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Πρόλογος

Σε αυτόν τον πρόλογο περιλαµβάνονται πληροφορίες για τα άτοµα στα οποία απευθύνεται το εγχειρίδιο και 
για τις ισχύουσες συµβάσεις κειµένου.
Ο πρόλογος καλύπτει τα εξής θέµατα:
• Επισκόπηση, σελίδα vii
• Οργάνωση, σελίδα viii
• Χρήση της ηλεκτρονικής βοήθειας, σελίδα ix
• Σχετική τεκµηρίωση, σελίδα x
• Τεκµηρίωση, υποστήριξη και οδηγίες ασφαλείας, σελίδα x

Επισκόπηση
Το Cisco Unified Communications Manager Assistant είναι µια δυνατότητα που βελτιώνει τη 
λειτουργικότητα του συστήµατος τηλεφώνου για να επιτρέπετε στους διευθυντές και στους βοηθούς τους 
να συνεργάζονται πιο αποτελεσµατικά. Ο Οδηγός χρήσης του Cisco Unified Communications Manager 
Assistant παρέχει οδηγίες και παραδείγµατα για τη χρήση της δυνατότητας Cisco Unified Communications 
Manager Assistant.
Όλοι οι χρήστες του Cisco Unified Communications Manager Assistant πρέπει να διαβάσουν αυτήν τη 
δηµοσίευση. Στους χρήστες περιλαµβάνονται οι διευθυντές και οι βοηθοί. 

∆ιευθυντές
Ο διευθυντής του Cisco Unified Communications Manager Assistant είναι ένας χρήστης του οποίου οι 
εισερχόµενες κλήσεις αναχαιτίζονται και επαναπροωθούνται σε έναν άλλο βοηθό. Κάθε διευθυντής 
υποστηρίζεται από έναν βοηθό τουλάχιστον.
Οι διευθυντές µπορούν να χρησιµοποιούν το Cisco Unified Communications Manager Assistant απευθείας 
στα τηλέφωνα Cisco Unified IP . Επίσης, οι διευθυντές µπορούν να διαµορφώνουν τις δυνατότητές τους από 
το παράθυρο "∆ιαµόρφωση διευθυντή" ή να ζητούν από τους βοηθούς τους να διαµορφώσουν αυτές τις 
δυνατότητες, σύµφωνα µε τις προτιµήσεις τους.
Για λεπτοµέρειες, ανατρέξτε στην ενότητα Πώς να διαµορφώσετε τις δυνατότητες διευθυντή, σελίδα 79.
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Βοηθοί
Ο βοηθός του Cisco Unified Communications Manager Assistant είναι ένας χρήστης που διαχειρίζεται 
κλήσεις για λογαριασµό ενός διευθυντή. 
Ανάλογα µε την αρχική ρύθµιση και τη χρήση της δυνατότητας, το Cisco Unified Communications Manager 
Assistant αναχαιτίζει αυτόµατα ή µη αυτόµατα τις εισερχόµενες κλήσεις που προορίζονταν αρχικά για ένα 
διευθυντή και τις προωθεί σε κάποιον άλλο προορισµό, ο οποίος µπορεί να είναι ο βοηθός του διευθυντή. 
Οι βοηθοί µπορούν να απαντούν, να µεταβιβάζουν, να εκτρέπουν ή να διαχειρίζονται µε άλλους τρόπους 
τις κλήσεις που επαναπροωθούνται σε αυτούς από το Cisco Unified Communications Manager Assistant.
Ένας βοηθός µπορεί να υποστηρίζει µέχρι 33 διευθυντές.
Οι βοηθοί µπορούν να έχουν πρόσβαση στις περισσότερες δυνατότητες του Cisco Unified Communications 
Manager Assistant από τον υπολογιστή τους, χρησιµοποιώντας την εφαρµογή Assistant Console. Οι βοηθοί 
µπορούν να χρησιµοποιούν την εφαρµογή Assistant Console για: 
• Να πραγµατοποιούν, να απαντούν, να µεταβιβάζουν, να θέτουν σε κράτηση, να τερµατίζουν και 

να εκτρέπουν κλήσεις ή να προσθέτουν συνοµιλητές σε µια κλήση συνδιάσκεψης.
• Να παρακολουθούν τη δραστηριότητα των κλήσεων ενός διευθυντή και την κατάσταση των 

δυνατοτήτων του. 
• Να ενεργοποιούν ή να απενεργοποιούν τις δυνατότητες ενός διευθυντή.
• Να διαµορφώνουν τις δυνατότητες ενός διευθυντή.

Οργάνωση
Ο Πίν. 1 παρέχει µια επισκόπηση της οργάνωσης αυτού του εγχειριδίου.

Πίν. 1 Οργάνωση εγχειριδίου χρήσης του Cisco Unified Communications Manager Assistant

Ενότητα Περιγραφή
"Εισαγωγή στο Cisco Unified Communications 
Manager Assistant"

Περιγράφει το Cisco Unified Communications 
Manager Assistant σε λειτουργία κοινόχρηστης 
γραµµής, σε λειτουργία γραµµής µεσολάβησης, 
καθώς και τον τρόπο προσδιορισµού της λειτουργίας 
που χρησιµοποιείτε.

"Έναρξη χρήσης της εφαρµογής Cisco Unified 
Communications Manager Assistant Console"

Παρέχει στους βοηθούς µια εκτενή επισκόπηση 
της εφαρµογής Assistant Console.

"Πώς να χρησιµοποιείτε την εφαρµογή Assistant 
Console για τη διαχείριση κλήσεων"

Παρέχει στους βοηθούς οδηγίες βασισµένες 
σε συγκεκριµένες εργασίες της εφαρµογής 
Assistant Console για το χειρισµό και την 
παρακολούθηση κλήσεων και δυνατοτήτων 
για έναν έως πέντε διευθυντές. 
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Πρόλογος
 

Χρήση της ηλεκτρονικής βοήθειας
Το σύστηµα ηλεκτρονικής βοήθειας του Cisco Unified Communications Manager Assistant παρέχει βοήθεια 
µε αντικείµενο την εργασία, καθώς και βοήθεια που προσαρµόζεται ανάλογα µε το θέµα, από τα περισσότερα 
παράθυρα, στο περιβάλλον εργασίας χρήστη του Cisco Unified Communications Manager Assistant.
Για να αποκτήσετε πρόσβαση στην ηλεκτρονική βοήθεια, κάντε κλικ στο κουµπί ? ή κάντε κλικ στην 
επιλογή Βοήθεια της γραµµής µενού, η οποία βρίσκεται κατά µήκος του επάνω µέρους της κονσόλας.
Όταν ανοίξετε το παράθυρο της βοήθειας, µπορείτε να κάνετε κλικ στο κουµπί Αναζήτηση στη γραµµή 
εργαλείων για να πραγµατοποιήσετε αναζήτηση σε ολόκληρο το Εγχειρίδιο χρήσης του Cisco Unified 
Communications Manager Assistant µε βάση µια λέξη-κλειδί. Κάντε κλικ στο κουµπί Προβολή PDF για 
να δείτε µια έκδοση του εγγράφου που είναι έτοιµη για εκτύπωση. 

Σηµείωση Η δυνατότητα αναζήτησης µπορεί να µη λειτουργεί σε µερικές εκδόσεις της ηλεκτρονικής 
βοήθειας.

Για να προβάλετε ένα αντίγραφο αυτού του εγγράφου σε µορφή PDF, πρέπει να έχετε εγκαταστήσει την 
εφαρµογή Adobe Acrobat (είτε ως ανεξάρτητη εφαρµογή είτε ως προσθήκη στο πρόγραµµα περιήγησης).

"Βοηθοί—Χρήση του Cisco Unified 
Communications Manager Assistant στο 
τηλέφωνό σας"

Περιγράφει τον τρόπο χρήσης του διακριτού 
κωδωνισµού, των προγραµµατιζόµενων πλήκτρων 
και της ενδοσυνεννόησης στο τηλέφωνο 
Cisco Unified IP του βοηθού.

"∆ιευθυντές—Χρήση του τηλεφώνου σας µε 
το Cisco Unified Communications Manager 
Assistant σε λειτουργία κοινόχρηστης γραµµής"

Περιγράφει τον τρόπο χρήσης της δυνατότητας 
Cisco Unified Communications Manager Assistant 
σε λειτουργία κοινόχρηστης γραµµής.

"∆ιευθυντές—Χρήση του τηλεφώνου σας µε 
το Cisco Unified Communications Manager 
Assistant σε λειτουργία γραµµής µεσολάβησης"

Περιγράφει τον τρόπο χρήσης του µενού, των 
προγραµµατιζόµενων πλήκτρων και του παραθύρου 
κατάστασης του Cisco Unified Communications 
Manager Assistant στο τηλέφωνο Cisco Unified IP 
του διευθυντή για τη διαχείριση των κλήσεων και την 
παρακολούθηση της δραστηριότητας κλήσεων ενός 
βοηθού σε γραµµή µεσολάβησης.

"Πώς να διαµορφώσετε τις δυνατότητες διευθυντή" Περιγράφει τον τρόπο προσαρµογής των 
δυνατοτήτων του διευθυντή από διευθυντές και 
βοηθούς µέσω του παραθύρου "∆ιαµόρφωση 
διευθυντή".

Πίν. 1 Οργάνωση εγχειριδίου χρήσης του Cisco Unified Communications Manager Assistant 
(συνέχεια)

Ενότητα Περιγραφή
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Σχετική τεκµηρίωση
Για περισσότερες πληροφορίες, ανατρέξτε στην τεκµηρίωση του τηλεφώνου Cisco Unified IP, στην 
παρακάτω διεύθυνση URL:
http://www.cisco.com/en/US/products/hw/phones/ps379/tsd_products_support_series_home.html

Τεκµηρίωση, υποστήριξη και οδηγίες ασφαλείας
Για πληροφορίες σχετικά µε την πρόσβαση στην τεκµηρίωση, την πρόσβαση στην υποστήριξη, την αποστολή 
σχολίων τεκµηρίωσης, οδηγίες ασφαλείας, καθώς και προτεινόµενα ψευδώνυµα και γενικά έγγραφα της 
Cisco , ανατρέξτε κάθε µήνα στη σελίδα What’s New in Cisco Product Documentation (Τι νέο υπάρχει στην 
τεκµηρίωση προϊόντων της Cisco), όπου παρατίθενται τόσο η νέα, όσο και η αναθεωρηµένη, τεχνική 
τεκµηρίωση της Cisco , στη διεύθυνση:
http://www.cisco.com/en/US/docs/general/whatsnew/whatsnew.html
x OL-13715-01
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Εισαγωγή στο Cisco Unified Communications 
Manager Assistant

Τα τηλέφωνα Cisco Unified IP χρησιµοποιούνται σε δίκτυα που µπορεί να διαθέτουν µέχρι 3500 διευθυντές 
και 3500 βοηθούς. Οι διευθυντές και οι βοηθοί ενός µεγάλου δικτύου µπορεί να αντιµετωπίζουν µεγάλους 
όγκους τηλεφωνικών κλήσεων, τόσο εντός, όσο και εκτός του δικτύου.
Για να µπορούν οι διευθυντές και οι βοηθοί να χειρίζονται αυτές τις τηλεφωνικές κλήσεις µε µεγαλύτερη 
αποτελεσµατικότητα, το Cisco Unified Communications Manager Assistant προσφέρει δυνατότητες 
δροµολόγησης κλήσεων, και όχι µόνο.
Στο κεφάλαιο αυτό περιλαµβάνονται οι εξής ενότητες:
• Περιγραφή της λειτουργίας κοινόχρηστης γραµµής και της λειτουργίας γραµµής µεσολάβησης, σελίδα 1
• Πώς να αναγνωρίζετε τη λειτουργία σε τηλέφωνο διευθυντή, σελίδα 4
• Πώς να αναγνωρίζετε τη λειτουργία στην εφαρµογή Assistant Console, σελίδα 5

Περιγραφή της λειτουργίας κοινόχρηστης γραµµής 
και της λειτουργίας γραµµής µεσολάβησης
Το Cisco Unified Communications Manager Assistant λειτουργεί µε δύο τρόπους: λειτουργία κοινόχρηστης 
γραµµής και λειτουργία γραµµής µεσολάβησης. Οι διαθέσιµες δυνατότητες βασίζονται στον τρόπο 
λειτουργίας τον οποίο έχει επιλέξει ο διαχειριστής του συστήµατός σας για τη διαµόρφωση του Cisco Unified 
Communications Manager Assistant. 
Σε αυτό το κεφάλαιο περιλαµβάνονται οι εξής ενότητες:
• Χρήση του Manager Assistant σε Λειτουργία κοινόχρηστης γραµµής, σελίδα 2
• Χρήση του Manager Assistant σε Λειτουργία γραµµής µεσολάβησης, σελίδα 3
Cisco Unified Communications Manager Assistant 1



 

Χρήση του Manager Assistant σε Λειτουργία 
κοινόχρηστης γραµµής
Εάν ο διαχειριστής του συστήµατος έχει διαµορφώσει τo Cisco Unified Communications Manager Assistant 
σε λειτουργία κοινόχρηστης γραµµής, ο διευθυντής και ο βοηθός χρησιµοποιούν από κοινού έναν αριθµό 
καταλόγου, για παράδειγµα το 8001. Ο βοηθός χειρίζεται τις κλήσεις που απευθύνονται σε έναν διευθυντή 
στον κοινόχρηστο αριθµό καταλόγου. Όταν ο διευθυντής λαµβάνει µια κλήση στον αριθµό 8001, 
θα κουδουνίσει τόσο το τηλέφωνο του διευθυντή όσο και του βοηθού. 
Η λειτουργία κοινόχρηστης γραµµής του Cisco Unified Communications Manager Assistant δεν 
περιλαµβάνει τις εξής δυνατότητες: επιλογή προεπιλεγµένου βοηθού, παρακολούθηση βοηθού, φιλτράρισµα 
κλήσεων και εκτροπή όλων των κλήσεων. Ο βοηθός δεν µπορεί να δει ή να έχει πρόσβαση σε αυτές τις 
δυνατότητες στην εφαρµογή Assistant Console. Το τηλέφωνο του βοηθού δεν διαθέτει το προγραµµατιζόµενο 
πλήκτρο για τη δυνατότητα εκτροπής όλων των κλήσεων. Επίσης, το τηλέφωνο του διευθυντή δεν διαθέτει 
τα προγραµµατιζόµενα πλήκτρα για τις δυνατότητες παρακολούθησης βοηθού, αναχαίτισης κλήσεων 
ή εκτροπής όλων των κλήσεων. 
Εάν είστε βοηθός και χρησιµοποιείτε την εφαρµογή Cisco Unified Communications Manager Assistant σε 
λειτουργία κοινόχρηστης γραµµής, δεν χρειάζεται να έχετε συνδεθεί για να λαµβάνετε κλήσεις. Οι κλήσεις 
προς το διευθυντή σας θα κουδουνίζουν αυτόµατα στο τηλέφωνό σας. Εάν θέλετε να χρησιµοποιήσετε την 
εφαρµογή προκειµένου να χειριστείτε κλήσεις ή εάν θέλετε να χρησιµοποιήσετε το προγραµµατιζόµενο 
πλήκτρο στο τηλέφωνό σας για να µεταβιβάσετε µια κλήση στον αυτόµατο τηλεφωνητή του διευθυντή σας, 
θα πρέπει να έχετε συνδεθεί στην εφαρµογή Assistant Console. Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά µε τη 
χρήση της εφαρµογής Assistant Console, ανατρέξτε στην ενότητα "Έναρξη χρήσης της εφαρµογής Assistant 
Console".
Εάν είστε διευθυντής και χρησιµοποιείτε το Cisco Unified Communications Manager Assistant σε λειτουργία 
κοινόχρηστης γραµµής, µπορείτε να χρησιµοποιήσετε από κοινού τον αριθµό καταλόγου σας µε 10 βοηθούς 
το πολύ. Οποιοσδήποτε από τους βοηθούς χρησιµοποιεί από κοινού τον αριθµό καταλόγου σας µπορεί να 
απαντά και να χειρίζεται τις κλήσεις. Ανατρέξτε στην ενότητα "∆ιευθυντές—Χρήση του τηλεφώνου σας µε 
το Cisco Unified Communications Manager Assistant σε λειτουργία κοινόχρηστης γραµµής".

Σχετικά θέµατα
• Χρήση του Manager Assistant σε Λειτουργία γραµµής µεσολάβησης, σελίδα 3
• Πώς να αναγνωρίζετε τη λειτουργία σε τηλέφωνο διευθυντή, σελίδα 4
• Πώς να αναγνωρίζετε τη λειτουργία στην εφαρµογή Assistant Console, σελίδα 5
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Χρήση του Manager Assistant σε Λειτουργία γραµµής 
µεσολάβησης
Εάν ο διαχειριστής του συστήµατος έχει διαµορφώσει το Cisco Unified Communications Manager Assistant 
σε λειτουργία γραµµής µεσολάβησης, ο διευθυντής και ο βοηθός δεν χρησιµοποιούν από κοινού έναν αριθµό 
καταλόγου. Ο βοηθός χειρίζεται τις κλήσεις που απευθύνονται σε ένα διευθυντή χρησιµοποιώντας έναν 
αριθµό µεσολάβησης. Ο αριθµός µεσολάβησης δεν είναι ο αριθµός καταλόγου του διευθυντή, αλλά ένας 
άλλος αριθµός που έχει επιλεγεί από το σύστηµα και τον οποίο χρησιµοποιεί ο βοηθός για να χειρίζεται 
τις κλήσεις που απευθύνονται στον διευθυντή. 
Στη λειτουργία γραµµής µεσολάβησης, ο διευθυντής και ο βοηθός έχουν πρόσβαση σε όλες τις δυνατότητες 
του Cisco Unified Communications Manager Assistant, όπως στη δυνατότητα επιλογής προεπιλεγµένου 
βοηθού, την παρακολούθηση βοηθού, το φιλτράρισµα κλήσεων και την εκτροπή όλων των κλήσεων. 
Εάν είστε βοηθός και χρησιµοποιείτε το Cisco Unified Communications Manager Assistant σε λειτουργία 
γραµµής µεσολάβησης, πρέπει να συνδεθείτε στην εφαρµογή Assistant Console και να ενεργοποιήσετε ένα 
φίλτρο για να λαµβάνετε στο τηλέφωνό σας τις κλήσεις που απευθύνονται στο διευθυντή σας. Μπορείτε να 
χρησιµοποιείτε την εφαρµογή Assistant Console για όλες τις δυνατότητες χειρισµού κλήσεων, όπως την 
απάντηση ή τη µεταβίβαση µιας κλήσης. Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά µε τη χρήση της εφαρµογής 
Assistant Console, ανατρέξτε στην ενότητα "Έναρξη χρήσης της εφαρµογής Assistant Console".
Εάν είστε διευθυντής και χρησιµοποιείτε το Cisco Unified Communications Manager Assistant σε λειτουργία 
γραµµής µεσολάβησης, µπορείτε να δηµιουργήσετε φίλτρα για να διακρίνετε και να φιλτράρετε τις 
εισερχόµενες κλήσεις στο τηλέφωνο του βοηθού σας. Ανατρέξτε στην ενότητα "∆ιευθυντές—Χρήση του 
τηλεφώνου σας µε το Cisco Unified Communications Manager Assistant σε λειτουργία γραµµής 
µεσολάβησης" για πληροφορίες σχετικά µε τη χρήση όλων των δυνατοτήτων στο Cisco Unified 
Communications Manager Assistant.

Σχετικά θέµατα
• Χρήση του Manager Assistant σε Λειτουργία γραµµής µεσολάβησης, σελίδα 3
• Πώς να αναγνωρίζετε τη λειτουργία σε τηλέφωνο διευθυντή, σελίδα 4
• Πώς να αναγνωρίζετε τη λειτουργία στην εφαρµογή Assistant Console, σελίδα 5
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Πώς να αναγνωρίζετε τη λειτουργία σε τηλέφωνο 
διευθυντή
Για να δείτε ποια λειτουργία χρησιµοποιεί η εφαρµογή Cisco Unified Communications Manager Assistant στο 
τηλέφωνο του διευθυντή, κλείστε και ανοίξτε ξανά την οθόνη LCD στο τηλέφωνο, σηκώνοντας το ακουστικό 
και τοποθετώντας το πάλι στη θέση του. 
Εάν στο παράθυρο κατάστασης της οθόνης LCD εµφανιστεί µόνο ένα εικονίδιο (ένα κουδουνάκι ή ένα 
κουδουνάκι µε διαγραφή), τότε χρησιµοποιείτε την εφαρµογή Cisco Unified Communications Manager 
Assistant σε λειτουργία κοινόχρηστης γραµµής (δείτε την Εικόνα 1 ή την Εικόνα 2). Ανατρέξτε στην ενότητα 
"∆ιευθυντές—Χρήση του τηλεφώνου σας µε το Cisco Unified Communications Manager Assistant σε 
λειτουργία κοινόχρηστης γραµµής".

Εικόνα 1 Η οθόνη LCD του παραθύρου κατάστασης σε ένα τηλέφωνο Cisco Unified IP 
(7940G ή 7960G) σε Λειτουργία κοινόχρηστης γραµµής

Εικόνα 2 Η οθόνη LCD του παραθύρου κατάστασης σε ένα τηλέφωνο Cisco Unified IP 
(7941G, 7941G-GE, 7961G, 7961G-GE, 7970G, 7971G-GE) σε Λειτουργία 
κοινόχρηστης γραµµής

Αν δείτε πολλά εικονίδια στο παράθυρο κατάστασης της οθόνης LCD, τότε χρησιµοποιείτε το Cisco Unified 
Communications Manager Assistant σε λειτουργία γραµµής µεσολάβησης (δείτε την Εικόνα 3 ή την 
Εικόνα 4). Ανατρέξτε στην ενότητα "∆ιευθυντές—Χρήση του τηλεφώνου σας µε το Cisco Unified 
Communications Manager Assistant σε λειτουργία γραµµής µεσολάβησης".

Εικόνα 3 Οθόνη LCD του παραθύρου κατάστασης σε ένα τηλέφωνο Cisco Unified IP 
(7940G ή 7960G) σε Λειτουργία λειτουργία γραµµής µεσολάβησης
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Εικόνα 4 Οθόνη LCD του παραθύρου κατάστασης σε ένα τηλέφωνο Cisco Unified IP (7941G, 
7941G-GE, 7961G, 7961G-GE, 7970G, 7971G-GE) σε Λειτουργία γραµµής µεσολάβησης

Σχετικά θέµατα
• Χρήση του Manager Assistant σε Λειτουργία κοινόχρηστης γραµµής, σελίδα 2
• Χρήση του Manager Assistant σε Λειτουργία γραµµής µεσολάβησης, σελίδα 3
• Πώς να αναγνωρίζετε τη λειτουργία στην εφαρµογή Assistant Console, σελίδα 5

Πώς να αναγνωρίζετε τη λειτουργία στην εφαρµογή 
Assistant Console
Για να αναγνωρίσετε τη λειτουργία του Cisco Unified Communications Manager Assistant στην εφαρµογή 
Assistant Console:

Βήµα 1 Συνδεθείτε στην εφαρµογή Assistant Console. Ανατρέξτε στην ενότητα Σύνδεση µε την εφαρµογή 
Assistant Console, σελίδα 8

Βήµα 2 Βρείτε τον εσωτερικό αριθµό που εµφανίζεται δίπλα στο όνοµα του διευθυντή στον πίνακα 
"Οι κλήσεις µου". Ανατρέξτε στην ενότητα Χρήση του πίνακα "Οι κλήσεις µου", σελίδα 15

Βήµα 3 Για τον ίδιο διευθυντή, βρείτε τον εσωτερικό αριθµό που εµφανίζεται δίπλα στο εικονίδιο 
τηλεφώνου στη στήλη "Στοιχεία κλήσεων", στον πίνακα "Οι διευθυντές µου". Ανατρέξτε στην 
ενότητα Χρήση του πίνακα "Οι διευθυντές µου", σελίδα 16

Σηµείωση Εάν δεν βλέπετε αριθµό δίπλα στο εικονίδιο του τηλεφώνου, επιλέξτε και σύρετε το 
περίγραµµα της επικεφαλίδας "Στοιχεία κλήσεων" για να αυξήσετε το πλάτος της στήλης. 

Αν οι εσωτερικοί αριθµοί είναι ίδιοι, χρησιµοποιείτε το Cisco Unified Communications Manager Assistant 
σε λειτουργία κοινόχρηστης γραµµής. Ο βοηθός και ο διευθυντής έχουν τον ίδιο αριθµό καταλόγου και 
χρησιµοποιούν κοινόχρηστη γραµµή. 
Αν οι εσωτερικοί αριθµοί είναι διαφορετικοί, χρησιµοποιείτε το Cisco Unified Communications Manager 
Assistant σε λειτουργία γραµµής µεσολάβησης. Στο βοηθό έχει αντιστοιχιστεί ένας εναλλακτικός αριθµός 
καταλόγου, για να διαχειρίζεται κλήσεις εκ µέρους του διευθυντή. Ο εναλλακτικός αριθµός είναι ένας 
βοηθητικός αριθµός που αντιστοιχεί στον πραγµατικό αριθµό καταλόγου του διευθυντή.
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Σηµείωση Στη λειτουργία κοινόχρηστης γραµµής, βλέπετε τέσσερις κεφαλίδες στον πίνακα του 
παραθύρου "Ο διευθυντής µου": ∆ιευθυντής, Ενδοσυνεννόηση, DND και Στοιχεία κλήσεων. 
Στη λειτουργία γραµµής µεσολάβησης, βλέπετε ακόµη τις κεφαλίδες—Εκτροπή όλων, 
Παρακολούθ. Βοηθού, Φιλτράρισµα κλήσεων και Λειτουργία φίλτρου.

Σχετικά θέµατα
• Χρήση του Manager Assistant σε Λειτουργία κοινόχρηστης γραµµής, σελίδα 2
• Χρήση του Manager Assistant σε Λειτουργία γραµµής µεσολάβησης, σελίδα 3
• Πώς να αναγνωρίζετε τη λειτουργία σε τηλέφωνο διευθυντή, σελίδα 4

Υποστήριξη άλλων γλωσσών
Το Cisco Unified Communications Manager Assistant υποστηρίζει πολλές διαφορετικές γλώσσες, µεταξύ των 
οποίων τα αραβικά και τα εβραϊκά.

Σηµείωση Αν χρησιµοποιούνται αραβικά ή εβραϊκά, η εµφάνιση στις οθόνες του Cisco Unified 
Communications Manager Assistant αλλάζει, ώστε να προβάλλει την κατεύθυνση αυτών 
των γλωσσών από τα δεξιά προς τα αριστερά.

Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά µε τη χρήση διαφορετικών γλωσσών στο τηλέφωνό σας, 
επικοινωνήστε µε το διαχειριστή του συστήµατος.
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Έναρξη χρήσης της εφαρµογής Cisco Unified 
Communications Manager Assistant Console

Η εφαρµογή Assistant Console επιτρέπει στους βοηθούς να διαχειρίζονται πιο αποτελεσµατικά κλήσεις 
που προορίζονται για τους διευθυντές. Το Cisco Unified Communications Manager Assistant χρησιµοποιείται 
σε δύο λειτουργίες: λειτουργία κοινόχρηστης γραµµής και λειτουργία γραµµής µεσολάβησης. Η πρόσβασή 
σας στις παρακάτω δυνατότητες βασίζεται στη λειτουργία που έχει επιλέξει ο διαχειριστής του συστήµατός 
σας για τη διαµόρφωση του Cisco Unified Communications Manager Assistant. Αν χρησιµοποιείτε το Cisco 
Unified Communications Manager Assistant σε λειτουργία κοινόχρηστης γραµµής ως βοηθός, σας εκχωρείται 
ο ίδιος αριθµός καταλόγου µε τον αριθµό του διευθυντή σας. Μπορείτε να χρησιµοποιείτε αυτό τον 
κοινόχρηστο αριθµό για να διεκπεραιώνετε κλήσεις για λογαριασµό του διευθυντή σας Αν χρησιµοποιείτε 
το Cisco Unified Communications Manager Assistant σε λειτουργία γραµµής µεσολάβησης, εκχωρείται ένας 
αριθµός καταλόγου στον διευθυντή σας και ένας διαφορετικός αριθµός καταλόγου σε εσάς, τον οποίο θα 
χρησιµοποιείτε ως αριθµό µεσολάβησης. Μπορείτε να χρησιµοποιείτε τον αριθµό µεσολάβησης για να 
διεκπεραιώνετε κλήσεις για λογαριασµό του διευθυντή σας. Πριν ξεκινήσετε, πρέπει να γνωρίζετε ποιον 
τρόπο λειτουργίας έχει επιλέξει ο διαχειριστής του συστήµατός σας. ∆είτε την ενότητα Πώς να αναγνωρίζετε 
τη λειτουργία στην εφαρµογή Assistant Console, σελίδα 5, για περισσότερες λεπτοµέρειες.
Ως βοηθός, µπορείτε να έχετε πρόσβαση στις δυνατότητες του Cisco Unified Communications Manager 
Assistant από τον υπολογιστή σας µε την εφαρµογή Assistant Console. 
Μπορείτε να χρησιµοποιείτε την εφαρµογή Assistant Console για:
• να πραγµατοποιείτε, να απαντάτε, να εκτρέπετε, να µεταβιβάζετε, να τερµατίζετε ή να θέτετε κλήσεις 

σε κράτηση
• να προσθέτετε συνοµιλητές σε µια κλήση συνδιάσκεψης
• να πραγµατοποιείτε κλήσεις µε κουµπιά µνήµης
• να πραγµατοποιείτε αναζητήσεις στον κατάλογο
• να ανοίγετε µια γραµµή ενδοσυνεννόησης µε το διευθυντή σας

Σηµείωση Αν δεν είναι διαθέσιµη η δυνατότητα ενδοσυνεννόησης στο τηλέφωνό σας, επικοινωνήστε 
µε το διαχειριστή του συστήµατός σας.

• να παρακολουθείτε τη δραστηριότητα κλήσεων του διευθυντή
• να αλλάζετε τις δυνατότητες και τις ρυθµίσεις του διευθυντή
• να προσαρµόζετε τα εργαλεία διαχείρισης των κλήσεών σας
• να εισαγάγετε αριθµούς σε ένα εικονικό πληκτρολόγιο για να απαντάτε σε διαδραστικά φωνητικά 

συστήµατα
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Σχετικά θέµατα
• Περιγραφή της λειτουργίας κοινόχρηστης γραµµής και της λειτουργίας γραµµής µεσολάβησης, σελίδα 1
• Έναρξη χρήσης της εφαρµογής Assistant Console, σελίδα 8
• Χρήση της δυνατότητας ενδοσυνεννόησης από την κονσόλα, σελίδα 24
• Χρήση των συντοµεύσεων του πληκτρολογίου, σελίδα 25
• Πώς θα χρησιµοποιείτε, εσείς και ο διευθυντής σας, το Cisco Unified Communications Manager 

Assistant, σελίδα 26

Σηµείωση Το Cisco Unified Communications Manager Assistant σάς προσφέρει τη δυνατότητα 
διαχείρισης κλήσεων για εσάς και για 33 διευθυντές.

Έναρξη χρήσης της εφαρµογής Assistant Console
Η ενότητα αυτή περιλαµβάνει τα ακόλουθα θέµατα:
• Σύνδεση µε την εφαρµογή Assistant Console, σελίδα 8
• Τερµατισµός σύνδεσης µε την εφαρµογή Assistant Console, σελίδα 9
• Εξερεύνηση της κονσόλας χωρίς την παροχή βοήθειας σε διευθυντές, σελίδα 10
• Εξοικείωση µε την κονσόλα, σελίδα 11
• Χρήση της κονσόλας µε το ποντίκι και το πληκτρολόγιό σας, σελίδα 23
• Χρήση της δυνατότητας ενδοσυνεννόησης από την κονσόλα, σελίδα 24

Σύνδεση µε την εφαρµογή Assistant Console
Μπορείτε να συνδεθείτε µε την εφαρµογή Assistant Console για να διαχειριστείτε κλήσεις για λογαριασµό 
ενός ή περισσοτέρων διευθυντών. Αφού συνδεθείτε, είστε σε λειτουργία και έτοιµοι να διαχειριστείτε 
κλήσεις. 
Για να συνδεθείτε, πληκτρολογήστε το αναγνωριστικό και τον κωδικό πρόσβασης χρήστη στο πλαίσιο 
διαλόγου σύνδεσης του Cisco Unified Communications Manager Assistant. Το όνοµα χρήστη και τον κωδικό 
πρόσβασης σάς τα παρέχει ο διαχειριστής του συστήµατός σας.

Σηµείωση Μπορείτε να δώσετε εντολή στο Cisco Unified Communications Manager Assistant να 
αποµνηµονεύσει τα στοιχεία σύνδεσης.

Στην επιφάνεια εργασίας ανοίγει η εφαρµογή Assistant Console.
Έχετε πλέον συνδεθεί και είστε έτοιµοι να διαχειριστείτε τις κλήσεις των διευθυντών σας µέχρι 
να αποσυνδεθείτε (ή µέχρι να υπάρξει κάποια αλλαγή ανάµεσα στις καταστάσεις "Σε λειτουργία", 
"Συνδεδεµένο" ή "Έλεγχος κλήσεων"). Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά µε τα στοιχεία 
κατάστασης, ανατρέξτε στην ενότητα Χρήση της γραµµής κατάστασης, σελίδα 21.
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Συµβουλές
• Ο πίνακας "Οι διευθυντές µου" της εφαρµογής εµφανίζει τους διευθυντές που αναµένουν τη βοήθειά σας. 

∆ύο πράσινα βέλη δίπλα στο όνοµα ενός διευθυντή υποδηλώνουν ότι ο διευθυντής είναι συνδεδεµένος 
κι εποµένως αναµένει βοήθεια, ενώ ο διευθυντής του οποίου το όνοµα έχει γκρι χρώµα δεν αναµένει 
βοήθεια.

• Κάνοντας κλικ στο κουµπί Ρυθµίσεις του πλαισίου διαλόγου σύνδεσης στο Cisco Unified 
Communications Manager Assistant, µπορείτε να παρακολουθείτε βασικές και σύνθετες ρυθµίσεις 
διαχείρισης. Ο διαχειριστής του συστήµατός σας ίσως σάς ζητήσει να παρακολουθήσετε αυτές τις 
ρυθµίσεις για να τον βοηθήσετε να αντιµετωπίσει κάποιο πρόβληµα. Μην τροποποιήσετε αυτές τις 
ρυθµίσεις, εκτός εάν σας ζητηθεί από το διαχειριστή του συστήµατός σας.

Σχετικά θέµατα
• Τερµατισµός σύνδεσης µε την εφαρµογή Assistant Console, σελίδα 9
• Εξερεύνηση της κονσόλας χωρίς την παροχή βοήθειας σε διευθυντές, σελίδα 10
• Εξοικείωση µε την κονσόλα, σελίδα 11
• Χρήση του πίνακα "Οι διευθυντές µου", σελίδα 16
• Χρήση της κονσόλας µε το ποντίκι και το πληκτρολόγιό σας, σελίδα 23

Τερµατισµός σύνδεσης µε την εφαρµογή Assistant 
Console
Για να τερµατίσετε τη σύνδεση µε την εφαρµογή Assistant Console, κάντε κλικ στις εντολές Αρχείο > 
Έξοδος της γραµµής µενού στο επάνω µέρος της κονσόλας. Εάν ενεργοποιήσετε την επιλογή 
Αποµνηµόνευση ονόµατος χρήστη και κωδικού πρόσβασης, την επόµενη φορά που θα ανοίξετε 
τον υπολογιστή σας θα συνδεθείτε αυτόµατα στο Assistant Console.

Σηµείωση Εάν χρησιµοποιείτε κοινόχρηστο υπολογιστή, ενδεχοµένως θα θέλετε να τερµατίσετε 
τη σύνδεση µε την εφαρµογή Assistant Console κάνοντας κλικ στην επιλογή Αρχείο > 
Τερµατισµός σύνδεσης από τη γραµµή µενού. Θα εµφανιστεί το πλαίσιο διαλόγου σύνδεσης 
στην εφαρµογή Assistant Console, όπου το όνοµα χρήστη και ο κωδικός πρόσβασης θα είναι 
ήδη καταχωρηµένα.

Σχετικά θέµατα
• Έναρξη χρήσης της εφαρµογής Assistant Console, σελίδα 8
• Χρήση της δυνατότητας ενδοσυνεννόησης από την κονσόλα, σελίδα 24
• Χρήση των συντοµεύσεων του πληκτρολογίου, σελίδα 25
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Εξερεύνηση της κονσόλας χωρίς την παροχή βοήθειας σε 
διευθυντές
Αν χρησιµοποιείτε το Cisco Unified Communications Manager Assistant σε λειτουργία γραµµής 
µεσολάβησης, µπορείτε να εξοικειωθείτε µε την εφαρµογή Assistant Console χωρίς να είστε διαθέσιµοι 
στο διευθυντή. Στη λειτουργία κοινόχρηστης γραµµής, δεν έχετε τη δυνατότητα να αποσυνδεθείτε για να 
εξερευνήσετε την κονσόλα.
Για να χρησιµοποιήσετε την κονσόλα χωρίς να παρέχετε βοήθεια σε διευθυντές, συνδεθείτε ως συνήθως και 
στη συνέχεια κάντε κλικ στο κουµπί ελέγχου κλήσεων Εκτός λειτουργίας. Είναι το πρώτο κουµπί-εικονίδιο 
στη σειρά εικονιδίων στο επάνω µέρος ή στο πλάι της οθόνης σας. Μπορείτε να εκτελέσετε την ίδια εργασία 
επιλέγοντας τις εντολές Αρχείο > Εκτός λειτουργίας από τη γραµµή µενού. 
Όταν τερµατίζεται η λειτουργία µε αυτόν τον τρόπο, το Cisco Unified Communications Manager Assistant 
µετακινεί σε άλλον βοηθό τους διευθυντές που βοηθάτε. Όσο είστε εκτός λειτουργίας, δεν θα µπορείτε να 
λαµβάνετε τηλεφωνικές κλήσεις που προορίζονται για διευθυντές και ο πίνακας "Οι διευθυντές µου" στην 
κονσόλα σας θα είναι ανενεργός.
Όταν επιστρέψετε σε κατάσταση λειτουργίας, θα µπορείτε ξανά να βοηθήσετε τους διευθυντές. Το Cisco 
Unified Communications Manager Assistant µπορεί να έχει µετακινήσει πάλι σε εσάς τους διευθυντές τους 
οποίους βοηθούσατε προηγουµένως (πριν τερµατιστεί η λειτουργία). Η ενέργεια αυτή εξαρτάται από τη 
διαθεσιµότητα των άλλων βοηθών και από το κατά πόσο έχετε οριστεί ως προεπιλεγµένος βοηθός ενός 
διευθυντή. Για πληροφορίες σχετικά µε την αντιστοίχιση ενός προεπιλεγµένου βοηθού, ανατρέξτε στην 
ενότητα Εκχώρηση προεπιλεγµένου βοηθού σε διευθυντή, σελίδα 81.
Για να µεταβείτε και πάλι σε κατάσταση λειτουργίας, κάντε κλικ στο κουµπί ελέγχου κλήσεων Σε 
λειτουργία. (Είναι το ίδιο κουµπί µε το κουµπί "Εκτός λειτουργίας".) Εναλλακτικά, µπορείτε να 
επιλέξετε τις εντολές Αρχείο > Σε λειτουργία από τη γραµµή µενού.

Συµβουλή Η κατάσταση λειτουργίας υποδεικνύεται στη γραµµή κατάστασης στην κάτω δεξιά γωνία της 
κονσόλας.

Σχετικά θέµατα
• Έναρξη χρήσης της εφαρµογής Assistant Console, σελίδα 8
• Χρήση της δυνατότητας ενδοσυνεννόησης από την κονσόλα, σελίδα 24
• Χρήση των συντοµεύσεων του πληκτρολογίου, σελίδα 25
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Εξοικείωση µε την κονσόλα
Οι ακόλουθες ενότητες προσδιορίζουν τις περιοχές της εφαρµογής Assistant Console και τον τρόπο µε τον 
οποίο µπορείτε να τις χρησιµοποιείτε για να ελέγχετε δυνατότητες και να διαχειρίζεστε κλήσεις:
• Χρήση της γραµµής µενού, σελίδα 11
• Χρήση των κουµπιών ελέγχου κλήσεων, σελίδα 12
• Χρήση του πίνακα "Οι κλήσεις µου", σελίδα 15
• Χρήση του πίνακα "Οι διευθυντές µου", σελίδα 16
• Χρήση της δυνατότητας µνηµών, σελίδα 19
• Χρήση του καταλόγου, σελίδα 20
• Χρήση της γραµµής κατάστασης, σελίδα 21
• Προσαρµογή της διάταξης της κονσόλας, σελίδα 21
• Προβολή ρυθµίσεων διαχείρισης, σελίδα 22

Χρήση της γραµµής µενού
Η γραµµή µενού βρίσκεται κατά µήκος του επάνω µέρους της εφαρµογής Assistant Console. Οι εντολές του 
µενού προσαρµόζονται ανάλογα µε το θέµα.
Μπορείτε να χρησιµοποιείτε τη γραµµή µενού ως εξής:
• Αρχείο—Σε λειτουργία/Εκτός λειτουργίας, Σύνδεση/Τερµατισµός σύνδεσης και έξοδος από την 

κονσόλα.
• Επεξεργασία—∆ηµιουργία και επεξεργασία µνηµών, προσαρµογή συντοµεύσεων του πληκτρολογίου 

στις ανάγκες σας, αλλαγή του προορισµού εκτροπής, ορισµός προτιµήσεων και πρόσβαση στις ρυθµίσεις 
διευθυντή.

• Προβολή—Καθορισµός µεγέθους κειµένου και χρωµατικών συνδυασµών, και ανανέωση της 
προεπιλεγµένης διάταξης.

• Κλήση—Πραγµατοποίηση, απάντηση, τερµατισµός, κράτηση, µεταβίβαση, εκτροπή κλήσεων 
ή προσθήκη συνοµιλητών σε µια κλήση συνδιάσκεψης.

• ∆ιευθυντής—Πραγµατοποίηση κλήσης ενδοσυνεννόησης σε ένα διευθυντή, πρόσβαση στο παράθυρο 
"∆ιαµόρφωση διευθυντή" και ενεργοποίηση/απενεργοποίηση δυνατοτήτων για ένα διευθυντή. 

Σηµείωση Αν δεν είναι διαθέσιµη η δυνατότητα ενδοσυνεννόησης στο τηλέφωνό σας, επικοινωνήστε 
µε το διαχειριστή του συστήµατός σας.

• Βοήθεια—Πρόσβαση στην ηλεκτρονική βοήθεια.
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Σχετικά θέµατα
• Εξοικείωση µε την κονσόλα, σελίδα 11
• Χρήση της δυνατότητας ενδοσυνεννόησης από την κονσόλα, σελίδα 24
• Χρήση των συντοµεύσεων του πληκτρολογίου, σελίδα 25
• Πώς να χρησιµοποιείτε την εφαρµογή Assistant Console για τη διαχείριση κλήσεων, σελίδα 29

Χρήση των κουµπιών ελέγχου κλήσεων
Μπορείτε να εκτελείτε εργασίες από την εφαρµογή Assistant Console κάνοντας κλικ σε κουµπιά ελέγχου 
κλήσεων (η σειρά εικονιδίων που βρίσκεται στο επάνω µέρος ή στο πλάι της κονσόλας). Τοποθετήστε το 
δείκτη του ποντικιού επάνω σε ένα κουµπί ελέγχου κλήσεων για να δείτε µια περιγραφή της λειτουργίας του.
Ανατρέξτε στον Πίν. 2 για µια λίστα µε τα κουµπιά ελέγχου κλήσεων.

Πίν. 2 Κουµπιά ελέγχου κλήσεων

Κουµπί ελέγχου 
κλήσεων

Λειτουργία

Σε λειτουργία Λειτουργεί σε συνδυασµό µε το κουµπί "Εκτός 
λειτουργίας" για να ενεργοποιεί/απενεργοποιεί 
τη σύνδεσή σας στην εφαρµογή Assistant Console. 
Το κουµπί "Εκτός λειτουργίας" σάς επιτρέπει να 
συνδέεστε µε την εφαρµογή Assistant Console, για 
να µπορείτε να διεκπεραιώνετε κλήσεις εκ µέρους 
του διευθυντή σας.

Εκτός λειτουργίας Λειτουργεί σε συνδυασµό µε το κουµπί 
"Σε λειτουργία" για να ενεργοποιεί/απενεργοποιεί 
τη σύνδεσή σας. Το κουµπί "Εκτός λειτουργίας" 
σάς επιτρέπει να εξερευνήσετε την κονσόλα. ∆εν 
θα µπορείτε, όµως, να χειρίζεστε τις κλήσεις του 
διευθυντή σας.

Επιλογή Ανοίγει ένα πληκτρολόγιο, µε το οποίο µπορείτε 
να πραγµατοποιείτε εξερχόµενες κλήσεις.
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Απάντ. Σας συνδέει µε µια εισερχόµενη κλήση.

Τερµατισµός κλήσης Τερµατίζει µια ενεργό κλήση.

Κράτηση Συνεργάζεται µε το κουµπί "Συνέχιση" για την αλλαγή 
της κατάστασης µιας κλήσης σε κράτηση. Το κουµπί 
"Κράτηση" θέτει µια κλήση σε κράτηση. 

Συνέχ. Συνεργάζεται µε το κουµπί "Κράτηση" για την αλλαγή 
της κατάστασης µιας κλήσης σε κράτηση. Το κουµπί 
"Συνέχιση" επιτρέπει τη συνέχιση µιας κλήσης που έχει 
τεθεί σε κράτηση.

Μεταβίβ Μεταβιβάζει µια συνδεδεµένη κλήση απευθείας στον 
αριθµό προορισµού, τον οποίο εισάγετε σε ένα 
αναδυόµενο παράθυρο.

Συµβουλευτική 
µεταβίβαση

Λειτουργεί όπως το κουµπί "Μεταβίβαση", αλλά σας 
επιτρέπει να µιλάτε στο άτοµο στο οποίο θέλετε να 
µεταβιβάσετε µια κλήση.

Πίν. 2 Κουµπιά ελέγχου κλήσεων (συνέχεια)

Κουµπί ελέγχου 
κλήσεων

Λειτουργία
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Η λειτουργία των κουµπιών ελέγχου κλήσεων προσαρµόζεται ανάλογα µε το θέµα, ενώ η διαθεσιµότητα ενός 
κουµπιού εξαρτάται από την κατάσταση της επιλεγµένης κλήσης. 
Προτού κάνετε κλικ στο κουµπί, βεβαιωθείτε ότι έχετε επιλέξει (επισηµάνει) την κλήση που θέλετε να 
διαχειριστείτε µε ένα πλήκτρο ελέγχου κλήσεων.

Συµβουλή Μπορείτε να κάνετε δεξί κλικ στο κενό διάστηµα (όχι στα ίδια τα κουµπιά) του πίνακα 
ελέγχου κλήσεων για να αλλάξετε τη θέση του στην κονσόλα.

Άµεση µεταβίβαση Μεταβιβάζει µια υπάρχουσα κλήση σε µια άλλη 
υπάρχουσα κλήση.

Συνδιάσκεψη Σας επιτρέπει να προσθέτετε συνοµιλητές σε µια κλήση 
συνδιάσκεψης.

Συµµετ. Επιτρέπει τη δηµιουργία κλήσης συνδιάσκεψης µε 
πολλές υπάρχουσες κλήσεις. Σε µια τέτοια κλήση 
συνδιάσκεψης µπορούν να συµµετέχουν έως 15 
κλήσεις ταυτόχρονα.

Επαναπροώθηση Εκτρέπει άµεσα µια κλήση που κουδουνίζει, µια 
συνδεδεµένη κλήση ή µια κλήση σε κράτηση, στο 
διευθυντή για τον οποίο προοριζόταν αρχικά η κλήση 
ή σε έναν άλλο αριθµό προορισµού. Για να ορίσετε 
συγκεκριµένο προορισµό εκτροπής, επιλέξτε 
Επεξεργασία > Επαναπροώθηση από τη γραµµή 
µενού.

Προώθηση σε Α/Τ Επαναπροωθεί στο σύστηµα φωνητικών µηνυµάτων 
του διευθυντή µια κλήση που κουδουνίζει ή µια 
συνδεδεµένη κλήση.

Πίν. 2 Κουµπιά ελέγχου κλήσεων (συνέχεια)

Κουµπί ελέγχου 
κλήσεων

Λειτουργία
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Σχετικά θέµατα
• Εξοικείωση µε την κονσόλα, σελίδα 11
• Χρήση της δυνατότητας ενδοσυνεννόησης από την κονσόλα, σελίδα 24
• Χρήση των συντοµεύσεων του πληκτρολογίου, σελίδα 25
• Πώς να χρησιµοποιείτε την εφαρµογή Assistant Console για τη διαχείριση κλήσεων, σελίδα 29

Χρήση του πίνακα "Οι κλήσεις µου"
Η εφαρµογή Assistant Console εµφανίζει τις κλήσεις που προορίζονται για σας και τους διευθυντές σας 
στον πίνακα "Οι κλήσεις µου". Μπορείτε να επηρεάσετε αυτές τις κλήσεις µε εργαλεία της εφαρµογής 
Assistant Console. Το Cisco Unified Communications Manager Assistant υποστηρίζει µέχρι και 33 γραµµές. 
Κάθε κλήση εµφανίζεται κάτω από την τηλεφωνική γραµµή µε την οποία συνδέεται. 
Κάθε τηλεφωνική γραµµή εµφανίζεται κάτω από µία από τις ακόλουθες επικεφαλίδες:
• Οι γραµµές µου—Εµφανίζει τις τυχόν ενεργές τρέχουσες κλήσεις που πραγµατοποιείτε ή λαµβάνετε 

από την τηλεφωνική γραµµή σας.
• Γραµµές διευθυντή—Εµφανίζει τις τυχόν ενεργές κλήσεις που διαχειρίζεστε ή που µπορείτε να 

διαχειριστείτε για λογαριασµό του διευθυντή σας.
• Ενδοσυνεννόηση—Εµφανίζει την κατάσταση των γραµµών ενδοσυνεννόησης, εάν υπάρχουν.

Σηµείωση Αν δεν είναι διαθέσιµη η δυνατότητα ενδοσυνεννόησης στο τηλέφωνό σας, επικοινωνήστε 
µε το διαχειριστή του συστήµατός σας.

Ανάλογα µε τον αριθµό διευθυντών που σας έχει εκχωρηθεί, εµφανίζονται από µία έως 33 γραµµές 
µεσολάβησης στην ενότητα "Γραµµές διευθυντή" του πίνακα "Οι κλήσεις µου".
Κάθε γραµµή διευθυντή περιλαµβάνει:
• Είτε τον αριθµό κοινόχρηστης γραµµής του διευθυντή σας είτε τον εσωτερικό αριθµό του τηλεφώνου 

µεσολάβησής. Ο αριθµός µεσολάβησης δεν είναι ο αριθµός καταλόγου του διευθυντή σας, αλλά ο 
αριθµός που χρησιµοποιείτε για να διαχειρίζεστε τις κλήσεις του.

• Το όνοµα του διευθυντή.
• Πληροφορίες για την ενεργό κλήση—Οι ενεργές κλήσεις συµβολίζονται µε: 

– ένα κινούµενο εικονίδιο, το οποίο υποδηλώνει την κατάσταση της κλήσης 
(κωδωνισµός, σύνδεση ή κράτηση)

– τον αριθµό του καλούντος 
– ένα χρονόµετρο που υποδεικνύει τη διάρκεια της κλήσης
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Συµβουλές
• Για να µεταβιβάσετε µια κλήση σε ένα διευθυντή, πρέπει να εισαγάγετε τον εσωτερικό του αριθµό 

(και όχι τον αριθµό του τηλεφώνου µεσολάβησης). Μπορείτε να δείτε τον πραγµατικό εσωτερικό αριθµό 
ενός διευθυντή στον πίνακα "Οι διευθυντές µου" στην εφαρµογή Assistant Console. 

• ∆εν είναι δυνατή η εφαρµογή των δυνατοτήτων µεταβίβασης στον αυτόµατο τηλεφωνητή ή 
επαναπροώθησης σε κλήσεις που πραγµατοποιείτε ή λαµβάνετε από την τηλεφωνική σας γραµµή. 
Οι δυνατότητες αυτές ισχύουν µόνο για κλήσεις που λαµβάνετε από γραµµές του διευθυντή.

• Όταν χρησιµοποιείτε το Cisco Unified Communications Manager Assistant σε λειτουργία κοινόχρηστης 
γραµµής, µπορείτε να αναγνωρίσετε αν µια κλήση έχει απαντηθεί από το διευθυντή ή από άλλο βοηθό 
από το διπλό κόκκινο βέλος που εµφανίζεται δίπλα στη γραµµή του διευθυντή σας.

Σχετικά θέµατα
• Εξοικείωση µε την κονσόλα, σελίδα 11
• Χρήση της δυνατότητας ενδοσυνεννόησης από την κονσόλα, σελίδα 24
• Χρήση των συντοµεύσεων του πληκτρολογίου, σελίδα 25
• Πώς να χρησιµοποιείτε την εφαρµογή Assistant Console για τη διαχείριση κλήσεων, σελίδα 29

Χρήση του πίνακα "Οι διευθυντές µου"
Μπορείτε να χρησιµοποιείτε τον πίνακα "Οι διευθυντές µου" στην εφαρµογή Assistant Console για να 
παρακολουθείτε τη δραστηριότητα των κλήσεων και την κατάσταση των δυνατοτήτων καθενός από τους 
διευθυντές σας. Από αυτόν τον πίνακα, µπορείτε επίσης να ενεργοποιείτε και να απενεργοποιείτε τις 
δυνατότητες των διευθυντών. 

Σηµείωση Οι δυνατότητες "Τόνος προειδοποίησης", "Μην ενοχλείτε", "Εκτροπής όλων", 
"Παρακολούθηση βοηθού", "Φιλτράρισµα κλήσεων" και "Λειτουργία φιλτραρίσµατος", 
είναι διαθέσιµες µόνο σε λειτουργία γραµµής µεσολάβησης.

Στον Πίν. 3 εξηγούνται οι πληροφορίες που εµφανίζονται κάτω από κάθε επικεφαλίδα στήλης του πίνακα 
"Οι διευθυντές µου".
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Πίν. 3 Πληροφορίες που εµφανίζονται στον πίνακα "Οι διευθυντές µου" της εφαρµογής 
Assistant Console

Επικεφαλίδα στήλης 
"Οι διευθυντές µου"

Σηµασία

∆ιευθυντής Εµφανίζεται το όνοµα του διευθυντή. Αν ολόκληρη η σειρά πληροφοριών για 
ένα διευθυντή έχει γκρι χρώµα, ο διευθυντής δεν αναµένει τη διεκπεραίωση 
των κλήσεών του. Επιπλέον, δίπλα στο εικονίδιο του διευθυντή ενδέχεται να 
εµφανίζονται τα παρακάτω δύο εικονίδια:
• Αν βλέπετε δύο πράσινα βέλη δίπλα στο εικονίδιο διευθυντή, 

ο συγκεκριµένος διευθυντής αναµένει τη διαχείριση των κλήσεών του. 
• Εάν δίπλα στο εικονίδιο διευθυντή βλέπετε το εικονίδιο ενός φακέλου, 

αυτό σηµαίνει ότι ο συγκεκριµένος διευθυντής έχει ένα φωνητικό µήνυµα.

Ενδοσυνεννόηση Κάντε κλικ σε αυτήν τη στήλη για να πραγµατοποιήσετε µια κλήση 
ενδοσυνεννόησης σε έναν διευθυντή.
Σηµείωση Αν δεν είναι διαθέσιµη η δυνατότητα ενδοσυνεννόησης στο τηλέφωνό 

σας, επικοινωνήστε µε το διαχειριστή του συστήµατός σας.

DND Αν είναι επιλεγµένο αυτό το πλαίσιο, έχει ενεργοποιηθεί η δυνατότητα 
"Μην ενοχλείτε" (DND). Για να ενεργοποιήσετε ή να απενεργοποιήσετε 
τη δυνατότητα DND, κάνετε κλικ στο κελί DND. Η δυνατότητα DND 
απενεργοποιεί τον κωδωνισµό του τηλεφώνου του διευθυντή, αλλά δεν 
επαναπροωθεί τις κλήσεις.
Σηµείωση Αν η δυνατότητα DND δεν είναι διαθέσιµη στο τηλέφωνό σας, 

επικοινωνήστε µε το διαχειριστή του συστήµατός σας.

ΕκτΌλων (Μόνο σε λειτουργία γραµµής µεσολάβησης) Εάν είναι επιλεγµένο αυτό το 
πλαίσιο, έχει ενεργοποιηθεί η δυνατότητα εκτροπής όλων των κλήσεων. Για να 
ενεργοποιήσετε/απενεργοποιήσετε τη δυνατότητα εκτροπής όλων των κλήσεων, 
κάντε κλικ στο κελί "ΕκτΌλων". Με αυτόν τον τρόπο επαναπροωθούνται 
αυτόµατα όλες οι εισερχόµενες κλήσεις στον προορισµό εκτροπής του 
διευθυντή.

Παρακολούθηση βοηθού (Μόνο σε λειτουργία γραµµής µεσολάβησης) Ένα σηµάδι ελέγχου υποδηλώνει 
ότι ο διευθυντής έχει ενεργοποιήσει τη δυνατότητα παρακολούθησης βοηθού. 
Η δυνατότητα αυτή επιτρέπει σε ένα διευθυντή να προβάλλει τον αριθµό του 
καλούντος και τη διάρκεια των κλήσεων που διαχειρίζεστε για λογαριασµό του.

Τόνος προειδοποίησης (Μόνο σε λειτουργία γραµµής µεσολάβησης) Ένα σηµάδι ελέγχου υποδηλώνει 
ότι οι κλήσεις προς το διευθυντή δηµιουργούν µια ηχητική προειδοποίηση στο 
τηλέφωνο του διευθυντή.
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Ενεργό φίλτρο (Μόνο σε λειτουργία γραµµής µεσολάβησης) Εάν είναι επιλεγµένο αυτό το 
πλαίσιο, ένα φίλτρο κλήσεων είναι ενεργό. Για να ενεργοποιήσετε ή να 
απενεργοποιήσετε το φίλτρο, κάνετε κλικ στο κελί του φίλτρου. Τα φίλτρα 
µπορούν να δροµολογούν τις κλήσεις σε εσάς ή στον αντίστοιχο διευθυντή, 
µε βάση τον αριθµό του καλούντος και τη λειτουργία φίλτρου.

Λειτουργία φίλτρου (Μόνο σε λειτουργία γραµµής µεσολάβησης) Υπάρχουν δύο λειτουργίες 
φιλτραρίσµατος: 
• Συµπερίληψη—Οι κλήσεις που ταιριάζουν µε τους αριθµούς του φίλτρου 

συµπερίληψης αποστέλλονται στο διευθυντή, ενώ οι υπόλοιπες 
επαναπροωθούνται σε εσάς.

• Αποκλεισµός—Οι κλήσεις που ταιριάζουν µε τους αριθµούς του φίλτρου 
αποκλεισµού επαναπροωθούνται προς εσάς, ενώ οι υπόλοιπες 
αποστέλλονται στο διευθυντή.

Για να διαµορφώσετε τα φίλτρα για ένα διευθυντή, χρησιµοποιήστε το 
παράθυρο "∆ιαµόρφωση διευθυντή". Κάντε δεξί κλικ σε οποιοδήποτε σηµείο 
της γραµµής ενός διευθυντή στον πίνακα "Οι διευθυντές µου" και επιλέξτε 
∆ιαµόρφωση για να ανοίξετε αυτό το παράθυρο.
Σηµείωση Στις αρχικές προεπιλεγµένες ρυθµίσεις φίλτρου,έχει ενεργοποιηθεί 

το φίλτρο συµπερίληψης και όλες οι κλήσεις διευθυντή προωθούνται 
σε εσάς.

Στοιχεία κλήσεων Τα στοιχεία κλήσεων περιλαµβάνουν τον αριθµό τηλεφώνου του διευθυντή, 
τη διάρκεια της κλήσης και τον αριθµό του καλούντος:
• Γραµµή—Ο εσωτερικός αριθµός της πρωτεύουσας γραµµής τηλεφώνου του 

διευθυντή. Ένα εικονίδιο τηλεφώνου υποδηλώνει την κατάσταση της 
γραµµής.

• ∆ιάρκεια κλήσης—Η διάρκεια, σε πραγµατικό χρόνο, µιας ενεργής κλήσης 
που πραγµατοποιήθηκε ή ελήφθη από το διευθυντή. Το χρονόµετρο ξεκινά 
µε την πραγµατοποίηση (εξερχόµενη) ή τη λήψη (εισερχόµενη) µιας 
κλήσης. Το χρονόµετρο σταµατά όταν τερµατίζεται ή µεταβιβάζεται 
η κλήση.

• Αριθµός καλούντος—Το όνοµα (εάν υπάρχει) και ο αριθµός του ατόµου το 
οποίο έχει καλέσει ο διευθυντής ή από το οποίο ο διευθυντής έχει λάβει µια 
κλήση. Όταν θα είναι διαθέσιµες οι πληροφορίες προώθησης κλήσεων, θα 
εµφανιστούν στην εφαρµογή Assistant Console. 

Πίν. 3 Πληροφορίες που εµφανίζονται στον πίνακα "Οι διευθυντές µου" της εφαρµογής 
Assistant Console (συνέχεια)

Επικεφαλίδα στήλης 
"Οι διευθυντές µου"

Σηµασία
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Συµβουλή Μπορείτε να παρακολουθείτε—αλλά όχι να διεκπεραιώνετε—κλήσεις που εµφανίζονται στον 
πίνακα "Οι διευθυντές µου" της κονσόλας. Είναι οι κλήσεις που έχετε ήδη επαναπροωθήσει 
προς το διευθυντή σας ή οι κλήσεις που ο διευθυντής σας έχει πραγµατοποιήσει ή λάβει 
απευθείας.

Σχετικά θέµατα
• Εξοικείωση µε την κονσόλα, σελίδα 11
• Χρήση της δυνατότητας ενδοσυνεννόησης από την κονσόλα, σελίδα 24
• Χρήση των συντοµεύσεων του πληκτρολογίου, σελίδα 25
• Πώς να χρησιµοποιείτε την εφαρµογή Assistant Console για τη διαχείριση κλήσεων, σελίδα 29
• Πώς να διαµορφώσετε τις δυνατότητες διευθυντή, σελίδα 79

Χρήση της δυνατότητας µνηµών
Η δυνατότητα µνηµών σάς επιτρέπει να δηµιουργείτε έναν προσωπικό τηλεφωνικό κατάλογο στην εφαρµογή 
Assistant Console. Χρησιµοποιώντας τους αριθµούς µνήµης, µπορείτε να πραγµατοποιείτε κλήσεις και να 
εκτελείτε άλλες εργασίες διαχείρισης κλήσεων.
Για να ανοίξετε το µενού µνηµών και να προβάλετε µια λίστα µε τις διαθέσιµες εντολές, κάντε δεξί κλικ στον 
πίνακα "Μνήµες" ή επιλέξτε Επεξεργασία > Μνήµες από τη γραµµή µενού. Αν κάποιες εντολές µνηµών 
έχουν γκρι χρώµα, δοκιµάστε να επιλέξετε µια καταχώρηση µνηµών προτού ανοίξετε το µενού.
Χρησιµοποιείτε το µενού µνηµών για να δηµιουργείτε και να τροποποιείτε οµάδες µνηµών, 
να πραγµατοποιείτε κλήσεις, να καθορίζετε προορισµούς µεταβίβασης κλήσεων και να προσθέτετε 
συνοµιλητές σε κλήσεις συνδιάσκεψης.
Για να έχετε γρήγορη πρόσβαση στις µνήµες, οργανώστε τις καταχωρήσεις σε οµάδες µνηµών. 
Για παράδειγµα, δηµιουργήστε µια προσωπική οµάδα για εσάς και µια οµάδα για κάθε έναν από τους 
διευθυντές σας. 
Όταν προσθέτετε νέες καταχωρήσεις µνηµών, αυτές εµφανίζονται µε τη σειρά δηµιουργίας τους. 
Για να ταξινοµήσετε όλα τα στοιχεία µιας λίστας µνηµών, κάντε κλικ στην επικεφαλίδα µιας στήλης 
(Όνοµα, Αριθµός τηλεφώνου ή Σηµειώσεις). Οι λίστες ταξινοµούνται αλφαβητικά ή αριθµητικά, ανάλογα 
µε την επικεφαλίδα που επιλέγετε. Κάντε και πάλι κλικ στην επικεφαλίδα για εναλλαγή µεταξύ αύξουσας 
και φθίνουσας σειράς.
Μπορείτε να πραγµατοποιείτε κλήσεις χρησιµοποιώντας τους καταλόγους µνηµών µε έναν από τους 
παρακάτω τρόπους:
• Σύρετε την καταχώρηση µνήµης είτε στη γραµµή σας είτε στη γραµµή του διευθυντή. 
• Πραγµατοποιήστε µια κλήση στη γραµµή σας επιλέγοντας τη γραµµή σας και κάνοντας διπλό κλικ στην 

καταχώρηση του κουµπιού µνήµης. Πραγµατοποιήστε µια κλήση στη γραµµή του διευθυντή επιλέγοντας 
τη γραµµή του και κάνοντας διπλό κλικ στην καταχώρηση του κουµπιού µνήµης.

• Σύρετε την καταχώρηση της µνήµης στο κουµπί κλήσης στον πίνακα ελέγχου κλήσεων και πατήστε OK.
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Ακολουθούν µερικοί γρήγοροι τρόποι χρήσης των καταχωρήσεων µνηµών (χωρίς να ανοίξετε το µενού 
µνηµών):
• Για να πραγµατοποιήσετε µια τυφλή µεταβίβαση σε ένα άτοµο στη λίστα µνηµών, σύρετε και αποθέστε 

µια ενεργό κλήση στην καταχώρηση µνήµης του ατόµου.
• Για να προσθέσετε µια νέα καταχώρηση µνήµης, σύρετε και αποθέστε µια καταχώρηση από τον πίνακα 

"Κατάλογος" στον πίνακα "Μνήµες".

Συµβουλή Το παράδειγµα οµάδας µνηµών και το παράδειγµα καταχώρησης µνήµης είναι ανενεργά. 
Περιλαµβάνονται απλά ως επίδειξη του τρόπου εµφάνισης των πληροφοριών µνηµών στην 
κονσόλα. Μπορείτε να διαγράψετε τα παραδείγµατα όποτε θέλετε.

Σχετικά θέµατα
• Εξοικείωση µε την κονσόλα, σελίδα 11
• Χρήση της δυνατότητας ενδοσυνεννόησης από την κονσόλα, σελίδα 24
• Χρήση των συντοµεύσεων του πληκτρολογίου, σελίδα 25
• Πώς να χρησιµοποιείτε την εφαρµογή Assistant Console για τη διαχείριση κλήσεων, σελίδα 29

Χρήση του καταλόγου
Χρησιµοποιήστε τον κατάλογο για την αναζήτηση συναδέλφων, καθώς και για την πραγµατοποίηση και τη 
διαχείριση κλήσεων, χρησιµοποιώντας τα αποτελέσµατα αναζήτησης.
Για να αναζητήσετε ένα συνάδελφο, εισαγάγετε στα πεδία αναζήτησης οποιοδήποτε τµήµα του ονόµατος 
ή/και του επωνύµου του και κάντε κλικ στο κουµπί Αναζήτηση.
Ο κατάλογος εµφανίζει µια λίστα µε όλους τους χρήστες που ταιριάζουν µε την ακολουθία χαρακτήρων 
αναζήτησης. Τα αποτελέσµατα αναζήτησης ταξινοµούνται σύµφωνα µε το όνοµα, το επώνυµο, τον αριθµό 
τηλεφώνου και το τµήµα.
Για να απαλείψετε τα αποτελέσµατα και τα πεδία αναζήτησης, κάντε κλικ στο κουµπί Απαλοιφή.
Ακολουθούν ορισµένοι τρόποι χρήσης των αποτελεσµάτων αναζήτησης:
• Κάντε διπλό κλικ στο όνοµα ή τον αριθµό ενός ατόµου για να πραγµατοποιήσετε µια κλήση. 
• Αν κάνετε δεξί κλικ στο όνοµα ενός ατόµου, εµφανίζεται ένα αναδυόµενο µενού που περιέχει σχετικές 

εντολές.
• Για να πραγµατοποιήσετε µια τυφλή µεταβίβαση σε ένα άτοµο στον κατάλογό σας, µεταφέρετε και 

αποθέστε µια ενεργό κλήση στο κατάλληλο όνοµα ή αριθµό.
• Για να προσθέσετε µια νέα καταχώρηση µνήµης, µεταφέρετε και αποθέστε µια καταχώρηση από τον 

πίνακα "Κατάλογος" στον πίνακα "Μνήµες".
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Σχετικά θέµατα
• Εξοικείωση µε την κονσόλα, σελίδα 11
• Χρήση της δυνατότητας ενδοσυνεννόησης από την κονσόλα, σελίδα 24
• Χρήση των συντοµεύσεων του πληκτρολογίου, σελίδα 25
• Πώς να χρησιµοποιείτε την εφαρµογή Assistant Console για τη διαχείριση κλήσεων, σελίδα 29

Χρήση της γραµµής κατάστασης
Η γραµµή κατάστασης βρίσκεται κατά µήκος του κάτω µέρους της οθόνης της εφαρµογής Assistant Console 
και εµφανίζει τις εξής πληροφορίες συστήµατος: 
• Συνδεδεµένο/Αποσυνδεδεµένο—∆ηλώνει την κατάσταση της σύνδεσής σας µε το διακοµιστή του 

Cisco Unified Communications Manager Assistant. 
• Σε λειτουργία/Εκτός λειτουργίας—∆ηλώνει την κατάσταση της διαθεσιµότητάς σας στους διευθυντές.
• Σύστηµα ελέγχου κλήσεων σε λειτουργία/Σύστηµα ελέγχου κλήσεων εκτός λειτουργίας—∆ηλώνει τη 

διαθεσιµότητα των δυνατοτήτων διεκπεραίωσης των κλήσεων.
• Φιλτράρισµα εκτός λειτουργίας—∆ηλώνει τη διαθεσιµότητα των δυνατοτήτων φιλτραρίσµατος 

κλήσεων.
Η γραµµή κατάστασης εµφανίζει ένα εικονίδιο ανάδυσης σε πρώτο πλάνο, το οποίο δηλώνει κατά πόσο 
η κονσόλα σας έχει ρυθµιστεί να αναδύεται αυτόµατα στην επιφάνεια εργασίας, όταν λαµβάνετε µια 
εισερχόµενη κλήση. Κάντε κλικ στο εικονίδιο ανάδυσης σε πρώτο πλάνο για να ενεργοποιήσετε ή να 
απενεργοποιήσετε αυτήν τη δυνατότητα. (Από προεπιλογή, η δυνατότητα είναι απενεργοποιηµένη.) 
Το εικονίδιο είναι πιο σκούρο (πατηµένο), όταν είναι ενεργοποιηµένη η δυνατότητα.
Επιπλέον, µπορείτε να ενεργοποιείτε/απενεργοποιείτε την ανάδυση σε πρώτο πλάνο από το µενού 
Επεξεργασία > Προτιµήσεις.

Σχετικά θέµατα
• Εξοικείωση µε την κονσόλα, σελίδα 11
• Χρήση της δυνατότητας ενδοσυνεννόησης από την κονσόλα, σελίδα 24
• Χρήση των συντοµεύσεων του πληκτρολογίου, σελίδα 25
• Πώς να χρησιµοποιείτε την εφαρµογή Assistant Console για τη διαχείριση κλήσεων, σελίδα 29

Προσαρµογή της διάταξης της κονσόλας
Η προσαρµογή του µεγέθους και της θέσης των πινάκων είναι δυνατή στην εφαρµογή Assistant Console. 
Χρησιµοποιήστε το µενού "Προβολή" για να αλλάξετε τους συνδυασµούς χρωµάτων και να ανανεώσετε 
τις αρχικές προεπιλεγµένες ρυθµίσεις.
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Συµβουλή Είναι δυνατή η ρύθµιση της εφαρµογής, ώστε να αναδύεται αυτόµατα στην επιφάνεια 
εργασίας κάθε φορά που λαµβάνετε εισερχόµενες κλήσεις. Για να ενεργοποιήσετε αυτήν 
τη δυνατότητα ανάδυσης σε πρώτο πλάνο, επιλέξτε Επεξ/σία > Προτιµήσεις από το βασικό 
µενού και στη συνέχεια κάντε κλικ στο πλαίσιο ελέγχου "Ενεργοποίηση της κονσόλας σε νέα 
κλήση". Στο κάτω µέρος της οθόνης της κονσόλας σας εµφανίζεται ένα εικονίδιο ανάδυσης 
σε πρώτο πλάνο. Το εικονίδιο είναι πιο σκούρο (πατηµένο), όταν είναι ενεργοποιηµένη 
η δυνατότητα.

Σχετικά θέµατα
• Εξοικείωση µε την κονσόλα, σελίδα 11
• Χρήση της δυνατότητας ενδοσυνεννόησης από την κονσόλα, σελίδα 24
• Χρήση των συντοµεύσεων του πληκτρολογίου, σελίδα 25
• Πώς να χρησιµοποιείτε την εφαρµογή Assistant Console για τη διαχείριση κλήσεων, σελίδα 29

Προβολή ρυθµίσεων διαχείρισης
Η προβολή των ρυθµίσεων διαχείρισης είναι δυνατή από το παράθυρο διαλόγου "Σύνδεση" ή κατόπιν 
επιλογής των εντολών Επεξεργασία > Ρυθµίσεις από τη γραµµή µενού.

Σηµείωση ∆εν χρειάζεται να τροποποιήσετε τις ρυθµίσεις διαχείρισης, εκτός αν σας ζητηθεί από το 
διαχειριστή του συστήµατός σας. 

Υπάρχουν δύο τύποι ρυθµίσεων:
• Βασικές ρυθµίσεις

– Όνοµα κεντρικού υπολογιστή διακοµιστή ή διεύθυνση IP του Cisco Unified Communications 
Manager Assistant

– Θύρα διακοµιστή του Cisco Unified Communications Manager Assistant
• Ρυθµίσεις για προχωρηµένους

– Ενεργοποίηση/απενεργοποίηση καταγραφών
Η καρτέλα "Ρυθµίσεις για προχωρηµένους" εµφανίζει τη θέση αποθήκευσης των αρχείων καταγραφής.

Σχετικά θέµατα
• Έναρξη χρήσης της εφαρµογής Assistant Console, σελίδα 8
• Χρήση των συντοµεύσεων του πληκτρολογίου, σελίδα 25
• Πώς να χρησιµοποιείτε την εφαρµογή Assistant Console για τη διαχείριση κλήσεων, σελίδα 29
• Πώς να διαµορφώσετε τις δυνατότητες διευθυντή, σελίδα 79
22 OL-13715-01



Έναρξη χρήσης της εφαρµογής Cisco Unified Communications Manager Assistant Console
 

Ρύθµιση προτιµήσεων
Από το µενού προτιµήσεων µπορείτε να ενεργοποιήσετε τις παρακάτω δύο ρυθµίσεις:
• Ρύθµιση της κονσόλας, ώστε να εµφανίζεται αυτόµατα στην επιφάνεια εργασίας σας όταν λαµβάνετε 

µια εισερχόµενη κλήση—Για να ενεργοποιήσετε τη δυνατότητα ανάδυσης σε πρώτο πλάνο, επιλέξτε 
Επεξ/σία > προτιµήσεων από το κύριο µενού και στη συνέχεια επιλέξτε το πλαίσιο ελέγχου 
"Ενεργοποίηση κονσόλας στην επόµενη κλήση". Στο κάτω µέρος της οθόνης της κονσόλας σας, στη 
γραµµή εργαλείων, βρίσκεται ένα εικονίδιο ανάδυσης σε πρώτο πλάνο. Το εικονίδιο είναι πιο σκούρο 
όταν είναι ενεργοποιηµένη η δυνατότητα.

• Ρύθµιση του υπολογιστή ώστε να εκκινεί αυτόµατα την εφαρµογή κονσόλας όταν εκκινείτε 
τον υπολογιστή σας—Για να ενεργοποιήσετε τη δυνατότητα αυτόµατης εκκίνησης, επιλέξτε 
Επεξ/σία > προτιµήσεων από το κύριο µενού και στη συνέχεια επιλέξτε το πλαίσιο ελέγχου 
"Αυτόµατη έναρξη κονσόλας κατά την εκκίνηση του υπολογιστή". Η εφαρµογή Assistant Console 
θα ξεκινήσει αυτόµατα την επόµενη φορά που θα εκκινήσετε τον υπολογιστή σας.

Για να απενεργοποιήσετε αυτές τις δυνατότητες, καταργήστε την επιλογή από το αντίστοιχο πλαίσιο ελέγχου.

Χρήση της κονσόλας µε το ποντίκι και το 
πληκτρολόγιό σας
Η εφαρµογή Assistant Console σάς παρέχει πολλούς συνδυασµούς µε το ποντίκι και το πληκτρολόγιο µε τους 
οποίους µπορείτε να εκτελείτε οποιαδήποτε εργασία.
Μπορείτε να:
• κάνετε κλικ, δεξί κλικ και διπλό κλικ σε στοιχεία της κονσόλας
• µεταφέρετε και να αποθέτετε στοιχεία της κονσόλας
• χρησιµοποιείτε συντοµεύσεις πληκτρολογίου
Για παράδειγµα, µπορείτε να επιλέξετε έναν από τους ακόλουθους τρόπους για να απαντήσετε σε µια κλήση:
• Κάντε κλικ στο κουµπί ελέγχου κλήσεων Απάντηση
• Κάντε διπλό κλικ στην κλήση στον πίνακα "Οι κλήσεις µου"
• Κάντε δεξί κλικ στον πίνακα "Οι κλήσεις µου" και στη συνέχεια επιλέξτε την εντολή Απάντηση από το 

αναδυόµενο µενού
• Χρησιµοποιήστε µια συντόµευση του πληκτρολογίου
Η εκτέλεση ορισµένων εργασιών είναι δυνατή µε µεταφορά και απόθεση στοιχείων της κονσόλας. Για να 
προσθέσετε µια καταχώρηση µνήµης, για παράδειγµα, µπορείτε να σύρετε και να αποθέσετε µια επιλεγµένη 
κλήση από τον πίνακα "Οι κλήσεις µου" στον πίνακα "Μνήµες". 

Συµβουλή Μπορείτε να βρείτε όλες τις επιλογές εκτέλεσης µιας συγκεκριµένης εργασίας, όπως η 
µεταβίβαση κλήσης, στην ενότητα "Πώς να χρησιµοποιείτε την εφαρµογή Assistant Console 
για τη διαχείριση κλήσεων."
Cisco Unified Communications Manager Assistant 23



 

Σχετικά θέµατα
• Έναρξη χρήσης της εφαρµογής Assistant Console, σελίδα 8
• Χρήση της δυνατότητας ενδοσυνεννόησης από την κονσόλα, σελίδα 24
• Χρήση των συντοµεύσεων του πληκτρολογίου, σελίδα 25
• Πώς να χρησιµοποιείτε την εφαρµογή Assistant Console για τη διαχείριση κλήσεων, σελίδα 29

Χρήση της δυνατότητας ενδοσυνεννόησης από την 
κονσόλα
Η δυνατότητα ενδοσυνεννόησης είναι µια προαιρετική δυνατότητα την οποία µπορεί να διαµορφώσει ο 
διαχειριστής του συστήµατός σας. Η δυνατότητα αυτή σάς επιτρέπει να µιλάτε µε ένα διευθυντή σε µια 
γραµµή ενδοσυνεννόησης.

Σηµείωση Αν δεν είναι διαθέσιµη η δυνατότητα ενδοσυνεννόησης στο τηλέφωνό σας, επικοινωνήστε µε 
το διαχειριστή του συστήµατός σας.

Τηλέφωνα Cisco Unified IP 7941G, 7941G-GE, 7961G, 7961G-GE, 7970G και 7971G-GE
Για να πραγµατοποιήσετε µια κλήση ενδοσυνεννόησης, κάντε διπλό κλικ στο όνοµα αυτού του διευθυντή 
στον πίνακα "Οι κλήσεις µου". Μπορείτε να κάνετε και απλό κλικ στο αντίστοιχο εικονίδιο ενδοσυνεννόησης 
στον πίνακα "Οι διευθυντές µου".
Αν ξεκινήσετε µια ενδοσυνεννόηση χωρίς να ορίσετε συγκεκριµένο διευθυντή, ως προορισµός της κλήσης 
σας επιλέγεται ο διευθυντής που βρίσκεται στην κορυφή της λίστας διευθυντών.

Σηµείωση Ο διευθυντής στον οποίο συνδέεστε µέσω µιας κλήσης ενδοσυνεννόησης γίνεται 
ο προορισµός του κουµπιού µνήµης.

Εάν ο διευθυντής σας δεν είναι απασχοληµένος σε µια άλλη κλήση, όταν πραγµατοποιείτε µια κλήση 
ενδοσυνεννόησης, τότε το δικό σας σύστηµα ανοικτής ακρόασης και το σύστηµα του διευθυντή σας 
ανοίγουν ταυτόχρονα. Έτσι, µπορείτε να συνοµιλήσετε µέσω του συστήµατος ανοικτής ακρόασης, 
των ακουστικών-µικροφώνου ή του ακουστικού του τηλεφώνου.
Εάν ο διευθυντής σας είναι απασχοληµένος σε µια άλλη κλήση, όταν πραγµατοποιείτε µια κλήση 
ενδοσυνεννόησης, η κλήση ενδοσυνεννόησης κουδουνίζει στο τηλέφωνο του διευθυντή και πρέπει να 
απαντηθεί µε µη αυτόµατο τρόπο. Το ίδιο ισχύει εάν ένας διευθυντής πραγµατοποιήσει µια κλήση 
ενδοσυνεννόησης προς εσάς ενώ είστε απασχοληµένοι σε µια άλλη κλήση.
Για να τερµατίσετε την κλήση ενδοσυνεννόησης, κάντε και πάλι κλικ στο εικονίδιο ενδοσυνεννόησης.
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Τηλέφωνα Cisco Unified IP 7940G και 7960G
Για να πραγµατοποιήσετε µια κλήση ενδοσυνεννόησης, κάντε διπλό κλικ στο όνοµα αυτού του διευθυντή 
στον πίνακα "Οι κλήσεις µου". Μπορείτε να κάνετε και απλό κλικ στο αντίστοιχο εικονίδιο ενδοσυνεννόησης 
στον πίνακα "Οι διευθυντές µου".
Εάν ο διευθυντής σας δεν είναι απασχοληµένος σε µια άλλη κλήση, όταν πραγµατοποιείτε µια κλήση 
ενδοσυνεννόησης, τότε το δικό σας σύστηµα ανοικτής ακρόασης και το σύστηµα του διευθυντή σας 
ανοίγουν ταυτόχρονα. Έτσι, µπορείτε να συνοµιλήσετε µέσω του συστήµατος ανοικτής ακρόασης, των 
ακουστικών-µικροφώνου ή του ακουστικού του τηλεφώνου.
Εάν ο διευθυντής σας είναι απασχοληµένος σε µια άλλη κλήση, όταν πραγµατοποιείτε µια κλήση 
ενδοσυνεννόησης, η κλήση ενδοσυνεννόησης κουδουνίζει στο τηλέφωνο του διευθυντή και πρέπει 
να απαντηθεί µε µη αυτόµατο τρόπο. Το ίδιο ισχύει εάν ένας διευθυντής πραγµατοποιήσει µια κλήση 
ενδοσυνεννόησης προς εσάς ενώ είστε απασχοληµένοι σε µια άλλη κλήση.
Για να τερµατίσετε την κλήση ενδοσυνεννόησης, κάντε και πάλι κλικ στο εικονίδιο ενδοσυνεννόησης.

Σχετικά θέµατα
• Έναρξη χρήσης της εφαρµογής Assistant Console, σελίδα 8
• Εξοικείωση µε την κονσόλα, σελίδα 11
• Χρήση των συντοµεύσεων του πληκτρολογίου, σελίδα 25
• Βοηθοί—Χρήση του Cisco Unified Communications Manager Assistant στο τηλέφωνό σας, σελίδα 39

Χρήση των συντοµεύσεων του πληκτρολογίου
Εκτός από το ποντίκι σας, µπορείτε να χρησιµοποιείτε τις συντοµεύσεις του πληκτρολογίου για να χειρίζεστε 
τα περισσότερα εργαλεία και τις δυνατότητες της εφαρµογής Assistant Console. Οι συντοµεύσεις του 
πληκτρολογίου σάς βοηθούν να χειρίζεστε πιο αποτελεσµατικά τις κλήσεις σας.
Μπορείτε να χρησιµοποιήσετε τις αρχικές προεπιλεγµένες συντοµεύσεις ή να προσαρµόσετε τις 
συντοµεύσεις, ώστε να ανταποκρίνονται στις ανάγκες σας. Το Cisco Unified Communications Manager 
Assistant αποµνηµονεύει µια προσαρµοσµένη συντόµευση την επόµενη φορά που θα συνδεθείτε.

Προβολή συντοµεύσεων
Αν κάνετε κλικ σε ένα στοιχείο της γραµµής µενού, εµφανίζονται οι εντολές και οι συντοµεύσεις τους. 
Μια συντόµευση πληκτρολογίου συνδέεται µε τις περισσότερες εντολές µενού.
Επιπλέον, µπορείτε να προβάλετε τις συντοµεύσεις από το αναδυόµενο παράθυρο "Επεξ/σία πλήκτρου 
συντόµευσης". Επιλέξτε Επεξεργασία > Συντοµεύσεις πληκτρολογίου για να ανοίξετε το παράθυρο 
και στη συνέχεια επιλέξτε µια εντολή µενού από τη λίστα για να δείτε την αντίστοιχη συντόµευση.
Για παράδειγµα, εάν επιλέξετε Κλήση > Απάντηση στο παράθυρο "Επεξ/σία πλήκτρου συντόµευσης", 
βλέπετε ότι η προεπιλεγµένη συντόµευση χρησιµοποιεί ένα συνδυασµό των πλήκτρων Control (Ctrl) και 
A (Ctrl-A). 
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Προσαρµογή συντοµεύσεων πληκτρολογίου
Για να προσαρµόσετε µια συντόµευση πληκτρολογίου, επιλέξτε Επεξεργασία > Συντοµεύσεις 
πληκτρολογίου από τη γραµµή µενού. Επιλέξτε µια εντολή µενού από τη λίστα και κάντε κλικ στο πλήκτρο 
Ctrl, Shift ή το Alt για να αντιστοιχίσετε το πρώτο τµήµα της συντόµευσης. Στη συνέχεια, εισαγάγετε ένα 
γράµµα ή έναν αριθµό στο πεδίο "Πλήκτρο" για να αντιστοιχίσετε το τελευταίο τµήµα της συντόµευσης. 
Κάντε κλικ στο κουµπί Αποθήκευση για να αντιστοιχίσετε τη νέα συντόµευση πληκτρολογίου στην 
επιλεγµένη εντολή.

Χρήση συντοµεύσεων
Για να εκτελέσετε µια συντόµευση, κρατήστε πατηµένο το πρώτο πλήκτρο του συνδυασµού της συντόµευσης 
και πατήστε το δεύτερο πλήκτρο. Για παράδειγµα, εάν θέλετε να χρησιµοποιήσετε τη συντόµευση Ctrl-L για 
να βάλετε σε κράτηση µια κλήση, κρατήστε πατηµένο το πλήκτρο Ctrl και µετά πατήστε το πλήκτρο L.

Σηµείωση Για να λειτουργήσουν οι συντοµεύσεις πληκτρολογίου, η σελίδα της εφαρµογής Assistant 
Console πρέπει να είναι το ενεργό παράθυρο στην επιφάνεια εργασίας.

Σχετικά θέµατα
• Έναρξη χρήσης της εφαρµογής Assistant Console, σελίδα 8
• Εξοικείωση µε την κονσόλα, σελίδα 11
• Χρήση της δυνατότητας ενδοσυνεννόησης από την κονσόλα, σελίδα 24
• Πώς να χρησιµοποιείτε την εφαρµογή Assistant Console για τη διαχείριση κλήσεων, σελίδα 29

Πώς θα χρησιµοποιείτε, εσείς και ο διευθυντής σας, 
το Cisco Unified Communications Manager 
Assistant
Μπορείτε να χρησιµοποιείτε τις δυνατότητες του Cisco Unified Communications Manager Assistant από το 
τηλέφωνό σας και από την εφαρµογή Assistant Console για να διεκπεραιώνετε κλήσεις για λογαριασµό του 
διευθυντή σας. Για παράδειγµα, όταν απαντάτε σε µια κλήση για λογαριασµό του διευθυντή σας, µπορείτε 
να συνοµιλήσετε µε το διευθυντή σας κάνοντας διπλό κλικ στη γραµµή ενδοσυνεννόησης στην εφαρµογή 
Assistant Console. Εάν ο διευθυντής σας επιλέξει να απαντήσει στην κλήση, µπορείτε να προωθήσετε 
την κλήση επιλέγοντας το κουµπί επαναπροώθησης στην εφαρµογή Assistant Console ή επιλέγοντας το 
προγραµµατιζόµενο πλήκτρο Επαναπροώθηση στο τηλέφωνό σας. Εάν ο διευθυντής σας θέλει ο καλών να 
αφήσει µήνυµα στον αυτόµατο τηλεφωνητή, µπορείτε να προωθήσετε την κλήση στο σύστηµα φωνητικών 
µηνυµάτων του διευθυντή σας επιλέγοντας το κουµπί κλήσης µεταβίβασης στον αυτόµατο τηλεφωνητή 
επιλέγοντας το προγραµµατιζόµενο πλήκτρο Πρθ.Α/Τ.
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Ο διευθυντής σας θα χρησιµοποιήσει τις δυνατότητες του Cisco Unified Communications Manager Assistant 
κατά κύριο λόγο από το τηλέφωνο Cisco Unified IP. Για παράδειγµα, ο διευθυντής σας ενδέχεται να περιµένει 
µια κλήση από έναν µεσίτη. Σε αυτήν την περίπτωση, ο διευθυντής σας µπορεί να ενεργοποιήσει τη 
δυνατότητα παρακολούθησης των εισερχόµενων κλήσεων από το βοηθό. Όταν εµφανιστεί ο αριθµός του 
µεσίτη, ο διευθυντής µπορεί να αναχαιτίσει την κλήση µε το προγραµµατιζόµενο πλήκτρο Αναχαίτ. Ένα 
άλλο παράδειγµα του τρόπου µε τον οποίο µπορεί ο διευθυντής σας να χρησιµοποιήσει το Cisco Unified 
Communications Manager Assistant είναι να πατήσει το προγραµµατιζόµενο πλήκτρο Επαναπροώθηση του 
τηλεφώνου για να εκτρέψει σε εσάς µια κλήση που κουδουνίζει. Ο διευθυντής σας µπορεί να επιβεβαιώσει 
ότι απαντήσατε στην κλήση εκτροπής και παρακολουθεί τη διάρκεια της κλήσης µέσω του παραθύρου 
κατάστασης του Cisco Unified Communications Manager Assistant στην οθόνη LCD του τηλεφώνου.

Συµβουλή Τόσο εσείς, όσο και ο διευθυντής σας, µπορείτε να προσαρµόζετε τις δυνατότητες διευθυντή 
από το παράθυρο "∆ιαµόρφωση διευθυντή". Για να ανοίξετε αυτό το παράθυρο, επιλέξτε 
∆ιευθυντής > ∆ιαµόρφωση από τη γραµµή µενού ή κάντε δεξί κλικ επάνω σε οποιαδήποτε 
γραµµή ενός διευθυντή στον πίνακα "Οι διευθυντές µου" και επιλέξτε ∆ιαµόρφωση.

Σχετικά θέµατα
• Έναρξη χρήσης της εφαρµογής Assistant Console, σελίδα 8
• Εξοικείωση µε την κονσόλα, σελίδα 11
• Χρήση της δυνατότητας ενδοσυνεννόησης από την κονσόλα, σελίδα 24
• Χρήση των συντοµεύσεων του πληκτρολογίου, σελίδα 25
• ∆ιευθυντές—Χρήση του τηλεφώνου σας µε το Cisco Unified Communications Manager Assistant σε 

λειτουργία κοινόχρηστης γραµµής, σελίδα 55
• ∆ιευθυντές—Χρήση του τηλεφώνου σας µε το Cisco Unified Communications Manager Assistant σε 

λειτουργία γραµµής µεσολάβησης, σελίδα 61
• Πώς να διαµορφώσετε τις δυνατότητες διευθυντή, σελίδα 79
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Πώς να χρησιµοποιείτε την εφαρµογή Assistant 
Console για τη διαχείριση κλήσεων

Μπορείτε να χρησιµοποιείτε το ποντίκι και το πληκτρολόγιό σας για να πραγµατοποιείτε, να απαντάτε, 
να µεταβιβάζετε, να τερµατίζετε και να διαχειρίζεστε µε άλλους τρόπους κλήσεις από την εφαρµογή 
Assistant Console.

Σηµείωση Βεβαιωθείτε ότι η κλήση που θέλετε να διαχειριστείτε έχει επιλεγεί (επισηµανθεί) στην 
κονσόλα. Τα κουµπιά ελέγχου κλήσεων και τα στοιχεία µενού εµφανίζονται µε γκρι χρώµα 
(ανενεργά), εάν δεν έχουν εφαρµογή στην επιλεγµένη κλήση.

Για περισσότερες πληροφορίες, ανατρέξτε στα ακόλουθα θέµατα διαχείρισης κλήσεων:
• Πώς να πραγµατοποιήσετε µια κλήση, σελίδα 29
• Πώς να απαντήσετε σε µια κλήση, σελίδα 30
• Πώς να τερµατίσετε µια κλήση, σελίδα 31
• Πώς να θέσετε µια κλήση σε κράτηση, σελίδα 31
• Πώς να µεταβιβάσετε µια κλήση, σελίδα 32
• Πώς να πραγµατοποιήσετε µια κλήση συνδιάσκεψης, σελίδα 34
• Πώς να κάνετε εκτροπή µιας κλήσης σε άλλον αριθµό, σελίδα 35
• Πώς να στείλετε µια κλήση σε µια υπηρεσία φωνητικών µηνυµάτων, σελίδα 37

Πώς να πραγµατοποιήσετε µια κλήση
Για να πραγµατοποιήσετε µια κλήση από την εφαρµογή Assistant Console, ενεργοποιήστε µια από τις 
ακόλουθες επιλογές:
• Κάντε κλικ στο κουµπί ελέγχου κλήσεων Επιλογή.
• Κάντε δεξί κλικ σε µια γραµµή τηλεφώνου στον πίνακα "Οι κλήσεις µου" και επιλέξτε την εντολή 

Επιλογή από το αναδυόµενο µενού.
• Επιλέξτε Κλήση > Επιλογή από τη γραµµή µενού.
• Κάντε διπλό κλικ σε µια µνήµη ή σε έναν αριθµό καταλόγου.
• Σύρετε και αποθέστε έναν αριθµό καταλόγου στον πίνακα "Οι κλήσεις µου".
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• Χρησιµοποιήστε την αντίστοιχη συντόµευση πληκτρολογίου.
• Με την κονσόλα ανοικτή και ενεργό στην επιφάνεια εργασίας, πληκτρολογήστε τον αριθµό τηλεφώνου 

που θέλετε να καλέσετε και στη συνέχεια πατήστε Enter. Ο αριθµός που καλείτε εµφανίζεται στη γραµµή 
κατάστασης κατά µήκος του κάτω µέρους της κονσόλας.

Εάν εµφανιστεί το αναδυόµενο παράθυρο "Εισαγωγή αριθµού", πληκτρολογήστε τον αριθµό τηλεφώνου που 
θέλετε να καλέσετε και κάντε κλικ στο κουµπί OK. 
Εισαγάγετε τον αριθµό ακριβώς όπως θα πραγµατοποιούσατε την κλήση από το τηλέφωνό Cisco Unified IP.
Οι κλήσεις που πραγµατοποιούνται από την εφαρµογή Assistant Console χρησιµοποιούν την πρώτη φυσική 
γραµµή του τηλεφώνου του βοηθού.

Σχετικά θέµατα
• Έναρξη χρήσης της εφαρµογής Assistant Console, σελίδα 8
• Χρήση των συντοµεύσεων του πληκτρολογίου, σελίδα 25
• Πώς να χρησιµοποιείτε την εφαρµογή Assistant Console για τη διαχείριση κλήσεων, σελίδα 29

Πώς να απαντήσετε σε µια κλήση
Για να απαντήσετε σε µια επιλεγµένη κλήση, επιλέξτε έναν από τους ακόλουθους τρόπους: 
• Κάντε κλικ στο κουµπί ελέγχου κλήσεων Απάντηση.
• Κάντε διπλό κλικ σε µια κλήση που κουδουνίζει στον πίνακα "Οι κλήσεις µου".
• Κάντε δεξί κλικ στην κλήση και επιλέξτε την εντολή Απάντηση από το αναδυόµενο µενού.
• Επιλέξτε Κλήση > Απάντηση από τη γραµµή µενού.
• Χρησιµοποιήστε την αντίστοιχη συντόµευση πληκτρολογίου.
Εάν δεν είναι επιλεγµένη (επισηµασµένη) η εισερχόµενη κλήση στην οποία θέλετε να απαντήσετε, κάντε κλικ 
στην εισερχόµενη κλήση για να την επιλέξετε προτού πραγµατοποιήσετε κάποια από τις παραπάνω ενέργειες.

Σχετικά θέµατα
• Έναρξη χρήσης της εφαρµογής Assistant Console, σελίδα 8
• Χρήση των συντοµεύσεων του πληκτρολογίου, σελίδα 25
• Πώς να χρησιµοποιείτε την εφαρµογή Assistant Console για τη διαχείριση κλήσεων, σελίδα 29
30 OL-13715-01



Πώς να χρησιµοποιείτε την εφαρµογή Assistant Console για τη διαχείριση κλήσεων
 

Πώς να τερµατίσετε µια κλήση
Για να τερµατίσετε µια επιλεγµένη κλήση, επιλέξτε έναν από τους ακόλουθους τρόπους:
• Κάντε κλικ στο κουµπί ελέγχου κλήσεων Τερµατισµός κλήσης.
• Κάντε δεξί κλικ στην κλήση και επιλέξτε την εντολή Τερµατισµός κλήσης από το αναδυόµενο µενού.
• Επιλέξτε Κλήση > Τερµατισµός κλήσης από τη γραµµή µενού.
• Χρησιµοποιήστε την αντίστοιχη συντόµευση πληκτρολογίου. 

Σχετικά θέµατα
• Έναρξη χρήσης της εφαρµογής Assistant Console, σελίδα 8
• Χρήση των συντοµεύσεων του πληκτρολογίου, σελίδα 25
• Πώς να χρησιµοποιείτε την εφαρµογή Assistant Console για τη διαχείριση κλήσεων, σελίδα 29

Πώς να θέσετε µια κλήση σε κράτηση
Για να θέσετε µια επιλεγµένη κλήση σε κράτηση, επιλέξτε έναν από τους ακόλουθους τρόπους: 
• Κάντε κλικ στο κουµπί ελέγχου κλήσεων Κράτηση.
• Κάντε διπλό κλικ στη συνδεδεµένη κλήση.
• Κάντε δεξί κλικ στην κλήση και επιλέξτε την εντολή Κράτηση από το αναδυόµενο µενού
• Επιλέξτε Κλήση > Κράτηση από τη γραµµή µενού.
• Χρησιµοποιήστε την αντίστοιχη συντόµευση πληκτρολογίου.

Σχετικά θέµατα
• Έναρξη χρήσης της εφαρµογής Assistant Console, σελίδα 8
• Χρήση των συντοµεύσεων του πληκτρολογίου, σελίδα 25
• Πώς να χρησιµοποιείτε την εφαρµογή Assistant Console για τη διαχείριση κλήσεων, σελίδα 29

Πώς να καταργήσετε την κράτηση µιας κλήσης
Για να καταργήσετε την κράτηση µιας επιλεγµένης κλήσης, επιλέξτε έναν από τους ακόλουθους τρόπους:
• Κάντε κλικ στο κουµπί ελέγχου κλήσεων Συνέχιση.
• Κάντε διπλό κλικ στην κλήση κράτησης.
• Κάντε δεξί κλικ στην κλήση και επιλέξτε την εντολή Συνέχιση από το αναδυόµενο µενού
• Επιλέξτε Κλήση > Συνέχιση από τη γραµµή µενού.
• Χρησιµοποιήστε την αντίστοιχη συντόµευση πληκτρολογίου.
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Σχετικά θέµατα
• Έναρξη χρήσης της εφαρµογής Assistant Console, σελίδα 8
• Χρήση των συντοµεύσεων του πληκτρολογίου, σελίδα 25
• Πώς να χρησιµοποιείτε την εφαρµογή Assistant Console για τη διαχείριση κλήσεων, σελίδα 29

Πώς να µεταβιβάσετε µια κλήση
Μπορείτε να µεταβιβάσετε κλήσεις µε τρεις τρόπους: 
• Μεταβίβαση—Επαναπροωθεί άµεσα την κλήση χωρίς να σας επιτρέπει να µιλήσετε στον αποδέκτη της 

µεταβίβασης (το άτοµο στο οποίο µεταβιβάζετε την κλήση).
• Συµβ. µεταβίβαση—Επαναπροωθεί την κλήση αφού σας επιτρέψει πρώτα να συνοµιλήσετε µε τον 

αποδέκτη της µεταβίβασης.
• Άµεση µεταβίβαση—Συνδέει άµεσα δύο κλήσεις (ενεργές κλήσεις και κλήσεις σε κράτηση).

Σηµείωση Για να µεταβιβάσετε µια κλήση, πρέπει πρώτα να απαντήσετε σε αυτήν. Αφού 
µεταβιβάσετε µια κλήση, δεν µπορείτε να την ανακτήσετε (εκτός εάν η κλήση 
µεταβιβαστεί και πάλι σε εσάς).

Μεταβίβαση
Για να πραγµατοποιήσετε µια µεταβίβαση για µια επιλεγµένη κλήση, χρησιµοποιήστε έναν από τους 
ακόλουθους τρόπους:
• Κάντε κλικ στο κουµπί ελέγχου κλήσεων Μεταβίβαση.
• Κάντε δεξί κλικ στην κλήση και επιλέξτε την εντολή Μεταβίβαση από το αναδυόµενο µενού.
• Επιλέξτε Κλήση > Μεταβίβαση από τη γραµµή µενού.
• Σύρετε και αποθέστε την κλήση σε µια καταχώρηση του πίνακα "Μνήµες".
• Σύρετε και αποθέστε την κλήση σε µια καταχώρηση του πίνακα "Κατάλογος".
• Χρησιµοποιήστε την αντίστοιχη συντόµευση πληκτρολογίου.
Αν δεν σύρετε την κλήση σε έναν κατάλογο στον πίνακα "Μνήµες" ή "Κατάλογος", θα εµφανιστεί το 
παράθυρο "Εισαγωγή αριθµού". Πληκτρολογήστε τον αριθµό τηλεφώνου του παραλήπτη µεταβίβασης 
και κάντε κλικ στο κουµπί OK.
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Συµβουλευτική µεταβίβαση
Για να πραγµατοποιήσετε µια συµβουλευτική µεταβίβαση για µια επιλεγµένη κλήση, επιλέξτε έναν από τους 
ακόλουθους τρόπους: 
• Κάντε κλικ στο κουµπί ελέγχου κλήσεων Συµβ. µεταβίβαση.
• Κάντε δεξί κλικ στην κλήση και επιλέξτε την εντολή Συµβ. µεταβίβαση από το αναδυόµενο µενού.
• Επιλέξτε Κλήση > Συµβ. µεταβίβαση από τη γραµµή µενού.
• Στον πίνακα "Μνήµες" ή "Κατάλογος", κάντε δεξί κλικ στην καταχώρηση στην οποία θέλετε να 

µεταβιβάσετε την κλήση και στη συνέχεια επιλέξτε Συµβ. µεταβίβαση από το αναδυόµενο µενού.
• Χρησιµοποιήστε την αντίστοιχη συντόµευση πληκτρολογίου.
Αν εµφανιστεί το αναδυόµενο παράθυρο "Εισαγωγή αριθµού", εισαγάγετε τον αριθµό τηλεφώνου του 
αποδέκτη της µεταβίβασης και κάντε κλικ στο κουµπί OK.
Αφού µιλήσετε µε τον αποδέκτη, κάντε και πάλι κλικ στο κουµπί Συµβ. µεταβίβαση για να ολοκληρώσετε 
τη µεταβίβαση.

Σηµείωση ∆εν µπορείτε να πραγµατοποιήσετε συµβουλευτική µεταβίβαση ενώ το τηλέφωνο 
κουδουνίζει ή χρησιµοποιώντας τη µέθοδο µεταφοράς και απόθεσης. Για να ολοκληρώσετε 
τη συµβουλευτική µεταβίβαση, πρέπει να µιλήσετε µε τον αποδέκτη της κλήσης. 

Άµεση µεταβίβαση
Για να πραγµατοποιήσετε µια άµεση µεταβίβαση για δύο κλήσεις, επιλέξτε τις κλήσεις και χρησιµοποιήστε 
µία από τις ακόλουθες επιλογές: 
• Κάντε κλικ στο κουµπί ελέγχου κλήσεων Άµεση µεταβίβαση.
• Κάντε δεξί κλικ στην κλήση και επιλέξτε την εντολή Άµεση µεταβίβαση από το αναδυόµενο µενού.
• Επιλέξτε Κλήση > Άµεση µεταβίβαση από τη γραµµή µενού.

Σχετικά θέµατα
• Έναρξη χρήσης της εφαρµογής Assistant Console, σελίδα 8
• Χρήση των συντοµεύσεων του πληκτρολογίου, σελίδα 25
• Πώς να χρησιµοποιείτε την εφαρµογή Assistant Console για τη διαχείριση κλήσεων, σελίδα 29
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Πώς να πραγµατοποιήσετε µια κλήση 
συνδιάσκεψης
Μπορείτε να πραγµατοποιήσετε µια κλήση συνδιάσκεψης µε δύο τρόπους:
• Συνδιάσκεψη—Πραγµατοποιείτε µια κλήση για να προσθέσετε συµµετέχοντες σε µια συνδιάσκεψη. 
• Συµµετοχή—Συνδέετε σε µία κλήση συνδιάσκεψης ενεργές κλήσεις και κλήσεις που βρίσκονται σε 

κράτηση. 
Για να προσθέσετε συνοµιλητές συνδιάσκεψης σε µια ενεργό και επιλεγµένη κλήση, επιλέξτε έναν από τους 
ακόλουθους τρόπους:
• Κάντε κλικ στο κουµπί ελέγχου κλήσεων Συνδιάσκεψη.
• Κάντε δεξί κλικ στην κλήση και επιλέξτε την εντολή Συνδιάσκεψη από το αναδυόµενο µενού.
• Επιλέξτε Κλήση > Συνδιάσκεψη από τη γραµµή µενού.
• Κάντε δεξί κλικ σε µια καταχώρηση των πινάκων "Μνήµες" ή "Κατάλογος" και επιλέξτε Συνδιάσκεψη 

από το αναδυόµενο µενού.
• Χρησιµοποιήστε την αντίστοιχη συντόµευση πληκτρολογίου.
Αν εµφανιστεί το αναδυόµενο παράθυρο "Εισαγωγή αριθµού", εισαγάγετε τον αριθµό τηλεφώνου του 
συνοµιλητή της κλήσης συνδιάσκεψης και κάντε κλικ στο κουµπί OK.
Αφού µιλήσετε µε τον νέο συµµετέχοντα στην κλήση συνδιάσκεψης, κάντε και πάλι κλικ στο κουµπί 
Συνδιάσκεψη για να προσθέσετε το άτοµο στην κλήση.
Για να δηµιουργήσετε µια κλήση συνδιάσκεψης χρησιµοποιώντας την επιλογή συµµετοχής, επιλέξτε τις 
κλήσεις που θέλετε και χρησιµοποιήστε µία από τις παρακάτω επιλογές:
• Κάντε κλικ στο κουµπί ελέγχου κλήσεων Συµµετοχή.
• Κάντε δεξί κλικ στην κλήση και επιλέξτε την εντολή Συµµετοχή από το αναδυόµενο µενού.
• Επιλέξτε Κλήση > Συµµετοχή από τη γραµµή µενού.

Σχετικά θέµατα
• Έναρξη χρήσης της εφαρµογής Assistant Console, σελίδα 8
• Χρήση των συντοµεύσεων του πληκτρολογίου, σελίδα 25
• Πώς να χρησιµοποιείτε την εφαρµογή Assistant Console για τη διαχείριση κλήσεων, σελίδα 29
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Πώς να κάνετε εκτροπή µιας κλήσης σε άλλον 
αριθµό
Χρησιµοποιήστε τη δυνατότητα "Επαναπροώθηση" για να µεταβιβάσετε µια επιλεγµένη κλήση σε έναν 
προκαθορισµένο αριθµό προορισµού. Μπορείτε να επαναπροωθήσετε µια κλήση που κουδουνίζει, που 
είναι συνδεδεµένη ή που είναι σε κράτηση.
Στη λειτουργία γραµµής µεσολάβησης, ο αρχικός προεπιλεγµένος προορισµός είναι ο διευθυντής για τον 
οποίο προοριζόταν αρχικά η κλήση. Στη λειτουργία κοινόχρηστης γραµµής, δεν υπάρχει προεπιλεγµένος 
προορισµός. Ωστόσο, µπορείτε να διαµορφώσετε τον προορισµό χρησιµοποιώντας οποιονδήποτε έγκυρο 
αριθµό τηλεφώνου ή εσωτερικό αριθµό.
Για λεπτοµέρειες, ανατρέξτε στις εξής ενότητες: 
• Πώς να χρησιµοποιήσετε τη δυνατότητα "Επαναπροώθηση", σελίδα 35
• Πώς να διαµορφώσετε τον Προορισµό εκτροπής, σελίδα 36

Πώς να χρησιµοποιήσετε τη δυνατότητα 
"Επαναπροώθηση"
Για να επαναπροωθήσετε µια επιλεγµένη κλήση στον προορισµό εκτροπής, ενεργοποιήστε µια από τις 
παρακάτω επιλογές:
• Κάντε κλικ στο κουµπί ελέγχου κλήσεων Επαναπροώθηση.
• Κάντε δεξί κλικ σε µια κλήση και επιλέξτε Επαναπροώθηση από το αναδυόµενο µενού.
• Επιλέξτε Κλήση > Επαναπροώθηση από τη γραµµή µενού.
• Χρησιµοποιήστε την αντίστοιχη συντόµευση πληκτρολογίου.

Συµβουλές
• Σε αντίθεση µε τη Μεταβίβαση, η οποία απαιτεί τον καθορισµό του προορισµού σε κάθε χρήση, 

η Επαναπροώθηση στέλνει τις κλήσεις σε έναν προκαθορισµένο αριθµό προορισµού.
• Μπορεί να γίνει εκτροπή µιας κλήσης που κουδουνίζει, που είναι συνδεδεµένη ή που είναι σε κράτηση.
• ∆εν είναι δυνατή η εκτροπή µιας κλήσης που έχετε πραγµατοποιήσει ή λάβει σε µια από τις δικές σας 

τηλεφωνικές γραµµές (και όχι σε µια γραµµή µεσολάβησης διευθυντή).

Σχετικό θέµα
• Πώς να διαµορφώσετε τον Προορισµό εκτροπής, σελίδα 36
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Πώς να διαµορφώσετε τον Προορισµό εκτροπής
Μπορείτε να επιλέξετε, ο προορισµός εκτροπής σας να είναι είτε ο διευθυντής για τον οποίο προοριζόταν 
αρχικά η κλήση είτε ένας άλλος αριθµός καταλόγου.
Για να προβάλετε ή να αλλάξετε τον προορισµό, επιλέξτε Επεξεργασία > Επαναπροώθηση από τη γραµµή 
µενού. Εµφανίζεται το αναδυόµενο παράθυρο "Προορισµός εκτροπής".
Στη λειτουργία κοινόχρηστης γραµµής, πληκτρολογήστε στο πλαίσιο κειµένου τον αριθµό τηλεφώνου ή τον 
εσωτερικό αριθµό. Εισαγάγετε τον αριθµό ακριβώς όπως θα τον καλούσατε από το τηλέφωνο του γραφείου 
σας.
Στη λειτουργία γραµµής µεσολάβησης, µπορείτε να επιλέξετε ως προορισµό τον αριθµό είτε του διευθυντή 
είτε του καταλόγου. Εάν επιλέξετε το κουµπί "Αριθµός καταλόγου", εισαγάγετε έναν αριθµό τηλεφώνου ή 
έναν εσωτερικό αριθµό γραφείου. Εισαγάγετε τον αριθµό ακριβώς όπως θα τον καλούσατε από το τηλέφωνο 
του γραφείου σας.
Κάντε κλικ στο κουµπί Αποθήκευση για να διατηρήσετε τις αλλαγές σας.

Συµβουλές
• Εκτός της διαµόρφωσης του δικού σας προορισµού εκτροπής, µπορείτε να κάνετε το ίδιο και για το 

διευθυντή σας. Ο προορισµός εκτροπής του διευθυντή διαφέρει από τον δικό σας. Για οδηγίες, ανατρέξτε 
στην ενότητα ∆ιαµόρφωση του προορισµού εκτροπής για ένα διευθυντή, σελίδα 82. 

• Μπορείτε να εκτρέψετε µια κλήση χρησιµοποιώντας το τηλέφωνό Cisco Unified IP. Απαντήστε στην 
κλήση και στη συνέχεια πατήστε το προγραµµατιζόµενο πλήκτρο Επαναπροώθηση στο τηλέφωνο 
Cisco Unified IP για να µεταβιβάσετε την κλήση στον προορισµό εκτροπής σας.

Σχετικά θέµατα
• Έναρξη χρήσης της εφαρµογής Assistant Console, σελίδα 8
• Πώς να χρησιµοποιείτε την εφαρµογή Assistant Console για τη διαχείριση κλήσεων, σελίδα 29
• Πώς να χρησιµοποιήσετε τη δυνατότητα "Επαναπροώθηση", σελίδα 35
• Βοηθοί—Χρήση του Cisco Unified Communications Manager Assistant στο τηλέφωνό σας, σελίδα 39
• Πώς να διαµορφώσετε τις δυνατότητες διευθυντή, σελίδα 79
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Πώς να στείλετε µια κλήση σε µια υπηρεσία 
φωνητικών µηνυµάτων
Μπορείτε να µεταβιβάσετε άµεσα στον αυτόµατο τηλεφωνητή του συγκεκριµένου διευθυντή µια κλήση 
που κουδουνίζει ή µια συνδεδεµένη κλήση που διαχειρίζεστε για λογαριασµό ενός διευθυντή.
Για να µεταβιβάσετε µια επιλεγµένη κλήση σε µια υπηρεσία φωνητικών µηνυµάτων, χρησιµοποιήστε έναν 
από τους ακόλουθους τρόπους:
• Κάντε κλικ στο κουµπί ελέγχου κλήσεων Προώθηση σε Α/Τ.
• Κάντε δεξί κλικ στην κλήση και επιλέξτε την εντολή Προώθηση σε Α/Τ από το αναδυόµενο µενού.
• Επιλέξτε Κλήση > Προώθηση σε Α/Τ από τη γραµµή µενού.
• Χρησιµοποιήστε την αντίστοιχη συντόµευση πληκτρολογίου.

Συµβουλές
• Μπορείτε να εκτελέσετε αυτήν την εργασία και από το τηλέφωνό Cisco Unified IP. Απαντήστε 

στην κλήση και στη συνέχεια πατήστε το προγραµµατιζόµενο πλήκτρο Πρθ.Α/Τ στο τηλέφωνο 
Cisco Unified IP για να µεταβιβάσετε την κλήση του διευθυντή στην υπηρεσία φωνητικών µηνυµάτων.

• Αυτή η δυνατότητα δεν ισχύει για κλήσεις που έχετε πραγµατοποιήσει ή λάβει σε µία από τις δικές 
σας γραµµές τηλεφώνου. Αυτή η δυνατότητα ισχύει µόνο για κλήσεις στη γραµµή µεσολάβησης του 
διευθυντή σας.

Σχετικά θέµατα
• Έναρξη χρήσης της εφαρµογής Assistant Console, σελίδα 8
• Χρήση των συντοµεύσεων του πληκτρολογίου, σελίδα 25
• Πώς να χρησιµοποιείτε την εφαρµογή Assistant Console για τη διαχείριση κλήσεων, σελίδα 29
• Βοηθοί—Χρήση του Cisco Unified Communications Manager Assistant στο τηλέφωνό σας, σελίδα 39
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Βοηθοί—Χρήση του Cisco Unified 
Communications Manager Assistant στο 
τηλέφωνό σας

Μπορείτε να έχετε απευθείας πρόσβαση σε ορισµένες δυνατότητες του Cisco Unified Communications 
Manager Assistant από το τηλέφωνο Cisco Unified IP. Εκτός του διακριτού κωδωνισµού, αυτές οι 
δυνατότητες είναι διαθέσιµες και από την εφαρµογή Assistant Console.
Με το Cisco Unified Communications Manager Assistant ο βοηθός µπορεί να χρησιµοποιεί τα πραγµατικά 
κουµπιά του τηλεφώνου και τα προγραµµατιζόµενα πλήκτρα για να εκτελεί τις περισσότερες από τις εργασίες 
στην εφαρµογή Cisco Unified Communications Manager Assistant Console. 
Οι δυνατότητες του Cisco Unified Communications Manager Assistant στο τηλέφωνο του βοηθού µπορούν 
να χρησιµοποιούνται ταυτόχρονα µε την εφαρµογή Assistant Console.
Το Cisco Unified Communications Manager Assistant στο τηλέφωνο του βοηθού υποστηρίζεται από τα 
παρακάτω τηλέφωνα:
• Τηλέφωνο Cisco Unified IP 7971G-GE
• Τηλέφωνο Cisco Unified IP 7970G
• Τηλέφωνο Cisco Unified IP 7961G
• Τηλέφωνο Cisco Unified IP 7961G-GE
• Τηλέφωνο Cisco Unified IP 7960G
• Τηλέφωνο Cisco Unified IP 7941G
• Τηλέφωνο Cisco Unified IP 7941G-GE
• Τηλέφωνο Cisco Unified IP 7940G

Σηµείωση Για τη χρήση του Cisco Unified Communications Manager Assistant στο τηλέφωνο του 
βοηθού, η Cisco συνιστά ο αριθµός των διευθυντών τους οποίους υποστηρίζει κάθε βοηθός 
να µην υπερβαίνει τους πέντε.

Σηµείωση Οι προτιµώµενοι βοηθοί µπορούν να οριστούν είτε από το διευθυντή (χρησιµοποιώντας 
τη διεύθυνση URL) είτε από το βοηθό (χρησιµοποιώντας την εφαρµογή κονσόλας), αλλά όχι 
στο ίδιο το τηλέφωνο. 
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Η ενότητα αυτή περιλαµβάνει τα ακόλουθα θέµατα:
• Λειτουργία γραµµής µεσολάβησης έναντι λειτουργίας κοινόχρηστης γραµµής, 

σελίδα 40—Περιγράφονται οι δύο λειτουργίες στις οποίες χρησιµοποιείται το Cisco Unified 
Communications Manager Assistant.

• Σύνδεση στο Manager Assistant του τηλεφώνου βοηθού, σελίδα 41—Περιγράφεται η διαδικασία 
έναρξης σύνδεσης στο τηλέφωνο.

• Έλεγχος της κατάστασης των διευθυντών σας, σελίδα 42—Περιγράφονται οι πληροφορίες για την 
κατάσταση κάθε διευθυντή τον οποίο υποστηρίζει ένας βοηθός.

• ∆ιαχείριση κλήσεων και εκτέλεση άλλων ενεργειών, σελίδα 45—Περιγράφονται οι διαδικασίες 
απάντησης, µεταβίβασης και εκτροπής κλήσεων, καθώς και άλλων ενεργειών που µπορεί να εκτελέσει 
ο βοηθός.

• Απάντηση σε µια κλήση χρησιµοποιώντας το Manager Assistant στο τηλέφωνο, 
σελίδα 46—Περιγράφονται οι τρεις µέθοδοι που µπορεί να χρησιµοποιήσει ο βοηθός για να απαντήσει 
σε µια κλήση.

• ∆ιαµόρφωση των ρυθµίσεων διευθυντή, σελίδα 47—Περιγράφονται οι διάφορες ρυθµίσεις που µπορεί 
να ελέγχει ο βοηθός για τους διευθυντές που υποστηρίζει.

• ∆ιαµόρφωση των ρυθµίσεων βοηθού, σελίδα 49—Περιγράφεται ο τρόπος διαµόρφωσης επιλογών 
σχετικά µε το βοηθό, όπως οι προορισµοί εκτροπής και η ταξινόµηση των καταστάσεων των διευθυντών.

• Προσαρµογή της δυνατότητας διακριτού κωδωνισµού, σελίδα 53—Περιγράφεται η διαδικασία 
συσχετισµού τύπων κωδωνισµού για κάθε γραµµή τηλεφώνου.

Λειτουργία γραµµής µεσολάβησης έναντι 
λειτουργίας κοινόχρηστης γραµµής
Το Cisco Unified Communications Manager Assistant επιτρέπει στους βοηθούς να διαχειρίζονται πιο 
αποτελεσµατικά κλήσεις που προορίζονται για τους διευθυντές. Το Cisco Unified Communications Manager 
Assistant χρησιµοποιείται σε δύο λειτουργίες: λειτουργία κοινόχρηστης γραµµής και λειτουργία γραµµής 
µεσολάβησης. Η διαµόρφωση της λειτουργίας γίνεται από το διαχειριστή του συστήµατος.

Λειτουργία κοινόχρηστης γραµµής
Αν χρησιµοποιείτε το Cisco Unified Communications Manager Assistant σε λειτουργία κοινόχρηστης 
γραµµής ως βοηθός, σας εκχωρείται ο ίδιος αριθµός καταλόγου µε τον αριθµό του διευθυντή σας. 
Μπορείτε να χρησιµοποιείτε αυτόν τον κοινόχρηστο αριθµό για να διεκπεραιώνετε κλήσεις για 
λογαριασµό του διευθυντή σας.
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Λειτουργία γραµµής µεσολάβησης
Αν χρησιµοποιείτε το Cisco Unified Communications Manager Assistant σε λειτουργία γραµµής 
µεσολάβησης, εκχωρείται ένας αριθµός καταλόγου στον διευθυντή σας και ένας διαφορετικός αριθµός 
καταλόγου σε εσάς, τον οποίο θα χρησιµοποιείτε ως αριθµό µεσολάβησης. Μπορείτε να χρησιµοποιείτε 
αυτόν τον αριθµό µεσολάβησης για να διεκπεραιώνετε κλήσεις για λογαριασµό του διευθυντή σας. 

Προσδιορισµός του τρόπου λειτουργίας
Πριν ξεκινήσετε, πρέπει να γνωρίζετε ποιον τρόπο λειτουργίας έχει επιλέξει ο διαχειριστής του συστήµατός 
σας. Ελέγξτε την οθόνη των ρυθµίσεων διευθυντή.
• Στη λειτουργία κοινόχρηστης γραµµής, σε αυτήν την οθόνη εµφανίζεται µόνο η επιλογή "Μην ενοχλείτε".
• Στη λειτουργία γραµµής µεσολάβησης, σε αυτήν την οθόνη εµφανίζονται πολλές επιλογές.

Σύνδεση στο Manager Assistant του τηλεφώνου 
βοηθού
Για να συνδεθείτε στο Cisco Unified Communications Manager Assistant στο τηλέφωνο του βοηθού, 
ακολουθήστε τα παρακάτω βήµατα:

∆ιαδικασία

Βήµα 1 Πατήστε το κουµπί Υπηρεσίες στο τηλέφωνο.
Βήµα 2 Επιλέξτε Κύρια υπηρεσία τηλεφώνου IPMA.
Βήµα 3 Εισαγάγετε το αναγνωριστικό χρήστη και τον κωδικό PIN και πατήστε Υποβολή.

Πρέπει να εµφανιστεί η σελίδα κατάστασης διευθυντή (βλ. Eικόvα 5).
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Eικόvα 5 Οθόνη κατάστασης διευθυντή

Σηµείωση Σε περίπτωση διακοπής της λειτουργίας της κύριας υπηρεσίας IPMA, η οθόνη του 
τηλεφώνου του βοηθού δεν ενηµερώνεται ώστε να δηλώνει αυτήν την κατάσταση. Ωστόσο, 
ο βοηθός θα λάβει ένα µήνυµα "Εξαίρεση λόγω µη εύρεσης διακοµιστή" όταν προσπαθήσει 
να χρησιµοποιήσει ένα προγραµµατιζόµενο πλήκτρο. Σε µια τέτοια περίπτωση, ο βοηθός 
πρέπει να επιλέξει ∆ευτερεύουσα υπηρεσία τηλεφώνου IPMA από το µενού υπηρεσιών 
IP και να συνδεθεί ξανά.

Έλεγχος της κατάστασης των διευθυντών σας
Στην Eικόvα 5 παρουσιάζεται ένα παράδειγµα της οθόνης κατάστασης διευθυντή. Αυτή η οθόνη 
περιλαµβάνει µια λίστα µε όλους τους διευθυντές τους οποίους υποστηρίζει ένας συγκεκριµένος βοηθός. 
Σε αυτήν την ενότητα, ακολουθούν περιγραφές των πληροφοριών και των προγραµµατιζόµενων πλήκτρων 
που εµφανίζονται στην οθόνη.
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Εµφανιζόµενες πληροφορίες στην οθόνη κατάστασης 
διευθυντή
Για κάθε διευθυντή τον οποίο υποστηρίζει ένας βοηθός, εµφανίζονται οι παρακάτω πληροφορίες:
• Γραµµή κατάστασης βοηθού διευθυντή—∆ηλώνει αν ο βοηθός είναι σε λειτουργία ή όχι.
• Αριθµός διευθυντών στη λίστα—Σας επιτρέπει να δείτε µε µια µατιά πόσοι διευθυντές 

περιλαµβάνονται στη λίστα.
• Όνοµα διευθυντή—Ταξινόµηση ως εξής, µε αυτήν τη σειρά:

– Ένδειξη νέας κλήσης
– Αλλαγή κατάστασης διευθυντή από κατεβασµένο ακουστικό
– Κατεβασµένο ακουστικό

• Εικονίδιο κατάστασης στα αριστερά του ονόµατος του διευθυντή—∆είτε µια λίστα αυτών των εικονιδίων 
κατάστασης και την περιγραφή τους στον Πίν. 4.

• Γραµµή µεσολάβησης του διευθυντή

Εικονίδια κατάστασης κλήσης
Ο Πίν. 4 περιγράφει τα διάφορα εικονίδια κατάστασης κλήσης που εµφανίζονται στην οθόνη κατάστασης 
διευθυντή, στα αριστερά του ονόµατος του διευθυντή.

Πίν. 4 Εικονίδια κατάστασης κλήσης

Εικονίδιο κατάστασης 
κλήσης του διευθυντή

Λειτουργία

Κατειληµµένο Αυτό το εικονίδιο εµφανίζεται στην οθόνη κατάστασης 
διευθυντή, δίπλα στο όνοµα του διευθυντή, αν το 
τηλέφωνό του είναι κατειληµµένο.

Κράτηση Αν ο διευθυντής θέσει µια κλήση σε κράτηση, 
εµφανίζεται αυτό το εικονίδιο στην οθόνη κατάστασης 
διευθυντή, δίπλα στο όνοµα του διευθυντή.

Αδράνεια/κατεβασµένο 
ακουστικό

Αυτό το εικονίδιο εµφανίζεται στην οθόνη κατάστασης 
διευθυντή, δίπλα στο όνοµα του διευθυντή, αν το 
ακουστικό του τηλεφώνου είναι κατεβασµένο.
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Σηκωµένο ακουστικό Αυτό το εικονίδιο εµφανίζεται στην οθόνη κατάστασης 
διευθυντή, δίπλα στο όνοµα του διευθυντή, αν το 
ακουστικό του τηλεφώνου του διευθυντή είναι 
σηκωµένο.

Κωδωνισµός Αυτό το εικονίδιο εµφανίζεται στην οθόνη κατάστασης 
διευθυντή, δίπλα στο όνοµα του διευθυντή εάν το 
τηλέφωνό του χτυπάει.

Άγνωστο Αυτό το εικονίδιο εµφανίζεται στην οθόνη κατάστασης 
διευθυντή, δίπλα στο όνοµα του διευθυντή, αν το Cisco 
Unified Communications Manager Assistant δεν είναι 
σε θέση να προσδιορίσει την κατάστασή του.
Για παράδειγµα, ενδέχεται να έχει προκύψει κάποιο 
σφάλµα στο σύστηµα CTI ή ο διευθυντής να µην έχει 
συνδεθεί ακόµα.

MWI (ένδειξη για 
µηνύµατα σε αναµονή)

Η ένδειξη MWI εµφανίζεται στην οθόνη κατάστασης 
διευθυντή, δίπλα στο όνοµα του διευθυντή, αν υπάρχει 
κάποιο φωνητικό µήνυµα για το διευθυντή.

Πίν. 4 Εικονίδια κατάστασης κλήσης (συνέχεια)

Εικονίδιο κατάστασης 
κλήσης του διευθυντή

Λειτουργία
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∆ιαχείριση κλήσεων και εκτέλεση άλλων ενεργειών
Ο Πίν. 5 περιγράφει τα προγραµµατιζόµενα πλήκτρα που εµφανίζονται στην οθόνη κατάστασης διευθυντή. 
Με τα προγραµµατιζόµενα πλήκτρα µπορείτε να εκτελέσετε διαφορετικές εργασίες διαχείρισης κλήσεων.

Πίν. 5 Προγραµµατιζόµενα πλήκτρα στο τηλέφωνο βοηθού

Προγραµµατιζόµενο 
πλήκτρο

Λειτουργία

Επιλογή Επιλέγει το διευθυντή που έχει επισηµανθεί στη 
λίστα διευθυντών και πραγµατοποιεί µετάβαση 
στην οθόνη ρυθµίσεων διευθυντή (βλ. Eικόvα 6 
σελίδα 47), όπου µπορείτε να διαµορφώσετε τις 
ρυθµίσεις για τον συγκεκριµένο διευθυντή.

Απάντ. Απαντάει σε µια εισερχόµενη κλήση για τον 
αντίστοιχο διευθυντή.

Έξοδος Πραγµατοποιεί έξοδο από την οθόνη κατάστασης 
διευθυντή και µετάβαση στη σελίδα µε το µενού 
υπηρεσιών.

Επαναπροώθηση Εκτρέπει άµεσα µια κλήση που κουδουνίζει, µια 
συνδεδεµένη κλήση ή µια κλήση σε κράτηση, προς 
τον αντίστοιχο διευθυντή (από προεπιλογή) ή προς 
έναν άλλο προκαθορισµένο αριθµό. 
Για να ορίσετε ως προορισµό της εκτροπής έναν 
αριθµό καταλόγου, πατήστε AsstSett, Ορισµός 
προορισµού εκτροπής και πληκτρολογήστε τον 
αριθµό.

Άλλα Εµφανίζει τα υπόλοιπα διαθέσιµα 
προγραµµατιζόµενα πλήκτρα για την 
οθόνη κατάστασης διευθυντή.

Πρθ.Α/Τ Προωθεί µια κλήση που κουδουνίζει, µια 
συνδεδεµένη κλήση ή µια κλήση που βρίσκεται 
σε κράτηση, στον αυτόµατο τηλεφωνητή του 
αντίστοιχου διευθυντή.

Ενδοσυνεννόηση Σας επιτρέπει να µιλάτε µε έναν διευθυντή σε 
µια γραµµή ενδοσυνεννόησης.
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Απάντηση σε µια κλήση χρησιµοποιώντας το 
Manager Assistant στο τηλέφωνο
Υπάρχουν τρεις τρόποι για να απαντήσετε σε µια κλήση προς ένα διευθυντή, που εµφανίζεται στη σελίδα 
κατάστασης διευθυντή:
• Πατήστε το προγραµµατιζόµενο πλήκτρο Απάντ. στη σελίδα κατάστασης διευθυντή.
• Επιλέξτε το κουµπί γραµµής της κλήσης που κουδουνίζει ή το κουµπί του µεγαφώνου.
• Βγείτε από την οθόνη του Cisco Unified Communications Manager Assistant και επιλέξτε το κουµπί 

"Απάντ." στην οθόνη διεκπεραίωσης κλήσεων, η οποία εµφανίζεται όταν βγείτε από την οθόνη του 
Cisco Unified Communications Manager Assistant. Στην οθόνη διεκπεραίωσης κλήσεων εµφανίζεται 
ο αριθµός προέλευσης της κλήσης και σε αυτήν θα βρείτε τα προγραµµατιζόµενα πλήκτρα Απάντ., 
Επαναπροώθηση και Πρθ.Α/Τ.

GoOffLine Για να ορίσετε την κατάστασή σας ως εκτός 
λειτουργίας. Αν έχει διαµορφωθεί κάποιος άλλος 
βοηθός για το διευθυντή και εκείνη τη στιγµή αυτός 
ο βοηθός βρίσκεται σε λειτουργία, τότε αυτός 
θα γίνει ο ενεργός βοηθός για τον συγκεκριµένο 
διευθυντή.
Αν δεν υπάρχουν άλλοι διαθέσιµοι βοηθοί, 
οι κλήσεις του διευθυντή δεν θα φιλτράρονται 
και θα κουδουνίζουν όλες στο τηλέφωνό του.

Σηµείωση Όταν ο κύριος βοηθός βγει εκτός 
λειτουργίας ή τερµατίσει τη 
σύνδεσή του, τότε στο τηλέφωνο 
του επόµενου διαθέσιµου 
βοηθού, που θα οριστεί ως 
ενεργός βοηθός, θα εµφανιστούν 
το τηλέφωνο και η κατάσταση 
κλήσης του διευθυντή. 

AsstSett Μετάβαση στην οθόνη ρυθµίσεων βοηθού, όπου 
µπορείτε να διαµορφώσετε διάφορες ρυθµίσεις. 
Ανατρέξτε στον Πίν. 7 σελίδα 51 για πληροφορίες 
σχετικά µε τα πεδία που µπορείτε να διαµορφώσετε.

Πίν. 5 Προγραµµατιζόµενα πλήκτρα στο τηλέφωνο βοηθού  (συνέχεια)

Προγραµµατιζόµενο 
πλήκτρο

Λειτουργία
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Σηµείωση Όταν απαντήσετε στην κλήση χρησιµοποιώντας µία από τις παραπάνω µεθόδους, η οθόνη 
του Cisco Unified Communications Manager Assistant αντικαθίσταται από την οθόνη 
διεκπεραίωσης κλήσεων (αν δεν εµφανίζεται ήδη). Σε αυτό το σηµείο, µπορείτε να 
χρησιµοποιήσετε κανονικά τα προγραµµατιζόµενα πλήκτρα της οθόνης διεκπεραίωσης 
κλήσεων. Το Cisco Unified Communications Manager Assistant δεν ελέγχει αυτές τις 
δυνατότητες. 

∆ιαµόρφωση των ρυθµίσεων διευθυντή
Στην Eικόvα 6 εµφανίζεται η οθόνη ρυθµίσεων διευθυντή, η οποία εµφανίζεται όταν επιλέξετε ένα διευθυντή 
από τη λίστα της οθόνης κατάστασης διευθυντή (βλ. Eικόvα 5).
Στον Πίν. 6 περιγράφεται ο τρόπος ρύθµισης των πεδίων αυτής της οθόνης.

Eικόvα 6 Οθόνη ρυθµίσεων διευθυντή
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Πίν. 6 Πεδία ρυθµίσεων διευθυντή

Προγραµµατιζόµενο 
πλήκτρο

Λειτουργία

Φίλτρο Εναλλαγή µεταξύ των επιλογών Ενεργό και 
Ανενεργό. Για να αλλάξετε τη ρύθµιση σε αυτό 
το πεδίο, επισηµάνετέ το και πατήστε Επιλογή. 
Αν αυτό το πεδίο έχει ρυθµιστεί σε "Ενεργό", 
σηµαίνει ότι εφαρµόζονται οι κανόνες 
φιλτραρίσµατος που έχουν διαµορφωθεί στο 
πεδίο "Λειτουργία φίλτρου".

Σηµείωση Για να διαµορφώσετε τα 
φίλτρα για ένα διευθυντή, 
χρησιµοποιήστε την εφαρµογή 
Assistant Console. Για 
περισσότερες πληροφορίες, 
ανατρέξτε στην ενότητα Πώς να 
δηµιουργήσετε λίστες φίλτρων 
για ένα διευθυντή, σελίδα 83.

Λειτουργία φίλτρου Εναλλαγή µεταξύ των επιλογών Αποκλεισµός και 
Συµπερίληψη. Για να αλλάξετε τη ρύθµιση σε αυτό 
το πεδίο, επισηµάνετέ το και πατήστε Επιλογή. 
• Αποκλεισµός—Οι κλήσεις που ταιριάζουν µε 

τους αριθµούς τηλεφώνου της λίστας φίλτρων 
εκτρέπονται προς το βοηθό, ενώ οι υπόλοιπες 
προωθούνται στο διευθυντή.

• Συµπερίληψη—Οι κλήσεις που ταιριάζουν µε 
τους αριθµούς τηλεφώνου της λίστας φίλτρων 
εκτρέπονται προς το διευθυντή, ενώ οι 
υπόλοιπες προωθούνται στο βοηθό.

Οι επιτρεπόµενοι χαρακτήρες αναπλήρωσης είναι X 
(για ένα µόνο ψηφίο) και * (για µια σειρά ψηφίων 
στην αρχή ή στο τέλος του αριθµού).

Μην ενοχλείτε Απενεργοποιεί τον κωδωνισµό στο τηλέφωνο του 
διευθυντή. Αυτό µπορεί να ρυθµιστεί για κάθε 
διευθυντή χωριστά.
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∆ιαµόρφωση των ρυθµίσεων βοηθού
Στην Eικόvα 7 εµφανίζεται η οθόνη ρυθµίσεων βοηθού, η οποία εµφανίζεται όταν πατήστε το 
προγραµµατιζόµενο πλήκτρο AsstSett στην οθόνη κατάστασης διευθυντή (βλ. Eικόvα 5). Από την οθόνη 
ρυθµίσεων βοηθού µπορείτε να διαµορφώσετε στοιχεία όπως τους προορισµούς εκτροπής και την επιλογή 
ταξινόµησης για την οθόνη κατάστασης διευθυντή.
Πίν. 7: περιγράφει τον τρόπο ορισµού των πεδίων αυτής της οθόνης.
Πίν. 8: περιγράφει τον τρόπο χρήσης των προγραµµατιζόµενων πλήκτρων αυτής της οθόνης.

Εκτροπή κλήσεων Εναλλαγή µεταξύ των επιλογών Ενεργό και 
Ανενεργό. Για να αλλάξετε τη ρύθµιση σε αυτό 
το πεδίο, επισηµάνετέ το και πατήστε Επιλογή. 
Αν αυτό το πεδίο έχει ρυθµιστεί σε Ενεργό, το 
Cisco Unified Communications Manager Assistant 
θα στέλνει µια κλήση που κουδουνίζει, µια 
συνδεδεµένη κλήση ή µια κλήση που έχει τεθεί 
σε κράτηση, στο διευθυντή ή σε κάποιο άλλο 
προκαθορισµένο αριθµό (έναν αριθµό που ορίζετε 
στο πεδίο Ορισµός προορισµού εκτροπής).

Ορισµός προορισµού 
εκτροπής

Ο αριθµός προς τον οποίο εκτρέπονται οι κλήσεις, 
αν στο πεδίο Εκτροπή κλήσεων έχει επιλεγεί 
η ρύθµιση Ενεργό. 
Προεπιλογή: Οι κλήσεις εκτρέπονται προς το 
τηλέφωνο του αντίστοιχου διευθυντή, εκτός αν έχει 
οριστεί εδώ κάποιος άλλος αριθµός καταλόγου.

Τόνος προειδοποίησης Εναλλαγή µεταξύ των επιλογών Ενεργό και 
Ανενεργό. Για να αλλάξετε τη ρύθµιση σε αυτό 
το πεδίο, επισηµάνετέ το και πατήστε Επιλογή. 
Αν αυτό το πεδίο έχει οριστεί σε Ενεργό σε 
περιβάλλον γραµµής µεσολάβησης, οι κλήσεις προς 
το διευθυντή παράγουν µια ηχητική προειδοποίηση 
στο τηλέφωνο του διευθυντή.

Πίν. 6 Πεδία ρυθµίσεων διευθυντή  (συνέχεια)

Προγραµµατιζόµενο 
πλήκτρο

Λειτουργία
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Πίν. 7 Πεδία ρυθµίσεων βοηθού

Πεδίο Λειτουργία
CallPLaneOverWrite 
(Ενεργοποίηση/
Απενεργοποίηση)

Εναλλαγή µεταξύ των επιλογών Ενεργοποίηση και 
Απενεργοποίηση. Για να αλλάξετε τη ρύθµιση σε αυτό 
το πεδίο, επισηµάνετέ το και πατήστε Επιλογή. Με την 
ενεργοποίηση αυτού του ενδείκτη, αποστέλλονται 
ενηµερώσεις σε πραγµατικό χρόνο όσο µιλάτε στο 
τηλέφωνο. 
Μια χρήσιµη τακτική είναι να ελέγχετε εάν το τηλέφωνο 
ενός διευθυντή είναι κατειληµµένο ή σε αδράνεια πριν 
εκτρέψετε µια κλήση προς το διευθυντή. Έχοντας 
ενεργοποιήσει αυτόν τον ενδείκτη, τυχόν αλλαγή της 
κατάστασης ενός διευθυντή θα εµφανιστεί µε µια 
ένδειξη όσο µιλάτε στο τηλέφωνο.

SmartSorting
(Ενεργοποίηση/
Απενεργοποίηση)

Εναλλαγή µεταξύ των επιλογών Ενεργοποίηση και 
Απενεργοποίηση. Για να αλλάξετε τη ρύθµιση σε αυτό 
το πεδίο, επισηµάνετέ το και πατήστε Επιλογή. 
Αν αυτός ο ενδείκτης είναι ενεργοποιηµένος, γίνεται 
ταξινόµηση της οθόνης κατάστασης διευθυντή µε βάση 
τις νέες κλήσεις. 
Για πληροφορίες σχετικά µε την ιεραρχία στην 
ταξινόµηση της λίστας των διευθυντών, ανατρέξτε 
στην ενότητα Εµφανιζόµενες πληροφορίες στην οθόνη 
κατάστασης διευθυντή, σελίδα 43.
Αν αυτός ο ενδείκτης δεν είναι ενεργοποιηµένος, 
η οθόνη κατάστασης διευθυντή δεν αλλάζει. 

SetDivertTarget Αν το πεδίο "Εκτροπή όλων" έχει ρυθµιστεί σε 
Ενεργό για έναν διευθυντή (βλ. Eικόvα 6 σελίδα 47), 
οι εισερχόµενες κλήσεις προς αυτόν το διευθυντή θα 
εκτρέπονται προς τον προορισµό εκτροπής, ο οποίος 
µπορεί να είναι είτε ο επιλεγµένος διευθυντής 
(προεπιλογή) είτε ένας αριθµός καταλόγου. 
Για να γίνεται εκτροπή των κλήσεων προς έναν αριθµό 
καταλόγου, πληκτρολογήστε τον αριθµό στο πεδίο 
SetDivertTarget. Για να αλλάξετε έναν αριθµό 
καταλόγου, επεξεργαστείτε την τιµή του πεδίου 
SetDivertTarget.
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Πίν. 8 Προγραµµατιζόµενα πλήκτρα ρυθµίσεων βοηθού

Πεδίο Λειτουργία
Επιλογή Αν πατήσετε αυτό το κουµπί, αλλάζουν οι ρυθµίσεις στα 

δύο πεδία εναλλασσόµενων τιµών αυτής της 
οθόνης—CallPLaneOverWrite και SmartSorting. 
Αν επισηµάνετε το πεδίο "Ορισµός προορισµού 
εκτροπής" και πατήσετε "Επιλογή", µεταβαίνετε στη 
σελίδα διαµόρφωσης του αριθµού-προορισµού της 
εκτροπής.

StpUpdt/StrUpdt Από προεπιλογή, η οθόνη κατάστασης διευθυντή 
ανανεώνεται όταν αλλάξει η κατάσταση ενός διευθυντή 
ή όταν υπάρχει µια νέα κλήση για το διευθυντή. 
Με το κουµπί StpUpdt µπορείτε να αποτρέψετε την 
αυτόµατη ανανέωση.
Μια περίπτωση στην οποία θα ήταν χρήσιµο αυτό 
το κουµπί είναι αν υποστηρίζετε, για παράδειγµα, 
33 διευθυντές και θέλετε να αλλάξετε τη ρύθµιση για 
τον 20ο διευθυντή.
Για να αλλάξετε τη ρύθµιση για τον συγκεκριµένο 
διευθυντή, θα πρέπει να µετακινηθείτε προς τα κάτω στη 
λίστα της οθόνης κατάστασης διευθυντή, να 
επισηµάνετε το 20ο όνοµα και να πατήσετε Επιλογή. 
Ωστόσο, αν στη διάρκεια αυτής της διαδικασίας 
ενηµερωθεί η οθόνη, θα χάσετε το σηµείο στο οποίο 
βρισκόσασταν κατά τη µετακίνηση στη λίστα, καθώς 
και πιθανώς σηµαντικές ενηµερώσεις κατάστασης. 
Μπορείτε, λοιπόν, να πατήσετε το κουµπί StpUpdt για 
να µην γίνεται ανανέωση όταν βρίσκεστε σε µια τέτοια 
διαδικασία.

Σηµείωση Για να ενεργοποιήσετε και πάλι τις 
αυτόµατες ενηµερώσεις, πατήστε το 
κουµπί StrUpdt.

Έξοδος Πραγµατοποιείται έξοδος από την οθόνη ρυθµίσεων 
βοηθού και επιστροφή στην οθόνη κατάστασης 
διευθυντή.

Τερµατισµός 
σύνδεσης

Τερµατίζει τη σύνδεσή σας στην υπηρεσία IPMA. 
Αν χρειαστεί να χρησιµοποιήσετε και πάλι την 
υπηρεσία, πρέπει να κάνετε έναρξη σύνδεσης. 
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Προσαρµογή της δυνατότητας διακριτού 
κωδωνισµού
Η δυνατότητα διακριτού κωδωνισµού σάς επιτρέπει να συσχετίζετε ένα µοναδικό τύπο κωδωνισµού µε κάθε 
γραµµή του τηλεφώνου σας. Μπορείτε να συσχετίσετε έναν µοναδικό τύπο κωδωνισµού µε τη γραµµή 
µεσολάβησης του διευθυντή σας για να ξεχωρίζετε εύκολα τις δικές σας εισερχόµενες κλήσεις από τις 
εισερχόµενες κλήσεις του διευθυντή σας.
Χρησιµοποιήστε την ακόλουθη διαδικασία για να προσαρµόσετε τη δυνατότητα διακριτού κωδωνισµού 
απευθείας στο τηλέφωνό σας.

∆ιαδικασία

Βήµα 1 Πατήστε το κουµπί Ρυθµίσεις στο τηλέφωνο Cisco Unified IP.
Βήµα 2 Χρησιµοποιήστε το κουµπί Πλοήγηση για να επιλέξετε την εντολή Τύπος κωδωνισµού από το 

µενού "Ρυθµίσεις" (ή πατήστε το πλήκτρο 2 στο πληκτρολόγιο του τηλεφώνου).
Κάθε γραµµή του τηλεφώνου σας, µαζί µε τον επιλεγµένο τύπο κωδωνισµού της, εµφανίζεται στην 
οθόνη LCD του τηλεφώνου σας. Αρχικά, όλες αυτές οι γραµµές χρησιµοποιούν τον προεπιλεγµένο 
τύπο κωδωνισµού.

Βήµα 3 Για να αλλάξετε τον τύπο κωδωνισµού για µια γραµµή, χρησιµοποιήστε το κουµπί Πλοήγηση για 
να επιλέξετε τη γραµµή και στη συνέχεια πατήστε το προγραµµατιζόµενο πλήκτρο Επιλογή.

Σηµείωση Για να προσδιορίσετε ποια γραµµή µεσολάβησης διευθυντή στο τηλέφωνό σας 
συσχετίζεται µε έναν συγκεκριµένο διευθυντή, ανατρέξτε στον πίνακα "Οι κλήσεις µου" 
της εφαρµογής Assistant Console. Σε αυτήν την περιοχή εµφανίζονται οι γραµµές 
µεσολάβησης διευθυντή και τα ονόµατα των διευθυντών. (Η γραµµή µεσολάβησης 
διευθυντή είναι η γραµµή στην οποία λαµβάνετε τις εισερχόµενες κλήσεις αυτού του 
διευθυντή.)

Βήµα 4 Χρησιµοποιήστε το κουµπί Πλοήγηση για να µετακινηθείτε µέσα στη λίστα διαθέσιµων τύπων 
κωδωνισµού για την επιλεγµένη γραµµή. Για να ακούσετε ένα δείγµα κάποιου τύπου κωδωνισµού, 
επιλέξτε τον τύπο κωδωνισµού και στη συνέχεια πατήστε το προγραµµατιζόµενο πλήκτρο Αναπ/γή. 

Βήµα 5 Για να συσχετίσετε έναν νέο τύπο κωδωνισµού, πατήστε τα προγραµµατιζόµενα πλήκτρα Επιλογή 
και OΚ. 

Βήµα 6 Επαναλάβετε τα βήµατα 3 - 5 για να προσαρµόσετε τον τύπο κωδωνισµού για µια άλλη επιλεγµένη 
γραµµή. 

Βήµα 7 Πατήστε το προγραµµατιζόµενο πλήκτρο Έξοδος για να βγείτε από το µενού "Τύπος κωδωνισµού".
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∆ιευθυντές—Χρήση του τηλεφώνου σας µε 
το Cisco Unified Communications Manager 
Assistant σε λειτουργία κοινόχρηστης γραµµής

Το Cisco Unified Communications Manager Assistant βελτιώνει τη λειτουργικότητα του τηλεφώνου σας 
και επιτρέπει σε εσάς και στο βοηθό σας να διαχειρίζεστε κλήσεις πιο αποτελεσµατικά. Ο διαχειριστής 
του συστήµατός σας έχει επιλέξει τη διαµόρφωση του Cisco Unified Communications Manager Assistant, 
ώστε να χρησιµοποιεί είτε τη λειτουργία κοινόχρηστης γραµµής είτε τη λειτουργία γραµµής µεσολάβησης. 
Στη λειτουργία κοινόχρηστης γραµµής, έχει αντιστοιχιστεί ο ίδιος αριθµός καταλόγου σε εσάς και στο βοηθό 
σας. Ο βοηθός σας χρησιµοποιεί την κοινόχρηστη γραµµή για να διαχειρίζεται κλήσεις για λογαριασµό σας. 
Στη λειτουργία γραµµής µεσολάβησης, σε εσάς έχει αντιστοιχιστεί ένας αριθµός καταλόγου και στο βοηθό 
σας έχει αντιστοιχιστεί ένας άλλος αριθµός καταλόγου, τον οποίο χρησιµοποιεί ως αριθµό µεσολάβησης. 
Ο βοηθός σας χρησιµοποιεί τη γραµµή µεσολάβησης για να διαχειρίζεται κλήσεις για λογαριασµό σας. 
Πριν ξεκινήσετε, πρέπει να γνωρίζετε ποιον τρόπο λειτουργίας έχει επιλέξει ο διαχειριστής του συστήµατός 
σας. Ανατρέξτε στην ενότητα "Εισαγωγή στο Cisco Unified Communications Manager Assistant." 
Το Cisco Unified Communications Manager Assistant παρέχει τις παρακάτω δυνατότητες για διευθυντές των 
οποίων το σύστηµα έχει διαµορφωθεί για τη λειτουργία κοινόχρηστης γραµµής:
• Βελτιωµένες δυνατότητες διαχείρισης κλήσεων στο τηλέφωνο Cisco Unified IP —Παρέχει νέα 

προγραµµατιζόµενα πλήκτρα και ένα παράθυρο κατάστασης στην οθόνη LCD του τηλεφώνου σας. 
• ∆υνατότητες ενδοσυνεννόησης—Σας επιτρέπει να πραγµατοποιείτε κλήσεις ενδοσυνεννόησης προς το 

βοηθό σας και να λαµβάνετε κλήσεις ενδοσυνεννόησης από αυτόν.
• ∆ιαµόρφωση δυνατοτήτων µέσω Web—Σας επιτρέπει να προσαρµόζετε τον προορισµό εκτροπής 

χρησιµοποιώντας το παράθυρο "∆ιαµόρφωση διευθυντή". Εναλλακτικά, ο βοηθός σας µπορεί να 
διαµορφώνει αυτήν τη δυνατότητα για λογαριασµό σας από την εφαρµογή Assistant Console.

Ανατρέξτε στα ακόλουθα θέµατα για περισσότερες πληροφορίες:
• Πώς να αναγνωρίζετε τη λειτουργία σε τηλέφωνο διευθυντή, σελίδα 4
• Εκτροπή και µεταβίβαση κλήσεων, σελίδα 56
• Χρήση της δυνατότητας ενδοσυνεννόησης για να συνοµιλήσετε µε ένα βοηθό, σελίδα 58
• Σίγαση του κωδωνισµού του τηλεφώνου σας, σελίδα 59
• Για διευθυντές—Πρόσβαση στη διαµόρφωση διευθυντή, σελίδα 80
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Χρήση της δυνατότητας φορητότητας εσωτερικού 
της Cisco
∆ιαδικασία
Για να χρησιµοποιήσετε το Cisco Unified Communications Manager Assistant µε τη δυνατότητα 
φορητότητας εσωτερικού της Cisco, ακολουθήστε τα παρακάτω βήµατα:

Βήµα 1 Συνδεθείτε στην υπηρεσία "Φορητότητα εσωτερικού" της Cisco.
Βήµα 2 Στο µενού "Υπηρεσίες", επιλέξτε Assistant Service. 

Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά µε την υπηρεσία "Φορητότητα εσωτερικού" της Cisco, ανατρέξτε στο 
Εγχειρίδιο χρήσης τηλεφώνων Cisco Unified IP 7960G και 7940G .

Σχετικά θέµατα 
• Εκτροπή και µεταβίβαση κλήσεων, σελίδα 56
• Χρήση της δυνατότητας ενδοσυνεννόησης για να συνοµιλήσετε µε ένα βοηθό, σελίδα 58
• Σίγαση του κωδωνισµού του τηλεφώνου σας, σελίδα 59

Εκτροπή και µεταβίβαση κλήσεων
Για διευθυντές
Μπορείτε να χρησιµοποιείτε τα προγραµµατιζόµενα πλήκτρα του Cisco Unified Communications Manager 
Assistant στο τηλέφωνό σας για να εκτρέπετε, να µεταβιβάζετε και να διαχειρίζεστε µε άλλους τρόπους µια 
ενεργό κλήση. 
Η ενότητα αυτή καλύπτει τα ακόλουθα θέµατα:
• Άµεση επαναπροώθηση εισερχόµενης κλήσης σε άλλον αριθµό, σελίδα 57
• Μεταβίβαση κλήσης στην υπηρεσία φωνητικών µηνυµάτων, σελίδα 57
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Άµεση επαναπροώθηση εισερχόµενης κλήσης σε άλλον 
αριθµό
Για διευθυντές
Πατήστε το προγραµµατιζόµενο πλήκτρο Επαναπροώθηση για να εκτρέψετε µια κλήση που κουδουνίζει, µια 
συνδεδεµένη κλήση ή µια κλήση σε κράτηση από το τηλέφωνό σας σε ένα άλλο τηλέφωνο που έχει οριστεί 
ως προορισµός εκτροπής. Είτε εσείς είτε ο βοηθός σας µπορείτε να αλλάξετε αυτόν τον προορισµό από το 
παράθυρο "∆ιαµόρφωση διευθυντή". 

Σχετικά θέµατα
• Χρήση της δυνατότητας φορητότητας εσωτερικού της Cisco, σελίδα 56
• Εκτροπή και µεταβίβαση κλήσεων, σελίδα 56
• Χρήση της δυνατότητας ενδοσυνεννόησης για να συνοµιλήσετε µε ένα βοηθό, σελίδα 58
• ∆ιαµόρφωση του προορισµού εκτροπής για ένα διευθυντή, σελίδα 82

Μεταβίβαση κλήσης στην υπηρεσία φωνητικών 
µηνυµάτων
Για διευθυντές
Πατήστε το προγραµµατιζόµενο πλήκτρο Πρθ.Α/Τ για να στείλετε αµέσως στην υπηρεσία φωνητικών 
µηνυµάτων µια κλήση από το τηλέφωνό σας. Μπορείτε να µεταβιβάσετε στην υπηρεσία φωνητικών 
µηνυµάτων µια κλήση που έχει τεθεί σε κράτηση.

Σχετικά θέµατα
• Χρήση της δυνατότητας φορητότητας εσωτερικού της Cisco, σελίδα 56
• Εκτροπή και µεταβίβαση κλήσεων, σελίδα 56
• Χρήση της δυνατότητας ενδοσυνεννόησης για να συνοµιλήσετε µε ένα βοηθό, σελίδα 58
• Σίγαση του κωδωνισµού του τηλεφώνου σας, σελίδα 59
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Χρήση της δυνατότητας ενδοσυνεννόησης για να 
συνοµιλήσετε µε ένα βοηθό
Η δυνατότητα ενδοσυνεννόησης, η οποία είναι προαιρετική, σας επιτρέπει να µιλήσετε στο βοηθό σας σε µια 
γραµµή ενδοσυνεννόησης. Η δυνατότητα αυτή διαµορφώνεται από το διαχειριστή του συστήµατός σας.

Σηµείωση Αν δεν είναι διαθέσιµη η δυνατότητα ενδοσυνεννόησης στο τηλέφωνό σας, επικοινωνήστε µε 
το διαχειριστή του συστήµατός σας.

Τηλέφωνα Cisco Unified IP 7941G, 7941G-GE, 7961G, 7961G-GE, 7970G και 7971G-GE
Για να πραγµατοποιήσετε µια κλήση ενδοσυνεννόησης στο τηλέφωνο Cisco Unified IP, πατήστε το κουµπί 
µνήµης Ενδοσυνεννόηση που αντιστοιχεί στο βοηθό σας. Ο τρέχων διαθέσιµος βοηθός γίνεται προορισµός 
της κλήσης ενδοσυνεννόησης. 
Αν δεν υπάρχουν ενεργοί βοηθοί κατά τη σύνδεσή σας, δεν θα υπάρχει προορισµός για την κλήση 
ενδοσυνεννόησης.
Όταν πραγµατοποιείτε µια κλήση ενδοσυνεννόησης, το σύστηµα ανοιχτής ακρόασης του βοηθού σας 
απαντάει αυτόµατα. Στη συνέχεια, µπορείτε να συνοµιλήσετε µέσω του συστήµατος ανοικτής ακρόασης, των 
ακουστικών-µικροφώνου ή του ακουστικού του τηλεφώνου. Για να σας µιλήσει, ο βοηθός πρέπει να πιέσει 
το κουµπί "Ενδοσυνεννόηση" στο τηλέφωνο του βοηθού.
Για να τερµατίσετε την κλήση ενδοσυνεννόησης, κατεβάστε το ακουστικό του τηλεφώνου (ή πατήστε το 
κουµπί µεγαφώνου ή ακουστικών-µικροφώνου).

Τηλέφωνα Cisco Unified IP 7940G και 7960G
Για να πραγµατοποιήσετε µια κλήση ενδοσυνεννόησης στο τηλέφωνο Cisco Unified IP, πατήστε το κουµπί 
µνήµης Ενδοσυνεννόηση που αντιστοιχεί στο βοηθό σας.
Αν ο βοηθός σας δεν είναι απασχοληµένος σε άλλη κλήση, όταν πραγµατοποιείτε µια κλήση 
ενδοσυνεννόησης, το δικό σας σύστηµα ανοικτής ακρόασης και το σύστηµα ανοιχτής ακρόασης του 
βοηθού σας ανοίγουν ταυτόχρονα. Έτσι, µπορείτε να συνοµιλήσετε µέσω του συστήµατος ανοικτής 
ακρόασης, των ακουστικών-µικροφώνου ή του ακουστικού του τηλεφώνου. Το ίδιο ισχύει και όταν ο βοηθός 
σας πραγµατοποιεί µια κλήση ενδοσυνεννόησης προς εσάς.
Εάν ο βοηθός σας είναι απασχοληµένος σε µια άλλη κλήση, όταν πραγµατοποιείτε µια κλήση 
ενδοσυνεννόησης, η κλήση ενδοσυνεννόησης κουδουνίζει στο τηλέφωνο του βοηθού και πρέπει να απαντηθεί 
µε µη αυτόµατο τρόπο. Το ίδιο ισχύει εάν ο βοηθός σας πραγµατοποιήσει µια κλήση ενδοσυνεννόησης προς 
εσάς ενώ είστε απασχοληµένοι σε µια άλλη κλήση.
Για να τερµατίσετε την κλήση ενδοσυνεννόησης, κατεβάστε το ακουστικό του τηλεφώνου (ή πατήστε το 
κουµπί µεγαφώνου ή ακουστικών-µικροφώνου).
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Σχετικά θέµατα
• Χρήση της δυνατότητας φορητότητας εσωτερικού της Cisco, σελίδα 56
• Εκτροπή και µεταβίβαση κλήσεων, σελίδα 56
• Σίγαση του κωδωνισµού του τηλεφώνου σας, σελίδα 59

Σίγαση του κωδωνισµού του τηλεφώνου σας
Για διευθυντές
Προκειµένου να σιγάσετε τον κωδωνισµό στο τηλέφωνό σας, πατήστε το προγραµµατιζόµενο πλήκτρο DND 
για να ενεργοποιήσετε ή να απενεργοποιήσετε τη δυνατότητα "Μην ενοχλείτε". 

Σηµείωση Αν η δυνατότητα DND δεν είναι διαθέσιµη στο τηλέφωνό σας, επικοινωνήστε µε το 
διαχειριστή του συστήµατός σας.

Όταν είναι ενεργός αυτή η δυνατότητα, απενεργοποιείται ο κωδωνισµός του τηλεφώνου Cisco Unified IP. 
Η δυνατότητα DND απενεργοποιεί τον κωδωνισµό για όλες τις γραµµές του τηλεφώνου. 

Σηµείωση Η ενδοσυνεννόηση δεν επηρεάζεται από τη δυνατότητα DND.

Η δυνατότητα "Μην ενοχλείτε" απεικονίζεται µε ένα καµπανάκι στο παράθυρο κατάστασης του Cisco 
Unified Communications Manager Assistant, στην οθόνη LCD του τηλεφώνου Cisco Unified IP . Το 
διαγεγραµµένο καµπανάκι δηλώνει ότι η δυνατότητα είναι ενεργοποιηµένη και ότι ο κωδωνισµός έχει 
απενεργοποιηθεί στο τηλέφωνό σας. Το δικό σας τηλέφωνο δεν θα κουδουνίσει, θα κουδουνίσει όµως 
το τηλέφωνο του βοηθού σας. Το καµπανάκι δηλώνει ότι η δυνατότητα είναι απενεργοποιηµένη και ότι 
ο κωδωνισµός είναι ενεργός. 
Η αρχική προεπιλεγµένη ρύθµιση είναι "ανενεργό".

Σχετικά θέµατα
• Χρήση της δυνατότητας φορητότητας εσωτερικού της Cisco, σελίδα 56
• Εκτροπή και µεταβίβαση κλήσεων, σελίδα 56
• Χρήση της δυνατότητας ενδοσυνεννόησης για να συνοµιλήσετε µε ένα βοηθό, σελίδα 58
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∆ιευθυντές—Χρήση του τηλεφώνου σας µε 
το Cisco Unified Communications Manager 
Assistant σε λειτουργία γραµµής µεσολάβησης

Το Cisco Unified Communications Manager Assistant βελτιώνει τη λειτουργικότητα του τηλεφώνου σας 
και επιτρέπει σε εσάς και στο βοηθό σας να διαχειρίζεστε κλήσεις πιο αποτελεσµατικά. Ο διαχειριστής του 
συστήµατός σας έχει επιλέξει τη διαµόρφωση του Cisco Unified Communications Manager Assistant, ώστε 
να χρησιµοποιεί είτε τη λειτουργία κοινόχρηστης γραµµής είτε τη λειτουργία γραµµής µεσολάβησης. Στη 
λειτουργία κοινόχρηστης γραµµής, έχει αντιστοιχιστεί ο ίδιος αριθµός καταλόγου σε εσάς και στο βοηθό σας. 
Ο βοηθός σας χρησιµοποιεί τον κοινόχρηστο αριθµό (γραµµή) για να διαχειρίζεται κλήσεις για λογαριασµό 
σας. Στη λειτουργία γραµµής µεσολάβησης, σε εσάς έχει αντιστοιχιστεί ένας αριθµός καταλόγου και 
στο βοηθό σας έχει αντιστοιχιστεί ένας άλλος αριθµός καταλόγου, τον οποίο χρησιµοποιεί ως αριθµό 
µεσολάβησης. Ο βοηθός σας χρησιµοποιεί τον αριθµό (γραµµή) µεσολάβησης για να διαχειρίζεται κλήσεις 
για λογαριασµό σας. Πριν ξεκινήσετε, πρέπει να γνωρίζετε ποιον τρόπο λειτουργίας έχει επιλέξει ο 
διαχειριστής του συστήµατός σας. Ανατρέξτε στην ενότητα "Εισαγωγή στο Cisco Unified Communications 
Manager Assistant." 
Το Cisco Unified Communications Manager Assistant παρέχει τις παρακάτω δυνατότητες για διευθυντές 
των οποίων το σύστηµα έχει διαµορφωθεί για τη λειτουργία γραµµής µεσολάβησης:
• ∆ροµολόγηση κλήσης—Επαναπροωθεί επιλεκτικά τις εισερχόµενες κλήσεις προς το τηλέφωνό σας 

ή προς το τηλέφωνο του βοηθού σας, µε βάση την προσαρµοσµένη λίστα φίλτρων.
• Βελτιωµένες δυνατότητες διαχείρισης κλήσεων και παρακολούθησης στο τηλέφωνο 

Cisco Unified IP —Παρέχει νέα προγραµµατιζόµενα πλήκτρα και ένα παράθυρο κατάστασης στην 
οθόνη LCD του τηλεφώνου σας. 

• ∆υνατότητες ενδοσυνεννόησης—Σας επιτρέπει να πραγµατοποιείτε κλήσεις ενδοσυνεννόησης προς 
το βοηθό σας και να λαµβάνετε κλήσεις ενδοσυνεννόησης από αυτόν.

• ∆ιαµόρφωση δυνατοτήτων µέσω του Web—Σας επιτρέπει να προσαρµόζετε ορισµένες δυνατότητες 
διευθυντή, όπως τον προορισµό εκτροπής, χρησιµοποιώντας το παράθυρο "∆ιαµόρφωση διευθυντή". 
Εναλλακτικά, ο βοηθός σας µπορεί να διαµορφώνει αυτές τις δυνατότητες για λογαριασµό σας από την 
εφαρµογή Assistant Console.
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Σχετικά θέµατα
• Πώς να αναγνωρίζετε τη λειτουργία σε τηλέφωνο διευθυντή, σελίδα 4
• Έναρξη χρήσης—για διευθυντές, σελίδα 62
• Αναχαίτιση, επαναπροώθηση και µεταβίβαση κλήσεων, σελίδα 69
• Χρήση φιλτραρίσµατος κλήσεων, σελίδα 72
• Χρήση της δυνατότητας ενδοσυνεννόησης για να συνοµιλήσετε µε ένα βοηθό, σελίδα 75
• Σίγαση του κωδωνισµού του τηλεφώνου σας, σελίδα 76
• Για διευθυντές—Πρόσβαση στη διαµόρφωση διευθυντή, σελίδα 80

Έναρξη χρήσης—για διευθυντές
Τα παρακάτω θέµατα σάς βοηθούν όταν αρχίσετε να χρησιµοποιείτε το Cisco Unified Communications 
Manager Assistant:
• Χρήση της δυνατότητας φορητότητας εσωτερικού της Cisco, σελίδα 62
• Κατανόηση της επιλογής βοηθού, σελίδα 63
• Χρήση του παραθύρου κατάστασης, σελίδα 64
• Χρήση του µενού κατάστασης διευθυντή στο τηλέφωνό σας, σελίδα 68

Χρήση της δυνατότητας φορητότητας εσωτερικού 
της Cisco
∆ιαδικασία
Για να χρησιµοποιήσετε το Cisco Unified Communications Manager Assistant µε τη δυνατότητα 
φορητότητας εσωτερικού της Cisco:

Βήµα 1 Συνδεθείτε στην υπηρεσία "Φορητότητα εσωτερικού" της Cisco.
Βήµα 2 Στο µενού "Υπηρεσίες", επιλέξτε Assistant Service. 

Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά µε την υπηρεσία "Φορητότητα εσωτερικού" της Cisco, ανατρέξτε στο 
Εγχειρίδιο χρήσης τηλεφώνων Cisco Unified IP 7960G και 7940G .
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Κατανόηση της επιλογής βοηθού
Ως διευθυντής, συνδέεστε αυτοµάτως στη δυνατότητα Cisco Unified Communications Manager Assistant, 
εκτός και αν έχει γίνει κατάλληλη διαµόρφωση, ώστε να χρησιµοποιείτε τη δυνατότητα "Φορητότητα 
εσωτερικού" της Cisco.
Για τη διαχείριση των κλήσεών σας, ο βοηθός σας πρέπει να συνδεθεί στην εφαρµογή κονσόλας του Cisco 
Unified Communications Manager Assistant και να παραµείνει συνδεδεµένος. Εάν ο ενεργός βοηθός σας 
αποσυνδεθεί ή διακόψει τη σύνδεση, το Cisco Unified Communications Manager Assistant θα προσπαθήσει 
να σας εκχωρήσει κάποιον άλλο βοηθό.

Προσδιορισµός του ενεργού βοηθού σας
Ο ενεργός βοηθός σας είναι το άτοµο που διαχειρίζεται τις τρέχουσες κλήσεις σας για λογαριασµό σας.
Εάν έχετε πολλούς βοηθούς, ίσως θελήσετε να προσδιορίσετε ποιος βοηθός είναι ενεργός τη δεδοµένη στιγµή. 
Για να τον προσδιορίσετε, πατήστε το κουµπί Υπηρεσίες στο τηλέφωνό σας και επιλέξτε Assistant Service. 
Το στοιχείο 3 προσδιορίζει τον ενεργό βοηθό σας.

Εκχώρηση του προεπιλεγµένου βοηθού σας
Όπου είναι δυνατό, το Cisco Unified Communications Manager Assistant σάς εκχωρεί τον προεπιλεγµένο 
βοηθό, που θα χρησιµεύσει ως ενεργός βοηθός σας. Εάν ο προεπιλεγµένος βοηθός σας δεν είναι διαθέσιµος 
(εκτός λειτουργίας ή αποσυνδεδεµένος), το Cisco Unified Communications Manager Assistant σάς εκχωρεί 
έναν άλλο βοηθό µέχρι ο προεπιλεγµένος βοηθός σας να συνδεθεί ή να αποκαταστήσει τη σύνδεση µε το 
δίκτυο. 
Μπορείτε (εσείς ή ο βοηθός σας) να επιλέξετε τον προεπιλεγµένο βοηθό σας από το παράθυρο "∆ιαµόρφωση 
διευθυντή". Για λεπτοµέρειες, ανατρέξτε στην ενότητα Εκχώρηση προεπιλεγµένου βοηθού σε διευθυντή, 
σελίδα 81.

Αλλαγή βοηθών
Εάν έχετε πολλούς βοηθούς και περισσότεροι από ένας είναι συνδεδεµένοι και σε λειτουργία, µπορείτε να 
παραλείψετε την αυτόµατη επιλογή και να επιλέξετε τον ενεργό βοηθό σας µη αυτόµατα.
Επιλέξτε το στοιχείο 3 από το µενού "Κατάσταση διευθυντή" στο τηλέφωνό σας, για να δείτε µια λίστα µε 
τους διαθέσιµους βοηθούς. Εάν είναι διαθέσιµοι πολλοί βοηθοί, επιλέξτε έναν από αυτούς ως ενεργό βοηθό 
σας. Βγείτε από το µενού όταν τελειώσετε. 

Όταν οι βοηθοί σας δεν είναι διαθέσιµοι
Εάν κανένας βοηθός σας δεν είναι διαθέσιµος, το εικονίδιο "Βοηθός" (τελευταίο εικονίδιο στα αριστερά) στο 
Μενού κατάστασης διευθυντή του τηλεφώνου σας εµφανίζεται διαγεγραµµένο. Η υποστήριξη διαχείρισης των 
κλήσεών σας θα συνεχιστεί µόλις συνδεθεί ένας από τους βοηθούς σας.
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Σχετικά θέµατα
• Έναρξη χρήσης—για διευθυντές, σελίδα 62
• Αναχαίτιση, επαναπροώθηση και µεταβίβαση κλήσεων, σελίδα 69
• Χρήση φιλτραρίσµατος κλήσεων, σελίδα 72
• Χρήση της δυνατότητας ενδοσυνεννόησης για να συνοµιλήσετε µε ένα βοηθό, σελίδα 75
• Σίγαση του κωδωνισµού του τηλεφώνου σας, σελίδα 76

Χρήση του παραθύρου κατάστασης
Για διευθυντές
Εµφανίζεται το Μενού κατάστασης διευθυντή στην οθόνη LCD του τηλεφώνου Cisco Unified IP.
Υπάρχουν δύο περιοχές στο Μενού κατάστασης διευθυντή:
• Περιοχή παρακολούθησης βοηθού—Το πάνω τµήµα του παραθύρου κατάστασης εµφανίζει τον 

αριθµό καλούντος και τη µέχρι τότε διάρκεια της κλήσης την οποία ένας βοηθός διαχειρίζεται για 
λογαριασµό σας. Ανατρέξτε στον Πίν. 9 για λεπτοµέρειες.

• Οι περιοχές "Βοηθός" και "∆υνατότητες" των τηλεφώνων Cisco Unified IP 7940G και 7960G—Το 
µεγαλύτερο τµήµα του παραθύρου κατάστασης εµφανίζει εικονίδια για να δηλώσει την παρουσία του 
ενεργού βοηθού και την κατάσταση ενεργοποίησης των δυνατοτήτων σας. Ανατρέξτε στον Πίν. 10 για 
λεπτοµέρειες.

• Οι περιοχές "Βοηθός" και "∆υνατότητες" των τηλεφώνων Cisco Unified IP 7941G, 7941G-GE, 7961G, 
7961G-GE, 7970G, 7971G-GE—Το µεγαλύτερο τµήµα του παραθύρου κατάστασης εµφανίζει εικονίδια 
για να δηλώσει την παρουσία του ενεργού βοηθού και την κατάσταση ενεργοποίησης των δυνατοτήτων 
σας. Ανατρέξτε στον Πίν. 11 για λεπτοµέρειες.

Πίν. 9 Μηνύµατα παρακολούθησης βοηθού στο Μενού κατάστασης διευθυντή

Μήνυµα Σηµασία
"Παρακολούθηση βοηθού – Ενεργό" Η παρακολούθηση βοηθού είναι ενεργή, αλλά τη δεδοµένη στιγµή 

δεν επαναπροωθούνται στο βοηθό σας συνδεδεµένες ή εισερχόµενες 
κλήσεις.

"Κλήση από", που ακολουθείται 
από τον αριθµό καλούντος

Μια εισερχόµενη κλήση επαναπροωθήθηκε στο βοηθό σας και 
κουδουνίζει τη δεδοµένη στιγµή στο τηλέφωνο του βοηθού σας. 
Τώρα µπορείτε να αναχαιτίσετε την κλήση.

Αριθµός καλούντος και χρονόµετρο Ο βοηθός απάντησε στην εισερχόµενη κλήση. Το χρονόµετρο 
ξεκινά µόλις ο βοηθός απαντήσει (ή διαχειριστεί µε άλλο τρόπο) 
στην κλήση.
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"Παρακολούθηση βοηθού 
– Ανενεργό"

Η παρακολούθηση βοηθού είναι ανενεργή. Για να την 
ενεργοποιήσετε, πατήστε το προγραµµατιζόµενο πλήκτρο Παρακ. 

Φιλτράρισµα ανενεργό Η δυνατότητα φιλτραρίσµατος κλήσεων δεν είναι διαθέσιµη τη 
δεδοµένη στιγµή.

Πίν. 10 Τα εικονίδια "Βοηθός" και "∆υνατότητες" στο Μενού κατάστασης διευθυντή των τηλεφώνων 
Cisco Unified IP 7940G και 7960G

∆υνατότητα Περιγραφή
∆ιαθέσιµος βοηθός Το εικονίδιο βοηθού µοιάζει µε ένα πρόσωπο και βρίσκεται στην 

αριστερή πλευρά του παραθύρου κατάστασης. Το εικονίδιο δηλώνει 
ότι ένας ενεργός βοηθός είναι έτοιµος να λάβει τις κλήσεις σας.

Μη διαθέσιµος βοηθός Το εικονίδιο µη διαθέσιµου βοηθού µοιάζει µε ένα διαγεγραµµένο 
πρόσωπο ∆ηλώνει ότι δεν υπάρχει κανένας διαθέσιµος βοηθός. 
Για να προσδιορίσετε τον ενεργό βοηθό σας, πατήστε το κουµπί 
Υπηρεσίες στο τηλέφωνο Cisco Unified IP και στη συνέχεια επιλέξτε 
Assistant Service.

Ενεργό φιλτράρισµα κλήσεων Ένας κύκλος µε πλέγµα στο εσωτερικό του δηλώνει ότι το φιλτράρισµα 
είναι ενεργό. 

Ανενεργό φιλτράρισµα κλήσεων Ένας κενός κύκλος δηλώνει ότι το φιλτράρισµα είναι ανενεργό. 
Για να ενεργοποιήσετε ή να απενεργοποιήσετε το φίλτρο, επιλέξτε 
την εντολή Φίλτρο από το µενού κατάστασης διευθυντή. Μπορείτε 
να διαµορφώσετε το φιλτράρισµα κλήσεων από την ιστοσελίδα 
"∆ιαµόρφωση διευθυντή".

Ενεργός δυνατότητα 
"Μην ενοχλείτε"

Ένα διαγραµµένο καµπανάκι δηλώνει ότι η δυνατότητα είναι ενεργός 
(ο κωδωνισµός έχει απενεργοποιηθεί).

Πίν. 9 Μηνύµατα παρακολούθησης βοηθού στο Μενού κατάστασης διευθυντή (συνέχεια)

Μήνυµα Σηµασία
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Ανενεργός δυνατότητα 
"Μην ενοχλείτε"

Το καµπανάκι δηλώνει ότι η δυνατότητα είναι ανενεργός 
(ο κωδωνισµός είναι ενεργοποιηµένος).
Για να ενεργοποιήσετε ή να απενεργοποιήσετε τη δυνατότητα 
"Μην ενοχλείτε" και τον κωδωνισµό, πατήστε το προγραµµατιζόµενο 
πλήκτρο DND.

Ενεργός δυνατότητα εκτροπής 
όλων

Ένα βέλος που εκτρέπεται από ένα εµπόδιο δηλώνει ότι η δυνατότητα 
είναι ενεργός (οι κλήσεις εκτρέπονται από το τηλέφωνό σας).

Ανενεργός δυνατότητα εκτροπής 
όλων

Ένα ευθύ βέλος δηλώνει ότι η δυνατότητα είναι ανενεργός 
(οι κλήσεις προωθούνται στο τηλέφωνό σας).
Για να ενεργοποιήσετε/απενεργοποιήσετε τη δυνατότητα εκτροπής 
όλων, πατήστε το προγραµµατιζόµενο πλήκτρο ΕκτΌλων. 
Ο αρχικός προεπιλεγµένος προορισµός αυτής της δυνατότητας είναι 
ο επιλεγµένος βοηθός σας. Μπορείτε να αλλάξετε τον προορισµό από 
την ιστοσελίδα "∆ιαµόρφωση διευθυντή".

Πίν. 11 Εικονίδια "Βοηθός" και "∆υνατότητες" στο Μενού κατάστασης διευθυντή των τηλεφώνων 
Cisco Unified IP 7941G, 7941G-GE, 7961G, 7961G-GE, 7970G και 7971G-GE

∆υνατότητα Περιγραφή
∆ιαθέσιµος βοηθός Το εικονίδιο βοηθού µοιάζει µε ένα πρόσωπο και βρίσκεται στην 

αριστερή πλευρά του παραθύρου κατάστασης. Το εικονίδιο δηλώνει 
ότι ένας ενεργός βοηθός είναι έτοιµος να λάβει τις κλήσεις σας.

Μη διαθέσιµος βοηθός Το εικονίδιο µη διαθέσιµου βοηθού µοιάζει µε ένα διαγεγραµµένο 
πρόσωπο. ∆ηλώνει ότι δεν υπάρχει κανένας διαθέσιµος βοηθός. 
Για να προσδιορίσετε τον ενεργό βοηθό σας, πατήστε το κουµπί 
Υπηρεσίες στο τηλέφωνο Cisco Unified IP και στη συνέχεια επιλέξτε 
Assistant Service.

Πίν. 10 Τα εικονίδια "Βοηθός" και "∆υνατότητες" στο Μενού κατάστασης διευθυντή των τηλεφώνων 
Cisco Unified IP 7940G και 7960G (συνέχεια)

∆υνατότητα Περιγραφή
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Ενεργό φιλτράρισµα κλήσεων Ένα παράθυρο, από το οποίο διέρχεται ένα πράσινο βέλος και 
εκτρέπεται ένα κόκκινο βέλος, δηλώνει ότι το φιλτράρισµα είναι 
ενεργό. 

Ανενεργό φιλτράρισµα κλήσεων Ένα διαγεγραµµένο παράθυρο, από το οποίο διέρχεται ένα πράσινο 
βέλος και εκτρέπεται ένα κόκκινο βέλος, δηλώνει ότι το φιλτράρισµα 
είναι ανενεργό. 
Για να ενεργοποιήσετε ή να απενεργοποιήσετε το φίλτρο, επιλέξτε 
την εντολή Φίλτρο από το µενού κατάστασης διευθυντή. Μπορείτε 
να διαµορφώσετε το φιλτράρισµα κλήσεων από την ιστοσελίδα 
"∆ιαµόρφωση διευθυντή".

Ενεργός δυνατότητα 
"Μην ενοχλείτε"

Ένα διαγραµµένο καµπανάκι δηλώνει ότι η δυνατότητα είναι ενεργός 
(ο κωδωνισµός έχει απενεργοποιηθεί).

Ανενεργός δυνατότητα 
"Μην ενοχλείτε"

Το καµπανάκι δηλώνει ότι η δυνατότητα είναι ανενεργός 
(ο κωδωνισµός είναι ενεργοποιηµένος).
Για να ενεργοποιήσετε ή να απενεργοποιήσετε τη δυνατότητα 
"Μην ενοχλείτε" και τον κωδωνισµό, πατήστε το προγραµµατιζόµενο 
πλήκτρο DND.

Ενεργός δυνατότητα εκτροπής 
όλων

Ένα βέλος που εκτρέπεται από ένα εµπόδιο δηλώνει ότι η δυνατότητα 
είναι ενεργός (οι κλήσεις εκτρέπονται από το τηλέφωνό σας).

Ανενεργός δυνατότητα 
εκτροπής όλων

Ένα διαγεγραµµένο βέλος που εκτρέπεται από ένα εµπόδιο δηλώνει 
ότι η δυνατότητα είναι ανενεργός (οι κλήσεις προωθούνται στο 
τηλέφωνό σας).
Για να ενεργοποιήσετε/απενεργοποιήσετε τη δυνατότητα εκτροπής 
όλων, πατήστε το προγραµµατιζόµενο πλήκτρο ΕκτΌλων. 
Ο αρχικός προεπιλεγµένος προορισµός αυτής της δυνατότητας είναι 
ο επιλεγµένος βοηθός σας. Μπορείτε να αλλάξετε τον προορισµό από 
την ιστοσελίδα "∆ιαµόρφωση διευθυντή".

Πίν. 11 Εικονίδια "Βοηθός" και "∆υνατότητες" στο Μενού κατάστασης διευθυντή των τηλεφώνων 
Cisco Unified IP 7941G, 7941G-GE, 7961G, 7961G-GE, 7970G και 7971G-GE (συνέχεια)

∆υνατότητα Περιγραφή
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Συµβουλές
• Το παράθυρο κατάστασης δεν είναι ορατό όταν χρησιµοποιείτε το τηλέφωνό σας για να πραγµατοποιείτε 

ή να λαµβάνετε κλήσεις.
• Πατήστε το προγραµµατιζόµενο πλήκτρο Παρακ. για να ενεργοποιήσετε ή να απενεργοποιήσετε τη 

δυνατότητα "Παρακολούθηση βοηθού".

Σχετικά θέµατα
• Έναρξη χρήσης—για διευθυντές, σελίδα 62
• Αναχαίτιση, επαναπροώθηση και µεταβίβαση κλήσεων, σελίδα 69
• Χρήση φιλτραρίσµατος κλήσεων, σελίδα 72
• Χρήση της δυνατότητας ενδοσυνεννόησης για να συνοµιλήσετε µε ένα βοηθό, σελίδα 75
• Σίγαση του κωδωνισµού του τηλεφώνου σας, σελίδα 76

Χρήση του µενού κατάστασης διευθυντή στο τηλέφωνό 
σας
Για διευθυντές
Για να ανοίξετε το µενού κατάστασης διευθυντή στο τηλέφωνό σας, πατήστε το κουµπί Υπηρεσίες και 
επιλέξτε Assistant Service. Ο Πίν. 12 περιγράφει τα στοιχεία του µενού κατάστασης διευθυντή και τις 
σχετικές εργασίες.

Σχετικά θέµατα
• Έναρξη χρήσης—για διευθυντές, σελίδα 62
• Αναχαίτιση, επαναπροώθηση και µεταβίβαση κλήσεων, σελίδα 69
• Χρήση φιλτραρίσµατος κλήσεων, σελίδα 72
• Χρήση της δυνατότητας ενδοσυνεννόησης για να συνοµιλήσετε µε ένα βοηθό, σελίδα 75
• Σίγαση του κωδωνισµού του τηλεφώνου σας, σελίδα 76

Πίν. 12 Στοιχεία του µενού κατάστασης διευθυντή και σχετικές εργασίες

Στοιχείο του µενού 
κατάστασης διευθυντή

Λειτουργία

1 Φίλτρο Ενεργοποιεί και απενεργοποιεί το φιλτράρισµα 
κλήσεων.

2 Λειτουργία φίλτρου Πραγµατοποιεί εναλλαγή µεταξύ των φίλτρων 
συµπερίληψης και αποκλεισµού.

3 Βοηθός Εµφανίζει τον ενεργό βοηθό σας και τους άλλους 
διαθέσιµους βοηθούς.
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∆ιαµόρφωση Τόνου προειδοποίησης για τις εισερχόµενες 
κλήσεις
Οι εισερχόµενες κλήσεις εµφανίζονται στην οθόνη του τηλεφώνου του διευθυντή, αλλά κουδουνίζουν µόνο 
στο τηλέφωνο του βοηθού. 

∆ιαδικασία
Για να προσθέσετε µια ηχητική προειδοποίηση στις εισερχόµενες κλήσεις του τηλεφώνου του διευθυντή, 
ακολουθήστε τα παρακάτω βήµατα:

Βήµα 1 Πατήστε το κουµπί Υπηρεσίες.
Βήµα 2 Επιλέξτε και ορίστε τον Τόνο προειδοποίησης. 
Βήµα 3 Ορίστε τον Τόνο προειδοποίησης σε Ενεργός.

Ο τόνος θα ηχεί µία φορά σε κάθε κλήση.

Ο τόνος προειδοποίησης δεν αναπαράγεται για τις εισερχόµενες κλήσεις όταν:
• Ο τόνος προειδοποίησης του τηλεφώνου σας έχει απενεργοποιηθεί από το τηλέφωνο του βοηθού ή από 

την κονσόλα βοηθού.
• Η δυνατότητα παρακολούθησης βοηθού είναι ανενεργή.
• Μπορείτε να ρυθµίσετε τις κλήσεις, ώστε να επαναπροωθούνται αυτόµατα στο βοηθό σας.

Αναχαίτιση, επαναπροώθηση και µεταβίβαση 
κλήσεων
Για διευθυντές
Μπορείτε να χρησιµοποιείτε τα προγραµµατιζόµενα πλήκτρα του Cisco Unified Communications Manager 
Assistant στο τηλέφωνό σας για να αναχαιτίζετε, να επαναπροωθείτε, να µεταβιβάζετε και να διαχειρίζεστε 
µε άλλους τρόπους µια ενεργό κλήση. 
Η ενότητα αυτή καλύπτει τα ακόλουθα θέµατα:
• Πώς να αναχαιτίσετε µια κλήση που κουδουνίζει στο τηλέφωνο του βοηθού, σελίδα 70
• Άµεση επαναπροώθηση εισερχόµενης κλήσης σε άλλον αριθµό, σελίδα 70
• Επαναπροώθηση όλων των κλήσεων σε άλλον αριθµό, σελίδα 71
• Μεταβίβαση κλήσης στην υπηρεσία φωνητικών µηνυµάτων, σελίδα 72
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Πώς να αναχαιτίσετε µια κλήση που κουδουνίζει στο 
τηλέφωνο του βοηθού
Για διευθυντές
Πατήστε το προγραµµατιζόµενο πλήκτρο Αναχαίτ στο τηλέφωνο Cisco Unified IP για να αναχαιτίσετε µια 
κλήση που κουδουνίζει στο τηλέφωνο του βοηθού σας και να επαναπροωθήσετε την κλήση στο δικό σας 
τηλέφωνο. 
Για να αναχαιτίσετε επιτυχώς την κλήση, πρέπει να πιέσετε το προγραµµατιζόµενο πλήκτρο "Αναχαίτ" 
προτού απαντήσει στην κλήση ο βοηθός σας. ∆εν µπορείτε να αναχαιτίσετε ήδη συνδεδεµένες κλήσεις.

Συµβουλή  Όταν µια κλήση που προορίζεται για εσάς κουδουνίζει στο τηλέφωνο του βοηθού σας, 
το κείµενο "Κλήση από" και ο αριθµός του καλούντος εµφανίζονται στο τµήµα 
"Παρακολούθηση βοηθού" του παραθύρου κατάστασης στο τηλέφωνό σας. 

Σχετικά θέµατα
• Έναρξη χρήσης—για διευθυντές, σελίδα 62
• Αναχαίτιση, επαναπροώθηση και µεταβίβαση κλήσεων, σελίδα 69
• Χρήση φιλτραρίσµατος κλήσεων, σελίδα 72
• Χρήση της δυνατότητας ενδοσυνεννόησης για να συνοµιλήσετε µε ένα βοηθό, σελίδα 75
• Σίγαση του κωδωνισµού του τηλεφώνου σας, σελίδα 76

Άµεση επαναπροώθηση εισερχόµενης κλήσης σε άλλον 
αριθµό
Για διευθυντές
Πατήστε το προγραµµατιζόµενο πλήκτρο Επαναπροώθηση για να επαναπροωθήσετε µια κλήση που 
κουδουνίζει, µια συνδεδεµένη κλήση ή µια κλήση σε κράτηση από το τηλέφωνό σας σε ένα άλλο τηλέφωνο.
Από προεπιλογή, η δυνατότητα επαναπροώθησης επαναπροωθεί τις κλήσεις στο βοηθό που επιλέξατε. 
Ωστόσο, είτε εσείς είτε ο βοηθός σας µπορείτε να αντικαταστήσετε τον προορισµό εκτροπής µε οποιονδήποτε 
αριθµό τηλεφώνου. 

Συµβουλές
• Εάν ο βοηθός σας είναι ο επιλεγµένος προορισµός εκτροπής και εάν η δυνατότητα παρακολούθησης 

βοηθού είναι ενεργός, µπορείτε να επιβεβαιώσετε την επαναπροώθηση της κλήσης στο βοηθό σας, 
κοιτάζοντας το παράθυρο κατάστασης στην οθόνη LCD.

• Οι δυνατότητες επαναπροώθησης και εκτροπής όλων έχουν τον ίδιο προορισµό εκτροπής. Είτε εσείς είτε 
ο βοηθός σας µπορείτε να αλλάξετε αυτόν τον προορισµό από το παράθυρο "∆ιαµόρφωση διευθυντή". 
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Σχετικά θέµατα
• Έναρξη χρήσης—για διευθυντές, σελίδα 62
• Αναχαίτιση, επαναπροώθηση και µεταβίβαση κλήσεων, σελίδα 69
• Χρήση φιλτραρίσµατος κλήσεων, σελίδα 72
• Χρήση της δυνατότητας ενδοσυνεννόησης για να συνοµιλήσετε µε ένα βοηθό, σελίδα 75
• ∆ιαµόρφωση του προορισµού εκτροπής για ένα διευθυντή, σελίδα 82

Επαναπροώθηση όλων των κλήσεων σε άλλον αριθµό
Για διευθυντές
Για να ενεργοποιήσετε ή να απενεργοποιήσετε τη δυνατότητα εκτροπής όλων (ΕκτΌλων), πατήστε το 
προγραµµατιζόµενο πλήκτρο ΕκτΌλων. Όταν είναι ενεργός αυτή η δυνατότητα, οι εισερχόµενες κλήσεις 
σας ανακατευθύνονται σε ένα άλλο τηλέφωνο.
Σε αντίθεση µε την επαναπροώθηση, την οποία ενεργοποιείτε ανά κλήση, η Εκτροπή όλων σάς επιτρέπει 
να επαναπροωθείτε όλες τις µελλοντικές εισερχόµενες κλήσεις µέχρι να απενεργοποιήσετε και πάλι τη 
δυνατότητα.
Από προεπιλογή, ο προορισµός εκτροπής όλων είναι ο επιλεγµένος σας βοηθός. Ωστόσο, είτε εσείς είτε ο 
βοηθός σας µπορείτε να αντικαταστήσετε τον προορισµό εκτροπής µε οποιονδήποτε αριθµό τηλεφώνου. Για 
παράδειγµα, εάν σκοπεύετε να λείψετε από το γραφείο, αλλά θέλετε να λάβετε τις κλήσεις σας, µπορείτε να 
ορίσετε ως προορισµό τη δυνατότητα εκτροπής όλων των κλήσεων τον αριθµό του κινητού σας τηλεφώνου.

Συµβουλές
• Ένα εικονίδιο στο παράθυρο κατάστασης του Μενού κατάστασης διευθυντή δηλώνει αν η δυνατότητα 

εκτροπής όλων είναι ενεργός ή ανενεργός. Ένα βέλος που εκτρέπεται δηλώνει ότι η δυνατότητα είναι 
ενεργός, ενώ ένα ευθύ βέλος δηλώνει ότι η δυνατότητα είναι ανενεργός.

• Η δυνατότητα εκτροπής όλων των κλήσεων ισχύει για όλες τις γραµµές σας και µπορεί να τη διαχειριστεί 
ο βοηθός σας. Ωστόσο, δεν είναι δυνατή η επαναπροώθηση των εισερχόµενων κλήσεων που λαµβάνετε 
σε µια προσωπική γραµµή στην οποία δεν έχει πρόσβαση ο βοηθός σας, ούτε και σε µια γραµµή 
ενδοσυνεννόησης.

• Οι δυνατότητες εκτροπής όλων και επαναπροώθησης έχουν τον ίδιο προορισµό εκτροπής. Είτε εσείς είτε 
ο βοηθός σας µπορείτε να αλλάξετε αυτόν τον προορισµό από το παράθυρο "∆ιαµόρφωση διευθυντή". 

• Εάν έχετε ενεργοποιήσει τόσο τη δυνατότητα φιλτραρίσµατος κλήσεων, όσο και τη δυνατότητα εκτροπής 
όλων, το Cisco Unified Communications Manager Assistant εφαρµόζει το φιλτράρισµα κλήσεων πρώτα 
στις εισερχόµενες κλήσεις. Το φιλτράρισµα κλήσεων προωθεί την κλήση σε εσάς ή στο βοηθό σας 
(ανάλογα µε τις ρυθµίσεις του φίλτρου). Στη συνέχεια, το Cisco Unified Communications Manager 
Assistant εφαρµόζει τη δυνατότητα εκτροπής όλων σε εκείνες τις κλήσεις που έχουν προωθηθεί σε εσάς 
µέσω φιλτραρίσµατος. Η δυνατότητα εκτροπής όλων επαναπροωθεί αυτές τις κλήσεις στον προορισµό 
εκτροπής όλων.

• Εάν διαµορφώσετε τη δυνατότητα προώθησης όλων των κλήσεων στο τηλέφωνό σας, όλες οι 
εισερχόµενες κλήσεις θα προωθούνται στον αριθµό προώθησης κλήσεων που έχετε επιλέξει. Οι κλήσεις 
σας δεν θα φιλτράρονται από το βοηθό σας και δεν θα επαναπροωθούνται στον προορισµό εκτροπής. 
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Σχετικά θέµατα
• Έναρξη χρήσης—για διευθυντές, σελίδα 62
• Αναχαίτιση, επαναπροώθηση και µεταβίβαση κλήσεων, σελίδα 69
• Χρήση φιλτραρίσµατος κλήσεων, σελίδα 72
• Χρήση της δυνατότητας ενδοσυνεννόησης για να συνοµιλήσετε µε ένα βοηθό, σελίδα 75
• ∆ιαµόρφωση του προορισµού εκτροπής για ένα διευθυντή, σελίδα 82

Μεταβίβαση κλήσης στην υπηρεσία φωνητικών 
µηνυµάτων
Για διευθυντές
Πατήστε το προγραµµατιζόµενο πλήκτρο Πρθ.Α/Τ για να στείλετε αµέσως στην υπηρεσία φωνητικών 
µηνυµάτων µια κλήση από το τηλέφωνό σας. Μπορείτε να µεταβιβάσετε στην υπηρεσία φωνητικών 
µηνυµάτων µια κλήση που έχει τεθεί σε κράτηση.

Σχετικά θέµατα
• Έναρξη χρήσης—για διευθυντές, σελίδα 62
• Αναχαίτιση, επαναπροώθηση και µεταβίβαση κλήσεων, σελίδα 69
• Χρήση φιλτραρίσµατος κλήσεων, σελίδα 72
• Χρήση της δυνατότητας ενδοσυνεννόησης για να συνοµιλήσετε µε ένα βοηθό, σελίδα 75
• Σίγαση του κωδωνισµού του τηλεφώνου σας, σελίδα 76

Χρήση φιλτραρίσµατος κλήσεων
Για διευθυντές
Το φιλτράρισµα κλήσεων επαναπροωθεί επιλεκτικά τις εισερχόµενες κλήσεις σας στο βοηθό σας, µε βάση 
τον αριθµό καλούντος και τις ακόλουθες διαµορφώσεις και ρυθµίσεις:
• Λειτουργία φίλτρου
• Λίστες φίλτρων
• Ενεργός/ανενεργός κατάσταση φίλτρου
Ο Πίν. 13 παρέχει λεπτοµέρειες για καθεµία από αυτές τις ρυθµίσεις φίλτρων.

Σηµείωση Οι αρχικές προεπιλεγµένες ρυθµίσεις είναι τέτοιες, ώστε το φιλτράρισµα συµπερίληψης 
κλήσεων να είναι ενεργό και οι λίστες φίλτρων να είναι κενές. Εποµένως, όλες οι εισερχόµενες 
κλήσεις σας επαναπροωθούνται στο βοηθό σας. Για την προσαρµογή του φιλτραρίσµατος, 
ανατρέξτε στην ενότητα Πώς να δηµιουργήσετε λίστες φίλτρων για ένα διευθυντή, σελίδα 83.
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Προκειµένου να µπορεί ο βοηθός σας να χειρίζεται τις κλήσεις σας, θα πρέπει η δυνατότητα φιλτραρίσµατος 
κλήσεων να είναι ενεργός. Αν έχετε ενεργοποιήσει τόσο τη δυνατότητα φιλτραρίσµατος κλήσεων, όσο και 
τη δυνατότητα εκτροπής όλων (ΕκτΌλων), το Cisco Unified Communications Manager Assistant εφαρµόζει 
πρώτα το φιλτράρισµα κλήσεων στις εισερχόµενες κλήσεις. Το φιλτράρισµα κλήσεων προωθεί την κλήση 
σε εσάς ή στο βοηθό σας (ανάλογα µε τις ρυθµίσεις του φίλτρου). Στη συνέχεια, το Cisco Unified 
Communications Manager Assistant εφαρµόζει τη δυνατότητα εκτροπής όλων σε εκείνες τις κλήσεις που 
έχουν προωθηθεί σε εσάς µέσω φιλτραρίσµατος. Η δυνατότητα εκτροπής όλων επαναπροωθεί αυτές τις 
κλήσεις στον προορισµό εκτροπής όλων.
Για παράδειγµα, µπορείτε να ρυθµίσετε ένα φίλτρο συµπερίληψης για να λαµβάνετε µόνο κλήσεις από τα 
µέλη της οικογένειάς σας. Όλες οι άλλες κλήσεις θα διεκπεραιώνονται από το βοηθό σας. Αν σκοπεύετε 
να λείψετε από το γραφείο σας, µπορείτε να ορίσετε ως προορισµό για την εκτροπή όλων των κλήσεων 
τον αριθµό του κινητού σας τηλεφώνου, να ενεργοποιήσετε τη δυνατότητα εκτροπής όλων και να λαµβάνετε 
τις κλήσεις από τα µέλη της οικογένειάς σας στο κινητό σας τηλέφωνο. Ο βοηθός σας θα εξακολουθεί να 
λαµβάνει όλες τις άλλες κλήσεις.

Σηµείωση Όταν διαµορφώσετε τη δυνατότητα προώθησης όλων των κλήσεων στο τηλέφωνό σας, όλες 
οι εισερχόµενες κλήσεις θα προωθούνται στον αριθµό προώθησης κλήσεων που έχετε 
επιλέξει. Οι κλήσεις σας δεν θα φιλτράρονται από το βοηθό σας και δεν θα επαναπροωθούνται 
στον προορισµό εκτροπής. 

Πίν. 13 Ρυθµίσεις φιλτραρίσµατος κλήσεων

Ρύθµιση Σκοπός Πού θα την βρείτε Σηµειώσεις
Λειτουργία 
φίλτρου

Χρησιµοποιήστε τη ρύθµιση λειτουργίας 
φίλτρου για εναλλαγή µεταξύ των λιστών 
φίλτρων συµπερίληψης και αποκλεισµού.
Φιλτράρισµα συµπερίληψης—Σε αυτή 
τη λειτουργία, το Cisco Unified 
Communications Manager Assistant προωθεί 
τις εισερχόµενες κλήσεις που συµπίπτουν 
µε τους αριθµούς της λίστας φίλτρων 
συµπερίληψης σε εσάς. Οι υπόλοιπες κλήσεις 
επαναπροωθούνται στο βοηθό σας.
Φιλτράρισµα αποκλεισµού—Σε αυτή τη 
λειτουργία, το Cisco Unified 
Communications Manager Assistant 
επαναπροωθεί τις εισερχόµενες κλήσεις που 
συµπίπτουν µε τους αριθµούς της λίστας 
φίλτρων αποκλεισµού στο βοηθό σας. 
Οι υπόλοιπες κλήσεις προωθούνται σε εσάς. 

Ενεργοποιήστε τις λίστες 
φίλτρων συµπερίληψης ή 
αποκλεισµού από το µενού 
κατάστασης διευθυντή 
στην οθόνη LCD του 
τηλεφώνου σας.

Από προεπιλογή, 
το φίλτρο 
συµπερίληψης 
είναι ενεργό.
Οι βοηθοί 
µπορούν να 
ελέγχουν για 
λογαριασµό σας 
τη λειτουργία 
φίλτρου από 
την εφαρµογή 
Assistant 
Console.



 

Συµβουλή
• Το εικονίδιο κύκλου στο µενού κατάστασης διευθυντή δηλώνει κατά πόσο η δυνατότητα φιλτραρίσµατος 

κλήσεων είναι ενεργός ή ανενεργός. Ένας κύκλος µε πλέγµα στο εσωτερικό του δηλώνει ότι το 
φιλτράρισµα είναι ενεργό. Ένας κενός κύκλος δηλώνει ότι το φιλτράρισµα είναι ανενεργό. 

Σχετικά θέµατα
• Έναρξη χρήσης—για διευθυντές, σελίδα 62
• Αναχαίτιση, επαναπροώθηση και µεταβίβαση κλήσεων, σελίδα 69
• Χρήση της δυνατότητας ενδοσυνεννόησης για να συνοµιλήσετε µε ένα βοηθό, σελίδα 75
• Πώς να δηµιουργήσετε λίστες φίλτρων για ένα διευθυντή, σελίδα 83

Λίστες 
φίλτρων

Οι λίστες φίλτρων αποτελούνται από έναν 
ή περισσότερους αριθµούς τηλεφώνου 
(είτε ολόκληρους είτε ένα µέρος τους). 
Όταν λαµβάνετε µια νέα κλήση και το 
φιλτράρισµα είναι ενεργό, το Cisco Unified 
Communications Manager Assistant 
συγκρίνει τον αριθµό καλούντος µε τους 
αριθµούς στην ενεργό λίστα σας. Ανάλογα µε 
το αν οι αριθµοί συµπίπτουν και µε το ποιο 
φίλτρο είναι ενεργό (συµπερίληψης 
ή αποκλεισµού), το Cisco Unified 
Communications Manager Assistant 
δροµολογεί την κλήση σε εσάς ή στο 
βοηθό σας.

∆ηµιουργήστε λίστες 
φίλτρων από το παράθυρο 
"∆ιαµόρφωση διευθυντή". 
Επιλέξτε την καρτέλα 
φίλτρου συµπερίληψης 
ή αποκλεισµού.

Ο βοηθός σας 
µπορεί να ορίσει 
λίστες φίλτρων 
για εσάς. Από 
προεπιλογή, οι 
λίστες φίλτρων 
είναι κενές.

Ενεργός/
ανενεργός 
κατάσταση 
φίλτρου

Η ρύθµιση ενεργού/ανενεργού κατάστασης 
φίλτρου ενεργοποιεί ή απενεργοποιεί το 
φιλτράρισµα κλήσεων.
Όταν η δυνατότητα είναι ενεργός, όλες οι 
εισερχόµενες κλήσεις σας αναχαιτίζονται και 
επαναπροωθούνται σύµφωνα µε τις 
ρυθµίσεις φίλτρων.

Ενεργοποιήστε ή 
απενεργοποιήστε το 
φιλτράρισµα από το µενού 
κατάστασης διευθυντή 
στην οθόνη LCD του 
τηλεφώνου σας. Πατήστε 
το κουµπί Υπηρεσίες και 
επιλέξτε την υπηρεσία 
Assistant Service και στη 
συνέχεια επιλέξτε Φίλτρο.

Από προεπιλογή, 
το φίλτρο είναι 
ενεργό.

Πίν. 13 Ρυθµίσεις φιλτραρίσµατος κλήσεων (συνέχεια)

Ρύθµιση Σκοπός Πού θα την βρείτε Σηµειώσεις
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Χρήση της δυνατότητας ενδοσυνεννόησης για να 
συνοµιλήσετε µε ένα βοηθό
Η δυνατότητα ενδοσυνεννόησης, η οποία είναι προαιρετική, σας επιτρέπει να µιλήσετε στο βοηθό σας σε µια 
γραµµή ενδοσυνεννόησης. Η δυνατότητα αυτή διαµορφώνεται από το διαχειριστή του συστήµατός σας.

Σηµείωση Αν δεν είναι διαθέσιµη η δυνατότητα ενδοσυνεννόησης στο τηλέφωνό σας, επικοινωνήστε µε 
το διαχειριστή του συστήµατός σας.

Τηλέφωνα Cisco Unified IP 7941G, 7941G-GE, 7961G, 7961G-GE, 7970G και 7971G-GE

Για να πραγµατοποιήσετε µια κλήση ενδοσυνεννόησης στο τηλέφωνό σας Cisco Unified IP, πατήστε το 
κουµπί µνήµης Ενδοσυνεννόηση που αντιστοιχεί στο βοηθό σας. 
Όταν πραγµατοποιείτε µια κλήση ενδοσυνεννόησης, το σύστηµα ανοιχτής ακρόασης του βοηθού σας 
απαντάει αυτόµατα. Στη συνέχεια, µπορείτε να συνοµιλήσετε µέσω του συστήµατος ανοικτής ακρόασης, των 
ακουστικών-µικροφώνου ή του ακουστικού του τηλεφώνου. Για να σας µιλήσει, ο βοηθός πρέπει να πιέσει 
το κουµπί Ενδοσυνεννόηση στο τηλέφωνο του βοηθού.
Για να τερµατίσετε την κλήση ενδοσυνεννόησης, κατεβάστε το ακουστικό του τηλεφώνου 
(ή πατήστε το κουµπί µεγαφώνου ή ακουστικών-µικροφώνου).
Όταν πραγµατοποιείτε µια κλήση ενδοσυνεννόησης σε λειτουργία γραµµής µεσολάβησης, υπάρχουν πολλές 
πιθανές εκδοχές:
• Αν έχει διαµορφωθεί ένας προεπιλεγµένος βοηθός και είναι διαθέσιµος, αυτός ο βοηθός είναι ο 

προορισµός της κλήσης σας.
• Αν έχει διαµορφωθεί ένας προεπιλεγµένος βοηθός, αλλά δεν είναι διαθέσιµος, ο επόµενος διαθέσιµος 

βοηθός γίνεται ο προορισµός της κλήσης σας.
• Αν έχει διαµορφωθεί ένας προεπιλεγµένος βοηθός, αλλά δεν είναι διαθέσιµος, και δεν υπάρχει κανένας 

ενεργός βοηθός κατά τη σύνδεσή σας, τότε ο προεπιλεγµένος βοηθός παραµένει προορισµός της κλήσης 
ενδοσυνεννόησης. 

• Αν ένας προεπιλεγµένος βοηθός δεν είναι διαθέσιµος, ο τρέχων ενεργός βοηθός γίνεται ο προορισµός 
της κλήσης σας. 

• Αν ένας προεπιλεγµένος βοηθός δεν έχει διαµορφωθεί και ο τρέχων ενεργός βοηθός είναι εκτός 
λειτουργίας κατά τη σύνδεσή σας, συµβαίνει µία από τις παρακάτω περιπτώσεις: 
– Ο επόµενος διαθέσιµος βοηθός γίνεται προορισµός της κλήσης ενδοσυνεννόησης. 
– Αν δεν υπάρχει κανένας διαθέσιµος βοηθός, ο βοηθός που είναι εκτός λειτουργίας παραµένει 

προορισµός της κλήσης σας.
• Αν ένας προεπιλεγµένος βοηθός δεν έχει διαµορφωθεί και δεν υπάρχει κανένας ενεργός βοηθός 

κατά τη σύνδεσή σας, τότε δεν υπάρχει προορισµός για την κλήση ενδοσυνεννόησης.
Cisco Unified Communications Manager Assistant 75



 

Τηλέφωνα Cisco Unified IP 7940G και 7960G
Για να πραγµατοποιήσετε µια κλήση ενδοσυνεννόησης στο τηλέφωνό σας Cisco Unified IP, πατήστε 
το κουµπί µνήµης Ενδοσυνεννόηση που αντιστοιχεί στο βοηθό σας.
Αν ο βοηθός σας δεν είναι απασχοληµένος σε άλλη κλήση, όταν πραγµατοποιείτε µια κλήση 
ενδοσυνεννόησης, το δικό σας σύστηµα ανοικτής ακρόασης και το σύστηµα ανοιχτής ακρόασης του βοηθού 
σας ανοίγουν ταυτόχρονα. Έτσι, µπορείτε να συνοµιλήσετε µέσω του συστήµατος ανοικτής ακρόασης, των 
ακουστικών-µικροφώνου ή του ακουστικού του τηλεφώνου. Το ίδιο ισχύει και όταν ο βοηθός σας 
πραγµατοποιεί µια κλήση ενδοσυνεννόησης προς εσάς.
Εάν ο βοηθός σας είναι απασχοληµένος σε µια άλλη κλήση, όταν πραγµατοποιείτε µια κλήση 
ενδοσυνεννόησης, η κλήση ενδοσυνεννόησης κουδουνίζει στο τηλέφωνο του βοηθού και πρέπει να απαντηθεί 
µε µη αυτόµατο τρόπο. Το ίδιο ισχύει εάν ο βοηθός σας πραγµατοποιήσει µια κλήση ενδοσυνεννόησης προς 
εσάς ενώ είστε απασχοληµένοι σε µια άλλη κλήση.
Για να τερµατίσετε την κλήση ενδοσυνεννόησης, κατεβάστε το ακουστικό του τηλεφώνου (ή πατήστε το 
κουµπί µεγαφώνου ή ακουστικών-µικροφώνου).

Σχετικά θέµατα
• Έναρξη χρήσης—για διευθυντές, σελίδα 62
• Αναχαίτιση, επαναπροώθηση και µεταβίβαση κλήσεων, σελίδα 69
• Χρήση φιλτραρίσµατος κλήσεων, σελίδα 72
• Σίγαση του κωδωνισµού του τηλεφώνου σας, σελίδα 76

Σίγαση του κωδωνισµού του τηλεφώνου σας
Για διευθυντές
Προκειµένου να σιγάσετε τον κωδωνισµό στο τηλέφωνό σας, πατήστε το προγραµµατιζόµενο πλήκτρο DND 
για να ενεργοποιήσετε ή να απενεργοποιήσετε τη δυνατότητα "Μην ενοχλείτε". 

Σηµείωση Αν η δυνατότητα DND δεν είναι διαθέσιµη στο τηλέφωνό σας, επικοινωνήστε µε το 
διαχειριστή του συστήµατός σας.

Όταν είναι ενεργός αυτή η δυνατότητα, απενεργοποιείται ο κωδωνισµός του τηλεφώνου Cisco Unified IP. 
Η δυνατότητα DND απενεργοποιεί τον κωδωνισµό για όλες τις γραµµές του τηλεφώνου. 

Σηµείωση Η ενδοσυνεννόηση δεν επηρεάζεται από τη δυνατότητα DND.
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Η δυνατότητα "Μην ενοχλείτε" απεικονίζεται µε ένα καµπανάκι στο µενού κατάστασης διευθυντή στην 
οθόνη LCD του τηλεφώνου Cisco Unified IP . Το διαγεγραµµένο καµπανάκι δηλώνει ότι η δυνατότητα είναι 
ενεργοποιηµένη και ότι ο κωδωνισµός έχει απενεργοποιηθεί στο τηλέφωνό σας. Το τηλέφωνο του βοηθού σας 
θα εξακολουθεί να κουδουνίζει. Το καµπανάκι δηλώνει ότι η δυνατότητα είναι απενεργοποιηµένη και ότι 
ο κωδωνισµός είναι ενεργός.
Η αρχική προεπιλεγµένη ρύθµιση είναι ανενεργό. 

Συµβουλή
• Η δυνατότητα αυτή δεν επηρεάζει το φιλτράρισµα κλήσεων.

Σχετικά θέµατα
• Έναρξη χρήσης—για διευθυντές, σελίδα 62
• Αναχαίτιση, επαναπροώθηση και µεταβίβαση κλήσεων, σελίδα 69
• Χρήση φιλτραρίσµατος κλήσεων, σελίδα 72
• Χρήση της δυνατότητας ενδοσυνεννόησης για να συνοµιλήσετε µε ένα βοηθό, σελίδα 75
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Πώς να διαµορφώσετε τις δυνατότητες 
διευθυντή

Τόσο οι διευθυντές, όσο και οι βοηθοί, µπορούν να τροποποιούν τις προτιµήσεις διευθυντή από το παράθυρο 
"∆ιαµόρφωση διευθυντή". Οι διευθυντές µπορούν να αποκτούν πρόσβαση σε αυτό το παράθυρο από µια 
τοποθεσία Web, ενώ οι βοηθοί από την εφαρµογή Assistant Console. 
Ο διαχειριστής του συστήµατος επέλεξε να διαµορφώσει το Cisco Unified Communications Manager 
Assistant σε λειτουργία κοινόχρηστης γραµµής ή σε λειτουργία γραµµής µεσολάβησης. Εάν ο διαχειριστής 
του συστήµατος έχει διαµορφώσει το Cisco Unified Communications Manager Assistant σε λειτουργία 
γραµµής µεσολάβησης, θα µπορείτε να αντιστοιχίσετε έναν προεπιλεγµένο βοηθό, να διαµορφώσετε έναν 
προορισµό εκτροπής και να δηµιουργήσετε λίστες φίλτρων. Εάν ο διαχειριστής του συστήµατος έχει 
διαµορφώσει το Cisco Unified Communications Manager Assistant σε λειτουργία κοινόχρηστης γραµµής, 
θα µπορείτε µόνο να διαµορφώσετε έναν προορισµό εκτροπής. Στη λειτουργία κοινόχρηστης γραµµής, δεν 
θα µπορείτε να αντιστοιχίσετε έναν προεπιλεγµένο βοηθό ούτε να διαµορφώσετε φίλτρα, ώστε να µπορείτε 
να φιλτράρετε τις κλήσεις που απευθύνονται σε έναν βοηθό. 
Οι αρχικές προεπιλεγµένες ρυθµίσεις επιτρέπουν στους διευθυντές να χρησιµοποιούν το Cisco Unified 
Communications Manager Assistant χωρίς να διαµορφώσουν πρώτα τις προτιµήσεις τους.

Σχετικά θέµατα
• Περιγραφή της λειτουργίας κοινόχρηστης γραµµής και της λειτουργίας γραµµής µεσολάβησης, σελίδα 1
• Πρόσβαση στη διαµόρφωση διευθυντή, σελίδα 79
• Εκχώρηση προεπιλεγµένου βοηθού σε διευθυντή, σελίδα 81
• ∆ιαµόρφωση του προορισµού εκτροπής για ένα διευθυντή, σελίδα 82
• Πώς να δηµιουργήσετε λίστες φίλτρων για ένα διευθυντή, σελίδα 83

Πρόσβαση στη διαµόρφωση διευθυντή
Ανατρέξτε σε ένα από τα ακόλουθα θέµατα:
• Για διευθυντές—Πρόσβαση στη διαµόρφωση διευθυντή, σελίδα 80
• Για βοηθούς—Πρόσβαση στη διαµόρφωση διευθυντή, σελίδα 81
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Για διευθυντές—Πρόσβαση στη διαµόρφωση διευθυντή
Οι διευθυντές έχουν πρόσβαση στη σελίδα διαµόρφωσης διευθυντή µέσω µιας τοποθεσίας Web. Μπορείτε να 
µάθετε τη διεύθυνση URL από το διαχειριστή του συστήµατός σας. 

∆ιαδικασία 

Βήµα 1 Σε έναν υπολογιστή µε Microsoft Windows 2000 ή νεότερη έκδοση, ανοίξτε το πρόγραµµα 
περιήγησης Microsoft Internet Explorer (Microsoft IE).
Η έκδοση του προγράµµατος περιήγησης πρέπει να είναι 5.5 ή νεότερη.

Βήµα 2 Ανοίξτε τη διεύθυνση URL που σας έδωσε ο διαχειριστής του συστήµατός σας. Η διεύθυνση URL 
θα πρέπει να έχει την εξής µορφή: http://<ip-address>/ma/desktop/maLogin.jsp
Ένα αναδυόµενο παράθυρο θα σας ρωτήσει αν θέλετε να εγκαταστήσετε το λογισµικό Cisco Unified 
Communications Manager Assistant.

Βήµα 3 Κάντε κλικ στο πλαίσιο ελέγχου για να δηλώσετε ότι συµφωνείτε µε τα εξής: "Να θεωρείται 
πάντοτε αξιόπιστο το περιεχόµενο από τη Cisco Systems Inc.". Στη συνέχεια, κάντε κλικ στο 
κουµπί Ναι.
Εµφανίζεται η σελίδα σύνδεσης.

Βήµα 4 Εισαγάγετε το όνοµα χρήστη και τον κωδικό πρόσβασης (όπως σας παρέχονται από το διαχειριστή 
του συστήµατός σας) και κάντε κλικ στο κουµπί Είσοδος.
Εµφανίζεται το παράθυρο "∆ιαµόρφωση διευθυντή". 

Βήµα 5 Όταν είστε έτοιµοι να τερµατίσετε τη σύνδεση, κλείστε το παράθυρο του προγράµµατος περιήγησης. 
Αν χρειάζεται, επαναλάβετε το Βήµα 3.

Σχετικά θέµατα
• Εκχώρηση προεπιλεγµένου βοηθού σε διευθυντή, σελίδα 81
• ∆ιαµόρφωση του προορισµού εκτροπής για ένα διευθυντή, σελίδα 82
• Πώς να δηµιουργήσετε λίστες φίλτρων για ένα διευθυντή, σελίδα 83
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Για βοηθούς—Πρόσβαση στη διαµόρφωση διευθυντή
Οι βοηθοί µπορούν να αποκτούν πρόσβαση στο παράθυρο "∆ιαµόρφωση διευθυντή" από την εφαρµογή 
Assistant Console. 
Για να αποκτήσετε πρόσβαση στο παράθυρο για έναν συγκεκριµένο διευθυντή, κάντε δεξί κλικ σε 
οποιοδήποτε σηµείο της γραµµής αυτού του διευθυντή στον πίνακα "Οι διευθυντές µου" της εφαρµογής 
Assistant Console. Στη συνέχεια, επιλέξτε την εντολή ∆ιαµόρφωση από το αναδυόµενο µενού.
Για να αποκτήσετε πρόσβαση στο παράθυρο για όλους τους διευθυντές σας, επιλέξτε ∆ιευθυντής > 
∆ιαµόρφωση από τη γραµµή µενού. Αν χρειαστεί, επιλέξτε το διευθυντή του οποίου θέλετε να 
διαµορφώσετε τις δυνατότητες από την αναπτυσσόµενη λίστα "∆ιευθυντής".

Σχετικά θέµατα
• Εκχώρηση προεπιλεγµένου βοηθού σε διευθυντή, σελίδα 81
• ∆ιαµόρφωση του προορισµού εκτροπής για ένα διευθυντή, σελίδα 82
• Πώς να δηµιουργήσετε λίστες φίλτρων για ένα διευθυντή, σελίδα 83

Εκχώρηση προεπιλεγµένου βοηθού σε διευθυντή
Μπορείτε να αναγνωρίσετε έναν από τους διαµορφωµένους βοηθούς ενός διευθυντή ως προεπιλεγµένο βοηθό.
Όποτε είναι δυνατό, το Cisco Unified Communications Manager Assistant εκχωρεί τον προεπιλεγµένο βοηθό 
ως ενεργό βοηθό του διευθυντή. Εάν ο προεπιλεγµένος βοηθός δεν είναι συνδεδεµένος, το Cisco Unified 
Communications Manager Assistant εκχωρεί έναν άλλο βοηθό (εάν είναι κάποιος διαθέσιµος) ως ενεργό 
βοηθό. Αφού συνδεθεί ο προεπιλεγµένος βοηθός, το Cisco Unified Communications Manager Assistant 
αλλάζει βοηθούς, ώστε να γίνει ενεργός ο προεπιλεγµένος βοηθός και να ξεκινήσει τη διεκπεραίωση των 
κλήσεων.

∆ιαδικασία

Βήµα 1 Από το παράθυρο "∆ιαµόρφωση διευθυντή", κάντε κλικ στην καρτέλα Προεπιλεγµένος βοηθός 
(αν είναι απαραίτητο) για να εµφανίσετε το παράθυρο "Επιλογή προεπιλεγµένου βοηθού".

Βήµα 2 Επιλέξτε τον κατάλληλο βοηθό από το αναπτυσσόµενο µενού βοηθών.
Βήµα 3 Αποθηκεύστε τις αλλαγές σας.

Σχετικά θέµατα
• Πρόσβαση στη διαµόρφωση διευθυντή, σελίδα 79
• ∆ιαµόρφωση του προορισµού εκτροπής για ένα διευθυντή, σελίδα 82
• Πώς να δηµιουργήσετε λίστες φίλτρων για ένα διευθυντή, σελίδα 83
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∆ιαµόρφωση του προορισµού εκτροπής για ένα 
διευθυντή
Οι διευθυντές που χρησιµοποιούν το Cisco Unified Communications Manager Assistant σε λειτουργία 
γραµµής µεσολάβησης µπορούν να χρησιµοποιούν τις δυνατότητες "Εκτροπή όλων" (ΕκτΌλων) και 
"Επαναπροώθηση" (Επαναπροώθηση) για την αποστολή κλήσεων στο βοηθό ή σε άλλον αριθµό τηλεφώνου 
(γνωστός ως προορισµός). Οι δυνατότητες εκτροπής όλων και επαναπροώθησης έχουν τον ίδιο προορισµό 
εκτροπής. 
Οι διευθυντές που χρησιµοποιούν το Cisco Unified Communications Manager Assistant σε λειτουργία 
κοινόχρηστης γραµµής µπορούν να δηµιουργήσουν έναν προορισµό εκτροπής και να προωθούν τις 
εισερχόµενες κλήσεις χρησιµοποιώντας το προγραµµατιζόµενο πλήκτρο Επαναπροώθηση. Όταν 
συνδέεστε, εµφανίζεται αυτόµατα η οθόνη εκτροπής.
Από προεπιλογή, ο προορισµός εκτροπής ταυτίζεται µε τον ενεργό βοηθό του διευθυντή. Οι διευθυντές 
και οι βοηθοί µπορούν να χρησιµοποιούν την παρακάτω διαδικασία για να αλλάζουν αυτόν τον προορισµό.

∆ιαδικασία 

Βήµα 1 Από το παράθυρο "∆ιαµόρφωση διευθυντή", κάντε κλικ στην καρτέλα Εκτροπή για να εµφανίσετε 
το παράθυρο "∆ιαµόρφωση εκτροπής".

Βήµα 2 (Μόνο σε λειτουργία γραµµής µεσολάβησης) Επιλέξτε Αριθµός καταλόγου ή Βοηθός.
Βήµα 3 Εάν επιλέξατε την εντολή "Αριθµός καταλόγου", εισαγάγετε έναν έγκυρο αριθµό τηλεφώνου. 

Εισαγάγετε τον αριθµό ακριβώς όπως θα τον καλούσατε από το τηλέφωνο του γραφείου σας.
Βήµα 4 Αποθηκεύστε τις αλλαγές σας.

Σχετικά θέµατα
• Αναχαίτιση, επαναπροώθηση και µεταβίβαση κλήσεων, σελίδα 69
• Πρόσβαση στη διαµόρφωση διευθυντή, σελίδα 79
• Εκχώρηση προεπιλεγµένου βοηθού σε διευθυντή, σελίδα 81
• Πώς να δηµιουργήσετε λίστες φίλτρων για ένα διευθυντή, σελίδα 83
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Πώς να δηµιουργήσετε λίστες φίλτρων για ένα 
διευθυντή
Οι λίστες φίλτρων δίνουν τη δυνατότητα στους διευθυντές ή τους βοηθούς να προσαρµόζουν τη δυνατότητα 
φιλτραρίσµατος κλήσεων του διευθυντή. 
Από προεπιλογή, οι λίστες φίλτρων είναι κενές. Προσθέστε αριθµούς σε µια λίστα φίλτρων για να την 
προσαρµόσετε. Επιλέξτε µια λειτουργία φίλτρου για εναλλαγή µεταξύ των λιστών φίλτρων συµπερίληψης 
ή αποκλεισµού: 
• Συµπερίληψη—Οι κλήσεις που ταιριάζουν µε τους αριθµούς της λίστας φίλτρων συµπερίληψης 

επαναπροωθούνται προς το διευθυντή, ενώ οι υπόλοιπες επαναπροωθούνται στον ενεργό βοηθό.
• Αποκλεισµός—Οι κλήσεις που ταιριάζουν µε τους αριθµούς της λίστας φίλτρων αποκλεισµού 

επαναπροωθούνται προς το βοηθό, ενώ οι υπόλοιπες αποστέλλονται στο διευθυντή.
Το Cisco Unified Communications Manager Assistant συγκρίνει το αναγνωριστικό καλούντος της 
εισερχόµενης κλήσης µε τους αριθµούς τηλεφώνου της ενεργής λίστας φίλτρων. 
Για παράδειγµα, αν προσθέσετε τον αριθµό τηλεφώνου 54321 στη λίστα φίλτρων συµπερίληψης ενός 
διευθυντή, όλες οι εισερχόµενες κλήσεις που πραγµατοποιούνται στο τηλέφωνο του διευθυντή από τον 
αριθµό 54321 δροµολογούνται στο διευθυντή (όχι στο βοηθό), αν είναι ενεργό το φιλτράρισµα 
συµπερίληψης.
Ή, αν προσθέσετε τον αριθµό 54xxx στη λίστα φίλτρων αποκλεισµού ενός διευθυντή, όλες οι εισερχόµενες 
κλήσεις που πραγµατοποιούνται από µια γραµµή τηλεφώνου µε πενταψήφιο αριθµό που ξεκινά µε 54, 
δροµολογούνται στο βοηθό (και όχι στο διευθυντή), αν είναι ενεργό το φίλτρο αποκλεισµού.

Σηµείωση Κάθε στιγµή µπορεί να είναι ενεργός µόνο µία λειτουργία φίλτρου (συµπερίληψης ή 
αποκλεισµού). Οι διευθυντές µπορούν να αλλάζουν µεταξύ των λειτουργιών φίλτρων 
από το µενού του Cisco Unified Communications Manager Assistant στο τηλέφωνό τους. 
Οι βοηθοί µπορούν να αλλάζουν µεταξύ των λειτουργιών φίλτρων για ένα διευθυντή από 
την εφαρµογή Assistant Console.

Οι λίστες φίλτρων µπορούν να περιλαµβάνουν τους ακόλουθους χαρακτήρες µπαλαντέρ: 
• x—Χρησιµοποιήστε το x για να αντικαταστήσετε ένα µόνο ψηφίο σε οποιοδήποτε σηµείο του φίλτρου. 

Για παράδειγµα, το φίλτρο "123x5" αντιπροσωπεύει τους πενταψήφιους αριθµούς των οποίων το τέταρτο 
ψηφίο είναι µεταξύ 0 και 9. Μπορείτε να χρησιµοποιείτε είτε κεφαλαίο είτε πεζό χαρακτήρα "x".

• *—Χρησιµοποιήστε το * για να αντικαταστήσετε πολλά ψηφία στην αρχή ή στο τέλος του φίλτρου. 
Για παράδειγµα, το φίλτρο "5*"αντιπροσωπεύει αριθµούς τηλεφώνου οποιουδήποτε µήκους, που 
ξεκινούν µε 5.

Εκτός των χαρακτήρων µπαλαντέρ, οι λίστες φίλτρων µπορούν να περιέχουν παύλες (-), τελείες (.) και κενά 
διαστήµατα.
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Συµβουλή Οι λίστες φίλτρων µπορεί να είναι κενές. Από προεπιλογή, το φίλτρο είναι ενεργό και η λίστα 
φίλτρων συµπερίληψης είναι κενή. Αυτό σηµαίνει ότι όλες οι εισερχόµενες κλήσεις ενός 
διευθυντή επαναπροωθούνται στο βοηθό.

∆ιευθυντές—Ενεργοποιήστε τις λίστες φίλτρων σας από το τηλέφωνό σας. Για να συµβεί αυτό, ανοίξτε 
το µενού του Cisco Unified Communications Manager Assistant στο τηλέφωνό σας. Πατήστε 1 για να 
ενεργοποιήσετε ή να απενεργοποιήσετε τη δυνατότητα φίλτρων. Πατήστε 2 για εναλλαγή ανάµεσα στις 
λειτουργίες φίλτρων συµπερίληψης και αποκλεισµού.
 Οι διευθυντές και οι βοηθοί µπορούν να χρησιµοποιούν την ακόλουθη διαδικασία για να δηµιουργούν 
λίστες φίλτρων.

∆ιαδικασία

Βήµα 1 Από το παράθυρο "∆ιαµόρφωση διευθυντή", κάντε κλικ στην καρτέλα Συµπερίληψη 
ή Αποκλεισµός για να εµφανιστεί το κατάλληλο παράθυρο διαµόρφωσης.

Βήµα 2 Εισαγάγετε ολόκληρο τον αριθµό τηλεφώνου ή µέρος του στο πεδίο Φίλτρο. 
Εάν χρειάζεστε βοήθεια, κάντε κλικ στη σύνδεση Περισσότερα στοιχεία για να δείτε παραδείγµατα 
φίλτρων.

Βήµα 3 Μπορείτε να προσθέσετε, να αντικαταστήσετε ή να διαγράψετε φίλτρα: 
• Για να προσθέσετε ένα νέο φίλτρο, εισαγάγετε ένα φίλτρο στο πεδίο "Φίλτρο" και κάντε κλικ 

στο κουµπί Προσθήκη.
Το νέο φίλτρο εµφανίζεται στη λίστα φίλτρων. 

• Για να αντικαταστήσετε ένα υπάρχον φίλτρο µε ένα νέο, επιλέξτε το υπάρχον φίλτρο που θέλετε 
να τροποποιήσετε στη λίστα φίλτρων. Αλλάξτε κατάλληλα το φίλτρο στο πεδίο "Φίλτρο" και 
κάντε κλικ στο κουµπί Αντικατάσταση.
Το τροποποιηµένο φίλτρο εµφανίζεται στη λίστα φίλτρων. 

• Για να διαγράψετε ένα φίλτρο, επιλέξτε το φίλτρο από τη λίστα φίλτρων και κάντε κλικ στο 
κουµπί ∆ιαγραφή.
Το διαγεγραµµένο φίλτρο καταργείται από τη λίστα φίλτρων. 

Βήµα 4 Αποθηκεύστε τις αλλαγές σας.
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Συµβουλές
• Αν έχετε ενεργοποιήσει τόσο τη δυνατότητα φιλτραρίσµατος κλήσεων, όσο και τη δυνατότητα εκτροπής 

όλων (ΕκτΌλων), το Cisco Unified Communications Manager Assistant εφαρµόζει πρώτα το φιλτράρισµα 
κλήσεων στις εισερχόµενες κλήσεις. Το φιλτράρισµα κλήσεων προωθεί την κλήση σε εσάς ή στο βοηθό 
σας (ανάλογα µε τις ρυθµίσεις του φίλτρου). Στη συνέχεια, το Cisco Unified Communications Manager 
Assistant εφαρµόζει τη δυνατότητα εκτροπής όλων σε εκείνες τις κλήσεις που έχουν προωθηθεί σε εσάς 
µέσω φιλτραρίσµατος. Η δυνατότητα εκτροπής όλων επαναπροωθεί αυτές τις κλήσεις στον προορισµό 
εκτροπής όλων.

• Το εικονίδιο κύκλου στο παράθυρο κατάστασης του Cisco Unified Communications Manager Assistant 
υποδηλώνει αν η δυνατότητα φιλτραρίσµατος κλήσεων είναι ενεργός ή ανενεργός Ένας κύκλος µε 
πλέγµα στο εσωτερικό του υποδηλώνει ότι το φιλτράρισµα είναι ενεργό. Ένας κενός κύκλος υποδηλώνει 
ότι το φιλτράρισµα είναι ανενεργό. 

Σχετικά θέµατα
• Χρήση φιλτραρίσµατος κλήσεων, σελίδα 72
• Πρόσβαση στη διαµόρφωση διευθυντή, σελίδα 79
• Εκχώρηση προεπιλεγµένου βοηθού σε διευθυντή, σελίδα 81
• ∆ιαµόρφωση του προορισµού εκτροπής για ένα διευθυντή, σελίδα 82
Cisco Unified Communications Manager Assistant 85



 

86 OL-13715-01



 

Eυρετήριo
Α

αναχαίτιση κλήσης 70
απάντηση σε κλήση 30
αυτόµατος τηλεφωνητής
αποστολή κλήσης σε (βοηθοί) 37
προώθηση κλήσης στον (διευθυντές) 57, 72

Β

βοηθοί
επιλογή (διευθυντές) 63
προεπιλεγµένοι 81
προσαρµογή κωδωνισµού τηλεφώνου για 53
προσδιορισµός (διευθυντές) 63
τηλεφωνικές γραµµές για 15

Γ

Γραµµές διευθυντών
στον πίνακα "Οι διευθυντές µου" 16
στον πίνακα "Οι κλήσεις µου" 15

γραµµές µεσολάβησης διευθυντή 15
γραµµή κατάστασης
χρήση 21

γραµµή µενού
στην εφαρµογή Assistant Console 11

γραµµή µεσολάβησης
παράθυρο κατάστασης σε τηλέφωνο διευθυντή 

4, 5
χρήση τηλεφώνου διευθυντή 61
χρήση του Manager Assistant σε λειτουργία 

γραµµής µεσολάβησης 3

∆

διακοµιστής
ρυθµίσεις 22
σύνδεση µε 21

διακοπή κλήσης 31
διακριτός κωδωνισµός 53
διαχείριση κλήσεων
από την εφαρµογή Assistant Console 29
από το τηλέφωνο βοηθού 39
από το τηλέφωνο του διευθυντή 56, 69
µε τα κουµπιά ελέγχου κλήσεων 12, 43

διευθυντές
διαµόρφωση δυνατοτήτων για 79
κατάσταση δυνατότητας για 16
κατάσταση λειτουργίας για 16
παρακολούθηση 16

δυνατότητα "Μην ενοχλείτε" 59, 76
δυνατότητα ανάδυσης σε πρώτο πλάνο 21
Cisco Unified Communications Manager Assistant 87



 

Ε

εικονίδια στο τηλέφωνο
από ρυθµίσεις δυνατοτήτων (διευθυντές) 65, 66
Εκτροπή όλων (διευθυντές) 71
Μην ενοχλείτε (διευθυντές) 59, 76
φιλτράρισµα (διευθυντές) 74

εκτροπή κλήσης
βοηθοί 35
διευθυντές 57, 70

Εκτροπή όλων
µε φιλτράρισµα κλήσεων 85

ενδοσυνεννόηση
χρήση από την εφαρµογή Assistant Console 24
χρήση στο τηλέφωνο (διευθυντές) 58, 75

επιλογή βοηθού
κατανόηση 63

Η

ηλεκτρονική βοήθεια, χρήση ix

Κ

κατάλογος
χρήση 20

κατάργηση κράτησης 31
κατάσταση "Εκτός λειτουργίας"
παρακολούθηση 21

κατάσταση "Συνδεδεµένο"
αλλαγή 10
παρακολούθηση 21

κατάσταση ελέγχου κλήσεων
παρακολούθηση 21

κλήσεις
τρόπος εµφάνισης 15

κλήσεις συνδιάσκεψης, πραγµατοποίηση 34
κλήση αριθµού 29
κοινόχρηστη γραµµή
παράθυρο κατάστασης σε τηλέφωνο 

διευθυντή 4
χρήση τηλεφώνου διευθυντή 55
χρήση του Manager Assistant σε λειτουργία 

κοινόχρηστης γραµµής 2
κονσόλα
επιλογή αριθµού από 29

κουµπί "Άµ.Εκτρ"
χρήση 35

κουµπί "Άµεση εκτροπή"
διαµόρφωση 35

Κουµπί "Άµεση εκτροπή" (βοηθοί)
χρήση 35

Κουµπί "Απάντηση" 30
κουµπί "Εκτός λειτουργίας" 10
Κουµπί "Μεταβίβαση" 32
Κουµπί "Προώθ.Α/Τ" 37
Κουµπί "Προώθηση σε Α/Τ" 37
Κουµπί "Συµβ. µεταβίβαση" 32
Κουµπί "Συνέχιση" 31
Κουµπί "Τερµατισµός κλήσης" 31
Κουµπί κράτησης 31
κουµπιά
προσδιορισµός 12

κουµπιά ελέγχου κλήσεων 12, 43
ορισµός 12

κράτηση κλήσης 31
κατάργηση κράτησης κλήσης 31
τοποθέτηση κλήσης σε κράτηση 31
88 OL-13715-01



 

Λ

λίστες φίλτρων αποκλεισµού
δηµιουργία 83

λίστες φίλτρων συµπερίληψης
δηµιουργία 83

Μ

µεταβίβαση κλήσης 32
µνήµες 19

Π

παράθυρο "∆ιαµόρφωση διευθυντή"
χρήση 79

παράθυρο κατάστασης
διευθυντές 64

Παρακολούθηση βοηθού
διευθυντές 64
χρήση του προγραµµατιζόµενου πλήκτρου 

"Αναχαίτ" µε 70
πίνακας "Κατάλογος" 20
πίνακας "Οι διευθυντές µου" 16
πίνακας "Οι κλήσεις µου" 15
πληκτρολόγιο, λειτουργία της κονσόλας µε 23
ποντίκι
λειτουργία της εφαρµογής 

Assistant Console µε 23
πραγµατοποίηση κλήσης 29
προγραµµατιζόµενα πλήκτρα
διευθυντές 56, 69

προγραµµατιζόµενο πλήκτρο "ΕκτΌλων"
προορισµός διευθυντή για 82
χρήση 71

Προγραµµατιζόµενο πλήκτρο "Επαναπροώθηση"
διευθυντές 57, 70
προορισµός διευθυντή για 82

προγραµµατιζόµενο πλήκτρο "Πρθ.Α/Τ"
διευθυντές 57, 72

Προγραµµατιζόµενο πλήκτρο αναχαίτισης, 
διευθυντές 70

Προγραµµατιζόµενο πλήκτρο DND 59, 76
προεπιλεγµένος βοηθός
εκχώρηση 81

προορισµός εκτροπής, διαµόρφωση
βοηθοί 35
διευθυντές 82

προώθηση όλων των κλήσεων 71

Ρ

ρυθµίσεις
διαχείρισης 22

Σ

σίγαση τηλεφώνου 59, 76
σύνδεση, βοηθοί 8
συντοµεύσεις πληκτρολογίου 25

Τ

τεκµηρίωση
για το τηλέφωνο Cisco Unified IP x
οργάνωση της viii
Cisco Unified Communications Manager Assistant 89



 

τερµατισµός κλήσης 31
τερµατισµός σύνδεσης, βοηθοί 9
τηλέφωνο Cisco Unified IP
βοηθοί 39
γραµµή µεσολάβησης (διευθυντές) 61
κοινόχρηστη γραµµή (διευθυντές) 55
παράθυρο κατάστασης στο (διευθυντές) 64
προγραµµατιζόµενα πλήκτρα στο (βοηθοί) 39
προγραµµατιζόµενα πλήκτρα στο 

(διευθυντές) 56, 69
Τόνος προειδοποίησης 69
τυφλή µεταβίβαση 32
πραγµατοποίηση 32

Φ

φιλτράρισµα
λίστες για 83
περιγραφή 72

φιλτράρισµα κλήσεων
λειτουργίες 83
λίστες για 83
µε εκτροπή όλων 85
περιγραφή 72

Φίλτρο αποκλεισµού
ορισµός 72

Φίλτρο συµπερίληψης
ορισµός 72

Χ

χαρακτήρες µπαλαντέρ
σε λίστες φίλτρων 83

A

Assistant Console
αναγνώριση τµηµάτων της εφαρµογής 11
διαχείριση κλήσεων από 29
εκκίνηση 8
κουµπιά ελέγχου κλήσεων 12
λειτουργία µε ποντίκι και πληκτρολόγιο 23
µενού για 11
προσαρµογή της διάταξης 21
πρόσβαση χωρίς παροχή βοήθειας σε 

διευθυντές 10
σύνδεση σε 8
συντοµεύσεις πληκτρολογίου για 25
τερµατισµός σύνδεσης του 9
χρήση της ενδοσυνεννόησης από 24

C

Cisco Unified Communications Manager 
Assistant, ορισµός vii
90 OL-13715-01





Γραφεία Αµερικής
Cisco Systems, Inc.
170 West Tasman Drive
San Jose, CA 95134-1706
ΗΠΑ
www.cisco.com
Τηλ: +1 408 526-4000

+1 800 553-NETS (6387)
Φαξ: +1 408 527-0883

Γραφεία Ασίας-Ειρηνικού
Cisco Systems, Inc.
168 Robinson Road
#28-01 Capital Tower
Singapore 068912
www.cisco.com
Τηλ: +65 6317 7777
Φαξ: +65 6317 7799

Γραφεία Ευρώπης
Cisco Systems International BV
Haarlerbergpark
Haarlerbergweg 13-19
1101 CH Amsterdam
Ολλανδία
www-europe.cisco.com
Τηλ: +31 0 800 020 0791
Φαξ: +31 0 20 357 1100

Η Cisco διαθέτει πάνω από 200 γραφεία σε όλο τον κόσµο. Οι διευθύνσεις, οι αριθµοί τηλεφώνου και οι αριθµοί φαξ 
παρατίθενται στην τοποθεσία Web  της Cisco στη διεύθυνση www.cisco.com/go/offices.

CCVP, the Cisco Logo, and the Cisco Square Bridge logo are trademarks of Cisco Systems, Inc.; Changing the Way We Work, Live, Play, and Learn is a service mark of Cisco Systems, Inc.;
and Access Registrar, Aironet, BPX, Catalyst, CCDA, CCDP, CCIE, CCIP, CCNA, CCNP, CCSP, Cisco, the Cisco Certified Internetwork Expert logo, Cisco IOS, Cisco Press, Cisco Systems,
Cisco Systems Capital, the Cisco Systems logo, Cisco Unity, Enterprise/Solver, EtherChannel, EtherFast, EtherSwitch, Fast Step, Follow Me Browsing, FormShare, GigaDrive, HomeLink,
Internet Quotient, IOS, iPhone, IP/TV, iQ Expertise, the iQ logo, iQ Net Readiness Scorecard, iQuick Study, LightStream, Linksys, MeetingPlace, MGX, Networking Academy, Network
Registrar, Packet, PIX, ProConnect, RateMUX, ScriptShare, SlideCast, SMARTnet, StackWise, The Fastest Way to Increase Your Internet Quotient, and TransPath are registered trademarks
of Cisco Systems, Inc. and/or its affiliates in the United States and certain other countries. 

All other trademarks mentioned in this document or Website are the property of their respective owners. The use of the word partner does not imply a partnership relationship between Cisco
and any other company. (0704R)

© 2007 Cisco Systems, Inc. All rights reserved. 

OL-13715-01

www.cisco.com/go/offices
www.cisco.com/go/offices
http://www.cisco.com/
http://www.cisco.com/
http://www-europe.cisco.com/

	Εγχειρίδιο χρήσης του Cisco Unified Communications Manager Assistant για το Cisco Unified Communications Manager 6.0
	Πρόλογος
	Επισκόπηση
	Οργάνωση
	Χρήση της ηλεκτρονικής βοήθειας
	Σχετική τεκµηρίωση
	Τεκµηρίωση, υποστήριξη και οδηγίες ασφαλείας

	Εισαγωγή στο Cisco Unified Communications Manager Assistant
	Περιγραφή της λειτουργίας κοινόχρηστης γραµµής και της λειτουργίας γραµµής µεσολάβησης
	Χρήση του Manager Assistant σε Λειτουργία κοινόχρηστης γραµµής
	Χρήση του Manager Assistant σε Λειτουργία γραµµής µεσολάβησης

	Πώς να αναγνωρίζετε τη λειτουργία σε τηλέφωνο διευθυντή
	Πώς να αναγνωρίζετε τη λειτουργία στην εφαρµογή Assistant Console
	Υποστήριξη άλλων γλωσσών

	Έναρξη χρήσης της εφαρµογής Cisco Unified Communications Manager Assistant Console
	Έναρξη χρήσης της εφαρµογής Assistant Console
	Σύνδεση µε την εφαρµογή Assistant Console
	Τερµατισµός σύνδεσης µε την εφαρµογή Assistant Console
	Εξερεύνηση της κονσόλας χωρίς την παροχή βοήθειας σε διευθυντές
	Εξοικείωση µε την κονσόλα
	Χρήση της γραµµής µενού
	Χρήση των κουµπιών ελέγχου κλήσεων
	Χρήση του πίνακα "Οι κλήσεις µου"
	Χρήση του πίνακα "Οι διευθυντές µου"
	Χρήση της δυνατότητας µνηµών
	Χρήση του καταλόγου
	Χρήση της γραµµής κατάστασης
	Προσαρµογή της διάταξης της κονσόλας
	Προβολή ρυθµίσεων διαχείρισης
	Ρύθµιση προτιµήσεων

	Χρήση της κονσόλας µε το ποντίκι και το πληκτρολόγιόσας

	Χρήση της δυνατότητας ενδοσυνεννόησης από την κονσόλα
	Χρήση των συντοµεύσεων του πληκτρολογίου
	Πώς θα χρησιµοποιείτε, εσείς και ο διευθυντής σας, το Cisco Unified Communications Manager Assistant

	Πώς να χρησιµοποιείτε την εφαρµογή Assistant Console για τη διαχείριση κλήσεων
	Πώς να πραγµατοποιήσετε µια κλήση
	Πώς να απαντήσετε σε µια κλήση
	Πώς να τερµατίσετε µια κλήση
	Πώς να θέσετε µια κλήση σε κράτηση
	Πώς να καταργήσετε την κράτηση µιας κλήσης
	Πώς να µεταβιβάσετε µια κλήση
	Πώς να πραγµατοποιήσετε µια κλήση συνδιάσκεψης
	Πώς να κάνετε εκτροπή µιας κλήσης σε άλλον αριθµό
	Πώς να χρησιµοποιήσετε τη δυνατότητα "Επαναπροώθηση"
	Πώς να διαµορφώσετε τον Προορισµό εκτροπής

	Πώς να στείλετε µια κλήση σε µια υπηρεσία φωνητικών µηνυµάτων

	Βοηθοί-Χρήση του Cisco Unified Communications Manager Assistant στο τηλέφωνό σας
	Λειτουργία γραµµής µεσολάβησης έναντι λειτουργίας κοινόχρηστης γραµµής
	Λειτουργία κοινόχρηστης γραµµής
	Λειτουργία γραµµής µεσολάβησης
	Προσδιορισµός του τρόπου λειτουργίας

	Σύνδεση στο Manager Assistant του τηλεφώνου βοηθού
	Έλεγχος της κατάστασης των διευθυντών σας
	Εµφανιζόµενες πληροφορίες στην οθόνη κατάστασης διευθυντή
	Εικονίδια κατάστασης κλήσης

	∆ιαχείριση κλήσεων και εκτέλεση άλλων ενεργειών
	Απάντηση σε µια κλήση χρησιµοποιώντας το Manager Assistant στο τηλέφωνο
	∆ιαµόρφωση των ρυθµίσεων διευθυντή
	∆ιαµόρφωση των ρυθµίσεων βοηθού
	Προσαρµογή της δυνατότητας διακριτού κωδωνισµού

	∆ιευθυντές-Χρήση του τηλεφώνου σας µε τοCisco Unified Communications Manager Assistant σε λειτουργία κοινόχρηστης γραµµής
	Χρήση της δυνατότητας φορητότητας εσωτερικού της Cisco
	Εκτροπή και µεταβίβαση κλήσεων
	Άµεση επαναπροώθηση εισερχόµενης κλήσης σε άλλον αριθµό
	Μεταβίβαση κλήσης στην υπηρεσία φωνητικών µηνυµάτων

	Χρήση της δυνατότητας ενδοσυνεννόησης για να συνοµιλήσετε µε ένα βοηθό
	Σίγαση του κωδωνισµού του τηλεφώνου σας

	∆ιευθυντές-Χρήση του τηλεφώνου σας µε τοCisco Unified Communications Manager Assistant σε λειτουργία γραµµής µεσολάβησης
	Έναρξη χρήσης-για διευθυντές
	Χρήση της δυνατότητας φορητότητας εσωτερικού τηςCisco
	Κατανόηση της επιλογής βοηθού
	Χρήση του παραθύρου κατάστασης
	Χρήση του µενού κατάστασης διευθυντή στο τηλέφωνό σας
	∆ιαµόρφωση Τόνου προειδοποίησης για τις εισερχόµενες κλήσεις

	Αναχαίτιση, επαναπροώθηση και µεταβίβαση κλήσεων
	Πώς να αναχαιτίσετε µια κλήση που κουδουνίζει στο τηλέφωνο του βοηθού
	Άµεση επαναπροώθηση εισερχόµενης κλήσης σε άλλον αριθµό
	Επαναπροώθηση όλων των κλήσεων σε άλλον αριθµό
	Μεταβίβαση κλήσης στην υπηρεσία φωνητικών µηνυµάτων

	Χρήση φιλτραρίσµατος κλήσεων
	Χρήση της δυνατότητας ενδοσυνεννόησης για να συνοµιλήσετε µε ένα βοηθό
	Σίγαση του κωδωνισµού του τηλεφώνου σας

	Πώς να διαµορφώσετε τις δυνατότητες διευθυντή
	Πρόσβαση στη διαµόρφωση διευθυντή
	Για διευθυντές-Πρόσβαση στη διαµόρφωση διευθυντή
	Για βοηθούς-Πρόσβαση στη διαµόρφωση διευθυντή

	Εκχώρηση προεπιλεγµένου βοηθού σε διευθυντή
	∆ιαµόρφωση του προορισµού εκτροπής για ένα διευθυντή
	Πώς να δηµιουργήσετε λίστες φίλτρων για ένα διευθυντή

	Eυρετήριo


