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Veelgestelde vragen

Wat is Cisco Unified Communications Integration for Microsoft Office Communicator?Q.

Cisco Unified Communications Integration forMicrosoft Office Communicator voegt een paneel onder in uw venster vanMicrosoft
Office Communicator toe, waarmee u de volgende taken kunt uitvoeren:

A.

• Telefoongesprekken plaatsen en ontvangen, waaronder videogesprekken met HD-videobeelden.

• Telefonische vergaderingen tot stand brengen, gesprekken doorverbinden, gesprekken parkeren en gesprekken doorschakelen.

• Vergaderingen starten om met een of meer mensen te spreken en documenten met hen uit te wisselen.

• Uw voicemailberichten visueel openen.

• De functie Click to Call gebruiken om telefoongesprekken en videogesprekken te starten vanuit andere toepassingen.

De volgende illustratie toont het paneel onder in uw venster van Microsoft Office Communicator (zie item 1).

Onthoud dat mogelijk niet alle functies van Cisco Unified Communications Integration beschikbaar zijn op uw systeem.

Lees deze veelgestelde vragen voor meer informatie over Cisco Unified Communications Integration for Microsoft Office
Communicator.

Overzicht

• Knoppen en pictogrammen
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• Gespreksvenster

• Functies van Microsoft Office Communicator

• Online help

Knoppen en pictogrammen

Waarvoor zijn de knoppen in Cisco Unified Communications Integration?Q.

A.

BeschrijvingItemNummer

U kunt Cisco Unified Communications Integration vanaf dit paneel onder in het venster
van Microsoft Office Communicator gebruiken.

-1

Wanneer u een gesprek of videogesprek wilt starten, selecteert u een contactpersoon
in het venster van Microsoft Office Communicator en sleept u deze contactpersoon
vervolgens naar deze knop.

2

Wanneer u een telefonische vergadering wilt starten, selecteert u de contactpersonen
en sleept u deze vervolgens naar deze knop.

(Alleen als uw account is ingesteld op visuele voicemail) Selecteer deze knop om uw
berichten in visuele voicemail weer te geven of bel naar uw voicemailservice. Als u
nieuwe berichten hebt, wordt het aantal nieuwe berichten op de knop weergegeven.

,
3

Selecteer deze knop om uw voicemailservice te bellen. Als u geen nieuwe berichten
hebt, is deze knop grijs.

-

Deze knopwordt alleenweergegeven als aan alle onderstaande voorwaarden is voldaan:
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BeschrijvingItemNummer

• Uw account is niet ingesteld op visuele voicemail.

• U gebruikt uw computer voor telefoongesprekken.

• De optieWanneer ik de voicemailknop selecteer is ingesteld opMijn
voicemailservice bellen.

Selecteer deze knop voor een lijst met alle gesprekken die u hebt gestart, ontvangen
en gemist en telefonische vergaderingen waaraan u hebt deelgenomen. Een getal op
de knop geeft het aantal gemiste oproepen weer.

,
4

Selecteer deze om te schakelen van het gebruik van uw computer voor
telefoongesprekken naar het gebruik van uw bureautelefoon.

5

Selecteer deze om te schakelen van het gebruik van uw bureautelefoon voor
telefoongesprekken naar het gebruik van uw computer.

-

Selecteer deze om bepaalde eigenschappen van het gedraging van Cisco Unified
Communications Integration te wijzigen.

6

Selecteer deze om een toetsenblok te openen dat u kunt gebruiken om een nummer te
bellen.

7

De statusbalk bevindt zich onder in het paneel van Cisco Unified Communications
Integration. De statusbalk geeft uw gebruikers-id en indicatoren van de volgende
statussen weer:

Statusbalk-

• Gesprekken doorschakelen is ingeschakeld.

• Er is een fout opgetreden.

• Een bureautelefoon die een lijn met uw telefoon deelt, heeft een actief gesprek.

Wat betekenen de pictogrammen in de statusbalk?Q.

BeschrijvingPictogramA.

Een bureautelefoon die een lijn met uw telefoon deelt, heeft een actief gesprek.

Gesprekken doorschakelen is ingeschakeld. Selecteer dit pictogram als u de opties voor Gesprekken
doorschakelen wilt wijzigen.

Er is een fout opgetreden. Selecteer dit pictogram als u meer informatie wenst over de fout.

Gespreksvenster

Wat is het gespreksvenster?Q.
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Het gespreksvenster wordt weergegeven wanneer u een oproep beantwoordt, wanneer u een telefonische vergadering start of eraan
deelneemt en wanneer u uw voicemailservice belt.

A.

Het gespreksvenster geeft informatie weer over uw gesprekken, zoals de naam of het nummer van de beller en de lengte van het
gesprek. Het venster bevat ook een werkbalk, die u kunt gebruiken om met het actieve gesprek te werken.

Waarvoor zijn de knoppen in het gespreksvenster?Q.

A.

BeschrijvingItemNummer

Selecteer deze knop om een gesprek te beëindigen.1

Selecteer deze knop om een volumeregelaar weer te geven. Gebruik de volumeregelaar
om het volume waarop u geluid ontvangt te regelen voor de duur van het actieve

2

gesprek. Deze functie werkt alleen wanneer u uw computer gebruikt voor
telefoongesprekken.

Selecteer deze knop om uw geluid te dempen, zodat gesprekspartners in het actieve
gesprek u niet kunnen horen. Deze functie werkt alleenwanneer u uw computer gebruikt
voor telefoongesprekken.

3

Selecteer deze knop om het verzenden van video tijdens een actief gesprek te
onderbreken of te hervatten. Deze knop is alleen ingeschakeld als het actieve gesprek
een videogesprek is.

4
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BeschrijvingItemNummer

Selecteer deze knop om een toetsenblok te openen dat u kunt gebruiken om cijfers of
letters in te voeren. Gebruik dit toetsenblok om taken uit te voeren als het invoeren

5

van een pincode een wachtwoord van cijfers of om te communicerenmet toepassingen
met gebruikersinterfaces voor telefonie.

Selecteer deze knop om een gesprek in de wacht te plaatsen. Plaats de cursor op

en selecteer vervolgens .

6

Plaats de cursor op en selecteer vervolgens om het gesprek te hervatten.

-

Selecteer de vervolgkeuzepijl om een menu te openen waarin u kunt wijzigen hoe een
video in het gesprek wordt weergegeven, een telefonische vergadering te starten, een

7

gesprek door te schakelen of te parkeren, in de wacht te plaatsen of te hervatten, een
chatbericht te verzenden of een gesprek te beëindigen.

Selecteer deze om deweergave van uw videogesprek naar volledig scherm te vergroten.
Dit pictogramwordt weergegevenwanneer u naar uw videoweergave wijst en verdwijnt
na ongeveer twee seconden.

-

Selecteer deze om deweergave van uw videogesprek van volledig scherm te herstellen
tot de grootte van uw gespreksvenster. Dit pictogram wordt weergegeven wanneer u
naar uw videoweergave wijst en verdwijnt na ongeveer twee seconden.

-

Kan ik meer dan één gesprek tegelijk voeren?Q.

A.

Ja, dat kan. Wanneer u meer dan een gesprek hebt, worden alle gesprekken in het gespreksvenster weergegeven. De afbeelding
toont twee gesprekken met alleen audio, een van Asha Gupta en een van Alex Popov. Het niet-actieve gesprek staat in de wacht.
Het gesprek van Asha Gupta staat in de wacht.

Hoe kan ik het gesprek in de wacht actief maken?Q.

A. 1 Selecteer het gesprek in het gespreksvenster.
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2

Selecteer of om het gesprek te hervatten.

Het gesprek dat eerder actief was wordt in de wacht geplaatst.

Wanneer u een gesprek actief maakt, gebeurt het volgende:

• Gesprek dat nu actief is

◦ De werkbalk Gesprek wordt weergegeven onder de naam van
de beller.

◦ Het gesprek wordt in een lichtere grijze kleur weergegeven.

• Gesprek dat niet meer actief is

◦ De werkbalk gesprek verdwijnt.

◦ Het gesprek wordt automatisch in de wacht geplaatst.

Functies van Microsoft Office Communicator

Cisco Unified Communications Integration integreert met Microsoft Office Communicator. Welke functies van Microsoft Office
Communicator kan ik gebruiken?

Q.

Cisco Unified Communications Integration for Microsoft Office Communicator is nauw geïntegreerd met Microsoft Office
Communicator. U kunt de volgende functies van Microsoft Office Communicator gebruiken wanneer u Cisco Unified
Communications Integration gebruikt:

A.

• Beschikbaarheid

• Chatberichten

Online help

Hoe open ik de online help?Q.

A. 1 Selecteer in de titelbalk van Microsoft Office
Communicator.

2 Selecteer Extra ➤ Veelgestelde vragen over Cisco UC.

Aan de slag

• Headsets en videocamera's

• Aanmelden en starten
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• De toepassing Cisco Unified Communications Integration los gebruiken, onafhankelijk van Microsoft Office Communicator

Headsets en videocamera's

Hoe kan ik mijn headset of ander audioapparaat en mijn videoapparaat configureren?Q.

A. 1 Selecteer in de titelbalk van Microsoft Office Communicator.

2 Selecteer Extra ➤ Beeld en geluid instellen.

3 Selecteer Aangepast in de lijst Selecteer de luidspreker/microfoon of telefoon met luidspreker die u wilt gebruiken.

4 Selecteer de gewenste luidspreker en microfoon in de bijbehorende keuzelijsten.

5 Selecteer de videocamera in de bijbehorende keuzelijst. U kunt een voorbeeld bekijken van de weergave van uw videobeelden.

6 Selecteer Voltooien wanneer u de vereiste instellingen hebt opgegeven.

Wanneer moet ik mijn headset of ander audioapparaat configureren?Q.

Mogelijk moet u uw audioapparaat na een van de volgende handelingen configureren:A.

• U installeert Cisco Unified Communications Integration.

• U begint een audioapparaatmet CiscoUnified Communications Integration te gebruiken dat niet het momenteel geconfigureerde
apparaat is.

• U begint een nieuw audioapparaat met Cisco Unified Communications Integration te gebruiken.

Aanmelden en starten

Wat moet ik hebben voordat ik mij kan aanmelden bij Cisco Unified Communications Integration?Q.

U moet zich aanmelden bij Cisco Unified Communications Integration voordat u gesprekken kunt plaatsen, telefonische
vergaderingen kunt starten, enzovoort. Voordat u zich kunt aanmelden bij Cisco Unified Communications Integration, moet u de
volgende zaken hebben:

A.

• Een gebruikersaccount voor Microsoft Office Communicator

• Een gebruikersaccount voor Cisco Unified Communications Integration

• Als in het systeem beveiliging is geïmplementeerd voor het gebruik van de computer voor telefoongesprekken: de vereiste
autorisatiecode

Als u deze zaken niet hebt, neemt u contact op met de systeembeheerder.

Hoe kan ik mij aanmelden bij Cisco Unified Communications Integration?Q.

A. 1 Voer in het veld Gebruikers-id uw gebruikers-id in.

De standaardwaarde is uw gebruikersnaam voor Microsoft Office Communicator.

2 Voer in het veldWachtwoord uw wachtwoord in.
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3 (Optioneel) SchakelMijn gegevens onthouden in als u wilt dat Cisco Unified Communications Integration uw gebruikers-id
en wachtwoord onthoudt wanneer u zich de volgende keer aanmeldt.

4 Selecteer Aanmelden.

5 Als in het systeem beveiliging is geïmplementeerd voor het gebruik van de computer voor telefoongesprekken, gaat u als volgt
te werk:

a Voer in het veld Voer autorisatiereeks in uw autorisatiecode in

b Selecteer Aanmelden.

Hoe kan ik mij automatisch aanmelden bij Cisco Unified Communications Integration?Q.

U kunt Cisco Unified Communications Integration zo configureren dat u automatisch wordt aangemeld wanneer Microsoft Office
Communicator start. U moet het selectievakjeMijn gegevens onthouden inschakelen wanneer u zich aanmeldt als u wilt dat
Cisco Unified Communications Integration u automatisch aanmeldt.

A.

1
Selecteer in het paneel van Cisco Unified Communications Integration.

2 SelecteerAlgemeen en schakel vervolgens de optieAutomatisch aanmelden wanneer ik mij aanmeld bij Microsoft Office
Communicator in.

3 Selecteer OK.

Hoe kan ik Cisco Unified Communications Integration starten?Q.

Controleer of Cisco Unified Communications Integration for Microsoft Office Communicator op uw systeem is geïnstalleerd.A.

1 Start Microsoft Office Communicator.

2 Meld u aan bij Microsoft Office Communicator.

3 Meld u aan bij Cisco Unified Communications Integration.

Hoe kan ik mij afmelden bij Cisco Unified Communications Integration?Q.

A. 1 Selecteer in de titelbalk van Microsoft Office
Communicator.

2 Selecteer Extra ➤ Afmelden bij Cisco UC.

De toepassing Cisco Unified Communications Integration los gebruiken, onafhankelijk van Microsoft Office Communicator

Kan ik Cisco Unified Communications Integration gebruiken zonder Microsoft Office Communicator?Q.

Als de OCS (Microsoft Office Communications Server) niet werkt, kunt u Cisco Unified Communications Integration gebruiken
onafhankelijk van Microsoft Office Communicator.Functies van Microsoft Office Communicator, zoals beschikbaarheidsstatus
en chatberichten, zijn niet beschikbaar.

A.

Als OCS niet werkt tijdens een actief gesprek, wordt een bericht weergegeven. Cisco Unified Communications Integration wordt
in een apart venster weergegeven, waarna u weer gesprekken kunt plaatsen en ontvangen. Wanneer OCS opnieuw opstart, wordt
het paneel van Cisco Unified Communications Integration weer aan het venster van Microsoft Office Communicator gekoppeld.
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Gesprekken

• Gesprekken plaatsen

• Gespreksgedraging

• Zoeken naar contactpersonen

Gesprekken plaatsen

Hoe kan ik een gesprek plaatsen?Q.

Sleep de contactpersoon die u wilt bellen naar de knop .
A.

Als de contactpersoon meerdere telefoonnummers heeft in de adreslijst van het bedrijf, wordt een dialoogvenster weergegeven.
Selecteer in dit venster het nummer dat u wilt bellen.

U kunt ook de schakelknop onder in dit dialoogvenster gebruiken om aan te geven of u een videogesprek of een audiogesprek wilt
plaatsen. De standaardinstelling van deze schakelknop is afhankelijk van uw video-opties.

Kan ik ook op andere manieren een gesprek plaatsen?Q.

A. • Met de rechtermuisknop op een contactpersoon klikken: klik met de rechtermuisknop op de contactpersoon in de lijst met
contactpersonen inMicrosoft Office Communicator of in het chatberichtvenster. SelecteerGesprek starten in het pop-upmenu.

• Het zoekvak van Microsoft Office Communicator: voer in het zoekvak het telefoonnummer in dat u wilt bellen. Het nummer
wordt weergegeven bij de zoekresultaten. Selecteer Gesprek starten in het pop-upmenu.

• Het toetsenblok gebruiken: selecteer . Voer het telefoonnummer in dat u wilt bellen en selecteer vervolgens Bellen.

•
Via de gespreksgeschiedenis: Selecteer en dubbelklik vervolgens op de vermelding in de gespreksgeschiedenis.

• Vanuit bepaalde toepassingen. Zie Gesprekken vanuit toepassingen voor meer informatie.

Waarom zie ik een chatberichtvenster wanneer ik Gesprek starten selecteer?Q.

Wanneer u met de rechtermuisknop op een contactpersoon klikt en vervolgens Gesprek starten selecteert, wordt een
chatberichtvenster van Microsoft Office Communicator kortstondig weergegeven. Dit is normaal en vindt plaats als gevolg van
de manier waarop Cisco Unified Communications Integration is geïntegreerd met Microsoft Office Communicator.

A.

Hoe kan ik een gesprek beantwoorden?Q.

Wanneer u een gesprek ontvangt, wordt een mededelingenvenster weergegeven. Voer een van de volgende handelingen uit:A.

•
Als u met audio en video wilt beantwoorden, selecteert u .

•
Als u alleen met audio wilt beantwoorden, selecteert u .
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•
Als u het gesprek wilt omleiden naar uw spraakberichtservice, selecteert u .

Hoe kan ik een gesprek beëindigen?Q.

Selecteer .A.

Als u een gesprek wilt beëindigen dat in de wacht staat, moet u het gesprek hervatten voordat u het kunt beëindigen.

Gespreksgedraging

Hoe kan ik waarschuwingen stoppen met betrekking tot het sluiten van het gespreksvenster?Q.

Wanneer u het gespreksvenster sluit, beëindigt u het huidige gesprek. Er wordt een waarschuwing weergegeven wanneer u het
gespreksvenster sluit. U kunt aangeven of deze waarschuwing wel of niet moet worden getoond.

A.

Als er gesprekken in de wacht staan, worden deze niet beëindigd en wordt het gespreksvenster niet gesloten.

1
Selecteer in het paneel van Cisco Unified Communications Integration.

2 Selecteer Algemeen en schakel vervolgens de optieWaarschuwen voordat het actieve gespreksvenster wordt gesloten in.

Welk nummer wordt gebeld wanneer ik Gesprek starten of Videogesprek starten selecteer?Q.

Als de contactpersoon meerdere telefoonnummers heeft in de adreslijst van het bedrijf, probeert Cisco Unified Communications
Integration de nummers in de volgende volgorde te bellen:

A.

1 Werk

2 Mobiel

3 Overig

4 Thuis

Waarom wordt mijn gesprek niet in het gespreksvenster weergegeven?Q.

Als u een bureautelefoon hebt en uw computer of telefoon kunt gebruiken voor telefoongesprekken, of als u een lijn deelt met een
andere gebruiker, worden gesprekken in de volgende situaties niet weergegeven in het gespreksvenster:

A.

• Wanneer een gesprek wordt geplaatst via de bureautelefoon, wanneer Cisco Unified Communications Integration is ingesteld
op het gebruik van de computer voor telefoongesprekken.

• Wanneer een gesprek wordt geplaatst door de andere gebruiker waarmee de lijn wordt gedeeld.

Gesprekken worden echter wel in het gespreksvenster weergegeven wanneer het gesprek in de wacht staat. Op die manier kunt u
een gesprek hervatten dat op uw computer in de wacht staat, zelfs als de hierboven genoemde situaties van toepassing zijn.

Waarom worden sommige van mijn gesprekken automatisch in de wacht gezet?Q.

Wanneer u een gesprek beantwoordt terwijl u een actief gesprek voert, wordt dat actieve gesprek automatisch in de wacht gezet.A.

Wanneer u een gesprek hervat dat in de wacht staat, wordt elk ander actief gesprek automatisch in de wacht gezet.
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Zoeken naar contactpersonen

Hoe kan ik contactpersonen zoeken?Q.

U kunt het venster van Microsoft Office Communicator gebruiken om te zoeken naar contactpersonen.A.

U kunt ook het dialoogvenster Contactpersonen selecteren gebruiken om te zoeken naar contactpersonen bij het uitvoeren van de
volgende taken:

• Een gesprek doorverbinden naar een contactpersoon.

• Zoeken naar een contactpersoon om hem/haar toe te voegen aan een actieve telefonische vergadering.

• Een contactpersoon opgeven om uw gesprekken naar door te verbinden.

Hoe kan ik contactpersonen zoeken via het dialoogvenster Contactpersonen selecteren?Q.

A. 1 Voer in het zoekveld de naam van de contactpersoon in.

Uw recente contactpersonen worden voorspellend gezocht. De resultaten van de zoekopdracht worden weergegeven in de lijst
met zoekresultaten.

2 Als geen overeenkomsten worden gevonden, drukt u op Enter of selecteert u de koppeling In de adreslijst van het bedrijf
zoeken om te zoeken in de adreslijst van het bedrijf.

Doorverbinden, parkeren, in de wacht plaatsen en doorschakelen

• Gesprekken doorverbinden

• Gesprekken parkeren

• Gesprekken in de wacht zetten

• Gesprekken doorschakelen

Gesprekken doorverbinden

Hoe verbind ik een gesprek door met iemand?Q.

A. 1

Selecteer de vervolgkeuzepijl in in het gespreksvenster.

2 Selecteer Doorverbinden met ➤ Contactpersoon en gebruik vervolgens het dialoogvenster Contactpersonen selecteren om
de contactpersoon te zoeken.

3 Selecteer de contactpersoon en selecteer vervolgens Doorverbinden.

Als de contactpersoon meer dan één nummer in de adreslijst van het bedrijf heeft, kunt u het nummer selecteren waarnaar u
het gesprek wilt doorverbinden.

U kunt ook het nummer in het zoekveld invoeren waarnaar u wilt doorverbinden en vervolgens Doorverbinden selecteren.

4 Selecteer Doorverbinden wanneer de contactpersoon opneemt.
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Hoe verbind ik een gesprek met mijn mobiele telefoon of andere telefoon om gesprekken naar door te verbinden?Q.

A. 1

Selecteer de vervolgkeuzepijl in in het
gespreksvenster.

2 Selecteer Doorverbinden naar ➤ Externe bestemming.

Hoe geef ik een mobiel nummer of ander telefoonnummer op om mee door te verbinden?Q.

U geeft uw mobiele telefoonnummer op als Externe bestemming. Een externe bestemming verwijst naar een ander apparaat
waarmee u binnenkomende gesprekken kunt aannemen die op uw werknummer binnenkomen.

A.

Geef uw externe bestemming op in de Gebruikersopties van uw Cisco Unified Communications Manager. Meld u aan bij
Gebruikersopties, en selecteer vervolgens Gebruikersopties ➤ Mobiele instellingen ➤ Externe bestemming.

Stel Cisco Unified Communications Integration in om uw computer voor telefoongesprekken te gebruiken om een gesprek met
een externe bestemming door te verbinden.

Umoet ook de juiste configuratie hebben in uwCiscoUnified CommunicationsManager. Neem contact opmet uw systeembeheerder
als u gesprekken naar een externe bestemming wilt kunnen doorverbinden.

Gesprekken parkeren

Hoe parkeer ik een gesprek?Q.

A. 1

Selecteer de vervolgkeuzepijl in in het gespreksvenster.

2 Selecteer Gesprek parkeren in het menu.

Het gespreksvenster geeft een telefoonnummer weer. Noteer dit nummer. Het gespreksvenster blijft korte tijd na het parkeren
van het gesprek geopend.

3 Bel het nummer vanaf de telefoon waarmee u het gesprek wilt voortzetten.

Wat gebeurt er wanneer ik een gesprek parkeer?Q.

Het gesprek wordt in de wacht gezet en het systeem biedt u een nummer dat u van een ander toestel kunt bellen om het gesprek
voort te zetten.

A.

Wanneer u een geparkeerd gesprek niet opneemt, wordt u teruggebeld op het telefoonnummer waar vandaan u het gesprek hebt
geparkeerd, om u opnieuw te verbinden met de beller.

Wanneer u een gesprek parkeert op uw bureautelefoon, terwijl Cisco Unified Communications Integration is ingesteld om uw
bureautelefoon te gebruiken voor telefoongesprekken, wordt er geen parkeernummer in het paneel van CiscoUnified Communications
Integration onder in het venster van Microsoft Office Communicator weergegeven. U moet het parkeernummer aflezen van uw
bureautelefoon.
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Gesprekken in de wacht zetten

Hoe plaats ik een gesprek in de wacht of hervat ik het?Q.

A. 1 Selecteer het gesprek in het gespreksvenster.

Het gesprek wordt gemarkeerd.

2

Plaats de cursor boven en selecteert vervolgens om een gesprek in de wacht te plaatsen.

Plaats de cursor boven en selecteer vervolgens om het gesprek te hervatten.

Gesprekken doorschakelen

Hoe schakel ik mijn gesprekken door?Q.

U kunt Cisco Unified Communications Integration configureren om uw gesprekken naar een van de volgende locaties door te
schakelen:

A.

• Uw voicemailservice.

• Eén van uw andere telefoonnummers in de adreslijst van het bedrijf.

• Een andere contactpersoon in de adreslijst van het bedrijf.

• Een telefoonnummer dat u opgeeft.

Voer de volgende stappen uit om Cisco Unified Communications Integration te configureren uw gesprekken door te schakelen:

1
Selecteer in het paneel van Cisco Unified Communications Integration.

2 selecteer Gesprekken en schakelMijn gesprekken doorschakelen naar in.

3 Selecteer een van de volgende opties:

BeschrijvingOptie

Schakelt uw gesprekken door naar uw voicemailservice.Mijn voicemail

Schakelt uw gesprekken door naar één van uw telefoonnummers die in de adreslijst van het bedrijf
zijn opgeslagen.

Eén van mijn andere
telefoonnummers

Selecteer het telefoonnummer in de lijst.

Schakelt uw gesprekken door naar een andere contactpersoon of een ander nummer dat u opgeeft.Een andere
contactpersoon of
ander nummer

Selecteer Toevoegen en gebruik vervolgens het dialoogvenster Contactpersonen selecteren om de
contactpersoon te zoeken. Selecteer de contactpersoon en selecteer vervolgens Selecteren. Als de
contactpersoon meer dan één nummer in de adreslijst van het bedrijf heeft, kunt u het nummer
selecteren waarnaar u het gesprek wilt doorschakelen.

U kunt ook het toetsenblok gebruiken om een nummer op te geven.
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BeschrijvingOptie

Als u eerder een andere contactpersoon of nummer hebt opgegeven om uw gesprekken naar door te
schakelen, wordt deze contactpersoon of dit nummer in plaats van het label Andere contactpersoon
of nummer weergegeven.

4 Selecteer OK.

Het pictogram wordt weergegeven in de statusbalk van het paneel van Cisco Unified Communications Integration.

Gesprekken vanuit toepassingen

Hoe kan ik een gesprek plaatsen vanuit een toepassing?Q.

U kunt vanuit enkele toepassingen als volgt een telefoonnummer of een contactpersoon bellen:A.

• Een telefoonnummer in een toepassing: selecteer of markeer het telefoonnummer in de toepassing. Klik met de rechtermuis
op het nummer en selecteer vervolgens Bellen. U kunt ook Bellen met bewerken selecteren om het telefoonnummer te
bewerken en vervolgens te bellen.

• Een contactpersoon in een toepassing: klik met de rechtermuisknop op de contactpersoon en selecteer vervolgens Overige
acties ➤ Bellen [telefoon]. U kunt ook Overige acties ➤ Bellen met bewerken selecteren om het telefoonnummer te
bewerken en vervolgens te bellen.

•
Via het klembord: kopieer het telefoonnummer dat u wil bellen naar het klembord. Selecteer in de gedeelte Snel starten
van de taakbalk en klik vervolgens op OK.

Hoe kan ik een videogesprek plaatsen vanuit een toepassing?Q.

U kunt vanuit enkele toepassingen als volgt een telefoonnummer of een contactpersoon bellen om een videogesprek te plaatsen:A.

• Een telefoonnummer in een toepassing: selecteer of markeer het telefoonnummer in de toepassing. Klikmet de rechtermuisknop
op het nummer en selecteer vervolgens Bellen met bewerken. Schakel Video verzenden bij gesprek in en klik vervolgens
op OK.

• Een contactpersoon in een toepassing: klik met de rechtermuisknop op de contactpersoon en selecteer vervolgens Extra
acties ➤ Bellen met bewerken. Schakel Video verzenden bij gesprek in en klik vervolgens op OK.

•
Via het klembord: kopieer het telefoonnummer dat u wil bellen naar het klembord. Selecteer in de sectie Snel starten
van de taakbalk. Schakel Video verzenden bij gesprek in en klik vervolgens op OK.

Vanuit welke toepassingen kan ik een telefoonnummer of een contactpersoon bellen?Q.

U kunt een telefoonnummer bellen vanuit Internet Explorer, Mozilla Firefox, Microsoft Excel, Microsoft PowerPoint enMicrosoft
Word.

A.

U kunt een contactpersoon bellen vanuit Microsoft Outlook en Microsoft SharePoint.
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Waarom kan ik geen telefoonnummers of contactpersonen bellen vanuit mijn toepassingen?Q.

U kunt vanuit enkele toepassingen bellen als de functie Click to Call beschikbaar is in uw configuratie van Cisco Unified
Communications Integration for Microsoft Office Communicator. Vraag de beheerder of deze functie beschikbaar is.

A.

Videogesprekken

• Videogesprekken plaatsen

• Videobeelden verzenden en ontvangen

Videogesprekken plaatsen

Hoe kan ik een videogesprek plaatsen?Q.

Klik met de rechtermuisknop op de contactpersoon in de lijst met contactpersonen in Microsoft Office Communicator of in het
chatberichtvenster en selecteer vervolgens Videogesprek starten in het pop-upmenu.

A.

Als de contactpersoon meerdere telefoonnummers heeft in de adreslijst van het bedrijf, wordt een dialoogvenster weergegeven.
Selecteer in dit venster het nummer dat u wilt bellen.

U kunt ook de schakelknop onder in dit dialoogvenster gebruiken om een audiogesprek in plaats van een videogesprek te plaatsen.
De standaardinstelling van deze schakelknop is afhankelijk van uw video-opties.

Kan ik ook op een andere manier een videogesprek plaatsen?Q.

Voer in het zoekvak vanMicrosoft Office Communicator het telefoonnummer in dat u wilt bellen. Het nummer wordt weergegeven
bij de zoekresultaten. Klik met de rechtermuisknop op de contactpersoon en selecteer vervolgens Videogesprek starten in het
pop-upmenu.

A.

Hoe kan ik de weergave van het videogesprek vergroten zodat deze schermvullend is?Q.

Selecteer rechtsboven in de videoweergave. Als u de grootte van de videoweergave wilt herstellen naar de grootte van het

gespreksvenster, selecteert u .

A.

Videobeelden verzenden en ontvangen

Hoe kan ik tijdens een actief gesprek het verzenden van videobeelden afkomstig van mijn camera stoppen?Q.

Selecteer .A.
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Het pictogram wordt weergegeven.

Als u opnieuw videobeelden afkomstig van uw camera wilt verzenden, selecteert u .

Hoe kan ik videobeelden verzenden tijdens al mijn gesprekken?Q.

A. 1
Selecteer in het paneel van Cisco Unified Communications Integration.

2 Selecteer Video en schakel vervolgens de optieMijn video automatisch weergeven
in.

Hoe kan ik de videokwaliteit van mijn internetverbinding verbeteren?Q.

Afhankelijk van de manier waarop het Cisco Unified Communications-systeem is ingesteld, kunt u opties selecteren om de
videokwaliteit te verbeteren.

A.

1
Selecteer in het paneel van Cisco Unified Communications Integration.

2 Selecteer Video.

3 Versleep de schuifbalk om de juiste balans te vinden tussen de gewenste videokwaliteit en computerprestaties.

Telefonische vergaderingen

• Een telefonische vergadering tot stand brengen

• Deelnemers verwijderen en telefonische vergaderingen beëindigen

Een telefonische vergadering tot stand brengen

Welke stappen moet ik nemen om een telefonische vergadering tot stand te brengen?Q.

Als u een telefonische vergadering wilt voeren met twee of meer personen, moet u de volgende taken uitvoeren:A.

1 Selecteer de contactpersonen en plaats het gesprek om de telefonische vergadering te starten.

2 Bel de deelnemers aan de telefonische vergadering en voeg hen toe aan de vergadering.

3 (Optioneel) Voeg deelnemers toe aan de actieve telefonische vergadering.

4 (Optioneel) Verwijder deelnemers uit de actieve telefonische vergadering.

5 Beëindig de telefonische vergadering.
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Hoe kan ik een telefonische vergadering starten?Q.

A. 1 Selecteer in het venster vanMicrosoft Office Communicator de contactpersonen die u wilt laten deelnemen aan de telefonische
vergadering.

2 Voer een van de volgende handelingen uit:

• Audiogesprek: klik met de rechtermuisknop op de contactpersonen en selecteer vervolgens Gesprek starten.

• Audio- en videogesprek: klik met de rechtermuisknop op de contactpersonen en selecteer vervolgens Videogesprek
plaatsen.

•
Sleep de contactpersonen naar de knop .

De telefonische vergadering wordt in het gespreksvenster weergegeven. Het gespreksvenster bevat een lijst met de deelnemers.

Als u nog iemand aan een actief gesprek toevoegt, wordt die persoon automatisch gebeld. Anders moet u elke deelnemer aan
de telefonische vergadering bellen en hen aan de vergadering toevoegen.

Als u een telefonische videovergadering start, moeten ten minste twee van de drie deelnemers die worden gebeld in staat zijn
videobeelden te verzenden en te ontvangen. Als dit niet het geval is, kunt u geen videobeelden toevoegen aan het gesprek nadat
het gesprek is gestart.

Hoe kan ik de geselecteerde personen toevoegen aan de telefonische vergadering?Q.

A. 1 Selecteer Bellen voor de deelnemer in de deelnemerslijst.

Wanneer de deelnemer opneemt, kunt u met die deelnemer spreken.

2 Voer een van de volgende handelingen uit:

• Selecteer Deelnemen voor de deelnemer.

De deelnemer wordt toegevoegd aan de telefonische vergadering. Als de deelnemer de eerste deelnemers is die wordt
gebeld, wordt het gesprek in de wacht gezet totdat een andere deelnemer aan de vergadering deelneemt.

• Als u de deelnemer niet aan de telefonische vergadering wilt toevoegen, selecteert u Verwijderen voor de deelnemer.

3 Herhaal stap 1 en 2 om andere deelnemers aan de telefonische vergadering te bellen.

Hoe kan ik extra personen toevoegen aan een actieve telefonische vergadering?Q.

Als een telefoongesprek of telefonische vergadering actief is, kunt u andere contactpersonen toevoegen aan de huidige deelnemers
van een telefonische vergadering.

A.

• De deelnemer slepen: sleep de contactpersoon van het venster van Microsoft Office Communicator naar de vermelding voor
het gesprek of de telefonische vergadering in het venster met actieve gesprekken.

• Een contactpersoon zoeken en selecteren of het te bellen nummer invoeren:

1

Selecteer de vervolgkeuzepijl in in het gespreksvenster.

2 Selecteer Vergadering met ➤ Contactpersoon.
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3 Voer een van de volgende handelingen uit in het dialoogvenster Contactpersonen selecteren:

• Zoek de contactpersoon en selecteer deze.

• Voer in het zoekveld het telefoonnummer in dat u wilt bellen.

• Klik op het toetsenblokpictogram en voer in het dialoogvenster Toetsenblok het telefoonnummer in dat u wilt bellen.

4 Selecteer Deelnemers toevoegen.

Als de contactpersoon meerdere telefoonnummers heeft in de adreslijst van het bedrijf, selecteert u het nummer dat u
wilt gebruiken om de contactpersoon te bellen.

Deelnemers verwijderen en telefonische vergaderingen beëindigen

Hoe kan ik iemand uit een telefonische vergadering verwijderen?Q.

U kunt een deelnemer uit een telefonische vergadering verwijderen voordat hij/zij aan de vergadering deelneemt. Wanneer een
contactpersoon al deelneemt aan een telefonische vergadering, kunt u hem/haar niet meer verwijderen.

A.

Als u de deelnemer wilt verwijderen, klikt u met de rechtermuisknop op de betreffende deelnemers en selecteert u vervolgens
Verwijderen uit vergadering.

Hoe kan ik een telefonische vergadering beëindigen?Q.

Selecteer in het gespreksvenster.A.

Wanneer u de deelnemers aan de telefonische vergadering belt om hen aan de telefonische vergadering toe te voegen, spreekt u
met de deelnemers voordat u hen aan de vergadering toevoegt. U kunt de telefonische vergadering niet beëindigen tijdens dit deel
van de vergadering.

Vergaderingen

Wat is het verschil tussen een vergadering en een telefonische vergadering?Q.

Een vergadering biedt de mogelijkheid met een of meerdere personen te praten of documenten uit te wisselen.A.

Een vergadering kan een gedeelde visuele ruimte bevatten, weergegeven in een browser, waar u documenten of toepassingen of
uw bureaublad met andere deelnemers kunt delen. Een vergadering kan ook videobeelden van u of andere deelnemers bevatten.

Een telefonische vergadering is een telefoongesprek waarin u met twee of meer anderen kunt spreken. Het bevat geen gedeelde
visuele ruimte. Het bevat wel audio en kan ook video bevatten.

Hoe start ik een vergadering?Q.

A. 1 Selecteer de contactpersonen met wie u wilt spreken in het venster van Microsoft Office Communicator.

2 Klik met de rechtermuisknop op de contactpersonen en selecteer Vergadering starten.

3 (Optioneel) Geef een wachtwoord op dat de contactpersonen moeten invoeren om aan de vergadering deel te nemen.
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U en de contactpersonen die u hebt geselecteerd ontvangen een chatbericht inMicrosoft Office Communicator. Het chatbericht
bevat een URL die uw contactpersonen kunnen gebruiken om aan de vergadering deel te nemen. Als u de vergadering hebt
gestart, start het systeem automatisch de vergadering en voegt u toe aan de vergadering.

Ik ben in een telefonische vergadering en wil een document uitwisselen. Hoe start ik een vergadering?Q.

A. 1

Selecteer de vervolgkeuzepijl in in het gespreksvenster.

2 Selecteer Vergadering starten.

Er wordt een dialoogvenster weergegeven dat gewoonlijk wordt gebruikt om de vergadering u te laten
bellen.

U kunt dit dialoogvenster negeren omdat u al in de telefonische vergadering bent.

Hoe neem ik deel aan een vergadering?Q.

Wanneer u wordt uitgenodigd voor een vergadering, ontvangt u een chatbericht inMicrosoft Office Communicator. Het chatbericht
bevat een URL die uw contactpersonen kunnen gebruiken om aan de vergadering deel te nemen.

A.

Als voor de vergadering een wachtwoord vereist is, bevat het chatbericht ook het wachtwoord.

Om aan de vergadering deel te nemen selecteert u de URL of plakt u de URL in een webbrowser.

Als Cisco Unified Communications Integration onafhankelijk van Microsoft Office Communicator wordt uitgevoerd, ontvangt u
een e-mailbericht in plaats van een chatbericht.

Het kan zijn dat er een onderstrepingsteken (_) voor de URL van de vergadering wordt weergegeven.
Wanneer u de URL selecteert om deze in de webbrowser te plakken, moet u het onderstrepingsteken
niet meenemen.

Opmerking

Voicemail

• Gebruikersnaam en wachtwoord voor voicemail

• Nieuwe voicemailberichten

• Voicemailberichten afspelen

• Visuele voicemail

Gebruikersnaam en wachtwoord voor voicemail

Ik zie een mededeling dat aanmeldgegevens voor voicemail ontbreken. Wat moet ik doen?Q.
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De gebruikersnaam en/of het wachtwoord van uw voicemail zijn mogelijk onjuist. Voer de gebruikersnaam en het wachtwoord
van uw voicemail juist in.

A.

Hoe voer ik mijn gebruikersnaam en wachtwoord van mijn voicemail in?Q.

A. 1
Selecteer in het paneel van Cisco Unified Communications Integration.

2 Selecteer Accounts en voer vervolgens uw gebruikersnaam en wachtwoord onder de groeptitel Voicemail
in.

Nieuwe voicemailberichten

Hoe weet ik of ik nieuwe voicemailberichten heb?Q.

Het paneel van Cisco Unified Communications Integration geeft verschillende voicemailpictogrammen weer, afhankelijk van
de configuratie van de voicemailservice.

A.

BeschrijvingPictogram

U hebt nieuwe voicemailberichten. Het aantal nieuwe berichten wordt op het pictogramweergegeven.
Selecteer de knop om uw berichten in visuele voicemail weer te geven.

Het aantal nieuwe berichten wordt ook weergegeven in het dialoogvenster Gespreksgeschiedenis.

Selecteer in het paneel van Cisco Unified Communications Integration. Het aantal nieuwe
berichten wordt weergegeven in de titel van het tabblad Voicemails.

U hebt geen nieuwe voicemailberichten.

U hebt nieuwe voicemailberichten. Selecteer de knop om uw voicemailservice te bellen.

Wat is een ongelezen bericht?Q.

Een ongelezen bericht is een bericht dat u nog niet hebt afgeluisterd. Berichten die u nog niet hebt afgeluisterd worden vetgedrukt
weergegeven.

A.

Voicemailberichten afspelen

Hoe open ik mijn voicemailberichten?Q.

A. • Selecteer in het paneel van Cisco Unified Communications Integration. Als u nieuwe berichten, wordt het aantal nieuwe
berichten weergegeven op het pictogram.

•
Uit Gespreksgeschiedenis: selecteer en selecteer vervolgens het tabblad Voicemails.

Hoe speel ik mijn voicemailberichten af?Q.

U kunt uw op een van de volgende manieren uw voicemailberichten afluisteren:A.
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• Visuele voicemail: opent een venster dat een visuele weergave van uw voicemailberichten weergeeft. Dit venster geeft uw
voicemailberichten op dezelfde manier weer als uw e-mailberichten: nieuwe berichten worden vet weergegeven, urgente
berichten hebben een uitroepteken (!), enzovoort. U kunt het venster voor visuele voicemail gebruiken om uw berichten af
te spelen, te onderbreken, terug te spoelen, vooruit te spoelen en te verwijderen.

• Gesproken voicemail: belt naar uw gesproken voicemailservice. U kunt de gesproken instructies volgen om naar uw berichten
te luisteren of erop te reageren.

Visuele voicemail

Hoe schakel ik van het gebruik van visuele voicemail naar gesproken voicemail?Q.

A. 1
Selecteer in het paneel van Cisco Unified Communications Integration.

2 Selecteer Algemeen en selecteer vervolgens een van de volgende opties:

BeschrijvingOptie

opent een venster dat een visuele weergave van uw voicemailberichten weergeeft. U kunt dit venster
gebruiken om uw berichten af te spelen, te onderbreken, terug te spoelen, vooruit te spoelen en te
verwijderen.

Open de
gespreksgeschiedenis
om mijn
voicemailberichten
weer te geven

Belt naar uw gesproken voicemailservice. U kunt de gesproken instructies volgen om naar uw
berichten te luisteren of erop te reageren.

Bel mijn
voicemailservice

Hoe werk ik met mijn berichten in visuele voicemail?Q.

A. • Een bericht afspelen: dubbelklik op het bericht. Of selecteer naast het bericht.

• Een bericht onderbreken: selecteer naast het bericht.

• Een bericht terugspoelen of vooruit spoelen: selecteer het gewenste punt op de voortgangsbalk van het bericht om het bericht
terug of vooruit te spoelen naar dat punt.

• Een bericht verwijderen: klik op het bericht met de rechtermuisknop en selecteer vervolgensVerwijderen in het pop-upmenu.
Of selecteer het bericht en druk vervolgens op de Delete-toets.

Welke andere taken kan ik uitvoeren in mijn visuele voicemail?Q.

A. • Een bericht markeren als een nieuw bericht: klik op het bericht met de rechtermuisknop en selecteer vervolgensMarkeren
als nieuw in het pop-upmenu.

• Een bericht dat ik nog niet heb afgeluisterd of een nieuw bericht identificeren: berichten die u nog niet hebt afgeluisterd,
worden vetgedrukt weergegeven.

• Alleen bepaalde berichten weergeven: selecteer de optie die u wenst in de vervolgkeuzelijst Tonen. Selecteer bijvoorbeeld
Nieuw om alleen nieuwe berichten weer te geven.
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• Het volume aanpassen: gebruik de volumeregelaar rechtsboven in het venster om het volume waarop voicemailberichten
worden afgespeeld aan te passen.

• Bel uw gesproken voicemail: selecteer Voicemail bellen om uw voicemailservice te bellen. U kunt de gesproken instructies
volgen om naar uw berichten te luisteren of erop te reageren.

Hoe verwijder ik een bericht in visuele voicemail?Q.

Wanneer u een bericht verwijdert, wordt het verplaatst naar een map voor verwijderde berichten. Nadat u een bericht naar deze
map hebt verplaatst, kunt u het bericht herstellen naar uw lijst met voicemailberichten. U kunt ook alle verwijderde berichten
permanent verwijderen.

A.

• Een bericht verwijderen: klik op het bericht met de rechtermuisknop en selecteer vervolgensVerwijderen in het pop-upmenu.
Of selecteer het bericht en druk vervolgens op de Delete-toets.

• Een verwijderd bericht herstellen: selecteer Verwijderd in de vervolgkeuzelijst Tonen. Klik met de rechtermuisknop op het
bericht dat u wilt herstellen en selecteer vervolgens Record herstellen in het pop-upmenu.

• Een bericht permanent verwijderen: selecteer Verwijderd in de vervolgkeuzelijst Tonen. Klik op het bericht met de
rechtermuisknop en selecteer vervolgens Record permanent verwijderen in het pop-upmenu.

Afhankelijk van hoe uw is Cisco Unified Communications Integration ingesteld, is het mogelijk dat u een verwijderd bericht niet
kunt herstellen of permanent verwijderen.

Schakelen tussen modi

Wat zijn de verschillen tussen het gebruik van mijn computer voor telefoongesprekken en het gebruik van mijn bureautelefoon?Q.

U kunt Cisco Unified Communications Integration gebruiken met uw computer of met uw bureautelefoon. Wanneer u Cisco
Unified Communications Integration gebruikt met de computer, kunt u gesprekken plaatsen en ontvangen via uw computer.

A.

Wanneer u Cisco Unified Communications Integration gebruikt met uw bureautelefoon, kunt u gesprekken plaatsen en ontvangen
via die telefoon.

Wanneer u uw bureautelefoon gebruikt voor telefoongesprekken, zijn de volgende functies niet beschikbaar:

• Een gesprek doorverbinden naar uw mobiele telefoon of naar een van uw andere telefoons.

• De indicatie van een nieuw spraakbericht weergeven op het paneel van Cisco Unified Communications Integration.

• De microfoon dempen.

• Het audiovolume aanpassen.

• Videogesprekken op uw computer.

• Bovendien worden gesprekken die u via uw bureautelefoon hebt geplaatst niet weergegeven in de gespreksgeschiedenis.

Hoe kan ik schakelen tussen het gebruik van mijn computer en het gebruik van mijn bureautelefoon?Q.

Selecteer of op het paneel van Cisco Unified Communications Integration. Welke knop op het paneel van Cisco
Unified Communications Integration wordt weergegeven, is afhankelijk van het feit of u momenteel uw computer of uw
bureautelefoon gebruikt voor telefoongesprekken.

A.
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BeschrijvingKnop

U gebruikt uw computer voor telefoongesprekken. Selecteer deze knop als u wilt schakelen naar het
gebruik van uw bureautelefoon.

U gebruikt uw bureautelefoon voor telefoongesprekken. Selecteer deze knop als u wilt schakelen
naar het gebruik van uw computer.

Kan ik gesprekken plaatsen terwijl ik van mijn computer schakel naar mijn bureautelefoon?Q.

Nee. De telefoonfuncties in Cisco Unified Communications Integration zijn niet beschikbaar tijdens het schakelen van computer
naar bureautelefoon en vice versa.

A.

Telefoon selecteren

Waarom moet ik een telefoon selecteren?Q.

Als u meerdere bureautelefoons hebt, kunt u aangeven welke telefoon u wilt gebruiken met Cisco Unified Communications
Integration. Als u bijvoorbeeld een bureautelefoon hebt in uw werkkantoor en een andere in uw thuiskantoor, kunt u aangeven
welke telefoon moet worden gebruikt met Cisco Unified Communications Integration.

A.

Vervolgens kunt u Cisco Unified Communications Integration gebruiken om telefoonfuncties uit te voeren met de bureautelefoon.
U kunt bijvoorbeeld Cisco Unified Communications Integration gebruiken om een gesprek in de wacht te zetten, een gesprek door
te verbinden, een gesprek te beëindigen, enzovoort.

Als u meerdere telefoontoepassingen op uw computer hebt staan, kunt u ook aangeven welke toepassing u wilt gebruiken met
Cisco Unified Communications Integration.

Hoe kan ik een telefoon selecteren?Q.

A. 1 Als u een bureautelefoon wilt selecteren, moet u ervoor zorgen dat Cisco Unified Communications Integration is ingesteld op
het gebruik van bureautelefoons.

2
Selecteer in het paneel van Cisco Unified Communications Integration.

3 Selecteer Bellen.

4 Selecteer de gewenste telefoon in het dialoogvenster Opties voor Cisco UC.

Als u een bureautelefoon selecteert die een lijn deelt, kunt u de gewenste lijn selecteren.

Waarom staat Cisco IP Communicator in mijn lijst met apparaten als ik mijn bureautelefoon gebruik voor telefoongesprekken?Q.

Cisco IP Communicator wordt in het Cisco Unified Communications-systeem beschouwd als een bureautelefoon. Daarom staat
Cisco IP Communicator in uw lijst met apparaten wanneer u uw bureautelefoon gebruikt, maar niet wanneer u uw computer
gebruikt voor telefoongesprekken.

A.
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Chatberichten

Hoe verzend ik een chatbericht naar de andere partij in een telefoongesprek?Q.

A. 1

Selecteer de vervolgkeuzepijl in in het gespreksvenster.

2 Selecteer Chatbericht verzenden.

Mogelijk moet u het chatberichtvenster selecteren voordat u begint met het typen van uw bericht.

Kan ik chatberichten verzenden naar deelnemers aan een telefonische vergadering?Q.

Ja, u kunt chatberichten verzenden naar een deelnemer die u selecteert of naar alle deelnemers.A.

BeschrijvingDeelnemers

Eén
1 Klik met de rechtermuisknop op de deelnemer van de telefonische vergadering in het

gespreksvenster.

2

Selecteer de vervolgkeuzepijl in in het gespreksvenster.

3 Selecteer Chatbericht verzenden.

Alle
1

Selecteer de vervolgkeuzepijl in in het gespreksvenster.

2 Selecteer Chatvergadering starten.

Er wordt een chatvergadering gestart met alle deelnemers die Microsoft Office Communicator
uitvoeren en voor wie chatberichten zijn ingeschakeld. Als er andere deelnemers zijn voor wie
chatberichten zijn ingeschakeld, wordt een bericht weergegeven.

Mogelijk moet u het chatberichtvenster selecteren voordat u begint met het typen van uw bericht.

Gespreksgeschiedenis

• Taken in uw gespreksgeschiedenis uitvoeren

• Uw gespreksgeschiedenis opslaan

25



Taken in uw gespreksgeschiedenis uitvoeren

Welke gebeurtenissen kan ik in mijn gespreksgeschiedenis weergeven?Q.

A. • Gesprekken die u plaatst of ontvangt, waaronder gesprekken naar uw
voicemailservice.

• Gemiste oproepen.

• Telefonische vergaderingen die u start of waaraan u deelneemt.

Hoe geef ik mijn gespreksgeschiedenis weer?Q.

Selecteer in het paneel van Cisco Unified Communications Integration. Een nummer op de knop geeft het aantal nieuwe
gemiste oproepen weer.

A.

Cisco Unified Communications Integration kan alleen informatie over gemiste oproepen bijhouden als de toepassing wordt
uitgevoerd. Als u een bureautelefoon hebt en Cisco Unified Communications Integration wordt niet uitgevoerd, kan er een verschil
zijn tussen het aantal gemiste oproepen op de bureautelefoon en op de knop Cisco Unified Communications Integration.

Hoe plaats ik een gesprek naar een beller in mijn gespreksgeschiedenis?Q.

Dubbelklik op de vermelding voor de beller in de gespreksgeschiedenis. Het nummer waar de oproep vandaan kwamwordt gebeld.A.

Hoe stuur ik een chatbericht naar een contactpersoon in mijn gespreksgeschiedenis?Q.

BeschrijvingContactpersonenA.

Klik met de rechtermuisknop op de contactpersoon en selecteer vervolgensChatbericht verzenden.Eén

Selecteer de contactpersonen, klik met de rechtermuisknop op de contactpersonen en kies vervolgens
Chatbericht verzenden.

Meer dan één

Mogelijk moet u het chatberichtvenster selecteren voordat u begint met het typen van uw bericht.

Hoe start ik een telefonische vergadering met contactpersonen in mijn gespreksgeschiedenis?Q.

A. • Selecteer de contactpersonen in de gespreksgeschiedenis, klik met de rechtermuisknop op de geselecteerde contactpersonen
en selecteer vervolgens Telefonische vergadering starten.

• Zoek een vergadering in de gespreksgeschiedenis en dubbelklik vervolgens op de gebeurtenis.

Hoe geef ik de contactkaart van een beller in mijn gespreksgeschiedenis weer?Q.

Klik met de rechtermuisknop op de contactpersoon en selecteer vervolgens Contactkaart weergeven.A.

Hoe verwijder ik gegevens uit mijn gespreksgeschiedenis?Q.

U kunt gebeurtenissen op dezelfde manier uit uw gespreksgeschiedenis verwijderen als u voicemailberichten uit uw visuele
voicemail verwijdert.

A.
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Uw gespreksgeschiedenis opslaan

Waar wordt mijn gespreksgeschiedenis opgeslagen?Q.

Uw gespreksgeschiedenis wordt opgeslagen op de computer waarop u zich aanmeldt voor Cisco Unified Communications
Integration. U kunt ook een optie instellen om uw gespreksgeschiedenis inMicrosoft Outlook op te slaan. Als u deze optie selecteert,

A.

wordt uw gespreksgeschiedenis opgeslagen in de map Gespreksgeschiedenis. Als u Microsoft Outlook niet hebt geopend, wordt
uw gespreksgeschiedenis opgeslagen in uw Postvak In.

Hoe geef ik op waar mijn gespreksgeschiedenis moet worden opgeslagen?Q.

A. 1
Selecteer in het paneel van Cisco Unified Communications Integration.

2 SelecteerAlgemeen en selecteer vervolgensGespreksgeschiedenis opslaan inOutlook.

Functies van probleemoplossing

Wat is een probleemrapport?Q.

Als u een probleem ondervindt met Cisco Unified Communications Integration, kunt u een probleemrapport maken. U kunt een
beschrijving invoeren van het probleem, dat vervolgens wordt opgenomen in het automatisch gegenereerde rapport.

A.

Het rapport bevat logboeken van uw computer en wordt op het bureaublad opgeslagen. U kunt dit bestand naar de systeembeheerder
sturen om het door u ondervonden probleem te analyseren.

Voordat u een probleemrapport maakt, kunt u eventueel het registratieniveau wijzigen. Als u het niveau verhoogt, kunt u de
systeembeheerder meer informatie verstrekken.

Hoe kan ik een probleemrapport maken?Q.

A. 1 Selecteer in de titelbalk van Microsoft Office Communicator.

2 Selecteer Extra ➤ Probleemrapport maken.

3 Lees de tekst van de privacy-overeenkomst in het venster Hulpprogramma voor probleemrapportage en schakel vervolgens
het selectievakje Privacy-overeenkomst in.

4 Voer in het tekstvak Probleembeschrijving een beschrijving van het probleem in.

5 Selecteer Rapport maken.

Een kopie van het rapport wordt op het bureaublad opgeslagen.

Hoe kan ik de verbindingsstatistieken van het huidige gesprek bekijken?Q.

Als u de computer gebruikt voor telefoongesprekken, kunt u statistieken opvragen over de verzending en de ontvangst van audio-
en videoverkeer van het huidige gesprek.

A.

1

Selecteer de vervolgkeuzepijl in in het gespreksvenster.

2 Selecteer Verbindingsstatistieken.
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3 Selecteer Sluiten wanneer u klaar bent met het bekijken van de gespreksstatistieken.

Hoe kan ik de status van verbindingen met servers bekijken?Q.

U kunt de status bekijken van de servers die zijn opgenomen in het Cisco Unified Communications-systeem. Als u bijvoorbeeld
geen toegang hebt tot uw spraakberichten, kunt u de status van de voicemailservers controleren.

A.

1 Selecteer in de titelbalk van Microsoft Office Communicator.

2 Selecteer Extra ➤ Serverstatus en mededelingen.

Als u details wilt zien van een van de categorieën met serverstatusgegevens, klikt u op de pijl-rechts voor de categorie. Als u
de details wilt verbergen, klikt u nogmaals op deze pijl.

3 Selecteer Sluiten wanneer u klaar bent.

Hoe kan ik systeemmededelingen bekijken?Q.

U kunt mededelingen bekijken die het Cisco Unified Communications-systeem verzendt naar Cisco Unified Communications
Integration.

A.

1 Selecteer in de titelbalk van Microsoft Office Communicator.

2 Selecteer Extra ➤ Serverstatus en mededelingen.

3 Selecteer het tabbladMededelingen.

4 Selecteer Sluiten wanneer u klaar bent.

Hoe kan ik Cisco Unified Communications Integration starten of stoppen?Q.

Nu en dan kan de systeembeheerder u verzoeken Cisco Unified Communications Integration te starten of te stoppen om technische
problemen op te lossen.

A.

Wanneer u Cisco Unified Communications Integration stopt, verdwijnt het paneel van Cisco Unified Communications Integration.
Wanneer u Cisco Unified Communications Integration weer start, wordt het paneel van Cisco Unified Communications Integration
weer zichtbaar.

1 Selecteer in de titelbalk van Microsoft Office Communicator.

2 Selecteer Extra ➤ Cisco UC starten of Extra ➤ Cisco UC afsluiten.

Hoe kan ik het registratieniveau instellen?Q.

Als u problemen ondervindt met Cisco Unified Communications Integration, moet u mogelijk het registratieniveau verhogen zodat
meer gedetailleerde informatie wordt vastgelegd.

A.

1
Selecteer in het paneel van Cisco Unified Communications Integration.

2 Selecteer Algemeen en selecteer vervolgens het gewenste registratieniveau in de lijst Registratieniveau.
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Onderwerpen van probleemoplossing

• Video

• Systeemberichten

• Contactgegevens

• Vergaderingen

Video

Hoe kan ik nagaan of ik HD-videobeelden (High Definition) verzend?Q.

Bekijk de video die u verzendt tijdens een gesprek. Als de videobeelden niet in HD lijken te worden weergegeven, controleert
u als volgt de videostatistieken voor het gesprek:

A.

1 Plaats een videogesprek.

2

Selecteer de vervolgkeuzepijl in in het gespreksvenster.

3 Selecteer Verbindingsstatistieken.

4 Selecteer het tabblad Videostatistieken.

Als de hoogte en de breedte van de codec niet overeenkomen met de volgende waarden, verzendt u geen HD-videobeelden:

WaardeVeld

720Hoogte van codec

1280Breedte van codec

Waarom verzend ik geen HD-videobeelden?Q.

Als u geen HD-videobeelden verzendt, voert u de volgende controles uit:A.

1 Controleer of u een HD-videocamera gebruikt.

2 Controleer of de computer voldoet aan de vereiste specificaties voor de verwerking van HD-videobeelden.

3 Controleer of de persoon die u belt een computer heeft die HD-videobeelden kan ontvangen.

4
Selecteer en vervolgens Video. Versleep de schuifbalk naar de hoogste videokwaliteit.

Als u nog steeds geen HD-videobeelden verzendt, neemt u contact op met de systeembeheerder.
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Systeemberichten

Ik heb ervoor gekozen bepaalde systeemberichten niet te tonen. Hoe kan ik deze weer weergeven?Q.

Terwijl u werkt met Cisco Unified Communications Integration, worden diverse systeemberichten weergegeven. Bij sommige
van deze berichten kunt u aangeven dat ze niet meer moeten worden getoond. Als u bijvoorbeeld een gebeurtenis uit uw

A.

gespreksgeschiedenis verwijdert, wordt een bevestigingsbericht weergegeven. U kunt bij dat bericht de optie Dit bericht niet
meer weergeven inschakelen.

Als u ervoor heeft gekozen bepaalde berichten niet te laten weergeven, kunt u de systeemberichten opnieuw instellen zodat deze
berichten weer worden getoond.

1
Selecteer in het paneel van Cisco Unified Communications Integration.

2 Selecteer Algemeen en vervolgens Systeemberichten opnieuw instellen.

Contactgegevens

Er ontbreken contactgegevens van deelnemers aan telefonische vergaderingen. Wat moet ik doen?Q.

In Cisco Unified Communications Integration for Microsoft Office Communicator kunnen contactgegevens afkomstig zijn van
twee bronnen:

A.

• Active Directory of OCS-adresboek (Office Communications Server).

• Adreslijst van bedrijf of LDAP-server (Lightweight Directory Access Protocol)

Als u niet de juiste gebruikersnaam of het juiste wachtwoord invoert voor de adreslijst van het bedrijf of de LDAP-server, kunt u
de volgende problemen ondervinden:

• Er ontbreken contactgegevens van deelnemers aan telefonische vergaderingen.

• Gegevens met betrekking tot beschikbaarheid ontbreken bij contactpersonen in de gespreksgeschiedenis.

•
Wanneer u een contactpersoon naar sleept, wordt het gesprek niet geplaatst.

Als u deze problemen ondervindt, voert u de juiste gebruikersnaam en het juiste wachtwoord in voor de adreslijst van het bedrijf.

Hoe moet ik mijn gebruikersnaam en wachtwoord voor de adreslijst van het bedrijf invoeren?Q.

A. 1
Selecteer in het paneel van Cisco Unified Communications Integration.

2 SelecteerAccounts en typ vervolgens de gebruikersnaam en het wachtwoord onder de groepstitelAdreslijst van bedrijf.

Vergaderingen

Waarom is de vergaderfunctie niet beschikbaar?Q.

Wanneer u een vergadering wilt starten, kan het bericht worden weergegeven dat deze functie niet beschikbaar is. Als u dit probleem
ondervindt, voert u de juiste gebruikersnaam en het juiste wachtwoord in voor vergaderingen. Door uw gebruikersnaam en
wachtwoord in te voeren, kunt u de server gebruiken die vergaderingen beheert.

A.
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De vergaderfunctie is niet beschikbaar. Hoe moet ik mijn gebruikersnaam en wachtwoord voor vergaderingen invoeren?Q.

A. 1
Selecteer in het paneel van Cisco Unified Communications Integration.

2 SelecteerAccounts en typ vervolgens de gebruikersnaam en het wachtwoord onder de groepstitelVergaderingen.
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