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Często zadawane pytania

Co to jest produkt Cisco Unified Communications Integration for Microsoft Office Communicator?Q.

Cisco Unified Communications Integrationfor Microsoft Office Communicator dodaje panel u dołu okna programu Microsoft
Office Communicator i umożliwia użytkownikowi wykonanie następujących zadań:

A.

• Nawiązywanie i odbieranie połączeń telefonicznych włącznie z połączeniami wideo w wysokiej rozdzielczości.

• Nawiązywanie połączeń konferencyjnych, przekierowywanie połączeń, parkowanie połączeń i przekazywanie połączeń.

• Rozpoczynanie spotkań umożliwiających rozmowę i udostępnianie dokumentów jednej lub więcej osobom.

• Uzyskanie wizualnego dostępu do wiadomości głosowych.

• Korzystanie z funkcji kliknij i połącz do nawiązywania połączeń telefonicznych i wideo z innych aplikacji.

Poniższa ilustracja pokazuje panel u dołu okna programu Microsoft Office Communicator (patrz element numer 1).

Należy pamiętać, że w danym systemie mogą nie być dostępne wszystkie funkcje produktu Cisco Unified Communications
Integration.

W celu uzyskania dalszych informacji o produkcie Cisco Unified Communications Integration for Microsoft Office
Communicator zapoznaj się z niniejszymi często zadawanymi pytaniami.

Omówienie

• Przyciski i ikony
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• Okno rozmowy

• Microsoft Office Communicator - funkcje

• Pomoc online

Przyciski i ikony

Do czego służą przyciski produktu Cisco Unified Communications Integration?Q.

A.

OpisElementNumer

Z produktu Cisco Unified Communications Integration można korzystać przy użyciu
tego panelu u dołu okna programu Microsoft Office Communicator.

-1

Aby nawiązać połączenie lub połączenie wideo, wybierz kontakt w oknie programu
Microsoft Office Communicator, a następnie przeciągnij go na ten przycisk.

2

Aby rozpocząć połączenie konferencyjne, wybierz kontakty, a następnie przeciągnij
je na ten przycisk.

(Tylko, jeśli konto jest przystosowane do korzystania z wizualnej poczty głosowej.)
Wybierz ten przycisk, aby wyświetlić wiadomości wizualnej poczty głosowej lub,

3

nawiązać połączenie z usługąwiadomości głosowych. Jeśli masz nowe wiadomości,
ich liczba będzie widoczna na przycisku.

Wybierz ten przycisk, aby nawiązać połączenie z usługą wiadomości głosowych.
Jeśli nie masz nowych wiadomości, przycisk będzie szary.

-
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OpisElementNumer

Ten przycisk jest wyświetlany tylko w przypadku spełnienia wszystkich poniższych
warunków:

• Konto nie jest przystosowane do korzystania z wizualnej poczty głosowej.

• Komputer jest używany do połączeń telefonicznych.

• Opcja Po wybraniu przycisku poczty głosowej została ustawiona na Połącz z
moją usługą poczty głosowej.

Wybierz ten przycisk, aby wyświetlić listę wszystkich połączeń nawiązanych,
odebranych i nieodebranych oraz połączeń konferencyjnych, w których dany,

4

użytkownik uczestniczył. Liczba na przycisku określa liczbę nowych nieodebranych
połączeń.

Wybierz, aby przełączyć się z używania komputera do połączeń telefonicznych na
korzystanie z telefonu biurkowego.

5

Wybierz, aby przełączyć się z korzystania z telefonu biurkowego do połączeń
telefonicznych na używanie do tego celu komputera.

-

Wybierz, aby zmodyfikować określony sposób zachowania produktu Cisco Unified
Communications Integration.

6

Wybierz, aby otworzyć klawiaturę, której można użyć do wybrania numeru.7

Pasek stanu znajduje się na dole panelu produktu Cisco Unified Communications
Integration. Na pasku stanu jest wyświetlany identyfikator użytkownika oraz wskaźniki
następujących stanów:

Pasek stanu-

• Włączone jest przekazywanie połączeń.

• Wystąpił błąd.

• Telefon biurkowy współużytkujący linię z danym telefonem ma aktywne
połączenie.

Co oznaczają ikony na pasku stanu?Q.

OpisIkonaA.

Telefon biurkowy współużytkujący linię z danym telefonem ma aktywne połączenie.

Włączone jest przekazywanie połączeń. Wybierz tę ikonę, jeśli chcesz zmienić opcje przekazywania
połączeń.

Wystąpił błąd. Wybierz tę ikonę, jeśli chcesz zobaczyć więcej informacji o błędzie.
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Okno rozmowy

Co to jest okno rozmowy?Q.

Okno rozmowy jest wyświetlane w chwili nawiązywania lub odbierania połączenia, rozpoczynania lub dołączania do połączenia
konferencyjnego oraz nawiązywania połączenia z usługą wiadomości głosowych.

A.

Okno rozmowy wyświetla informacje o połączeniach, takie jak nazwa lub numer osoby nawiązującej połączenie i czas trwania
połączenia. Okno to zawiera również pasek narzędzi, których można używać w czasie aktywnego połączenia.

Do czego służą przyciski w oknie rozmowy?Q.

A.

OpisElementNumer

Wybierz, aby zakończyć połączenie.1

Wybierz, aby wyświetlić regulację głośności. Regulacja głośności służy do
dostosowania głośności odbioru dźwięków przez czas aktywnego połączenia. Ta
funkcja działa tylko, gdy do połączeń telefonicznych jest używany komputer.

2

Wybierz, aby wyciszyćwłasne dźwięki tak, że inni uczestnicy aktywnego połączenia
nie będą nic słyszeć. Ta funkcja działa tylko, gdy do połączeń telefonicznych jest
używany komputer.

3
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OpisElementNumer

Wybierz, aby zatrzymać lub wznowić wysyłanie obrazu wideo podczas aktywnego
połączenia. Ten przycisk jest włączony tylko, gdy aktywne połączenie jest połączeniem
wideo.

4

Wybierz, aby otworzyć klawiaturę, której można użyć do wprowadzania cyfr lub
znaków. Ta klawiatura służy do wykonywania takich zadań, jak wprowadzanie numeru

5

PIN, hasła numerycznego lub do interakcji z aplikacjami mającymi telefoniczne
interfejsy użytkownika.

Wybierz, aby zawiesić połączenie. Ustaw kursor nad opcją , a następnie

wybierz wartość .

6

Abywznowić połączenie, ustaw kursor nad opcją , a następnie wybierz wartość

.

-

Wybierz strzałkęwdół, aby otworzyćmenu, za pomocą któregomożna zmodyfikować
sposób wyświetlania obrazu wideo podczas połączenia, nawiązać połączenie

7

konferencyjne, przekierować połączenie, zaparkować połączenie, zawiesić lubwznowić
połączenie, wysłać wiadomość błyskawiczną lub zakończyć połączenie.

Wybierz, aby powiększyć wyświetlany obraz wideo do pełnego ekranu. Ta ikona
pojawia się po wskazaniu obszaru obrazu i znika po upływie około dwóch sekund.

-

Wybierz, aby zmniejszyć obszar połączenia wideo z pełnego ekranu do wielkości
okna rozmowy. Ta ikona pojawia się po wskazaniu obszaru obrazu i znika po upływie
około dwóch sekund.

-

Czy mogę jednocześnie nawiązać więcej niż jedno połączenie?Q.

A.
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Tak, możesz. Jeśli korzystasz z więcej niż jednego połączenia, wszystkie połączenia są wyświetlane w oknie rozmowy. Na
ilustracji zostały pokazane dwa połączenia dźwiękowe, jedno z Asha Gupta, a drugie z Alexem Popovem. Połączenie nieaktywne
jest zawieszone. Połączenie z Asha Gupta jest zawieszone.

Jak uaktywnić zawieszone połączenie?Q.

A. 1 Wybierz połączenie w oknie rozmowy.

2

Aby wznowić rozmowę, wybierz opcję lub .

Uprzednio aktywne połączenie zostanie zawieszone.

Podczas uaktywniania połączenia wykonywane są następujące operacje:

• Połączenie, które teraz jest aktywne

◦Pod nazwą osoby nawiązującej połączenie pojawia się pasek narzędzi
połączenia.

◦Połączenie jest wyświetlane w kolorze jasnoszarym.

• Połączenie, które już nie jest aktywne

◦Znika pasek narzędzi połączenia.

◦Połączenie jest automatycznie zawieszane.

Microsoft Office Communicator - funkcje

Produkt Cisco Unified Communications Integration integruje się z programem Microsoft Office Communicator. Jakich funkcji
programu Microsoft Office Communicator mogę używać?

Q.

Produkt Cisco Unified Communications Integration forMicrosoft Office Communicator ściśle integruje się z programemMicrosoft
Office Communicator. Następujące funkcje programu Microsoft Office Communicator będą dostępne podczas korzystania z
produktu Cisco Unified Communications Integration:

A.

• Stan dostępności

• Wiadomości błyskawiczne

Pomoc online

Jak otworzyć pomoc online?Q.

A. 1 Wybierz na pasku tytułu programu Microsoft Office Communicator.

2 Wybierz kolejno opcje Narzędzia➤ Często zadawane pytania dotyczące Cisco
UC.
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Pierwsze kroki

• Zestawy słuchawkowe i kamery wideo

• Logowanie i uruchamianie

• Używanie produktu Cisco Unified Communications Integration niezależnie od programu Microsoft Office Communicator

Zestawy słuchawkowe i kamery wideo

Jak skonfigurować zestaw słuchawkowy lub inne urządzenie dźwiękowe oraz urządzenie wideo?Q.

A. 1 Wybierz na pasku tytułu programu Microsoft Office Communicator.

2 Wybierz kolejno pozycję Narzędzia➤ Konfiguracja dźwięku i wideo.

3 Wybierz pozycjęNiestandardowyw polu listyWybierz używany głośnik/mikrofon lub telefon.

4 Wybierz żądany głośnik i mikrofon w odpowiednich polach list.

5 Wybierz żądaną kamerę wideo w odpowiednim polu listy. Można zobaczyć podgląd obrazu
wideo.

6 Po wprowadzeniu wymaganych ustawień wybierz opcję Zakończ.

Kiedy muszę skonfigurować zestaw słuchawkowy lub inne urządzenie dźwiękowe?Q.

Skonfigurowanie urządzenia dźwiękowego może się okazać konieczne w przypadku wykonania którejkolwiek z poniższych
czynności:

A.

• Zainstalowanie produktu Cisco Unified Communications Integration.

• Rozpoczęcie używania z produktem Cisco Unified Communications Integration urządzenia dźwiękowego, które nie jest
aktualnie skonfigurowanym urządzeniem.

• Rozpoczęcie używania z produktem Cisco Unified Communications Integration nowego urządzenia dźwiękowego.

Logowanie i uruchamianie

Co jest potrzebne przed zalogowaniem do produktu Cisco Unified Communications Integration?Q.

Do produktu Cisco Unified Communications Integration należy się zalogować, zanim można będzie nawiązywać połączenia,
rozpoczynać połączenia konferencyjne itd. Aby zalogować się do produktu Cisco Unified Communications Integration, należy
mieć:

A.

• Konto użytkownika programu Microsoft Office Communicator.

• Konto użytkownika produktu Cisco Unified Communications Integration

• Jeśli system ma zainstalowane zabezpieczenia dotyczące używania komputera do połączeń telefonicznych, wymagany kod
autoryzacji.
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Jeśli nie masz powyższych elementów, skontaktuj się z administratorem systemu.

Jak się zalogować do produktu Cisco Unified Communications Integration?Q.

A. 1 W polu Identyfikator użytkownika wpisz identyfikator użytkownika.
Wartość domyślna to nazwa użytkownika programu Microsoft Office Communicator.

2 W polu Hasło wpisz hasło.

3 (Opcjonalnie) Zaznacz pole Zapamiętaj moje dane logowania, jeśli chcesz aby produkt Cisco Unified Communications
Integration pamiętał identyfikator użytkownika i hasło podczas następnego logowania.

4 Wybierz opcję Zaloguj się.

5 Jeśli systemma zainstalowane zabezpieczenia dotyczące używania komputera do połączeń telefonicznych, wykonaj następujące
czynności:

a W poluWprowadź kod autoryzacji wpisz kod autoryzacji.

b Wybierz opcję Zaloguj się.

Jak się automatycznie zalogować do produktu Cisco Unified Communications Integration?Q.

Produkt Cisco Unified Communications Integration można skonfigurować tak, aby automatycznie logował użytkownika podczas
uruchamiania produktu Microsoft Office Communicator. Podczas logowania należy zaznaczyć pole wyboru Zapamiętaj moje
dane logowania, aby produkt Cisco Unified Communications Integration automatycznie logował użytkownika.

A.

1
Wybierz opcję w panelu programu Cisco Unified Communications Integration.

2 Wybierz opcję Ogólne, a następnie zaznacz pole Automatycznie zaloguj w momencie logowania do programu Microsoft
Office Communicator.

3 Wybierz pozycję OK.

Jak uruchomić produkt Cisco Unified Communications Integration?Q.

Upewnij się, że w systemie jest zainstalowany produkt Cisco Unified Communications Integration for Microsoft Office
Communicator.

A.

1 Uruchom program Microsoft Office Communicator.

2 Zaloguj się do programu Microsoft Office Communicator.

3 Zaloguj się do produktu Cisco Unified Communications Integration.

Jak się wylogować z produktu Cisco Unified Communications Integration?Q.

A. 1 Wybierz na pasku tytułu programu Microsoft Office
Communicator.

2 Wybierz kolejnoNarzędzia➤Wyloguj się z programuCisco UC.

9



Używanie produktu Cisco Unified Communications Integration niezależnie od programu Microsoft Office Communicator

Czy mogę używać produktu Cisco Unified Communications Integration bez programu Microsoft Office Communicator?Q.

W przypadku awarii serwera produktu Microsoft Office Communications (OCS) produktu Cisco Unified Communications
Integrationmożna używać niezależnie od programuMicrosoft Office Communicator. Microsoft Office CommunicatorNiedostępne
będą takie funkcje programu, jak stan dostępności i wiadomości błyskawiczne.

A.

Jeśli serwer OCS ulegnie awarii, gdy istnieje aktywne połączenie, zostanie wyświetlony komunikat. Produkt Cisco Unified
Communications Integration zostanie wyświetlony w oddzielnym oknie i można będzie nadal nawiązywać i odbierać połączenia.
Po ponownym uruchomieniu serwera OCS panel produktu CiscoUnified Communications Integration zostanie ponownie dołączony
do okna programu Microsoft Office Communicator.

Połączenia

• Nawiązywanie połączeń

• Zachowanie połączenia

• Wyszukiwanie kontaktów

Nawiązywanie połączeń
Jak nawiązać połączenie?Q.

Przeciągnij kontakt, z którym chcesz nawiązać połączenie, i upuść go na opcji .
A.

Jeśli w firmowej książce adresowej kontakt ma zapisany więcej niż jeden numer, zostanie wyświetlone okno dialogowe.W oknie
dialogowym wybierz numer do połączenia.
Za pomocą przełącznika u dołu tego okna dialogowegomożna wybrać nawiązanie połączenia wideo lub dźwiękowego. Domyślne
ustawienie tego przełącznika zależy od ustawionych opcji wideo.

Jakie są inne sposoby nawiązania połączenia?Q.

A. • Kliknij kontakt prawym przyciskiem myszy: Kliknij prawym przyciskiem myszy kontakt na liście kontaktów programu
Microsoft Office Communicator lub w oknie wiadomości błyskawicznych. Z menu podręcznego wybierz opcję Nawiąż
połączenie.

• Microsoft Office Communicatorpole wyszukiwania: Wpisz numer, z którym chcesz nawiązać połączenie, w pole
wyszukiwania. Numer będzie wyświetlany w polu wyników wyszukiwania. Z menu podręcznego wybierz opcję Nawiąż
połączenie.

• Użyj klawiatury:Wybierz opcję . Wpisz numer, z którym chcesz nawiązać połączenie, a następnie wybierz opcję Połącz.

•
Z historii rozmów: Wybierz opcję , a następnie dwukrotnie kliknij wpis w historii rozmów.

• Z niektórych aplikacji. Patrz informacje o opcji Połączenia z aplikacji.
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Dlaczego jest wyświetlane okno wiadomości błyskawicznej, gdy wybieram funkcję nawiązania połączenia?Q.

Gdy klikniesz prawym przyciskiem myszy kontakt, a następnie wybierzesz opcję Nawiąż połączenie, zostanie na chwilę
wyświetlone okno wiadomości błyskawicznych programu Microsoft Office Communicator. Jest to normalne zachowanie i

A.

występuje w związku ze sposobem integracji produktu Cisco Unified Communications Integration z programemMicrosoft Office
Communicator.

Jak odebrać połączenie?Q.

W chwili odebrania połączenia zostanie wyświetlone okno powiadomienia. Należy wykonać jedną z następujących czynności:A.

•
Aby odebrać połączenie z dźwiękiem i obrazem, wybierz opcję .

•
Aby odebrać połączenie tylko z dźwiękiem, wybierz opcję .

•
Aby przekierować połączenie do usługi wiadomości głosowych, wybierz opcję .

Jak zakończyć połączenie?Q.

Wybierz opcję .A.

Jeśli chcesz zakończyć zawieszone połączenie, musisz je wznowić przed zakończeniem.

Zachowanie połączenia

Jak wyłączyć ostrzeżenia o zamykaniu okna rozmowy?Q.

Wchwili zamknięcia okna rozmowy zostaje zakończone bieżące połączenie. Podczas zamykania okna rozmowy jest wyświetlane
ostrzeżenie. Można określić, czy ostrzeżenie to ma być wyświetlane.

A.

Jeśli istnieją inne zawieszone połączenia, nie zostaną one zakończone i ono rozmowy nie zostanie zamknięte.

1
Wybierz opcję w panelu programu Cisco Unified Communications Integration.

2 Wybierz opcję Ogólne, a następnie zaznacz opcję Ostrzegaj przed zamknięciem okna aktywnej rozmowy.

Jaki numer jest wybierany, gdy wybiorę opcję Nawiąż połączenie lub Nawiąż połączenie wideo?Q.

Jeśli w firmowej książce adresowej dany kontakt ma więcej niż jeden numer, produkt Cisco Unified Communications Integration
spróbuje nawiązać połączenie z numerami kontaktu w następującej kolejności:

A.

1 Praca

2 Telefon komórkowy

3 Inne

4 Domowy

Dlaczego moje połączenie nie jest wyświetlane w oknie rozmowy?Q.

11



Jeśli masz telefon biurkowy i możesz używać komputera do połączeń telefonicznych lub jeśli współdzielisz linię z innym
użytkownikiem, w następujących okolicznościach połączenia nie będą wyświetlane w oknie rozmowy:

A.

• Gdy połączenie zostanie nawiązane z telefonu biurkowego, jeśli produkt Cisco Unified Communications Integration został
ustawiony na używanie komputera do połączeń telefonicznych.

• Gdy połączenie zostało nawiązane przez innego użytkownika współużytkującego linię.

Jeśli jednak połączenie zostanie zawieszone, zostanie ono wyświetlone w oknie rozmowy. Umożliwia to wznowienie zawieszonego
połączenia z komputera, nawet jeśli połączenie zostało nawiązane w podanych powyżej okolicznościach.

Dlaczego niektóre moje połączenia są automatycznie zawieszane?Q.

Jeśli odbierzesz połączenie, gdy istnieje aktywne połączenie, aktywne połączenie zostanie automatycznie zawieszone.A.

W przypadku wznowienia zawieszonego połączenia wszystkie inne aktywne rozmowy zostaną automatycznie zawieszone.

Wyszukiwanie kontaktów

Jak szukać kontaktów?Q.

Do wyszukiwania kontaktów możesz użyć okna programu Microsoft Office Communicator.A.

Do wyszukiwania kontaktów można również użyć okna dialogowego Wybierz kontakty, jeśli wykonujesz następujące zadania:

• Przekierowanie połączenia do kontaktu.

• Wyszukiwanie kontaktu w celu dodania do aktywnego połączenia konferencyjnego.

• Określanie kontaktu do przekazania połączeń.

Jak wyszukiwać kontakty w oknie dialogowym Wybierz kontakty?Q.

A. 1 Wpisz nazwę kontaktu w pole wyszukiwania.

Ostatnie kontakty są przeszukiwane z predykcją. Wyniki wyszukiwania są wyświetlane na liście wyników wyszukiwania.

2 Jeśli nie znaleziono pasujących elementów, naciśnij przyciskPowrót lub wybierz łącze Szukaj w firmowej książce adresowej
w celu przeszukania firmowej książki adresowej.

Przekierowywanie, parkowanie, zawieszanie i przekazywanie

• Przekierowywanie połączeń

• Parkowanie połączeń

• Zawieszanie połączeń

• Przekazywanie połączeń
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Przekierowywanie połączeń
Jak przekierować połączenie do innej osoby?Q.

A. 1

W oknie rozmowy wybierz strzałkę w dół w opcji .

2 Wybierz kolejno pozycje Przekieruj do➤ Kontakt, a następnie znajdź kontakt za pomocą okna dialogowego Wybierz
kontakty.

3 Wybierz kontakt, a następnie wybierz opcję Przekieruj.
Jeśli w firmowej książce adresowej dany kontakt ma więcej niż jeden numer, można wybrać numer, na który połączenie
zostanie przekierowane.

W polu wyszukiwania można teżwpisać numer, na który ma nastąpić przekierowanie, a następnie wybrać opcję Przekieruj.

4 Gdy kontakt odpowie, wybierz opcję Przekieruj.

Jak przekierować połączenie na telefon komórkowy lub inny posiadany telefon?Q.

A. 1 W oknie rozmowy wybierz strzałkę w dół w opcji

.

2 Wybierz kolejno Przekieruj do➤ Zdalne urządzenie.

Jak określić telefon komórkowy lub inny telefon, na który mają być przekierowywane połączenia?Q.

Telefon komórkowy należy określić jako zdalne urządzenie. Określenie „zdalne urządzenie” odnosi się do dowolnego innego
urządzenia, za pomocą którego można przyjmować połączenia przychodzące skierowane na numer służbowy.

A.

Zdalne urządzenie należy określić w opcjach użytkownika menedżera produktu Cisco Unified Communications. Zaloguj się do
opcji użytkownika, a następnie wybierz kolejno pozycjeOpcje użytkownika➤Ustawienia mobilności➤ Zdalne urządzenia.
Aby przekierować połączenie do zdalnego urządzenia, produkt Cisco Unified Communications Integration musi być ustawiony
na używanie komputera do połączeń telefonicznych.

Menedżer produktu Cisco Unified Communications musi również zostać odpowiednio skonfigurowany. Skontaktuj się z
administratorem systemu, jeśli chcesz mieć możliwość przekierowywania połączeń do zdalnego urządzenia.

Parkowanie połączeń
Jak zaparkować połączenie?Q.

A. 1

W oknie rozmowy wybierz strzałkę w dół w opcji .

2 Z menu wybierz opcję Parkuj połączenie.
W oknie rozmowy będzie wyświetlany numer telefonu. Zapisz ten numer. Po zaparkowaniu połączenia okno rozmowy będzie
otwarte tylko przez krótką chwilę.
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3 Połącz się z numerem z telefonu, z którego chcesz kontynuować połączenie.

Co się dzieje, gdy zaparkuję połączenie?Q.

Połączenie jest zawieszane i system udostępnia numer, który można wybrać z innego telefonu w celu kontynuowania połączenia.A.

Jeśli nie odbierzesz zaparkowanego połączenia, w telefonie, w którym połączenie zostało zaparkowane, zostanie nawiązane inne
połączenie w celu ponownego połączenia z osobą dzwoniącą.
W przypadku zaparkowania połączenia na telefonie biurkowym, gdy produkt Cisco Unified Communications Integration został
ustawiony na korzystanie z telefonu biurkowego do połączeń telefonicznych, w panelu produktu Cisco Unified Communications
Integration u dołu okna programuMicrosoft Office Communicator nie zostanie wyświetlony numer parkowania. Numer parkowania
należy odczytać z telefonu biurkowego.

Zawieszanie połączeń
Jak zawiesić lub wznowić połączenie?Q.

A. 1 Wybierz połączenie w oknie rozmowy.

Połączenie zostanie podświetlone.

2

Aby zawiesić połączenie, ustaw kursor nad opcją , a następnie .

Abywznowić połączenie, ustaw kursor nad opcją , a następniewybierzwartość .

Przekazywanie połączeń
Jak przekazywać połączenia?Q.

Produkt CiscoUnified Communications Integrationmożna skonfigurować tak, aby przekazywał połączenia w jedno z następujących
miejsc:

A.

• Usługa wiadomości głosowych.

• Inny z numerów telefonów użytkownika w firmowej książce adresowej.

• Inny kontakt w firmowej książce adresowej.

• Numer telefonu określony przez użytkownika.

Aby skonfigurować produkt Cisco Unified Communications Integration do przekazywania połączeń, należy wykonać następujące
kroki:

1
Wybierz opcję w panelu programu Cisco Unified Communications Integration.

2 Wybierz opcję Połączenia, a następnie zaznacz opcję Przekazuj moje połączenia do.

3 Wybierz jedną z następujących opcji:
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OpisOpcja

Przekazuje połączenia do usługi wiadomości głosowych.Moja poczta głosowa

Przekazuje połączenia na inny z posiadanych numerów telefonów zapisanych w firmowej książce
adresowej.

Inny z posiadanych
numerów telefonów

Wybierz numer telefonu z pola listy.

Przekazuje połączenia do innego kontaktu lub na podany numer telefonu.Inny kontakt lub
numer Wybierz opcję Dodaj, a następnie znajdź kontakt za pomocą okna dialogowego Wybierz kontakty.

Wybierz kontakt, a następnie opcjęWybierz. Jeśli w firmowej książce adresowej dany kontakt ma
więcej niż jeden numer, można wybrać numer, na który połączenia będą przenoszone.

Do podania numeru można też użyć klawiatury.
Jeśli wcześniej został określony inny kontakt lub numer do przekazywania połączeń, zostanie on
wyświetlony zamiast etykiety Inny kontakt lub numer.

4 Wybierz przycisk OK.

Ikona zostanie wyświetlona na pasku stanu panelu produktu Cisco Unified Communications Integration.

Połączenia z aplikacji

Jak nawiązać połączenie z aplikacji?Q.

Z numerem lub kontaktem można się w następujący sposób połączyć z niektórych aplikacji:A.

• Z numeru w aplikacji:Wybierz lub podświetl numer telefonu w aplikacji. Kliknij go prawym przyciskiemmyszy, a następnie
wybierz opcję Połącz. Zamiennie wybierz opcjęEdytuj i połącz, aby zmodyfikować numer telefonu, a następnie nawiązać
połączenie.

• Z kontaktu w aplikacji: Kliknij kontakt prawym przyciskiem myszy, a następnie wybierz kolejno pozycje Dodatkowe
działania➤ Połącz [telefon]. Możesz też wybrać kolejno pozycje Dodatkowe działania➤ Edytuj i połącz, aby
zmodyfikować numer telefonu, a następnie nawiązać połączenie.

•
Ze schowka: Skopiuj numer, z którym chcesz nawiązać połączenie, do schowka.Wybierz opcję w obszarze szybkiego
uruchamiania paska zadań, a następnie wybierz przycisk OK.

Jak nawiązać połączenie wideo z aplikacji?Q.

Z numerem lub kontaktem można w następujący sposób nawiązać połączenie wideo z niektórych aplikacji:A.

• Z numeru w aplikacji:Wybierz lub podświetl numer telefonu w aplikacji. Kliknij go prawym przyciskiemmyszy, a następnie
wybierz opcję Edytuj i połącz. Zaznacz poleWyślij obraz z połączeniem, a następnie wybierz przycisk OK.

• Z kontaktu w aplikacji: Kliknij kontakt prawym przyciskiem myszy, a następnie wybierz kolejno pozycje Dodatkowe
działania➤ Edytuj i połącz. Zaznacz poleWyślij obraz z połączeniem, a następnie wybierz przycisk OK.
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•
Ze schowka: Skopiuj numer, z którym chcesz nawiązać połączenie, do schowka.Wybierz opcję w obszarze szybkiego
uruchamiania paska zadań. Zaznacz poleWyślij obraz z połączeniem, a następnie wybierz przycisk OK.

Z jakich aplikacji mogę nawiązać połączenie z numerem lub kontaktem?Q.

Z numerem można się połączyć z aplikacji Internet Explorer, Mozilla Firefox oraz Microsoft Excel, PowerPoint i Word.A.

Z kontaktem można się połączyć z aplikacji Microsoft Outlook i Sharepoint.

Dlaczego nie mogę nawiązać połączenia z numerami lub kontaktami z posiadanych aplikacji?Q.

Połączenia można nawiązywać z niektórych aplikacji, jeśli funkcja kliknij i połącz została udostępniona w konfiguracji produktu
Cisco Unified Communications Integration for Microsoft Office Communicator. Zapytaj administratora, czy ta funkcja jest
dostępna.

A.

Połączenia wideo

• Nawiązywanie połączeń wideo

• Wysyłanie i odbieranie obrazu

Nawiązywanie połączeń wideo

Jak nawiązać połączenie wideo?Q.

Kliknij prawym przyciskiemmyszy kontakt na liście kontaktów programuMicrosoft Office Communicator lub w oknie wiadomości
błyskawicznych, a następnie z menu podręcznego wybierz opcję Nawiąż połączenie wideo.

A.

Jeśli w firmowej książce adresowej zapisany jest więcej niż jeden numer kontaktu, zostanie wyświetlone okno dialogowe. W
oknie dialogowym wybierz numer do połączenia.
Za pomocą przełącznika u dołu tego okna dialogowego można wybrać nawiązanie połączenia dźwiękowego zamiast wideo.
Domyślne ustawienie tego przełącznika zależy od ustawionych opcji wideo.

Czy jest inny sposób nawiązania połączenia wideo?Q.

Wpisz numer, z którym chcesz nawiązać połączenie, w pole wyszukiwania programu Microsoft Office Communicator. Numer
będzie wyświetlany w polu wynikówwyszukiwania. Kliknij prawym przyciskiemmyszy kontakt, a następnie z menu podręcznego
wybierz opcję Nawiąż połączenie wideo.

A.

Jak rozszerzyć obszar połączenia wideo na cały ekran?Q.
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Wybierz opcję u góry z prawej strony obszaru obrazu. Aby przywrócić obszar połączenia wideo do wielkości okna

rozmowy, wybierz opcję .

A.

Wysyłanie i odbieranie obrazu

Jak zatrzymać wysyłanie obrazu z kamery przy użyciu aktywnego połączenia?Q.

Wybierz opcję .A.

Zostanie wyświetlona ikona .

Aby przywrócić wysyłanie obrazu z kamery, wybierz opcję .

Jak wysyłać obraz dla wszystkich połączeń?Q.

A. 1
Wybierz opcję w panelu programu Cisco Unified Communications Integration.

2 Wybierz opcjęWideo, a następnie zaznacz pole Automatycznie wyświetlaj mój
obraz.

Jak poprawić jakość obrazu dla połączenia internetowego?Q.

W zależności od konfiguracji systemu Cisco Unified Communications można wybrać opcje poprawiające jakość obrazu.A.

1
Wybierz opcję w panelu programu Cisco Unified Communications Integration.

2 Wybierz opcjęWideo.

3 Za pomocą suwaka ustaw punkt równowagi między żądaną jakością obrazu i wydajnością komputera.

Połączenia konferencyjne

• Nawiązywanie połączenia konferencyjnego

• Usuwanie uczestników i kończenie połączeń konferencyjnych
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Nawiązywanie połączenia konferencyjnego

Jakie kroki muszę wykonać, aby uruchomić połączenie konferencyjne?Q.

Aby nawiązać połączenie konferencyjne z dwiema lub więcej osobami, należy wykonać następujące zadania:A.

1 Wybrać kontakty i nawiązać połączenie rozpoczynające połączenie konferencyjne.

2 Nawiązać połączenie z uczestnikami połączenia konferencyjnego i dodać ich do połączenia konferencyjnego.

3 (Opcjonalnie) Dodać uczestników do aktywnego połączenia konferencyjnego.

4 (Opcjonalnie) Usunąć uczestników z aktywnego połączenia konferencyjnego.

5 Zakończyć połączenie konferencyjne.

Jak rozpocząć połączenie konferencyjne?Q.

A. 1 Woknie programuMicrosoft Office Communicator wybierz kontakty, które chcesz uwzględnićw połączeniu konferencyjnym.

2 Wykonaj jedną z poniższych czynności:

• Połączenie dźwiękowe: Kliknij kontakty prawym przyciskiem myszy, a następnie wybierz opcję Nawiąż połączenie.

• Połączenia dźwiękowe i wideo: Kliknij kontakty prawym przyciskiem myszy, a następnie wybierz opcję Nawiąż
połączenie wideo.

•
Przeciągnij kontakty i upuść je na opcji .

W oknie rozmowy zostanie wyświetlone połączenie konferencyjne. W oknie rozmowy jest wyświetlana lista uczestników.
Jeśli do aktywnego połączenia dodasz trzecią osobę, zostanie z nią automatycznie nawiązane połączenie. W przeciwnym
razie należy nawiązać połączenie z każdym uczestnikiem połączenia konferencyjnego, a następnie dodać ich do konferencji.
Jeśli rozpoczniesz połączenie wideokonferencyjne, przynajmniej dwaj z pierwszych trzech uczestnikówmusząmiećmożliwość
wysyłania i odbierania sygnału wideo. W przeciwnym przypadku nie można dodawać obrazu do połączenia po nawiązaniu
połączenia.

Jak dodać wybrane osoby do połączenia konferencyjnego?Q.

A. 1 Wybierz opcję Połącz dla uczestnika z listy uczestników.
Gdy uczestnik odbierze połączenie, możesz z nim rozmawiać.

2 Wykonaj jedną z poniższych czynności:

• Wybierz opcję Dołącz dla danego uczestnika.
Uczestnik zostanie dodany do połączenia konferencyjnego. Jeśli uczestnik jest pierwszym uczestnikiem, z którym zostało
nawiązane połączenie, połączenie z nim jest zawieszane do czasu dołączenia innego uczestnika.

• Jeśli nie chcesz dodać danego uczestnika do połączenia konferencyjnego, wybierz opcję Usuń dla danego uczestnika.

3 Powtarzaj kroki 1 i 2, aby nawiązać połączenie z innymi uczestnikami połączenia konferencyjnego.

Jak dodać dodatkowe osoby do aktywnego połączenia konferencyjnego?Q.
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Jeśli zostało uruchomione połączenia telefoniczne lub połączenie konferencyjne, możesz dodać nowe kontakty w celu dołączenia
ich do uczestników połączenia konferencyjnego.

A.

• Przeciągnij uczestnika: Przeciągnij kontakty z okna programu Microsoft Office Communicator na pozycję połączenia lub
połączenia konferencyjnego w aktywnym oknie rozmowy.

• W następujący sposób wyszukaj i wybierz kontakt lub wpisz numer do połączenia:

1

W oknie rozmowy wybierz strzałkę w dół w opcji .

2 Wybierz kolejno pozycje Konferencja z➤ Kontakt.

3 W oknie dialogowym Wybierz kontakty wykonaj jedną z następujących czynności:

• Wyszukaj kontakt, a następnie wybierz go.

• W pole wyszukiwania wpisz numer, z którym chcesz się połączyć.

• Wybierz ikonę klawiatury, a następnie wpisz numer, z którym chcesz nawiązać połączenie, w oknie dialogowym
klawiatury.

4 Wybierz opcję Dodaj uczestników.
Jeśli w firmowej książce adresowej dany kontakt ma więcej niż jeden numer, można wybrać numer, pod którym ma
zostać nawiązane połączenie z kontaktem.

Usuwanie uczestników i kończenie połączeń konferencyjnych

Jak usunąć uczestnika z połączenia konferencyjnego?Q.

Uczestnika można usunąć z połączenia konferencyjnego przed jego dołączeniem do połączenia konferencyjnego. Gdy uczestnik
bierze udział w połączeniu konferencyjnym, nie można go usunąć.

A.

Aby usunąć uczestnika, kliknij go prawym przyciskiem myszy, a następnie wybierz opcję Usuń z konferencji.

Jak zakończyć połączenie konferencyjne?Q.

W oknie rozmowy wybierz opcję .A.

Gdy nawiązujesz połączenie z uczestnikami połączenia konferencyjnego w celu ich dodania do połączenia konferencyjnego,
rozmawiasz z nimi przed dołączeniem ich do konferencji. Połączenia konferencyjnego nie można zakończyć na tym etapie
połączenia konferencyjnego.

Spotkania

Jaka jest różnica między spotkaniem i połączeniem konferencyjnym?Q.

Spotkanie umożliwia rozmowę i udostępnianie dokumentów jednej lub więcej osób.A.
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Spotkanie może obejmować wspólny obszar wizualny wyświetlany w przeglądarce, gdzie można udostępniać uczestnikom
spotkania dokumenty, aplikacje lub pulpit. Spotkanie może również obejmować przekaz wideo wszystkich uczestników spotkania.

Połączenie konferencyjne jest to połączenie telefoniczne, podczas którego można rozmawiać z dwiema lub więcej osobami. Nie
obejmuje ono wspólnego obszaru wizualnego. Obejmuje ono dźwięk i może również obejmować przekaz wideo.

Jak rozpocząć spotkanie?Q.

A. 1 Woknie programuMicrosoft Office Communicator wybierz kontakty, które chcesz uwzględnićw połączeniu konferencyjnym.

2 Kliknij kontakty prawym przyciskiem myszy, a następnie wybierz opcję Rozpocznij spotkanie.

3 (Opcjonalnie) Określ hasło, które kontakty muszą wprowadzić przed dołączeniem do spotkania.

Organizator i wybrane przez niego kontakty otrzymająwiadomość błyskawicznąwprogramieMicrosoft Office Communicator.
Wiadomość błyskawiczna zawiera adres URL, którego kontakty mogą użyćw celu dołączenia do spotkania. Jeśli organizujesz
spotkanie, system automatycznie rozpocznie spotkanie i doda Cię do spotkania.

Uczestniczę w połączeniu konferencyjnym i chcę udostępnić dokument. Jak rozpocząć spotkanie?Q.

A. 1

W oknie rozmowy wybierz strzałkę w dół w opcji .

2 Wybierz opcję Rozpocznij spotkanie.
Zostanie wyświetlone okno dialogowe zazwyczaj używane do łączenia się ze spotkaniem.

Możesz zignorować to okno dialogowe, ponieważ uczestniczysz jużwpołączeniu konferencyjnym.

Jak dołączyć do spotkania?Q.

Jeśli otrzymasz zaproszenie na spotkanie, dostaniesz również wiadomość błyskawiczną w programie Microsoft Office
Communicator. Wiadomość błyskawiczna zawiera adres URL, którego kontakty mogą użyć w celu dołączenia do spotkania.

A.

Jeśli to spotkanie wymaga hasła, będzie ono również zawarte w wiadomości błyskawicznej.
Aby dołączyć do spotkania, wybierz adres URL lub wklej go w przeglądarce.
Jeśli produkt Cisco Unified Communications Integration działa niezależnie od programuMicrosoft Office Communicator, zamiast
wiadomości błyskawicznej otrzymasz wiadomość e-mail.

Przed adresem URL spotkania może wystąpić znak podkreślenia (_). W przypadku wybrania
adresu URL w celu wklejenia go do przeglądarki internetowej pomiń znak podkreślenia.

Uwaga

Poczta głosowa

• Nazwa użytkownika i hasło poczty głosowej

• Nowe wiadomości głosowe
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• Odtwarzanie wiadomości głosowych

• Wizualna poczta głosowa:

Nazwa użytkownika i hasło poczty głosowej

Widzę powiadomienie o braku poświadczeń poczty głosowej. Co mam zrobić?Q.

Nazwa użytkownika i hasło poczty głosowej mogą być niepoprawne. Podaj poprawną nazwę użytkownika i hasło poczty głosowej.A.

Jak wprowadzić nazwę użytkownika i hasło poczty głosowej?Q.

A. 1
Wybierz opcję w panelu programu Cisco Unified Communications Integration.

2 Wybierz opcjęKonta, a następnie wpisz nazwę użytkownika i hasło w grupie pod tytułem Poczta głosowa.

Nowe wiadomości głosowe

Skąd wiadomo, że mam nowe wiadomości głosowe?Q.

Na panelu produktu Cisco Unified Communications Integration są wyświetlane różne ikony poczty głosowej w zależności od
konfiguracji usługi wiadomości głosowych.

A.

OpisIkona

Masz nowe wiadomości głosowe. Liczba nowych wiadomości jest pokazywana na ikonie. Wybierz
przycisk, aby wyświetlić wiadomości w wizualnej poczcie głosowej.
Liczba nowychwiadomości jest również pokazywanaw oknie dialogowymHistoria rozmów.Wybierz

opcję wpanelu programuCiscoUnified Communications Integration. Liczba nowychwiadomości
jest wyświetlana w tytule karty Wiadomości głosowe.

Nie masz nowych wiadomości głosowych.

Masz nowe wiadomości głosowe. Wybierz ten przycisk, aby połączyć się z usługą wiadomości
głosowych.

Co to jest wiadomość nieodczytana?Q.

Wiadomość nieodczytana to wiadomość, która jeszcze nie została odsłuchana. Wiadomości, które nie zostały odsłuchane, są
wyświetlane wytłuszczoną czcionką.

A.

Odtwarzanie wiadomości głosowych

Jak uzyskać dostęp do wiadomości głosowych?Q.
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A. • Wybierz opcję w panelu programu Cisco Unified Communications Integration. Jeśli masz nowe wiadomości, ich
liczba będzie widoczna na ikonie.

•
Z historii rozmów: Wybierz opcję , a następnie wybierz kartęWiadomości głosowe.

Jak odtworzyć wiadomości głosowe?Q.

Wiadomości głosowe można odsłuchać w dowolny z poniższych sposobów:A.

• Wizualna poczta głosowa: Otwiera okno przedstawiające wiadomości głosowe w sposób graficzny. To okno zawiera listę
wiadomości głosowych podobną do listy wiadomości e-mail: nowe wiadomości są wyświetlane wytłuszczoną czcionką,
pilne wiadomości mają znak wykrzyknika (!) itd. Okna wizualnej poczty głosowej można użyć do odtwarzania,
wstrzymywania, szybkiego przewijania do tyłu i do przodu oraz usuwania wiadomości.

• Dźwiękowa poczta głosowa: Nawiązuje połączenie z usługą dźwiękowych wiadomości głosowych. Postępując zgodnie z
wyświetlanymi instrukcjami, można odsłuchiwać wiadomości i zarządzać nimi.

Wizualna poczta głosowa:

Jak się przełączyć z używania wizualnej poczty głosowej na używanie dźwiękowej poczty głosowej?Q.

A. 1
Wybierz opcję w panelu programu Cisco Unified Communications Integration.

2 Wybierz opcję Ogólne, a następnie wybierz jedną z następujących opcji:

OpisOpcja

Otwiera okno przedstawiające wiadomości głosowe w sposób graficzny. Tego okna można użyć do
odtwarzania, wstrzymywania, szybkiego przewijania do tyłu i do przodu oraz usuwania wiadomości.

Otwórz historię
rozmów, aby
wyświetlić
wiadomości głosowe

Nawiązuje połączenie z usługą dźwiękowych wiadomości głosowych. Postępując zgodnie z
wyświetlanymi instrukcjami, można odsłuchiwać wiadomości i zarządzać nimi.

Połącz z moją usługą
poczty głosowej

Jak pracować z wiadomościami w wizualnej poczcie głosowej?Q.

A. • Odtwarzanie wiadomości: Dwukrotnie kliknij wiadomość. Możesz też wybrać opcję obok wiadomości.

• Wstrzymanie odtwarzania wiadomości: Wybierz opcję obok wiadomości.

• Szybkie przewijanie wiadomości do tyłu lub do przodu: Wybierz żądany punkt na pasku postępu wiadomości, aby szybko
przewinąć ją do tyłu lub do przodu do tego punktu.

• Usuwanie wiadomości: Kliknij prawym przyciskiem myszy wiadomość, a następnie z menu podręcznego wybierz opcję
Usuń. Możesz też wybrać wiadomość, a następnie nacisnąć klawisz Delete.

Jakie inne zadania mogę wykonać w wizualnej poczcie głosowej?Q.
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A. • Oznaczanie wiadomości jako nowej: Kliknij prawym przyciskiem myszy wiadomość, a następnie z menu podręcznego
wybierz opcję Oznacz jako nową.

• Identyfikacja nieodsłuchanej lub nowej wiadomości:Wiadomości, które nie zostały odsłuchane, sąwyświetlane wytłuszczoną
czcionką.

• Wyświetlanie tylko konkretnych wiadomości: Wybierz żądaną opcję z listy rozwijanej Pokaż. Aby na przykład wyświetlić
tylko nowe wiadomości, wybierz opcję Nowe.

• Regulacja głośności: Za pomocą sterowania głośnością z prawej strony u góry okna ustaw głośność odtwarzania wiadomości
głosowych.

• Nawiązywanie połączenia z dźwiękową pocztą głosową: Wybierz opcję Połącz ze skrzynką pocztową, aby nawiązać
połączenie z usługą dźwiękowych wiadomości głosowych. Postępując zgodnie z wyświetlanymi instrukcjami, można
odsłuchiwać wiadomości i zarządzać nimi.

Jak usunąć wiadomość w wizualnej poczcie głosowej?Q.

Wprzypadku usunięcia wiadomości zostanie ona przeniesiona do folderu usuniętych wiadomości. Po przeniesieniu wiadomości
do tego folderu można przywrócićwiadomość na listęwiadomości głosowych. Można również trwale usunąćwszystkie usunięte
wiadomości.

A.

• Usuwanie wiadomości: Kliknij prawym przyciskiem myszy wiadomość, a następnie z menu podręcznego wybierz opcję
Usuń. Możesz też wybrać wiadomość, a następnie nacisnąć klawisz Delete.

• Przywracanie usuniętej wiadomości: Z listy rozwijanej Pokażwybierz opcjęUsunięte. Kliknij prawym przyciskiemmyszy
wiadomość do przywrócenia, a następnie z menu podręcznego wybierz opcję Przywróć rekord.

• Trwałe usuwanie wiadomości: Z listy rozwijanej Pokaż wybierz opcję Usunięte. Kliknij prawym przyciskiem myszy
wiadomość, a następnie z menu podręcznego wybierz opcję Trwale usuń rekord.

W zależności od sposobu skonfigurowania produktu CiscoUnified Communications Integrationmożliwość przywracania usuniętej
wiadomości lub trwałego usuwania wiadomości może być niedostępna.

Przełączanie trybów

Jaka jest różnica między używaniem komputera i telefonu biurkowego do połączeń telefonicznych?Q.

Produkt Cisco Unified Communications Integration może działać, używając komputera lub telefonu biurkowego. Gdy produkt
Cisco Unified Communications Integration działa, używając komputera, do nawiązywania i odbierania połączeńwykorzystywany

A.

jest komputer. Gdy produkt Cisco Unified Communications Integration działa, używając telefonu biurkowego, do nawiązywania
i odbierania połączeń wykorzystywany jest telefon.

W przypadku używania telefonu biurkowego do połączeń telefonicznych niedostępne będą następujące funkcje:

• Przekierowanie połączenia do telefonu komórkowego lub innego posiadanego telefonu.

• Wyświetlanie wskaźnika nowej wiadomości głosowej na panelu produktu Cisco Unified Communications Integration.

• Wyciszanie mikrofonu.

• Regulacja głośności odtwarzania dźwięku.
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• Połączenia wideo na komputerze.

• Ponadto połączenia nawiązane za pomocą telefonu biurkowego nie są wyświetlane w historii rozmów.

Jak przełączyć się między używaniem komputera do połączeń telefonicznych i korzystaniem z telefonu biurkowego?Q.

Wybierz opcję lub na panelu produktu Cisco Unified Communications Integration. Przycisk wyświetlany na panelu
produktu Cisco Unified Communications Integration zależy od tego, czy aktualnie do połączeń telefonicznych jest używany
komputer, czy też telefon biurkowy.

A.

OpisPrzycisk

Komputer jest używany do połączeń telefonicznych. Wybierz ten przycisk, aby przełączyć się na
korzystanie z telefonu biurkowego.

Do połączeń telefonicznych jest używany telefon biurkowy. Wybierz ten przycisk, aby przełączyć
się na używanie komputera.

Czy mogę nawiązywać połączenia podczas przełączania się z komputera na telefon biurkowy?Q.

Nie. Funkcje telefonu produktu Cisco Unified Communications Integration są niedostępne w trakcie procesu przełączania z
komputera na telefon biurkowy lub z telefonu biurkowego na komputer.

A.

Wybieranie telefonów

Dlaczego muszę wybrać telefon?Q.

Jeśli masz więcej niż jeden telefon biurkowy, możesz wybrać, który z nich ma współpracować z produktem Cisco Unified
Communications Integration. Jeśli na przykład masz jeden telefon biurkowy w siedzibie firmy i drugi telefon biurkowy w biurze
domowym, możesz wybrać telefon współpracujący z produktem Cisco Unified Communications Integration.

A.

Następnie możesz użyć produktu Cisco Unified Communications Integration do realizacji funkcji telefonicznych telefonu
biurkowego. Możesz na przykład użyć produktu Cisco Unified Communications Integration do zawieszenia połączenia,
przekierowania połączenia, zakończenia połączenia itd.
Analogicznie, jeśli masz na komputerze więcej niż jedną aplikację telefoniczną, możesz wybrać tę, która ma współpracować z
produktem Cisco Unified Communications Integration.

Jak wybrać telefon?Q.

A. 1 Jeśli chcesz wybrać telefon biurkowy, upewnij się, że produkt Cisco Unified Communications Integration jest ustawiony na
używanie telefonu biurkowego do połączeń telefonicznych.

2
Wybierz opcję w panelu programu Cisco Unified Communications Integration.

3 Wybierz opcję Połączenia.

4 Za pomocą okna dialogowego opcji produktu Cisco UC wybierz żądany telefon.
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Jeśli wybierzesz telefon biurkowy współużytkujący linię, możesz wybrać żądaną linię.

Dlaczego produkt Cisco IP Communicator znajduje się na liście urządzeń, gdy używam telefonu biurkowego do połączeń
telefonicznych?

Q.

Produkt Cisco IP Communicator jest traktowany przez system Cisco Unified Communications jak telefon biurkowy. Dlatego jest
wyświetlany na liście urządzeń, gdy do połączeń telefonicznych używany jest telefon biurkowy, a nie komputer.

A.

Wiadomości błyskawiczne

Jak wysłać wiadomość błyskawiczną do innej osoby podczas rozmowy telefonicznej?Q.

A. 1

W oknie rozmowy wybierz strzałkę w dół w opcji .

2 Wybierz opcjęWyślij wiadomość błyskawiczną.

Przed rozpoczęciem wpisywania wiadomości może okazać się konieczne wybranie okna wiadomości błyskawicznych.

Czy mogę wysyłać wiadomości błyskawiczne do uczestników połączenia konferencyjnego?Q.

Tak, możesz wysyłać wiadomości błyskawiczne do wybranego uczestnika lub do wszystkich uczestników.A.

OpisUczestnicy

Jeden
1 Kliknij prawym przyciskiem myszy uczestnika połączenia konferencyjnego w oknie rozmowy.

2

W oknie rozmowy wybierz strzałkę w dół w opcji .

3 Wybierz opcjęWyślij wiadomość błyskawiczną.

Wszyscy
1

W oknie rozmowy wybierz strzałkę w dół w opcji .

2 Wybierz opcję Rozpocznij konferencję z wiadomości błyskawicznych.

Zostanie rozpoczęta konferencja wiadomości błyskawicznych obejmująca wszystkich uczestników
mających uruchomiony program Microsoft Office Communicator i włączoną funkcję wiadomości
błyskawicznych. Jeśli wiadomości błyskawiczne są włączone u innych uczestników, zostanie
wyświetlony odpowiedni komunikat.

Przed rozpoczęciem wpisywania wiadomości może okazać się konieczne wybranie okna wiadomości błyskawicznych.
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Historia rozmów

• Wykonywanie zadań w historii rozmów

• Zapisywanie historii rozmów

Wykonywanie zadań w historii rozmów

Jakie zdarzenia mogę zobaczyć w swojej historii rozmów?Q.

A. • Nawiązywane lub odbierane połączenia łącznie z połączeniami z usługą wiadomości
głosowych.

• Nieodebrane połączenia.

• Połączenia konferencyjne, które użytkownik zainicjował lub w których uczestniczył.

Jak wyświetlić historię rozmów?Q.

Wybierz opcję w panelu programu Cisco Unified Communications Integration. Liczba na przycisku wskazuje liczbę nowych
nieodebranych połączeń.

A.

Produkt Cisco Unified Communications Integration może przechowywać szczegółowe informacje o nieodebranych połączeniach
tylko wtedy, gdy jest uruchomiony. Jeśli masz telefon biurkowy i produkt Cisco Unified Communications Integration nie jest
uruchomiony, może wystąpić różnica między liczbą nieodebranych połączeń w telefonie biurkowym i na przycisku produktu
Cisco Unified Communications Integration.

Jak nawiązać połączenie z osobą nawiązującą połączenie w historii rozmów?Q.

Dwukrotnie kliknij wpis osoby nawiązującej połączenie w historii rozmów. Zostanie wybrany numer, z którego zostało odebrane
połączenie.

A.

Jak wysłać wiadomość błyskawiczną do kontaktu w historii rozmów?Q.

OpisKontaktyA.

Kliknij kontakt prawym przyciskiem myszy, a następnie wybierz opcjęWyślij wiadomość
błyskawiczną.

Jeden

Wybierz kontakty, kliknij wybrane kontakty prawym przyciskiemmyszy, a następnie wybierz opcję
Wyślij wiadomość błyskawiczną.

Więcej niż jeden

Przed rozpoczęciem wpisywania wiadomości może okazać się konieczne wybranie okna wiadomości błyskawicznych.

Jak rozpocząć połączenie konferencyjne z kontaktami w historii rozmów?Q.

A. • Wybierz kontakty w historii rozmów, kliknij wybrane kontakty prawym przyciskiem myszy, a następnie wybierz opcję
Rozpocznij połączenie konferencyjne.
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• Znajdź zdarzenie konferencji w historii rozmów, a następnie kliknij je dwukrotnie.

Jak wyświetlić kartę kontaktu dla osoby nawiązującej połączenie w historii rozmów?Q.

Kliknij kontakt prawym przyciskiem myszy, a następnie wybierz opcjęWyświetl kartę kontaktów.A.

Jak usunąć zdarzenia z historii rozmów?Q.

Zdarzenia z historii rozmów można usunąć w taki sam sposób, jak się usuwa wiadomości głosowe w wizualnej poczty głosowej.A.

Zapisywanie historii rozmów

Gdzie jest zapisywana historia rozmów?Q.

Historia konwersacji jest zapisywana na komputerze używanym do logowania się do produktu Cisco Unified Communications
Integration. Można również ustawić opcję zapisywania historii rozmów w programie Microsoft Outlook. W przypadku wybrania

A.

tej opcji historia rozmów zostanie zapisana w folderze Historia rozmów. Jeśli programMicrosoft Outlook nie jest otwarty, historia
rozmów zostanie zapisana w skrzynce odbiorczej.

Jak określić, gdzie ma zostać zapisana historia rozmów?Q.

A. 1
Wybierz opcję w panelu programu Cisco Unified Communications Integration.

2 Wybierz opcjęOgólne, a następnie zaznacz poleZapisz historię rozmówwprogramieOutlook.

Rozwiązywanie problemów z funkcjami

Co to jest raport o problemie?Q.

Wprzypadku napotkania problemu z produktem Cisco Unified Communications Integration można utworzyć raport o problemie.
Można podać opis problemu, który zostanie włączony do automatycznie generowanego raportu.

A.

Raport zawiera dzienniki z komputera i jest zapisywany na pulpicie. Ten plik można wysłać do administratora systemu, aby pomóc
przeanalizować napotkany problem.
Przed utworzeniem raportu o problemie można zmienić poziom logowania. W przypadku podwyższenia poziomu logowania
administratorowi systemu można przekazać więcej informacji.

Jak utworzyć raport o problemie?Q.

A. 1 Wybierz na pasku tytułu programu Microsoft Office Communicator.

2 Wybierz kolejno Narzędzia➤ Utwórz raport o problemie.

3 Przeczytaj umowę dotyczącą zachowania prywatności informacji w oknie narzędzia do zgłaszania problemów, a następnie
zaznacz pole wyboru umowy dotyczącej zachowania poufności informacji.

4 Podaj opis problemu w polu tekstowym Opis problemu.

5 Wybierz opcję Utwórz raport.
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Kopia raportu zostanie zapisana na pulpicie.

Jak przejrzeć statystyki połączenia dla bieżącego połączenia?Q.

Wprzypadku używania komputera do połączeń telefonicznychmożnawyświetlić statystyki ruchu przychodzącego i wychodzącego
dźwięku i obrazu dla aktywnego połączenia.

A.

1

W oknie rozmowy wybierz strzałkę w dół w opcji .

2 Wybierz opcję Statystyki połączeń.

3 Po zakończeniu przeglądania statystyk połączeń wybierz opcję Zamknij.

Jak wyświetlić stan połączeń z serwerami?Q.

Można wyświetlić stan serwerów należących do systemu Cisco Unified Communications. Jeśli na przykład nie można uzyskać
dostępu do wiadomości głosowych, można sprawdzić stan serwerów poczty głosowej.

A.

1 Wybierz na pasku tytułu programu Microsoft Office Communicator.

2 Wybierz kolejno pozycje Narzędzia➤ Stan serwera i powiadomienia.

Aby wyświetlić szczegóły dotyczące dowolnej kategorii informacji o stanie serwera, wybierz strzałkę w prawo dla danej
kategorii. Aby ukryć szczegóły, ponownie wybierz strzałkę.

3 Po zakończeniu wybierz opcję Zamknij.

Jak wyświetlić powiadomienia systemu?Q.

Można wyświetlić powiadomienia wysyłane przez system Cisco Unified Communications do produktu Cisco Unified
Communications Integration.

A.

1 Wybierz na pasku tytułu programu Microsoft Office Communicator.

2 Wybierz kolejno pozycje Narzędzia➤ Stan serwera i powiadomienia.

3 Wybierz kartę Powiadomienia.

4 Po zakończeniu wybierz opcję Zamknij.

Jak uruchomić lub zatrzymać produkt Cisco Unified Communications Integration?Q.

Czasami administrator systemumoże zażądać uruchomienia lub zatrzymania produktu Cisco Unified Communications Integration
w celu rozwiązania problemów technicznych.

A.

Po zatrzymaniu produktu Cisco Unified Communications Integration zniknie panel produktu Cisco Unified Communications
Integration. Po ponownym uruchomieniu produktu Cisco Unified Communications Integration panel produktu Cisco Unified
Communications Integration zostanie ponownie wyświetlony.

1 Wybierz na pasku tytułu programu Microsoft Office Communicator.

2 Wybierz kolejno pozycje Narzędzia➤ Uruchom program Cisco UC lub Narzędzia➤ Zatrzymaj program Cisco UC.
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Jak ustawić poziom logowania?Q.

W przypadku wystąpienia problemów z produktem Cisco Unified Communications Integration może okazać się konieczne
podwyższenie poziomu logowania w celu zarejestrowania bardziej szczegółowych informacji.

A.

1
Wybierz opcję w panelu programu Cisco Unified Communications Integration.

2 Wybierz opcję Ogólne, a następnie wybierz poziom rejestrowania w polu listy Poziom logowania.

Rozwiązywanie problemów — tematy

• Wideo

• Komunikaty systemowe

• Informacje kontaktowe

• Spotkania

Wideo

Jak sprawdzić, czy wysyłam obraz wysokiej rozdzielczości (HD)?Q.

Spójrz na obraz przesyłany w trakcie połączenia. Jeśli obraz nie wygląda jak obraz HD, w następujący sposób sprawdź statystyki
wideo połączenia:

A.

1 Nawiąż połączenie wideo.

2

W oknie rozmowy wybierz strzałkę w dół w opcji .

3 Wybierz opcję Statystyki połączeń.

4 Wybierz kartę Statystyki wideo.
Jeśli wysokość i szerokość określane przez kodek nie odpowiadają następującym wartościom, nie jest przesyłany obraz
HD:

WartośćPole

720Kodek— wysokość

1280Kodek— szerokość

Dlaczego nie wysyłam obrazu HD?Q.

Jeśli nie wysyłasz obrazu HD, sprawdź następujące elementy:A.
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1 Upewnij się, że używasz kamery wideo HD.

2 Upewnij się, że komputer spełnia wymagania techniczne do przetwarzania obrazu HD.

3 Upewnij się, że osoba, z którą nawiązujesz połączenie, ma komputer zdolny do odbierania obrazu HD.

4
Wybierz opcję , a następnie opcjęWideo. Przesuń do końca suwak w stronę najlepszej jakości obrazu.

Jeśli nadal nie wysyłasz obrazu HD, skontaktuj się z administratorem systemu.

Komunikaty systemowe

Wyświetlanie niektórych komunikatów systemowych zostało wyłączone. Jak je przywrócić?Q.

Podczas pracy z produktemCiscoUnified Communications Integration sąwyświetlane różne komunikaty systemowe.W przypadku
niektórych z nich można ustawić opcję, aby nie były one wyświetlane ponownie. Jeśli na przykład z historii rozmowy zostanie

A.

usunięte jakieś zdarzenie, zostanie wyświetlony komunikat potwierdzenia. W komunikacie można zaznaczyć opcjęNie pokazuj
tego komunikatu ponownie.

Jeśli postanowisz nie wyświetlać niektórych komunikatów, możesz zresetować komunikaty systemowe tak, aby te komunikaty
były ponownie wyświetlane.

1
Wybierz opcję w panelu programu Cisco Unified Communications Integration.

2 Wybierz opcję Ogólne, a następnie wybierz opcję Resetuj wiadomości systemowe.

Informacje kontaktowe

Brakuje informacji kontaktowych uczestników połączeń konferencyjnych. Co mam zrobić?Q.

W produkcie Cisco Unified Communications Integration for Microsoft Office Communicator informacje kontaktowe mogą
pochodzić z dwóch źródeł:

A.

• Z książki adresowej usługi Active Directory lub serwera Office Communications (OCS).

• Z firmowej książki adresowej lub serwera LDAP (Lightweight Directory Access Protocol).

Jeśli nie podasz poprawnej nazwy użytkownika i hasła do firmowej książki adresowej lub serwera LDAP, możesz napotkać
następujące problemy:

• Brakuje informacji kontaktowych uczestników połączeń konferencyjnych.

• Brakuje informacji o stanie dostępności kontaktów w historii rozmów.

•
Jeśli kontakt zostanie przeciągnięty i upuszczony na opcję , połączenie nie zostanie nawiązane.

W przypadku napotkania tych problemów, podaj poprawną nazwę użytkownika i hasło do firmowej książki adresowej.

Jak wprowadzić nazwę użytkownika i hasło do firmowej książki adresowej?Q.

A. 1
Wybierz opcję w panelu programu Cisco Unified Communications Integration.
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2 Wybierz opcjęKonta, a następnie wpisz nazwę użytkownika i hasłow grupie pod tytułemFirmowa książka adresowa.

Spotkania

Dlaczego funkcja spotkań jest niedostępna?Q.

Podczas próby rozpoczęcia spotkania może zostaćwyświetlony komunikat informujący o niedostępności tej funkcji.W przypadku
napotkania tego problemu podaj poprawną nazwę użytkownika i hasło spotkania. Nazwa użytkownika i hasło umożliwiają
korzystanie z serwera obsługującego spotkania.

A.

Funkcja spotkań jest niedostępna. Jak wprowadzić nazwę użytkownika i hasło spotkania?Q.

A. 1
Wybierz opcję w panelu programu Cisco Unified Communications Integration.

2 Wybierz opcjęKonta, a następnie wpisz nazwę użytkownika i hasło w grupie pod tytułem Spotkania.
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