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Unified Communications Self Care Portal
เอกสารน้ีจะอธิบายวิธีใชUnified Communications Self-Care Portal เพ่ือกําหนดการต้ังคาของผู้ใชสําหรับแอพพลิเคชันCisco Unified
IP Phones และ Jabber คุณสามารถใช Unified Communications Self Care Portal เพื่อกําหนดการตั้งคา เชน หมายเลขโทรดวน
รายชื่อผู้ติดตอ บริการโทรศัพท และการแจงเตือนขอความเสียง
เอกสารนี้ประกอบดวยสวนตอไปน:้

การตั้งคา Unified Communications Self Care
คูมือผู้ใชฉบับนี้ใหขอมูลเกี่ยวกับการตั้งคาการกําหนดคาทั้งหมดที่ใชไดใน Unified Communications Self-Care Portal
คูมือฉบับนี้ตั้งอยู่ในสมมติฐานที่วาโทรศัพทของคุณสนับสนุนการตั้งคาที่ใชไดทั้งหมด และผูดูแลระบบเครือขายของคุณไดกําหนดคา
Unified Communications Self-Care Portal ใหแสดงการตั้งคาของผู้ใชทั้งหมด
โปรดทราบวาการตั้งคาบางอยางที่ปรากฏในคู่มือฉบับนี้อาจไมปรากฏเมื่อคุณตั้งคาโทรศัพทในUnified Communications Self-Care
Portal เนื่องจากปัจจัยดังตอไปน:้

• ความสามารถของโทรศัพท ถาคุณสมบัติบางอยางไมสามารถใชไดในโทรศัพทบางรุ่นที่คุณใชอยู่
คุณสมบัตินั้นจะไมปรากฏเมื่อคุณตั้งคาโทรศัพทใน Unified Communications Self-Care Portal ตัวอยางเชน
ถาโทรศัพทของคุณไมสนับสนุนสถานะหามรบกวน คุณสมบัติดังกล่าวจะไม่ปรากฏเป็นการตั้งค่าที่ใช้ได้

• พารามิเตอรสําหรับองคกร ผูดูแลระบบเครือขายของคุณสามารถต้ังคาพารามิเตอรสําหรับองคกรในCiscoUnified Communications
Manager ซึ่งจะจํากัดการตั้งคาที่ผูใชสามารถกําหนดคาไดใน Unified Communications Self-Care Portal ตัวอยางเชน
ผูดูแลระบบเครือขายสามารถกําหนดคา Unified Communications Self-Care Portal ใหนําตัวเลือกการฝากสายทั้งหมดออก
เมื่อใชการกําหนดคานี้ Unified Communications Self-Care Portal จะไมแสดงตัวเลือกการฝากสาย

ถาการตั้งคาในคู่มือฉบับนี้ไมปรากฏขึ้นเมื่อคุณกําหนดการตั้งคาของผู้ใชใน Unified Communications Self-Care Portal
โปรดตรวจสอบเอกสารประกอบของโทรศัพทของคุณเพื่อใหแนใจวาคุณสมบัติดังกลาวใชไดในโทรศัพทของคุณ
ถาคุณสมบัติดังกลาวสามารถใชไดในโทรศัพทของคุณโปรดใหผูดูแลระบบเครือขายของคุณตรวจสอบพารามิเตอรสําหรับองคกรภายใน
Cisco Unified Communications Manager เพื่อให้แน่ใจว่าคุณสมบัติดังกล่าวสามารถกำหนดค่าได้โดยผู้ใช้ปลายทาง

ส่วนติดต่อผู้ใช้แบบกราฟิก
Unified Communications Self-Care Portal ใชสวนติดตอแบบกราฟกที่ใชงานบนเว็บ โดยมีแท็บหลักหกแท็บ
แตละแท็บจะมีลิงคไปยงตัวเลือกตางๆ ที่ผูใชสามารถกําหนดคาได แท็บมีดังนี:้

• โทรศัพทฺ การตั้งคาในแท็บนี้จะชวยใหคุณสามารถดูและกําหนดการตั้งคาของโทรศัพท เชน การตั้งคาหมายเลขโทรดวน
การตั้งคาเสียงกริ่ง ขอมูลการใชโทรศัพท และการฝากสาย

• ขอความเสียง การตั้งค่าในแท็บนี้จะช่วยให้คุณสามารถตั้งค่าความต้องการของข้อความเสียง

• IM และสถานะ การตั้งคาในแท็บนี้จะชวยใหคุณสามารถตั้งคาสถานะหามรบกวน ตลอดจน IM และสถานะ Presence

• การประชุม การตั้งค่าในแท็บนี้จะช่วยให้คุณสามารถตั้งค่าตัวเลือกการประชุม

• การตั้งคาทั่วไป การตั้งคาในแท็บนี้จะชวยใหคุณสามารถกําหนดการตั้งคา เชน ตำแหน่งที่ตั้งของผู้ใช้และรหัสผ่าน

• ดาวนโหลด การตั้งคาในสวนนี้จะชวยใหคุณสามารถดาวนโหลดปล๊กอินและแอพพลิเคชันสําหรับโทรศัพทของคุณ
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กราฟกตอไปนจะปรากฏในหนาจอหลัก

รูปท ่1: ส่วนติดต่อผู้ใช้

คุณสมบัติทั่วไปและไอคอน
Unified Communications Self Care Portal ใชไอคอนตอไปน้เพื่อเรียกใชฟงกชันทั่วไป

คําอธิบายไอคอน

เพิ่มรายการใหม คลิกไอคอนนี้เพื่อเพิ่มรายการใหม เชน โทรศัพทใหม บริการใหม
หรือหมายเลขโทรดวนใหม

ลบ คลิกไอคอนนี้เพื่อลบการตั้งคานี้

แกไขการตั้งคา คลิกไอคอนนี้เพื่อแกไขการตั้งคาในปัจจุบัน

ลิงค เมื่อไอคอนลิงคปรากฏขึ้น แสดงวามีการลิงคการตั้งคาโทรศัพทของโทรศัพทเครื่องนี้
ถาคุณปรบปรุงโทรศัพทเครื่องหนึ่งของคุณ Unified Communications Self Care Portal
จะใชการปรบปรุงเดียวกันในโทรศัพทเครื่องอื่นๆ ของคุณ
คลิกไอคอนเพ่ือเปลย่นสถานะเปนยกเลิกการลิงคเพ่ือใหคุณใชการต้ังคาท่ีไมเหมือนกันในโทรศัพทแตละเคร่ือง

ยกเลิกการลิงค เมื่อไอคอนยกเลิกการลิงคปรากฏ
แสดงวาโทรศัพทแตละเครื่องของคุณจะมีการตั้งคาโทรศัพทที่ไมเหมือนกัน
คลิกไอคอนเพ่ือเปล่ียนสถานะเป็นลิงค์เพ่ือให้โทรศัพท์ของคุณใช้การต้ังค่าโทรศัพท์แบบเดียวกันร่วมกัน
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โทรศัพท
การต้ังคาท่ีปรากฏใตแท็บโทรศัพทจะทําใหคุณสามารถดูและกําหนดการต้ังคาอุปกรณCiscoUnified IP Phonesและ Jabberแตละเคร่ืองได
แท็บโทรศัพทจะแบงออกเปนสามสวนหลักดวยกัน:

• โทรศัพทของฉัน ในสวนโทรศัพทของฉัน คุณสามารถดูข้อมูลสรุปของโทรศัพท์ของคุณและเพิ่มโทรศัพท์ใหม่ได้

• การตั้งคาโทรศัพท ในสวนการตั้งคาโทรศัพท คุณสามารถกําหนดการตั้งคาโทรศัพท เชน หมายเลขโทรดวน การตั้งคาเสียงกริ่ง
และการแจ้งเตือนข้อความเสียง

• การฝากสาย ในสวนการฝากสาย คุณสามารถกําหนดคาตัวเลือกการฝากสายใหกับโทรศัพทของคุณ

โทรศัพทของฉัน
หนาตางโทรศัพทของฉันจะแสดงมุมมองโดยสรุปสําหรับโทรศัพทของบริษัทและโทรศัพทเพ่ิมเติมท่ีจะสามารถใชติดตอถึงคุณไดเม่ือคุณไมอยู่ท่ีโตะทํางาน
หนาตางโทรศัพทของฉันจะแบงออกเปนสวนหัวหลักสองสวน:

โทรศัพทของฉัน

สวนโทรศัพทของฉันจะแสดงโทรศัพทที่บริษัทของคุณจัดไวให ในหนาตางโทรศัพทของฉัน
คุณสามารถแกไขคําอธิบายโทรศัพทและสายสําหรับโทรศัพทของบริษัทคุณ
การตั้งคาที่คุณกําหนดภายใตการตั้งคาโทรศัพทจะมีผลเฉพาะกับโทรศัพทของบริษัทเทานั้น

โทรศัพทเพิ่มเติมของฉัน

โทรศัพทเพิ่มเติมคือโทรศัพทที่บริษัทของคุณไมไดจัดไวให
แตคุณอาจตองการเพิ่มไปยงรายการของหมายเลขที่จะสามารถใชติดตอคุณไดเมื่อคุณไมอยู่ที่โตะทํางาน
คุณสามารถเปดใชโทรศัพทเพิ่มเติมสําหรับการเขาถึงแบบเขาถึงดวยหมายเลขเดียว, การเขาถึงซอฟตคียMobility
หรือการควบคุมการขยายและเชื่อมตอโดย Jabber แตคุณไมสามารถกําหนดการตั้งคาโทรศัพทสําหรับโทรศัพทเพิ่มเติม

แกไขโทรศัพทของบริษัท
ในมุมมองโทรศัพทของฉัน คุณสามารถดูและแกไขปายกํากับสายและคําอธิบายโทรศัพทสําหรับโทรศัพทของบริษัทคุณ
หากตองการแกไขโทรศัพทของบริษัท โปรดดําเนินการตามขั้นตอนตอไปน:้

กระบวนการ

ขั้นตอน 1 คลิกแท็บ โทรศัพท
ขั้นตอน 2 ที่หนาตางการนําทางดานซาย ใหคลิก โทรศัพทของฉัน
ขั้นตอน 3 คลิกโทรศัพทของบริษัทที่คุณตองการแกไข
ขั้นตอน 4 คลิก แกไขโทรศัพท
ขั้นตอน 5 ปอนขอความใหมสําหรับคําอธิบายโทรศัพทและสายโทรศัพทที่คุณตองการแกไข
ขั้นตอน 6 คลิก บันทึก
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ดาวนโหลดคู่มือโทรศัพท
หากตองการดาวนโหลดคู่มือสําหรับโทรศัพทของบริษัท โปรดดําเนินการตามขั้นตอนตอไปน:้

กระบวนการ

ขั้นตอน 1 คลิกแท็บ โทรศัพท
ขั้นตอน 2 ที่หนาตางการนําทางดานซาย ใหคลิก โทรศัพทของฉัน
ขั้นตอน 3 คลิกที่โทรศัพท
ขั้นตอน 4 คลิก ดาวน์โหลดคู่มือ

ตั้งค่าโทรศัพท์เพิ่มเติม
Unified Communications Self Care Portalชวยใหคุณสามารถต้ังคาโทรศัพทเพ่ิมเติม เชน โทรศัพทบานท่ีใชทํางานหรือโทรศัพทมือถือ
เพื่อใชรวมกับโทรศัพทที่บริษัทจัดหาให โทรศัพทเพิ่มเติมจะมีหมายเลขสํารองที่จะใชติดตอถึงคุณไดเมื่อคุณไมอยู่ที่โตะทํางาน
หากตองการตั้งคาโทรศัพทเพิ่มเติม โปรดดําเนินการตามขั้นตอนตอไปน:้

กระบวนการ

ขั้นตอน 1 คลิกแท็บ โทรศัพท
ขั้นตอน 2 ที่หนาตางการนําทางดานซาย ใหคลิก โทรศัพทของฉัน
ขั้นตอน 3 ในสวนโทรศัพทเพิ่มเติมของฉัน ใหคลิกไอคอนเพิ่มรายการใหม ( ) หนาตางเพิ่มโทรศัพทใหมจะปรากฏขึ้น
ขั้นตอน 4 ปอนหมายเลขโทรศัพทและคําอธิบายสําหรับโทรศัพทของคุณ
ขั้นตอน 5 ตัวเลือก ถาคุณตองการกําหนดคาการเขาถึงดวยหมายเลขเดียวสําหรับโทรศัพทนี้ ใหทําเครื่องหมายในชอง

เปดใชงานการเขาถึงดวยหมายเลขเดียว
ขั้นตอน 6 ตัวเลือก ถาโทรศัพทนี้เปนโทรศัพทมือถือ ใหทําเครื่องหมายในชอง เปดใชงานการยายไปยงอุปกรณเคลื่อนที่
ขั้นตอน 7 ตัวเลือก ถาคุณตองการใหโทรศัพทเครื่องนี้เปดใชงานคุณสมบัติการขยายและการเชื่อมตอกับ Cisco Jabber

ใหทําเครื่องหมายในชอง เปดใชงานการขยายและการเชื่อมตอ
ขั้นตอน 8 คลิก บันทึก

เปดใชงานการเขาถึงดวยหมายเลขเดียวในโทรศัพทเพิ่มเติม
ถาคุณตั้งคาโทรศัพทเพิ่มเติม เชน โทรศัพทบานที่ใชทํางาน ใหใชควบคู่ไปกบโทรศัพทที่บริษัทจัดสรรให
คุณสามารถเปดใชการเขาถึงดวยหมายเลขเดียวในโทรศัพทเพิ่มเติม เพื่อที่วาเมื่อมีคนโทรถึงโทรศัพทของบริษัทคุณ
โทรศัพทเพิ่มเติมของคุณก็จะสงเสียงกริ่งดวย
หากตองการเปดใชการเขาถึงดวยหมายเลขเดียวในโทรศัพทเพิ่มเติม โปรดดําเนินการตามขั้นตอนตอไปน:้
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กระบวนการ

ขั้นตอน 1 คลิกแท็บ โทรศัพท
ขั้นตอน 2 คลิก โทรศัพทของฉัน
ขั้นตอน 3 คลิกที่โทรศัพทเพิ่มเติม แลวคลิก แกไข
ขั้นตอน 4 ทําเครื่องหมายในชอง เปดใชงานการเขาถึงดวยหมายเลขเดียว
ขั้นตอน 5 ตรวจสอบสายโทรศัพทแตละสายที่คุณตองการใหสงเสียงกริ่งเมื่อมีโทรศัพทจากบริษัทของคุณ
ขั้นตอน 6 คลิก บันทึก

ตั้งคากําหนดการโทรสําหรับการเขาถึงดวยหมายเลขเดียว
สําหรับโทรศัพทเพิ่มเติมที่เปดใชงานการเขาถึงดวยหมายเลขเดียว
กําหนดการโทรจะชวยใหคุณสามารถควบคุมวันและเวลาที่จะโทรถึงโทรศัพทเพิ่มเติม ตัวอยางเชน
คุณสามารถต้ังค่ากำหนดการท่ีควบคุมว่าผู้อ่ืนสามารถติดต่อคุณเม่ืออยู่ท่ีบ้านด้วยการโทรโดยใช้หมายเลขของสำนักงานได้เฉพาะในเวลาทำการของสำนักงานเท่าน้ัน
หากตองการตั้งคากําหนดการโทร โปรดดําเนินการตามขั้นตอนตอไปน:้

กระบวนการ

ขั้นตอน 1 คลิกแท็บ โทรศัพท
ขั้นตอน 2 ที่หนาตางการนําทางดานซาย ใหคลิก โทรศัพทของฉัน
ขั้นตอน 3 คลิกไอคอนการตั้งคาเพิ่มเติมสําหรับโทรศัพทที่คุณตองการเพิ่มกําหนดการโทร
ขั้นตอน 4 คลิก แกไข
ขั้นตอน 5 คลิก สรางกําหนดการสําหรับการมอบหมายนี้
ขั้นตอน 6 กรอกขอมูลในฟิลดในหนาตางเพิ่มกําหนดการใหมใหครบถวนเพื่อสรางกําหนดการโทร
ขั้นตอน 7 คลิก บันทึก

ตั้งคาโทรศัพทเพิ่มเติมสําหรับการโทรติดตอในขณะเดินทาง
ถาคุณตั้งคาโทรศัพทเพิ่มเติมเครื่องหนึ่งของคุณเปนโทรศัพทเคลื่อนที่
คุณสามารถโอนสายจากโทรศัพทของบริษัทไปยงโทรศัพทเคลื่อนที่ไดดวยการกดปุ่มซอฟตคียMobility ที่โทรศัพทของบริษัท
หากตองการตั้งคาโทรศัพทเพิ่มเติมเปนโทรศัพทเคลื่อนที่ โปรดดําเนินการตามขั้นตอนตอไปน:้
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กระบวนการ

ขั้นตอน 1 คลิกแท็บ โทรศัพท
ขั้นตอน 2 ที่หนาตางการนําทางดานซาย ใหคลิก โทรศัพทของฉัน
ขั้นตอน 3 คลิกที่โทรศัพทเพิ่มเติม แลวคลิก แกไข
ขั้นตอน 4 ทําเครื่องหมายในชอง เปดใชงานการยายไปยงอุปกรณเคลื่อนที่
ขั้นตอน 5 คลิก บันทึก

การตั้งค่าโทรศัพท์
หนาตางการตั้งคาโทรศัพทจะชวยใหคุณสามารถกําหนดการตั้งคาโทรศัพทสําหรับโทรศัพทของบริษัทคุณ
โดยคาเริ่มตน การตั้งคาโทรศัพทสําหรับโทรศัพทของบริษัทหลายเครื่องจะลิงคกันอยู่ ในสวนการตั้งคาเริ่มตน
โทรศัพทแตละเครื่องจะมีการกําหนดคาสําหรับการตั้งคาโทรศัพทที่เหมือนกัน โปรดดําเนินการตามขั้นตอน
ลิงคและยกเลิกการลิงคการตั้งคาโทรศัพท, ในหนาที่ 7 เพื่อลิงคหรือยกเลิกการลิงคโทรศัพทของคุณสําหรับการตั้งคาโทรศัพทตางๆ
โปรดทราบวาตัวเลือกที่สามารถใชไดในสวนการตั้งคาโทรศัพทจะมีผลกับโทรศัพทของบริษัทคุณเทานั้น
คุณไมสามารถกําหนดการตั้งคาโทรศัพทสําหรับโทรศัพทเพิ่มเติมของคุณ

ลิงคและยกเลิกการลิงคการตั้งคาโทรศัพท
สําหรับการตั้งคาโทรศัพท คุณสามารถลิงคการตั้งคาของโทรศัพทได เมื่อคุณลิงคโทรศัพทกับการตั้งคาโทรศัพทรายการหนึ่ง Unified
Communications Self Care Portal จะใชการกําหนดคาของการตั้งคาโทรศัพทรายการนั้นกับโทรศัพททั้งหมดของคุณ ตัวอยางเชน
ถาคุณมีโทรศัพทสามเครื่อง และคุณลิงคหมายเลขโทรดวนสําหรับโทรศัพททั้งสามเครื่องนั้น
โทรศัพททั้งสามเครื่องจะใชการกําหนดคาการโทรดวนแบบเดียวกันนี้รวมกัน
ถาคุณปรบปรุงหมายเลขโทรดวนในโทรศัพทเครื่องใดเครื่องหนึ่ง Unified Communications Self Care Portal
จะใชหมายเลขโทรดวนน้ันกับโทรศัพทเคร่ืองอ่ืนดวยโดยอัตโนมัติหากตองการใชการต้ังคาโทรศัพทท่ีไมเหมือนกันในโทรศัพทท่ีมีการลิงค
ให้ยกเลิกการลิงค์โทรศัพท์
Unified Communications Self Care จะลิงคและยกเลิกการลิงคการตั้งคาโทรศัพทแตละรายการแบบแยกกัน ดังนั้น
คุณจึงสามารถลิงคการตั้งคาสําหรับการตั้งคาโทรศัพทรายการหนึ่งโดยเฉพาะ เชน หมายเลขโทรดวน
แตสามารถยกเลิกการลิงคการต้ังคาโทรศัพทอ่ืนๆ ได เชน การแจงเตือนขอความเสียง โดยคาเร่ิมตน การต้ังคาโทรศัพทท้ังหมดจะลิงคกัน
คุณสามารถลิงคหรือยกเลิกการลิงคไดดวยการคลิกไอคอนลิงค/ยกเลิกการลิงค
ไอคอนจะแสดงสถานะปจจุบันวามีการลิงคโทรศัพทของคุณอยู่หรือยกเลิกการลิงคแลว
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ภาพกราฟกตอไปนจะแสดงใหเห็นวาชุดโทรศัพทที่มีบริการลิงคกันนั้นจะปรากฏอยางไรในสวนติดตอผู้ใช
เนื่องจากในปัจจุบันมีการลิงคบริการอยู่ ไอคอนลิงคจึงปรากฏขึ้นและการตั้งคาจะมีผลกับโทรศัพททั้งสามเครื่อง
คุณสามารถคลิกไอคอนลิงคเพื่อยกเลิกการลิงคโทรศัพท และใชการตั้งคาที่ไมเหมือนกันสําหรับโทรศัพทแตละเครื่อง

รูปท 2: ตั้งคาที่มีการลิงคกัน

ภาพกราฟกตอไปนจ้ะแสดงใหเห็นวาชุดโทรศัพทท่ีไมไดลิงคบริการหมายเลขโทรดวนน้ันจะปรากฏอยางไรในสวนติดตอผู้ใช ในกรณีน้ี
การตั้งคาที่ปรากฏจะมีผลเฉพาะกับ Jabber ของฉัน เทานั้น เนื่องจากโทรศัพทแตละเครื่องใชการตั้งคาไมเหมือนกัน
ไอคอนยกเลิกการลิงคจึงปรากฏขึ้น คุณสามารถคลิกที่ไอคอนเพื่อใชการตั้งคาแบบเดียวกันสําหรับโทรศัพททั้งสามเครื่อง

รูปท ่3: ตั้งคาที่ไมไดลิงคกัน
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กระบวนการ

หากตองการลิงคหรือยกเลิกการลิงคการตั้งคาโทรศัพท โปรดดําเนินการตอไปน:้

• หากตองการลิงคการต้ังคาโทรศัพท ใหคลิกไอคอนยกเลิกการลิงค และเลือกวาคุณตองการใชโทรศัพทเคร่ืองใดเปนโทรศัพทหลัก
Unified Communications Self Care Portal จะปรับปรุงการต้ังค่าโทรศัพท์ของโทรศัพท์ทุกเคร่ืองด้วยการกำหนดค่าของโทรศัพท์หลัก

• หากตองการยกเลิกการลิงคการตั้งคาโทรศัพทที่มีการลิงคกันอยู่ ใหคลิกไอคอนลิงค

การควบคุมของตัวกรองซึ่งปรากฏที่มุมขวาบนของหนาตางการกําหนดคา
จะกําหนดโทรศัพทเครื่องที่คุณตองการดู จะไมมีผลกับการลิงคการตั้งคาโทรศัพท
ถาคุณดูการตั้งคาของโทรศัพทที่มีการลิงคการตั้งคาไว และคุณปรบปรุงการตั้งคาของโทรศัพทเครื่องนั้น
Unified Communications Self Care Portal จะปรบปรุงโทรศัพทที่ลิงคกันอยู่ดวย

หมายเหตุ

ตั้งคาหมายเลขโทรดวน
หากตองการตั้งคาหมายเลขโทรดวน โปรดดําเนินการตามขั้นตอนตอไปน:้

กระบวนการ

ขั้นตอน 1 คลิกแท็บ โทรศัพท
ขั้นตอน 2 คลิก การตั้งคาโทรศัพท
ขั้นตอน 3 คลิก หมายเลขโทรดวน
ขั้นตอน 4 โปรดดําเนินการดังตอไปน:้

• ถามีการลิงคโทรศัพทของคุณแลว ใหคลิก เพิ่มการโทรดวนใหม

• ถายังไมมีการลิงคโทรศัพทของคุณใหเลือกโทรศัพทท่ีคุณตองการเพ่ิมหมายเลขโทรดวนและคลิก เพ่ิมการโทรดวนใหม

ขั้นตอน 5 ในชองหมายเลข ใหปอนชื่อหรือหมายเลขโทรศัพทของผู้ติดตอ Unified Communications Self Care Portal
จะคนหาไดเรกทอรีของบริษัท

คุณจะสามารถคนหาไดเรกทอรีของบริษัทไดตอเมื่อผู้ดูแลระบบเครือขายของคุณใหสิทธิ์เขาถึง
สิทธิ์เขาถึงจะถูกตั้งคาผานพารามิเตอรสําหรับองคกรของ Cisco Unified Communications Manager

หมายเหตุ

ขั้นตอน 6 ในชองขอความปายกํากับ ใหปอนคําอธิบายสําหรับหมายเลขโทรดวน
โทรศัพทของคุณจะใชคําอธิบายเพื่อแสดงหมายเลขโทรดวน

ขั้นตอน 7 ในชองขอความโทรดวน ใหกําหนดหมายเลขโทรดวน
ขั้นตอน 8 คลิก บันทึก

ตั้งคาบริการโทรศัพท
ตัวเลือกบริการจะชวยใหคุณสามารถเพิ่มบริการโทรศัพท เชน ไดเรกทอรีของบริษัท ขอความเสียงที่มีภาพ หรือการพยากรณอากาศ
ไปยงแอพพลิเคชัน Cisco Unified IP Phones และ Jabber รายการของบริการที่ใชไดจะขึ้นอยู่กับรุ่นโทรศัพทที่คุณกําหนดคา
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หากตองการเพิ่มบริการ โปรดดําเนินการตามขั้นตอนตอไปน:้

กระบวนการ

ขั้นตอน 1 คลิกแท็บ โทรศัพท
ขั้นตอน 2 คลิก การตั้งคาโทรศัพท
ขั้นตอน 3 คลิก บริการ เพื่อขยายมุมมองบริการ
ขั้นตอน 4 โปรดดําเนินการดังตอไปน:้

• ถามีการลิงคโทรศัพทของคุณแลว ใหคลิก เพิ่มบริการใหม่

• ถายังไมมีการลิงคโทรศัพทของคุณ ใหเลือกโทรศัพทที่คุณตองการเพิ่มบริการ และคลิก เพิ่มบริการใหม

ขั้นตอน 5 จากชองรายการแบบเลื่อนลงของบริการ ใหเลือกบริการที่คุณตองการเพิ่ม
ขั้นตอน 6 ในชองขอความชื่อที่แสดง ใหปอนปายกํากับที่คุณตองการใชเพื่อระบุบริการในโทรศัพทของคุณ
ขั้นตอน 7 ปอนพารามิเตอรที่ตองการ
ขั้นตอน 8 คลิก ตกลง

ตั้งคาการแจงเตือนขอความเสียง
การแจงเตือนขอความเสียงจะชวยใหคุณสามารถตั้งคาวิธีที่จะใหโทรศัพทแจงเตือนคุณวามีขอความใหม ตัวอยางเชน
คุณสามารถกําหนดคาโทรศัพทใหแสดงการแจงเตือนเปนหนาจอหรือกะพริบไฟแสดงวามีขอความรออยู่เพ่ือแจงเตือนคุณวามีขอความใหม
หากตองการตั้งคาการแจงเตือนขอความเสียง โปรดดําเนินการตามขั้นตอนตอไปน:้

กระบวนการ

ขั้นตอน 1 คลิกแท็บ โทรศัพท
ขั้นตอน 2 คลิก การตั้งคาโทรศัพท
ขั้นตอน 3 คลิก การตั้งคาการแจงเตือนขอความเสียง
ขั้นตอน 4 สําหรับโทรศัพทแตละเครื่อง ใหทําเครื่องหมายที่ตัวเลือกการแจงเตือนที่คุณตองการใชกับโทรศัพทของคุณ
ขั้นตอน 5 คลิก บันทึก

ตั้งคาขอมูลการใชโทรศัพท
ขอมูลการใชโทรศัพทจะชวยใหคุณสามารถบันทึกสายที่ไมไดรับในโทรศัพทแตละเครื่อง วิธีตั้งคาขอมูลการใชโทรศัพท:
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กระบวนการ

ขั้นตอน 1 คลิกแท็บ โทรศัพท
ขั้นตอน 2 คลิก การตั้งคาโทรศัพท
ขั้นตอน 3 คลิก ขอมูลการใชโทรศัพท
ขั้นตอน 4 ทําเครื่องหมายในชอง บันทึกสายที่ไมไดรับ สําหรับสายโทรศัพทแตละสายที่คุณตองการบันทึกขอมูลการใชโทรศัพท
ขั้นตอน 5 คลิก บันทึก

ตั้งคาผูติดตอทางโทรศัพท
ผูติดตอทางโทรศัพทจะชวยใหคุณสามารถเก็บหมายเลขโทรศัพทและที่อยู่อีเมลของผู้ติดตอทางโทรศัพท
คุณสามารถเรียกดูรายชื่อผู้ติดตอไดจากโทรศัพทและโทรออกจากรายชื่อผู้ติดตอนั้นไดโดยตรง โดยไมตองพิมพหมายเลขใหมทุกครั้ง
หากตองการตั้งคารายชื่อผู้ติดตอทางโทรศัพท โปรดดําเนินการตามขั้นตอนตอไปน:้

ผูใชแตละคนจะมีรายชื่อผู้ติดตอทางโทรศัพทหนึ่งรายการในโทรศัพททุกเครื่องของตน
ไมมีตัวเลือกในการลิงคหรือยกเลิกการลิงครายชื่อผู้ติดตอทางโทรศัพท

หมายเหตุ

กระบวนการ

ขั้นตอน 1 คลิกแท็บ โทรศัพท
ขั้นตอน 2 ที่หนาตางการนําทางดานซาย ใหคลิก การตั้งคาโทรศัพท
ขั้นตอน 3 คลิก สรางผู้ติดตอใหม หนาตางเพิ่มผู้ติดตอทางโทรศัพทใหมจะปรากฏ
ขั้นตอน 4 กรอกขอมูลที่อยู่ติดตอของผู้ติดตอลงในฟิลดใหครบถวน
ขั้นตอน 5 คลิก ตกลง

ตัวเลือกการฝากสาย
ตัวเลือกของผู้ใชสําหรับการฝากสายจะชวยใหคุณสามารถตั้งคาอุปกรณ Cisco Unified IP Phones และ Jabber
เพื่อใหฝากสายไปท่หมายเลขอื่น

ตั้งคาการฝากสายทั้งหมด
หากตองการตั้งคาโทรศัพทใหฝากสายโทรเขาทั้งหมดไปยงหมายเลขอื่น ใหดําเนินการตามขั้นตอนตอไปน:้
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กระบวนการ

ขั้นตอน 1 คลิกแท็บ โทรศัพท
ขั้นตอน 2 ที่หนาตางการนําทางดานซาย ใหคลิก การฝากสาย
ขั้นตอน 3 คลิกหมายเลขโทรศัพทที่คุณตองการตั้งคาการฝากสาย
ขั้นตอน 4 ทําเครื่องหมายในชอง ฝากสายไปยง:
ขั้นตอน 5 ตั้งแตสวนฝากสายไปจนถึงชองรายการแบบเลื่อนลง ใหปอนหมายเลขโทรศัพทที่คุณตองการฝากสายทั้งหมด
ขั้นตอน 6 คลิก บันทึก

ตั้งคาตัวเลือกการฝากสายขั้นสูง
เมื่อใช Unified Communications Self Care Portal คุณจะสามารถตั้งคาตัวเลือกการฝากสายขั้นสูงได เชน
ลักษณะการฝากสายที่แตกตางกันสําหรับสายภายในและสายภายนอก หากตองการตั้งคาการฝากสายขั้นสูง
โปรดดําเนินการตามขั้นตอนตอไปน:้

กระบวนการ

ขั้นตอน 1 คลิกแท็บ โทรศัพท
ขั้นตอน 2 ที่หนาตางการนําทางดานซาย ใหคลิก การฝากสาย
ขั้นตอน 3 เลือกหมายเลขโทรศัพทที่คุณตองการตั้งคาการฝากสาย
ขั้นตอน 4 คลิก กฎการโทรขั้นสูง
ขั้นตอน 5 ใชชองรายการแบบเลื่อนลงเพื่อกําหนดคาตัวเลือกการฝากสายสําหรับทั้งสายภายในและภายนอก
ขั้นตอน 6 คลิก บันทึก

การตั้งคาเพิ่มเติม
สวนนี้จะใหขอมูลการตั้งคาที่ไมเกี่ยวของกับโทรศัพท เชน การตั้งคาขอความเสียง การประชุม และทั่วไป

กําหนดคาความตองการของขอความเสียง
หากตองการกําหนดคาความตองการของขอความเสียงใน Unified Communications Self Care Portal ใหคลิกแท็บ ขอความเสียง
แลวคลิกปุ่ม โทรหา IVR สําหรับคาความตองการของขอความเสียง Cisco Web Dialer จะโทรหา IVR
สําหรับคาความตองการของขอความเสียงเพื่อใหคุณสามารถกําหนดคาความตองการของขอความเสียงใหกับโทรศัพทของคุณได

เปดสถานะหามรบกวน
ถาเปดสถานะหามรบกวนไว โทรศัพทของคุณจะไมสงเสียงกริ่งเมื่อมีบุคคลอื่นโทรหาหมายเลขของคุณ
หากตองการเปดสถานะหามรบกวนสําหรับโทรศัพททั้งหมดของคุณ โปรดดําเนินการตามขั้นตอนตอไปน:้
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กระบวนการ

ขั้นตอน 1 คลิกแท็บ IM และสถานะ
ขั้นตอน 2 คลิก หามรบกวน
ขั้นตอน 3 ทําเครื่องหมายในชอง เปดใชงาน
ขั้นตอน 4 ตั้งคาเพิ่มเติมสําหรับสถานะหามรบกวนใหเสร็จสมบูรณ

การต้ังคาเพ่ิมเติมจะปรากฏตอเม่ือโทรศัพทสนับสนุนการต้ังคาเหลาน้ีหมายเหตุ

ขั้นตอน 5 คลิก บันทึก
สถานะห้ามรบกวนจะเปิดใช้งานสำหรับโทรศัพท์ทั้งหมดของบริษัท

เปด IM และสถานะ Presence สําหรับโทรศัพทของคุณ
ใน Unified Communications Self Care Portal คุณสามารถเปด Cisco Unified IM และสถานะ Presence
เพื่อใหโทรศัพทของคุณปรบปรุงสถานะเมื่อคุณมีประชุม หากตองการเปด Cisco Unified IM และสถานะ Presence
โปรดดําเนินการตามขั้นตอนตอไปน:้

กระบวนการ

ขั้นตอน 1 คลิกแท็บ IM และสถานะ
ขั้นตอน 2 คลิก นโยบายสถานะ
ขั้นตอน 3 ทําเครื่องหมายในชอง ปรบปรุงสถานะโดยอัตโนมัติเมื่อมีการประชุมอยู่ในปฏทินของฉัน
ขั้นตอน 4 คลิก บันทึก

จัดตารางเวลาการประชุม
แท็บการประชุมใน Unified Communications Self Care Portal จะชวยใหคุณสามารถจัดตารางเวลาการประชุมได
คุณสามารถตั้งคาการประชุมผาน Cisco TelePresence Management Suite หรือ Cisco WebEx ได
ทั้งนี้จะขึ้นอยู่กับโปรไฟลผูใชที่ผูดูแลระบบของคุณไดตั้งคาไวใหกับคุณ
ถาโปรไฟลผูใชของคุณไมมีความสามารถในการจัดตารางเวลาการประชุม ตัวเลือกในการจัดตารางเวลาการประชุมจะไมปรากฏ

ตั้งค่าภาษาของโทรศัพท์
หากตองการตั้งคาภาษาใหกับแอพพลิเคชัน Cisco Unified IP Phones หรือ Jabber โปรดดําเนินการตามขั้นตอนตอไปน:้
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กระบวนการ

ขั้นตอน 1 คลิกแท็บ การตั้งคาทั่วไป
ขั้นตอน 2 คลิก ภาษา
ขั้นตอน 3 เลือกตัวเลือกจากชองรายการแบบเลื่อนลงภาษาที่แสดง และคลิก บันทึก

ตั้งคารหัสผานของไคลเอ็นต
หากตองการรีเซ็ตรหัสผานที่คุณใชเพื่อเขาสูระบบ Unified Communications Self Care Portal ใหดําเนินการตามขั้นตอนตอไปน:้

กระบวนการ

ขั้นตอน 1 คลิกแท็บ การตั้งคาทั่วไป
ขั้นตอน 2 คลิก รหัสผานของไคลเอ็นต/พอรทัล
ขั้นตอน 3 ในชองขอความรหัสผานใหม ใหปอนรหัสผาน
ขั้นตอน 4 ในชองขอความยืนยันรหัสผานใหม ใหปอนรหัสผาน
ขั้นตอน 5 คลิก บันทึก

ตั้งคา PIN ของบริการโทรศัพท์
PIN ของบริการโทรศัพทสําหรับ Extension Mobility และสําหรับการจัดหาโทรศัพทใหมดวยตนเอง หากตองการรีเซ็ต PIN
ของบริการโทรศัพท ใหดําเนินการตามขั้นตอนตอไปน:้

กระบวนการ

ขั้นตอน 1 คลิกแท็บ การตั้งคาทั่วไป
ขั้นตอน 2 คลิก PIN ของบริการโทรศัพท
ขั้นตอน 3 ในชองขอความ Pin ของโทรศัพทใหม ใหปอน PIN
ขั้นตอน 4 ในชองขอความยืนยัน Pin ของโทรศัพทใหม ใหปอน PIN
ขั้นตอน 5 คลิก บันทึก

ดาวนโหลดปล๊กอิน
ปลกอินของแอพพลิเคชันจะชวยเพิ่มฟังกชันของอุปกรณ Cisco Unified IP Phones และ Jabber
หากตองการดาวนโหลดปล๊กอินสําหรับโทรศัพทของคุณ โปรดดําเนินการตามขั้นตอนตอไปน:้
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กระบวนการ

ขั้นตอน 1 คลิกแท็บ ดาวนโหลด
ขั้นตอน 2 เลือกปล๊กอินที่คุณตองการดาวนโหลด
ขั้นตอน 3 คลิก ดาวน์โหลด
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ขอมูลจําเพาะและขอมูลเกี่ยวกับผลิตภัณฑในคู่มือนี้อาจมีการเปล่ยนแปลงโดยไมตองแจงใหทราบลวงหนา ขอความ ขอมูล และคําแนะนําในคู่มือฉบับนี้เชื่อวามีความถูกตอง
แตนําเสนอโดยปราศจากการรับประกันใดๆ ไมวาจะโดยตรงหรือโดยนัย ผูใชตองรับผิดชอบอยางเต็มที่สําหรับการใชผลิตภัณฑใดๆ
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