INSTRUÇÕES PARA USO DO PABX (CONTAS DE USUÁRIO)
A partir do momento em que o Ramal estiver programado para realizar ligações, será necessário digitar uma
senha e um número de conta pessoal de cada usuário.
Código para efetuar ligações:
# n° senha + n° da conta
A senha gerada ao ser feito o cadastro é padrão, portanto é de extrema importância a alteração da senha logo
que o usuário estiver sob o novo sistema para efetuar ligações.
A senha padrão gerada é “4567”
Os usuários estão cadastrados de acordo com o número de sua matrícula na Prefeitura.
Exceções:
As matrículas com cinco dígitos, os dois primeiros dígitos serão substituídos por 8 ou 9, da seguinte forma:
Matrículas que começam com 30XXX, substitue-se o 30 por 9.
Ex. 30485 estará cadastrada na conta 9485
Matriculas que começam com 31XXX, troca-se o 31 por 8.
Ex. 31485 estará cadastrada na conta 8485
Funcionários do IPDH seguirão numeração sequencial própria a partir do 7000
Ex. 7001, 7002, 7003, etc.
Matriculas com 3 (três dígitos) deverá ser acrescentado o “0” antes no número
Ex. 954 deverá ser utilizado 0954
LIGAÇÕES DE RAMAL PARA RAMAL:
Apenas retire o fone do gancho e disque o ramal desejado.
PARA EFETUAR AS LIGAÇÕES FIXO E MÓVEL (LOCAL E DDD) DEVERÁ SER DIGITADO:
# n° da senha + n° matrícula
Ex: conta nº 9999. Senha 4567.
Deverá ser digitado: # 4567 9999
O sinal de linha deverá ser ativado.
PARA ALTERAR A SENHA
Digite: # # 0 0 + nº da senha atual + n° da matrícula
O sistema irá pedir a nova senha
Digite a nova senha com quatro dígitos
O sistema irá pedir para confirmar nova senha
Confirme o número da nova senha
O sistema irá confirmar que alteração foi aceita
Esqueceu a senha ou esclarecimentos, tratar na Assessoria da SENA – ramal 4275.
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