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Spis treści 

1. Logowanie 
2. Strona startowa portal samoobsługi 
3. Zmiana danych profilowych 
4. Zmiana języka 
5. Zmiana hasła 
6. Numer powiązany 
7. Połączenia przychodzące 
8. Selektywne kierowanie połączeń 
9. Logi połączeń 
10. Poczta głosowa 

a) Tryb poczty głosowej 
b) Menu głosowe 
c) Zewnętrzny e-mail 
d) Powitanie 
e) Opcje wyświetlania skrzynki pocztowej 
f) Opcje wyświetlania wiadomości  
g) Preferencje folderu 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

W celu powrotu do spisu treści kliknij na przycisk 

11. Faksy 
12. Automatyczna  sekretarka 
13. Blokowanie połączeń 
14. Muzyka podczas zawieszania połączeń 

 



Panel Konta - Logowanie 

Wpisz Login ( nr telefonu np. 
4822XXXXXXX) i Hasło do Panelu 

Konta  

W pasku przeglądarki wpisz adres 
https://konto.voice.nask.pl 



Konto portal samoobsługi 

 
 

 
 
 

Zakładki  
pulpitu głównego 

 
 

 
 
 

Spis połączeń 



Portal Konta – Mój Profil  

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

(2) Wybierz 
Zakładkę „Ogólne” 

(3) Wprowadź dane 
kontaktowe 

(4) Naciśnij przycisk 



Portal Konta – Zmiana języka 

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

(2) Wybierz Zakładkę 
„Ustawienia” 

(3) Wybierz preferowany 
język panelu Klienta 

(5) Naciśnij przycisk 

(4) Podgląd hasła SIP 



Portal Konta – Zmiana hasła 

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

(2) Wybierz Zakładkę 
„Zmień hasło” 

(4) Naciśnij przycisk 

(3) Wpisz stare oraz 
nowe hasło 



Portal Konta – numer powiązany 

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

(2) Wybierz Zakładkę 
„Ogólne” 

(4) Naciśnij przycisk 

(3) Wpisz numer powiązany, oraz 
ustaw preferowany język IVR 



Portal Konta – połączenia przychodzące 

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

(2) Wybierz Zakładkę 
„Połączenia przychodzące” 

(4) Naciśnij przycisk 

(3) Personalizacja  połączeń 
przychodzący 



Portal Konta – selektywne kierowanie poł. 

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

(2) Wybierz Zakładkę „Selektywne 
kierowanie połączeń” 

(3) Usługa selekcji połączeń jest niedostępna 



Portal Konta – logi połączeń 

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

(2) Wybierz Zakładkę  
„Logi połączeń” 

(3) Usługa logów połączeń jest niedostępna 



Portal Konta – poczta głosowa - tryb 

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

(2) Wybierz Zakładkę  
„Poczta głosowa”  na 

A następnie „Tryb”  
(4) Naciśnij przycisk 

(3) Wybór trybu działania poczty 
głosowej 



Portal Konta – menu głosowe poczty 

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

(2) Wybierz Zakładkę  
„Menu głosowe (4) Naciśnij przycisk 



Portal Konta – zewnętrzny e-mail 

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

(2) Wybierz Zakładkę  
„Zewnętrzny e-mail”  (4) Naciśnij przycisk 

(3) Wpisz adres e-mail na która ma 
zostać wysłana wiadomość głosowa, 

oraz wybierz format pliku 



Portal Konta – powitanie 

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

(2) Wybierz Zakładkę  
„Powitanie”  (4) Naciśnij przycisk 

(3) Załaduj plik nagranymi 
zapowiedziami dla poszczególnych 

trybów powitań 



Portal Konta – opcje wyświetlania skrzynki 
pocztowej  

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

(2) Wybierz Zakładkę  
„Opcja wyświetlania skrzynki 

pocztowej” 
(4) Naciśnij przycisk 

(3) Personalizuj opcje 
wyświetlanych wiadomości w 

skrzynce pocztowej 



Portal Konta – opcje wyświetlania wiadomości 

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

(2) Wybierz Zakładkę  
„Opcja wyświetlania wiadomości” (4) Naciśnij przycisk 

(3) Personalizuj opcje 
wyświetlanych wiadomości e-mail 

na stronie 



Portal Konta – preferencje folderu 

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

(2) Wybierz Zakładkę  
„Preferencje folderu” (4) Naciśnij przycisk 

(3) Personalizuj preferencje folderu 
poczty głosowej 



Portal Konta – faksy 

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

(2) Wybierz Zakładkę  
„Faks” (4) Naciśnij przycisk 

(3) Wybierz z listy format 
dokumentów faksowych 



Automatyczna sekretarka (1/5) 

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

(2) Wybierz Zakładkę  
„Automatyczna sekretarka” 

(3) Naciśnij przycisk  



Automatyczna sekretarka (2/5) 

(3) Naciśnij przycisk 

(1) Wybierz zakładkę „Ogólne” 

(2) Wpisz nazwę definiowanej 
automatycznej sekretarki 



Automatyczna sekretarka (3/5) 

(3) Naciśnij przycisk 

(1) Wybierz zakładkę „Ogólne” 

(2) Załaduj nagrane pliki dźwiękowe 
zapowiedzi automatycznej 

sekretarki 



Automatyczna sekretarka (4/5) 

(3) Naciśnij przycisk 

(1) Wybierz zakładkę „Ogólne” 

(2) Wyświetlanie informacji 
automatycznej sekretarki  



Automatyczna sekretarka (5/5) 

(3) Naciśnij przycisk 

(1) Wybierz zakładkę „Ogólne” 

(2) Załaduj nagrane pliki dźwiękowe 
zapowiedzi odtwarzanych po 

przekroczeniu czasu 



Portal Konta – blokowanie połączeń 

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

(2) Wybierz Zakładkę  
„Blokowanie połączeń” (4) Naciśnij przycisk 

(3) Wybierz połączenia, które mają 
być blokowane 



Portal Konta – muzyka przy zawieszaniu poł. 

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

(2) Wybierz Zakładkę  
„Muzyka podczas zawieszania 

połączeń”  

(3) Zaimportuj plik 
dziękowy z muzyką   

(4) Akceptuj wybrany 
plik przyciskiem 

„Załaduj”   


