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Шановний клієнте, ласкаво просимо в Хмарну АТС від ПАТ 

Укртелеком! 

Перед Вами відкриваються колосальні можливості гнучких 

налаштувань ip-телефонії, з якими ви ознайомитесь в даній 

інструкції. Почнемо ... 

 

 

Початок роботы: 

 

1)Ви отримали логін (телефонний номер) і пароль на пошту. 

2)Перейдіть за посиланням https://my.cloud-pbx.ukrtelecom.ua 

3)Введіть логін і пароль, натисніть «Увійти». 

 

 

 

 

Зміна мови 

інтерфейсу 
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Важливо! Якщо пароль буде введено невірно 5 разів, акаунт 

буде заблоковано. У разі блокування натисніть «Забули пароль?». 

 

Доступні рівні керування: 

1) Адміністратор –керує всіма номерами (користувачами) та їх 

налаштуваннями. 

2) Користувач (номер) –керує сервісами, які дозволив йому 

адміністратор. За замовчуванням стоять - переадресація 

вхідних викликів, утримання дзвінка (друга лінія), статистика 

дзвінка даного користувача. 

 

Важливо! Щоб запобігти несанкціонованим дзвінкам з Ваших 

номерів телефонів на дорогі міжнародні напрямки, радимо 

дотримуватись простих правил: 

1) На IP телефоні / VoIP шлюзі при налаштуванні змінити 

стандартний логін / пароль admin / admin 

2) Адміністратор, коли створює користувачів ХАТС, має 

привласнити їм  СКЛАДНІ ПАРОЛІ на SIP акаунти 

(цифри+літери+заглавні літери) 

3) Адміністратор ХАТС дотримується правил безпеки при 

передачі логінів / паролів користувачів в мережі, або 

зберігає їх у відкритому доступі 
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Базові налаштування: 

1 крок Створіть відділи 

Відділи потрібні, щоб дзвінок від клієнта надходив відразу на 

групу (декількох співробітників, які займаються вирішенням 

однакових питань). 

 

Як налаштувати?  

1) Перейдіть в розділ «Відділи» 

 

2) Натисніть кнопку «Новий» та внесіть назву необхідного 

відділу 

3) Натисніть кнопку «Зберегти» 

4) Для додавання других відділів повторіть перші три пункти 

 

 

 

2 крок Введіть дані про співробітників 

Створіть облікові записи для всіх співробітників компанії, які 

будуть працювати з телефонією. 

 

Як налаштувати? 

1) В розділі «Керування користувачами» клікніть на номер 

користувача, Вам відкриється картка співробітника 
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2) В картці співробітника введіть: 

 ПІБ 

 Електронну пошту (на неї буде відправлений логін і пароль) 

 Виберіть відділ, до якого належить співробітник 

 Ви можете відключити номер при необхідності (пункт-доступ 

до послуги)  

 

3) Після введення даних натисніть «Зберегти». 

 

3 крок Дайте скорочені номери співробітникам 

Скорочені номери дозволяють швидше і зручніше набирати 

номери, що часто використовуються номери для внутрішньої 

комунікації між співробітниками. Призначити короткий номер 

можна тільки один на кожен номер (користувача). 



6 
 

Довжина короткого номера вибирається Вами - 3, 4 або 5 знаків. 

Номер може починатися з 9. 

ВАЖЛИВО! Дзвінки на скорочені номери не тарифікуються. 

 

Як налаштувати? 

1) Перейдіть в розділ «Управління користувачами»  

2) Виберіть одного з користувачів подвійним натисканням мишки. 

3) Далі у вкладці «Фіксований номер» введіть обраний Вами 

короткий номер в рядок «Скорочений номер» 

 

4) Натисніть «Застосувати» 

5) Повторіть перші чотири пункти для всіх номерів (користувачів), 

яким потрібно присвоїти короткі номери. 

 

Другорядні налаштування: 

4 крок Налаштуйте перехоплення виклику 

Ви можете створити групу з декількох номерів, всередині якої 

користувачі зможуть перехоплювати вхідний дзвінок, 

спрямований на конкретний номер всередині групи. 

Наприклад, користувач не може відповісти на дзвінок через 

відсутність на робочому місці - замість нього на дзвінок відповість 
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інший користувач з групи. Ця функція допоможе скоротити 

кількість пропущених дзвінків і підвищить лояльність ваших 

клієнтів. 

 

Як налаштувати? 

1) Перейдіть в розділ «Налаштування підприємства» 

2) Далі у вкладці «CPUG» надайте назву групі номерів 

 

3) У вкладці «CPUG Учасники» виберіть номери, які повинні 

входити в цю групу перехоплення викликів, додавши їх. 

 

4) Натисніть «Зберегти» 
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5 крок Налаштуйте сценарії прийому вхідних дзвінків 

 

Види сценаріїв: 

1) Одночасно всім (груповий) 

Дзвінок направляється відразу всім вільним співробітникам в 

групі. Дзвінок продовжиться, поки хто-небудь з них не підніме 

трубку. 

плюси: 

• Той, хто дзвонить (клієнт), отримає відповідь максимально 

швидко 

• Дзвінок прийме самий мотивований оператор 

мінуси: 

• Немає гарантій, що самий мотивований = досвідчений 

• Нерівномірне навантаження на співробітників, 

коли використовувати: 

• На першій лінії підтримки, коли більша частина відповідей по 

інструкції  

• Якщо кваліфікація і мотивація співробітників приблизно рівні 

• Якщо співробітники самі можуть домовитися про черговість 

відповідей  

 

2) Послідовний за пріоритетом (лінійний) 

Дзвінок направляється першому вільному співробітникові, 

відповідно до заздалегідь встановлених пріоритетів. Якщо 

працівник не підніме трубку за встановлений час - дзвінок буде 

перенаправлено наступному за пріоритетом вільному 

співробітникові. 

плюси: 

• Дзвінок прийме самий кваліфікований оператор 

мінуси: 

• Якщо співробітник відійшов - клієнт буде чекати на лінії 
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• Співробітники в кінці черги отримують мало практики 

• Нерівномірне навантаження на співробітників 

коли використовувати: 

• У групі продажів або VIP-обслуговування, коли кожен дзвінок 

дуже важливий 

• Для підвищення числа успішних угод 

 

3) Паралельний за пріоритетом (груповий) 

Дзвінок направляється одночасно декільком співробітникам в 

групі з однаковим високим пріоритетом, потім - усім 

співробітникам з більш низьким пріоритетом, і так далі. 

плюси: 

• Дзвінок прийме самий кваліфікований оператор 

• Дзвінок прийме самий мотивований оператор 

• Той, хто дзвонить (клієнт) отримає відповідь досить швидко 

• Рівномірне навантаження на досвідчених співробітників 

мінуси: 

• Співробітники з низьким пріоритетом отримують мало практики 

коли використовувати: 

• Практично в будь-якій ситуації, де потрібно збільшити продажі 

 

4) Рівномірний (циклічний) 

Дзвінок направляється співробітнику, попередня розмова у якого 

з клієнтом була раніше, ніж в інших (потім на другого за списком 

і т.д.). 

плюси: 

• Рівномірне навантаження на всіх співробітників в групі 

• Передбачувана пауза до наступного дзвінка того ж оператора 

мінуси: 
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• Немає прямого впливу на якість і швидкість обробки дзвінків 

• Складно застосовувати механізми індивідуальної мотивації 

• Співробітники можуть дозволити собі робити довгі перерви 

коли використовувати: 

• Кваліфікація співробітників приблизно однакова, або не має 

значення 

• Потрібен супровід угоди (наприклад, підготовка документів) 

після завершення розмови 

 

5) Випадковий (лінійний) 

Дзвінок подається одному з вільних співробітників в групі, 

обраному випадковим чином. Якщо працівник не підніме трубку 

за встановлений час - дзвінок буде перенаправлено іншому 

випадковому вільному співробітникові. 

плюси: 

• Досить рівномірне навантаження на всіх співробітників в групі 

• Співробітники мотивовані бути на місці і не пропускати виклики 

мінуси: 

• Немає прямого впливу на якість і швидкість обробки дзвінків 

коли використовувати: 

• Кваліфікація співробітників повністю невідома (наприклад, 

перший місяць після підключення) 

• Потрібно дати співробітникам можливість «проявити себе» і 

оцінити їх роботу 

• Складно вибрати інший алгоритм 

 

 

Як налаштувати? 

Для початку необхідно створити групу номерів з призначенням 

головного номера. 
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ВАЖЛИВО! Головним номером групи не може бути адміністратор, 

також цей номер не повинен містити ніяких записів користувача. 

1) Виберіть розділ «Управління користувачем», потім виберіть 

головний номер. 

 

2) У вкладці «Створити пошук вільного абонента в групі - 

головний номер (МLHG)» впишіть обраний Вами короткий номер 

 

3) Натисніть «Створити» 

Після того, як головний номер групи визначено, Ви можете задати 

сценарій виклику (за прикладами, що описані на початку глави) і 

додати користувачів в цей сценарій. Для цього: 

1) Виберіть розділ «Налаштування підприємства» 

2) Далі виберіть пункт «MLHG» 

Вільний номер! 



12 
 

 

3) Натисніть на головний номер групи 

 

4) У вікні, в пункті «Тип», виберіть один з трьох сценаріїв: 

«Циклічний», «Лінійний», «Груповий» 

5) У вкладці «MLHG Учасники» додайте користувачів в обраний 

сценарій. 
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6) Натисніть «Зберегти» 

 

6 крок Обмежте напрямки для вихідних дзвінків 

Кожному номеру (користувачеві) Ви можете поставити заборону 

вихідних дзвінків на певні напрямки: 

• 0 - міжміські дзвінки і мобільні 

• 00- міжнародні дзвінки 

• 0700, 0900 - платні розважальні послуги 

• Zone1-4 - фродонебезпечні міжнародні напрямки 

• Pause - відключити всі вихідні дзвінки 

• No barring - без обмежень. 

 

Як налаштувати? 

1) У розділі «Управління користувачами» виберіть номер 

(користувача) 

2) У вкладці «Фіксований номер» виберіть одне з обмеженнь в 

пункті «СВАС - Стандартні види заборонено віхідного зв'язку». 

 

3) Натисніть «Застосувати»  
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ВАЖЛИВО! Якщо у Вашому підприємстві замовили індивідуальні 

види заборони вхідних викликів, вони будуть доступні для вибору 

в пункті «Індивідуальні види Заборона вхідного зв'язку»  

 

Додаткові функції: 

7 крок Налаштуйте додаткові послуги телефонії (ДВО) 

Кожному користувачеві (номеру) Ви можете налаштувати ряд 

гнучких функцій: 

«Безумовна переадресація виклику»  - Переадресація всіх 
вхідних викликів на інший номер, який Ви вкажете. Корисна, 
якщо Ви не маєте доступ до апарату, на який приходять виклики. 

«Переадресація виклику, якщо абонент зайнятий» - 
Вхідний дзвінок буде переадресовано на інший номер, який Ви 
вкажете у випадку, якщо в момент дзвінка Ваш номер вже 
зайнятий іншою розмовою. Це допоможе не пропустити жодного 
дзвінка, передавши його колегам. 

«Переадресація виклику абонент не відповідає» - Вхідний 
дзвінок буде переадресовано на інший номер, який Ви вкажете, 
у випадку, якщо Ви не відповіли на протязі певного часу. Це 
допоможе не пропустити жодного дзвінка, передавши його 
колегам. 

«Переадресація виклику, якщо абонент не 
зареєстрований» - Вхідний дзвінок буде переадресовано на 
інший номер, який Ви вкажете, у випадку, якщо абонент не 
зареєстрований в мережі. 

«Будильник» - У заданий час Ви отримаєте на свій телефон 
дзвінок, який Вас розбудить, або про щось нагадає. 

«Обмеження вхідних викликів» - Можливість обмежити 
перелік номерів, з яких Вам можуть зателефонувати.  

«Обмеження ідентифікації лінії, що викликає» - Можливість 
запобігти наданню ідентифікації свого абонентського номера. 

«Не турбувати» - Активувавши цю послугу, Ви повністю 
блокуєте вхідний зв’язок. 
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«Виклик на очікуванні» - Якщо ця послуга активована і під час 
розмови Вам зателефонує хтось іще - Ви почуєте сигнал про це і 
зможете переключитись на другий виклик. 

«Надання ідентифікації лінії що викликає» - Якщо ця 
послуга активована, абонент, якому Ви зателефонуєте, буде мати 
можливість побачити Ваш номер телефону (функція АОН – 
визначник номера). 

«Конференц-зв’язок трьох абонентів» - Якщо ця послуга 
активована, користувач матиме можливість ініціювати 
тристоронню голосову конференцію. 

«Утримання виклику» - Якщо ця послуга активована, 
користувач матиме можливість поточного співрозмовника 

перевести в режим очікування і здійснити виклик на інший номер. 

 

Як налаштувати? 

1) У розділі «Управління користувачами» виберіть один з номерів 

(користувачів) 

2) Натисніть на вкладку «Конфігурація послуг» і, вибравши 

потрібну Вам функцію, активуйте її. 

 
3) Натисніть «Прийняти» 

4) Повторіть дії перших трьох пунктів для всіх номерів, яким 

потрібні зміни функціоналу. 
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Ви також можете видалити параметри користувача, для 

цього: 

1) У розділі «Управління користувачами» виберіть один з номерів 

(користувачів) 

2) Натисніть на вкладку «Скинути до заводських налаштувань» 

 

 

8 крок Обмежте вхідні дзвінки (чорні і білі списки) 

Якщо Вам набридають «спамери» або небажані дзвінки, Ви 

можете додати їх у чорний список, а також відбивати дзвінки з 

невизначених номерів. Або внесіть в білий список номери 

телефонів тільки ключових клієнтів. 

 

Як налаштувати? 

1) У розділі «Управління користувачами» виберіть один з 

номерів (користувачів) 

2) Натисніть на вкладку «Конфігурація послуг» і виберіть 

функцію «Обмеження вхідних викликів» 
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3) Увімкніть, поставивши галочку. 

 

4) Вибравши чорний або білий список, впишіть необхідні номери 

телефонів. 

5) Натисніть «Прийняти» 

6) Повторіть дії перших п'яти пунктів для всіх номерів, яким 

потрібні зміни чорних і / або білих списків. 
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ВАЖЛИВО! Ви можете ввести в чорний / білий список як номери, 

так і код міста. Наприклад: 

044-123-45-67 - при додаванні такого номера в список 

обмеження будуть задіяні тільки до цього номеру. 

044 - при додаванні коду міста будуть обмежені або дозволені всі 

номери з цим кодом. 

 

 

9 крок Налаштуйте голосове меню (IVR) 

 

Увага! Послуга доступна за умови замовлення цієї функції у 

оператора! 

 

Ви можете самостійно налаштувати інтерактивне привітання та 

розподілити вхідні дзвінки. Система дозволяє записати, або 

завантажити заздалегідь підготовленні звукові файли, прив’язати 

відтворення звукових повідомлень до набору певних клавіш. 

Розподіл дзвінків можливий за внутрішніми номерами, в тому 

числі з головними номерами груп абонентів. Також можливе 

відтворення різних привітань та сценаріїв розподілу вхідних 

дзвінків в залежності від призначених робочих та неробочих 

годин та у святкові дні. 

Наприклад, Вам зателефонували на номер, який виділений для 

прийому загальних вхідних дзвінків. Абонент, що зателефонував 

в робочий час, почув привітання і пропозицію «для з’єднання з 

відділом продажу натиснути кнопку 1, для з’єднання з відділом 

обслуговування кнопку 2, або 0 для з’єднання з секретарем». 

Обравши 1, абонент з’єднався з головним номером групи прийому 

викликів відділу продаж. Виклик прийме перший вільний 

продавець. 

 

Як налаштувати? 

1) У розділі «Управління користувачем» виберіть номер, за 

яким буде закріплено IVR 
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2) У вкладці «Фіксований номер» виберіть вкладку 

«Сконфігуруваті IVR / секретар» 

 

 

3) Виберіть налаштування в послідовності чотирьох закладок: 

«Адміністрування» (повідомлення, робочий час, святкові дні), 

«Робочий час», «Не робочий час», «Святкові дні». Нижче 

розберемо пункти налаштувань. 
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Меню «Адміністрування» 

Налаштування IVR у даному розділі складається з основних двох 
частин: налаштування повідомлення та графіка роботи. 

"Повідомлення" – дозволяє записати (або завантажити) звуковий 
файл, який буде звучати під час дзвінка на номер IVR. Існує 
можливість: 

  - завантажити звуковий файл на сервер (не більше 250 
Кб), формат «WAV» aбо «PCM 8 kHz, 8 bit mono». 

  - зберегти на локальному диску 

  - показувати/приховувати клавіші програвача 

  - записати голосове повідомлення 

 «Повідомлення завжди відтворюється повністю» — 
встановлена галочка не дасть можливості тому, хто телефонує, 
перервати привітання, не дослухавши його до кінця. 

На даній сторінці встановлюється тільки загальне привітання. 
Наприклад, «Добрий день, Ви зателефонували до компанії 
Назва_Вашої_Компанії». 
 

Для налаштування правил переадресації викликів і запису 
голосових повідомлень про переадресації, використовуються 
закладки «Робочий час», «Не робочий час» та «Святкові дні».  
Якщо записати привітання лише на сторінці «Адміністрування» 
і не внести правила та не записати голосові повідомлення 
на інших закладках, номер IVR буде працювати, як офісний 
автовідповідач без переадресації. 
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 - записати голосове повідомлення 

Дозволяє записати повідомлення, використовуючи мобільний 
телефон з номером будь-якого українського оператора. 

Номер необхідно вказати у національному форматі: код 
оператора/код зони номер телефону (наприклад: 091ХХХХХХХ 
або 044ХХХХХХХ) 

 

Після того, як привітання було надиктовано, завершіть розмову 
по телефонному апарату. Записане повідомлення можна 

прослухати, використовуючи вбудований програвач.  

«Робочий час»  
— дає можливість зазначити точний час роботи, що дозволить 
більш гнучко налаштовувати IVR для вказаних періодів. 
«Робочий час», «Не робочий час» та «Святкові дні» 
налаштовуються відповідно до єдиного принципу 
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Для кожного профілю існує можливість додатково встановити 
привітання, яке буде програватись відразу після загального 
привітання. 

Номер для переадресації за замовчуванням — це короткий номер 
«Хмарної АТС», на який буде виконана переадресація 
у наступних випадках: 

 абонент припустився помилки при введенні DTMF (натиснув 
кнопку, на якій не налаштована переадресація). 

 абонент не ввів DTMF протягом вказаного часу, зазначеного 
в полі «Переадресація через __ сек» налаштування номеру 
за замовчуванням. 

 у випадку, якщо номер для переадресації не було вказано, 
буде повторюватись привітання, записане для цього періоду. 

Також можна додатково встановити звуковий файл, який буде 
звучати у випадку переадресації, а також зазначити проміжок 
часу, через який переадресація буде спрацьовувати 

 Якщо файл записано, а номер для переадресації не вказано, 
повідомлення програватись не буде. 

Існує можливість додавати DTMF-кнопки та призначати номер 
телефону (короткий номер «Віртуальної мобільної АТС»), на який 

буде переадресовано дзвінок при натисканні даної кнопки.  
Також можна добавити голосовий файл, який буде програватися 
відразу після натискання обраної DTMF клавіші. 
При ввімкненій галочці функції «Дозволити дозвон по DTMF 
кнопці» у того абонента, який телефонує, з’являється можливість 
додзвонитися на будь-який внутрішній номер у групі (якщо 
абонент його знає), набравши в DTMF комбінацію *(внутрішній 
номер), навіть якщо цей номер не вказано в усіх попередніх 
налаштуваннях. Наприклад, при наборі *296 виклик буде 
переключено на внутрішній номер 296. 
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Налаштування по передачі і перехопленню вхідних 

викликів, тристоронньої конференції 

Виклик, что надійшов на фіксований номер Вашої Хмарної АТС, 

Ви можете передати будь-якому номеру в групі. 

Так само можна перехопиті на свій номер дзвінок з будь-якого 

номера в групі, поки абонент не прийняв виклик. 

ВАЖЛИВО! Сервіс активовано для всіх абонентів за 

замовчуванням. Додаткові налаштування на сайті 

самообслуговування НЕ потрібні. Для набору команд 

переконайтеся, що телефон переведений в тональний режим. 

 

Як використовувати для перехоплення виклику? 

1) При надходженні дзвінка дайте відповідь на нього,  

повідомивши клієнта, що зараз переведете його на іншого 

співробітника. 

2) Наберіть на своєму телефоні команду «*» «#» «скорочений 

номер співробітника, на якого хочете перевести клієнта» «#» 

3) Коли трубку підніме Ваш співробітник, дайте йому зрозуміти, 

що Ви з’єднуєте його з клієнтом. 

4) Після цього натисніть «4» і покладіть слухавку. Передача 

дзвінка сталася! 

Режим конференції 

У цьому режимі Ви можете підключитися до розмови оператора і 

брати участь в ньому (вас чутиме як оператор, так і клієнт).  

Як використовувати для конференції? 

1) При надходженні дзвінка дайте відповідь на нього, 

повідомивши, що зараз він підключиться до віртуальної кімнати 

конференції. 

2) Наберіть на своєму телефоні команду «*» «#» «скорочений 

номер співробітника, якого хочете додати в тристоронню 

конференцію» «#» 

3) Коли трубку підніме Ваш співробітник, дайте йому зрозуміти, 

що Ви з’єднуєте його з клієнтом. 

4) Після натисніть «3». Ви у віртуальній кімнаті, можете 

проводити конференцію! 
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Статистика дзвінків 

В особистому кабінеті надається інформація про вхідні, вихідні та 

пропущені дзвінкі користувачів Вашої компанії. Передзвонюючи 

вчасно, Ви не втратите жодного клієнта. 

 

ВАЖЛИВО! Адміністратор може переглянути статистику по 

кожному з номерів компанії, у той час, як користувачу доступна 

статистика лише по його номерах. 

 

Як використовувати? 

1) У розділі «Статистика викликів» з горизонтального списку, 

оберіть період та типи виклику, які Вас цікавлять. 

 

2) У вікні, що відкриється, буде представлена деталізація 

викликів 

3) Для зручності обробки даних можете вивантажити статистику 

в Excel та PDF-файл 

 

 

Завантаження та налаштування користувачів через Excel 

файл 

Налаштування через Excel файл зручні, якщо у Вас велика 
кількість користувачів. 
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Як використовувати? 

1) Виберіть розділ «Масовий імпорт - експорт налаштування» 

2) Оберіть пункт «Експорт» та натисніть кнопку «Обрати» 

 

3) На Ваш комп'ютер буде завантажено Excel файл з установками 
групи користувачів (Аркуш «dn») 

4) Відредагуйте списки коротких номерів, електронні адреси, 
прізвища, у відповідних колонках. Збережіть файл 

 

5) Iмпортуйте збережений файл в систему, натиснувши мишко. 
Кнопку «Обрати», а після натисніть кнопку «Завантажити» 

ВАЖЛИВО! Всі зміни користувачі отримають в повідомленні на 
свої електронні адреси. 

 

Підключення устаткування (ip телефон, програмний 

клієнт) 

Програмний клієнт (софтфон, комунікатор) - це програма, яка 

встановлюється на Ваш комп'ютер і може замінити, або 

працювати одночасно з Вашими настільним і мобільним 

телефонами. Ви зможете спілкуватися через софтфон, навіть 

якщо ваша SIM-карта виключена. 
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Дзвінки через софтфон схожі на дзвінки через Skype / Viber / 

Whatsapp - для них потрібен інтернет та гарнітура. 

ВАЖЛИВО! 

Рекомендуємо для використання безкоштовний програмний 

клієнт для смартфонів: GS Wave 

Рекомендуємо для використання безкоштовний програмний 

клієнт для комп'ютерів і ноутбуків: Bria Solo 

(www.solo.softphone.com) 

 

 Ip- телефон - схожий у використанні на звичайний аналоговий 

телефон, але для підключення номера хмарної АТС необхідно 

провести ряд налаштувань. Ви можете налаштувати SIP-телефон, 

або підключити до Віртуальної АТС свої старі аналогові телефони 

через VoIP-шлюз. 

 

Як налаштувати? 

1) У розділі «Управління користувачами» виберіть необхідний 

номер та перейдіть у вкладку «Налаштовані пристрої» 

2) Дані, що відкрилися, необхідно ввести при налаштуванні 

обладнання 

3) Кожен номер має свої налаштування і повинен бути пов'язаний 

з обладнанням окремо. Для кожного виду обладнання (ip телефон 

або програмний клієнт) є своя інструкція по налаштуванню. 

 

 

 

Одночасний вхідний дзвінок на всі пристрої користувача 

 
Коли одночасний виклик надходить на декілька пристроїв, 
абонент може відповісти на будь-якому. Після того, як абонент 
підняв слухавку, дзвінки на інших пристроях припиняться. За 
потреби абонент може продовжити розмову на іншому пристрої, 
який підключений до його переліку одночасного виклику, через 
команду *99. Наприклад – розмову почато на смартфоні, потім 
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виконана команда *99 і «слухавку знято» в програмі на 
комп’ютері. 
 

«Other» – для вашого апаратного IP телефону, а також для всіх 
програмних клієнтів, що відрізняються від IT Phone W10,  IT Phone 
А10/і10. 
«IT Phone W10» – для платного програмного клієнта для 
Windows ПК. 
«IT Phone А10/і10» – для платних програмних клієнтів для 
Android та iOS. 
 
У вкладці «Режим дозвону» є можливість налаштувати затримку 
виклику пристрою: 
 

Режим «Домашня зона» - автоматично встановлює затримку 
виклику на програми клієнта  IT Phone W10 та  IT Phone А10/і10, 
тим самим виклик спочатку здійснюється на фіксований номер, а 
через 7 секунд на інші програми клієнта. 
 
Режим «Роумінг» - автоматично встановлює затримку виклику на 
фіксований номер, тим самим виклик спочатку здійснюється на 
програми клієнта IT Phone W10 та  IT Phone А10/і10, а через 7 
секунд на фіксований номер. 
Важливо! Автоматично затримка виклику встановлюється на 7 
секунд, є можливість цей час редагувати від 0 до 20 секунд за 

допомогую бігунка 
 
Режим «Автоматичний» — дозволяє внести точні часові 
налаштування, які будуть автоматично вмикати чи вимикати 
прийом дзвінка, який надходить на фіксований номер абонента, 
на програмному клієнті. 
 
 
 
 
Як налаштувати? 

 
1) У розділі «Управління користувачами» виберіть потрібний 
номер для налаштування одночасних викликів 
2) У вкладці «Універсальний номер» прив'яжіть все необхідне 
обладнання до певного номера. 
3) У вкладці «Фіксований номер» відкрийте «Одночасний виклик» 
4) У полі «Режим дозвону» виберіть тип затримки виклику 
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5) Клікнувши на зелену трубку напроти обладнання, Ви можете 
внести часові налаштування, які будуть автоматично вмикати чи 
вимикати прийом вхідного дзвінка. Натисніть кнопку 
«Застосувати» 

 
 

Колір телефонних трубок означає, який режим активовано: 
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Програмний клієнт А10/і10.  

Увага! Послуга доступна за умови додаткового замовлення цієї 
функції у оператора! 

 

1) Завантажте програмний SIP телефон маркетах програмних 
додатків: 
 «Ukrtelecom A10» - для Android та  «Ukrtelecom і10» - для iOS: 

 

2) Введіть логін і пароль аналогічний входу в основний 
інтерфейс my.cloud-pbx.ukrtelecom.ua. 
3) Включіть «Стільникові дані» для входу 
4) Натисніть «Вхід в систему» 
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2) Після приєднання до системи відкриється робоче вікно 

телефона, де можна зробити виклики (голосові або відео). 
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3) Під час виклику відображається набраний номер, доступні 

опції: 

 показу цифрової клавіатури,  

 включення динаміку (режим гучномовця),  

 вимкнення звуку (якщо Вам потрібно, щоб певний час 

абонент не чув Вас). 

 

 

4) Кнопкою   доступна опція додавання іншого абонента 

в розмову. 
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5) Для входу в службове меню  натисніть кнопку «Телефон» 

на екрані з цифровою клавіатурою.     

6) В службовому меню доступні: 

Перемикач режиму «Не турбувати ВИМК» - > «Не турбувати ВКЛ» 

«Телефон» – виклик екрана з цифровою клавіатурою 

«Контакти» – адресна книга Вашого смартфона 

«Адресна книга» – адресна книга Вашої Хмарної АТС 

«Реєстр дзвінків» – дані про набрані та отримані дзвінки на 

даному пристрої. 

 

 
За додатковими налаштуваннями або розширенням функціоналу 
звертайтеся до свого менеджера.  

ПАТ «Укртелеком» бажає Вам приємного спілкування! 

 

 

 

 


