ввести короткий номер абонента!
Вхідний виклик буде переведений і видалений з черги дзвінків.

Мал. 46 Швидкий перевід виклику

Як шукати абонента в адресній книжці.
Ця процедура описує як використати WEB-інтерфейс послуги «Секретар офісу» для пошуку абонентів
корпорації в адресній книжці, щоб перевести вхідний дзвінок на цього абонента, або відправити СМС і
повідомлення електронної пошти.
o В області Пошук закладки Секретар необхідно вибрати один з критеріїв пошуку:

■ Щоб знайти абонента по імені, виберіть Ім’я.
■ Щоб знайти абонента по прізвищу, виберіть Прізвище.
■ Щоб знайти абонента по номеру, виберіть MSISDN.
o В полі справа від випадаючого списку критеріїв необхідно ввести номер в форматі 38067ХХХХХХХ.
Можливо використовувати маску * для пошуку.
• Натисніть go.
• Результати пошуку відображаються в області Результати пошуку (мал.47).

Мал. 47 Область Результати пошуку

• З області Результати пошуку можливо
■ Перевести дзвінок на іншого абонента.
■ Відправити СМС абоненту корпорації.
■ Відправити повідомлення електронної пошти.

Як перевести вхідний виклик
• В області Черга викликів виберіть дзвінок, який ви хочете перевести
• Вибраний дзвінок буде підсвічено фіолетовим кольором.
• Найдіть абонента корпорації, на якого ви хочете перевести дзвінок
• В області Результати пошуку натисніть Go біля абонента, на якого необхідно перевести дзвінок.
• Дзвінок буде переведено на потрібного абонента і видалений з черги.
Як організувати конференц-зв’язок
o
o
o

В полі Черга викликів виберіть вхідний викликів, для якого необхідно організувати конференцію.
Вибраний виклик буде підсвічено фіолетовим кольором.
Натисніть на закладку Конференція
Відкриється вікно конференції з списком всіх абонентів корпорації (мал. 48).

o

Мал. 48 Закладка конференції
В Списку абонентів виберіть абонента, який буде приєднаний до конференції і натисніть Додати. Щоб

o
o

додати кількох абонентів, натисніть і утримуйте CTRL на клавіатурі комп’ютера, а потім натисніть
мишкою на абонентах, які потрібно додати.
Вибрані абоненти з’являться в правій області Список абонентів конференції.
Щоб видалити абонентів з списку учасників конференції, виберіть абонентів в області Список

o

абонентів конференції і натисніть Видалити.
Натисніть кнопку Встановити конференцію (мал. 48).

o

Конференція між учасниками буде встановлена і вхідний дзвінок буде видалений з списку черги.

o

13.7 Відправка СМС і повідомлень електронної пошти
Можливо відправляти СМС і повідомлення електронної пошти, використовуючи WEB-інтерфейс послуги
«Секретар офісу»

Відправка СМС
o Знайдіть в адресній книжці послуги абонента, якому Ви хочете відправити повідомлення, як описано в

разділі Як шукати абонента в адресній книжці.
o В області Результати пошуку біля імені потрібного абонента натисніть кнопку

Відкриється вікно

Відправка СМС з номерів абонента, якому буде відправлено повідомлення.

Мал. 49 Вікно відправки СМС
o Щоб відправити СМС, використовуючи кириличні символи, виберіть в опції Відправити символи

кирилицею? – Так.
o Щоб відправити СМС, використовуючи латинські символи, виберіть в опці Відправити символи
o
o
o
o

кирилицею? – Ні.
Напишіть ваше повідомлення в полі Текст повідомлення.
Максимальна довжина СМС повідомлення, яке вміщує кириличні символи може досягати 70 знаків.
Максимальна довжина СМС повідомлення, яке вміщує латинські символи – до 160 знаків.
Натисніть кнопку Відправити.

Відправка повідомлень електронної пошти
Ця функція працює тільки у випадку, якщо на Вашому комп’ютері встановлено програмне забезпечення
електронної пошти (наприклад, Outlook Express, Microsoft Outlook, Netscape Messenger або інше), а також
існує активний запис электронної пошти.
Також потрібно, щоб дані з адресом електронної пошти про абонента були внесені в адресну книжку
послуги.
o Знайдіть в адресній книжці послуги абонента, якому Ви хочете відправити повідомлення, як описано в

розділі Як шукати абонента в адресній книжці..
o В області Результати пошуку біля імені потрібного абонента натисніть кнопку

вікно відправки повідомлення електронної пошти з адресом потрібного абонента.
o Напишіть текст і відправте повідомлення.

Відкриється

14. Налаштування послуги «Черга викликів»
Послуга «Черга викликів» дозволяє зробити один любий з номерів Вашої корпорації, які підключені до
послуги «Мобільний Менеджер» багатоканальним, і Ваші ділові партнери зможуть залишатися «на лінії»,
очікуючи з’єднання, навіть коли цей номер зайнятий. Під час очікування партнери прослуховуватимуть
Ваше особисте привітання, і зможуть отримувати інформацію про стан зайнятого номера (кількість дзвінків,
які є попереду).
При цьому Ви використовуєте «Офісний номер» як один номер для вхідних викликів, а дзвінки будуть
переводитись з офісного номеру на один з вибраних Вами номерів корпорації, згідно встановлених Вами
умов (профілі часу, дня тижня). Ви можете встановити різні номери в залежності від профілю часу.
Існують налаштування конфігурації послуги для роботи в будні дні, будні ночі та вихідні дні.
Для роботи з послугою Координатору необхідно спочатку виконати наступні налаштунки .
•
Налаштування профілів часу: Визначає період часу: в будні дні,
будні ночі та вихідні дні.
•
Профілі функції «Черга викликів»: Визначає налаштування функції
для профілів часу.
•
Запис голосового привітання і підказок через IVR: Необхідно
записати голосове привітання, яке буде чути абонент, що телефонує на офісний номер, доки триває
з’єднання, а також підказки про кількість абонентів, які телефонують до абонента поперед Вашого
виклику.

14.1 Налаштування профілів часу
Дана процедура описує налаштування профілів часу будніх днів, будніх ночей та вихідних днів послуги
«Черга Викликів».
Різні налаштування можуть бути встановлені для цих періодів, як описано в розділі «Профілі функції
«Черга викликів».
Що необхідно:
 Доступ до WEB-інтерфейсу http://wpbx.kyivstar.net/wpbx
 Замовлена послуга «Черга викликів»

Як налаштувати:
• На Головній сторінці координатора корпорації виберіть закладку «Управління послугою»
• З’явиться вікно «Профіль корпорації»

Мал. 50 «Профіль корпорації»

• В розділі «Послуга» оберіть «Черга викликів» біля офісного номера, для якого Ви хочете зробити
налаштування.

• З’явиться вікно «Налаштування профілю часу послуги Черга Викликів»

Мал.51 Налаштування профілю
3. Визначте час та дні тижня, які ви хочете задати як будні дні, для цього:
• У випадаючому меню «Будні дні», «старт» оберіть час, який буде визначено як будні дні.
• В опції «Дні» виберіть дні, які будуть визначені як будні.
4. Визначте час і дні тижня, які ви хочете задати як будні ночі, для цього:
• В випадаючому меню «Будні ночі», «старт» виберіть час, який буде визначено як будні ночі.
• В опції «Дні» виберіть дні, які будуть визначені як будні ночі.
5. Задайте дію по замовчуванню, яку система буде виконувати у випадку дзвінка на офісний номер:
• Щоб розірвати з’єднання, відмітьте «Перервати виклик».
• Щоб перевести вхідний дзвінок на інший номер, відмітьте «Перевести дзвінок»
6. Натисніть «Оновлення», щоб примінити виправлення
7. Визначте профілі функції «Черга викликів» для кожного профілю часу (див. Розділ «профілі функції
перехоплення дзвінків»).

14.2 Налаштування профілів функції «Черга викликів.
Що необхідно:
 Доступ до WEB-інтерфейсу http://wpbx.kyivstar.net/wpbx
 Замовлена послуга «Черга викликів»
Як налаштувати:
• На Головній сторінці координатора корпорації оберіть закладку «Управління послугою»
• З’явиться вікно «Профіль корпорації»

Мал.52 Профіль корпорації

2. В розділі «Послуга» оберіть «Черга викликів» біля офісного номера, для якого Ви хочете виконати
налаштування.
З’явиться вікно «Налаштування профілю часу функції «Черга викликів»

Мал.53 Налаштування профілю часу функції «Віртуальний секретар
3. Для того, щоб налаштувати профіль послуги для будніх днів, натисніть закладку Будні дні.
Відкриється вікно Профіль буднього дня для функції «Черга викликів»
4. Встановіть статус послуги «Черга викликів»:
 «Активний», для функціонування послуги згідно Ваших встановлених далі умовах в будні
дні.
 «Стандартно», для функціонування послуги в будні дні згідно умов, заданих раніше по
замовчуванню.
5. Встановіть параметр «З’єднати з номером» (мал.54). Цей параметр визначає номер абонента корпорації
для кого встановлюється функція «Чергування викликів», тобто номер абонента, на якого будуть
переводитись дзвінки з офісного номеру.

Мал.54 Налаштування профілю часу «Будній день» функції «Віртуальний секретар

6. Оберіть одну з опцій «Дія»:
 Щоб перервати виклик по завершенню трьох спроб виклику (наприклад, коли номер

зайнятий, або абонент тимчасово поза зоною досяжності), оберіть «Перервати виклик».
 Для переводу вхідного дзвінка на другой номер по завершенню трьох спроб виклику, оберіть
«Перевести дзвінок» та введіть номер.
7. Визначте абонентів вашої корпорації, на яких буде можливе з’єднання за допомогою DTMF-коду.
Навпроти обраного номера DTMF-коду, натисніть кнопку «Вибрати».
Відкриється список абонентів вашої корпорації.

Мал.55 «Перевести дзвінок»
■ Виберіть зі списку абонента, якого Ви хочете добавити в список та натисніть кнопку «Оновити».
Інформація про абонента (номер та ім’я) буде добавлена в список.
Після зміни в списку абонентів послуги, не забудьте записати нову голосову підказку через систему IVR
8. Натисніть «Оновити», щоб зберегти виправлення.
9. Щоб встановити налаштування послуги для будніх ночей та вихідних днів, повторіть кроки 4- 8
відповідно.

Правила вводу номерів для функції обмежень на дзвінки
1. Налаштування правил обмеження набору з використанням діапазонів:
*
Комбінація будь-якої кількості будь-яких цифр.
Застосовується для блокування наборів довжиною 8-12 знаків.
Не застосовується з $ та #, цифри можуть стояти тільки до *.
$
Ознака короткого номеру (1-7 цифр).
($ може стояти тільки на початку, перед цифрами або #)
#
будь-яка цифра в короткому номері (цифри можуть стояти тільки до #)
Діапазони можуть використовуватися у випадках, якщо правило містить менше 12 цифр.
1. Налаштування правил обмеження дзвінків на спеціальні номери 800/900/703
При наборі номерів у форматі 0- на номери 0-800/0-900/0-703:
Чорний список
380800*
380900*
380703*
2. Для обмеження набору коротких номерів (1-6 цифр) та місцевих національних (5-7 цифр):
Чорний список
$#
$##
$###
$####
$#####
$######
$#######
3. Для обмеження набору національних та міжнародних номерів (8-12 цифр):
Чорний список
*
Увага!




Дзвінки на номер 112 та номери закритої абонентської групи, по яким підключена послуга
«Мобільний менеджер», або їх короткі номери, - не блокуються;
При налаштуванні «чорного» списку для блокування вихідних дзвінків на всі тризначні
номери [$###] блокується додзвонювання на абсолютно всі тризначні номери, крім 112.
Виклик екстрених служб 101, 102, 103, 104 буде неможливий. Щоб дозволити
додзвонювання, слід налаштувати виключення в «білому» списку і внести туди номери
екстрених служб.



У Чорному та Білому списках обмеження встановлюються у форматі 380 без «+», 00, 015.
Правила будуть діяти незалежно від порядку набору номеру абонентом. Наприклад, якщо
діє правило Чорного списку 38050*, воно спрацьовуватиме для наборів у форматах:
+38050, 38050, 050, 0038050.



Для обмеження наборів прямих мобільних або місцевих національних номерів, що
здійснюються без набору +380, 380, 80, 0, 00380, 810380 слід застосовувати правила
встановлення обмежень набору коротких номерів (використовувати на початку знак $)



При налаштуванні правил, до Білого списку вносяться набори тільки з менш суворим
правилом, ніж до Чорного списку, та мають входити до діапазону Чорного списку,
наприклад:
Чорний список:
Білий список:
або
Чорний список:

38067*
380674*
$###

(більш суворе правило)
(менш суворе правило)

Білий список:

$5555

(номер не входить до діапазону Чорного списку)



Приклади налаштувань для обмежень набору номерів:

1. Обмеження набору міжнародних номерів, що набираються в форматах 00, 015, та «+»
використовується комбінація з правил у чорному та білому списках одночасно:
Чорний список
*
Білий список
380*
2. Обмеження набору номерів в межах України, окрім Київстар та міських з кодом міста 44:
Білий список:
38067*
(Київстар)
38096*
38097*
38098*
38044*
(наприклад, якщо набирати 044 466-0466)
Чорний список:
*
(8-12 цифр)
$#
(1-6 цифр)
$##
$###
$####
$#####
$######
$#######
(наприклад, якщо набирати 466-0466)
3. Обмеження набору номеру послуги «Передзвони мені в роумінгу» 0-19:
Чорний список
38019*
(для обмеження набору номеру через 0-19)
У роумінгу послуга не надається, тож жодні блокування не працюватимуть.
4. Обмеження набору російських номерів окрім міських номерів Москви:
Чорний список
7*
Білий список
7495*
5. Обмеження набору номерів, що починаються з коду 0-50, окрім номеру 0-50 500-5050:
Чорний список
38050*
Білий список
380505005050
6. Обмеження набору певного номеру, наприклад 0-50 500-5050
Чорний список
380505005050
7. Обмеження набору коротких тризначних номерів, окрім номеру 555:
Чорний список
$###
Білий список
$555
8. Обмеження набору 4-значних номерів діапазону $55## , окрім $5523, $555#
Чорний список
$55##
Білий список
$5523
$555#

Зверніть увагу! Важливо!
 Дзвінки на номер 112 і номери закритої абонентської групи, по яким підключена послуга
«Мобільний менеджер», або їх короткі номери, - не блокуються;
 При налаштуванні «чорного» списку для блокування вихідних дзвінків на всі тризначні
номери [$###] блокується додзвонювання на абсолютно всі тризначні номери, крім 112.
Виклик екстрених служб 101, 102, 103, 104 буде неможливий. Щоб дозволити
додзвонювання, слід налаштувати виключення в «білому» списку і внести туди номери
екстрених служб.

Дзвінки на номера закритої абонентської групи блокуються тільки в тому випадку, якщо
по номерам, які зареєстровані на одному ЄДРПОУ підключена послуга «Мобільний менеджер».

У Чорному та Білому списках обмеження встановлюються у форматі 380 і т.д. (без знаку +
або 00). При наборі мобільних номерів у межах України правила обмежень будуть діяти
незалежно від порядку набору номеру абонентом (встановлено обмеження на дзвінки на 38050 –
будуть заблоковані дзвінки при наборі у форматах +38050, 38050, 050)

Умови надання послуги, (наприклад, правила блокування дзвінків) не поширюються на
інші (додаткові) сім-картки, які працюють паралельно з тим самим номером, наприклад, під час
користування послугою СІМ-ПАРА тощо
З 17.04.2013 припиняється можливість для клієнтів:

Підключати послугу "Мобільний менеджер", якщо вона раніше не була підключена
(при цьому, якщо за ЄДРПОУ Клиєнта вже підключена послуга, то можливість додатково
підключати абонентів до послуги залишається),

Підключати додаткові послуги "Віртуальний секретар", "Перехоплення викликів",
"Секретар офісу" и "Черга викликів", які надаються в рамках "Мобільного менеджера".

Тим абонентам, які підключили "Мобільний менеджер" раніше, послуга продовжує
надаватися, але підключати додаткові сервіси "Віртуальний секретар", "Перехоплення викликів",
"Секретар офісу" і "Черга дзвінків" після 17.04.2013 - неможливо.

Наприклад:
1.
Якщо клієнт вже користується додатковою послугою "Віртуальний секретар" і має
намір підключити іншу, наприклад - "Секретар офісу" / "Черга дзвінків" / "Перехоплення
викликів", зробити це буде неможливо;
2.
Згідно умов надання сервісу "Перехоплення викликів", є можливість
використовувати до 5-ти офісних номерів для перехоплення вхідних дзвінків. Якщо у
користувача підключено "Перехоплення викликів" і, наприклад, використовується два номера, то
додатково замовити ще один номер клієнт не зможе.
Послуга «Мобільний менеджер» несумісна з деякими іншими послугами та/або
процедурами. Здійснення таких процедур, та/або підключення/відключення таких послуг
вимагає обов’язкового повного відключення клієнтові послуги «Мобільний менеджер» та втрату
всіх налаштувань та/або записів без можливості відновлення. До таких процедур та/або послуг
належать: відновлення номеру, зміна повноважень координатора, підписання нових типів
довіреності, подовження термін дії довіреності; зміна номера, об’єднання/роз’єднання особових
рахунків, перереєстрація та зміна інформації. Додаткову інформацію з цього питання слід
обов’язково завчасно уточнювати у представника Оператора.
«Мобільний менеджер» несумісний з послугою «Заплати за мене». Незалежно від того, які
налаштування обмежень встановлені по номеру абонента через «Мобільний менеджер», витрати, що виникають через користування послугою «заплати за мене» так чи інакше
здійснюватимуться по номеру абонента, який згодився прийняти витрати.

