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Especificações Técnicas

Quantidade de caixas postais Ilimitada

Quantidade de mensagens por caixa 
postal

sem limite de mensagem até que o tempo total 
do correio de voz seja alcançado

Tempo de cada mensagem 60 segundos no máximo

Tempo de saudação personalizada 30 segundos no máximo*

Tempo total de mensagens 2 horas

* A saudação personalizada utiliza do tempo total de mensagem.

Instalação

Impacta 16 e 68
A placa correio de voz deve ser instalada nos slots OPC1, OCP2 ou OCP3 conforme 
a figura a seguir:

Placa Correio de voz

Placa base slots OPC1, OCP2 ou OCP3
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Impacta 94, 140 e 220
A placa correio de voz deve ser instalada em qualquer posição da placa de Base 
Acessórios conforme a figura a seguir: 

Programação
Categoria de acesso ao correio
Consulte no manual das centrais Impacta, o item Categoria geral 2.

Desvios para correio
Estas funções permitem que as chamadas recebidas pelo ramal sejam desviadas para 
o correio de voz. Para isso, é necessário definir a categoria do ramal. Consulte o item 
Categoria dos ramais para chamadas externas.

Placa Correio de voz

Placa base
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Obs.:

Os desvios são programados diretamente no ramal do usuário. •

Para programar os desvios utilize a senha do ramal, caso esta seja requerida. •

Desvio sempre

Esta função faz com que todas as chamadas dirigidas ao ramal sejam sempre des-
viadas para o correio de voz. 

Para programar, digite * + 43 + senha do ramal + * + #87 + *
Para desprogramar, digite * + 43 + senha do ramal + * + *
Obs.: ao programar o Desvio sempre, o ramal ficará com tom de discar interno com 
advertência (tom contínuo seguido de bipes a cada segundo) e não receberá chamadas 
até que a função seja desprogramada.

Desvio se ocupado
Esta função faz com que as chamadas dirigidas ao ramal serão desviadas somente se 
este estiver ocupado. O ramal com fila será considerado ocupado somente quando 
a fila estiver cheia.

Para programar, digite * + 44 + senha do ramal + * + #87 + *
Para desprogramar, digite * + 44 + senha do ramal + * + *
Obs.: se a chamada recebida for originada de um ramal interno, o desvio só ocorrerá 
após 5 segundos. Durante esse tempo, o ramal que originou a chamada receberá tom 
de aguardando desvio (1 bipe a cada 0,5 segundo) e poderá realizar uma intercalação 
se houver categoria programada para isto.

Desvio se não atende
Esta função programa a chamada para ser desviada se o ramal não atender após um 
determinado tempo.

Para programar, digite * + 42 + senha do ramal + * + tempo para desviar (10 a 90 

segundos) + número do ramal + *
Para desprogramar, digite * + 42 + senha do ramal + * + *
Obs.: os itens Categoria de acesso ao correio e Desvios para correio podem ser feitos 
através do software de programação.
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Senha de acesso ao correio de voz
A senha de acesso ao correio não é a mesma senha do ramal. No primeiro acesso 
ao correio de voz, será solicitado o cadastro de uma senha diferente da senha de 
fábrica 1234. Para alterar sua senha, acesse o correio de voz digitando #87, aguarde 
a saudação e digite a senha de fábrica. Após isso, siga o menu:

Para alterar opções de correio de voz, digite 5. 

Para alterar sua senha, digite 6. 

Após o sinal, digite sua nova senha com 4 dígitos. 

Digite a nova senha novamente. 

Aguarde a confirmação. 

Comando: #87 + senha do correio + 5 + 6 + 4 + nova senha + nova senha

Forma de aviso de mensagem
Aviso pelo terminal
Quando houver uma nova mensagem, o telefone receberá um tom de discar di-
ferenciado. Os Terminais Inteligentes receberão tom diferenciado e sinalização na 
tecla Correio.

Acesse o correio de voz digitando #87, aguarde a saudação e digite a senha atual. 
Após isso, siga o menu:

Para alterar opções de correio de voz, digite 5. 

Para alterar forma de aviso de novas mensagens, digite 7. 

Para sinalizar pelo terminal, digite 3. 

Comando: #87 + senha do correio + 5 + 7 + 3

Aviso de nova mensagem através de número externo

O correio de voz fará uma ligação para um número cadastrado avisando a existência 
de nova mensagem. 

Acesse o correio de voz digitando #87, aguarde a saudação e digite a senha atual. 
Após isso, siga o menu:

Para alterar opções de correio de voz, digite 5.

Para alterar forma de aviso de novas mensagens, digite 7.

Para ligar o número de telefone externo, digite 4.
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Para alterar o número externo, digite 4.

Digite o número do telefone para receber o aviso.

Comando: #87 + senha do correio + 5 + 7 + 4 + 4 + rota + número telefone

O número dever ser a rota de saída + número desejado. Por exemplo, para ligar para 
o número externo usando a rota 0, digite 0 + número desejado.

Reset

Reset do correio de voz

Para realizar o reset de todas as caixas postais e senha, digite:

* + 13 + senha geral + * + 5 + *.

Reset de caixa postal especifica

Para realizar o reset de uma caixa postal, digite:

* + 13 + senha geral + * + 6 + # + número do ramal  + *.

Reset de senha de caixa postal

Para realizar o reset da senha de uma caixa postal, digite:

* + 13 + senha geral + * + 7 + # + número do ramal + *.

Operação
Chamar correio de voz
Para acessar o correio de voz a partir de um telefone convencional em modo DTMF, 
digite #87, aguarde a saudação e digite sua senha. Para acessar a partir de um Terminal 
Inteligente, utilize a tecla Correio.

Comando: #87 + senha do correio

Senha padrão de fábrica: 1234.

Obs.: no primeiro acesso será solicitada a alteração da senha padrão.

Ouvir novas mensagens
Para ouvir novas mensagens, digite #87 + senha do correio + 4.



8

Chamar correio de voz de outro ramal ou de fora do PABX
Para chamar de um ramal com categoria, digite #87 + * + número do seu ramal + senha 
do correio.

Essa operação pode ser realizada de fora do PABX.

Para chamar o correio de voz durante a saudação, digite número do correio + * + 
número do ramal + senha do correio.

Para chamar de fora do PABX com DISA, durante a saudação da DISA, digite #87 + 
senha. 

Para chamar de fora do PABX via E1, digite o DDR do correio.

Obs.: os comandos deste item não são realizáveis durante a saudação personalizada. 
Nesse caso realize o comando durante a saudação “Após o sinal deixe sua mensagem”.

Gravar saudação personalizada
Acesse o correio de voz digitando #87, aguarde a saudação e digite a senha atual. 
Após isso, siga o menu:

Para alterar opções de correio de voz, digite 5.

Para alterar a forma de aviso de novas mensagem, digite 4.

Após o bipe, grave sua saudação.

Obs.: não desligue o telefone até que o segundo bipe indique o fim da gravação. Caso 
contrário, a saudação terminará com tom de ocupado.

Comando: #87 + senha + 5 + 4.

Para retornar à saudação padrão, digite #87 + senha + 5 + 5.

Atender aviso externo de mensagem
Quando o correio de voz estiver programado para avisar chamada de um número 
externo, será emitida a mensagem “Serviço automático de mensagens. Para acessar, 
disque 0”.

Para manter o aviso de nova mensagem, aguarde o PABX derrubar a ligação. Para 
encerrar o aviso de nova mensagem ao fim da gravação, digite 3 para apagar ou 5 
para ouvir a próxima mensagem.



9

SUPORTE A CLIENTES
No Brasil e nos demais países, para informações, ligue (48) 2106 0006

No Brasil, para sugestões, reclamações e rede autorizada, ligue 0800 7042767

Horário de atendimento 
Segunda a sexta-feira: das 8 às 20 h

Sábado: das 8 às 18 h


