Používateľská príručka služby IM and Presence Service v aplikácii
Cisco Unified Communications Manager verzie 9.0(1)
Prvé vydanie: May 25, 2012

Americas Headquarters
Cisco Systems, Inc.
170 West Tasman Drive
San Jose, CA 95134-1706
USA
http://www.cisco.com
Tel: 408 526-4000
800 553-NETS (6387)
Fax: 408 527-0883

ŠPECIFIKÁCIE A INFORMÁCIE TÝKAJÚCE SA PRODUKTOV V TEJTO PRÍRUČKE SA MÔŽU ZMENIŤ BEZ UPOZORNENIA. VŠETKY VYHLÁSENIA, INFORMÁCIE A
ODPORÚČANIA V TEJTO PRÍRUČKE SÚ PODĽA NAJLEPŠIEHO VEDOMIA AUTOROV PRESNÉ, NO NEVZŤAHUJE SA NA NE ZÁRUKA ŽIADNEHO DRUHU, ANI
VÝSLOVNE VYJADRENÁ, ANI PREDPOKLADANÁ. POUŽÍVATELIA SÚ PLNE ZODPOVEDNÍ ZA POUŽITIE AKÉHOKOĽVEK PRODUKTU.
SOFTVÉROVÁ LICENCIA A OBMEDZENÁ ZÁRUKA PRE PRÍSLUŠNÝ PRODUKT SÚ UVEDENÉ V INFORMAČNOM BALÍKU DODÁVANOM S DANÝM PRODUKTOM
A V PRÍRUČKE SÚ ZAHRNUTÉ VO FORME TEJTO ZMIENKY. AK SOFTVÉROVÚ LICENCIU ALEBO OBMEDZENÚ ZÁRUKU NEMÁTE K DISPOZÍCII, POŽIADAJTE O
JEJ KÓPIU ZÁSTUPCU SPOLOČNOSTI CISCO.
Implementácia kompresie hlavičky TCP, uvádzaná spoločnosťou Cisco, je adaptáciou programu vyvinutého na Kalifornskej univerzite v Berkeley (UCB) ako súčasť verzie verejnej domény
operačného systému UNIX na univerzite UCB. Všetky práva vyhradené. Copyright © 1981, Regents of the University of California.
VŠETKY SÚBORY DOKUMENTOV A SOFTVÉR OD TÝCHTO DODÁVATEĽOV SÚ NAPRIEK VŠETKÝM OSTATNÝM ZÁRUKÁM UVEDENÝM V TOMTO DOKUMENTE
POSKYTOVANÉ „TAK, AKO SÚ“, SO VŠETKÝMI CHYBAMI. SPOLOČNOSŤ CISCO A VYŠŠIE UVEDENÍ DODÁVATELIA ODMIETAJÚ POSKYTNÚŤ AKÉKOĽVEK
ZÁRUKY, ČI UŽ VÝSLOVNE VYJADRENÉ ALEBO PREDPOKLADANÉ, OKREM INÉHO VRÁTANE ZÁRUK VZŤAHUJÚCICH SA NA PREDAJNOSŤ, VHODNOSŤ NA
KONKRÉTNY ÚČEL A NEPORUŠENIE CUDZÍCH PRÁV ALEBO ZÁRUK VYPLÝVAJÚCICH Z PRIEBEHU PREDAJA, POUŽÍVANIA ALEBO SPÔSOBU OBCHODOVANIA.
SPOLOČNOSŤ CISCO ALEBO JEJ DODÁVATELIA V ŽIADNOM PRÍPADE NEZODPOVEDAJÚ ZA ŽIADNE NEPRIAME, MIMORIADNE ANI NÁSLEDNÉ ŠKODY ANI
ŽIADNE UJMY SPÔSOBENÉ STRATOU ZISKOV ALEBO ÚDAJOV, ČI UŽ V DÔSLEDKU POUŽITIA TEJTO PRÍRUČKY ALEBO NESCHOPNOSTI TÚTO PRÍRUČKU
POUŽÍVAŤ, A TO AJ V PRÍPADE, ŽE SPOLOČNOSTI CISCO ALEBO JEJ DODÁVATEĽOM BOLA MOŽNOSŤ VZNIKU TAKÝCHTO ŠKÔD ZNÁMA.
Cisco a logo Cisco sú ochranné známky alebo registrované ochranné známky spoločnosti Cisco alebo jej dcérskych spoločností v USA Zoznam ochranných známok spoločnosti Cisco je
k dispozícii na nasledujúcej adrese URL: http://www.cisco.com/go/trademarks. Tu uvedené ochranné známky tretích strán patria príslušným vlastníkom. Použitie slova
partner nenaznačuje partnerský vzťah medzi spoločnosťou Cisco a žiadnou inou spoločnosťou. (1110R)
Akékoľvek adresy internetového protokolu (IP) použité v tomto dokumente nie sú uvedené ako skutočné adresy. Akékoľvek príklady, výstupy na obrazovke príkazov a obrázky v tomto
dokumente slúžia iba na ilustračné účely. Akékoľvek použitie skutočných adries IP v obsahu slúžiacom na ilustráciu je neúmyselné a náhodné.

ŠPECIFIKÁCIE A INFORMÁCIE TÝKAJÚCE SA PRODUKTOV V TEJTO PRÍRUČKE SA MÔŽU ZMENIŤ BEZ UPOZORNENIA. VŠETKY VYHLÁSENIA, INFORMÁCIE A
ODPORÚČANIA V TEJTO PRÍRUČKE SÚ PODĽA NAJLEPŠIEHO VEDOMIA AUTOROV PRESNÉ, NO NEVZŤAHUJE SA NA NE ZÁRUKA ŽIADNEHO DRUHU, ANI
VÝSLOVNE VYJADRENÁ, ANI PREDPOKLADANÁ. POUŽÍVATELIA SÚ PLNE ZODPOVEDNÍ ZA POUŽITIE AKÉHOKOĽVEK PRODUKTU.
SOFTVÉROVÁ LICENCIA A OBMEDZENÁ ZÁRUKA PRE PRÍSLUŠNÝ PRODUKT SÚ UVEDENÉ V INFORMAČNOM BALÍKU DODÁVANOM S DANÝM PRODUKTOM
A V PRÍRUČKE SÚ ZAHRNUTÉ VO FORME TEJTO ZMIENKY. AK SOFTVÉROVÚ LICENCIU ALEBO OBMEDZENÚ ZÁRUKU NEMÁTE K DISPOZÍCII, POŽIADAJTE O
JEJ KÓPIU ZÁSTUPCU SPOLOČNOSTI CISCO.
Implementácia kompresie hlavičky TCP, uvádzaná spoločnosťou Cisco, je adaptáciou programu vyvinutého na Kalifornskej univerzite v Berkeley (UCB) ako súčasť verzie verejnej domény
operačného systému UNIX na univerzite UCB. Všetky práva vyhradené. Copyright © 1981, Regents of the University of California.
VŠETKY SÚBORY DOKUMENTOV A SOFTVÉR OD TÝCHTO DODÁVATEĽOV SÚ NAPRIEK VŠETKÝM OSTATNÝM ZÁRUKÁM UVEDENÝM V TOMTO DOKUMENTE
POSKYTOVANÉ „TAK, AKO SÚ“, SO VŠETKÝMI CHYBAMI. SPOLOČNOSŤ CISCO A VYŠŠIE UVEDENÍ DODÁVATELIA ODMIETAJÚ POSKYTNÚŤ AKÉKOĽVEK
ZÁRUKY, ČI UŽ VÝSLOVNE VYJADRENÉ ALEBO PREDPOKLADANÉ, OKREM INÉHO VRÁTANE ZÁRUK VZŤAHUJÚCICH SA NA PREDAJNOSŤ, VHODNOSŤ NA
KONKRÉTNY ÚČEL A NEPORUŠENIE CUDZÍCH PRÁV ALEBO ZÁRUK VYPLÝVAJÚCICH Z PRIEBEHU PREDAJA, POUŽÍVANIA ALEBO SPÔSOBU OBCHODOVANIA.
SPOLOČNOSŤ CISCO ALEBO JEJ DODÁVATELIA V ŽIADNOM PRÍPADE NEZODPOVEDAJÚ ZA ŽIADNE NEPRIAME, MIMORIADNE ANI NÁSLEDNÉ ŠKODY ANI
ŽIADNE UJMY SPÔSOBENÉ STRATOU ZISKOV ALEBO ÚDAJOV, ČI UŽ V DÔSLEDKU POUŽITIA TEJTO PRÍRUČKY ALEBO NESCHOPNOSTI TÚTO PRÍRUČKU
POUŽÍVAŤ, A TO AJ V PRÍPADE, ŽE SPOLOČNOSTI CISCO ALEBO JEJ DODÁVATEĽOM BOLA MOŽNOSŤ VZNIKU TAKÝCHTO ŠKÔD ZNÁMA.
Cisco a logo Cisco sú ochranné známky alebo registrované ochranné známky spoločnosti Cisco alebo jej dcérskych spoločností v USA Zoznam ochranných známok spoločnosti Cisco je
k dispozícii na nasledujúcej adrese URL: http://www.cisco.com/go/trademarks. Tu uvedené ochranné známky tretích strán patria príslušným vlastníkom. Použitie slova
partner nenaznačuje partnerský vzťah medzi spoločnosťou Cisco a žiadnou inou spoločnosťou. (1110R)
Akékoľvek adresy internetového protokolu (IP) použité v tomto dokumente nie sú uvedené ako skutočné adresy. Akékoľvek príklady, výstupy na obrazovke príkazov a obrázky v tomto
dokumente slúžia iba na ilustračné účely. Akékoľvek použitie skutočných adries IP v obsahu slúžiacom na ilustráciu je neúmyselné a náhodné.
© 2012

Cisco Systems, Inc. All rights reserved.

OBSAH

Začíname s rozhraním Možnosti používateľa aplikácie Cisco Unified CM IM and Presence 1
Podporované prehľadávače 1
Prihlásenie do rozhrania Možnosti používateľa aplikácie Cisco Unified CM IM and Presence 2
Nastavenie zásad ochrany súkromia 3
Nastavenie predvolenej zásady ochrany súkromia 3
Pridanie interných používateľov do zoznamu výnimiek povolených alebo blokovaných
kontaktov 5
Pridanie externých používateľov do zoznamu výnimiek povolených alebo blokovaných
kontaktov 6
Pridanie externých domén do zoznamu výnimiek povolených alebo blokovaných domén 7
Usporiadanie zoznamu kontaktov 9
Pridanie kontaktov do zoznamu kontaktov 9
Odstránenie kontaktov zo zoznamu kontaktov 11
Zobrazenie zoznamu kontaktov 11
Konfigurácia časovača obnovenia zoznamu kontaktov 11
Riešenie problémov s rozhraním Možnosti používateľa aplikácie Cisco Unified CM IM and
Presence 13
Nemôžem sa prihlásiť do rozhrania Možnosti používateľa 13
Automatické odhlásenie z rozhrania Možnosti používateľa 13
Prístup k možnostiam zjednodušeného ovládania 15
Prístup k ikonám v okne 15
Prístup k tlačidlám v okne 15

Používateľská príručka služby IM and Presence Service v aplikácii Cisco Unified Communications Manager verzie
9.0(1)
iii

Obsah

Používateľská príručka služby IM and Presence Service v aplikácii Cisco Unified Communications Manager
verzie 9.0(1)
iv

KAPITOLA

1

Začíname s rozhraním Možnosti používateľa
aplikácie Cisco Unified CM IM and Presence
• Podporované prehľadávače, strana 1
• Prihlásenie do rozhrania Možnosti používateľa aplikácie Cisco Unified CM IM and Presence, strana
2

Podporované prehľadávače
Rozhranie Možnosti používateľa aplikácie Cisco Unified CM IM and Presence je možné používať v týchto
prehľadávačoch:
• Microsoft Internet Explorer 6
• Microsoft Internet Explorer 7
• Microsoft Internet Explorer 8
• Firefox 3.x

Poznámka

Aplikácia IM and Presence v súčasnosti nepodporuje prehľadávače Safari a Google Chrome.
Príbuzné témy
Prihlásenie do rozhrania Možnosti používateľa aplikácie Cisco Unified CM IM and Presence, na strane
2
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Začíname s rozhraním Možnosti používateľa aplikácie Cisco Unified CM IM and Presence
Prihlásenie do rozhrania Možnosti používateľa aplikácie Cisco Unified CM IM and Presence

Prihlásenie do rozhrania Možnosti používateľa aplikácie Cisco
Unified CM IM and Presence
Skôr ako začnete
Pomocou rozhrania Možnosti používateľa aplikácie Cisco Unified CM IM and Presence môžete upraviť
nastavenia, vytvoriť osobné odpovede a usporiadať kontakty.
• Aby sa mohol používateľ prihlásiť do rozhrania Možnosti používateľa aplikácie Cisco Unified CM IM
and Presence, musí ho správca priradiť do skupiny štandardných koncových používateľov aplikácie
CCM.
• Požiadajte správcu systému o tieto informácie:
◦Adresu URL rozhrania Možnosti používateľa aplikácie Cisco Unified CM IM and Presence.
◦Vaše meno používateľa a heslo pre rozhranie Možnosti používateľa aplikácie Cisco Unified CM
IM and Presence.
• Skontrolujte, či používate podporovaný prehľadávač.

Postup
Krok 1

Spustite v počítači podporovaný webový prehľadávač.

Krok 2

Zadajte adresu URL rozhrania Možnosti používateľa aplikácie Cisco Unified CM IM and Presence, napríklad:
http://<server aplikácie IM and Presence>/cupuser.

Krok 3

Zadajte vaše meno používateľa pre rozhranie Možnosti používateľa aplikácie Cisco Unified CM IM and
Presence.

Krok 4

Zadajte heslo používateľa rozhrania Možnosti používateľa aplikácie Cisco Unified CM IM and Presence, ktoré
ste dostali od správcu systému

Krok 5

Kliknite na položku Prihlásiť.
Ak sa chcete odhlásiť z rozhrania Možnosti používateľa, v pravom hornom rohu okna Možnosti používateľa
kliknite na položku Odhlásiť. V záujme lepšieho zabezpečenia budete z rozhrania Možnosti používateľa po
tridsiatich minútach nečinnosti automaticky odhlásení.

Príbuzné témy
Podporované prehľadávače, na strane 1
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Nastavenie zásad ochrany súkromia
• Nastavenie predvolenej zásady ochrany súkromia, strana 3
• Pridanie interných používateľov do zoznamu výnimiek povolených alebo blokovaných kontaktov, strana
5
• Pridanie externých používateľov do zoznamu výnimiek povolených alebo blokovaných kontaktov,
strana 6
• Pridanie externých domén do zoznamu výnimiek povolených alebo blokovaných domén, strana 7

Nastavenie predvolenej zásady ochrany súkromia
Pomocou zásad ochrany súkromia môžete určiť, ktorí používatelia môžu zobraziť váš stav dostupnosti a
odosielať vám okamžité správy (IM). Táto verzia aplikácie IM and Presence podporuje pravidlo zoznamu
kontaktov, pri ktorom sa v predvolenom nastavení váš stav dostupnosti zobrazuje všetkým používateľom vo
vašom zozname kontaktov (sledovaných osôb), ak výslovne príslušnej osobe nezakážete zobrazovanie vášho
stavu.
Zásady ochrany súkromia teda slúžia na povolenie alebo blokovanie používateľov a domén. Pomocou
nasledujúcich možností môžete nakonfigurovať zásadu ochrany súkromia ako predvolené nastavenie na úrovni
organizácie alebo na základe konkrétnej žiadosti používateľa.
• Povoliť – Uvedení používatelia alebo používatelia z uvedenej domény môžu v predvolenom nastavení
zobrazovať váš stav dostupnosti a môžu vám odosielať okamžité správy, ak výslovne nepridáte
používateľa alebo doménu do zoznamu blokovaných domén či kontaktov. Povolenie pomocou zásady
ochrany súkromia je možné nastaviť iba pre interných používateľov a domény. Táto možnosť nie je k
dispozícii pre externých (zlúčených) používateľov a domény.
• Blokovať – Blokovaní používatelia a používatelia z blokovaných domén nemôžu zobrazovať váš stav
dostupnosti a nemôžu vám odosielať okamžité správy. Blokovaným používateľom sa váš stav zobrazuje
vždy ako Nedostupný. Blokovanie pomocou zásady ochrany súkromia je možné nastaviť pre interných
i externých (zlúčených) používateľov a domény.
• Opýtať sa – Zásada ochrany súkromia Opýtať sa zobrazí používateľom výzvu (žiadosť) na výslovné
zablokovanie alebo povolenie výmeny stavu dostupnosti a okamžitých správ s konkrétnymi používateľmi
alebo používateľmi z konkrétnych domén. Aplikácia klienta vyzve používateľa na schválenie alebo
odmietnutie odberu informácií. Zásadu ochrany súkromia Opýtať je možné nastaviť iba pre externých
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(zlúčených) používateľov a domény a len v prípade, ak sa príslušný externý kontakt alebo doména
nenachádza v zozname povolených ani v zozname blokovaných kontaktov používateľa.

Postup
Krok 1

Vyberte položky Možnosti používateľa > Zásady ochrany súkromia.

Krok 2

Vyberte jednu z nasledujúcich možností:
Požadovaná činnosť

Postup:

Povoliť všetkým interným používateľom, aby mohli
1 Vyberte položku Povoliť v rozbaľovacej ponuke
zobraziť vašu dostupnosť a odosielať vám okamžité
Interní používatelia (v rámci vašej spoločnosti
správy (s výnimkou interných domén a používateľov,
alebo organizácie).
ktorých ste pridali do zoznamu blokovaných výnimiek).
2 (Voliteľné) Pridajte interných používateľov do
Poznámka
Informácie o výnimke týkajúcej sa tohto
zoznamu blokovaných výnimiek pomocou
nastavenia zásady nájdete v časti Tipy pre
postupov popísaných v tomto module. Ďalšie
riešenie problémov tejto témy. Táto
informácie si prečítajte v kapitole Ďalší postup.
zásada neumožňuje externým
používateľom zobrazovať vašu
dostupnosť.
Blokovať všetkým interným používateľom možnosť
1 Vyberte položku Blokovať v rozbaľovacej
zobraziť vašu dostupnosť a odosielať vám okamžité
ponuke Interní používatelia (v rámci vašej
správy (s výnimkou interných používateľov, ktorých ste
spoločnosti alebo organizácie).
pridali do zoznamu povolených výnimiek).
2 (Voliteľné) Pridajte interných používateľov do
Poznámka
Táto zásada nezablokuje zobrazovanie
zoznamu povolených výnimiek pomocou
vašej dostupnosti externým používateľom.
postupov popísaných v tomto module. Ďalšie
informácie si prečítajte v kapitole Ďalší postup..
Blokovať všetkým externým používateľom možnosť
1 Vyberte položku Blokovať v rozbaľovacej
zobraziť vašu dostupnosť a odosielať vám okamžité
ponuke Externí používatelia (všetci ostatní).
správy (s výnimkou externých používateľov, ktorých ste
2 (Voliteľné) Pridajte externých používateľov do
pridali do zoznamu povolených výnimiek).
zoznamu povolených výnimiek pomocou
Poznámka
Táto zásada nezablokuje zobrazovanie
postupov popísaných v tomto module. Ďalšie
vašej dostupnosti interným používateľom.
informácie si prečítajte v kapitole Ďalší postup.
Vyzvať všetkých používateľov (prostredníctvom žiadosti
Opýtať sa), aby nastavili vlastné zásady blokovania či 1 Vyberte položku Opýtať sa v rozbaľovacej
ponuke Externí používatelia (všetci ostatní).
povolenia pre externých používateľov (s výnimkou
externých používateľov, ktorých ste pridali do zoznamu 2 (Voliteľné) Pridajte externých používateľov do
zoznamu povolených či blokovaných výnimiek
povolených či blokovaných výnimiek).
pomocou postupov popísaných v tomto module.
Poznámka
Táto zásada nezablokuje zobrazovanie
Ďalšie informácie si prečítajte v kapitole Ďalší
vašej dostupnosti interným používateľom.
postup.

Krok 3

Kliknite na položku Uložiť ako východiskové.
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Tipy na riešenie problémov
Server aplikácie IM and Presence automaticky poskytne používateľovi, ktorý sa nachádza v zozname kontaktov
iného používateľa, povolenie zobraziť stav dostupnosti príslušného používateľa. Nezabúdajte na túto výnimku
z nastavenia zásady Povoliť všetkých interných používateľov, ak vypnete automatické overenie servera IM
and Presence a predvolené nastavenie globálnej aj miestnej domény má hodnotu Povoliť, t. zn. používateľovi
sa zobrazí výzva na schválenie alebo odmietnutie žiadosti o odber informácií. Toto je príklad možnosti Opýtať
sa ma v miestnej doméne. Ďalšie informácie o nastavení automatického povolenia v aplikácii IM and Presence
obsahuje Príručka pre nasadenie služby IM and Presence Service v aplikácii Cisco Unified Communications
Manager (na webovej lokalite Cisco.com).

Ďalší postup
• Ak chcete prepísať predvolenú zásadu ochrany súkromia (povolenia či blokovania) nastavenú pre
interných a externých používateľov na úrovni organizácie, prečítajte si nasledujúce témy, ktoré popisujú
konfiguráciu zoznamov výnimiek pre používateľov.

Pridanie interných používateľov do zoznamu výnimiek
povolených alebo blokovaných kontaktov
Tento postup vám umožní spravovať výnimky zo všeobecnej zásady ochrany súkromia vo forme zoznamov
povolených alebo blokovaných kontaktov. V závislosti od nastavenej predvolenej zásady ochrany súkromia
na úrovni organizácie bude k dispozícii na úpravu buď zoznam povolených používateľov, alebo zoznam
blokovaných používateľov. Týmto spôsobom môžete prepísať predvolené správanie zásady a pridať konkrétne
osoby v rámci vašej organizácie do zoznamu povolených alebo blokovaných kontaktov.
• Ak nastavíte zásadu povolenia pre konkrétnych používateľov, umožníte im zobraziť vašu dostupnosť a
odosielať vám okamžité správy, i keď sú blokované všeobecnou zásadou.
• Nastavením zásady blokovania pre konkrétnych používateľov týmto používateľom zabránite v zobrazení
stavu dostupnosti a odosielaní okamžitých správ pri používaní klientov Cisco (Cisco Jabber verzie 8) i
v prípade, že im to všeobecné zásady dovoľujú. Používatelia v zozname kontaktov sú vždy povolení,
ak nie sú výslovne zakázaní pomocou zoznamu výnimiek. Nezabudnite, že pomocou niektorých klientov
XMPP tretích strán bude stále možné odosielať a prijímať okamžité správy bez ohľadu na nastavenú
zásadu.

Skôr ako začnete
Nastavte predvolenú zásadu ochrany súkromia.

Postup
Krok 1

Vyberte položky Možnosti používateľa > Zásady ochrany súkromia.

Krok 2

Vyberte možnosť Pridať používateľa v časti Nastavenie používateľa v okne Zásada ochrany súkromia.

Krok 3

Vykonajte jednu z týchto činností:
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Nastavenie zásad ochrany súkromia
Pridanie externých používateľov do zoznamu výnimiek povolených alebo blokovaných kontaktov

• Ak chcete používateľovi povoliť zobrazenie vašej dostupnosti, vyberte možnosť Povoliť.
• Ak chcete používateľovi zakázať zobrazenie vašej dostupnosti, vyberte možnosť Blokovať.
Krok 4

Zadajte platné ID interného používateľa. Toto ID používateľa musí existovať vo vašej internej sieti vo formáte
<ID_používateľa@doména>.

Krok 5

Vyberte položku Lokálna doména.

Krok 6

Výberom položky Pridať pridáte interného používateľa do lokálnej domény.

Tipy na riešenie problémov
• Zlúčení používatelia môžu pridať miestneho používateľa zadaním e-mailovej adresy alebo štandardného
identifikátora JID. Táto možnosť závisí od toho, či správca povolil alebo zakázal použitie e-mailovej
adresy pre doménu.
• Keď pridáte používateľa do svojho zoznamu povolených alebo blokovaných kontaktov pomocou funkcie
Pridať, zobrazia sa podrobnosti v tabuľke v tomto okne. Ak chcete odstrániť niektorého z používateľov
zo zoznamu povolených alebo blokovaných kontaktov, začiarknite políčko pri používateľovi a vyberte
možnosť Odstrániť vybraté.

Pridanie externých používateľov do zoznamu výnimiek
povolených alebo blokovaných kontaktov
Tento postup vám umožní spravovať výnimky zo všeobecnej zásady ochrany súkromia vo forme zoznamov
povolených alebo blokovaných kontaktov. V závislosti od nastavenej predvolenej zásady ochrany súkromia
na úrovni organizácie bude k dispozícii na úpravu buď zoznam povolených používateľov, alebo zoznam
blokovaných používateľov. Týmto spôsobom môžete prepísať predvolené správanie zásady a pridať konkrétne
osoby mimo vašej organizácie do zoznamu povolených alebo blokovaných kontaktov.
• Ak nastavíte zásadu povolenia pre konkrétnych používateľov, umožníte im zobraziť vašu dostupnosť a
odosielať vám okamžité správy, i keď sú blokované všeobecnou zásadou.
• Nastavením zásady blokovania pre konkrétnych používateľov zabránite týmto používateľom zobrazovať
vašu dostupnosť a odosielať vám okamžité správy, i keď im to všeobecná zásada povoľuje
(prostredníctvom kladnej odpovede na požiadavku Opýtať sa).

Skôr ako začnete
Nastavte predvolenú zásadu ochrany súkromia.

Postup
Krok 1

Vyberte položky Možnosti používateľa > Zásady ochrany súkromia.

Krok 2

Vyberte možnosť Pridať používateľa v časti Nastavenie používateľa v okne Zásada ochrany súkromia.

Krok 3

Vykonajte jednu z týchto činností:
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Nastavenie zásad ochrany súkromia
Pridanie externých domén do zoznamu výnimiek povolených alebo blokovaných domén

• Ak chcete používateľovi povoliť zobrazenie vašej dostupnosti, vyberte možnosť Povoliť.
• Ak chcete používateľovi zakázať zobrazenie vašej dostupnosti, vyberte možnosť Blokovať.
Krok 4

Zadajte platné ID interného používateľa. Toto ID používateľa musí existovať vo vašej internej sieti vo formáte
<ID_používateľa@doména>.

Krok 5

Vyberte jednu z nasledujúcich domén, do ktorej používateľ patrí:
• Zlúčená doména
• Vlastná doména – Vlastná doména predstavuje externú doménu, ktorá sa nenachádza na zozname
zlúčených domén.

Krok 6

Dokončite jednu z týchto činností:
Ak ste vybrali...

Postup:

Zlúčenú doménu

V rozbaľovacom zozname vyberte doménu, s ktorou chcete vykonať
zlúčenie.

Vlastnú doménu

Zadajte doménu pre používateľa.
Poznámka

Krok 7

Vlastnou doménou je napríklad adresa
„mojafirma.sk“.

Kliknite na položku Pridať.

Tipy na riešenie problémov
Keď pridáte používateľa do svojho zoznamu povolených alebo blokovaných kontaktov pomocou funkcie
Pridať, zobrazia sa podrobnosti v tabuľke v tomto okne. Ak chcete odstrániť niektorého z používateľov zo
zoznamu povolených alebo blokovaných kontaktov, začiarknite políčko pri používateľovi a vyberte možnosť
Odstrániť vybraté.

Pridanie externých domén do zoznamu výnimiek povolených
alebo blokovaných domén
Skôr ako začnete
Môžete povoliť alebo zablokovať celú externú doménu. Ak zablokujete externú doménu, budú prípadné
požiadavky na zobrazenie vašej dostupnosti zo strany používateľov v danej doméne blokované. Toto platí
iba pre používateľov, ktorí neboli pridaní do zoznamu povolených používateľov.

Používateľská príručka služby IM and Presence Service v aplikácii Cisco Unified Communications Manager verzie
9.0(1)
7

Nastavenie zásad ochrany súkromia
Pridanie externých domén do zoznamu výnimiek povolených alebo blokovaných domén

Postup
Krok 1

Vyberte položky Možnosti používateľa > Zásady ochrany súkromia.

Krok 2

Vyberte možnosť Pridať doménu v časti Nastavenie používateľa v okne Zásada ochrany súkromia.

Krok 3

Vykonajte jednu z týchto činností:
• Ak chcete používateľovi povoliť zobrazenie vašej dostupnosti, vyberte možnosť Povoliť.
• Ak chcete používateľovi zakázať zobrazenie vašej dostupnosti, vyberte možnosť Blokovať.

Krok 4

Vyberte jednu z nasledujúcich domén, ktorú chcete povoliť alebo zakázať:
• Zlúčená doména
• Vlastná doména – Vlastná doména predstavuje externú doménu, ktorá sa nenachádza na zozname
zlúčených domén.

Krok 5

Dokončite jednu z týchto činností:
Ak ste vybrali...

Postup:

Zlúčenú doménu

V rozbaľovacom zozname vyberte doménu, s ktorou chcete vykonať
zlúčenie.

Vlastnú doménu

Zadajte doménu pre používateľa.
Poznámka

Krok 6

Vlastnou doménou je napríklad adresa
„mojafirma.sk“.

Kliknite na položku Pridať.

Tipy na riešenie problémov
Keď pridáte doménu do svojho zoznamu povolených alebo blokovaných domén pomocou funkcie Pridať,
zobrazia sa podrobnosti v tabuľke v tomto okne. Ak chcete odstrániť niektorú z domén zo zoznamu povolených
alebo blokovaných domén, začiarknite políčko pri doméne a vyberte možnosť Odstrániť vybraté.
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KAPITOLA

3

Usporiadanie zoznamu kontaktov
• Pridanie kontaktov do zoznamu kontaktov, strana 9
• Odstránenie kontaktov zo zoznamu kontaktov, strana 11
• Zobrazenie zoznamu kontaktov, strana 11
• Konfigurácia časovača obnovenia zoznamu kontaktov, strana 11

Pridanie kontaktov do zoznamu kontaktov
Skôr ako začnete
• Počet kontaktov v zozname kontaktov určuje správca systému. Maximálny počet je 100 a jeho hodnotu
môžete zistiť od správcu systému.
• Ak chcete pridať externý kontakt, vyberte externú doménu, alebo nastavte vlastnú doménu pre
používateľov mimo vašej organizácie.
• Na interných a externých používateľov v zozname kontaktov sa nevzťahujú interné a externé zásady.
Používatelia v zozname kontaktov sú vždy povolení, ak nie sú výslovne zakázaní pomocou zoznamu
výnimiek.
• V aplikácii, ktorú používate na odosielanie okamžitých správ, môžete pridať kontakty, ktorých stav
dostupnosti nevidíte. Môžete napríklad pridať osoby, ktorým chcete volať zo zoznamu kontaktov
v aplikácii. Tieto typy kontaktov nie sú viditeľné v zozname kontaktov v rozhraní Možnosti používateľa.
• Ak vykonáte zmeny vo svojom zozname kontaktov (pridávanie, odstraňovanie, úpravy), prejavia sa
tieto zmeny automaticky v klientoch Cisco (pre všetkých prihlásených používateľov).

Postup
Krok 1

Vyberte položky Možnosti používateľa > Kontakty.

Krok 2

Kliknite na položku Pridať nové.

Krok 3

Vyberte jednu z nasledujúcich možností:
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Usporiadanie zoznamu kontaktov
Pridanie kontaktov do zoznamu kontaktov

Ak je kontakt, ktorý chcete
pridať...

Postup:

Interný – Používateľ, ktorý patrí
do miestnej domény (obyčajne 1 Do poľa Kontakt zadajte ID používateľa zlúčeného kontaktu, ktorý
chcete pridať.
ide o vašu spoločnosť alebo
organizáciu)
2 Vyberte možnosť
Vyberte položku v zozname domén.
3 V ponuke Doména vyberte internú (miestnu) doménu.
4 Môžete tiež zadať alternatívne meno používateľa, ak chcete, aby sa na
jeho počítači zobrazovala prezývka.
Poznámka

Nemôžete pridávať používateľov ani domény, ktoré už
zablokoval správca. Zásady ochrany súkromia organizácie
musia byť nastavené tak, aby povoľovali externej doméne
alebo konkrétnym používateľom z tejto domény zobrazovanie
vášho stavu dostupnosti a odosielanie okamžitých správ (IM).

Externý – Používateľ, ktorý
Vykonajte jednu z nasledujúcich akcií:
nepatrí do miestnej domény
(obyčajne ide o vašu spoločnosť 1 Do poľa Kontakt zadajte ID používateľa zlúčeného kontaktu, ktorý
chcete pridať.
alebo organizáciu)
2 Vyberte možnosť
Vyberte položku v zozname domén.
• V ponuke Doména vyberte externú doménu.
3 Vyberte možnosť
Zadajte vlastnú doménu.
• Zadajte vlastnú doménu pre kontakty, ktoré sa nachádzajú mimo
vašej organizácie.
Poznámka

Nemôžete pridávať používateľov ani domény, ktoré už
zablokoval správca. Zásady ochrany súkromia organizácie
musia byť nastavené tak, aby zobrazili výzvu (v kontextovom
okne), na základe ktorej povolíte externej doméne alebo
konkrétnym používateľom z tejto domény zobrazovanie vášho
stavu dostupnosti a odosielanie okamžitých správ (IM).

Krok 4

(voliteľné) Zadajte alternatívne meno (prezývku) kontaktu.

Krok 5

Kliknite na položku Uložiť.

Tipy na riešenie problémov
Každý kontakt smie mať iba jeden alternatívny názov (prezývku). Ak zadáte voliteľný alternatívny názov
kontaktu, zobrazí sa v klientoch Cisco, ale nemusí sa zobraziť v klientoch XMPP tretích strán. Ak aktualizujete
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Usporiadanie zoznamu kontaktov
Odstránenie kontaktov zo zoznamu kontaktov

názov kontaktu, aktualizuje sa tento názov v zozname kontaktov v aplikácii Cisco Jabber a tiež vo všetkých
skupinách kontaktov.

Odstránenie kontaktov zo zoznamu kontaktov
Postup
Krok 1

Vyberte položky Možnosti používateľa > Kontakty.

Krok 2

Kliknite na položku Hľadať.

Krok 3

Vykonajte jednu z týchto činností:
Požadovaná činnosť

Postup:

Odstránenie všetkých kontaktov

Vyberte možnosť Vybrať všetko.

Odstránenie vybraných kontaktov

Začiarknite políčko vedľa názvu kontaktu, ktorý chcete
odstrániť.

Krok 4

Vyberte možnosť Odstrániť vybraté.

Krok 5

Kliknite na položku OK.

Tipy na riešenie problémov
Odstránenie kontaktu môže chvíľu trvať, pretože vyžaduje spracovanie databázy. V používateľskom rozhraní
sa zobrazí správa „Jedna z posledných aktualizácií zoznamu kontaktov sa ešte neprejavila. Aktualizácia je
zaradená vo fronte a bude čoskoro spracovaná.“ Obnovením zobrazenia stránky zobrazíte aktualizovaný
zoznam kontaktov.

Zobrazenie zoznamu kontaktov
Postup
Krok 1

Vyberte položky Možnosti používateľa > Kontakty.

Krok 2

Kliknite na položku Hľadať.

Konfigurácia časovača obnovenia zoznamu kontaktov
Frekvenciu obnovovania informácií v zozname kontaktov v telefóne môžete zmeniť.
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Usporiadanie zoznamu kontaktov
Konfigurácia časovača obnovenia zoznamu kontaktov

Postup
Krok 1
Krok 2

Vyberte položky Možnosti používateľa > Preferencie.
V poli Interval obnovovania displeja telefónu zadajte hodnotu v sekundách v rozmedzí od 7 do 3 600.
Predvolená hodnota je 30 sekúnd.

Krok 3

Kliknite na položku Uložiť.
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KAPITOLA

4

Riešenie problémov s rozhraním Možnosti
používateľa aplikácie Cisco Unified CM IM and
Presence
• Nemôžem sa prihlásiť do rozhrania Možnosti používateľa, strana 13
• Automatické odhlásenie z rozhrania Možnosti používateľa, strana 13

Nemôžem sa prihlásiť do rozhrania Možnosti používateľa
Problém Pristupujem k správnym webovým stránkam Možnosti používateľa, ale nemôžem sa prihlásiť

pomocou svojho mena používateľa a hesla.
Riešenie Požiadajte správcu systému, aby skontroloval, či používate správne prepojenie na webové stránky

Možnosti používateľa a či ste zadali správne meno používateľa a heslo. Skontrolujte tiež, či ste zaregistrovaní
ako licencovaný používateľ a či máte priradený prístup k webovým stránkam Možnosti používateľa.

Automatické odhlásenie z rozhrania Možnosti používateľa
Problém Ak chcem získať prístup k rozhraniu Možnosti používateľa, musím znova zadať svoje meno používateľa

a heslo pre stránky Možnosti používateľa.
Riešenie V záujme lepšieho zabezpečenia budete z webových stránok Možnosti používateľa po tridsiatich

minútach nečinnosti automaticky odhlásení.
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Riešenie problémov s rozhraním Možnosti používateľa aplikácie Cisco Unified CM IM and Presence
Automatické odhlásenie z rozhrania Možnosti používateľa
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KAPITOLA

5

Prístup k možnostiam zjednodušeného ovládania
• Prístup k ikonám v okne, strana 15
• Prístup k tlačidlám v okne, strana 15

Prístup k ikonám v okne
Rozhranie Možnosti používateľa aplikácie Cisco Unified CM IM and Presence poskytuje funkcie, pomocou
ktorých môžete pristupovať k ikonám v okne bez použitia myši. Tento postup môžete vykonať v ktorejkoľvek
časti okna, takže nemusíte prechádzať medzi jednotlivými poľami.
Veľa okien aplikácie IM and Presence obsahuje ikony v hornej časti okna, napríklad ikonu disku pre funkciu
Uložiť, ikonu so symbolom + pre funkciu Pridať atď.

Postup
Krok 1

Stlačte kláves Alt, stlačte kláves 1 a potom stlačte kláves Tab.

Krok 2

Kurzor zvýrazní prvú ikonu zľava. Stlačte kláves Tab znova. Kurzor sa presunie na ďalšiu ikonu.

Krok 3

Stlačením klávesu Enter vykonáte funkciu ikony.

Prístup k tlačidlám v okne
Rozhranie Možnosti používateľa aplikácie Cisco Unified CM IM and Presence poskytuje funkcie, pomocou
ktorých môžete pristupovať k ikonám v okne bez použitia myši. Tento postup môžete vykonať v ktorejkoľvek
časti okna, takže nemusíte prechádzať medzi jednotlivými poľami.
Veľa okien v aplikácii IM and Presence obsahuje tlačidlá v dolnej časti okna, napríklad tlačidlo Uložiť, tlačidlo
Pridať atď.
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Prístup k možnostiam zjednodušeného ovládania
Prístup k tlačidlám v okne

Postup
Krok 1

Stlačte kláves Alt, stlačte kláves 2 a potom stlačte kláves Tab.

Krok 2

Kurzor zvýrazní prvé tlačidlo zľava. Stlačte kláves Tab znova. Kurzor sa presunie na ďalšie tlačidlo.

Krok 3

Stlačením klávesu Enter vykonáte funkciu tlačidla.

Používateľská príručka služby IM and Presence Service v aplikácii Cisco Unified Communications Manager
verzie 9.0(1)
16

