
VOICE MAIL (AUDIX) 
(ΤΑΧΥΔΡΟΜΕΙΟ ΦΩΝΗΣ) 

Το  σύστημα  AUDIX  Voice  Mail  (Ταχυδρομείο  Φωνής)  παρέχει  την  δυνατότητα  ανταλλαγής 
φωνητικών μηνυμάτων μέσω της τηλεφωνικής σας συσκευής.

Το σύστημα AUDIX προσφέρει μία σειρά από χρήσιμες δυνατότητες, που διευκολύνουν σημαντικά 
την επικοινωνιακή σας δραστηριότητα και συμβάλλουν στην καλύτερη εκμετάλλευση του χρόνου 
σας.

ΠΡΟΕΤΟΙΜΑΣΙΑ ΕΝΤΑΞΗΣ ΣΤΟ AUDIX 

Για να χρησιμοποιήσετε τις δυνατότητες του Audix, χρειάζεται να γίνει ο βασικός προγραμματισμός, 
ο οποίος αποτελείται από τρεία μέρη :

• Εγγραφή ονόματος   
• Εγγραφή προσωπικού χαιρετισμού   
• Προγραμματισμός προσωπικού κωδικού   

ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΟ ΣΥΣΤΗΜΑ

• Σηκώστε το ακουστικό σας. 
• Επιλέξτε τον αριθμό κλήσης του Audix 4333 και περιμένετε να ακούσετε τον χαιρετισμό του 

συστήματος. 
• Πληκτρολογείστε τον εσωτερικό σας αριθμό και πατήστε . 
• Πατήστε 9 και αμέσως μετά . 

ΕΓΓΡΑΦΗ ΟΝΟΜΑΤΟΣ

Για να ηχογραφήσετε το όνομα σας :

• πατήστε 1 και μετά τον χαρακτηριστικό ήχο πείτε το όνομα σας. 
• Μόλις τελειώσετε την εγγραφή : 
• Πατήστε 1. 
• Πατήστε  για να σώσετε την εγγραφή του ονόματος σας ή 
• 1 για να το ξαναγράψετε. 

Στο εξής, κάθε φορά που αφήνετε μήνυμα σε κάποιον άλλο εσωτερικό συνδρομήτη, ο παραλήπτης 
γνωρίζει ότι προέρχεται από εσάς, αφού η αναγγελία του ονόματος σας προηγείται αυτόματα του 
μηνύματος.

ΕΓΓΡΑΦΗ ΧΑΙΡΕΤΙΣΜΩΝ

Για να ηχογραφήσετε έναν χαιρετισμό :

• Πατήστε 3. Εισέρχεστε στον τομέα των χαιρετισμών. 
• Πατήστε 1. 
• Επιλέξτε τον αριθμό χαιρετισμού (1 έως 9). 

http://www.aua.gr/site/noc/ytfd/voicemail.html#6
http://www.aua.gr/site/noc/ytfd/voicemail.html#4
http://www.aua.gr/site/noc/ytfd/voicemail.html#3


• Ηχογραφείστε το όνομα σας και τον χαιρετισμό μετά τον χαρακτηριστικό ήχο. 

Τώρα έχετε τισ εξής επιλογές :

• Πατήστε 2, 3 για να ακούσετε αυτό που ηχογραφήσατε. 
• Πατήστε  3 για να το διαγράψετε και μετά 1 για να το ξαναγράψετε. 
• Πατήστε  για να το σώσετε. 

Σημείωση:
Αν θέλετε βοήθεια πατήστε  4.

ΕΝΕΡΓΟΠΟΙΗΣΗ ΧΑΙΡΕΤΙΣΜΩΝ

Για να ενεργοποιήσετε έναν χαιρετισμό :

• Πατήστε 3 (αν δεν βρίσκεστε ήδη στον τομέα χαιρετισμών). 
• Πατήστε 3. 
• Επιλέξτε τον αριθμό χαιρετισμού που επιθυμείτε (1 έως 9). 

Στη συνέχεια ακολουθείστε τις φωνιτικές οδηγίες του συστήματος για να προσδιορόσετε τον τύπο 
κλήσεων που θα χρησιμοποιείται ο κάθε χαιρετισμός (εσωτερικές/εξωτερικές κλήσεις, κλήσεις που 
δεν απαντήθηκαν λόγω απουσίας/απασχολημένης γραμμής, κλήσεις εκτός ωραρίου).

• Όταν τελειώσετε πατήστε . 

Σημείωση:
Αν θέλετε βοήθεια πατήστε  4.

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΚΩΔΙΚΟΥ

Ο  κωδικός  αυτός  είναι  προσωπικός  και  είναι  εμπιστευτικός  και  αντικαθιστά  το  9  που 
χρησιμοποιείθηκε αρχικά για την ένταξη σας στο σύστημα.

• Πατήστε 5. Εισέρχεστε στη διαδικασία αλλαγής κωδικού. 
• Πατήστε 4. 
• Επιλέξτε τον κωδικό σας (μέχρι 9 ψηφία) και πατήστε . 
• Επιλέξτε ξανά τον κωδικό σας και πατήστε . 

Η αλλαγή έγινε.

ΑΚΡΟΑΣΗ ΜΗΝΥΜΑΤΩΝ

Για να ακούσετε τα μηνύματα σας :

• Καλέστε τον αριθμό κλήσης του Audix 4333. Αφού απαντήσει: 
• Πληκτρολογείστε τον εσωτερικό σας αριθμό και πατήστε . 
• Πληκτρολογείστε τον κωδικό σας και πατήστε  

Αν έχετε μηνύματα :

• Πατήστε 2. Ακούτε την επικεφαλίδα του πρώτου μηνύματος (η επικεφαλίδα περιλαμβάνει το 
όνομα του αποστολέα, τον εσωτερικό του αριθμό, τη διάρκεια και το χρόνο παραλαβής του 
μηνύματος). 

• Πατήστε 0 για να ακούσετε το μήνυμα. 



Τώρα έχετε τις παρακάτω επιλογές :

• Πατώντας 0 ακούτε πάλι το παρόν μήνυμα. 
• Πατώντας 2, 3 ακούτε πάλι την επικεφαλίδα του παρόντος μηνύματος. 
• Πατώντας  3 διαγράφετε το παρόν μήνυμα και προχωράτε στο επόμενο. 
• Πατώντας  συνεχίζετε στο επόμενο μήνυμα χωρίς να διαγραφεί το παρόν μήνυμα. 

Σημείωση:
Αν καλείτε από  τονική  συσκευή ή συσκευη που έχει  τη δυνατότητα να μετατραπεί  σε τονική, 
μπορείτε  να  πάρετε  τα  μηνύματα  σας  ακόμη  κι  αν  βρίσκεστε  εκτός  Πανεπιστημίου,  με  τους 
παρακάτω τρόπους :

• Μέσω διεπιλογής. Επιλέξτε τα σταθερά ψηφία της διεπιλογής και στη συνέχεια τον αριθμό 
κλήσης του Audix. 

• Μέσω γραμμής DISA. Καλέστε τον αριθμό κλήσης του Audix. 


