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Spis treści 

1. Logowanie 
2. Strona startowa 
3. Profil Klienta 
4. Zmiana języka 
5. Zmiana hasła 
6. Ustawienia interkom’u 
7. Numery wewnętrzne 
8. Linie telefoniczne 
9. Wybieranie skrócone 
10. Połączenia przychodzące 
11. Parkowanie połączeń 
12. Logi połączeń 
13. Grupy przechwytywania połączeń 
14. Muzyka podczas zawieszania połączeń  
 

W celu powrotu do 
spisu treści kliknij na 
przycisk 



Panel Klienta - Logowanie 

https://klient.voice.nask.pl 

Wpisz Login i Hasło otrzymane 
od NASK wraz z informacją o 

uruchomieniu usługi  



 
 

 
 
 

Panel Klienta – Strona startowa - Pulpit 

 
 

 
 
 

Limit kredytowy 

Zakładki  
pulpitu głównego 

 
 

 
 
 

Spis połączeń 



Panel Klienta – Strona startowa 
 

Panel Klienta –   Profil Klienta 

(1) Z menu głównego wybierz zakładkę  
„Mój profil” 

(2) Wybierz 
Zakładkę „Ogólne” 

(3) Wprowadź dane 
kontaktowe 

(4) Naciśnij przycisk 



Panel Klienta –  Zmiana języka 

(1) Z menu głównego wybierz zakładkę  
„Mój profil” 

(2) Wybierz Zakładkę 
„Ustawienia” 

(3) Wybierz preferowany 
język panelu Klienta 

(4) Naciśnij przycisk 



Panel Klienta –  Zmiana hasła 

(1) Z menu głównego wybierz zakładkę  
„Mój profil” 

(2) Wybierz Zakładkę 
„Zmień hasło” 

(4) Naciśnij przycisk 

(3) Wpisz stare oraz 
nowe hasło 



Panel Klienta –  Ustawienia Interkom’u 

(1) Z menu głównego wybierz  
zakładkę „IP Centrex” 

(2) Wybierz Zakładkę 
„Ogólne” 

(3) Zaznacz pole 
„Interkom” 

(4) Podaj numer idla 
interkomu 

(5) Wpisz cyfre dla 
długości numeru wew. 

(6) Naciśnij przycisk 



Panel Klienta –  numery wewnętrzne (1/2) 

(3) Dodaj wewnętrzny 

(1) Z menu głównego wybierz  
zakładkę „IP Centrex” 

(2) Wybierz Zakładkę 
„Wewnętrzne” 



Panel Klienta –  numery wewnętrzne (2/2) 

(4) Wpisz numer 
wewnętrzny 

(5) Wybierz linie 
główną do której 
będzie przypisany 
numer wewnętrzny 

(7) Wybierz 
nagrany plik 
zapowiedzi z 
katalogu  

(6) Zaznacz pole 
„publikowany” 

(8) Naciśnij przycisk „Zapisz” 



Panel Klienta –  linie telefoniczne 

(1) Z menu głównego wybierz  
zakładkę „IP Centrex” 

(2) Wybierz Zakładkę 
„Linie telefoniczne” 

(3) Lista posiadanych publicznych linii telefonicznych 
wraz z podstawowymi informacjami konfiguracyjnymi 



Panel Klienta –  wybieranie skrócone 

(1) Z menu głównego wybierz  
zakładkę „IP Centrex” 

(2) Wybierz Zakładkę 
„Wybieranie skrócone” 

(3) Wpisz z ilu cyfr ma się 
składać numer skrócony 

(4) Naciśnij przycisk 



(1) Z menu głównego wybierz  
zakładkę „IP Centrex” 

Panel Klienta –  połączenie przychodzące 

(2) Wybierz Zakładkę 
„Połączenie przychodzące” 

(4) Naciśnij przycisk 

(3) Personalizacja  połączeń 
przychodzący 



Panel Klienta –  parkowanie połączeń 

(1) Z menu głównego wybierz  
zakładkę „IP Centrex” 

(2) Wybierz Zakładkę 
„Parkowanie połączeń” 

(4) Naciśnij przycisk 

(3) Personalizacja  parkowania 
połączeń 



Panel Klienta –  logi połączeń 

(1) Z menu głównego wybierz  
zakładkę „IP Centrex” 

(2) Wybierz Zakładkę „Logi 
połączeń” 

(3) Usługa logów połączeń jest dostępna w 
wyższych pakietach usługi 



Panel Klienta –  grupy przechwytywania połączeń (1/3) 

(1) Z menu głównego wybierz  
zakładkę „IP Centrex” 

(2) Wybierz Zakładkę 
„Grupy poszukiwawcze” (3) Kliknij przycisk „Dodaj 

grupę przechwytywania 
połączeń” 



Panel Klienta –  grupy przechwytywania połączeń (2/3) 

(1) Z menu głównego wybierz  
zakładkę „IP Centrex” 

(4) Wpisz numer dla nowej 
definiowanej grupy 

przechwytywanych połączeń 

(5) Wpisz  
nazwę grupy 

(6) Wybierz z listy 
wariant strategii 

dzwonienia w grupie 



Panel Klienta –  grupy przechwytywania połączeń (3/3) 

(7) Wybierz z listy opcje 
prezentacji dzwoniącego 

(8) Kliknij przycisk 
„Aktualizuj” 



Panel Klienta –  muzyka podczas zawieszenia połączeń 

(1) Z menu głównego wybierz  
zakładkę „IP Centrex” 

(2) Wybierz Zakładkę 
„Muzyka podczas 

zawieszenia polączeń” 

(3) Zaimportuj do 
Portalu plik z muzyką   

(4) Akceptuj wybrany 
plik przyciskiem 

„Załaduj”   


