
Uitleg werking BLF statussen 

 

Avaya ondersteunt het om maximaal 100 statussen te laten zien. Daarom bestaan de BLF velden ook 

uit groepen van 100. Het BLF scherm springt mee met de zoekopdrachten die worden opgegeven. 

Als er bijvoorbeeld op ‘Jan’ word gezocht en Jan heeft extensie 101, dan word aan de zijkant de BLF 

groep 100 weergegeven. Als ‘Piet’ extensie 102 heeft en hij is in gesprek, dan is dat dus te zien in het 

BLF scherm en in het adresboek omdat hij in dezelfde 100-reeks zit. Gijs die extensie 201 heeft zit 

niet in de 100-reeks en op dat moment zal zijn status ook niet zichtbaar zijn in het BLF scherm en dus 

ook niet in het adresboek. 

 

Voorbeeld: 

Door te zoeken op ‘?’ worden alle personen in het adresboek weergegeven. Op onderstaande 

afbeelding zijn dit er 5. Ik klik op ‘Test 5’. Deze persoon heeft als extensie 35815. Dit nummer 

behoort in de groep 35800. Zoals u ziet word in het rechter BLF scherm deze groep geopend. Omdat 

‘Test 3’ als extensie 35814 heeft (en dus ook in deze groep valt) word zijn status getoond in zowel het 

BLF scherm als in het adresboek (Geel).  



Nu klik ik op ‘Test 4’. Deze heeft als extensie 100. Zoals u op onderstaande afbeelding ziet verschijnt 

nu de 100-reeks aan de rechterkant in het BLF-scherm. Daarnaast ziet u de statussen van ‘Test 1’ 

(extensie 104 - Rood) en van ‘Test 2’ (extensie 126 - Geel). De statussen zijn zowel zichtbaar in het 

BLF scherm aan de rechterkant als in het adresboek. Wat u ook ziet is dat de status van persoon ‘Test 

3’ niet meer zichtbaar is. Dit komt omdat de statussen van alle nummers uit de reeks 100 alleen 

worden weergegeven. En persoon ‘Test 5’ valt niet in deze reeks. Daarom is zijn status op dit 

moment ook niet zichtbaar. 

 

 


