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پاناسونیک ۸۲۴تمامی کد های برنامه ریزی سانترال   

 
 عملکرد کد

 تنظیم تاریخ و ساعت ۰۰۰

 ذخیره شماره تلفن در حافظه دستگاه ۰۰۱

 تغییر رمز یا پسورد دستگاه ۰۰۲

 DSS تعیین پورت خروجی برای کنسول ۰۰۳

 DSS تعیین داخلی برای جفت شدن با کنسول ۰۰۴

ا زدن یک کلیدانتقال سریع مکالمه ب ۰۰۵  DSS 

 نحوه تغییر شیفت های کاری )دستی یا اتوماتیک( ۰۰۶

 مشخص کردن تایم هر شیفت کاری ۰۰۷

 تعیین اپراتور ۰۰۸

 تنظیم شماره داخلی ها ۰۰۹

ساعته( ۲۴یا  ۱۲تعیین نحوه نمایش ساعت بر روی نمایشگر تلفن ها )حالت  ۰۱۰  

در حافظه دستگاه تعیین نام برای شماره های ذخیره شدن ۰۱۱  

 Short code شماره گذاری مخصوص برای عملکرد دوم ۰۱۲

https://pbxshop.co/code_824/
https://forum.pbxshop.co/


https://pbxshop.co/code_824/                                                                                                                                                     گروه فنی پی بی ایکس شاپ 

https://forum.pbxshop.co/                                                                                                                       در  انجمن پرسش و پاسخ پاسخگوی تمامی سواالت شما هستیم 

 T7710 ذخیره شماره بر روی کلید های تلفن ۰۱۳

 برنامه ریزی تنظیمات گروه ۱۰۰

 تعیین نوع گروه ۱۰۱

 تعیین خروجی برای صندوق صوتی ۱۰۲

 اضافه کردن سیگنال های تون ۱۰۳

فن های آنالوگچگونگی انتقال و هولد با تل ۱۰۴  

 فعال یا غیر فعال کردن پخش صدای بوق در حالت کنفرانس ۱۰۵

 فعال یا غیر فعال کردن صدای بوق تایید برای پیج ۱۰۶

 فعال یا غیر فعال کردن دریافت کننده های سیگنال تون برای تست کردن سیگنال ها ۱۰۷

کترونیکی شده استفعال یا غیر فعال کردن دکمه فلش برای تلفنی که قفل ال ۱۰۸ . 

 ثایت یا چشمک زن بودن خط شهری در هنگام زنگ خوردن ۱۰۹

 FLASH برنامه ریزی چگونگی کارکرد دکمه ۱۱۰

 انتخاب موزیک هولد دستگاه ۱۱۱

 DSS فعال یا غیر فعال کردن چراغ ۱۱۲

 تکرار اتوماتیک ۱۱۳

 زمان بین وقفه تکرار اتوماتیک ۱۱۴

ری تلفن های داخلیانتخاب الگو زنگ خو ۱۱۵  

 تعیین الگو تماس های کنفرانسی ۱۱۶
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 call pickup تنظیمات بوق تایید ۱۱۷

 محدودیت در ارسال سیگنال های پالس ۱۱۸

م تون پس از تبدیل سیستم شماره گیری از پالس به تونتکرار اخرین شماره گرفته شده با سیست ۱۱۹  

 تغییر فرکانس زنگ تلفن های آنالوگ ۱۲۰

۱۱۲ (۹یا  ۰تعیین کد دسترسی خودکار به خطوط شهری )   

 فعال کردن چرخش اتوماتیک برای دسترسی سریع تر به خطوط شهری ۱۲۲

 تعیین و تنظیم شکست سیگنال پالس ۱۲۳

 انتخاب نوع زنگ خوری تلفن تک خط معمولی ۱۲۴

 DSS مکالمه با یک داخلی از طریق فشار دادن کلید مربوط به آن بر روی ۱۲۶

 فعال کردن امکان پاسخ گروهی به زنگ خوری یک داخلی ۱۲۷

برای ۸یا  ۷پورت  ۱۳۰  voice mail یا غیر فعال کردن پورت دستگاه 

برای ۱۶یا  ۱۵پورت  ۱۳۱  voice mailیا غیر فعال کردن پورت دستگاه 

 انتخاب نوع سیگنال کار آیدی ۱۵۰

مباشد به شماره های تماس گیرنده ۹رسی شهری که معموال فعال یا غیر فعال سازی اضافه نمودن کد دست ۱۵۱  

 تنظیم زمان یادآوری خط هولد شده ۲۰۰

 تنظیم زمان یادآوری خط منتقل شده ۲۰۱

 تنظیم زمان انتقال تماس یک داخلی در صورت عدم پاسخگویی ۲۰۲

ط با برداشتن گوشیتنظیم زمان برای تاخیر در شماره گیری برای برنامه ی شماره گیری سریع فق ۲۰۳  
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 تنظیم محاسبه مدت زمان مکالمه ۲۰۴

 تنظیم محاسبه زمان مکالمه بین خطوط شهری ۲۰۵

 مدت زمان انتظار برای دسترسی به خط شهری پس از وارد کردن کد دسترسی ۲۰۶

 انتخاب زمان قطع و وصل شدن قالب گوشی ۲۰۷

۳۰۶ای شماره های استثنا شده در محدودیت صفر و دو صفر کد تعیین مدت زمان فاصله بین وارد کردن دو رقم بر ۲۰۸  

 تنظیم سیگنال های تون ۲۱۰

ثانیه بعد از وصل شدن به خط شهری اقدام به شماره گیری نکنید ۱۰بعد از اینکه تا  فعال یا غیر فعال کردن حالت قطع تماس ۲۱۱  

 محدود کردن زمان استفاده از خط تلفن ۲۱۲

زمان برای ضبطتنظیم حدکثر  ۲۱۴  voice massage 

 تنظیم کد انتقال داخلی ۳۰۰

 تعیین کالس برای محدودیت در تماس با شماره های حافظه مرکزی دستگاه ۳۰۱

۲تعیین محدودیت در شماره گیری برای کالس  ۳۰۲  

۳تعیین محدودیت در شماره گیری برای کالس  ۳۰۳  

۴ تعیین محدودیت در شماره گیری برای کالس ۳۰۴  

۵تعیین محدودیت در شماره گیری برای کالس  ۳۰۵  

 محدودیت در شماره گیری برای شماره های استثنا در مرکز تلفن ۳۰۶

 ذخیره کردن شماره تلفن های اضطراری ۳۰۹

 کد های اعتباری ۳۱۰
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هرستان یا خارج از کشور قبل از شماره تلفنقرار دادن مکث اتوماتیک بین کد های ش ۳۱۱  

حدودیت در شماره گیری برای داخلی های قفل شدهم ۳۱۲  

 قطع یا وصل کردن خطوط شهری به صورت نرم افزاری ۴۰۰

 تعیین سیستم شماره گیری ۴۰۱

 تعیین سرعت سیگنال های پالس ۴۰۲

 واگذاری کد دسترسی به خطوط شهری از مرکز تلفن اصلی ۴۰۳

 گروه بندی خطوط شهری ۴۰۴

لی ها به خطوط شهریتنظیمات دسترسی داخ ۴۰۵  

 تنظیمات دسترسی داخلی ها به خطوط شهری ۴۰۶

 تنظیمات دسترسی داخلی ها به خطوط شهری ۴۰۷

 تنظیمات زنگ خوری خطوط شهری روی داخلی ها ۴۰۸

 تنظیمات زنگ خوری خطوط شهری روی داخلی ها ۴۰۹

 تنظیمات زنگ خوری خطوط شهری روی داخلی ها ۴۱۰

وع زنگ خوری برای داخلی هاتعیین زمان شر ۴۱۱  

 تعیین زمان شروع زنگ خوری برای داخلی ها ۴۱۲

 تعیین زمان شروع زنگ خوری برای داخلی ها ۴۱۳

 تعیین مسیر تماس های وارد شده از طرف خطوط شهری در حالت روز ۴۱۴

 تعیین مسیر تماس های وارد شده از طرف خطوط شهری در حالت ناهار ۴۱۵
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ر تماس های وارد شده از طرف خطوط شهری در حالت شبتعیین مسی ۴۱۶  

 تنظیم زمان مکث ۴۱۷

 تنظیم زمان فلش ۴۱۸

 تعیین خطوط شهری که با کد دسترسی اتوماتیک به خطوط شهری قابل دسترسی باشند ۴۱۹

) CPC تعیین حداقل زمان سیگنال ۴۲۰ ع نمیکندرکز تلفن تماس را قطمدت زمانی که در صورت قطع شدن خط شهری م ) 

 تماس گیرنده از داخل CPC تعیین فعال یا غیر فعال بودن سیگنال ۴۲۱

 تعیین زمان قطع خط شهری ۴۲۲

 تعیین نحوه زنگ خوردن خط شهری ۴۲۳

ایمیل آمدن باال اصلی صدای –تنظیم انتقال داخلی  ۴۳۵  

 برای تایم روز BV به DISA IRNA تنظیم ۴۳۸

 برای تایم ناهار BV به DISA IRNA تنظیم ۴۳۹

 برای تایم شب BV به DISA IRNA تنظیم ۴۴۰

 فعال یا غیر فعال کردن تلفن گویا ۵۰۰

 تعریف مقصد برای تلفن گویا )شماره گروه یا یک داخلی( ۵۰۱

 OGM انتخاب حالت ۵۰۲

 اختصاص فکس به تلفن گویا ۵۰۳

 تنظیم مدت زمانی که برای شروع پیغام دیزا طول می کشد ۵۰۴

 مدت زمان انتظار بعد از پخش پیغام صوتی برای وارد کردن شماره ای توسط کاربر ۵۰۵
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 تنظیمات تلفن گویا در زمان اشغال بودن داخلی ۵۰۶

 وقتی تماس وصل شده ولی کسی پاسخگو نیست DISA تنظیم حالت ۵۰۷

مقصد میشودقبل ازقطع مسیر مکالمه منتظر جوابگوی داخلی   DISA تنظیم مدت زمانی که ۵۰۸  

میشود بعدی مقصد  بعد ازقطع مسیر مکالمه منتظر جوابگوی داخلی DISA تنظیم مدت زمانی که ۵۰۹  

 در زمانی که تلفن کننده پس از شنیدن صدای ضبط شده و یا بوق دیزای داخلی هیچ شماره ای نگیرد DISA تنظیم حالت کار ۵۱۰

 تنظیم میزان امنیت در سیستم دیزا ۵۱۱

یره کردن کد های امنیتی در دیزاذخ ۵۱۲  

 بررسی و تنظیم سیگنال های تون در دیزا ۵۱۳

 شناسایی صدای مخصوص فکس ۵۱۴

 تنظیم زمان قطع مسیر برای سیستم دیزا داخلی ۵۱۵

 تعیین و واگذاری داخلی هایی که سیستم دیزا بتواند یک مکالمه خط شهری به ان ها وصل کند ۵۱۶

ار سیستمتنظیم زمان انتظ ۵۱۷   DISA برای ورود رقم دوم 

 انتخاب وجود یا عدم وجود صدای بیب پس از وارد کردن کد امنیتی ۵۱۸

 تنظیم فاصله زمانی بین اتصال خط و شروع پیغام دیزا ۵۱۹

 UCD تعیین گروه ۵۲۰

 UCD مدت زمان انتظار سیستم برای آزاد شدن یکی از داخلی های گروه ۵۲۱

مانی پخش پیغام ضبط شدهتنظیم فاصله ز ۵۲۲  

 .نیز به پایان رسیده است UCD مشغول بوده و زمان انتظار در سیستم UCD تعیین تکلیف خط وقتی همه داخلی های درون سیستم ۵۲۳
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 به خط وارد شده پاسخ ندهند UCD تعیین تکلیف خط وقتی هیچکدام از داخلی های درون سیستم ۵۲۴

بل از تغییر دادن مسیر مکالمه در حالتی که هیچکدام از داخلی های درون سیستم به خط جواب نداده باشندتنظیم زمان انتظار سیستم ق ۵۲۵  

 تنظیم زمان انتظار مکالمه در داخلی که خط به آن داخلی تغییر مسیر داده شده باشد ۵۲۶

 تنظیم کد های رمزگذاری شده برای دیزا ۵۳۰

 تنظیم بلندی صدای دیزا ۵۳۱

۵۴۹ات ۵۴۰ گیری دو مرحله ای در تلفن گویاماره ش   

 حذف تمامی پیام های ضبط شده برای تلفن گویا ۵۹۹

 گروه بندی داخلی ها ۶۰۰

 کالس بندی داخلی ها در روز ۶۰۱

 کالس بندی داخلی ها در تایم ناهار ۶۰۲

 کالس بندی داخلی ها در شب ۶۰۳

 نامگذاری داخلی ها ۶۰۴

شهریتعیین دسترسی به خطوط  ۶۰۵  

 انتقال )ترانسفر( تماس به یک خط شهری ۶۰۶

 فوروارد تماس به خط شهری ۶۰۷

 ورود به مکالمه )روی خط داخلی های دیگر رفتن( ۶۰۸

 برای هر داخلی DND تنظیمات حالت ۶۰۹

 وصل کردن تلفن پارلل ۶۱۰
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 انتخاب یک داخلی به عنوان منشی برای وصل شدن تماس های ورودی ۶۱۱

ل کردن شنود داخلی )شنود صدای محیط(فعا ۶۱۲  

تایمر برای استفاده از خطوط داخلیفعال یا غیر فعال کردن  ۶۱۳  

 تشخیص سیگنال پالس داخلی برای سیستم ۶۱۴

 انتخاب زبان نوشتاری ۶۱۵

 تنظیم پی تی پورت وایرلس ۶۱۷

 تنظیم پیام انتظار برای سایر داخلی ها ۶۱۸

برای انتظارتنظیم پیام اس ال تی  ۶۱۹  

 حالت ضبط LCS تنظیم ۶۲۰

 BV تنظیم منابع ۶۲۱

 برای داخلی ها BV تنظیم ۶۲۲

 از طریق خط شهری BV تنظیم کد دسترسی ۶۲۵

 APT برای BV تنظیم کنترل ۶۲۶

 برای انتظار تماس جدید SLT تنظیم زنگ انتظار ۶۲۷

 SLT تنظیم نمایشگر ۶۲۸

 تنظیم زنگ آیفون در تایم روز ۷۰۰

 تنظیم زنگ آیفون در تایم ناهار ۷۰۱

 تنظیم زنگ آیفون در تایم شب ۷۰۲
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درب بازکن برای هر داخلی در تایم روز ۴برنامه ریزی حداکثر  ۷۰۳  

درب بازکن برای هر داخلی در تایم ناهار ۴برنامه ریزی حداکثر  ۷۰۴  

درب بازکن برای هر داخلی در تایم شب ۴برنامه ریزی حداکثر  ۷۰۵  

 تنظیم حالت زنگ خوری تلفن از طریق آیفون ۷۰۶

 فعال یا غیر فعال بودن صدای بوق درب بازکن ۷۰۷

خوردن تلفن برای مکالمه ای که از طریق درباز کن انجام گرفته مدت زمان زنگ ۷۰۸  

درب تنظیم مدت زمان بازنگه داشتن  ۷۰۹  

 تنظیم زنگ دور فون ۷۱۰

 برنامه ریزی وظایف دور فون ۷۱۱

 تنظیم الگوی زنگ خوری دور فون ۷۱۲

(… و مکالمه طول –ضبط جزئیات مکالمه و پرینت گرفتن از آن )زمان و تاریخ مکالمه  ۸۰۰  

 تنظیمات مربوط به کاغذ پرینتر برای چاپ جزئیات مکالمه ۸۰۱

(شوند می شروع صفر دو و فرص با که مکالماتی- خروجی – وروری تماس انتخاب اینکه از تماسی پرینتر گرفته شود ) ۸۰۲  

و یا شماره های دخیره شده در حافظه شخصی تلفن ۰۰۱چاپ شدن یا نشدن شماره سری ذخیره شده در برنامه  ۸۰۳  

 انتخاب یا حذف مواردی که باید چاپ شوند ۸۰۴

 تعیین نوع چاپ کد های اعتباری یا نمایش آن ها به صورت عالمت ۸۰۵

رای چاپ جزئیات تماستعیین زبان نوشتاری ب ۸۰۶  

 BV تنظیم تمام زمان های ضبط شده برای ۸۰۷
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 BV تنظیم مقدار دهی اولیه کارت ۸۰۸

 تنظیمات کالر آیدی ۹۰۰

 تنظیم کد محلی کالر آیدی ۹۰۱

 تنظیم تغییر کالر آیدی برای تماس های محلی ۹۰۲

کالر آیدی برای تماس های با فاصله طوالنی تنظیم تغییر ۹۰۳  

 تنظیم کالر آیدی برای اولویت ورود ۹۰۴

 برای کالر آیدی SMDR تنظیم فرمت ۹۰۶

 برای کالر آیدی SMDR تنظیم نسخه چاپی ۹۰۷

 تنظیم مدت انتظار تماس کالر آیدی ۹۰۸

 تنظیم چک کردن ورودی تماس مشترک محلی ۹۰۹

 DTMF  یا FSK تنطیم هر یک از خطوط شهری به صورت جداگانه از بین ۹۱۰

۱۱۹  (DISA) سیستم گویا 

 تنظیم وظایف انتظار تماس کالر آیدی ۹۱۳

 کالر آیدی CAS تنظیم انتظار تماس برای دریافت زمان ۹۱۴

 تنظیم چکسام برای کالر آیدی ۹۱۵

 انتخاب انتقال تماس ۹۶۳

 بعد از جواب دادن تلفن TRS چک کردن ۹۶۶

 بعد از جواب دادن تلفن TRS چک کردن زمان ۹۶۷
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۸۹۶ ورودی در سری هایکنترل المپ    T7700 

 دستگاه ROM تنظیم ورژن ۹۹۸

 ریست کردن سانترال ) پاک کردن اطالعات دستگاه( ۹۹۹
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