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Med insticksprogrammen för Cisco Integrering av meddelanden med IBM Lotus Sametime kan du 
hantera dina röstmeddelanden direkt från Lotus Sametime Connect.

I den här handboken finns följande avsnitt:

 • Introduktion till Cisco Integrering av meddelanden med IBM Lotus Sametime, sidan 1

 • Gå igenom din röstmeddelandelista, sidan 1

 • Spela upp röstmeddelanden, sidan 2

 • Ta bort röstmeddelanden, sidan 2

Introduktion till Cisco Integrering av meddelanden med IBM 
Lotus Sametime

I huvudfönstret för Lotus Sametime Connect visas dina röstmeddelanden på programpanelen för Cisco 
Röstmeddelanden. Från listan kan du spela upp och ta bort röstmeddelanden och chatta med andra 
Sametime-användare som har lämnat röstmeddelanden till dig.

I statusfältet längst ned på panelen Röstmeddelanden kan du se om Lotus Sametime Connect är anslutet 
så att du kan använda dina röstmeddelanden. Eventuella felmeddelanden visas som hyperlänkar i 
statusfältet. Du kan klicka på dem om du vill visa information om felen och hur de kan åtgärdas.

Gå igenom din röstmeddelandelista
Nya röstmeddelanden visas med fet stil och ikonen Nytt meddelande. Meddelanden du har lyssnat på 
visas med vanlig text och med ikonen Läst meddelande.
Huvudkontor i Amerika:
Cisco Systems, Inc., 170 West Tasman Drive, San Jose, CA 95134-1706 USA



  Spela upp röstmeddelanden
I kolumnen Namn identifieras avsändaren med antingen namnet på Sametime-kontakten eller ett 
telefonnummer om meddelandet kommer från någon du inte har i kontaktlistan. När avsändaren är en 
Sametime-kontakt visas också tillgänglighetsstatus så att du kan starta en Sametime-chatt. 

I kolumnen Datum och tid visas datumet och tiden då du fick röstmeddelandet.

Klicka på kolumnrubrikerna om du vill sortera röstmeddelandena efter meddelandestatus, kontaktens 
tillgänglighet, kontaktens namn eller datum och tid.

Röstmeddelandelistan kan filtreras så att alla meddelanden, avlyssnade meddelanden, ej avlyssnade 
meddelanden och borttagna meddelanden visas. Klicka på ett alternativ i Visa-listan.

Du kan se en meny med åtgärder för Lotus Sametime Connect och röstmeddelanden genom att 
högerklicka på ett meddelande. Tillgängliga åtgärder varierar beroende på röstmeddelandets status 
(avlyssnat, ej avlyssnat eller borttaget) och om avsändaren är Sametime-kontakt eller okänd.

Obs! Du kan navigera till huvudfönstret i Lotus Sametime Connect med tabbtangenten och piltangenterna.

Spela upp röstmeddelanden
Du kan spela upp röstmeddelanden på följande sätt:

 • Dubbelklicka på ett meddelande på panelen Röstmeddelanden.

 • Markera meddelandet på panelen Röstmeddelanden och tryck på Retur på tangentbordet.

 • Högerklicka på meddelandet och klicka på Spela upp röstmeddelande.

Du styr uppspelningen i röstmeddelandespelaren som visas.

Om meddelandets avsändare är en Sametime-kontakt kan du högerklicka på namnet i 
röstmeddelandespelaren om du vill visa en meny med kommandon för Lotus Sametime Connect.

Obs! • Navigera i spelarfönstret med tabbtangenten och tryck på Retur när du vill välja en kontroll.

 • Tryck på uppilen och nedpilen på tangentbordet för att justera volymen när volymkontrollen är 
markerad.

 • Stäng röstmeddelandespelaren med Alt-F4.

Ta bort röstmeddelanden
Du kan ta bort röstmeddelanden på följande sätt:

 • Markera meddelandet på panelen Röstmeddelanden och tryck på Ta bort på tangentbordet.

 • Högerklicka på meddelandet och klicka på Ta bort röstmeddelande.

 • Klicka på Ta bort i röstmeddelandespelaren.

Borttagna röstmeddelanden flyttas till listan Borttagna meddelanden. (Klicka på Borttagna på 
Visa-listan om du vill att dessa meddelanden ska visas.) Du kan återställa meddelanden som har 
markerats för borttagning genom att högerklicka på dem och välja Återställ röstmeddelande.
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  Ta bort röstmeddelanden
Borttagna meddelanden försvinner inte förrän du tagit bort dem permanent. Det gör du på följande sätt:

 • För alla borttagna röstmeddelanden – Högerklicka på ett meddelande och klicka på Rensa alla 
borttagna röstmeddelanden.

 • För markerade borttagna röstmeddelanden – Markera meddelandet som du vill ta bort, högerklicka 
på ett av de markerade meddelandena, välj sedan Rensa markerade borttagna röstmeddelanden.

Anm. Den här funktionen är inte tillgänglig på alla system.
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  Ta bort röstmeddelanden
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