سرویس شماره گيري کوتاه:

Abbreviated Dialing

توسط اين سرويس كاربر مي تواند شماره مورد نظر خود را به صورت سريع با وارد نمودن كد از پيش تعريف شده شماره گيري نمايد.
كد فعال سازي #:شماره مورد نظر* كد مورد نظر **51
كد غير فعال سازي# 51 #:
عملكرد :كد مورد نظر**
سرویس خط داغ:

)Hotline (HLI

سرويس مورد نظر براي اين است كه مشترک  Aبدون شماره گيري به مشترک  Bمتصل گردد .كه اين مورد دو حالت دارد:
 ) aبه محض اينكه مشترک  Aگوشي را برداشت به مشترک  Bمتصل گردد.
كد فعال سازي :شماره مشترک * 521* B
كد غير فعال سازي # :شماره مشترک * 521 # A
(اين عمل را مشترک  Cانجام مي دهد چون مشترک  Aبه محض گوشي برداشتن به مشترک  Bزنگ ميخورد)
 ) bاگر مشترک  Aتا  5ثانيه شماره گيري نكرد به مشترک  Bمتصل گردد.
كد فعال سازي # :شماره مشترک *52* B
كد غير فعال سازي#52# :
سرویس مزاحم نشویدDo-Not-Disturb (DDB) :
در اين حالت هر كس تماس بگيرد صداي بوق اشغال خواهد شنيد .ولي اگر خود مشترک بخواهد مي تواند با ديگران تماس بگيرد(بدون اينكه گوشي اشغال باشد).
كد فعال سازي*56*# :
كد فعال سازي* 56* HHMM * HHMM #:
كد غير فعال سازي# 56 # :
 HHMMساعت ودقيقه مي باشد ودرآن مشخص مي كنيم از چه ساعت تا چه ساعتي تماس ورودي نداشته باشد.

سرویس انتقال مكالمهCall Forwarding :
اين سرويس اجازه مي دهد كه مكالمات وارده به شماره ديگري منتقل شود ودر سه صورت زير امكان پذير است:
انتقال مكالمه بدون هيچ شرطي )a) Call Forwarding Unconditional (CFU
كد فعال سازي #:شماره مورد نظر**57
كد غير فعال سازي#57# :
انتقال مكالمه در صورت اشغال مشترک )b) Call Forwarding Busy (CFB
كد فعال سازي #:شماره مورد نظر**40
كد غير فعال سازي#40# :

سرویس انتظار مكالمهCall Waiting (CW) :
به كاربر در حال مكالمه اطالع داده مي شود كه مكالمه ديگري وجود دارد .كاربر مي تواند اين مكالمه را رد كند و يا بپذيرد.
كد فعال سازي*58# :
كد غير فعال سازي#58# :

