
Ο∆ΗΓΙΕΣ ΣΥΜΠΛΗΡΩΣΗΣ ΤΟΥ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΟΣ 

ΕΝΕΡΓΟΠΟΙΗΣΗ ΒΑΣΙΚΗΣ 
ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΜΕ ∆ΙΑΤΗΡΗΣΗ 
ΑΡΙΘΜΩΝ

Η βασική υπηρεσία περιλαµβάνει 1 
ISDN γραµµή (2 κανάλια φωνής).

ΕΝΕΡΓΟΠΟΙΗΣΗ ΒΑΣΙΚΗΣ 
ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΜΕ ΝΕΟΥΣ 
ΑΡΙΘΜΟΥΣ ΑΠΟ ΤΗ WIND

Ενεργοποίηση της βασικής 
υπηρεσίας µε νέα αριθµοδότηση 
από τη WIND. 1) Στη στήλη µε τα 
νούµερα MSN δηλώνετε πόσα 
θέλετε να έχετε στην υπηρεσία 
σας (αν τα χρειάζεται ο πελάτης). 
Το εύρος των αριθµών εµφανίζεται 
στη στήλη «MSN από WIND».
2) Κάθε Κεφαλικός Αριθµός 
προσδιορίζει και ένα ΝΕΟ πακέτο 
ISDN µε 2 κανάλια φωνής.

Κεφαλικός Αριθµός:
Γράψτε τον/τους Kεφαλικούς 
Aριθµούς της/των µεταφερόµε-
νης/ων γραµµής/ών όπως 
αναγράφονται στο λογαριασµό ΟΤΕ. 
Σηµειώστε µε Χ τα ανάλογα πεδία:
1) Τον τύπο της υφιστάµενης 
γραµµής, αν είναι ISDN ή PSTN.
2) Φορητότητα, αν επιθυµείτε να 
διατηρήσετε τον αναγραφόµενο 
τηλεφωνικό αριθµό σας. 3) MSN,
αν επιθυµείτε να διατηρήσετε και 
να µεταφέρετε στη WIND τους 
υπάρχοντες MSN αριθµούς σας.
4) Στις Τεχνικές Παρατηρήσεις 
µπορούν να προστεθούν επιπλέον 
πληροφορίες.

ΠΡΟΣΟΧΗ: Στη βασική υπηρεσία 
υπάρχει 1 κεφαλικό νούµερο και 
µέχρι 8 MSN. Στις θέσεις των 8 
MSN µπορούν να µεταφερθούν 
τα ήδη υπάρχοντα νούµερα MSN. 
Τα νούµερα που θέλουµε να 
εισαχθούν στη βασική υπηρεσία 
ως MSN θα πρέπει να µην 
ξεπερνάνε τα 8.

ΕΝΕΡΓΟΠΟΙΗΣΗ WIND Business 
Add Ons ΜΕ ΜΕΤΑΦΟΡΑ 
ΥΠΑΡΧΟΝΤΩΝ ΑΡΙΘΜΩΝ

Κάθε WIND Business Add Ons 
περιλαµβάνει 1 ISDN γραµµή (2 
κανάλια φωνής).

ΠΡΟΣΟΧΗ: Για να επιλεγεί η 
επιπρόσθετη υπηρεσία "WIND 
Business Add Ons" θα πρέπει 
προηγουµένως να έχει επιλεχθεί
µία από τις βασικές υπηρεσίες 
"WIND Business Double Play" ή 
"WIND Business Telephony".

ΕΝΕΡΓΟΠΟΙΗΣΗ  WIND Business 
Add Ons ΜΕ ΝΕΟΥΣ ΑΡΙΘΜΟΥΣ 
ΑΠΟ ΤΗ WIND

Ενεργοποίηση της υπηρεσίας 
"WIND Business Add Ons" 
µε νέα αριθµοδότηση από τη WIND. 
1) Στη στήλη µε τα νούµερα MSN 
δηλώνετε πόσα θέλετε να έχετε 
στην υπηρεσία σας (αν τα χρειάζεται 
ο πελάτης). Το εύρος των αριθµών 
εµφανίζεται στη στήλη «MSN από 
WIND». 2) Κάθε Κεφαλικός Αριθµός 
προσδιορίζει και ένα ΝΕΟ πακέτο 
"WIND Business Add Ons" δηλαδή 
1 ISDN µε 2 κανάλια φωνής.

Κεφαλικός Αριθµός:
Γράψτε τον/τους Κεφαλικούς 
Αριθµούς της/των µεταφερόµε-
νης/ων γραµµής/ών όπως 
αναγράφονται στο λογαριασµό ΟΤΕ. 
Σηµειώστε µε Χ τα ανάλογα πεδία: 
1) Τον τύπο της υφιστάµενης 
γραµµής αν είναι ISDN ή PSTN. 
2) Φορητότητα, αν επιθυµείτε να 
διατηρήσετε τον αναγραφόµενο 
τηλεφωνικό αριθµό σας. 3) MSN, 
αν επιθυµείτε να διατηρήσετε και 
να µεταφέρετε στη WIND τους 
υπάρχοντες MSN αριθµούς σας.

ΠΡΟΣΟΧΗ: Για κάθε πρόσθετη  
υπηρεσία "WIND Business Add 
Ons" υπάρχει 1 κεφαλικό νούµερο 
και µέχρι 8 MSN. Στις θέσεις των 8 
MSN µπορούν να µεταφερθούν τα 
ήδη υπάρχοντα νούµερα MSN. 
Τα νούµερα που θέλουµε 
να εισαχθούν στην πρόσθετη 
υπηρεσία "WIND Business Add 
Ons" ως MSN θα πρέπει να µην 
ξεπερνάνε τα 8.
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