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Vanliga frågor

Vad är Cisco Unified Communications Integration för Microsoft Office Communicator?Q.

Cisco Unified Communications Integration för Microsoft Office Communicator lägger till ett fält längst ner i Microsoft Office
Communicator-fönstret och erbjuder följande funktioner:

A.

• Ringa och ta emot samtal samt genomföra videosamtal i HD-kvalitet.

• Genomföra konferenssamtal och överföra, parkera samt vidarebefordra samtal.

• Kalla till möte för att prata och dela dokument med en eller flera personer.

• Få visuell åtkomst till dina röstmeddelanden.

• Använd funktionen Click to Call om du vill ringa ljud- och videosamtal från andra program.

Bilden nedan visar fönstret längst ner i Microsoft Office Communicator (se objekt 1).

Kom ihåg att alla funktioner i Cisco Unified Communications Integration kanske inte finns tillgängliga i ditt system.

Ytterligare information om Cisco Unified Communications Integration för Microsoft Office Communicator finns i dessa
Vanliga frågor.

Översikt

• Knappar och ikoner
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• Konversationsfönstret

• Funktioner i Microsoft Office Communicator

• Onlinehjälp

Knappar och ikoner

Vilka funktioner har knapparna i Cisco Unified Communications Integration?Q.

A.

BeskrivningObjektNummer

Härifrån kan du använda Cisco Unified Communications Integration längst ner i
Microsoft Office Communicator-fönstret.

-1

Om du vill ringa ett samtal eller starta ett videosamtal väljer du en kontakt i Microsoft
Office Communicator-fönstret och drar den till den här knappen.

2

Om du vill starta ett konferenssamtal väljer du kontakter och drar dem till den här
knappen.

(Om ditt konto endast tillhandahåller visuella röstmeddelanden) Välj den här knappen
för att visa dina röstmeddelanden visuellt, eller för att ringa din röstmeddelandetjänst.
Om du har nya meddelanden visas antalet nya meddelanden på knappen.

,
3

Välj den här knappen om du vill ringa upp din röstmeddelandetjänst. Om du inte har
några meddelanden är knappen grå.

-

Den här knappen visas endast om samtliga av följande påståenden är sanna:
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BeskrivningObjektNummer

• Ditt konto tillhandahåller inte visuella röstmeddelanden.

• Du använder datorn för telefonsamtal.

• Alternativet När jag väljer röstmeddelandeknappen är inställt på Ring din
röstmeddelandetjänst.

Välj den här knappen om du vill se en lista över alla samtal du har ringt upp, tagit
emot, missat samt konferenssamtal som du har deltagit i. En siffra på knappen anger
antalet nya missade samtal.

,
4

Välj den här knappen om du vill ta emot och ringa samtal med skrivbordstelefonen i
stället för datorn.

5

Välj den här knappen om du vill växla från att använda din skrivbordstelefon till att
använda datorn för telefonsamtal.

-

Välj den här knappen om du vill ändra specifika inställningar i Cisco Unified
Communications Integration.

6

Välj den här knappen om du vill visa en knappsats som du kan använda när du ringer
upp ett samtal.

7

Statusfältet visas längst ner i Cisco Unified Communications Integration-fältet.
Statusfältet visar ditt användar-ID och indikatorer för följande tillstånd:

Statusfältet-

• Vidarekoppling är aktiverad.

• Ett fel har uppstått.

• En skrivbordstelefon som delar en linje med din telefon har ett aktivt samtal.

Vad betyder ikonerna i statusfältet?Q.

BeskrivningIkonA.

En skrivbordstelefon som delar en linje med din telefon har ett aktivt samtal.

Vidarekoppling är aktiverad. Välj den här ikonen om du vill ändra alternativen för vidarekoppling.

Ett fel har uppstått. Välj den här ikonen om du vill ha mer information om felet.

Konversationsfönstret

Vad är konversationsfönstret?Q.

Konversationsfönstret visas när du ringer upp eller svarar på ett samtal, när du startar eller ansluter till ett konferenssamtal och
när du ringer till din röstmeddelandetjänst.

A.
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Konversationsfönstret visar information om dina samtal, som t.ex. uppringarens namn eller nummer och samtalets längd. Fönstret
innehåller även ett verktygsfält som du kan använda under samtalet.

Vilka funktioner har knapparna i konversationsfönstret ?Q.

A.

BeskrivningObjektNummer

Välj den här knappen om du vill avsluta samtalet.1

Välj den här knappen om du vill visa volymkontrollen. Använd volymkontrollen för
att justera volymen under det aktiva samtalet. Den här funktionen fungerar endast då
du använder datorn för samtal.

2

Välj den här knappen om du vill stänga av ljudet så att andra parter i det aktiva samtalet
inte kan höra dig. Den här funktionen fungerar endast då du använder datorn för samtal.

3

Välj den här knappen om du vill sluta sända video för det aktiva samtalet eller om du
vill återgå till att sända video för samtalet. Den här knappen är bara aktiverad om det
aktiva samtalet är ett videosamtal.

4

Välj om du vill öppna en knappsats som du kan använda för att mata in siffror eller
tecken. Använd den här knappsatsen för enkla uppgifter som t.ex. inmatning av
PIN-koder, ett numeriskt lösenord eller för användning med telefonprogram.

5
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BeskrivningObjektNummer

Välj den här knappen om du vill sätta ett samtal på vänt. Placera markören på knappen

och välj sedan .

6

Om du vill återuppta ett samtal placerar du markören på välj sedan .

-

Välj menypilen om du vill öppna en meny där du kan ändra hur video visas under
samtalet, starta ett konferenssamtal, överföra ett samtal, parkera ett samtal, sätta ett
samtal på vänt eller återuppta det, skicka ett snabbmeddelande eller avsluta ett samtal.

7

Välj den här knappen om du vill visa videosamtalet i helskärmsläge. Den här ikonen
visas när du pekar på din videoskärm och försvinner efter ca. två sekunder.

-

Välj den här knappen om du vill återställa visningen av ditt videosamtal från
helskärmsläge till storleken på konversationsfönstret. Den här ikonen visas när du
pekar på din videoskärm och försvinner efter ca. två sekunder.

-

Kan jag ha mer än ett samtal igång samtidigt?Q.

A.

Ja, det kan du. När du har mer än ett samtal igång samtidigt visas alla pågående samtal i konversationsfönstret. På bilden visas
två ljudsamtal, ett från Henry Chu och ett från Alex Popov. Det samtal som inte är aktivt har satts i vänteläge. Samtalet från Henry
Chu har satts på vänt.

Hur gör jag ett samtal som har satts i vänteläge aktivt?Q.

A. 1 Markera samtalet i konversationsfönstret.

2

Välj eller om du vill återuppta samtalet.

Det samtal som tidigare var aktivt sätts nu i vänteläge.

När du återupptar ett samtal och gör det aktivt händer följande:
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• Det samtal som nu är aktivt

◦ Verktygsfältet för samtalet visas nu under
uppringarens namn.

◦ Samtalet visas i en ljusgrå nyans.

• Samtalet som inte längre är aktivt

◦ Verktygsfältet visas inte längre.

◦ Samtalet sätts automatiskt i vänteläge.

Funktioner i Microsoft Office Communicator

Cisco Unified Communications Integration integreras med Microsoft Office Communicator. Vilka funktioner i Microsoft Office
Communicator kan jag använda?

Q.

Cisco Unified Communications Integration för Microsoft Office Communicator är nära integrerad med Microsoft Office
Communicator. Du kan använda följande funktioner i Microsoft Office Communicator när du använder Cisco Unified
Communications Integration:

A.

• Tillgänglighetsstatus

• Snabbmeddelanden

Onlinehjälp

Hur öppnar jag onlinehjälpen?Q.

A. 1 Välj i namnlisten i Microsoft Office
Communicator.

2 Välj Verktyg ➤ Vanliga frågor om Cisco UC.

Komma igång

• Headset och videokameror

• Logga in och komma igång

• Använda Cisco Unified Communications Integration utan Microsoft Office Communicator

Headset och videokameror

Hur konfigurerar jag mitt headset och andra ljud- och videoenheter?Q.
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A. 1 Välj i namnlisten i Microsoft Office Communicator.

2 Välj Verktyg ➤ Konfigurera ljud och video.

3 VäljEgen beskrivning i listrutanVälj den högtalare/mikrofon eller högtalartelefon du vill använda.

4 Välj den högtalare och mikrofon du vill använda i respektive listruta.

5 Välj den videokamera du vill använda i respektive listruta. Du kan förhandsgranska din videobild.

6 Välj Slutför när du har angett de inställningar du vill ha.

När bör jag konfigurera mitt headset och andra ljudenheter?Q.

Du kan behöva konfigurera ditt headset när du har utfört följande åtgärder:A.

• Installerat Cisco Unified Communications Integration.

• När du ska börja använda en ljudenhet med Cisco Unified Communications Integration, som inte är den nuvarande
konfigurerade enheten.

• När du ska börja använda en ny ljudenhet med Cisco Unified Communications Integration.

Logga in och komma igång

Vad behöver jag för att kunna logga in i Cisco Unified Communications Integration?Q.

Du måste logga in i Cisco Unified Communications Integration innan du kan börja ringa, starta konferenssamtal osv. För att du
ska kunna logga in i Cisco Unified Communications Integration krävs följande:

A.

• Ett användarkonto för Microsoft Office Communicator

• Ett användarkonto för Cisco Unified Communications Integration

• En auktoriseringskod om det finns en säkerhetstillämpning som förhindrar att samtal görs från din dator.

Kontakta din systemadministratör om du saknar något av ovanstående.

Hur loggar jag in i Cisco Unified Communications Integration?Q.

A. 1 Ange ditt användar-ID i fältet Användar-ID.

Standardvärdet är ditt användarnamn för Microsoft Office Communicator.

2 Ange ditt lösenord i fältet Lösenord.

3 (Valfritt) Markera Kom ihåg mina uppgifter om du vill att Cisco Unified Communications Integration ska komma ihåg ditt
användarnamn och ditt lösenord nästa gång du loggar in.

4 Välj Logga in.

5 Gör så här om det finns en säkerhetstillämpning som förhindrar att samtal görs från din dator:

a Ange din auktoriseringskod i fältet Ange auktoriseringskoden.

b Välj Logga in.
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Hur loggar jag in automatiskt i Cisco Unified Communications Integration?Q.

Du kan konfigurera Cisco Unified Communications Integration så att den loggar in dig automatisk när Microsoft Office
Communicator startar. Du måste markera kryssrutan Kom ihåg mina uppgifter när du loggar in om du vill att Cisco Unified
Communications Integration ska logga in dig automatiskt.

A.

1
Välj i Cisco Unified Communications Integration.

2 Välj Allmänt och markera sedan Logga automatiskt in mig när jag loggar in på Microsoft Office Communicator.

3 Välj OK.

Hur startar jag Cisco Unified Communications Integration?Q.

Kontrollera att Cisco Unified Communications Integration för Microsoft Office Communicator är installerat på din dator.A.

1 Starta Microsoft Office Communicator.

2 Logga in i Microsoft Office Communicator.

3 Logga in i Cisco Unified Communications Integration.

Hur loggar jag ut ur Cisco Unified Communications Integration?Q.

A. 1 Välj i namnlisten i Microsoft Office
Communicator.

2 Välj Verktyg ➤ Logga ut ur Cisco UC.

Använda Cisco Unified Communications Integration utan Microsoft Office Communicator

Kan jag använda Cisco Unified Communications Integration utan att jag använder Microsoft Office Communicator?Q.

Om du inte kan använda Microsoft Office Communications Server (OCS) kan du använda Cisco Unified Communications
Integration oberoende av Microsoft Office Communicator. Microsoft Office Communicator-funktioner som till exempel
tillgänglighetsstatus och snabbmeddelanden är då inte tillängliga.

A.

OmOCS slutar fungera under ett aktivt samtal visas ett meddelande. Cisco Unified Communications Integration visas i ett separat
fönster och du kan fortsätta att ringa och ta emot samtal. Om OCS startar upp igen visas Cisco Unified Communications
Integration-fältet i Microsoft Office Communicator igen.

Samtal

• Ringa

• Beteenden under samtalet

• Söka efter kontakter
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Ringa

Hur ringer jag upp?Q.

Dra den kontakt du vill ringa upp och släpp kontakten på .
A.

Om kontakten har flera telefonnummer i företagskatalogen visas en dialogruta. Välj det nummer du vill ringa upp i dialogrutan.

Du kan även använda en omkopplare längst ner i dialogrutan för att välja mellan ljud- och videosamtal. Omkopplarens
standardinställning beror på dina videoinställningar.

Vilka andra sätt kan jag ringa på?Q.

A. • Högerklicka på en kontakt: Högerklicka på kontakten i kontaktlistan i Microsoft Office Communicator eller
snabbmeddelandefönstret. Välj Ringa ett samtal i popup-menyn.

• Sökrutan i Microsoft Office Communicator: Ange det nummer du vill ringa upp i sökrutan. Numret visas i sökresultatsrutan.
Välj Ringa ett samtal i popup-menyn.

• Använd knappsatsen: Välj . Ange det nummer du vill ringa upp och välj sedan Ring.

•
Från konversationsfönstret: Välj och dubbelklicka sedan på posten i konversationshistoriken.

• Från vissa program. Se informationen i avsnittet Samtal från program.

Varför visas ett snabbmeddelandefönster när jag väljer Ringa ett samtal?Q.

När du högerklickar på en kontakt och väljerRinga ett samtalMicrosoft Office Communicator visas ett snabbmeddelandefönster
en kort stund. Detta är ett förväntat beteende som har att göra med integrationen av Cisco Unified Communications Integration i
Microsoft Office Communicator.

A.

Hur svarar jag på ett samtal?Q.

När du får ett samtal visas ett meddelandefönster. Gör ett av följande:A.

•
Om du vill svara med ljud och video väljer du .

•
Om du vill svara med enbart ljud väljer du .

• Om du vill avleda samtalet till din röstmeddelandetjänst väljer du

.

Hur avslutar jag ett samtal?Q.

Välj .A.

Om du vill avsluta ett samtal som har satts i vänteläge måste du först återuppta samtalet innan du kan avsluta det.
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Beteenden under samtalet

Hur förhindrar jag att varningsmeddelande visas när jag stänger konversationsfönstret?Q.

När du stänger konversationsfönstret avslutar du det pågående samtalet. Ett varningsmeddelande visas när du stänger
konversationsfönstret. Du kan välja om du vill att varningsmeddelandet ska visas eller inte.

A.

Om du har satt samtal i vänteläge avslutas inte dessa och konversationsfönstret stängs inte.

1
Välj i Cisco Unified Communications Integration.

2 Välj Allmänt och markera sedan Varna mig innan det aktiva konversationsfönstret stängs.

Vilket nummer rings upp när jag väljer Ring ett samtal eller Ring ett videosamtal?Q.

Om kontakten har mer än ett nummer i företagskatalogen försöker Cisco Unified Communications Integration ringa upp kontaktens
olika telefonnummer i följande ordning:

A.

1 Arbete

2 Mobil

3 Annat

4 Hem

Varför visas inte mitt samtal i konversationsfönstret?Q.

Om du har en skrivbordstelefon och kan använda din dator eller telefonsamtal, eller om du delar linje med en annan användare
visas inte samtal i konversationsfönstret under följande förhållanden:

A.

• När ett samtal rings upp från skrivbordstelefonen, om Cisco Unified Communications Integration är konfigurerad för att
använda din dator för telefonsamtal.

• När den andra användaren som du delar linje med ringer ett samtal.

Samtal som sätts i vänteläge visas dock i konversationsfönstret. På det sättet kan du återuppta ett samtal som satts i vänteläge på
din dator, även om samtalet ringdes upp på de sätt som beskrivs ovan.

Varför sätts vissa av mina samtal i vänteläge automatiskt?Q.

Om du svarar på ett nytt samtal under ett redan pågående samtal sätts det aktiva samtal i vänteläge automatiskt.A.

När du återupptar ett samtal som väntar sätts alla aktiva samtal automatiskt på vänt.

Söka efter kontakter

Hur gör jag för att söka efter kontakter?Q.

Du kan använda Microsoft Office Communicator för att söka efter kontakter.A.

Du kan även använda dialogrutan Välj kontakter om du vill söka efter kontakter när du utför följande åtgärder:

• Överföra ett samtal till en kontakt

• Söka efter en kontakt för att lägga till den i ett aktivt konferenssamtal.
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• Ange en kontakt för vidarekoppling av dina samtal.

Hur söker jag efter kontakter i dialogrutan Välj kontakter?Q.

A. 1 Ange kontaktens namn i sökfältet.

Dina senaste kontakter söks igenom. Sökresultaten visas i listan över sökresultat.

2 Om inga matchningar hittades trycker du på Återgå eller väljer länken Sök i företagskatalogen efter om du vill söka i
företagskatalogen.

Överföra, parkera och vidarekoppla samtal, samt sätta samtal i vänteläge

• Överföra samtal

• Parkera samtal

• Sätta ett samtal i vänteläge

• Vidarekoppla samtal

Överföra samtal

Hur överför jag ett samtal till någon annan?Q.

A. 1

Välj menypilen i konversationsfönstret.

2 VäljÖverför till➤Kontakt och sök efter kontakten som du vill överföra samtalet till i dialogrutan Välj kontakter.

3 Markera kontakten och välj Överför.

Om kontakten har flera telefonnummer i företagskatalogen kan du välja vilket nummer du vill överföra samtalet
till.

Du kan också ange det nummer som samtalet ska överföras till i sökfältet och sedan välja Överför.

4 När kontakten svarar väljer du Överför.

Hur överför jag ett samtal till min mobiltelefon eller till någon annan av mina telefoner?Q.

A. 1

Välj menypilen i
konversationsfönstret.

2 Välj Överför till ➤ Fjärrmål.
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Hur anger jag en mobiltelefon eller en annan telefon att överföra samtal till?Q.

Ange din mobiltelefon som fjärrmål. Ett fjärrmål är en annan enhet där du kan ta emot inkommande samtal som rings till ditt
arbetsnummer.

A.

Ange ett fjärrmål i användaralternativen i Cisco Unified Communications Manager. Logga in till användaralternativen och välj
Användaralternativ ➤ Mobilitetsinställningar ➤ Fjärrmål.

Om du vill överföra ett samtal till ett fjärrmål måste du göra inställningar i Cisco Unified Communications Integration så att din
dator används för telefonsamtal.

Du måste också ha angett lämplig konfiguration i Cisco Unified Communications Manager. Kontakta systemadministratören om
du vill kunna överföra samtal till ett fjärrmål.

Parkera samtal

Hur parkerar jag ett samtal?Q.

A. 1

Välj menypilen i konversationsfönstret.

2 Välj Parkera samtal på menyn.

Ett telefonnummer visas i konversationsfönstret. Notera detta nummer. Konversationsfönstret förblir öppet en kort stund efter
att du har parkerat samtalet.

3 Ring numret från den telefon som du vill fortsätta samtalet från.

Vad händer när jag parkerar ett samtal?Q.

Samtalet sätts i vänteläge och systemet visar ett nummer som du kan ringa från en annan telefon för att fortsätta samtalet.A.

Om du inte återupptar ett parkerat samtal rings den telefon som du parkerade samtalet från upp igen, så att du kan fortsätta samtalet
därifrån.

Om du parkerar ett samtal från din skrivbordstelefon när Cisco Unified Communications Integration har ställts in så att din
skrivbordstelefon används för telefonsamtal, visas inget parkeringsnummer i panelen Cisco Unified Communications Integration
längst ned i fönstret Microsoft Office Communicator. I sådana fall kan du i stället se parkeringsnumret på skrivbordstelefonen.

Sätta ett samtal i vänteläge

Hur sätter jag ett samtal i vänteläge, och hur återupptar jag ett väntande samtal?Q.

A. 1 Markera samtalet i konversationsfönstret.

Samtalet visas med markering.

2

Om du vill sätta ett samtal i vänteläge placerar du markören över och väljer .

När du vill återuppta ett väntande samtal placerar dumarkören över och väljer .
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Vidarekoppla samtal

Hur vidarekopplar jag ett samtal?Q.

Du kan konfigurera Cisco Unified Communications Integration så att samtal vidarekopplas till något av följande:A.

• Din röstmeddelandetjänst.

• Ett annat av dina telefonnummer i företagskatalogen.

• En annan kontakt i företagskatalogen.

• Ett telefonnummer som du anger.

Så här konfigurerar du Cisco Unified Communications Integration så att dina samtal vidarekopplas:

1
Välj i Cisco Unified Communications Integration.

2 Välj Samtal och markera Vidarekoppla mina samtal till.

3 Välj ett av följande alternativ:

BeskrivningAlternativ

Vidarekopplar dina samtal till din röstmeddelandetjänst.Min röstbrevlåda

Vidarekopplar dina samtal till ett annat av dina telefonnummer i företagskatalogen.Ett annat av mina
telefonnummer Välj rätt telefonnummer i listrutan.

Vidarekopplar dina samtal till en annan kontakt, eller till ett telefonnummer som du anger.En annan kontakt
eller ett annat
nummer

Välj Lägg till och sök efter kontakten som du vill överföra samtalet till i dialogrutan Välj kontakter.
Markera kontakten och väljMarkera. Om kontakten har flera telefonnummer i företagskatalogen
kan du välja vilket nummer du vill överföra samtalet till.

Du kan också använda knappsatsen för att lägga till ett nummer.

Om du tidigare har angett en annan kontakt eller ett annat nummer som samtal ska vidarekopplas till
visas denna information i stället för alternativet En annan kontakt eller ett annat nummer.

4 Välj OK.

Ikonen visas i statusfältet i panelen Cisco Unified Communications Integration.

Samtal från program

Hur ringer jag upp från ett program?Q.

Du kan ringa upp ett nummer inifrån en del program genom att göra så här:A.

• Från ett telefonnummer i ett program: Markera ett telefonnummer i programmet. Högerklicka och välj sedan Ring. Du kan
också välja Ring med redigering om du vill redigera telefonnumret innan du ringer upp.
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• Från en kontakt i ett program: Högerklicka på kontakten och välj sedan Fler åtgärder ➤ Ring [Telefon]. Du kan också
välja Fler åtgärder ➤ Ring med redigering om du vill redigera telefonnumret innan du ringer upp.

•
Från Urklipp: Kopiera numret du vill ringa till Urklipp. Välj i fältet Snabbstart i Aktivitetsfältet och välj sedan OK.

Hur ringer jag ett videosamtal från ett program?Q.

Du kan ringa ett videosamtal till ett nummer eller en kontakt inifrån vissa program genom att göra så här:A.

• Från ett telefonnummer i ett program: Markera ett telefonnummer i programmet. Högerklicka och välj sedan Ring med
redigering. Markera Sänd video med samtalet och välj sedan OK.

• Från en kontakt i ett program: Högerklicka på kontakten och välj sedan Fler åtgärder ➤ Ring med redigering. Markera
Sänd video med samtalet och välj sedan OK.

•
Från Urklipp: Kopiera numret du vill ringa till Urklipp. Välj i fältet Snabbstart i Aktivitetsfältet. Markera Sänd video
med samtalet och välj sedan OK.

I vilka program kan jag ringa upp ett nummer eller en kontakt?Q.

Du kan ringa upp ett nummer i Internet Explorer, Mozilla Firefox, Microsoft Excel, PowerPoint och Word.A.

Du kan ringa upp en kontakt i Microsoft Outlook och Sharepoint.

Varför kan jag inte ringa upp alla nummer och kontakter i mina program?Q.

Du kan ringa upp från vissa program om funktionen Click to Call är tillgänglig i din konfiguration av Cisco Unified Communications
Integration för Microsoft Office Communicator. Fråga din administratör om den här funktionen är tillgänglig.

A.

Videosamtal

• Ringa ett videosamtal

• Skicka och ta emot video

Ringa ett videosamtal

Hur ringer jag ett videosamtal?Q.

Högerklicka på kontakten i kontaktlistan eller snabbmeddelandefönstret i Microsoft Office Communicator och välj sedan Ring
ett videosamtal i popup-menyn.

A.

Om kontakten har mer än ett nummer i företagskatalogen visas en dialogruta. Välj det nummer du vill ringa i dialogrutan.

Du kan även använda omkopplaren längst ner i den här dialogen för att växla mellan ljud- och videosamtal. Omkopplarens
standardinställning beror på dina videoinställningar.

Kan jag ringa videosamtal på andra sätt?Q.
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Ange det nummer du vill ringa upp i sökrutan i Microsoft Office Communicator. Numret visas i sökresultatsrutan. Högerklicka
på kontakten och välj sedan Ring ett videosamtal i popup-menyn.

A.

Hur gör jag för att visa mitt videosamtal i helskärmsläge?Q.

Välj längst upp till höger på din videoskärm. Om du vill återställa videoskärmen till storleken på konversationsfönstret

väljer du .

A.

Skicka och ta emot video

Hur stänger jag av videosändning från min kamera under ett aktivt samtal?Q.

Välj .A.

Ikonen visas.

Om du vill återuppta videosändning från din kamera väljer du .

Hur gör jag för att sända video i alla mina samtal?Q.

A. 1
Välj i Cisco Unified Communications Integration.

2 Välj Video och markera sedan Visa min video
automatiskt.

Hur kan jag förbättra kvaliteten på min Internetanslutning?Q.

Beroende på hur ditt Cisco Unified Communications-system är konfigurerat kan du förbättra videokvalitetenmed olika inställningar.A.

1
Välj i Cisco Unified Communications Integration.

2 Välj Video.

3 Använd skjutreglaget för att ställa in videokvaliteten och den datorprestanda som du önskar.
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Konferenssamtal

• Starta ett konferenssamtal

• Ta bort deltagare och avsluta konferenssamtal

Starta ett konferenssamtal

Vilka steg måste jag utföra för att starta ett konferenssamtal?Q.

Du måste utföra följande steg för att genomföra ett konferenssamtal med två eller fler personer:A.

1 Markera kontakterna och ring upp för att starta konferenssamtalet.

2 Ring upp konferensdeltagarna och lägg till dem i konferenssamtalet.

3 (Valfritt) Lägg till deltagare i det aktiva konferenssamtalet.

4 (Valfritt) Ta bort deltagare från det aktiva konferenssamtalet..

5 Avsluta konferenssamtalet.

Hur startar jag ett konferenssamtal?Q.

A. 1 Markera de kontakter du vill ska delta i konferenssamtalet i Microsoft Office Communicator-fönstret.

2 Gör ett av följande:

• Ljudsamtal: Högerklicka på kontakterna och välj sedan Ring ett samtal.

• Ljud- och videosamtal Högerklicka på kontakterna och välj sedan Ring ett samtal.

•
Dra och släpp kontakterna på .

Konferenssamtalet visas i konversationsfönstret. Konversationsfönstret visar en lista över deltagarna.

Om du lägger till en tredje person till ett aktivt samtal rings den personen upp automatiskt. I övriga fall måste du ringa upp
varje deltagare och sedan lägga till dem i konferenssamtalet.

Om du startar ett videokonferenssamtal måste åtminstone två av de första 3 deltagarna kunna skicka och ta emot video. I övriga
fall kan du inte lägga till video till samtalet efter det att samtalet har startats.

Hur lägger jag till de personer jag har markerat för konferenssamtalet?Q.

A. 1 Välj Ring för deltagaren i deltagarlistan.

När deltagaren svarar kan du prata med deltagaren.

2 Gör ett av följande:

• Välj Anslut för deltagaren.

Deltagaren läggs till i konferenssamtalet. Om deltagaren är den första deltagaren som rings upp sätts samtalet på vänt
tills en annan deltagare ansluts.
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• Om du inte vill lägga till deltagaren i konferenssamtalet väljer du Ta bort för deltagaren.

3 Upprepa steg 1 och 2 om du vill lägga till fler deltagare i konferenssamtalet.

Hur lägger jag till ytterligare personer till ett aktivt konferenssamtal?Q.

Om du sitter i ett samtal, eller ett konferenssamtal, kan du ansluta fler kontakter i ett konferenssamtal.A.

• Dra deltagaren: Dra kontakten från Microsoft Office Communicator-fönstret till posten för samtalet eller konferenssamtalet
i det aktiva konversationsfönstret.

• Sök efter och välj en kontakt, eller ange ett nummer för uppringning, enligt följande instruktioner:

1

Välj menypilen i konversationsfönstret.

2 Välj Konferens med ➤ Kontakt.

3 Gör ett av följande i dialogrutan Välj kontakter:

• Sök efter och välj kontakten.

• Ange numret du vill ringa upp i sökfältet.

• Markera ikonen för knappsatsen och ange sedan numret du vill ringa upp i dialogrutan för knappsatsen.

4 Välj Lägg till deltagare.

Om kontakten har mer än ett nummer i företagskatalogen kan du välja vilket nummer du vill använda för kontakten.

Ta bort deltagare och avsluta konferenssamtal

Hur kan jag ta bort en deltagare från ett konferenssamtal?Q.

Du kan ta bort en deltagare från ett konferenssamtal innan deltagaren ansluter till konferenssamtalet.. När en deltagare redan har
anslutit till ett konferenssamtal går det inte att ta bort den deltagaren.

A.

Om du vill ta bort deltagaren, högerklickar du på deltagaren och väljer Ta bort från konferensen.

Hur avslutar jag ett konferenssamtal?Q.

Välj i konversationsfönstret.A.

När du ringer upp deltagarna för att lägga till dem i konferenssamtalet pratar du med dem innan du ansluter dem till konferensen.
Det går inte att avsluta konferenssamtalet under den här delen av konferenssamtalet.

Möten

Vad är skillnaden mellan ett möte och en konferens?Q.
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På ett möte kan du prata med och dela dokument med en eller flera personer.A.

Under ett möte kan du dela ett visuellt utrymme, som visas i en webbläsare, med andra och du kan även dela dokument, program
eller ditt skrivbord med deltagarna. Under ett möte kan du även visa video av dig och andra deltagare.

Ett konferenssamtal är ett telefonsamtal med en eller flera personer. Under konferenssamtalet delar du inte ett visuellt utrymme
med andra. Men du har såväl ljud som videomöjligheter under konferenssamtalet.

Hur startar jag ett möte?Q.

A. 1 Markera de kontakter du vill ska delta i konferenssamtalet i Microsoft Office Communicator-fönstret.

2 Högerklicka på kontakterna och välj sedan Starta möte.

3 (Valfritt) Ange ett lösenord som deltagarna måste uppge innan de kan ansluta till mötet.

Du och de deltagare du valt ut får ett snabbmeddelande via Microsoft Office Communicator. Snabbmeddelandet innehåller en
URL som dina kontakter måste använda för att ansluta till mötet. Om det var du som kallade till mötet kommer systemet att
starta mötet automatiskt och lägga till dig.

Jag sitter i ett konferenssamtal och vill dela ett dokument. Hur startar jag ett möte?Q.

A. 1

Välj menypilen i konversationsfönstret.

2 Välj Starta möte.

En dialogruta visas som normalt används av mötet för att ringa upp dig.

Du kan ignorera den här dialogrutan eftersom du redan sitter i konferenssamtalet.

Hur ansluter jag till ett möte?Q.

När du kallas till ett möte får du ett snabbmeddelande i Microsoft Office Communicator. Snabbmeddelandet innehåller en URL
som dina kontakter måste använda för att ansluta till mötet.

A.

Om ett lösenord krävs för mötet finns även detta i snabbmeddelandet.

Om du vill ansluta till mötet väljer du URL:en eller klistrar in den i en webbläsare.

Om Cisco Unified Communications Integration körs oberoende av Microsoft Office Communicator får du ett e-postmeddelande
istället.

Ett understreck (_) kan visas före URL:en. När du klistrar in URL:en i en webbläsare ska du inte
ta med understrecket.

Obs!

Röstmeddelanden

• Användarnamn och lösenord för röstmeddelanden

• Nya röstmeddelanden
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• Spela upp röstmeddelanden.

• Visuella röstmeddelanden

Användarnamn och lösenord för röstmeddelanden

Jag får ett meddelande om att inloggningsinformationen för röstbrevlådan saknas. Vad ska jag göra?Q.

Användarnamnet och lösenordet för din röstbrevlåda kan vara felaktiga. Ange korrekt användarnamn och lösenord.A.

Hur anger jag användarnamn och lösenord för min röstbrevlåda?Q.

A. 1
Välj i Cisco Unified Communications Integration.

2 VäljKonton och ange sedan användarnamn och lösenord under grupprubriken Röstbrevlåda.

Nya röstmeddelanden

Hur ser jag att jag har ett nytt röstmeddelande?Q.

I Cisco Unified Communications Integration visas olika röstmeddelandeikoner för olika konfigurationer av
röstmeddelandetjänsterna.

A.

BeskrivningIkon

Du har nya röstmeddelanden. Antalet nya meddelanden visas på ikonen. Välj den här knappen om
du vill visa dina röstmeddelanden visuellt.

Antalet nya meddelanden visas även i dialogrutan Konversationshistorik. Välj i Cisco Unified
Communications Integration-fältet Antalet nya meddelanden visas i rubriken på fliken
Röstmeddelanden.

Du har inga nya röstmeddelanden.

Du har nya röstmeddelanden. Välj knappen om du vill ringa upp din röstmeddelandetjänst (utan
visuell visning)

Vad är ett oläst meddelande?Q.

Ett oläst meddelande är ett meddelande som du ännu inte har lyssnat på. Meddelanden som du inte har lyssnat på visas i fetstil.A.

Spela upp röstmeddelanden.

Hur kommer jag åt mina röstmeddelanden?Q.

A. • Välj i Cisco Unified Communications Integration-fältet. Om du har nya meddelanden visas antalet nya meddelanden
på ikonen.
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•
Från konversationsfönstret: Välj och välj sedan fliken Röstmeddelanden.

Hur gör jag för att spela upp mina röstmeddelanden?Q.

Du kan lyssna på dina röstmeddelanden på följande sätt:A.

• Visuella röstmeddelanden: Öppnar ett fönster som visar dina röstmeddelanden visuellt. I detta fönster visas dina
röstmeddelanden på ett liknande sätt som din e-post: nya meddelanden visas i fetstil, brådskande meddelanden har ett
utropstecken (!) osv. Du kan spela upp, pausa, spola tillbaka, snabbspola framåt och ta bort meddelanden i din visuella
röstbrevlåda.

• Ljudröstmeddelanden: Ringer upp din röstmeddelandetjänst. Du kan följa de inspelade instruktionerna för att lyssna på och
hantera dina meddelanden.

Visuella röstmeddelanden

Hur växlar jag mellan visuella röstmeddelanden och ljudröstmeddelanden?Q.

A. 1
Välj i Cisco Unified Communications Integration.

2 Välj Allmänt och välj sedan ett av följande alternativ:

BeskrivningAlternativ

Öppnar ett fönster som visar dina röstmeddelanden visuellt. Du kan spela upp, pausa, spola tillbaka,
snabbspola framåt och ta bort meddelanden i det här fönstret.

Öppna
konversationshistoriken
så att jag kan se mina
röstmeddelanden

Ringer upp din röstmeddelandetjänst. Du kan följa de inspelade instruktionerna för att lyssna på och
hantera dina meddelanden.

Ring upp min
röstbrevlådetjänst

Hur hanterar jag mina visuella röstmeddelanden?Q.

A. • Spela upp ett meddelande: Dubbelklicka på meddelandet. Du kan också välja bredvid meddelandet.

• Pausa ett meddelande: Välj bredvid meddelandet.

• Spola tillbaka eller snabbspola ett meddelande: Spola tillbaka eller snabbspola meddelandet till önskad punkt på meddelandets
förloppsindikator.

• Ta bort ett meddelande: Högerklicka på meddelandet och välj sedan Ta bort i popup-menyn. Du kan också markera
meddelandet och trycka ned tangenten Delete.

Vad kan jag mer göra i min visuella röstbrevlåda?Q.

A. • Markera ett meddelande som oläst: Högerklicka på meddelandet och välj sedanMarkera som nytt i popup-menyn.

• Se vilka meddelande som du ännu inte har lyssnat på: Meddelanden som du inte har lyssnat på visas i fetstil.

21



• Visa endast vissa meddelanden: Välj önskad alternativ i Visa-menylistan. Om du till exempel endast vill visa nya meddelanden
väljer du Nya.

• Justera volymen: Använd volymkontrollen längst upp till höger i fönstret om du vill justera volymen för uppspelning av
röstmeddelanden.

• Ring upp din ljudröstbrevlåda: Välj Ring röstbrevlåda om du vill ringa upp din röstmeddelandetjänst. Du kan följa de
inspelade instruktionerna för att lyssna på och hantera dina meddelanden.

Hur tar jag bort ett meddelande i min visuella röstbrevlåda?Q.

När du tar bort ett meddelande flyttas det till en mapp med borttagna meddelanden. När du har flyttat ett meddelande kan du
återställa det till listan över röstmeddelanden.. Du kan även ta bort alla borttagna meddelanden permanent.

A.

• Ta bort ett meddelande: Högerklicka på meddelandet och välj sedan Ta bort i popup-menyn. Du kan också markera
meddelandet och trycka ned tangenten Delete.

• Återställa ett borttaget meddelande: Välj Borttagna i Visa-menylistan. Högerklicka på meddelandet som du vill återställa
och välj sedan Återställ post i popup-menyn.

• Ta bort ett meddelande permanent. Välj Borttagna i Visa-menylistan. Högerklicka på meddelandet och välj sedan Ta bort
posten permanent i popup-menyn.

Beroende på din konfiguration av Cisco Unified Communications Integration kan du kanske inte återställa ett borttaget meddelande,
eller ta bort meddelanden permanent.

Växla lägen

Vad är det för skillnad mellan att använda datorn för telefonsamtal och att använda min skrivbordstelefon?Q.

Din Cisco Unified Communications Integration kan användas från datorn eller från din skrivbordstelefon. När Cisco Unified
Communications Integration används från din dator ringer du och tar emot samtal från din dator. När Cisco Unified Communications
Integration används från din skrivbordstelefon ringer du och tar emot samtal från din telefon.

A.

När du använder din skrivbordstelefon för samtal är följande funktioner inte tillgängliga:

• Överföring av samtal till din mobiltelefon, eller till dina andra telefoner.

• Visning av nya röstmeddelanden i Cisco Unified Communications Integration-fältet.

• Avstängning av mikrofonen.

• Volymjustering.

• Videosamtal på din dator.

• Samtal som du ringer upp med din skrivbordstelefon visas inte i konversationshistoriken.

Hur växlar jag mellan att använda datorn och skrivbordstelefonen för telefonsamtal?Q.

Välj eller i Cisco Unified Communications Integration-fältet. Knappen som visas i Cisco Unified Communications
Integration-fältet beror på om du för närvarande använder datorn eller skrivbordstelefonen för telefonsamtal.

A.
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BeskrivningKnapp

Du använder din dator för telefonsamtal Välj den här knappen om du vill växla till att använda din
skrivbordstelefon.

Du använder din skrivbordstelefon för telefonsamtal. Välj den här knappen om du vill växla till att
använda din dator.

Kan jag ringa samtal när jag växlar från datorn till skrivbordstelefonen?Q.

Nej. Telefonfunktionerna i Cisco Unified Communications Integration är inte tillgängliga under omkopplingen mellan datorn och
skrivbordstelefonen.

A.

Välja telefon

Varför måste jag välja telefon?Q.

Om du har mer än en skrivbordstelefon kan du välja vilken skrivbordstelefon som ska anslutas till Cisco Unified Communications
Integration. Om du t.ex. har en skrivbordstelefon på kontoret på din arbetsplats och en annan på kontoret i ditt hem, kan du välja
vilken skrivbordstelefon som ska anslutas till Cisco Unified Communications Integration.

A.

Du kan sedan använda Cisco Unified Communications Integration för telefonfunktionerna på din skrivbordstelefon. Du kan t.ex.
använda Cisco Unified Communications Integration för att sätta ett samtal på vänt, överföra ett samtal, avsluta ett samtal osv.

På liknande sätt kan du, om du har mer än ett telefonprogram på din datorn, välja vilket telefonprogram du vill att Cisco Unified
Communications Integration ska fungera med.

Hur väljer jag en skrivbordstelefon?Q.

A. 1 Om du vill välja en skrivbordstelefon kontrollerar du att Cisco Unified Communications Integration är konfigurerat för
användning med skrivbordstelefon för telefonsamtal.

2
Välj i Cisco Unified Communications Integration.

3 Välj Samtal.

4 Du väljer den telefon du vill använda i dialogrutan Cisco UC-alternativ.

Om du väljer en skrivbordstelefon som delar linje kan du välja den linje du vill använda.

Varför finns Cisco IP Communicator med på listan över mina enheter när jag använder min skrivbordstelefon för samtal?Q.

Cisco IP Communicator behandlas som en skrivbordstelefon av Cisco Unified Communications-systemet. Därför visas det i
enhetslistan när du använder din skrivbordstelefon för samtal, men inte när du använder din dator för samtal.

A.

Snabbmeddelanden
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Hur skickar jag ett snabbmeddelande till en annan part under ett telefonsamtal?Q.

A. 1

Välj menypilen i konversationsfönstret.

2 Välj Skicka ett snabbmeddelande.

Du kanske måste välja snabbmeddelandefönstret innan du börjar skriva ditt meddelande.

Kan jag skicka snabbmeddelanden till deltagarna i ett konferenssamtal?Q.

Ja, du kan skicka snabbmeddelanden till en enskild eller till alla deltagarna i ett konferenssamtal.A.

BeskrivningDeltagare

En
1 Högerklicka på deltagaren i konversationsfönstret.

2

Välj menypilen i konversationsfönstret.

3 Välj Skicka ett snabbmeddelande.

Alla
1

Välj menypilen i konversationsfönstret.

2 Välj Starta en konferens för snabbmeddelanden.

En snabbmeddelandekonferens inleds för alla deltagare som kör Microsoft Office Communicator
och som har aktiverat snabbmeddelandefunktionen. Om andra deltagare har aktiverat
snabbmeddelandefunktionen visas ett meddelande..

Du kanske måste välja snabbmeddelandefönstret innan du börjar skriva ditt meddelande.

Konversationshistorik

• Utföra åtgärder i din konversationshistorik

• Spara din konversationshistorik

Utföra åtgärder i din konversationshistorik

Vilka händelser kan jag se i min konversationshistorik?Q.

A. • Samtal som du ringt eller tagit emot och samtal till din
röstmeddelandetjänst.
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• Samtal som du har missat.

• Konferenssamtal som du initierat eller deltagit i.

Hur gör jag för att se min konversationshistorik?Q.

Välj i Cisco Unified Communications Integration-fältet Siffran på knappen visar antalet nya missade samtal.
A.

Cisco Unified Communications Integration kan bara hålla reda på de missade samtal som kommer in medan det körs. Om du har
en skrivbordstelefon och Cisco Unified Communications Integration inte har varit igång, kan det finnas en skillnad i antalet missade
samtal mellan skrivbordstelefonen och Cisco Unified Communications Integration-knappen.

Hur ringer jag upp en kontakt i min konversationshistorik?Q.

Dubbelklicka på uppringarens post i konversationshistoriken. Det nummer som samtalet kom ifrån rings upp.A.

Hur skickar jag ett snabbmeddelande till en kontakt i min konversationshistorik?Q.

BeskrivningKontakterA.

Högerklicka på kontakten och välj sedan Skicka ett snabbmeddelande.En

Markera kontakterna, högerklicka på de markerade kontakterna och välj sedan Skicka ett
snabbmeddelande.

Fler än en

Du kanske måste markera snabbmeddelandefönstret innan du kan börja skriva meddelandet.

Hur startar jag ett konferenssamtal till kontakter i min konversationshistorik?Q.

A. • Markera kontakterna i konversationshistoriken, högerklicka demarkerade kontakterna och välj sedan Starta konferenssamtal.

• Sök upp en konferenshändelse i konversationshistoriken och dubbelklicka på händelsen.

Hur kan jag visa en uppringares kontaktkord i konversationshistoriken?Q.

Högerklicka på kontakten och välj sedan Visa kontaktkort.A.

Hur tar jag bort händelser i min konversationshistorik?Q.

Du kan ta bort händelser i konversationshistoriken på samma sätt som du tar bort röstmeddelanden i den visuella röstbrevlådan.A.

Spara din konversationshistorik

Var sparas min konversationshistorik?Q.

Din konversationshistorik sparas på den dator du loggar in i Cisco Unified Communications Integration på. Du kan även spara
din konversationshistorik i Microsoft Outlook. Om du väljer det här alternativet sparas din konversationshistorik i mappen
Konversationshistorik. Om Microsoft Outlook inte är igång sparas din konversationshistorik i Inkorgen..

A.

Hur anger jag var jag vill spara min konversationshistorik?Q.
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A. 1
Välj i Cisco Unified Communications Integration.

2 VäljAllmänt och kryssa sedan för Spara konversationshistoriken iOutlook.

Felsökningsfunktioner

Vad är en problemrapport?Q.

Om du får problem när du använder Cisco Unified Communications Integration kan du skapa en problemrapport. Du kan ange en
beskrivning av problemet som innefattas i en rapport som skapas automatiskt.

A.

Rapporten innehåller loggar från datorn och sparas på Skrivbordet. Du kan skicka filen till systemadministratören, som kan hjälpa
dig att analysera problemet.

Innan du skapar en problemrapport kan det vara bra att ändra loggningsnivån. Om du höjer loggningsnivån kan du skicka mer
information till systemadministratören.

Hur skapar jag en problemrapport?Q.

A. 1 Välj i namnlisten i Microsoft Office Communicator.

2 Välj Verktyg ➤ Skapa problemrapport.

3 Läs sekretessavtalet i fönstret Problemrapporteringsverktyget ochmarkera kryssrutan för avtalet.

4 Beskriv problemet i textrutan Beskrivning av problemet.

5 Välj Skapa rapport.

En kopia av rapporten sparas på Skrivbordet.

Hur visar jag anslutningsstatistik för det aktuella samtalet?Q.

När du använder datorn för telefonsamtal kan du visa statistik om hur ljud- och videotrafik skickas och tas emot under det aktiva
samtalet.

A.

1

Välj menypilen i konversationsfönstret.

2 Välj Anslutningsstatistik.

3 Välj Stäng när du har granskat statistiken.

Hur visar jag status för mina serveranslutningar?Q.

Du kan visa status för de servrar som ingår i Cisco Unified Communications-systemet. Om du till exempel har problem med att
komma åt dina röstmeddelanden kan du kontrollera status för röstpostservrarna.

A.

1 Välj i namnlisten i Microsoft Office Communicator.

2 Välj Verktyg ➤ Serverstatus och meddelanden.
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Klicka på pilen för den kategori med serverstatusinformation som du vill visa. När du vill dölja informationen klickar du på
pilen igen.

3 Välj Stäng när du är klar.

Hur visar jag systemmeddelanden?Q.

Du kan visa de meddelanden som skickas från Cisco Unified Communications-systemet till Cisco Unified Communications
Integration.

A.

1 Välj i namnlisten i Microsoft Office Communicator.

2 Välj Verktyg ➤ Serverstatus och meddelanden.

3 Välj flikenMeddelanden.

4 Välj Stäng när du är klar.

Hur startar och stoppar jag Cisco Unified Communications Integration?Q.

Systemadministratören kan be dig att starta eller stoppa Cisco Unified Communications Integration när han/hon felsöker tekniska
problem.

A.

När du stoppar Cisco Unified Communications Integration försvinner fönstret Cisco Unified Communications Integration. När
du startar Cisco Unified Communications Integration igen visas fönstret Cisco Unified Communications Integration på nytt.

1 Välj i namnlisten i Microsoft Office Communicator.

2 Välj Verktyg ➤ Starta Cisco UC eller Verktyg ➤ Stoppa Cisco UC.

Hur anger jag loggningsnivån?Q.

Om du får problem när du använder Cisco Unified Communications Integration kan du behöva höja loggningsnivån så att mer
detaljerad information sparas.

A.

1
Välj i Cisco Unified Communications Integration.

2 Välj Allmänt och välj den loggningsnivå du vill använda i listrutan Loggningsnivå.

Felsökningsämnen

• Video

• Systemmeddelanden

• Kontaktinformation

• Möten
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Video

Hur kan jag kontrollera om jag skickar video med HD-kvalitet?Q.

Titta på den video som du skickar under ett samtal. Om det inte ser ut som HD-kvalitet kan du kontrollera videostatistiken för
samtalet genom att göra följande:

A.

1 Ring ett videosamtal.

2

Välj menypilen i konversationsfönstret.

3 Välj Anslutningsstatistik.

4 Välj fliken Videostatistik.

Om codec-höjden och -bredden inte motsvarar följande värden skickar du inte video med HD-kvalitet:

VärdeFält

720Codec-höjd

1280Codec-bredd

Varför skickas inte video i HD-kvalitet?Q.

Om den video du skickar inte är i HD-kvalitet kontrollerar du följande:A.

1 Att du använder en HD-videokamera.

2 Att datorn uppfyller kraven för att kunna bearbeta HD-video.

3 Att den person du ringer till har en dator som kan ta emot HD-video.

4
Välj och välj Video. Flytta skjutreglaget längs skalan till bästa möjliga videokvalitet.

Om den video du skickar fortfarande inte är i HD-kvalitet kontaktar du systemadministratören.

Systemmeddelanden

Jag har tidigare valt att vissa systemmeddelanden inte ska visas. Hur gör jag om jag vill att de ska visas igen?Q.

När du arbetar med Cisco Unified Communications Integration visas olika typer av systemmeddelanden. För vissa typer av
meddelanden kan du ange att meddelandet inte ska visas igen. Om du till exempel tar bort en händelse från konversationshistoriken
visas ett bekräftelsemeddelande. Du kan då markera Visa inte det här meddelandet igen i meddelanderutan.

A.

Om du har valt att vissa meddelanden inte ska visas kan du återställa systemmeddelandena om du vill att de ska visas igen.

1
Välj i Cisco Unified Communications Integration.

2 Välj Allmänt och välj sedan Återställ systemmeddelanden.
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Kontaktinformation

Kontaktinformation saknas för deltagare i konferenssamtal. Hur åtgärdar jag detta?Q.

I Cisco Unified Communications Integration för Microsoft Office Communicator kan kontaktinformation hämtas från två källor:A.

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

• Företagskatalogen eller LDAP-servern (Lightweight Directory Access Protocol)

Om du anger fel användarnamn eller lösenord för företagskatalogen eller LDAP-servern kan följande problem uppstå:

• Kontaktinformation saknas för deltagare i konferenssamtal.

• Statusinformation saknas för kontakter i konversationshistoriken.

•
Inget samtal upprättas när du drar och släpper en kontakt på .

Du åtgärdar dessa problem genom att ange rätt användarnamn och lösenord för företagskatalogen.

Hur anger jag mitt användarnamn och lösenord för företagskatalogen?Q.

A. 1
Välj i Cisco Unified Communications Integration.

2 VäljKonton och skriv ditt användarnamn och lösenord under rubrikenFöretagskatalog.

Möten

Varför är mötesfunktionen inte tillgänglig?Q.

När du försöker starta ett möte kan ett meddelande visas om att mötesfunktionen inte är tillgänglig. Du åtgärdar detta problem
genom att ange rätt användarnamn och lösenord för mötet. Genom att ange rätt användarnamn och lösenord får du tillgång till
servern där möten hanteras.

A.

Mötesfunktionen är inte tillgänglig. Hur anger jag mitt användarnamn och lösenord för mötet?Q.

A. 1
Välj i Cisco Unified Communications Integration.

2 VäljKonton och skriv ditt användarnamn och lösenord under rubrikenMöten.
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