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Ofte stillede spørgsmål

Hvad er Cisco Unified Communications Integration til Microsoft Office Communicator?Q.

Cisco Unified Communications Integration til Microsoft Office Communicator føjer en rude til bunden af dit Microsoft Office
Communicator-vindue og giver dig mulighed for at udføre følgende opgaver:

A.

• Placer og modtag telefonopkald, herunder HD-videoopkald.

• Placer konferenceopkald, omstil opkald, parker opkald og viderestil opkald.

• Start møder for at tale og dele dokumenter med en eller flere andre personer.

• Få visuel adgang til dine talemeddelelser.

• Brug click-to-call-funktionen til at placere telefonopkald og videoopkald fra andre programmer.

Følgende illustration viser ruden nederst i dit Microsoft Office Communicator-vindue (se element nr. 1).

Husk, at alle Cisco Unified Communications Integration-funktioner ikke nødvendigvis er tilgængelige på dit system.

Hvis du vil have flere oplysninger om Cisco Unified Communications Integration til Microsoft Office Communicator, skal
du læse disse ofte stillede spørgsmål.

Oversigt

• Knapper og ikoner
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• Konversationsvinduet

• Microsoft Office Communicator-funktioner

• Online-hjælp

Knapper og ikoner

Hvad gør knapperne på Cisco Unified Communications Integration?Q.

A.

BeskrivelseElementNummer

Du kan bruge Cisco Unified Communications Integration fra denne rude nederst i
Microsoft Office Communicator-vinduet.

-1

Hvis du vil placere et opkald eller et videoopkald, skal du markere en kontakt i
Microsoft Office Communicator-vinduet og trække kontakten til denne knap.

2

Hvis du vil starte et konferenceopkald, skal du markere kontakter og trække dem til
denne knap.

(Kun hvis din konto er klargjort til visuel voicemail) Vælg denne knap for at få vist
din meddelelse i visuel voicemail eller for at ringe til din talemeddelelsestjeneste. Hvis
du har nye meddelelser, vises antallet af nye meddelelser på knappen.

3

Vælg denne knap for at ringe til din talemeddelelsestjeneste. Hvis du ikke har nogen
nye meddelelser, er denne knap grå.

-

Denne knap vises kun, hvis alle følgende oplysninger er sande:
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BeskrivelseElementNummer

• Din konto er ikke klargjort til visuel voicemail.

• Du bruger din computer til telefonopkald.

• Indstillingen Når voicemail-tasten vælges er angivet til Kald min
talemeddelelsestjeneste.

Vælg denne knap for at få vist en liste over alle opkald, som du har placeret, modtaget
eller ikke har besvaret samt konferenceopkald, som du har deltaget i. Tallet på knappen
angiver antallet af nye, ubesvarede opkald.

,
4

Vælg for at skifte fra at bruge computeren til telefonopkald til at bruge bordtelefonen.5

Vælg for at skifte fra at bruge bordtelefonen til telefonopkald til at computeren.-

Vælg for at redigere bestemte egenskaber for funktionsmåden for Cisco Unified
Communications Integration.

6

Vælg for at åbne et tastatur, som du kan bruge til at indtaste et nummer.7

Statuslinjen er placeret nederst i Cisco Unified Communications Integration-ruden.
Statuslinjen viser din bruger-id og indikatorer for følgende tilstande:

Statuslinje-

• Viderestilling er aktiveret.

• Der opstod en fejl.

• En bordtelefon, der deler en linje med din telefon, har et aktivt opkald.

Hvad betyder ikonerne på statuslinjen?Q.

BeskrivelseIkonA.

En bordtelefon, der deler en linje med din telefon, har et aktivt opkald.

Viderestilling er aktiveret. Vælg dette ikon, hvis du vil ændre dine indstillinger for viderestilling.

Der opstod en fejl. Vælg dette ikon, hvis du vil se flere oplysninger om fejlen.

Konversationsvinduet

Hvad er konversationsvinduet?Q.

Konversationsvinduet vises, når du placerer eller besvarer et opkald, når du starter eller deltager i et konferenceopkald, og når du
ringer til din talemeddelelsestjeneste.

A.
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Konversationsvinduet viser oplysninger om dine opkald, f.eks. kalderens navn og nummer og opkaldets varighed. Vinduet
indeholder også en værktøjslinje, som du kan bruge til arbejde med det aktive opkald.

Hvad gør knapperne i konversationsvinduet?Q.

A.

BeskrivelseElementNummer

Vælg for at afslutte et opkald.1

Vælg for at få vist et kontrolelement for lydstyrke. Brug kontrolelementet for lydstyrke
til at justere lydstyrken for den lyd, du modtager under et aktivt opkald. Denne funktion
fungerer kun, når du bruger computeren til telefonopkald.

2

Vælg for at slå lyden fra, så andre deltagere i det aktive opkald ikke kan høre dig.
Denne funktion fungerer kun, når du bruger computeren til telefonopkald.

3

Vælg for at stoppe med at sende video i det aktive opkald eller for igen at sende video
i opkaldet. Denne knap er kun aktiveret, hvis opkaldet er et videoopkald.

4

Vælg for at åbne et tastatur, som du kan bruge til at indtaste tal eller tegn. Brug dette
tastatur til at udføre opgaver, f.eks. indtastning af en PIN, en numerisk adgangskode
eller interaktion med programmer med brugergrænseflader til telefoni.

5
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BeskrivelseElementNummer

Vælg for at sætte et opkald på hold. Placer markøren over , og vælg .

6

Hvis du vil genoptage et opkald, skal du placeremarkøren over og vælge .

-

Vælg pil ned for at åbne menuen, hvor du kan ændre, hvordan video vises i opkaldet,
starte et konferenceopkald, omstille et opkald, parkere et opkald, holde eller genoptage
et opkald, sende en online-meddelelse eller afslutte et opkald.

7

Vælg for at udvide visningen af videoopkaldet til fuld skærm. Dette ikon vises, når
du peger på din skærm, og forsvinder efter ca. to sekunder.

-

Vælg for at gendanne visningen af videoopkaldet fra fuld skærm til størrelsen på dit
konversationsvindue. Dette ikon vises, når du peger på din skærm, og forsvinder efter
ca. to sekunder.

-

Er flere opkald på én gang muligt?Q.

A.

Ja, du kan. Når du har mere end ét opkald, vises alle opkald i konversationsvinduet. Illustrationen viser to opkald kun med lyd, et
fra Asha Gupta og et fra Alex Popov. Det opkald, der ikke er aktivt er på hold. Opkaldet fra Asha Gupta er på hold.

Hvordan gør jeg et opkald, der er på hold, aktivt?Q.

A. 1 Marker opkaldet i konversationsvinduet.

2

Vælg eller for at genoptage opkaldet.

Det opkald, der før var aktivt, sættes på hold.

Når du gør et opkald til det aktive opkald, sker følgende:

• Det opkald, der er aktivt nu
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◦ Værktøjslinjen for opkald vises under
kalderens navn.

◦ Opkaldet vises i en lysere grå farve

• Det opkald, der ikke længere er aktivt

◦ Værktøjslinjen for opkald forsvinder.

◦ Opkaldet sættes automatisk på hold.

Microsoft Office Communicator-funktioner

Cisco Unified Communications Integration integreres med Microsoft Office Communicator. Hvilke Microsoft Office
Communicator-funktioner kan jeg bruge?

Q.

Cisco Unified Communications Integration forMicrosoft Office Communicator integreres tæt medMicrosoft Office Communicator.
Du kan bruge følgende Microsoft Office Communicator-funktioner, når du bruger Cisco Unified Communications Integration:

A.

• Tilgængelighedsstatus

• Online-meddelelser

Online-hjælp

Hvordan åbner jeg online-hjælpen?Q.

A. 1 Vælg i titellinjen til Microsoft Office Communicator.

2 Vælg Værktøjer ➤ Ofte stillede spørgsmål på Cisco
UC.

Introduktion

• Hovedtelefoner og videokameraer

• Logon og start

• Brug af Cisco Unified Communications Integration uafhængigt af Microsoft Office Communicator

Hovedtelefoner og videokameraer

Hvordan konfigurerer jeg mine hovedtelefoner eller en anden lydenhed og min videoenhed?Q.

A. 1 Vælg i titellinjen til Microsoft Office Communicator.

2 Vælg Værktøjer ➤ Konfigurer lyd og video.
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3 Vælg Brugerdefineret på listen Vælg den højttaler/mikrofon eller højttalertelefon, du vil bruge.

4 Vælg den ønskede højttaler og mikrofon på de relevante lister.

5 Vælg det ønskede videokamera på den relevante liste. Du kan se et eksempel på, hvordan din video
vises.

6 Vælg Udfør, når du har angivet de ønskede indstillinger.

Hvornår skal jeg konfigurere mine hovedtelefoner eller en anden lydenhed?Q.

Du skal muligvis konfigurere din lydenhed, når du har gjort en af følgende ting:A.

• Installer Cisco Unified Communications Integration.

• Begynd at bruge en lydenhed, der ikke er den aktuelt konfigurerede enhed, med CiscoUnified Communications Integration.

• Begynd at bruge en ny lydenhed med Cisco Unified Communications Integration.

Logon og start

Hvad skal jeg have, før jeg kan logge på Cisco Unified Communications Integration?Q.

Du skal logge på Cisco Unified Communications Integration, før du kan placere opkald, starte konferenceopkald osv. Hvis du vil
logge på Cisco Unified Communications Integration, skal du have følgende:

A.

• en Microsoft Office Communicator-brugerkonto

• en brugerkonto til Cisco Unified Communications Integration

• den påkrævede autorisationsstreng hvis der på dit system er implementeret sikkerhed til brug af computeren til telefonopkald

Hvis du ikke har disse elementer, skal du kontakte systemadministratoren.

Hvordan logger jeg på Cisco Unified Communications Integration?Q.

A. 1 Indtast din bruger-id i feltet Bruger-id.

Standardværdien er dit Microsoft Office Communicator-brugernavn.

2 Indtast din adgangskode i feltet Adgangskode.

3 (Valgfrit) Marker Husk mine detaljer, hvis du vil have Cisco Unified Communications Integration til at huske dit bruger-id
og din adgangskode næste gang, du logger på.

4 Vælg Log på.

5 Hvis der på dit system er implementeret sikkerhed til brug af computeren til telefonopkald, skal du gøre følgende:

a Indtast godkendelseskoden i feltet Indtast autorisationsstreng.

b Vælg Log på.

Hvordan logger jeg automatisk på Cisco Unified Communications Integration?Q.
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Du kan konfigurere Cisco Unified Communications Integration til at logge dig på automatisk, når Microsoft Office Communicator
starter. Du skal markere afkrydsningsfeltetHuskmine detaljer, når du logger på, hvis du vil have Cisco Unified Communications
Integration til at logge dig på automatisk.

A.

1
Vælg i Cisco Unified Communications Integration-ruden.

2 Vælg Generelt, og marker Log mig automatisk på, når jeg logger på Microsoft Office Communicator.

3 Vælg OK.

Hvordan starter jeg Cisco Unified Communications Integration?Q.

Kontroller, at Cisco Unified Communications Integration til Microsoft Office Communicator er installeret på dit system.A.

1 Start Microsoft Office Communicator.

2 Log på Microsoft Office Communicator.

3 Log på Cisco Unified Communications Integration.

Hvordan logger jeg af Cisco Unified Communications Integration?Q.

A. 1 Vælg i titellinjen til Microsoft Office
Communicator.

2 Vælg Værktøjer ➤ Log af Cisco UC.

Brug af Cisco Unified Communications Integration uafhængigt af Microsoft Office Communicator

Kan jeg bruge Cisco Unified Communications Integration uden Microsoft Office Communicator?Q.

Hvis der opstår fejl i Microsoft Office Communications Server (OCS), kan du bruge Cisco Unified Communications Integration
uafhængigt af Microsoft Office Communicator. Microsoft Office Communicator har sådan en tilgængelighedsstatus, og
online-meddelelser er ikke tilgængelige.

A.

Hvis der opstår fejl i OCS, mens du har et aktivt opkald, vises en meddelelse. Cisco Unified Communications Integration vises i
et separat vindue, og du kan fortsætte med at placere ogmodtage opkald. Hvis OCS genstarter, bliver Cisco Unified Communications
Integration-ruden vedhæftet Microsoft Office Communicator-vinduet igen.

Opkald

• Placering af opkald

• Opkaldsfunktionsmåde

• Søgning efter kontakter
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Placering af opkald

Hvordan placerer jeg et opkald?Q.

Træk den kontakt, du vil ringe til, og slip kontakten på .
A.

Hvis kontakten har mere end ét nummer i firmatelefonbogen, vises en dialogboksen. Vælg det nummer, der skal ringes op til, i
dialogboksen.

Du kan også bruge en kontakt nederst i denne dialogboks til at vælge, om du vil placere et videoopkald eller et lydopkald.
Standardindstillingen for denne kontakt afhænger af dine videoindstillinger.

Hvilke andre måder er der til placering af opkald?Q.

A. • Højreklik på en kontakt: Højreklik på kontakten på Microsoft Office Communicator-kontaktlisten eller i
online-meddelelsesvinduet. Vælg Placer et opkald i pop op-menuen.

• Microsoft Office Communicator-søgefelt: Indtast det nummer, du vil ringe til, i søgefeltet. Nummeret vises i boksen med
søgeresultater. Vælg Placer et opkald i pop op-menuen.

• Brug tastaturet: Vælg . Indtast det nummer, du vil ringe til, og vælg Opkald.

•
Fra konversationshistorikken: Vælg , og dobbeltklik på posten i konversationshistorikken.

• I nogle programmer. Se oplysningerne om Opkald fra programmer.

Hvorfor ser jeg et online-meddelelsesvindue, når jeg vælger Placer et opkald?Q.

Når du højreklikker på en kontakt og vælger Placer et opkald, vises der kortvarigt et Microsoft Office
Communicator-online-meddelelsesvindue. Dette er forventet og forekommer pga. den måde, Cisco Unified Communications
Integration integreres med Microsoft Office Communicator på.

A.

Hvordan besvarer jeg et opkald?Q.

Når du modtager et opkald, vises der et adviseringsvindue. Udfør en af følgende handlinger:A.

•
Hvis du vil besvare med lyd og video, skal du vælge .

•
Hvis du vil besvare kun med lyd, skal du vælge .

•
Hvis du vil omdirigere opkaldet til din talemeddelelsestjeneste, skal du vælge .

Hvordan afslutter jeg et opkald?Q.

Vælg .A.

Hvis du vil afslutte et opkald, der er på hold, skal du genoptage opkaldet, før du kan afslutte det.
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Opkaldsfunktionsmåde

Hvordan stopper jeg advarsler om lukning af konversationsvinduet?Q.

Når du lukker konversationsvinduet, afslutter du det aktuelle opkald. Der vises en advarsel, når du lukker konversationsvinduet.
Du kan vælge, om der skal vises en advarsel eller ej.

A.

Hvis der er opkald på hold, afsluttes disse opkald ikke, og konversationsvinduet lukkes.

1
Vælg i Cisco Unified Communications Integration-ruden.

2 Vælg Generelt, og marker Advar mig inden det aktive konversationsvindue lukkes.

Hvilket nummer, ringes der til, når jeg vælger Placer et opkald eller Placer et videoopkald?Q.

Hvis kontakten har mere end ét nummer i firmatelefonbogen, prøver Cisco Unified Communications Integration at ringe til
kontaktens numre i følgende rækkefølge:

A.

1 Arbejde

2 Mobil

3 Andet

4 Hjem

Hvorfor vises mit opkald ikke i konversationsvinduet?Q.

Hvis du har en bordtelefon og kan bruge computeren til telefonopkald, eller hvis du deler en linje med en anden bruger, vises
opkald ikke i konversationsvinduet i følgende tilfælde:

A.

• Når et opkald placeres fra bordtelefonen, hvis Cisco Unified Communications Integration er konfigureret til at bruge din
computer til telefonopkald.

• Når et opkald placeres af en anden bruger, som du deler linjen med.

Opkald vises dog i konversationsvinduet, hvis opkaldet er sat på hold. Dette giver dig mulighed for at genoptage et opkald, der
er på hold, fra computeren, selv hvis opkaldet blev placeret som beskrevet herover.

Hvorfor sættes nogle af mine opkald automatisk på hold?Q.

Hvis du besvarer et opkald, mens du har et eksisterende aktivt opkald, sættes det aktive opkald automatisk på hold.A.

Når du genoptager et opkald, der er på hold, sættes en eventuelt anden aktiv samtale automatisk på hold.

Søgning efter kontakter

Hvordan søger jeg efter kontakter?Q.

Du kan bruge Microsoft Office Communicator-vinduet til at søge efter kontakter.A.

Du kan også bruge dialogboksen Vælg kontakter til at søge efter kontakter, når du udfører følgende opgaver:

• omstilling af et opkald til en kontakt

• søgning efter en kontakt, der skal føjes til et aktivt konferenceopkald
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• angivelse af en kontakt, som opkald skal viderestilles til

Hvordan søger jeg efter kontakter i dialogboksen Vælg kontakter?Q.

A. 1 Indtast navnet på kontakten i søgefeltet.

Der søges estimerende i dine seneste kontakter. Resultaterne af søgningen vises på søgeresultatlisten.

2 Hvis der ikke findes nogen forekomster, skal du trykke på Retur, eller vælg linket Søg i firmatelefonbogen efter for at søge
i din firmatelefonbog.

Omstilling, parkering, holdning og viderestilling

• Omstilling af opkald

• Parkering af opkald

• Sætte opkald på hold

• Viderestilling af opkald

Omstilling af opkald

Hvordan omstiller jeg et opkald?Q.

A. 1

Vælg pil ned i i konversationsvinduet.

2 Vælg Omstil til ➤ Kontakt, og brug dialogboksen Vælg kontakter til at søge efter kontakten

3 Vælg kontakten, og vælg Omstil.

Hvis kontakten har mere end ét nummer i firmatelefonbogen, kan du vælge det nummer, du vil omstille opkaldet
til.

Du kan også indtaste det nummer, du vil omstille til, i søgefeltet og vælge Omstil.

4 Når kontakten svarer, skal du vælge Omstil.

Hvordan omstiller jeg et opkald til min mobiltelefon eller til en anden af mine telefoner?Q.

A. 1

Vælg pil ned i i
konversationsvinduet.

2 Vælg Omstil til ➤ Fjerndestination.
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Hvordan angiver jeg en mobiltelefon eller en anden telefon, der skal omstilles til?Q.

Du angiver din mobiltelefon som din fjerndestination. En fjerndestination henviser til enhver anden enhed, som du kan modtage
indgående opkald til dit arbejdsnummer på.

A.

Angiv din fjerndestination i Cisco Unified Communications Manager-brugerindstillinger. Log på Brugerindstillinger, og vælg
Brugerindstillinger ➤ Mobilitetsindstillinger ➤ Fjerndestination.

Hvis du vil omstille et opkald til en fjerndestination, skal Cisco Unified Communications Integration være indstillet til at bruge
computeren til telefonopkald.

Du skal også have den relevante konfiguration i Cisco Unified Communications Manager. Kontakt systemadministratoren, hvis
du vil kunne omstille opkald til en fjerndestination.

Parkering af opkald

Hvordan parkerer jeg et opkald?Q.

A. 1

Vælg pil ned i i konversationsvinduet.

2 Vælg Parker opkald i menuen.

Konversationsvinduet viser et telefonnummer. Noter dette nummer. Konversationsvinduet forbliver åbent i kort tid, efter du
har parkeret opkaldet.

3 Ring til nummeret fra den telefon, du vil fortsætte opkaldet fra.

Hvad sker der, når jeg parkerer et opkald?Q.

Opkaldet sættes på hold, og systemet giver dig et nummer, som du kan indtaste fra en anden telefon for at fortsætte opkaldet.A.

Hvis du ikke tager et opkald, du har parkeret, modtager du et andet opkald med forbindelse til kalderen på den telefon, du parkerede
opkaldet fra.

Hvis du parkerer et opkald på bordtelefonen, når Cisco Unified Communications Integration er indstillet til at bruge bordtelefonen
til telefonopkald, vises der ingen parkeringsnumre i Cisco Unified Communications Integration-ruden nederst i Microsoft Office
Communicator-vinduet. Du skal læse parkeringsnummeret fra bordtelefonen.

Sætte opkald på hold

Hvordan kan jeg sætte et opkald på hold, eller genoptage et opkald?Q.

A. 1 Marker opkaldet i konversationsvinduet.

Opkaldet vises fremhævet.

2

Hvis du vil sætte et opkald på hold, skal du placere markøren over og vælge

.
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Hvis du vil genoptage et opkald, skal du placere markøren over , og vælge .

Viderestilling af opkald

Hvordan viderestiller jeg mine opkald?Q.

Du kan konfigurere Cisco Unified Communications Integration til at viderestille dine opkald til en af følgende:A.

• din talemeddelelsestjeneste.

• et af dine andre telefonnumre i firmatelefonbogen.

• en anden kontakt i firmatelefonbogen.

• et telefonnummer, du angiver.

Hvis du vil konfigurere Cisco Unified Communications Integration til at viderestille dine opkald, skal du udføre følgende trin.

1
Vælg i Cisco Unified Communications Integration-ruden.

2 Vælg Opkald, og marker Viderestil mine opkald til.

3 Vælg en af følgende indstillinger:

BeskrivelseIndstilling

Viderestiller dine opkald til din talemeddelelsestjeneste.Min voicemail

Viderestiller dine opkald til et af dine andre telefonnumre, der er gemt i firmatelefonbogen.Et af mine andre
telefonnumre Vælg telefonnummeret på denne liste.

Viderestiller dine opkald til en anden kontakt eller til et opkald, du angiver.En anden kontakts
nummer Vælg Tilføj, og brug dialogboksen Vælg kontakter til at søge efter en kontakt. Vælg kontakten, og

vælgVælg. Hvis kontakten har mere end ét nummer i firmatelefonbogen, kan du vælge det nummer,
du vil viderestille dine opkald til.

Du kan også bruge tastaturet til at angive et nummer.

Hvis du tidligere har angivet en anden kontakt eller et andet nummer, som dine opkald skal viderestilles
til, vises den kontakt i stedet for labellen En anden kontakt eller et andet nummer.

4 Vælg OK.

Ikonet vises i statuslinjen i Cisco Unified Communications Integration-ruden.

Opkald fra programmer
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Hvordan placerer jeg et opkald fra et program?Q.

Du kan ringe til et nummer eller en kontakt fra nogle programmer på følgende måde:A.

• Fra et nummer i et program: Vælg og marker telefonnummeret i programmet. Højreklik, og vælg Opkald. Du kan også
vælge Opkald med rediger for at redigere telefonnummeret og derefter ringe.

• Fra en kontakt i et program: Højreklik på kontakten, og vælg Flere handlinger ➤ Opkald [telefon]. Du kan også vælge
Flere handlinger ➤ Opkald med rediger for at redigere telefonnummeret og derefter ringe.

•
Fra udklipsholderen: Kopier det nummer, du vil ringe til, til udklipsholderen. Vælg i området til hurtig start på
proceslinjen, og vælg OK.

Hvordan placerer jeg et videoopkald fra et program?Q.

Du kan placere et videoopkald til et nummer eller en kontakt fra nogle programmer på følgende måde:A.

• Fra et nummer i et program: Vælg og marker telefonnummeret i programmet. Højreklik, og vælg Opkald med rediger.
Marker Send video med opkald, og vælg OK.

• Fra en kontakt i et program: Højreklik på kontakten, og vælg Flere handlinger➤Opkaldmed rediger. Marker Send video
med opkald, og vælg OK.

•
Fra udklipsholderen: Kopier det nummer, du vil ringe til, til udklipsholderen. Vælg i området til hurtig start på
proceslinjen. Marker Send video med opkald, og vælg OK.

Fra hvilke programmer kan jeg ringe til et nummer eller en kontakt?Q.

Du kan ringe til et nummer fra Internet Explorer, Mozilla Firefox og Microsoft Excel, PowerPoint, og Word.A.

Du kan ringe til en kontakt fra Microsoft Outlook og Sharepoint.

Hvorfor kan jeg ikke ringe til numre eller kontakter fra mine programmer?Q.

Du kan placere opkald fra nogle programmer, hvis click-to-call-funktionen er tilgængelig i din konfiguration af Cisco Unified
Communications Integration til Microsoft Office Communicator. Spørg administratoren, om denne funktion er tilgængelig.

A.

Videoopkald

• Placering af videoopkald

• Afsendelse og modtagelse af video

Placering af videoopkald

Hvordan placerer jeg et videoopkald?Q.

Højreklik på kontakten på Microsoft Office Communicator-kontaktlisten eller i online-meddelelsesvinduet, og vælg Placer et
videoopkald i pop op-menuen.

A.
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Hvis kontakten har mere end ét nummer i firmatelefonbogen, vises en dialogboksen. Vælg det nummer, der skal ringes op til, i
dialogboksen.

Du kan også bruge en kontakt nederst i denne dialogboks til at placere et lydopkald i stedet for et videoopkald. Standardindstillingen
for denne kontakt afhænger af dine videoindstillinger.

Er der en anden måde at placere videoopkald på?Q.

Indtast det nummer, du vil ringe til, i Microsoft Office Communicator-søgefeltet. Nummeret vises i boksen med søgeresultater.
Højreklik på kontakten, og vælg Placer et videoopkald i pop op-menuen.

A.

Hvordan udvider jeg mit videoopkald til fuld skærm?Q.

Vælg øverst til højre på videoskærmen. Hvis du vil gendanne visningen af videoopkaldet til konversationsvinduets størrelse,

skal du vælge .

A.

Afsendelse og modtagelse af video

Hvordan stopper jeg afsendelse af video fra mit kamera i et aktivt opkald?Q.

Vælg .A.

Ikonet vises.

Hvis du vil genstarte afsendelse af video fra dit kamera, skal du vælge .

Hvordan sender jeg video med alle mine opkald?Q.

A. 1
Vælg i CiscoUnifiedCommunications Integration-ruden.

2 Vælg Video, og marker Vis videoen automatisk.

Hvordan kan jeg forbedre min internetforbindelses videokvalitet?Q.

Afhængigt af, hvordan dit Cisco Unified Communications-system er konfigureret, kan du vælge indstillinger, der forbedrer
videokvaliteten.

A.

1
Vælg i Cisco Unified Communications Integration-ruden.

2 Vælg Video.
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3 Brug skyderen til at angive den ønskede balance mellem videokvalitet og computerens ydeevne.

Konferenceopkald

• Placering af et konferenceopkald

• Fjernelse af deltagere og afslutning af konferenceopkald

Placering af et konferenceopkald

Hvilke trin skal jeg følge for at få et konferenceopkald i gang?Q.

Hvis du vil køre et konferenceopkald med to eller flere personer, skal du udføre følgende opgaver:A.

1 Vælg kontakterne, og placer opkaldet for at starte konferenceopkaldet.

2 Ring til konferenceopkaldets deltagere, og føj dem til konferenceopkaldet.

3 (Valgfrit) Føj deltagere til det aktive konferenceopkald.

4 (Valgfrit) Fjern deltagere fra det aktive konferenceopkald.

5 Afslut konferenceopkaldet.

Hvordan starter jeg et konferenceopkald?Q.

A. 1 Vælg de kontakter, du vil medtage i konferenceopkaldet i Microsoft Office Communicator-vinduet.

2 Udfør en af følgende handlinger:

• Lydopkald: Højreklik på kontakterne, og vælg Placer et opkald.

• Lyd- og videoopkald: Højreklik på kontakterne, og vælg Placer et videoopkald.

•
Træk kontakterne, og slip dem på .

Konferenceopkaldet vises i konversationsvinduet. Konversationsvinduet viser en liste over deltagerne.

Hvis du føjer en tredje person til et aktivt opkald, ringes der automatisk til den person. Ellers skal du ringe til hver enkelt af
konferenceopkaldets deltagere og derefter føje dem til konferencen.

Hvis de starter et videokonferenceopkald, skal mindst to af de første tre deltagere, der ringes til, være i stand til at sende og
modtage video. Hvis det ikke er tilfældet, kan du ikke føje video til opkaldet, efter opkaldet er startet.

Hvordan føjer jeg de personer, jeg har valgt, til konferenceopkaldet?Q.

A. 1 Vælg Opkald for deltageren på deltagerlisten.

Når deltageren svarer, kan du tale med vedkommende.

2 Udfør en af følgende handlinger:
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Vælg Deltag for deltageren.•

Deltageren føjes til konferenceopkaldet. Hvis deltageren er den første, der ringes til, sættes opkaldet til deltageren på
hold, indtil en anden deltager tilslutter sig.

• Hvis du ikke vil føje deltageren til konferenceopkaldet, skal du vælge Fjern for deltageren.

3 Gentag trin 1 og 2 for at ringe til andre deltagere i konferenceopkaldet.

Hvordan føjer jeg flere personer til et aktivt konferenceopkald?Q.

Hvis du er i gang med et telefonopkald eller et konferenceopkald, kan du føje andre kontakter til de aktuelle deltagere i et
konferenceopkald.

A.

• Træk deltageren: Træk kontakter fraMicrosoft Office Communicator-vinduet til posten for opkaldet eller konferenceopkaldet
i vinduet for aktive konversationer.

• Søg efter og vælg en kontakt, eller indtast et nummer for at ringe, på følgende måde:

1

Vælg pil ned i i konversationsvinduet.

2 Vælg Konference med ➤ Kontakt.

3 Udfør en af følgende handlinger i dialogboksen Vælg kontakter:

• Søg efter kontakten, og vælg kontakten.

• Indtast det nummer, du vil ringe til, i søgefeltet.

• Vælg tastaturikonet, og indtast det nummer, du vil ringe til, i tastaturdialogboksen.

4 Vælg Tilføj deltagere.

Hvis kontakten har mere end ét nummer i firmatelefonbogen, kan du vælge det nummer, du vil ringe til kontakten på.

Fjernelse af deltagere og afslutning af konferenceopkald

Hvordan fjerner jeg nogen fra et konferenceopkald?Q.

Du kan fjerne en deltager fra et konferenceopkald, før deltageren tilslutter sig konferenceopkaldet. Når en deltager er i et
konferenceopkald, kan du ikke fjerne deltageren.

A.

Hvis du vil fjerne en deltager, skal du højreklikke på deltageren og vælge Fjern fra konference.

Hvordan afslutter jeg et konferenceopkald?Q.

Vælg i konversationsvinduet.A.

Når du ringer til konferenceopkaldets deltagere for at føje dem til konferenceopkaldet, taler du med deltagerne, før du føjer dem
til konferencen. Du kan ikke afslutte konferenceopkaldet under denne del af konferenceopkaldet.
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Møder

Hvad er forskellen på et møde og et konferenceopkald?Q.

På et møde kan du tale med og dele dokumenter med en eller flere personer.A.

Et møde kan omfatte et fælles visuelt rum, der vises i en browser, hvor du kan dele dokumenter, programmer eller din desktop
med deltagerne. Et møde kan også omfatte video af dig og andre deltagere.

Et konferenceopkald er et telefonopkald, hvor du kan tale med to eller flere personer. Det omfatter ikke et fælles visuelt rum. Det
omfatter lyd og kan også omfatte video.

Hvordan starter jeg et møde?Q.

A. 1 Vælg de kontakter, du vil medtage i konferenceopkaldet i Microsoft Office Communicator-vinduet.

2 Højreklik på kontakterne, og vælg derefter Start møde.

3 (Valgfrit) Angiv en adgangskode, som kontakter skal indtaste for at få adgang til mødet.

Du og de kontakter, du har valgt, modtager en online-meddelelse i Microsoft Office Communicator. Online-meddelelsen
indeholder en URL, som dine kontakter kan bruge til at få adgang til mødet. Hvis det er dig, der har startet mødet, starter
systemet automatisk mødet og føjer dig til det.

Jeg deltager i et konferenceopkald og vil dele et dokument. Hvordan starter jeg et møde?Q.

A. 1

Vælg pil ned i i konversationsvinduet.

2 Vælg Start et møde.

Der vises en dialogboks, som typisk bruges til at få mødet til at ringe dig op.

Du kan ignorere denne dialogboks, da du allerede deltager i konferenceopkaldet.

Hvordan deltager jeg i et møde?Q.

Når du er blevet inviteret til et møde, modtager du en online-meddelelse i Microsoft Office Communicator. Online-meddelelsen
indeholder en URL, som dine kontakter kan bruge til at få adgang til mødet.

A.

Hvis mødet kræver en adgangskode, indeholder online-meddelelsen også adgangskoden.

Hvis du vil deltage i mødet, skal du vælge URL'en eller sætte den ind i en webbrowser.

Hvis Cisco Unified Communications Integration kører uafhængigt af Microsoft Office Communicator, modtager du en e-mail i
stedet for en online-meddelelse.

Der kan optræde et understregningstegn (_) før mødets URL. Når du markerer URL'en, så du kan
sætte den ind i webbrowseren, skal du udelade understregningstegnet.

Bemærk
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Voicemail

• Brugernavn og adgangskode til voicemail

• Ny talemeddelelse

• Afspilning af talemeddelelser

• Visuel voicemail

Brugernavn og adgangskode til voicemail

Jeg kan se en advisering om manglende voicemail-akkreditiver. Hvad skal jeg gøre?Q.

Dit brugernavn og din adgangskode til voicemail er muligvis ukorrekte. Indtast korrekt brugernavn og adgangskode til voicemail.A.

Hvordan indtaster jeg brugernavn og adgangskode til voicemail?Q.

A. 1
Vælg i Cisco Unified Communications Integration-ruden.

2 VælgKonti, og indtast brugernavn og adgangskode under gruppetitlenVoicemail.

Ny talemeddelelse

Hvordan kan jeg vide, om jeg har nye talemeddelelser?Q.

Cisco Unified Communications Integration-ruden viser forskellige voicemail-ikoner afhængigt af konfigurationen af
talemeddelelsestjenesten.

A.

BeskrivelseIkon

Du har nye talemeddelelser. Antallet af nye meddelelser vises på ikonet. Vælg knappen for at få vist
dine meddelelser i visuel voicemail.

Antallet af nyemeddelelser vises også i dialogboksenKonversationshistorik. Vælg i Cisco Unified
Communications Integration-ruden. Antallet af nyemeddelelser vises i titlen på fanen Talemeddelelser.

Du har ingen nye talemeddelelser.

Du har nye talemeddelelser. Vælg knappen for at ringe til din talemeddelelsestjeneste.

Hvad er en ulæst meddelelse?Q.

En ulæst meddelelse er en meddelelse, som du ikke har lyttet til endnu. Meddelelser, som du ikke har lyttet til, vises med fed skrift.A.
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Afspilning af talemeddelelser

Hvordan får jeg adgang til mine talemeddelelser?Q.

A. • Vælg i Cisco Unified Communications Integration-ruden. Hvis du har nyemeddelelser, vises antallet af nye meddelelser
på ikonet.

•
Fra konversationshistorikken: Vælg , og vælg fanen Talemeddelelser.

Hvordan afspiller jeg mine talemeddelelser?Q.

Du kan lytte til dine talemeddelelser på følgende måder:A.

• Visuel voicemail: Åbner et vindue, der viser en visuel repræsentation af dine talemeddelelser. Dette vindue viser dine
talemeddelelser ligesom dine e-mail-meddelelser: Nyemeddelelser vises med fed skrift, meddelelser, der haster, har udråbstegn
(!) osv. Du kan bruge det visuelle voicemail-vindue til at afspille, midlertidigt stoppe, spole frem og tilbage i og slette dine
meddelelser.

• Lyd-voicemail: Placerer et opkald til din talemeddelelsestjeneste. Du kan følge lydinstrukserne for at lytte til og interagere
med dine meddelelser.

Visuel voicemail

Hvordan skifter jeg fra visuel voicemail til lyd-voicemail?Q.

A. 1
Vælg i Cisco Unified Communications Integration-ruden.

2 Vælg Generelt og derefter en af følgende indstillinger:

BeskrivelseIndstilling

Åbner et vindue, der viser en visuel repræsentation af dine talemeddelelser. Du kan bruge dette vindue
til at afspille, midlertidigt stoppe, spole frem og tilbage i og slette dine meddelelser.

Åbn
konversationshistorik
for at vise mine
talemeddelelser

Placerer et opkald til din talemeddelelsestjeneste. Du kan følge lydinstrukserne for at lytte til og
interagere med dine meddelelser.

Kald min
voicemail-tjeneste

Hvordan arbejder jeg med mine meddelelser i visuel voicemail?Q.

A. • Afspil en meddelelse: Dobbeltklik på meddelelsen. Du kan også vælge ud for meddelelsen.

• Stop en meddelelse midlertidigt: Vælg ud for meddelelsen.

• Spol frem eller tilbage i en meddelelse: Vælg det ønskede punkt i meddelelsens statuslinje for at spole frem eller tilbage i
meddelelsen til det punkt.

• Slet en meddelelse: Højreklik på meddelelsen, og vælg Slet i pop op-menuen. Du kan også markere meddelelsen og trykke
på tasten Slet.
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Hvilke andre opgaver kan jeg udføre i visuel voicemail?Q.

A. • Marker en meddelelse som en ny meddelelse: Højreklik på meddelelsen, og vælgMarker som ny i pop op-menuen.

• Identificer en meddelelse, som jeg ikke har lyttet til, eller en ny meddelelse: Meddelelser, som du ikke har lyttet til, vises
med fed skrift.

• Vis kun bestemte meddelelser: Vælg den ønskede indstilling på rullelisten Vis. Vælg f.eks. Nye for kun at få vist nye
meddelelser.

• Juster lydstyrken: Brug kontrolelementet for lydstyrke øverst til højre i vinduet for at justere lydstyrken ved afspilning af
talemeddelelser.

• Ring til din lyd-voicemail: Vælg Kald voicemail for at placere et opkald til din talemeddelelsestjeneste. Du kan følge
lydinstrukserne for at lytte til og interagere med dine meddelelser.

Hvordan sletter jeg en meddelelse i visuel voicemail?Q.

Når du sletter en meddelelse, flyttes meddelelsen til en mappe for slettede meddelelser. Når du har flyttet en meddelelse til denne
mappe, kan du gendanne meddelelsen til din liste over talemeddelelser. Du kan også slette alle slettede meddelelser permanent.

A.

• Slet en meddelelse: Højreklik på meddelelsen, og vælg Slet i pop op-menuen. Du kan også markere meddelelsen og trykke
på tasten Slet.

• Gendan en slettet meddelelse: Vælg Slettede på rullelisten Vis. Højreklik på den meddelelse, du vil gendanne, og vælg
Gendan post i pop op-menuen.

• Slet en meddelelse permanent: Vælg Slettede på rullelisten Vis. Højreklik på meddelelsen, og vælg Slet post permanent i
pop op-menuen.

Afhængigt af, hvordan Cisco Unified Communications Integration er konfigureret, kan du muligvis ikke gendanne en slettet
meddelelse eller slette en meddelelse permanent.

Skift af tilstand

Hvad er forskellen på at bruge computeren til telefonopkald og at bruge bordtelefonen?Q.

Cisco Unified Communications Integration kan køre fra computeren eller fra bordtelefonen. Når Cisco Unified Communications
Integration kører fra computeren, bruger du computeren til at placere og modtage opkald. Når Cisco Unified Communications
Integration kører fra bordtelefonen, bruger du telefonen til at placere og modtage opkald.

A.

Når du bruger bordtelefonen til telefonopkald, er følgende funktioner ikke tilgængelige:

• Omstil et opkald til din mobiltelefon eller til en anden telefon.

• Vis den nye indikator for talemeddelelser i Cisco Unified Communications Integration-ruden.

• Slå lyden fra mikrofonen.

• Juster lydstyrken for den lyd, du modtager.

• Videoopkald på computeren.

• Desuden vises opkald, som du placerer med bordtelefonen, ikke i konversationshistorien.
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Hvordan skifter jeg mellem at bruge computeren til telefonopkald og at bruge bordtelefonen?Q.

Vælg eller i Cisco Unified Communications Integration-ruden. Den knap, der vises i Cisco Unified Communications
Integration-ruden, afhænger af, om du i øjeblikket bruger computeren til telefonopkald eller bruger bordtelefonen.

A.

BeskrivelseKnap

Du bruger din computer til telefonopkald. Vælg denne knap for at skifte til at bruge bordtelefonen.

Du bruger bordtelefonen til telefonopkald. Vælg denne knap for at skifte til at bruge computeren.

Kan jeg placere opkald, mens jeg skifter fra computeren til bordtelefonen?Q.

Nej. Telefonfunktionerne i Cisco Unified Communications Integration er utilgængelige, mens der skiftes fra computer til bordtelefon
eller fra bordtelefon til computer.

A.

Valg af telefoner

Hvorfor skal jeg vælge en telefon?Q.

Hvis du har mere end én bordtelefon, kan du vælge, hvilken bordtelefon der skal fungere med Cisco Unified Communications
Integration. Hvis du f.eks. har en bordtelefon på dit kontor på arbejdet og en anden på dit hjemmekontor, kan du vælge, hvilken
bordtelefon der fungerer med Cisco Unified Communications Integration.

A.

Derefter kan du bruge Cisco Unified Communications Integration til at udføre telefonfuktioner på bordtelefonen. Du kan f.eks.
brugeCisco Unified Communications Integration til at sætte et opkald på hold, omstille et opkald, afslutte et opkald osv.

Ligeledes kan du, hvis du har mere end ét telefonprogram på computeren, vælge, hvilket telefonprogram Cisco Unified
Communications Integration skal fungere med.

Hvordan vælger jeg en telefon?Q.

A. 1 Hvis du vil vælge en bordtelefon, skal du sørge for, at Cisco Unified Communications Integration er angivet til at bruge en
bordtelefon til telefonopkald.

2
Vælg i Cisco Unified Communications Integration-ruden.

3 Vælg Opkald.

4 Brug dialogboksen Cisco UC-indstillinger til at vælge, den ønskede telefon.

Hvis du vælger en bordtelefon, der deler en linje, kan du vælge den ønskede linje.

Hvorfor står Cisco IP Communicator på min liste over enheder, når jeg bruger min bordtelefon til telefonopkald?Q.

Cisco IP Communicator behandles som en bordtelefon af dit Cisco Unified Communications-system, så den vises på din liste over
enheder, når du bruger din bordtelefon til telefonopkald, men ikke når du bruger din computer til telefonopkald.

A.
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Online-meddelelser

Hvordan sender jeg en online-meddelelse til en anden deltager i en telefonsamtale?Q.

A. 1

Vælg pil ned i i konversationsvinduet.

2 Vælg Send en online-meddelelse.

Du skal muligvis vælge online-meddelelsesvinduet, før du begynder at indtaste din meddelelse.

Kan jeg sende en online-meddelelse til deltagere i et konferenceopkald?Q.

Ja, du kan sende online-meddelelser til en deltager, som du har valgt, eller til alle deltagere.A.

BeskrivelseDeltagere

En
1 Højreklik på deltageren i konferenceopkaldet i konversationsvinduet.

2

Vælg pil ned i i konversationsvinduet.

3 Vælg Send en online-meddelelse.

Alle
1

Vælg pil ned i i konversationsvinduet.

2 Vælg Start en online-meddelelse konference.

En online-meddelelse konference starter med alle deltagere, der kørerMicrosoft Office Communicator,
og som har aktiveret online-meddelelser. Hvis andre deltagere har aktiveret online-meddelelser, vises
der en meddelelse.

Du skal muligvis vælge online-meddelelsesvinduet, før du begynder at indtaste din meddelelse.

Konversationshistorik

• Udførelse af opgaver i din konversationshistorik

• Lagring af din konversationshistorik
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Udførelse af opgaver i din konversationshistorik

Hvilke hændelser kan jeg få vist i min konversationshistorik?Q.

A. • Opkald, som du placerer eller modtager, herunder opkald til din
talemeddelelsestjeneste.

• Opkald, som du ikke besvarer.

• Konferenceopkald, som du starter eller deltager i.

Hvordan får jeg vist min konversationshistorik?Q.

Vælg i Cisco Unified Communications Integration-ruden. Et tal på knappen angiver antallet af nye ubesvarede opkald.
A.

CiscoUnified Communications Integration kan kun bevare detaljer om ubesvarede opkald, hvis det kører. Hvis du har en bordtelefon,
og Cisco Unified Communications Integration ikke har kørt, kan der være en forskel mellem antallet af ubesvarede opkald på
bordtelefonen og på Cisco Unified Communications Integration-knappen.

Hvordan placerer jeg et opkald til en kalder i min konversationshistorik?Q.

Dobbeltklik på posten for kalderen i konversationshistorikken. Det nummer, som opkaldet er modtaget fra, ringes op.A.

Hvordan sender jeg en online-meddelelse til en kontakt i min konversationshistorik?Q.

BeskrivelseKontakterA.

Højreklik på kontakten, og vælg Send en online-meddelelse.En

Vælg kontakterne, højreklik på de valgte kontakter, og vælg Send en online-meddelelse.Mere end en

Du skal muligvis vælge online-meddelelsesvinduet, før du begynder at indtaste din meddelelse.

Hvordan starter jeg et konferenceopkald med kontakter i min konversationshistorik?Q.

A. • Vælg kontakterne i konversationshistorikken, højreklik på de valgte kontakter, og vælg Start
konferenceopkald.

• Find en konferencehændelse i konversationshistorikken, og dobbeltklik på hændelsen.

Hvordan får jeg vist kontaktkortet for en kalder i min konversationshistorik?Q.

Højreklik på kontakten, og vælg Vis kontaktkort.A.

Hvordan sletter jeg hændelser fra min konversationshistorik?Q.

Du kan slette hændelser fra din konversationshistorik på samme måde, som når du sletter talemeddelelser i visuel voicemail.A.

Lagring af din konversationshistorik

Hvor gemmes min konversationshistorik?Q.
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Din konversationshistorik gemmes på den computer, som du logger på Cisco Unified Communications Integration med. Du kan
også angive en indstilling, så din konversationshistorik gemmes i Microsoft Outlook. Hvis du vælger denne indstilling, gemmes

A.

din konversationshistorik i mappen Konversationshistorik. Hvis du ikke har Microsoft Outlook åben, gemmes din
konversationshistorik i indbakken.

Hvordan angiver jeg, hvor min konversationshistorik skal gemmes?Q.

A. 1
Vælg i Cisco Unified Communications Integration-ruden.

2 Vælg Generelt, og marker Gem konversationshistorik i
Outlook.

Fejlfindingsfunktioner

Hvad er en problemrapport?Q.

Hvis du støder på et problem med Cisco Unified Communications Integration, kan du oprette en problemrapport. Hvis du angiver
en beskrivelse af problemet, inkluderes dette i en automatisk genereret rapport.

A.

Rapporten indeholder logfiler fra din computer og gemmes på din desktop. Du kan sende denne fil til systemadministratoren, så
vedkommende nemmere kan analysere dit problem.

Det kan være en god ide at ændre logningsniveauet, før du opretter en problemrapport. Hvis du hæver logningsniveauet, kan du
give flere oplysninger til systemadministratoren.

Hvordan opretter jeg en problemrapport?Q.

A. 1 Vælg i titellinjen til Microsoft Office Communicator.

2 Vælg Værktøjer ➤ Opret problemrapport.

3 Læs aftalen om beskyttelse af personlige oplysninger i vinduet Problemrapporteringsværktøj, og marker afkrydsningsfeltet
Aftale om beskyttelse af personlige oplysninger.

4 Angiv en beskrivelse af problemet i tekstfeltet Problembeskrivelse.

5 Vælg Opret rapport.

Der gemmes en kopi af rapporten på din desktop.

Hvordan får jeg vist forbindelsesstatistikker for det aktuelle opkald?Q.

Når du bruger computeren til telefonopkald, kan du få vist statistikker om, hvordan lyd- og videotrafik for det aktive opkald sendes
og modtages.

A.

1

Vælg pil ned i i konversationsvinduet.

2 Vælg Forbindelsesstatistikker.

3 Vælg Luk, når du er færdig med visningen af dine opkaldsstatistikker.
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Hvordan får jeg vist statussen for mine forbindelser til servere?Q.

Du kan få vist statussen for de servere, der er omfatte af Cisco Unified Communications-systemet. Hvis du f.eks. ikke kan få
adgang til dine talemeddelelser, kan du kontrollere statussen for dine voicemail-servere

A.

1 Vælg i titellinjen til Microsoft Office Communicator.

2 Vælg Værktøjer ➤ Serverstatus og adviseringer.

Hvis du vil have vist detaljer om nogen af kategorierne af serverstatusoplysninger, skal du vælge den højre pil for kategorien.
Hvis du vil skjule detaljerne, skal du vælge pilen igen.

3 Vælg Luk, når du er færdig.

Hvordan får jeg vist mine systemadviseringer?Q.

Du kan få vist adviseringer, som Cisco Unified Communications-systemet sender til Cisco Unified Communications Integration.A.

1 Vælg i titellinjen til Microsoft Office Communicator.

2 Vælg Værktøjer ➤ Serverstatus og adviseringer.

3 Vælg fanen Adviseringer.

4 Vælg Luk, når du er færdig.

Hvordan starter og stopper jeg Cisco Unified Communications Integration?Q.

Ind i mellem kan systemadministratoren bede dig om at starte eller stoppe Cisco Unified Communications Integration, så der kan
udføres teknisk fejlfinding.

A.

Når du stopper Cisco Unified Communications Integration, forsvinder Cisco Unified Communications Integration-ruden. Når du
starter Cisco Unified Communications Integration igen, vises Cisco Unified Communications Integration-ruden igen.

1 Vælg i titellinjen til Microsoft Office Communicator.

2 Vælg Værktøjer ➤ Start Cisco UC eller Værktøjer ➤ Stop Cisco UC.

Hvordan angiver jeg mit logningsniveau?Q.

Hvis du har problemer med Cisco Unified Communications Integration, skal du muligvis hæve dit logningsniveau, så der registreres
mere detaljerede oplysninger.

A.

1
Vælg i Cisco Unified Communications Integration-ruden.

2 Vælg Generelt, og vælg derefter det ønskede logføringsniveau på listen Logningsniveau.

Emner i fejlfinding

• Video
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• Systemmeddelelser

• Kontaktoplysninger

• Møder

Video

Hvordan kontrollerer jeg, at jeg sender video i HD-kvalitet (high-definition)?Q.

Se på den video, du sender under opkaldet. Hvis videoen tilsyneladende ikke er HD, skal du kontrollere videostatistikkerne for
opkaldet på følgende måde:

A.

1 Placer et videoopkald.

2

Vælg pil ned i i konversationsvinduet.

3 Vælg Forbindelsesstatistikker.

4 Vælg fanen Videostatistikker.

Hvis codec-højden og -bredden ikke svarer til følgende værdier, sender du ikke HD:

VærdiFelt

720Codec-højde

1280Codec-bredde

Hvorfor sender jeg ikke HD-video?Q.

Hvis du ikke sender HD-video, skal du udføre følgende kontrol:A.

1 Sørg for, at du bruger et HD-videokamera.

2 Sørg for, at din computer opfylder kravene til behandling af HD-video.

3 Sørg for, at den person, du ringer til, har en computer, der kan modtage HD-video.

4
Vælg , og vælgVideo. Flyt skyderen til enden af den side med den bedste videokvalitet.

Hvis du stadig ikke sender HD-video, skal du kontakte systemadministratoren.

Systemmeddelelser

Jeg har valgt ikke at få vist nogle systemmeddelelser. Hvordan får jeg dem vist igen?Q.

Når du arbejder med Cisco Unified Communications Integration, vises forskellige systemmeddelelser. Nogle af meddelelserne
kan du vælge ikke at få vist igen. Hvis du f.eks. sletter en hændelse fra din konversationshistorik, vises en bekræftelsesmeddelelse.
Du kan markere Vis ikke denne meddelelse igen på meddelelsen.

A.
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Hvis du har valgt ikke at få vist nogle meddelelser, kan du nulstille systemmeddelelserne, så de meddelelser vises igen.

1
Vælg i Cisco Unified Communications Integration-ruden.

2 Vælg Generelt, og vælg derefter Nulstil systemmeddelelser.

Kontaktoplysninger

Der mangler kontaktoplysninger hos deltagere i konferenceopkald. Hvad skal jeg gøre?Q.

I Cisco Unified Communications Integration til Microsoft Office Communicator kan dine kontaktoplysninger komme fra to kilder:A.

• Active Directory- eller Office Communications Server (OCS)-adressebog

• Firmatelefonbogs- eller Lightweight Directory Access Protocol (LDAP)-server

Hvis du ikke indtaster korrekt brugernavn og adgangskode til firmatelefonbogs- eller LDAP-serveren, kan du opleve følgende
problemer:

• Der mangler kontaktoplysninger hos deltagere i konferenceopkald.

• Der mangler oplysninger om tilgængelighedsstatus for kontakter i konversationshistorikken.

•
Når du trækker og slipper en kontakt til , placeres opkaldet ikke.

Hvis du oplever disse problemer, skal du indtaste korrekt brugernavn og adgangskode til firmatelefonbogen.

Hvordan indtaster jeg mit brugernavn og min adgangskode til firmatelefonbogen?Q.

A. 1
Vælg i Cisco Unified Communications Integration-ruden.

2 VælgKonti, og indtast brugernavn og adgangskode under gruppetitlenFirmatelefonbog.

Møder

Hvorfor er mødefunktionen utilgængelig?Q.

Når du prøver at starte et møde, vises der muligvis en meddelelse om, at denne funktion er utilgængelig. Hvis du oplever dette
problem, skal du indtaste korrekt mødebrugernavn og -adgangskode. Brugernavnet og adgangskoden giver dig mulighed for at
bruge den server, der administrerer møder.

A.

Mødefunktionen er utilgængelig. Hvordan indtaster jeg mødebrugernavn og -adgangskode?Q.

A. 1
Vælg i Cisco Unified Communications Integration-ruden.

2 VælgKonti, og indtast brugernavn og adgangskode under gruppetitlenMøder.
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