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O aplikaci Cisco Unity Connection Web Inbox
Aplikace Cisco Unity Connection Web Inbox umožňuje spravovat hlasové zprávy a potvrzení o příjmu hlasových zpráv, které
obdržíte. Můžete vytvářet nové hlasové zprávy a přehrávat, přeposílat nebo odstraňovat obdržené hlasové zprávy a odpovídat na ně.
Aplikaci Web Inbox otevřete pomocí webového prohlížeče přejitím na adresu http://<Cisco Unity Connection server>/inbox .
(Adresa URL rozlišuje velká a malá písmena.)

Vytvořte si záložku pro adresu URL aplikace Web Inbox, abyste webovou adresu nemuseli zadávat vždy,
když chcete aplikaci Web Inbox otevřít.

Tip pro úsporu času

2



Ovládací prvky aplikace Web Inbox

Obnovit informace na aktuální stránce.6Otevřít aplikaci Messaging Assistant v novém okně
nebo na nové kartě prohlížeče.

Toto tlačítko se nezobrazí, pokud nemáte
k nástroji přístup.

Poznámka

1

Vytvořit novou hlasovou zprávu.7Otevřít webový nástroj Cisco Unity Connection
Personal Call Transfer Rules v novém okně nebo na
nové kartě prohlížeče.

Toto tlačítko se nezobrazí, pokud nemáte
k nástroji přístup.

Poznámka

2

Zobrazit nebo spravovat zprávy ve složce Odeslané.8(Pouze ke čtení) Účet, pomocí kterého jste přihlášeni.3

Zobrazit nebo spravovat zprávy ve složce Odstraněné.9Odhlásit se z aplikace Web Inbox a vrátit se na stránku
přihlášení.

4

Zobrazit nebo spravovat zprávy ve složce Příchozí.10Zobrazit informace o aplikaci Web Inbox.5
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Oblast zpráv složky Příchozí

Odpovědět odesilateli a všem příjemcům.7Ukazuje zprávy označené jako Naléhavé.1

Přeposlat zprávu.8Ukazuje zprávy označené jako Zabezpečené.2

Označit zprávu jako nepřečtenou.9Když vyberete zprávu v seznamu zpráv, dojde ke
zvýraznění zprávy a zpřístupnění dalších ovládacích
prvků pro stahování zvuku zprávy, odpovídání na
zprávu, přeposílání zprávy a podobně.

3

Přehrát zvuk zprávy nebo přehrávání pozastavit.10Když vyberete přeposlanou zprávu, přehraje se úvod.
Původní zpráva se zobrazí jako samostatný, odsazený
záznam pod úvodem.

4

Odstranit zprávu. (Pokud správce nakonfiguroval
poštovní schránku na dočasné ukládání odstraněných
zpráv, dojde pomocí této akce k přesunu zpráv do
složky Odstraněné.)

11Kliknutím pravým tlačítkemmyši stáhněte zvuk zprávy
a uložte soubor do počítače. (Tato možnost není
dostupná u zpráv, které jsou označeny jako
Zabezpečené.)

5

Odpovědět pouze odesilateli.6

Ovládací prvky zvuku
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Aplikace Cisco Unity Connection vám kvůli nahrávání
nebo přehrávání zvuku zavolá na linku, kterou zadáte
do textového pole. Mluvit a poslouchat můžete
prostřednictvím sluchátka telefonu nebo hlasitého
odposlechu.

3Změnit hlasitost přehrávání zvuku. (Dostupné pouze
pokud je jako zařízení pro přehrávání a nahrávání vybrán
počítač.)

1

Aplikace Connection používá pro nahrávání nebo
přehrávání zvuku mikrofon a reproduktory počítače
nebo jiné výchozí zvukové zařízení.

4Zobrazí počet zpráv ve složce a prochází stránky zpráv,
pokud je ve složce více než 25 zpráv.

2

Vytváření nové zprávy

Označit zprávu jako soukromou.8Zadat první písmeno nebo několik písmen uživatelského
jména (jméno, příjmení nebo uživatelské jméno).
Aplikace Cisco Unity Connection automaticky navrhne
uživatele, jejichž jména se shodují se zadáním.

1

Zrušit zprávu bez odeslání nebo uložení.9Otevře pole příjemců kopie pro zadání dalších příjemců,
kteří obdrží kopii zprávy.

2

Odeslat zprávu.10Otevře pole příjemců skryté kopie pro zadání dalších
příjemců, kteří obdrží skrytou kopii zprávy.

3
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Výběremmožnosti Spustit nahrávání v režimu záznamu
použijete zvukové zařízení v telefonu nebo počítači.
Výběremmožnosti Načíst soubor (není zde zobrazena)
v režimu Odesílání použijete předem nahraný zvukový
soubor.

11Vyžádat potvrzení o přečtení zprávy.4

Označit zprávu jako naléhavou.12Označit zprávu jako zabezpečenou. (V závislosti na
konfiguraci poštovní schránky nemusí být tato možnost
k dispozici nebo může být již vybrána.)

5

Zadejte předmět zprávy.13Vybrat režim uploadování.6

Vybrat režim nahrávání.7

Pokud se při psaní nové zprávy zobrazí v prohlížeči Mozilla Firefox bezpečnostní upozornění, klikněte
na položku Zobrazit certifikát a instalací certifikátu zamezte budoucímu zobrazení upozornění.

Poznámka

Složka Odstraněné

Kliknutím pravým tlačítkemmyši stáhněte zvuk zprávy
a uložte soubor do počítače. (Tato možnost není
dostupná u zabezpečených zpráv.)

3Trvale odstranit všechny položky ve složce
Odstraněné.

1

Přesunout vybranou zprávu zpět do složky Příchozí.2
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Složka Odeslané

Přeposlat zprávu.4Kliknutím pravým tlačítkemmyši stáhněte zvuk zprávy
a uložte soubor do počítače. (Tato možnost není
dostupná u zabezpečených zpráv.)

1

Zprávu trvale odstranit. (Odeslané zprávy se nepřesunou
do složky Odstraněné.)

5Odpovědět pouze odesilateli.2

Označit zprávu jako nepřečtenou.6Odpovědět odesilateli a všem příjemcům.3

Nastavení konfigurace pro používání aplikace Web Inbox
V případě použití protokolu IPv6 budete muset při otevření aplikace Web Inbox v různých operačních systémech provést ve všech
prohlížečích kroky uvedené níže. Viz následující části:
Otevřete aplikaci Web Inbox v operačním systému MAC a prohlížeči Firefox 3.6 , na straně 8

Přehrávání zprávy pomocí aplikace Web Inbox v operačním systému Mac a prohlížeči Safari , na straně 8

Povolení tlačítka Spustit nahrávání v aplikaci Chrome , na straně 9

Povolení tlačítka Spustit nahrávání v aplikaci Firefox , na straně 9

Povolení tlačítka Spustit nahrávání v aplikaci Internet Explorer , na straně 10

Kroky uvedené ve výše zmíněných částech je nutné provést pro konkrétní server Connection pouze
poprvé.

Poznámka
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Otevřete aplikaci Web Inbox v operačním systému MAC a prohlížeči Firefox 3.6

Postup

Krok 1 Otevřete aplikaci Web Inbox pomocí adresy protokolu IPv6 v adresním řádku. Syntaxe aplikace Connection je uvedena
níže:
Syntaxe

https://<adresa_ipv6_Connection>/inbox

Zobrazí se automaticky otevírané okno.

Krok 2 Klikněte na tlačítko Zobrazit certifikát.
Krok 3 Označte zaškrtávací políčko Při připojování k „<Connection_ip>“ vždy důvěřovat hostiteli

„<Connection_název-hostitele>“.
Krok 4 Rozbalte položku Důvěřovat a z rozbalovacího seznamu Pokud používáte tento certifikát vyberte možnost „Vždy

důvěřovat“.
Krok 5 Přetáhněte kořenový adresář certifikátu na plochu.
Krok 6 Přetáhněte kořenový adresář certifikátu do přístupu řetězce klíčů.
Krok 7 Dvakrát klikněte na možnost Kořenový adresář certifikátu. Zobrazí se automaticky otevírané okno.
Krok 8 Kliknutím na tlačítko Vždy důvěřovat otevřete aplikaci Web Inbox pomocí prohlížeče Firefox 3.6.

Kroky uvedené ve výše zmíněných krocích je nutné provést pro konkrétní server Connection pouze
poprvé.

Poznámka

Přehrávání zprávy pomocí aplikace Web Inbox v operačním systému Mac a prohlížeči Safari

Postup

Krok 1 Pravým tlačítkem myši klikněte na soubor „message.wav“ požadované hlasové schránky a vyberte možnost Otevřít v
nové kartě. Zobrazí se dialogové okno Ověřování.

Krok 2 Do dialogového okna Ověřování zadejte přihlašovací údaje uživatele.
V dialogovém okněOvěřování označte zaškrtávací políčkoVždy pamatovat, abyste se tak vyhnuli selhání při přehrávání
zpráv pomocí aplikace Web Inbox.

Krok 3 Klikněte v aplikaci Web Inbox na tlačítko přehrávání. Zobrazí se automaticky otevírané okno.
Krok 4 V automaticky otevíraném okně vyberte možnost Vždy důvěřovat.
Krok 5 Kliknutím na tlačítko přehrávání v aplikaci Web Inbox zprávu přehrajte.
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Povolení tlačítka Spustit nahrávání v aplikaci Chrome

Postup

Krok 1 Zadáním adresy URL do adresního řádku otevřete aplikaci Web Inbox.
Krok 2 Zcela vlevo v adresním řádku klikněte na ikonu zámku. Zobrazí se automaticky otevírané okno.
Krok 3 V automaticky otevíraném okně klikněte na položku Informace o certifikátu. Zobrazí se dialogové okno Certifikát.
Krok 4 V dialogovém okně Certifikát klikněte na kartu Podrobnosti.
Krok 5 Klikněte na tlačítko Kopírovat do souboru. Zobrazí se Průvodce exportem certifikátu.
Krok 6 Klikněte na tlačítko Další.
Krok 7 Přejděte do umístění, kam chcete certifikát exportovat.
Krok 8 Klikněte na tlačítko OK. Zobrazí se dialogové okno potvrzující úspěšný export certifikátu.
Krok 9 Klikněte na tlačítko OK.
Krok 10 V pravém rohu prohlížeče Chrome klikněte na ikonu Nastavení. Zobrazí se stránka Nastavení.
Krok 11 V podokně stránky Nastavení klikněte na možnost Zobrazit rozšířená nastavení.
Krok 12 Klikněte na tlačítko Spravovat certifikáty. Zobrazí se dialogové okno Certifikáty.
Krok 13 Klikněte na kartu Zprostředkující certifikační autority.
Krok 14 Klikněte na tlačítko Importovat. Zobrazí se Průvodce importem certifikátu.
Krok 15 Přejděte do umístění, kam jste exportovali certifikát a vyberte certifikát.
Krok 16 Klikněte na tlačítko Otevřít. Zobrazí se dialogové okno potvrzující úspěšný import certifikátu.
Krok 17 Klikněte na tlačítko OK.
Krok 18 Zadáním adresy URL do adresního řádku otevřete aplikaci Web Inbox.
Krok 19 Ověřte, že je při odesílání hlasové zprávy povoleno tlačítko Spustit nahrávání.

Povolení tlačítka Spustit nahrávání v aplikaci Firefox

Postup

Krok 1 Otevřete prohlížeč Firefox.
Krok 2 Klikněte na tlačítkoMožnosti >Možnosti.
Krok 3 Klikněte na kartu Zabezpečení.
Krok 4 Klikněte na tlačítko Výjimky v první části karty zabezpečení. Zobrazí se dialogové okno Důvěryhodné servery –

instalace doplňků.
Krok 5 Zadejte název hostitele aplikace Connection do pole Adresa webového serveru.
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Povolení tlačítka Spustit nahrávání v aplikaci Internet Explorer

Postup

Krok 1 Otevřete prohlížeč Internet Explorer.
Krok 2 Klikněte na tlačítko Nástroje >Možnosti Internetu.
Krok 3 Klikněte na kartu Zabezpečení.
Krok 4 Klikněte na položku Důvěryhodné servery v části Vyberte zónu k zobrazení nebo změně nastavení zabezpečení.
Krok 5 Klikněte na tlačítkoWeby.
Krok 6 Zadejte adresu URL aplikace Connection do pole Přidat tento web k zóně.
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