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F E J E Z E T  1
A telefon

• A Cisco 7800 sorozatú IP-telefonok, oldal 1

• Új és megváltozott jellemzők, oldal 2

• A telefon beállítása, oldal 5

• Bejelentkezés saját mellékre más telefonkészülékről, oldal 7

• Bejelentkezés a telefonba vendégként, oldal 8

• Profilszabály beállítása a telefonon, oldal 8

• Egy munkatárs vonalának figyelése, oldal 9

• Konfigurációs segédprogram oldala, oldal 10

• Gombok és felépítés, oldal 11

• Teljesítménykövetelmények, oldal 16

• Energiatakarékosság, oldal 16

• További segítség és információ, oldal 16

A Cisco 7800 sorozatú IP-telefonok
ACisco 7811, 7821, 7841 és 7861 IP-telefon könnyen használható, kiemelten biztonságos hangkommunikációt
biztosít.
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1. táblázat: A 7800-as sorozatú Cisco IP-telefonok f bb jellemz i

7861784178217811Jellemz k

Szürkeárnyalatos,
háttérvilágítással

Szürkeárnyalatos,
háttérvilágítással

Szürkeárnyalatos,
háttérvilágítással

Szürkeárnyalatos,
nincs háttérvilágítás

Képernyő

16421Vonalak

9998Fix funkciógombok

A telefonkészülékének kapcsolódnia kell egy hálózathoz, és be kell állítani, hogy egy hívásvezérlő rendszerhez
csatlakozzon. A telefon a hívásvezérlő rendszertől függően számos funkciót és szolgáltatást támogat. A
rendszergazda által megadott beállításoktól függően előfordulhat, hogy a telefonkészüléken nem minden
funkció érhető el.

Ha funkciókat ad a telefonjához, néhány funkció vonalgombot igényel. Azonban a telefonján található
vonalgombok csak egy-egy funkció (egy vonal, egy gyorshívás vagy egy szolgáltatás) támogatására képesek.
Ha a telefonja vonalgombjai már használatban vannak, akkor a telefonja nem jelenít meg további funkciókat.

Az Ön által használt telefon modelljének ellenőrzéséhez nyomja meg az Alkalmazások gombot, és
válassza ki a Telefon adatai lehetőséget. AModellszám mező mutatja a telefon modelljét.

Új és megváltozott jellemz k

Új és megváltozott jellemz k a firmware 11.0(1) kiadásában
Frissített szakaszÁtdolgozás

A fókuszban tartott vonal használata gyorshívásokra, a(z)
26. oldalon

Konfiguráljon egy vonalgombot gyorshívás
kezdeményezéséhez VID-del vagy anélkül

A fókuszban tartott vonal használata gyorshívások
ellenőrzésére, a(z) 27. oldalon

Ellenőrzéssel erősítse meg, hogy a hívás a
fókuszban tartott vonalon történik-e

Konferenciahívás csillagkóddal, a(z) 35. oldalonA telefon weboldaláról csillagkódot adott a
Konferencia gombhoz

Logó hozzáadása telefonháttérként, a(z) 60. oldalonTelefonháttérként egy logó is beállítható

Új és megváltozott jellemz k a 11.0 förmver kiadásban
Frissített szakaszÁtdolgozás

Hangposta beállítása a telefonon, a(z) 51. oldalonHangposta beállítással bővült a Saját telefon elem.

   Cisco IP Phone 7800 Sorozat Multiplatform Telefon Felhasználói kézikönyv a 11.0(0) förmver kiadáshoz
2

A telefon
Új és megváltozott jellemz k



Frissített szakaszÁtdolgozás

A Testreszabási állapot megtekintése a telefonon,
a(z) 18. oldalon

A telefon testreszabás állapota megtekinthető lett

A NeZavarj be-, illetve kikapcsolása csillagkóddal,
a(z) 29. oldalon

DND csillag kód támogatás

Bejelentkezés a telefonba vendégként, a(z) 8.
oldalon

Vendég bejelentkezés támogatás

Új névjegy létrehozása a Híváslista bejegyzésekből,
a(z) 49. oldalon

Névjegy létrehozás a Híváslista hívásbejegyzése
alapján

Jelszó beállítása a kezdeti telefoninduláskor, a(z) 7.
oldalon

Felhasználó jelszó hozzáadás

A Kijelzési mód megváltoztatása, a(z) 58. oldalonKijelzés mód változtatás

Hívás továbbítása különleges helyzetekben a
Konfigurációs Segédprogrammal, a(z) 33. oldalon

Hívástovábbítás speciális helyzetekben a
konfigurációs segédprogramban

Hívások átirányítása a telefonról bizonyos
helyzetekben, a(z) 54. oldalon

Elérhető a hívások átirányítása a telefonról bizonyos
helyzetekben

Hangposta beállítása a telefonon, a(z) 51. oldalonElérhető a hangposta beállítása a telefonon

A vonalállapot megtekintése, a(z) 20. oldalonVonalállapot megtekintése elérhető

A hálózat állapotánakmegtekintése, a(z) 19. oldalonHálózati állapot megtekintése elérhető

A telefon állapotának megtekintése, a(z) 19. oldalonTelefon állapot megtekintése elérhető

Profilszabály beállítása a telefonon, a(z) 8. oldalonElérhetők megtekintési profilszabályok

Újraindítási előzmények megtekintése, a(z) 21.
oldalon

Az újraindítás-történet megtekinthető

A tranzakció állapotának megtekintése, a(z) 20.
oldalon

A tranzakciók státusza megtekinthető

Új névjegy felvétele a személyes címjegyzékbe a
Konfigurációs segéddel, a(z) 43. oldalon

Új kapcsolat hozzáadása támogatás a konfigurációs
segédprogram oldal személyes címtárában

Csengőhang hozzáírása Mellékhez a Konfigurációs
Segédprogrammal, a(z) 54. oldalon

Csengőhang hozzárendelés a Konfigurációs
Segédprogrammal

Hívások átirányítása, a(z) 32. oldalonTovábbfejlesztett hívásátirányítás funkció

USB-fejhallgatók, a(z) 67. oldalonTovábbfejlesztett USB fejhallgató támogatás
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Frissített szakaszÁtdolgozás

Személyes címjegyzék, a(z) 43. oldalon

Új névjegy felvétele a személyes címjegyzékbe, a(z)
43. oldalon

Névjegy keresése a személyes címjegyzékben, a(z)
44. oldalon

Névjegy hívása a személyes címjegyzékből, a(z) 44.
oldalon

Névjegy szerkesztése a személyes címjegyzékben,
a(z) 44. oldalon

Kapcsolat eltávolítása a személyes címjegyzékből,
a(z) 45. oldalon

Továbbfejlesztett személyes címjegyzék kiegészítő
funkciókkal

Névjegy típusának módosítása a
Broadsoft-címtárban, a(z) 41. oldalon

Broadsoft-címtár nevének szerkesztése, a(z) 41.
oldalon

A Broadsoft-címtár kiszolgálónevének szerkesztése,
a(z) 41. oldalon

A Broadsoft-címtár felhasználói azonosítójának
szerkesztése, a(z) 42. oldalon

A Broadsoft-címtár jelszavának szerkesztése, a(z)
42. oldalon

Továbbfejlesztett Broadsoft Directory szerkesztés

Új hangüzenetek ellenőrzése, a(z) 52. oldalonTovábbfejlesztett hangposta támogatás

Osztott vonalak , a(z) 36. oldalonTovábbfejlesztett osztott vonal támogatás

Funkciógombok, vonalgombok és funkcióbillentyűk,
a(z) 14. oldalon

Navigáció, a(z) 13. oldalon

A telefonhívások és a vonalak megkülönböztetése,
a(z) 16. oldalon

Továbbfejlesztett vonal mód támogatás

A legutóbbi hívások listája, a(z) 47. oldalonTovábbfejlesztett híváselőzmények támogatás

A képernyővédő megváltoztatása, a(z) 59. oldalonTovábbfejlesztett képernyőkímélő támogatás

A telefon összes problémájának jelentése, a(z) 21.
oldalon

Továbbfejlesztett probléma jelentő eszköz támogatás

A „Ne zavarjanak” funkció bekapcsolása, a(z) 28.
oldalon

A „Ne zavarjanak” funkció bekapcsolása adott
vonalon, a(z) 55. oldalon

Továbbfejlesztett DND támogatás
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Új és megváltozott jellemz k a 10.4(1)SR1 förmver kiadásban
Frissített szakaszÁtdolgozás

Telefoncsoport rendezése egy oldalra (Multicast
lapozás), a(z) 35. oldalon

Multicast paging támogatás került hozzáadásra

Új és megváltozott jellemz k a 10.4(1) förmver kiadásban
Frissített szakaszÁtdolgozás

A telefon összes problémájának jelentése, a(z) 21.
oldalon

Továbbfejlesztett problémajelentő eszköz támogatás

Gyorshívó beállítása egy vonalgombra, a(z) 25.
oldalon

Gyorshívó eltávolítása egy vonalgombról, a(z) 26.
oldalon

Gyorshívás támogatás a vonalgombon

Bejelentkezés saját mellékre más telefonkészülékről,
a(z) 7. oldalon

Kijelentkezés saját mellékről más telefonkészüléken,
a(z) 8. oldalon

Ellátási szolgáltatás engedélyezés támogatás

Egy munkatárs vonalának figyelése, a(z) 9. oldalonFoglalt állapotot jelző lámpa mező támogatás

Hívásparkoltatás, a(z) 31. oldalon

Hívás tartásba helyezése hívásparkoltatással, a(z)
31. oldalon

Tartásban lévő hívás fogadása hívásparkoltatással,
a(z) 32. oldalon

Hívásparkoltatás támogatás

A telefon beállítása
Jellemzően a rendszergazda állítja be a telefont és csatlakoztatja a hálózathoz. Ha a telefon nincs beállítva és
csatlakoztatva, forduljon a rendszergazdához útmutatásért.
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A kézibeszél  tartójának beállítása
Falra szerelt telefonkészülék esetén, vagy ha a kézibeszélő túl könnyen kicsúszik a tartóból, célszerű a
kézibeszélő tartóját úgy beállítania, hogy a kézibeszélő ne csússzon ki a helyéről.

A követend  eljárás

Lépés 1 Vegye ki a kézibeszélőt a tartóból, majd húzza ki a műanyag akasztót a kézibeszélő tartójából.
Lépés 2 Forgassa el az akasztót 180 fokkal.
Lépés 3 Fogja az akasztót a két ujja közé úgy, hogy a sarokban lévő rovátkák Ön felé nézzenek.
Lépés 4 Illessze az akasztót a tartón lévő nyíláshoz, majd nyomja be egyenletesen a nyílásba. Az elforgatott akasztó

tetején ekkor kiemelkedik egy nyúlvány.
Lépés 5 Tegye vissza a kézibeszélőt a tartójába.

A telefon megtekintési szögének módosítása
Módosíthatja a telefon dőlésszögét – kivéve a Cisco 7811 IP-telefonon –, hogy megszüntesse a képernyőről
visszaverődő fényt.
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A követend  eljárás

Lépés 1 Válassza le a telefont a hálózatról.
Lépés 2 Tegye le a telefont úgy, hogy a billentyűzet legyen az asztal felé.
Lépés 3 Egyik kezével fogja meg az állvány egyik felét, másik kezét pedig helyezze a telefonra.
Lépés 4 Szorítsa le a telefont, és húzza fel az állványt.
Lépés 5 Fordítsa meg az állványt.
Lépés 6 Nyomja vissza az állványt a telefonra, amíg a helyre nem pattan.
Lépés 7 Fordítsa vissza a telefont, és csatlakoztassa a hálózathoz.

Csatlakozás a hálózathoz
Csatlakoztatnia kell a konferenciatelefont a telefonhálózathoz.

• Vezetékes kapcsolat – A telefon Ethernet kábellel csatlakozik a hálózathoz.

Jelszó beállítása a kezdeti telefoninduláskor
Amikor a telefon először indul el, lehet, hogy megkéri jelszó beállítására. Ha nem, akkor a rendszergazda
létrehozott egy jelszót önnek.

A követend  eljárás

Lépés 1 Írja be jelszavát az Új jelszó és az Új jelszó megerősítése mezőkbe.
Lépés 2 Kattintson aMentés gombra.

Bejelentkezés saját mellékre más telefonkészülékr l
Ha amellékmobilitás be van állítva, akkor a hálózaton található másik telefonba is bejelentkezhet, és ugyanúgy
használhatja, mint saját készülékét. Miután bejelentkezik, a telefon átveszi az ön személyes telefonszámát.

A követend  eljárás

Lépés 1 Nyomja meg a Bejelentkezés gombot.
Lépés 2 Írja be a felhasználónevét és jelszavát, majd nyomja meg a Bejelentkezés gombot.
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Kijelentkezés saját mellékr l más telefonkészüléken

A követend  eljárás

Nyomja meg a Kijelentkezés gombot.

Bejelentkezés a telefonba vendégként
Bejelentkezhet egy másik telefonba a hálózaton vendégként.

A követend  eljárás

Lépés 1 Nyomja meg a Bejelentkezés gombot.
Lépés 2 Adja meg felhasználóazonosítóját és jelszavát.
Lépés 3 Kattintson aMentés gombra.

Kijelentkezés a telefonból vendégként

A követend  eljárás

Lépés 1 Nyomja meg a Vendég ki gombot.
Lépés 2 Nyomja meg a Kijelentkezés gombot.

Profilszabály beállítása a telefonon
A követend  eljárás

Lépés 1 Nyomja meg az Alkalmazások gombot.
Lépés 2 Válassza az Eszközadminisztráció > Profilszabály lehetőséget.
Lépés 3 Nyomja meg az Újraszinkronizálás gombot.
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Egy munkatárs vonalának figyelése
A foglalt állapotot jelző lámpa mezővel egy munkatárs vagy felügyelő vonalállapotát figyelheti. Ez a funkció
akkor hasznos, amikor rendszeresen kezeli egy kollégája hívásait is, és látnia kell, hogy fel tudnak-e venni
egy hívást.

Ha ez a funkció konfigurálva van a telefonján, az alábbi LED színek jelennek meg a vonal gombon:

• Zöld LED—Figyelt vonal elérhető.

• Piros LED—Figyelt vonal foglalt.

• Gyorsan villogó piros LED—Egy hívás érkezett a figyelt vonalra.

• Sárga LED—Egy konfigurációs hiba történt a funkció beállítása közben.

A telefonon látni fogja a hívóazonosítót a fogadott hívásokhoz. A figyelt vonalakhoz nem látható a
hívóazonosító.

Ezzel a funkcióval gyorstárcsázás vagy még nagyobb rugalmassággal hívások fogadása is lehetséges. A
funkciók kombinálásának függvényében különböző ikonok jelenhetnek meg a telefonkészüléken. Az alábbi
táblázat foglalja össze a különböző foglalt állapotot jelző lámpa mező ikonokat funkció kombináció szerint.

2. táblázat: Foglalt állapotot jelz  lámpa mez  ikonok a Cisco IP Phone 7800 Sorozat készülékeken

Foglalt állapotot
jelz  lámpa mez ,
Gyorshívó, Hívás

felvétele és
Hívásparkoltatás

Foglalt állapotot
jelz  lámpa mez ,
Hívás felvétele

és
Hívásparkoltatás

Foglalt
állapotot

jelz  lámpa
mez ,

Gyorshívó
és

Hívásparkoltatás

Foglalt állapotot
jelz  lámpa mez ,

Gyorshívó és Hívás
felvétele

Foglalt
állapotot

jelz  lámpa
mez  és
Hívás

felvétele

Foglalt
állapotot

jelz 
lámpa

mez  és
Hívásparkoltatás

Foglalt
állapotot jelz 
lámpa mez 

és Gyorshívó

Foglalt
állapotot

jelz  lámpa
mez 

Inaktív

Riasztás

Használatban

----Hívás
parkoltatva

Hiba
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Konfigurációs segédprogram oldala
A számítógépről elérhető Konfigurációs segédprogram oldalán testre szabhatja a telefon egyes beállításait.
Az oldal URL-címét, a felhasználói azonosítót és a jelszót a rendszergazda adja meg Önnek.

A Konfigurációs segédprogram oldalán módosíthatja a telefonhoz tartozó funkciókat, vonalbeállításokat és
telefonos szolgáltatásokat.

• A telefonfunkciók körébe tartozik többek között a gyorshívó, a „ne zavarjanak” funkció és a személyes
címjegyzék.

• A vonalbeállítások a telefonon elérhető meghatározott telefonvonalra (telefonszámra) vonatkoznak.
Ilyen például a hívásátirányítás, az üzenetet jelző vizuális és hangjelzések, a csengetési ritmus és más,
az adott vonalra jellemző beállítások.

Az alábbi táblázat a Konfigurációs segédprogram oldalán konfigurálható meghatározott szolgáltatásokat
ismerteti.

LeírásJellemz k

Megadhatja azt a számot, amelyen a hívásokat fogadja, ha a hívásátirányítás
engedélyezett a telefonon. A Konfigurációs segédprogram oldalának segítségével
bonyolultabb hívásátirányítási funkciókat is beállíthat, például foglalt vonal esetére.

Hívásátirányítás

A telefonszámokat gyorshívó számokhoz rendelheti hozzá, így gyorsan felhívhatja az
adott személyt.

Gyorshívó

Egy-egy vonalhoz külön csengőhang rendelhető.Csengőhang

A Konfigurációs Segéddel kapcsolatot adhat hozzá személyes címtárához.Személyes címtár
kapcsolat

Kapcsolódó témakörök

Gyorshívó, a(z) 24. oldalon
Hívások átirányítása, a(z) 32. oldalon

Gyorshívó számok
A telefonszámok tárcsázásakor egy számsort kell megadni. Ha gyorshívó számot állít be, annak a hívás
kezdeményezéséhez szükséges összes számjegyet tartalmaznia kell. Ha például a 9-es számot kell tárcsáznia
a külső vonalhoz, a 9-es számot, majd a tárcsázni kívánt számot adja meg.

A számhoz további számjegyeket is hozzáadhat, például értekezlet hozzáférési kódját, melléket, a hangposta
jelszavát, hitelesítési kódot vagy számlázási kódot.

A tárcsázandó számsor a következő karaktereket tartalmazhatja:

• 0–9

• Kettős kereszt (#)
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• Csillag (*)

• Vessző (,) – ez a szünetkarakter, amely 2 másodperces késleltetést iktat a tárcsázásba. Egymás után több
vesszőt is megadhat, például két vessző (,,) 4 másodperces szünetet jelent.

A tárcsázandó számsorokra az alábbi szabályok érvényesek:

• A tárcsázandó számsor részeit vesszővel válassza el.

• A hitelesítési kódnak mindig a számlázási kód előtt kell állnia a gyorshívó számsorban.

• Az engedélyezési kód és a számlázási kód között egy vesszőnek kell állnia a számsorban.

• A hitelesítési kódot és további számjegyeket tartalmazó gyorshívó számokhoz gyorshívó címke szükséges.

A gyorshívó konfigurálása előtt legalább egyszer próbálja megmanuálisan tárcsázni a számsort, és győződjön
meg arról, hogy helyes-e.

A telefon nemmenti a gyorshívó számból a hitelesítési kódot, a számlázási kódot és az extra számjegyeket
a híváselőzmények közé. Ha gyorshívó számmal kezdeményezett hívást követőenmegnyomja azÚjrahívás
gombot, akkor a telefon a szükséges engedélyezési kód, számlázási kód vagy további számjegyek kézi
megadását kéri.

Megjegyzés

Példa

Egy meghatározott melléken elérhető személy hívásához állítunk be gyorshívó számot, és hitelesítési kódot
vagy számlázási kódot kell megadni. Tételezzük fel a következő követelményeket:

• Külső vonalhoz a 9-es számot kell tárcsázni.

• Az 5556543 számot szeretnénk felhívni.

• Meg kell adni az 1234 engedélyezési kódot.

• Meg kell adni a 9876 számlázási kódot.

• 4 másodpercet várni kell.

• A kapcsolást követően az 56789# számú melléket kell tárcsázni.

Ebben az esetben a gyorshívó szám a 95556543,1234,9876,,56789#.

Gombok és felépítés
A Cisco 7800 sorozatú IP-telefon különböző hardvertípusokban kapható:

• Cisco 7811 IP-telefon Nincs gomb a képernyő egyik oldalánál sem

• Cisco 7821 IP-telefon Két gomb van a képernyő bal oldalán

• Cisco 7841 IP-telefon Két gomb van a képernyő mindkét oldalán

• Cisco 7861 IP-telefon 16 gomb van a telefon jobb szélénél
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A következő ábrán a Cisco 7841 IP-telefon látható.

1. ábra: A 7800-as sorozatú Cisco IP-telefonok gombjai és funkciói

Azt jelzi, hogy van-e bejövő hívása (villogó piros) vagy
új hangpostaüzenete (folyamatos piros).

Kézibeszélő és fénycsík1

Telefonvonalak, szolgáltatások és hívásmunkamenetek
elérése.

Bővebb információért lásd: Funkciógombok, vonalgombok
és funkcióbillentyűk, a(z) 14. oldalon.

A Cisco 7811 IP-telefonon nincsenek programozható
funkciógombok és vonalgombok.

Programozható funkcióbillentyűk és
vonalgombok

2

Funkciók és szolgáltatások elérése.

Bővebb információért lásd: Funkciógombok, vonalgombok
és funkcióbillentyűk, a(z) 14. oldalon.

Funkciógombok3

Navigációs gyűrű és Választ gomb. Görgetés
menükben, elemek kiemelése és a kiemelt elem
kiválasztása.

Navigációs csoport4
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Tartás/Folytatás Az aktív hívást tartásba teheti, a
tartásban lévő hívást pedig felveheti.

Konferencia Konferenciahívást hozhat létre.

Átadás Átadhat egy hívást.

Tartás/Folytatás, Konferencia és
Átadás

5

Kihangosító A kihangosító ki- és bekapcsolására
szolgál. Ha a kihangosító be van kapcsolva, a gomb világít.

Némítás A mikrofon ki- és bekapcsolására szolgál.
Ha a mikrofon némított állapotban van, a gomb világít.

Fejhallgató A fejhallgató ki- és bekapcsolására
szolgál. Ha a fejhallgató be van kapcsolva, a gomb világít.

A Cisco 7811 IP-telefonon nincsen Fejhallgató gomb.

Kihangosító,Némítás és Fejhallgató6

Névjegyek Ezekkel érheti el a személyes és a vállalati
címtárat.

Alkalmazások Itt férhet hozzá a híváselőzményekhez,
a felhasználói beállításokhoz, a telefon beállításaihoz és a
telefon modellinformációihoz.

Üzenetek Automatikusan tárcsázza a
hangpostarendszert.

Névjegyek, Alkalmazások és
Üzenetek

7

A kézibeszélő, a fejhallgató és a kihangosító hangerejét
(felvett telefonnál), valamint a csengés hangerejét (letett
telefonnál) lehet beállítani.

Hangerő gomb8

Navigáció
A navigációs gomb külső gyűrűjével görgethet a menükben és a sorok között. A navigációs gombcsoport
belső Választ gombjával kiválaszthatja az elemeket.

Ha egy menüpontnak sorszáma van, akkor kiválaszthatja azt úgy, hogy beírja a sorszámot a billentyűzeten.
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Funkciógombok, vonalgombok és funkcióbillenty k
A telefon szolgáltatásait többféleképpen érheti el:

• A képernyő alatt található funkciógombokkal elérhetők a képernyőn az adott funkciógomb felett megjelenő
funkciók. A funkciógombok az éppen végzett tevékenységtől függően megváltoznak. A Tovább...
funkciógomb azt jelzi, hogy további funkciógombok állnak rendelkezésre.

• A képernyő két oldalán található funkcióbillentyűk és vonalgombok a telefon funkcióihoz és a
telefonvonalakhoz biztosítanak hozzáférést.

◦ Funkcióbillentyűk –Olyan funkciókra használhatók, mint aGyorstárcsázás vagy aHívás felvétele,
illetve az állapota megtekintésére egy másik vonalon.

◦ Vonalgombok – Hívás kezdeményezésére vagy tartásban lévő hívás folytatására szolgálnak. A
vonalgombokat is használhatja a hívásmunkamenet ablak megnyitására és bezárására, illetve a
hívásmunkamenet ablakban történő navigálásra. Nyissa meg a hívásmunkamenet ablakot a vonalon
lévő hívások megtekintéséhez.

A funkcióbillentyűk és vonalgombok világítása a következő állapotokat jelzi:

• Zöld – a vonal készenléti állapotban van.

• Folyamatos piros – a vonal aktív vagy foglalt.

• Villogó piros – a vonal tartásban van, vagy bejövő hívás zajlik.

• Folyamatos sárga – a vonal nincs regisztrálva (nem használható).

A rendszergazda bizonyos funkciókat beállíthat funkciógombként vagy funkcióbillentyűként. Egyes funkciókat
funkciógombokkal vagy a társított fizikai gombokkal is elérhet.
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A telefonképerny  jellemz i
A telefon képernyőjén többek között a következő információk láthatók a telefonról: a telefonszám, az aktív
hívás és a vonal állapota, funkciógombok, gyorshívók, tárcsázott hívások, és a telefon menüi. A kijelző három
részből áll: a fejlécsor, a középső rész és a láblécsor.

2. ábra: A Cisco 7800 IP-telefon képerny je

A képernyő felső részén a fejléc helyezkedik el. Ebben látható a telefonszám, a pontos idő és a
dátum, valamint néhány ikon. Az ikonok az aktív funkciókat jelzik.

1

A telefon képernyőjének középső részén a telefon vonal- és funkcióbillentyűihez kapcsolódó
információk láthatók.

Ha egy olyan vonalat választ, amely kettőnél több regisztrált vonallal rendelkezik, akkor a
kiválasztott vonal fekete színű kiemelést kap a kijelzőn. Az aktív hívás nem kap kiemelést.

Az aktív és a bejövő hívás képernyője több mint 21 karaktert támogat. Amikor a vonal inaktív,
a Cisco IP-telefon 15 számjegyet képes kijelezni.

2

A képernyő alsó sorában a funkciógombok címkéi találhatók. Az egyes címkék a képernyő alatti
megfelelő funkciógombhoz tartozó műveletet jelölik.

3

A telefon kijelz jének tisztítása

A követend  eljárás

Ha koszos a telefon kijelzője, puha, száraz törlőruhával törölje át.
Ne használjon folyékony vagy por alakú tisztítószert a telefon tisztítására, mivel az beszennyezheti
a telefon alkatrészeit, és hibát okozhat.

Felhívás
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A telefonhívások és a vonalak megkülönböztetése
A vonalak és a hívások kifejezést a telefon használatának bemutatásához nagyon behatároltan használjuk.

• Vonal – Mindegyik vonal egy telefonszámnak vagy intercom számnak felel meg, amelyen mások
felhívhatják Önt. Annyi vonallal rendelkezik, amennyi telefonszámmal és telefonvonal ikonnal.

• Hívás – Egy-egy vonal több hívás hordozására is alkalmas. A telefon alapértelmezés szerint vonalanként
két kapcsolt hívást képes kezelni, de a rendszergazda az igényeknek megfelelően módosítani tudja ezt
a számot.

Egyszerre mindig csak egy hívás lehet aktív; a többi hívás automatikusan tartásba kerül.

Íme egy példa: Ha két vonallal rendelkezik, és mindegyik vonal négy hívást tud kezelni, akkor egyszerre
legfeljebb nyolc hívást kapcsolhatnak Önhöz. Ezek közül csak egyetlen aktív, a többi hét hívás tartásban
van.

Teljesítménykövetelmények
A Cisco által jóváhagyott következő tápadaptereket kell használni a 7800-as sorozatú Cisco IP-telefonokhoz:

• Phihong adapter (PSC18U-480); osztályozás: 48 VDC 0,38 A

• Delta adapter (EADP-18VB B); osztályozás: 48 VDC 0,375A

Energiatakarékosság
A rendszergazda csökkentheti a telefon képernyőjének áramfogyasztását arra az esetre, amikor Ön nem
használja a telefont. A rendszergazda által beállítható energiatakarékossági szint:

• Energiatakarékosság – Ha a telefon meghatározott ideig inaktív, a képernyő háttérvilágítása kikapcsol.

A háttérvilágítás szabályozható.

A Cisco 7811 IP-telefon nem támogatja az energiatakarékossági funkciót.Megjegyzés

Kapcsolódó témakörök

A telefonképernyő háttérvilágításának beállítása , a(z) 61. oldalon

További segítség és információ
Ha a telefonján elérhető funkciókkal kapcsolatban kérdése merül fel, forduljon a rendszergazdához.

A Cisco weboldala (https://www.cisco.com) bővebb információt tartalmaz a telefonokról és a hívásvezérlő
rendszerekről.

• Az angol nyelvű gyors útmutatókhoz és végfelhasználói útmutatókhoz kattintson a következő hivatkozásra:
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https://www.cisco.com/c/en/us/support/collaboration-endpoints/unified-ip-phone-7800-series/
products-user-guide-list.html

• A nem angol nyelvű útmutatókhoz kattintson a következő hivatkozásra:

https://www.cisco.com/c/en/us/support/collaboration-endpoints/unified-ip-phone-7800-series/
tsd-products-support-translated-end-user-guides-list.html

• A licencinformációkhoz kattintson a következő hivatkozásra:

https://www.cisco.com/c/en/us/support/collaboration-endpoints/unified-ip-phone-7800-series/
products-licensing-information-listing.html

Kisegít  lehet ségek
A Cisco IP-telefonok kisegítő funkciókat nyújtanak a gyengén látók, vakok, hallássérültek és
mozgáskorlátozottak részére.

A telefonokon rendelkezésre álló kisegítő lehetőségekről a http://www.cisco.com/c/en/us/support/
collaboration-endpoints/unified-ip-phone-7800-series/products-technical-reference-list.html címen talál bővebb
információt.

Az akadálymentességről ezenkívül az alábbi Cisco weboldalon is található további információ:

http://www.cisco.com/web/about/responsibility/accessibility/index.html

Hibaelhárítás
Problémákat tapasztalhat a következő szituációkkal kapcsolatban:

• A telefon nem tud kommunikálni a hívásvezérlő rendszerrel.

• A hívásvezérlő rendszerben kommunikációs vagy belső probléma merült fel.

• A telefonnak belső hibája van.

Ha problémát tapasztal, a rendszergazda segíthet megtalálni annak kiváltó okát.

Információk keresése a telefonról
Előfordulhat, hogy a rendszergazda információt kér a telefonkészülékről. Ez az információ a telefon egyedi
azonosítását szolgálja hibakeresési célból.

A követend  eljárás

Lépés 1 Nyomja meg az Alkalmazások gombot.
Lépés 2 Válassza az Állapot > Termékinformációklehetőséget.

A következő információkat tekintheti meg:

Termék neve – A Cisco IP-telefon modellszáma.

Sorozatszám – A Cisco IP-telefon sorozatszáma.
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MAC-cím – A Cisco IP-telefon hardvercíme.

Szoftververzió – A Cisco IP-telefon firmware-ének verziószáma.

Hardververzió – A Cisco IP-telefon hardververziószáma.

Tanúsítvány – A klienstanúsítvány állapota, amely a Cisco IP-telefon használatát hitelesíti az ITSP-hálózatban.
Ez a mező jelzi, hogy a kliens tanúsítvány megfelelően van-e telepítve a telefonra.

Testreszabás – RC-egység esetében ez a mező jelöli, hogy a készüléket testreszabták-e. A függőben lévő
állapot azt jelöli, hogy egy új RC egység készen áll az ellátási szolgáltatásra. Ha az egység már visszakapta
a testreszabott profilját, ez a mező „Megszerezve” értéket mutat a Testreszabás állapotánál.

Lépés 3 Ha vissza kíván térni az Alkalmazások képernyőre, nyomja meg a Kilépés gombot.

A Testreszabási állapot megtekintése a telefonon
Az RC EDOS-kiszolgálóról történő letöltésének befejeződése után megtekintheti a telefon testreszabási
állapotát az LCD-s felhasználói felületen.

A távoli testreszabási állapotot leírása a következő:

• Nyitott – A telefon először indult el és nincs konfigurálva.

• Megszakított – A távoli testreszabás megszakadt más művelet, például DHCP-opciók miatt.

• Függőben – A telefon letöltötte a profilt az EDOS-kiszolgálóról.

• Egyéni függőben – A telefon letöltött egy átirányítási URL-t az EDOS-kiszolgálóról.

• Megszerezve – Az EDOS-kiszolgálóról letöltött profilban egy átirányítási URL van a konfigurációs
beállításokhoz. Ha a telefon sikeresen letöltötte az átirányítási URL-t az ellátási kiszolgálóról, akkor ez
az állapot jelenik meg.

• Nem érhető el – A távoli testreszabás megállt, mert az EDOS-kiszolgáló üres ellátási fájllal válaszolt,
a HTTP-válasz pedig 200 OK volt.

A követend  eljárás

Lépés 1 Nyomja meg az Alkalmazások gombot.
Lépés 2 Válassza az Állapot > Termékinformációk > Testreszabás lehetőséget.
Lépés 3 Nyomja meg a Vissza gombot.
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A hálózat állapotának megtekintése

A követend  eljárás

Lépés 1 Nyomja meg az Alkalmazások gombot.
Lépés 2 Válassza az Állapot > Hálózat állapota lehetőséget.

A következő információkat tekintheti meg:

• Hálózat típusa – A telefon által használt helyi hálózati (LAN) kapcsolat típusát jeleníti meg.

• Hálózat állapota – Azt jelzi, hogy a telefon csatlakozik-e hálózathoz.

• IP-cím – A telefon IP-címe.

• VLAN-azonosító – A telefon VLAN-azonosítója.

• Címzéstípus – Azt jelzi, hogy a telefonon DHCP vagy statikus IP-cím van-e engedélyezve.

• IP-állapot – A telefon által használt IP állapota.

• Alhálózati maszk – A telefon által használt alhálózati maszk.

• Alapértelmezett útválasztó – A telefon által használt alapértelmezett útválasztó.

• 1. DNS – A telefon által használt elsődleges tartománynévrendszer- (DNS) kiszolgáló.

• 2. DNS – A telefon által használt opcionális, másodlagos DNS-kiszolgáló.

•MAC-cím – A telefon egyedi MAC-címe.

• Levezető neve – A telefonhoz aktuálisan hozzárendelt levezető nevét jeleníti meg.

• Tartomány – A telefon hálózati tartományának nevét jeleníti meg. Alapértelmezett: cisco.com

• Kapcsolóport elérése – A kapcsolóport állapota.

• Kapcsolóport beállítása – A hálózati port sebességét és duplex állapotát jeleníti meg.

• PC-port beállításai – A PC port sebességét és duplex állapotát jeleníti meg.

• PC-portkapcsolat: – A PC-port állapota

A telefon állapotának megtekintése

A követend  eljárás

Lépés 1 Nyomja meg az Alkalmazások gombot.
Lépés 2 Nyomja meg az Állapot > Telefonállapot gombot.

A következő információkat tekintheti meg:

• Eltelt idő – A rendszer legutóbbi újraindítása óta összesen eltelt idő
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• Tx (csomagok) – A telefonról továbbított csomagok.

• Rx (csomagok) – A telefon által fogadott csomagok.

Az állapotüzenetek megtekintése a telefonon

A követend  eljárás

Lépés 1 Nyomja meg az Alkalmazások gombot.
Lépés 2 Válassza az Információk és beállítások > Állapot > Állapotüzenetek lehetőséget.

Megtekintheti a legutolsó kiosztás óta naplózott telefonállapotok listáját.
Az állapotüzenetek UTC időzónában jelennek meg, a telefon beállított időzóna-beállításoktól
függetlenül.

Megjegyzés

Lépés 3 Nyomja meg a Vissza gombot.

A vonalállapot megtekintése

A követend  eljárás

Lépés 1 Nyomja meg az Alkalmazások gombot.
Lépés 2 Válassza az Állapot > Telefonállapot > Vonalállapot lehetőséget.

Megtekintheti a telefon minden egyes vonalának állapotát.

A tranzakció állapotának megtekintése

A követend  eljárás

Lépés 1 Nyomja meg az Alkalmazások gombot.
Lépés 2 Válassza a Hálózati beállítások > Ethernet-beállítások > 802.1X hitelesítés > Tranzakció állapota

lehetőséget.
A következő információkat tekintheti meg:

• Tranzakció állapota

• Protokoll
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Újraindítási el zmények megtekintése

A követend  eljárás

Lépés 1 Nyomja meg az Alkalmazások gombot.
Lépés 2 Válassza az Állapot > Újraindítási előzmények lehetőséget.

Megtekintheti a telefon újraindításainak dátumát és időpontját, a telefon újraindításának okától függetlenül.

A telefon összes problémájának jelentése
A Hibabejelentő eszköz (Problem Report Tool – PRT) segítségével összegyűjtheti és elküldheti a
telefonnaplókat, valamint jelentheti a problémákat a rendszergazdának.

A követend  eljárás

Lépés 1 Nyomja meg az Alkalmazások gombot.
Lépés 2 Válassza a Telefon adatai > Jelentés lehetőséget.
Lépés 3 Válassza az Állapot > Hibabejelentés lehetőséget.
Lépés 4 Adja meg a Probléma dátumamezőben azt a dátumot, amelyen a problémát tapasztalta. Alapértelmezettként

az aktuális dátum jelenik meg a mezőben.
Lépés 5 Adjameg aProbléma időpontjamezőben azt az időpontot, amikor a problémát tapasztalta. Alapértelmezettként

az aktuális idő jelenik meg a mezőben.
Lépés 6 Válassza a Probléma leírása lehetőséget.
Lépés 7 Válasszon egy leírást a megjelenő listából.
Lépés 8 Nyomja meg az Indít gombot.

A telefon gyári beállításainak visszaállítása a telefon weboldaláról
Telefonja beállításait visszaállíthatja az eredeti gyári beállításokra, hogy a telefon újra konfigurálható legyen;
a műveletet intézze a telefon weboldaláról.

A követend  eljárás

Írja be az URL-címet egy támogatott webböngészőbe, majd kattintson aGyári beállítások visszaállításának
megerősítése gombra.
Az URL-címet a következő formátumban adhatja meg:

http://<Phone IP>/admin/factory-reset
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ahol:

Phone IP = a telefonja aktuális IP-címe.

/admin = a telefonja rendszergazdai oldalának elérési útja.

factory-reset = az a parancs, amelynek megadásával a telefon weboldalán visszaállíthatja a telefonja gyári
beállításait.

A telefon problémáinak azonosítása URL segítségével a telefon weboldalán
Ha a telefon nem működik vagy nem regisztrál, azt hálózati hiba vagy bármilyen egyéb helytelen beállítás is
okozhatja. A hibaok azonosításához adjon meg egy konkrét IP-címet vagy tartománynevet a telefonja
rendszergazdai oldalán. Ezt követően próbálja meg a hozzáférést úgy, hogy a telefon tesztadatot küldhessen
(pingelhessen) a célállomásnak, és megjeleníthesse a hibát.

A követend  eljárás

Egy támogatott webböngészőben adjonmeg egy olyanURL-címet, amely a telefonja IP-címéből és a pingeléssel
célzott IP-címből áll.
Az URL-címet ebben a formában adja meg:

http:/<Phone IP>/admin/ping?<ping destination>

ahol:

Phone IP = a telefonja aktuális IP-címe.

/admin = a telefonja rendszergazdai oldalának elérési útja.

ping destination = bármilyen IP-cím vagy tartománynév, amelyet pingelni kíván. Csak alfanumerikus karakterek,
a „–” és a „_” használata engedélyezett a pingelési célállomás megadásához. Egyéb esetben a telefon hibát
jelez a weboldalon. Ha a <ping destination> szóközöket is tartalmaz, akkor csak a cím első részét használja
pingelési célállomásként a rendszer. Például: a „http://<Phone IP>/admin/ping?192.168.1.1 cisco.com”
valójában a 192.168.1.1. IP-címet pingeli majd.

Megszakadt kapcsolat
Időnként előfordulhat, hogy a telefon és a hívásvezérlő rendszer közötti kapcsolat megszakad. Amikor a
kapcsolat megszakad, a telefon egy üzenetet jelenít meg.

Ha a kapcsolat megszakadásakor éppen aktív hívást folytat, a hívás nem szakadmeg, azonban a telefonminden
szokásos funkciója nem áll rendelkezésre, mivel bizonyos funkcióknak információra van szükségük a
hívásvezérlő rendszerből. Lehetséges, hogy a funkciógombok nem fognak megfelelően működni.

Amikor a telefon újra csatlakozik a hívásvezérlő rendszerhez, ismét a szokott módon használhatja a telefont.

A Cisco által a készülékre vállalt egy éves korlátozott jótállás feltételei
A hardvereszköz jótállására és a jótállási idő alatt igénybe vehető szolgáltatásokra különleges feltételek
vonatkoznak.

A hivatalos Jótállási feltételek – beleértve a Cisco-szoftverekre vonatkozó jótállást és licencszerződéseket is
– a Cisco.com weboldalán, ezen az URL-címen érhetők el: https://www.cisco.com/go/hwwarranty.

   Cisco IP Phone 7800 Sorozat Multiplatform Telefon Felhasználói kézikönyv a 11.0(0) förmver kiadáshoz
22

A telefon
A Cisco által a készülékre vállalt egy éves korlátozott jótállás feltételei

https://www.cisco.com/go/hwwarranty


F E J E Z E T  2
Hívások

• Híváskezdeményezés, oldal 23

• Hívások fogadása, oldal 27

• Hívás némítása, oldal 30

• Hívás tartása, oldal 30

• Hívások átirányítása, oldal 32

• Hívás továbbítása különleges helyzetekben a Konfigurációs Segédprogrammal, oldal 33

• Hívások átadása, oldal 34

• Konferenciahívások és értekezletek, oldal 35

• Telefoncsoport rendezése egy oldalra (Multicast lapozás), oldal 35

• Több vonal, oldal 36

Híváskezdeményezés
Az Ön Cisco IP-telefonja ugyanúgy működik, mint a hagyományos telefonkészülékek, de segítségével
könnyebb a hívások kezdeményezése.

Hívás kezdeményezése
A telefonját ugyanúgy használhatja hívás kezdeményezésére, mint bármilyen más telefont.

A követend  eljárás

Adjon meg egy számot, és vegye fel a kézibeszélőt.

Cisco IP Phone 7800 Sorozat Multiplatform Telefon Felhasználói kézikönyv a 11.0(0) förmver kiadáshoz    
23



Hívás kezdeményezése kihangosítóval
Használja a kihangosítót a kéz nélküli telefonáláshoz. Ne feledje, hogy ebben az esetben a kollégái is hallani
fogják.

A követend  eljárás

Lépés 1 Adjon meg egy számot a billentyűzettel.
Lépés 2 Nyomja meg a Kihangosító gombot.

Hívás kezdeményezése fejhallgatóval
A fejhallgató segítségével úgy telefonálhat, hogy ezzel nem zavarja kollégáit.

A követend  eljárás

Lépés 1 Csatlakoztasson egy fejhallgatót.
Lépés 2 Adjon meg egy számot a billentyűzettel.
Lépés 3 Nyomja meg a Fejhallgató gombot.

Szám újrahívása
A legutóbb hívott telefonszámot újra felhívhatja.

A követend  eljárás

Lépés 1 (Opcionális) Válasszon vonalat.
Lépés 2 Nyomja meg az Újrahív gombot.

Gyorshívó
Agyorshívás lehetővé teszi, hogy egy gombnyomással, előremegadott kódmegadásával vagy a telefonképernyő
egyik elemének kiválasztásával hívást indítson. A gyorshívást a telefon képernyőjén és a telefon weboldalán
is be lehet állítani.

A gyorshívó kódokat módosítani, törölni és ellenőrizni is lehet.
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Kapcsolódó témakörök

Konfigurációs segédprogram oldala, a(z) 10. oldalon
Gyorshívó számok, a(z) 10. oldalon

Gyorshívó kód társítása a telefon kijelz jér l
A gyorshívó kódok a telefon képernyőjéről állíthatók be. Ezenkívül a telefon konfigurációs segédprogramjának
oldaláról is társíthat gyorshívó kódokat.

A követend  eljárás

Lépés 1 Nyomja meg az Alkalmazások gombot.
Lépés 2 Válassza a Gyorshívás lehetőséget.
Lépés 3 Görgessen egy még nem társított gyorshívó számhoz.
Lépés 4 Nyomja meg a Szerkesztés gombot, és tegye a következők egyikét:

• Adjon meg egy nevet és számot.

• Válassza a Beállítások > Választás névjegyek közül elemet, ha névjegyet szeretne választani a
címjegyzékből.

Lépés 5 Válassza aMentés lehetőséget.

Hívás kezdeményezése gyorshívó kóddal

Miel tt nekilátna

A gyorshívó kódokat a telefon Konfigurációs segédprogram oldalán vagy Alkalmazások menüjében állíthatja
be.

A követend  eljárás

Adja meg a gyorshívó kódot, és nyomja meg a Hívás gombot.

Gyorshívó beállítása egy vonalgombra
Megnyomhatja bármelyik tétlen vonalgombot a telefonon, és beállíthat rá gyorshívást. Megjelenik a gyorshívás
ikon, a név és a mellékszám a telefon kijelzőjén a vonalgomb mellett. Úgy is ellenőrizheti ezt a változást,
hogy megnézi a Konfigurációs segédprogram oldalTovábbi funkciómezőjét. Miután beállította a gyorshívást
egy vonalgombon, megnyomhatja a vonalgombot a gyorshívási információk módosításához, valamint új
telefonszám és név hozzárendeléséhez.

Miel tt nekilátna

Menjen a weblapra, és tiltsa le a vonalgombot, amit gyorshívásra akar használni.
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A követend  eljárás

Lépés 1 Nyomja meg bármelyik tétlen vonalgombot a telefonon legalább két másodpercig.
Lépés 2 A Gyorshívó ablakban hozzáadhatja a gyorshívás nevét és az adott vonalgomb megnyomásakor hívandó

telefonszámot.
Lépés 3 Kattintson aMentés gombra.

Gyorshívó eltávolítása egy vonalgombról
Nyomjon meg egy vonalgombot a telefonon és törölje a hozzá tartozó gyorshívást. A gyorshívás lekerül a
vonalgombról. A Konfigurációs Segédprogram oldalon ellenőrizheti, hogy a gyorshívás valóban lekerült-e a
vonalgombról.

A követend  eljárás

Lépés 1 Legalább két másodpercig tartson lenyomva egy gyorshívó vonalgombot.
Lépés 2 Nyomja meg a telefon képernyőjén a Beállítás > Törlés gombot a Gyorshívás ablakban.

A fókuszban tartott vonal használata gyorshívásokra
Konfigurálhat egy vonalgombot gyorshívás kezdeményezéséhez, hangprofil-azonosítóval (Voice Profile ID
– VID) vagy VID nélkül. Ha mindkettő konfigurálva van, akkor a VID élvez elsőbbséget. A hívást arra a
vonalra irányítja át a rendszer.

Ha egy vonalgomb VID nélkül van konfigurálva, akkor beállíthat egy gyorshívásgombot a fókuszban tartott
vonal használatához.

A követend  eljárás

Lépés 1 Konfiguráljon egy gyorshívás gombot VID használata nélkül.
Lépés 2 Tegye át a fókuszt az Ön által előnyben részesített vonalra.
Lépés 3 Nyomja meg a gyorshívás gombot egy hívás kezdeményezéséhez.

A hívás a fókuszba állított vonalon indul.

Ha a fókuszban tartott vonalon élő hívások száma megegyezik a Konfigurációs segédprogram oldalon a
Vonalanként megjelenített hívásokmezőben megadott értékkel, akkor a gyorstárcsázással kezdeményezett
hívás a következő elérhető vonalról indul.
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A fókuszban tartott vonal használata gyorshívások ellen rzésére
Ha egy vonalgombVID nélkül van konfigurálva, akkor ellenőrizheti, hogy a hívás a fókuszban tartott vonalon
zajlik-e.

A követend  eljárás

Lépés 1 Konfiguráljon egy gyorshívás gombot VID használata nélkül.
Lépés 2 Tegye át a fókuszt az Ön által előnyben részesített vonalra.
Lépés 3 Nyomja meg a gyorshívás gombot egy hívás kezdeményezéséhez.

A hívás a fókuszba állított vonalon indul.

Nemzetközi telefonszám tárcsázása
A nemzetközi hívásokat a telefonszám előtt megadott plusz (+) előhívó jellel indíthatja.

A követend  eljárás

Lépés 1 Legalább 1 másodpercig tartsa nyomva a csillag (*) gombot.
A telefonszám első elemeként megjelenik a plusz (+) jel.

Lépés 2 Tárcsázza a számot.
A telefonkészülék tíz másodperccel az utolsó gomb megnyomását követően tárcsázza a számot.

Biztonságos hívások
A rendszergazda megfelelő lépésekkel védelmet nyújthat a hívásoknak a vállalaton kívüli lehallgatással
szemben. Ha hívás közben lakat ikon látható a telefonkészüléken, akkor a telefonhívás biztonságos. A telefon
beállításaitól függően lehet, hogy be kell jelentkeznie, mielőtt hívást kezdeményezne, vagymielőtt a kézibeszélő
biztonsági hangjelzést adna.

Hívások fogadása
Az Ön Cisco IP-telefonja ugyanúgy működik, mint a hagyományos telefonkészülékek, azonban megkönnyíti
a hívások fogadását.
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Hívás fogadása

A követend  eljárás

Nyomja meg a pirosan villogó vonalgombot.

Várakoztatott hívás fogadása
Ha aktív hívás közben egy hívás várakozik, akkor ezt egy sípszó és a pirosan villogó vonalgomb jelzi.

A követend  eljárás

Lépés 1 (Opcionális) Ha egynél több várakozó hívása van, válasszon egy bejövő hívást.
Lépés 2 Nyomja meg a vonalgombot.

Hívás elutasítása
Az aktív vagy kicsengő hívások a hangpostarendszerbe vagy előre beállított telefonszámra irányíthatók át.

A követend  eljárás

Hívás elutasításához tegye a következők egyikét:

• Nyomja meg az Elutasítás gombot.

• Ha több bejövő hívása van, jelölje ki a bejövő hívást, és nyomja meg az Elutasítás gombot.

A „Ne zavarjanak” funkció bekapcsolása
A „Ne zavarjanak” funkcióval elnémíthatja telefonkészülékét, és figyelmen kívül hagyhatja a bejövő hívásokról
kapott értesítéseket, amikor ki akarja zárni a figyelemelterelő tényezőket.

Amikor engedélyezi a „Ne zavarjanak” funkciót, a bejövő hívásait a rendszer másik számra irányítja át –
például a hangpostára, ha az be van állítva.

A „Ne zavarjanak” funkció bekapcsolása esetén aNeZavarj bekapcsolva felirat látható minden vonal száma
alatt.

A „Ne zavarjanak” funkció alapértelmezett engedélyezése a telefonminden vonalára vonatkozik. ABeállítások
menüből egy adott vonalnál is engedélyezheti a „Ne zavarjanak” funkciót. Az intercom- és vészhívásokat
azonban mindig, még a „Ne zavarjanak” funkció bekapcsolt állapotában is megkapja.
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A követend  eljárás

Lépés 1 Nyomja meg a NeZavarj gombot a „Ne zavarjanak” funkció bekapcsolásához.
Lépés 2 Nyomja meg újra a NeZavarj gombot a „Ne zavarjanak” funkció kikapcsolásához.

Kapcsolódó témakörök

Konfigurációs segédprogram oldala, a(z) 10. oldalon
A „Ne zavarjanak” funkció bekapcsolása adott vonalon, a(z) 55. oldalon

A NeZavarj be-, illetve kikapcsolása csillagkóddal
A Ne zavarj funkciót be- vagy kikapcsolhatja a telefonján beállított megfelelő csillagkódok tárcsázásával. A
csillagkódokat a rendszergazda adja meg a NeZavarj akt. kód és a NeZavarj deakt. kód mezőkben a
Konfigurációs segédprogram oldalán.

A követend  eljárás

Lépés 1 A NeZavarj bekapcsolásához tárcsázza a rendszergazda által megadott csillagkódot.
Lépés 2 A NeZavarj kikapcsolásához tárcsázza a rendszergazda által megadott csillagkódot.

Munkatárs telefonjának felvétele (hívásfelvétel)
Ha munkatársaival megosztja a híváskezelési feladatokat, fogadhatja a munkatársa telefonján csengő hívást.
Ehhez először a rendszergazdának hozzá kell rendelnie Önt legalább egy hívásfelvételi csoporthoz.

Saját csoportján belüli hívás fogadása (felvétel)
Fogadhatja azokat a hívásokat, amelyek a hívásfelvételi csoportjának egy másik telefonkészülékén csengenek
ki. Ha több hívás is felvehető, azt a hívást fogadja, amely a leghosszabb ideje cseng.

A követend  eljárás

Lépés 1 (Opcionális) Nyomja meg a vonalgombot.
Lépés 2 A hívásfelvételi csoportján belüli bejövő hívás saját telefonkészülékre történő továbbításához nyomja meg a

Felvesz gombot.
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Hívás némítása
Hívás közben lenémíthatja a hangot, így Ön hallani fogja a másik személyt, de ő nem fogja hallani Önt.

A követend  eljárás

Lépés 1 Nyomja meg a Némítás gombot.
Lépés 2 A némítás kikapcsolásához nyomja meg újra a Némítás gombot.

Hívás tartása

Hívás tartásba helyezése
Az aktív hívást tartásba teheti, majd folytathatja a hívást, amikor készen áll.

A követend  eljárás

Lépés 1 Nyomja meg a Tartás gombot.
Lépés 2 A tartásban lévő hívás folytatásához nyomja meg újra a Tartás gombot.

Túl sokáig tartásban hagyott hívás fogadása
Amikor túl hosszú ideig várakoztat egy hívást, a következő figyelmeztetéseket kapja:

• Pirosan villogó vonalgomb

• Villogó üzenetjelző a kézibeszélőn

• A telefon képernyőjén látható értesítés

• A telefon csengetési értesítése, ha a telefon weboldalán tartási emlékeztető van konfigurálva

A követend  eljárás

A tartásban lévő hívás folytatásához nyomja meg a Tartás vagy a Folytatás gombot. A tartásban lévő
hívás folytatásához nyomja meg a Tartás vagy a Folytatás gombot.
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Átváltás aktív és tartásban lév  hívások között
Egyszerűen válthat az aktív és a várakoztatott hívások között.

A követend  eljárás

Nyomja meg a tartásban lévő hívás vonalgombját, ha azt szeretné folytatni, és a másik hívást szeretné
automatikusan tartásba helyezni.

Váltás az aktív és tartott hívások között 7811-es Cisco IP-telefonon
A Cisco 7811 IP-telefonon nincsenek vonalgombok. Ha van egy tartott és egy aktív hívása, megjelenik a
Hívások funkciógomb. Ha pedig több mint két hívása van, akkor is megjelenik a Hívások funkciógomb.

A követend  eljárás

Lépés 1 Nyomja meg a Hívások gombot.
Lépés 2 Válasszon ki egy hívást.
Lépés 3 Nyomja meg a Folytat gombot.

Hívásparkoltatás
A telefonnal parkoltathatók hívások. Ezután a telefonján vagy egy másik telefonkészüléken (például egy
munkatárs asztalánál vagy konferenciateremben található készüléken) folytathatja a hívást.

A várakoztatott hívást a hálózat figyeli, hogy Ön meg ne feledkezzen róla. Ha a hívást túl sokáig várakoztatja,
figyelmeztető hangjelzés hallható. Ekkor fogadhatja a hívást, elutasíthatja azt, vagy figyelmen kívül hagyhatja
a hívást az eredeti telefonján. Vagy folytathatja a hívás fogadását egy másik telefonról is.

Ha egy bizonyos időn belül nem fogadja a hívást, azt a rendszergazda beállítása szerint a hangpostára vagy
egy másik rendeltetési helyre irányítja a rendszer.

Hívás tartásba helyezése hívásparkoltatással
A telefonkészülékén fogadott aktív hívás parkoltatható, majd a hívásvezérlő rendszer másik telefonján felvehető.

Parkoltathat is hívást a saját telefonján. Ebben az esetben lehet, hogy nem hall felvételt.

A hívásparkoltatási számon csak egy hívás parkoltatható.

Miel tt nekilátna

A hívásnak aktívnak kell lennie.
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A követend  eljárás

Lépés 1 Nyomja meg a Várakoztatás gombot.
A telefon lejátszik egy felvett üzenetet, amely azt a számot kéri, amelyen parkoltatja a hívást.

Lépés 2 (Opcionális) Ha egy kulcskiterjesztő modulon be van állítva a hívásparkoltatás, akkor nyomja meg a
hívásparkoltatás-vonal gombot.

Lépés 3 Adja meg a számot, majd nyomja meg a kettős kereszt (#) gombot.
Lépés 4 (Opcionális) Adja meg a parkoltatási számot annak a személynek, akinek fogadnia kell a hívást.

Tartásban lév  hívás fogadása hívásparkoltatással
A parkoltatott hívás a hálózatban bármely készülékről felvehető.

Miel tt nekilátna

Szüksége lesz a hívás parkoltatására használt számra.

A követend  eljárás

Lépés 1 Nyomja meg a VárakozásbólKi gombot.
Lépés 2 (Opcionális) Ha egy kulcskiterjesztő modulon be van állítva a hívásparkoltatás, akkor nyomja meg a

hívásparkoltatás-vonal gombot.
Lépés 3 Írja be a számot, ahol a hívás várakoztatva van, majd egy kettős kereszt (#) jelet.

A parkolt hívást a kettőskereszt (#) beírásával is visszaveheti. Ha egy saját telefonján parkoltatott hívást vesz
vissza, akkor lehet, hogy nem kell beírnia számot.

Hívások átirányítása
A telefonkészülék bármely vonaláról átirányíthatja a hívásokat másik telefonszámra. A hívásátirányítás adott
telefonvonalra vonatkozik. Amennyiben egy hívás olyan vonalra érkezik, amelyen a hívásátirányítás nem
engedélyezett, a hívás a szokásos módon kicseng.

A hívások kétféleképpen irányíthatók át:

• Minden hívás átirányítása

• Átirányítás különleges esetekben, például a telefon foglalt, vagy nem veszik fel.

Ha ellenőrizni szeretné, hogy átirányította-e hívásait, keresse az ÁtirMind ikont a vonal címkéjén.
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A követend  eljárás

Lépés 1 Nyomja meg az ÁtirMind gombot bármely olyan inaktív vonalon, amelyről át szeretné irányítani a hívásait.
Lépés 2 A hívásátirányítás célszámát pontosan úgy adja meg, ahogyan a telefonkészülékéről tárcsázná, vagy válasszon

egy bejegyzést a legutóbbi hívások közül.
Lépés 3 Nyomja meg a Tárcsázás gombot az összes hívás megadott számra történő átirányításához.

Kapcsolódó témakörök

Konfigurációs segédprogram oldala, a(z) 10. oldalon
Hívás átirányítása meghatározott helyzetekben
A hívástovábbítás bekapcsolása minden vonalnál

Hívás továbbítása különleges helyzetekben a Konfigurációs
Segédprogrammal

A Konfigurációs Segédprogrammal lehet beállítani, hogy a telefon minden hívást továbbítson különleges
helyzetekben, például, amikor a készüléke foglalt.

A hívásátirányítás a felhasználói beállításokból is beállítható. Bővebb információért lásd: Beállítások, a(z)
53. oldalon.

A követend  eljárás

Lépés 1 A Konfigurációs segédprogram oldalon válassza a Felhasználói bejelentkezés > Hang > Felhasználó
lehetőséget.

Lépés 2 A Hívásátirányítás részben állítsa be az ÁtirNiV Beállítások elemet Igen értékre, majd adjon meg egy-egy
telefonszámot azokhoz a hívásátirányítási szolgáltatásokhoz, amelyeket engedélyezni szeretne:

• ÁtirNiV minden cél – Minden hívást átirányít.

• ÁtirNiV foglalt cél – Csak akkor irányítja át a hívásokat, ha a vonal foglalt.

• ÁtirNiV nincs válasz cél – Csak akkor irányítja át a hívásokat, ha a hívást nem fogadják.

• ÁtirNiV késleltetés – Válaszkésleltetési időt ad meg.

Ha a szolgáltatásgomb szinkronizálása (FKS) funkciót letiltotta a rendszergazda, akkor az értéket a
másodpercek számaként írhatja be, ami elteltével a hívást átirányítja a telefon.

Ha a szolgáltatásgomb szinkronizálása (FKS) funkciót engedélyezte a rendszergazda, akkor az értéket
a kicsengések számaként írhatja be, ami elteltével a hívást átirányítja a telefon.

Lépés 3 Kattintson az Összes módosítás elküldése lehetőségre.
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Hívások átadása
Az aktív hívást átadhatja valaki másnak.

Hívás átadása másik személynek
Hívás átadásakor az eredeti hívásban maradhat, amíg a másik személy nem veszi fel a telefont. Így lehetősége
nyílik arra, hogy bizalmasan beszéljen a másik személlyel, mielőtt kilép a hívásból. Ha nem szeretne vele
beszélni, akkor adja át a hívást, mielőtt a másik személy felveszi a telefont.

A két hívó között át is válthat, így egyenként tárgyalhat velük, mielőtt kilép a hívásból.

A követend  eljárás

Lépés 1 Nem tartásban lévő hívás közben nyomja meg az Átadás gombot.
Lépés 2 Adja meg a másik személy telefonszámát.
Lépés 3 (Opcionális) Várja meg a vonalon történő kicsengést vagy amíg a másik fél fogadja a hívást.
Lépés 4 (Opcionális) Ha vissza kíván térni a tartásban lévő híváshoz, nyomja meg a vonalgombot.
Lépés 5 Nyomja meg újra az Átadás gombot.

Továbbítás el tt egyeztessen
A hívás továbbítása előtt beszélhet azzal a személlyel, akinek a hívást továbbítja.

Miel tt nekilátna

Van egy aktív hívása, amelyet továbbítania kell.

A követend  eljárás

Lépés 1 Nyomja meg az Átadás gombot.
Lépés 2 Adja meg annak a személynek a telefonszámát, akinek át szeretné adni a hívást.
Lépés 3 Amikor a másik fél felveszi a telefont, beszélhet vele.
Lépés 4 (Opcionális) Ha vissza kíván térni a tartásban lévő híváshoz, nyomja meg a vonalgombot.
Lépés 5 (Opcionális) Nyomja meg a vonalgombot, ha szeretne visszatérni az átadás céltelefonszámához.
Lépés 6 Az átadás befejezéséhez nyomja meg az Átadás gombot.
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Konferenciahívások és értekezletek
Egyetlen hívás keretében több emberrel is beszélhet. Tárcsázhat egy másik személyt, és hozzáadhatja a
beszélgetéshez. Ha több telefonvonallal rendelkezik, két vonalon két híváshoz is csatlakozhat. A konferencia
akkor ér véget, ha minden résztvevő letette a telefont.

Másik személy hozzáadása a híváshoz

A követend  eljárás

Lépés 1 Aktív hívás közben nyomja meg a Konferencia gombot.
Lépés 2 Adja meg a hozzáadni kívánt fél telefonszámát, és nyomja meg a Hívás gombot.
Lépés 3 Nyomja meg a Konferencia gombot.

A konferencia elkezdődik.

Konferenciahívás csillagkóddal
Nyomjameg aKonferencia gombot csak egyszer, hogy számos aktív hívást egyetlen konferenciában egyesítsen,
és egyetlen hívásban beszéljen több emberrel.

Miel tt nekilátna

A rendszergazdája csillagkódot adott a Konferencia gombhoz a telefon weboldaláról.

A követend  eljárás

Lépés 1 Indítson hívást egy vonalról, majd várja meg, amíg fogadják azt.
Lépés 2 Használja ugyanezt a vonalat egy másik szám hívásához, majd várja meg, amíg fogadják azt. Ugyanezt a

vonalat más számok hívásához is használhatja.
Lépés 3 Nyomja meg a Konferencia gombot csak egyszer.

Ezzel minden számot hozzáad a konferenciahíváshoz, és megjelenik a konferencia összekötő URL-címét –
valamelyik aktív hívás felé – jelző csillagkód.

Telefoncsoport rendezése egy oldalra (Multicast lapozás)
A rendszergazda konfigurálhatja a telefont egy paging csoport részeként is. Egy paging csoportban a telefon
automatikusan válaszol a telefonrendszerben lévő más Multiplatform telefonok oldalaira is. Minden paging
csoporthoz egyedi azonosító tartozik. A rendszergazda adja meg meg a konfigurált paging csoport számokat.
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Amikor a telefon paging csoportban van, három rövid sípolás hallható. A telefon egyirányú audio kapcsolatot
létesít Ön és a hívó fél között. Nem kell elfogadnia az oldalt.

A követend  eljárás

Tárcsázza a paging csoport számát.

Több vonal
Ha másokkal közös telefonszámai vannak, több vonala is lehet a telefonon. Ha több vonallal rendelkezik,
több hívási funkció áll a rendelkezésére.

Összes hívás megtekintése az els dleges vonalon
Megjelenítheti az aktuális és az elmulasztott hívásokat az elsődleges vonalon.

Ezt a szolgáltatást akkor használhatja, ha több vonallal rendelkezik, és – az összes vonal esetében – minden
hívást egy képernyőn szeretne látni. Azt is megteheti, hogy kiszűr egy konkrét vonalat.

Ezt a funkciót a rendszergazda állítja be.

El ször a legrégebbi hívás felvétele
Fogadhatja az összes telefonvonalán várakozó legrégebbi hívást, beleértve a figyelmeztetési állapotú, tartásból
visszakapcsolandó és parkoltatásból visszakapcsolandó hívásokat is. A bejövő hívásoknakmindig elsőbbségük
van a tartásban lévő vagy parkoltatásból visszakapcsolandó hívásokkal szemben.

Ha több vonalon dolgozik, jellemzően a vonalgombbal fogadja a felvenni kívánt bejövő hívást. Ha a vonaltól
függetlenül csak a legrégebbi hívást szeretné fogadni, nyomja meg a Válasz gombot.

Az összes hívás megtekintése a telefonon
Megtekintheti az összes aktív hívást – minden telefonvonalról – időrendbe (a legrégebbitől a legújabbig)
rendezett listában.

Az összes hívás listája akkor hasznos, ha több vonallal vagymás felhasználókkal közös vonalakkal rendelkezik.
A lista minden hívást tartalmaz.

Osztott vonalak
Egy vagy többmunkatársával is osztozhat ugyanazon a telefonszámon. Például adminisztrációs asszisztensként
lehet, hogy az a feladata, hogy szelektálja a feletteséhez beérkező hívásokat.

A közös telefonszámhoz tartozó telefonvonalat a többi vonallal azonos módon használhatja, azonban érdemes
tisztában lennie a közös vonalak néhány különleges jellemzőjével:

• A közös telefonszám minden olyan telefonon megjelenik, amely az adott számhoz tartozik.
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• Ha a munkatársa veszi fel a hívást, akkor az Ön telefonján a közös vonal gombja és a munkamenetgomb
pirosan világít.

• Ha tartásba helyez egy hívást, a vonalgomb pirosan világít, a munkamenetgomb pedig pirosan villog.
A munkatársa vonalgombja szintén pirosan világít, a munkamenetgombja pedig pirosan villog.

Saját maga hozzáadása közös vonalon folyó beszélgetéshez
A közös vonalon folytatott híváshoz Ön és munkatársa is csatlakozhat. A rendszergazdának engedélyeznie
kell a funkciót a telefonon.

Ha egy felhasználó, akivel vonalon osztozik, bekapcsolta az Adatvédelem funkciót, akkor nem adhatja hozzá
magát a hívásaihoz.

A követend  eljárás

Lépés 1 Nyomja meg a közös vonalhoz tartozó vonalgombot.
Lépés 2 Nyomja meg a Belépés vagy a NémaBelépés gombot.
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F E J E Z E T  3
Névjegyek

• Vállalati címtár, oldal 39

• Személyes címjegyzék, oldal 43

Vállalati címtár
Munkatársa számát megkeresheti a telefonján, így könnyebben felhívhatja. A címtárat a rendszergazda állítja
be és tartja karban.

A telefon háromféle vállalati címtárat támogat—Lightweight Directory Access Protocol (LDAP) címtár,
Broadsoft-címtár és Cisco XML címtár.

Névjegy hívása a vállalati címtárból

A követend  eljárás

Lépés 1 Nyomja meg a Névjegyek gombot.
Lépés 2 Nyomja meg a Névjegyek gombot.
Lépés 3 Válassza a Vállalati címtár lehetőséget.
Lépés 4 Válasszon keresési feltételt.
Lépés 5 Adja meg a keresési feltételt, és nyomja meg az Elküldés gombot.
Lépés 6 Válasszon ki egy névjegyet, és nyomja meg a Tárcsázás gombot.

Broadsoft-címtár
A Broadsoft-címtárban megkeresheti és megnézheti saját, a csoport és a vállalat névjegyeit, így könnyebben
kezdeményezhet hívást. A Broadsoft-címtárat a rendszergazda állítja be a telefonon. Ez az alkalmazásfunkció
a BroadSoft Extended Services Interface (XSI) felületét használja.
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Névjegy keresése a Broadsoft-címtárban (egyszer  keresés)

Miel tt nekilátna

• A Broadsoft-címtárat a rendszergazda engedélyezi a telefonon.

• A Broadsoft-címtár felhasználói csoportjának típusát Ön vagy a rendszergazdaVállalati,Csoport vagy
Személyes típusra állítja be.

A követend  eljárás

Lépés 1 Nyomja meg a Névjegyek gombot.
Lépés 2 Válassza ki a Broadsoft-címtár lehetőséget.

A Broadsoft-címtárnál beállított név megjelenhet a címtár neveként.
Lépés 3 Válassza az Egyszerű keresés lehetőséget.
Lépés 4 Adja meg a keresési feltételeket, és nyomja meg az Elküldés gombot.

Névjegy keresése a Broadsoft-címtárban (Összetett keresés)

Miel tt nekilátna

A Broadsoft-címtár felhasználói csoportjánál a Vállalati vagy Csoport típust adhatja meg.

A követend  eljárás

Lépés 1 Nyomja meg a Névjegyek gombot.
Lépés 2 Válassza ki a Broadsoft-címtár lehetőséget.
Lépés 3 Válassza az Összetett keresés lehetőséget.
Lépés 4 Válasszon keresési feltételt.

A BroadSoft-címtárban vezetéknév, utónév, felhasználói azonosító, szám, mellék, osztály és e-mail cím alapján
kereshet a névjegyek között.

Lépés 5 Adja meg a keresési feltételeket, és nyomja meg az Elküldés gombot.
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Névjegy típusának módosítása a Broadsoft-címtárban

A követend  eljárás

Lépés 1 Nyomja meg a Névjegyek gombot.
Lépés 2 Válassza ki a Broadsoft-címtár lehetőséget.
Lépés 3 Nyomja meg a Beállítás lehetőséget.
Lépés 4 Válassza a Beállítások szerkesztése elemet.
Lépés 5 Válassza ki a Típus mezőt.

A Broadsoft-címtár névjegytípusánál a Vállalati, Csoport vagy Személyes lehetőségek közül választhat.
Lépés 6 A módosítás alkalmazásához nyomja meg aMentés gombot.

Broadsoft-címtár nevének szerkesztése

A követend  eljárás

Lépés 1 Nyomja meg a Névjegyek gombot.
Lépés 2 Válassza ki a Broadsoft-címtár lehetőséget.
Lépés 3 Nyomja meg a Beállítás lehetőséget.
Lépés 4 Válassza a Beállítások szerkesztése elemet.
Lépés 5 Szerkessze a Címtár neve mezőt.
Lépés 6 A módosítás alkalmazásához nyomja meg aMentés gombot.

A Broadsoft-címtár kiszolgálónevének szerkesztése

A követend  eljárás

Lépés 1 Nyomja meg a Névjegyek gombot.
Lépés 2 Válassza ki a Broadsoft-címtár lehetőséget.
Lépés 3 Nyomja meg a Beállítás lehetőséget.
Lépés 4 Válassza a Beállítások szerkesztése elemet.
Lépés 5 Válassza a Levezető kiszolgáló elemet.
Lépés 6 Nyomja meg a Szerkesztés gombot, és változtassa meg a kiszolgáló bejegyzését.
Lépés 7 Szerkessze a Levezető kiszolgáló mezőt.
Lépés 8 A módosítás alkalmazásához nyomja meg aMentés gombot.

Cisco IP Phone 7800 Sorozat Multiplatform Telefon Felhasználói kézikönyv a 11.0(0) förmver kiadáshoz    
41

Névjegyek
Broadsoft-címtár



A Broadsoft-címtár felhasználói azonosítójának szerkesztése

A követend  eljárás

Lépés 1 Nyomja meg a Névjegyek gombot.
Lépés 2 Válassza ki a Broadsoft-címtár lehetőséget.
Lépés 3 Nyomja meg a Beállítás lehetőséget.
Lépés 4 Válassza a Beállítások szerkesztése elemet.
Lépés 5 Válassza a Felhasználói azonosító lehetőséget.
Lépés 6 Nyomja meg a Szerkesztés gombot, és módosítsa a Broadsoft-címtár felhasználói azonosítóját.
Lépés 7 A módosítás mentéséhez nyomja meg az Alkalmaz gombot.
Lépés 8 Szerkessze a Felhasználói azonosító mezőt.
Lépés 9 A módosítás alkalmazásához nyomja meg aMentés gombot.

A Broadsoft-címtár jelszavának szerkesztése

A követend  eljárás

Lépés 1 Nyomja meg a Névjegyek gombot.
Lépés 2 Válassza ki a Broadsoft-címtár lehetőséget.
Lépés 3 Nyomja meg a Beállítás lehetőséget.
Lépés 4 Válassza a Beállítások szerkesztése elemet.
Lépés 5 Válassza a Jelszó lehetőséget.
Lépés 6 Nyomja meg a Szerkesztés gombot, és változtassa meg a bejegyzést.
Lépés 7 A módosítás mentéséhez nyomja meg az Alkalmaz gombot.
Lépés 8 Szerkessze a Jelszó mezőt.
Lépés 9 A módosítás alkalmazásához nyomja meg aMentés gombot.

LDAP-címtár
A Cisco IP-telefon támogatja az LDAP (Lightweight Directory Access Protocol) protokoll 3. verzióját. Az
LDAP-címtárban név, telefonszám vagy akár mindkettő alapján is kereshet. A rendszer támogatja az
LDAP-alapú címtárakat, mint például aMicrosoft Active Directory 2003-at és az OpenLDAP-alapú címtárakat.
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Névjegy keresése az LDAP-címtárban

A követend  eljárás

Lépés 1 Nyomja meg a Névjegyek gombot.
Lépés 2 Válassza ki az LDAP-címtár lehetőséget.
Lépés 3 Adja meg a keresési feltételeket.

A névjegyek között utónév és vezetéknév alapján lehet keresni.
Lépés 4 Nyomja meg az Indít gombot.

Személyes címjegyzék

Új névjegy felvétele a személyes címjegyzékbe

A követend  eljárás

Lépés 1 Nyomja meg a Névjegyek gombot.
Lépés 2 Válassza ki a Személyes címjegyzék lehetőséget.
Lépés 3 Nyomja meg a Hozzáadás gombot vagy a Választ gombot.
Lépés 4 Adjon meg egy nevet és legalább egy telefonszámot.
Lépés 5 Válassza ki a kapcsolat egyéni csengőhangját.
Lépés 6 A bejegyzés személyes címtárba történő felvételéhez nyomja meg aMentés gombot.

Új névjegy felvétele a személyes címjegyzékbe a Konfigurációs segéddel

A követend  eljárás

Lépés 1 AKonfigurációs segédprogram oldalon válassza ki a Felhasználói bejelentkezés > Személyes címtár elemet.
Lépés 2 Kattintson a Hozzáadás a személyes címtárhoz elemre.
Lépés 3 Adjon hozzá munkahelyi telefonszámot, mobilszámot és otthoni telefonszámot.
Lépés 4 Kattintson az Összes módosítás elküldése lehetőségre.
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Névjegy keresése a személyes címjegyzékben

A követend  eljárás

Lépés 1 Nyomja meg a Névjegyek gombot.
Lépés 2 Válassza ki a Személyes címjegyzék lehetőséget.
Lépés 3 Válassza a Beállítás > Keresés lehetőséget.
Lépés 4 Írja be a keresendő címbejegyzést, majd nyomja meg az Elküldés gombot.

Csak név szerint kereshet (kis- és nagybetű nincs megkülönböztetve). A szám alapján történő keresés nem
támogatott.

Névjegy hívása a személyes címjegyzékb l

A követend  eljárás

Lépés 1 Nyomja meg a Névjegyek gombot.
Lépés 2 Válassza ki a Személyes címjegyzék lehetőséget, és keresse meg a kívánt bejegyzést.
Lépés 3 Válassza ki a tárcsázni kívánt bejegyzést a személyes címjegyzékből.
Lépés 4 Nyomja meg a Hívás gombot.

Névjegy szerkesztése a személyes címjegyzékben

A követend  eljárás

Lépés 1 Nyomja meg a Névjegyek gombot.
Lépés 2 Válassza ki a Személyes címjegyzék lehetőséget, és keresse meg a kívánt bejegyzést.
Lépés 3 Válassza ki a módosítani kívánt bejegyzést.
Lépés 4 Nyomja meg a Szerkesztés gombot.
Lépés 5 Módosítsa a bejegyzés adatait.
Lépés 6 A telefonszám módosításához nyomja meg aMentés gombot.
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Kapcsolat eltávolítása a személyes címjegyzékb l

A követend  eljárás

Lépés 1 Nyomja meg a Névjegyek gombot.
Lépés 2 Válassza ki a Személyes címjegyzék lehetőséget.
Lépés 3 Válassza ki a Címbejegyzés keresése elemet.
Lépés 4 Válassza ki a címbejegyzést és nyomja meg aBeállítás > Törlés lehetőséget a bejegyzés törléséhez.
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F E J E Z E T  4
Legutóbbi hívások

• A legutóbbi hívások listája, oldal 47

• A legutóbbi hívások megtekintése, oldal 47

• Visszahívás a híváslistából, oldal 48

• A legutóbbi hívások listájának törlése, oldal 48

• Új névjegy létrehozása a Híváslista bejegyzésekből, oldal 49

• Hívásrekord törlése, oldal 49

• Minden hívásrekord törlése, oldal 50

A legutóbbi hívások listája
A Híváslistában a legutolsó 180 egyéni hívás és híváscsoport látható.

A Híváslistában a legutolsó 150 egyéni hívás és híváscsoport látható.

Amikor a Híváslista eléri a maximális méretet, a következő új bejegyzés felülírja a lista legrégebbi elemét.

A legutóbbi hívások megtekintése
Nézze meg, ki hívta fel a legutóbb.

Nem fogadott hívás címkézés vonalanként. A telefon képernyőjén megtekinthető a nem fogadott hívások
száma vonalanként. Legfeljebb 99 lehet a nem fogadott hívások száma. Amikor Ön megtekinti egy vonal
összes hívását vagy a nem fogadott hívásait tartalmazó listáit, a nem fogadott hívások listája kiürül.

Előfordulhat, hogy a nem fogadott hívások ikonja és a ténylegesen nem fogadott hívások száma különbözik.
Ez azért van, mert a Híváslista 180 hívásban korlátozott. A korlát a kimenő hívásokat, nem fogadott
hívásokat és a bejövő hívásokat foglalja magába. Lehet korábbi nem fogadott hívás, amely hozzáadódik
a nem fogadott hívások ikonjának számlálójához. Ez a Híváslistában felülíródhat.

Megjegyzés
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A követend  eljárás

Lépés 1 Válassza ki, hogy melyik vonal előzményeit szeretné megtekinteni.
Lépés 2 Nyomja meg az Alkalmazások gombot.
Lépés 3 Válassza a Híváslista lehetőséget.
Lépés 4 Megnézheti az összes korábbi hívást, vagy csak bizonyos típusú korábbi hívásokat.

• Összes hívás

• Nem fogadott

• Fogadott hívások

• Tárcsázott hívások

Lépés 5 Nyomja meg a Választ gombot.
Lépés 6 Ha egynél több vonala van, akkor válassza ki a megtekinteni kívánt vonalat.

Visszahívás a híváslistából
Egyszerűen felhívhatja azokat, akik már hívták Önt.

A követend  eljárás

Lépés 1 Nyomja meg az Alkalmazások gombot.
Lépés 2 Válassza a Híváslista lehetőséget.
Lépés 3 (Opcionális) Válassza ki a szükséges vonalat.
Lépés 4 Válassza ki a tárcsázni kívánt számot.
Lépés 5 (Opcionális) A telefonszám szerkesztéséhez nyomja meg aMódHív gombot.
Lépés 6 (Opcionális) A hívásbejegyzés szerkesztéséhez nyomja meg a Hívás szerkesztése gombot.
Lépés 7 Nyomja meg a Hívás gombot.

A legutóbbi hívások listájának törlése
Törölheti a telefonja Híváslistáját.

Törölheti a telefonja Híváslistáját. A lista törlésekor csak a kiválasztott vonal listája törlődik.
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A követend  eljárás

Lépés 1 Válasszon vonalat.
Lépés 2 Nyomja meg az Alkalmazások gombot.
Lépés 3 Válassza a Híváslista lehetőséget.
Lépés 4 (Opcionális) Válassza ki a szükséges vonalat.
Lépés 5 Megnézheti az összes korábbi hívást, vagy csak bizonyos típusú korábbi hívásokat.

• Összes

• Nem fogadott hívások

• Fogadott hívások

• Tárcsázott hívások

Lépés 6 Nyomja meg a Választ gombot.
Lépés 7 Nyomja meg a Lista törlése gombot.
Lépés 8 Nyomja meg a Törlés gombot.

Új névjegy létrehozása a Híváslista bejegyzésekb l
A követend  eljárás

Lépés 1 Híváslista bejegyzés megjelenítése
Lépés 2 Nyomja meg a Beállítások lehetőséget.
Lépés 3 Nyomja meg a Hozzáadás címjegyzékhez lehetőséget.

Hívásrekord törlése
A Híváslistát szerkeszteni lehet, és egyesével is eltávolíthat hívásokat az előzmények közül.

A követend  eljárás

Lépés 1 Nyomja meg az Alkalmazások gombot.
Lépés 2 Válassza a Híváslista lehetőséget.
Lépés 3 (Opcionális) Válassza ki a szükséges vonalat.
Lépés 4 Megnézheti az összes korábbi hívást, vagy csak bizonyos típusú korábbi hívásokat.
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• Összes

• Nem fogadott hívások

• Fogadott hívások

• Tárcsázott hívások

Lépés 5 Nyomja meg a Választ gombot.
Lépés 6 Jelölje ki a törölni kívánt egyedi bejegyzést vagy híváscsoportot.
Lépés 7 Nyomja meg a Bejegyzés törlése gombot.
Lépés 8 Erősítse meg törlési szándékát a Törlés gomb ismételt megnyomásával.
Lépés 9 Nyomja meg a Vissza gombot.

Minden hívásrekord törlése
A telefonról minden híváselőzmény törölhető.

A követend  eljárás

Lépés 1 Nyomja meg az Alkalmazások gombot.
Lépés 2 Válassza a Híváslista lehetőséget.
Lépés 3 Nyomja meg a Híváslista gombot.
Lépés 4 Válassza a Beállítás > Összes törlése elemet.
Lépés 5 Erősítse meg törlési szándékát a Törlés gomb ismételt megnyomásával.
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F E J E Z E T  5
Hangposta

• A hangpostafiók, oldal 51

• Új hangüzenetek ellenőrzése, oldal 52

• A hangposta elérése, oldal 52

• A hangposta hangvezérléses elérése, oldal 52

A hangpostafiók
A telefonkészülékről közvetlenül elérheti hangüzeneteit. Azonban a rendszergazdának kell beállítania a
hangpostafiókját és esetleg a telefonját is a hangpostarendszer eléréséhez.

A telefon Üzenetek gombja a hangpostarendszer elérését biztosító gyorshívóként működik.

Amikor Ön nincs az asztalánál, akkor felhívhatja a hangpostarendszerét, hogy hozzáférjen a hangpostájához.
A rendszergazdájától kaphatja meg a hangpostarendszer telefonszámát.

Hangposta beállítása a telefonon
Ha a rendszergazda nem állította be a telefonján a hangposta telefonszámát, akkor azt beállíthatja magának.

A követend  eljárás

Lépés 1 Nyomja meg az Alkalmazások gombot.
Lépés 2 Válassza a Felhasználói beállítások > Hívásbeállítások lehetőséget.
Lépés 3 Írja be a hangposta telefonszámát a Hangposta mezőbe.
Lépés 4 Nyomja meg a Beállítás gombot.
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Új hangüzenetek ellen rzése
Új hangüzenet érkezéséről a következő jelzések értesítik:

• A kézibeszélőn lévő fénycsík teljesen piros.

• A képernyőn megjelenik a nem fogadott hívások és a hangüzenetek száma. Ha több mint 99 új üzenete
van, a plusz (+) jel látható.

• A felkiáltó jel (!) sürgős hangpostaüzeneteket jelez.

Egy hangjelzést is hallani fog telefonvonal használatakor a kézibeszélőből, a fejhallgatóból vagy a kihangosítón.
Ez a hangjelzés az adott vonalra vonatkozik; Csak akkor hallja, ha olyan vonalat használ, amelyen hangüzenetek
vannak.

Kapcsolódó témakörök

Konfigurációs segédprogram oldala, a(z) 10. oldalon

A hangposta elérése
A követend  eljárás

Lépés 1 Nyomja meg az Üzenetek gombot.
Lépés 2 Kövesse a hangutasításokat.

A hangposta hangvezérléses elérése
Attól függően, hogy állította be a rendszergazda a telefonkészüléket, a hangposta az üzenetek listájának
megtekintése nélkül is elérhető lehet. Ez az opció akkor hasznos, ha elsősorban a hangpostaüzenetek listáját
használja, de időnként a vizuális menü nélkül szeretné elérni hangüzeneteit.

A követend  eljárás

Lépés 1 Nyomja meg a képernyőn a Hang funkciógombot.
Lépés 2 Amikor a rendszer arra kéri, adja meg a hangpostához tartozó hitelesítő adatait.
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F E J E Z E T  6
Beállítások

• A csengőhang módosítása, oldal 54

• Csengőhang hozzáírása Mellékhez a Konfigurációs Segédprogrammal, oldal 54

• Hívások átirányítása a telefonról bizonyos helyzetekben, oldal 54

• A „Ne zavarjanak” funkció bekapcsolása adott vonalon, oldal 55

• A NeZavarj bekapcsolása valamennyi vonalon a Konfigurációs segédprogramból, oldal 56

• Névtelen hívás letiltása, oldal 56

• Saját hívóazonosító kijelzésének letiltása, oldal 56

• Hívás védelme, oldal 57

• Automatikus válaszoldal beállítása, oldal 57

• Hangposta beállítása, oldal 57

• A Kijelzési mód megváltoztatása, oldal 58

• Az időformátum módosítása, oldal 58

• A dátumformátum módosítása, oldal 58

• A képernyővédő megváltoztatása, oldal 59

• Képernyőkímélő konfigurálása a telefon weboldalán keresztül, oldal 59

• Logó hozzáadása telefonháttérként, oldal 60

• A telefonképernyő háttérvilágításának beállítása , oldal 61

• Háttérvilágítás időzítő beállítása a konfigurációs segédprogramban, oldal 61

• A Kijelzési mód megváltoztatása, oldal 62

• A telefon újraindítása, oldal 62

• Nyelv beállítása, oldal 63

• Jelszó beállítása, oldal 63
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A cseng hang módosítása
A követend  eljárás

Lépés 1 Nyomja meg az Alkalmazások gombot.
Lépés 2 Válassza a Felhasználói beállítások > Hangbeállítások >Mellék (n) – csengőhang lehetőséget, ahol n =

mellék száma.
Lépés 3 Görgessen végig a csengőhangok listáján – a Lejátsz gomb megnyomásával belehallgathat az egyes

csengőhangokba.
Lépés 4 Nyomja meg a Kiválasztás funkciógombot, majd a Beállítás funkciógombot a kiválasztás mentéséhez.
Lépés 5 A kilépéshez nyomja meg a Vissza gombot.

Cseng hang hozzáírása Mellékhez a Konfigurációs
Segédprogrammal

A követend  eljárás

Lépés 1 A Konfigurációs segédprogram oldalon válassza ki a Felhasználói bejelentkezés > Hang >Mellék(n)
lehetőséget, ahol (n) a mellék száma.

Lépés 2 A Hívásjellemzők beállításai menüben használja az Alapértelmezett csengőhang (n) legördülő listát az
alábbi elemek valamelyikének kiválasztására:

• Ne csörögjön

• 1-től 9-ig—Válasszon egyet a rendelkezésre álló csengőhangok közül.

Lépés 3 Kattintson az Összes módosítás elküldése lehetőségre.

Hívások átirányítása a telefonról bizonyos helyzetekben
Beállíthatja úgy a telefonját, hogy bizonyos helyzetekben átirányítsa a hívásokat, például ha a telefon foglalt.

Miel tt nekilátna

A telefonon engedélyezni kell a hívásátirányítást, hogy hívásokat lehessen átirányítani bizonyos helyzetekben.
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A követend  eljárás

Lépés 1 Nyomja meg az Alkalmazások gombot.
Lépés 2 Válassza a Felhasználói beállítások > Hívásbeállítások lehetőséget.
Lépés 3 Válassza a Be lehetőséget a Hívásátirányítás engedélyezéséhez.
Lépés 4 Írjon be egy telefonszámot minden egyes engedélyezendő hívásátirányítási szolgáltatáshoz:

• Összes átir. szám: Az összes bejövő hívás átirányítása egy céltelefonszámra.

• Foglalt átirányítási szám: Az összes bejövő hívás átirányítása egy céltelefonszámra, ha az elsődleges
vonal aktív.

• Nem fogadott átir. szám: Átirányítja a nem fogadott bejövő hívást.

• Bizonyos időn belül nem fogadott hívások átirányítása: Válaszkésleltetési időtartam hozzárendelését
hajtja végre.
Ha a szolgáltatásgomb szinkronizálása (FKS) funkciót letiltotta a rendszergazda, akkor az értéket a
másodpercek számaként írhatja be, ami elteltével a hívást átirányítja a telefon.

Ha a szolgáltatásgomb szinkronizálása (FKS) funkciót engedélyezte a rendszergazda, akkor az értéket
a kicsengések számaként írhatja be, ami elteltével a hívást átirányítja a telefon.

Lépés 5 Nyomja meg a Beállítás gombot.

A „Ne zavarjanak” funkció bekapcsolása adott vonalon
A „Ne zavarjanak” funkcióval elnémíthatja telefonkészülékét, és elrejtheti a bejövő hívásokról kapott
értesítéseket, amikor ki akarja zárni a figyelemelterelő tényezőket. A meghatározott hívó félre vonatkozó
értesítéseket vagy az összes bejövő hívásról érkező értesítést is elrejtheti.

A követend  eljárás

Lépés 1 Nyomja meg az Alkalmazások gombot.
Lépés 2 Válassza a Felhasználói beállítások > Hívásbeállítások > Ne zavarjanak lehetőséget.
Lépés 3 Válasszon ki egy vonalat a listából.
Lépés 4 A „Ne zavarjanak” funkció bekapcsolásához nyomja meg a Be, a kikapcsolásához pedig a Ki gombot.

Kapcsolódó témakörök

A „Ne zavarjanak” funkció bekapcsolása, a(z) 28. oldalon
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A NeZavarj bekapcsolása valamennyi vonalon a Konfigurációs
segédprogramból

A követend  eljárás

Lépés 1 A Konfigurációs segédprogram oldalán válassza a Felhasználói bejelentkezés > Hang > Felhasználó
lehetőséget.

Lépés 2 A Kiegészítő szolgáltatások alatt állítsa be NeZavarj beállítások elemet Igen értékűre.
Bekapcsolhatja a NeZavarj funkciót az összes vonalon, ha a szolgáltatásgomb szinkronizálása (FKS) funkciót
nem engedélyezte a rendszergazda.

Lépés 3 Kattintson az Összes módosítás elküldése lehetőségre.

Névtelen hívás letiltása
A hívóval kapcsolatos információval nem rendelkező bejövő hívást letilthatja.

A követend  eljárás

Lépés 1 Nyomja meg az Alkalmazások gombot.
Lépés 2 Válassza a Felhasználói beállítások > Hívásbeállítások > Névtelen hívás letiltása lehetőséget.
Lépés 3 A hívóval kapcsolatos információval nem rendelkező hívások letiltásához válassza aBe, az engedélyezéséhez

pedig a Ki lehetőséget.
Lépés 4 A módosítások mentéséhez nyomja meg a Beállítás gombot.

Saját hívóazonosító kijelzésének letiltása
Saját nevét és számát elrejtheti a hívott személy elől.

A követend  eljárás

Lépés 1 Nyomja meg az Alkalmazások gombot.
Lépés 2 Válassza ki a Felhasználói beállítások > Hívásbeállítások > Hívóazonosító letiltása lehetőséget.
Lépés 3 A hívóazonosító kijelzésének letiltásához nyomja meg a Be, az engedélyezéséhez pedig a Ki gombot.
Lépés 4 A módosítások alkalmazásához nyomja meg a Beállítás gombot.

   Cisco IP Phone 7800 Sorozat Multiplatform Telefon Felhasználói kézikönyv a 11.0(0) förmver kiadáshoz
56

Beállítások
A NeZavarj bekapcsolása valamennyi vonalon a Konfigurációs segédprogramból



Hívás védelme
A hívások a lehallgatás elleni védelem céljából titkosíthatók. A hívás védelmét beállíthatja minden kimenő
hívásra vagy csak egy adott hívásra is.

A követend  eljárás

Lépés 1 Nyomja meg az Alkalmazások gombot.
Lépés 2 Válassza a Felhasználói beállítások > Hívásbeállítások > Hívásvédelem lehetőséget.
Lépés 3 A hívásvédelmi funkció engedélyezéséhez nyomja meg a Be gombot, a kikapcsolásához pedig a Ki gombot.
Lépés 4 Amódosítás mentéséhez és a Hívási beállítások képernyőre történő visszalépéshez nyomja meg a gombot.

Automatikus válaszoldal beállítása
A követend  eljárás

Lépés 1 Nyomja meg az Alkalmazások gombot.
Lépés 2 Válassza a Felhasználói beállítások > Hívásbeállítások > Automatikus személyhívó válasz lehetőséget.
Lépés 3 Az Automatikus személyhívó válasz engedélyezéséhez nyomja meg a Be gombot, a letiltásához pedig a Ki

gombot.
Lépés 4 A módosítások mentéséhez nyomja meg a Beállítás gombot.

Hangposta beállítása
A követend  eljárás

Lépés 1 Nyomja meg az Alkalmazások gombot.
Lépés 2 Válassza a Felhasználói beállítások > Hívásbeállítások > Hangposta lehetőséget.
Lépés 3 Adja meg a hangposta ellenőrzésére szolgáló telefonszámot.

Ha megnyomja az Üzenetek gombot, az tárcsázza a hangposta számát, és megjeleníti a hangüzenetek
listáját.
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Lépés 4 A hozzárendelt szám megerősítéséhez nyomja meg a Beállítás gombot.

A Kijelzési mód megváltoztatása
Ezt a funkciót a Cisco 7821, 7841 és 7861 IP telefonok támogatják.

A követend  eljárás

Lépés 1 Nyomja meg az Alkalmazások gombot.
Lépés 2 Válassza ki a Felhasználói beállítások > Segéd konzol beállítások > Kijelzés módja elemet.

Az alábbi beállítások érhetők el:

• Név

• Külső

•Mindkettő

Lépés 3 Válassza ki a kijelzés módját, és nyomja meg a Beállítás gombot.

Az id formátum módosítása
Módosítani lehet a telefon kijelzőjén megjelenő időformátumot.

A követend  eljárás

Lépés 1 Nyomja meg az Alkalmazások gombot.
Lépés 2 Válassza az Eszközadminisztráció > Dátum/Idő > Időformátum elemet.

Nyári időszámítás beállításához válassza az Eszközadminisztráció > Dátum/Idő > Nyári időszámítás
lehetőséget. A nyári időszámítás bekapcsolásához nyomja meg a Be gombot, a kikapcsolásához pedig a Ki
gombot.

Lépés 3 (Opcionális) Válassza ki az Eszközadminisztráció > Dátum/Idő > Időzóna elemet.
Lépés 4 Válassza ki az időformátumot, majd a módosítás alkalmazásához nyomja meg a Beállítás gombot.

A dátumformátum módosítása
Módosíthatja a telefon kijelzőjén megjelenő dátumformátumot.
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A követend  eljárás

Lépés 1 Nyomja meg az Alkalmazások gombot.
Lépés 2 Válassza az Eszközadminisztráció > Dátum/Idő > Dátumformátum elemet.
Lépés 3 Válassza ki a dátumformátumot, majd a módosítások alkalmazásához nyomja meg a Beállítás gombot.

A képerny véd  megváltoztatása
Engedélyezni lehet a telefon képernyőkímélőjét, be lehet állítani annak megjelenését, valamint azt az időt is,
hogy a telefon mennyi ideig legyen tétlen a képernyőkímélő megjelenése előtt.

A követend  eljárás

Lépés 1 Nyomja meg az Alkalmazások gombot.
Lépés 2 Válassza a Felhasználói beállítások > Képernyő-beállítások > Képernyőkímélő lehetőséget.
Lépés 3 A képernyőkímélő engedélyezéséhez válassza a Be lehetőséget, a kikapcsolásához pedig a Ki lehetőséget.
Lépés 4 Válassza ki a Képernyőkímélő beállításai elemet a beállítások kiválasztásához:

• Képernyőkímélő típusa: Válassza az alábbi lehetőségek valamelyikét:

• Óra: Egy kerek óraszimbólumot jelenít meg a háttérképpel a háttérben.

• Kép letöltése: A telefon weboldaláról letölthető képet jeleníti meg.

• Logó: Egy logót jelenít meg a telefon képernyőkímélőjeként. Ezt a képet a Logó URL-címe
mezőben adhatja meg a telefon weboldalán.

• Lakat: Egy lakat ikon jelenik meg a telefon képernyőjén.

• Kapcsolási időköz: Adjamegmásodpercben, hogymennyi ideig legyen a telefon tétlen a képernyőkímélő
bekapcsolása előtt.

• Frissítési időköz: Adja meg a képernyőkímélő frissítése előtt eltelt másodperceket (ha például a cserélődő
képeket választotta ki).

Lépés 5 Nyomja meg a Beállítás gombot.

Képerny kímél  konfigurálása a telefon weboldalán keresztül
A telefonhoz konfigurálható képernyőkímélő. Amikor a telefon meghatározott ideig tétlen, bekapcsol a
képernyőkímélő mód.
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Bármely gombmegnyomásával visszatér a normálmódba. Ha be van állítva felhasználói jelszó, a felhasználónak
meg kell adnia a képernyőkímélő módból való kilépéshez.

A követend  eljárás

Lépés 1 A Konfigurációs segédprogram oldalán válassza a Felhasználói bejelentkezés > Hang > Felhasználó
lehetőséget.

Lépés 2 A Képernyő részben állítsa be a mezőket az alábbi táblázatban leírtak szerint.
Lépés 3 LeírásParaméter

A telefon képernyőkímélőjének engedélyezéséhez válassza az Igen lehetőséget.
Amikor a telefon meghatározott ideig tétlen, bekapcsol a képernyőkímélő mód.

Alapértelmezett: Nincs

Képernyőkímélő
engedélyezése

Képernyőkímélő típusok. Választható beállítások.

• Óra: Digitális órát jelenít meg egy egyszerű háttér előtt.

• Kép letöltése: A telefon weboldaláról letölthető képet jeleníti meg.

• Logó: Egy logó jelenik meg a telefon képernyőjén. Adjon hozzá egy logóképet
a Logó URL-címe mezőben.

• Zárolás : A képernyőkímélő zárolását kapcsolja be.

Képernyőkímélő
típusa

Tétlen idő a képernyőkímélő megjelenése előtt.

Adja meg, hogy mennyi tétlenül töltött idő teljen el másodpercben a képernyőkímélő
bekapcsolása előtt.

Alapértelmezett: 300

Képernyőkímélő
várakozás

URL a telefon képernyő háttérkép (.png) fájljához.

Ha hibás URL címet ad meg az új háttérkép letöltéséhez, a telefon nem tud frissíteni
az újabb háttérképre és a már letöltött háttérképet fogja megjeleníteni. Ha a telefonon
nincs korábban letöltött háttérkép, egy szürke képernyő jelenik meg.

Kép letöltés URL

Adjon meg egy URL-címet vagy útvonalat a logókép mentési helyéhez. Ha a
képernyőkímélő típusának a logót választja, akkor képernyőkímélőként ez a kép
jelenik meg a telefonképernyőjén.

Logó URL-címe

Lépés 4 Kattintson az Összes módosítás elküldése lehetőségre.

Logó hozzáadása telefonháttérként
Ha logót szeretne telefonháttérként hozzáadni, adja azt hozzá a telefon weboldaláról.
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A követend  eljárás

Lépés 1 A telefon weboldalán válassza a Felhasználói bejelentkezés > Hang > Felhasználó lehetőséget.
Lépés 2 AKépernyő részben válassza aLogó lehetőséget aTelefonháttérmezőből, majd aLogóURL-címemezőben

adjon meg egy URL-címet vagy útvonalat, amely a logókép mentési helyére mutat.
Lépés 3 Kattintson az Összes módosítás elküldése lehetőségre.

Miután a logó telefonháttérként megjelent, azAlapértelmezett lehetőséget választva aTelefonháttér listából
a módosítások mentése után a logóikon eltűnik a telefonképernyőről.

A telefonképerny  háttérvilágításának beállítása
A telefon háttérvilágításának módosításával könnyebben leolvashatja a kijelzőt.

A Cisco 7811-es IP-telefon háttérvilágítását nem lehet beállítani.

A követend  eljárás

Lépés 1 Nyomja meg az Alkalmazások gombot.
Lépés 2 Válassza a Felhasználói beállítások > Háttérvilágítás-időzítő lehetőséget.
Lépés 3 A háttérvilágítási mód megváltoztatásához nyomja meg a Szerkesztés gombot.
Lépés 4 A háttérvilágítás bekapcsolásához nyomja meg a Be gombot, a kikapcsolásához pedig a Ki gombot.

Ha a listából kiválaszt egy időtartamot, azt is beállíthatja, mennyi ideig maradjon bekapcsolva a háttérvilágítás.

Lépés 5 (Nem kötelező) Válasszon egy időtartamot a listából, és állítsa be, hogy a mennyi ideig maradjon kikapcsolva
a háttérvilágítás.
Azt a beállítást is kiválaszthatja, hogy folyamatos legyen a háttérvilágítás.

Lépés 6 A kiválasztott háttérvilágítási mód alkalmazásához nyomja meg a Választ gombot.

Háttérvilágítás id zít  beállítása a konfigurációs
segédprogramban

Energiát takaríthat meg, ha letiltja valamennyi telefon háttérvilágítását egy bizonyos időpontban. A telefon
asztala látható marad, még háttérvilágítás nélkül is.
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A követend  eljárás

Lépés 1 A Konfigurációs segédprogram oldalon válassza a Felhasználói bejelentkezés > Speciális > Hang >
Felhasználó lehetőséget.

Lépés 2 A Képernyő alatt, a Háttérvilágítás időzítője paraméternél válasszon ki egy időtartamot.
Lépés 3 A kívánt mértékű kontraszt beállításához írjon be egy számot az LCD-kontraszt mezőbe.

A Kijelzési mód megváltoztatása
Ezt a funkciót a Cisco 7821, 7841 és 7861 IP telefonok támogatják.

A követend  eljárás

Lépés 1 Nyomja meg az Alkalmazások gombot.
Lépés 2 Válassza ki a Felhasználói beállítások > Segéd konzol beállítások > Kijelzés módja elemet.

Az alábbi beállítások érhetők el:

• Név

• Külső

•Mindkettő

Lépés 3 Válassza ki a kijelzés módját, és nyomja meg a Beállítás gombot.

A telefon újraindítása
Lehet, hogy újra kell indítania a telefonját szoftverfrissítéshez vagy más változások érvénybelépéséhez. A
beállításai és egyéb testreszabásai nem változnak.

A követend  eljárás

Lépés 1 Nyomja meg az Alkalmazások gombot.
Lépés 2 Válassza az Eszközadminisztráció > Újraindítás lehetőséget.
Lépés 3 Válassza az OK lehetőséget annak megerősítéséhez, hogy újra akarja indítani a telefonját.
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Nyelv beállítása
A telefon konfigurációjától függően lehet, hogy meg tudja változtatni a telefon által használt nyelvet.

A követend  eljárás

Lépés 1 Nyomja meg az Alkalmazások gombot.
Lépés 2 Válassza az Eszközadminisztráció > Nyelv lehetőséget.
Lépés 3 Válasszon egy nyelvet az elérhető nyelvek listájából.
Lépés 4 Válassza aMentés lehetőséget.

Jelszó beállítása
Rendszeresen állítsa vissza a telefon jelszavát a hálózat biztonsága érdekében. Tartsa összes jelszavát
biztonságos helyen ellopásuk megelőzéséhez.

Miel tt nekilátna

Rendelkeznie kell meglévő jelszavával.

A követend  eljárás

Lépés 1 Nyomja meg az Alkalmazások gombot.
Lépés 2 Válassza az Eszközadminisztráció > Jelszó beállítása lehetőséget.
Lépés 3 Írja be a jelenlegi jelszavát a Régi jelszó mezőbe.
Lépés 4 Írja be az új jelszavát az Új jelszó és az Új jelszó megerősítése mezőkbe.
Lépés 5 Válassza aMentés lehetőséget.
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F E J E Z E T  7
Kiegészít k

• Támogatott kiegészítők, oldal 65

• Fejhallgatók, oldal 65

Támogatott kiegészít k
A Cisco 7800 sorozatú IP-telefonok a Cisco és más gyártók kiegészítőit is támogatja.

A következő táblázatban X jelzi, ha az adott telefonmodell támogatja a kiegészítőt, és kihúzás (-) jelzi a
támogatás hiányát.

3. táblázat: Kiegészít k támogatása – Cisco 7800 sorozatú IP-telefonok

Cisco 7861
IP-telefon

Cisco
7841
IP-telefon

Cisco
7821
IP-telefon

Cisco
7811
IP-telefon

TípusKiegészít 

Harmadik fél által gyártott kiegészítők

XXX-AnalógFejhallgatók

XXX-Analóg szélessávú

----KülsőMikrofon

----KülsőHangszórók

XXXXKülsőFali tartó

Fejhallgatók
Ellenőrizze a fejhallgató gyártójánál, hogy a készülék használható-e Cisco telefonnal.
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Ha a telefonhoz aktív hívás közben fejhallgatót csatlakoztat, a hang automatikusan a fejhallgatóra vált.

Normál fejhallgatók
Normál fejhallgató is használható az asztali telefonnal.

Normál fejhallgató csatlakoztatása
A normál fejhallgatókat a telefon hátoldalán lehet csatlakoztatni.

A követend  eljárás

Csatlakoztassa a fejhallgatót a telefon hátoldalán található aljzatba, és nyomja be a kábelt a kábelcsatornába.

3. ábra: Normál fejhallgató-kapcsolat

Szélessávú fejhallgató beállítása
A szélessávú hangot támogató fejhallgató is használható a készülékkel. A szélessávú hang javítja a
fejhallgatóban hallható hang minőségét.

A követend  eljárás

Lépés 1 Nyomja meg az Alkalmazások gombot.
Lépés 2 Válassza az Állapot > Tartozékok > Analóg fejhallgató > Beállítás lehetőséget.
Lépés 3 Nyomja meg a Be vagy Ki gombot az analóg fejhallgató széles sávú funkciójának engedélyezéséhez, illetve

letiltásához.
Lépés 4 Nyomja meg a Visszalépés gombot.
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USB-fejhallgatók
USB-fejhallgatót is használhat a hívásokhoz, ha a telefonon van USB-port.

Ha a telefonnak egynél több USB-portja van, egyszerre csak egy USB-fejhallgató csatlakoztatható.

A támogatott fejhallgatók listáját itt találja: Unified Communications végpont- és ügyfél-kiegészítők. A
felsorolásban nem található USB-fejhallgatók esetében előfordulhat, hogy nem működnek megfelelően, ha
csatlakoztatja őket az USB-porthoz. Bővebb tájékoztatásért olvassa el az USB-fejhallgató gyártójától kapott
dokumentációt.

USB-fejhallgató csatlakoztatása
Az USB-fejhallgatók telefonnal való használatakor ügyeljen a következőkre:

• Egyidejűleg csak egy fejhallgatót használhat. A legutóbb csatlakoztatott fejhallgató az aktív fejhallgató.

• Ha aktív hívás közben kihúzza az USB-fejhallgatót, a hang útvonala nem módosul automatikusan. Meg
kell nyomnia a Kihangosító gombot, vagy fel kell vennie a kézibeszélőt.

• Ha aktív hívás közben kihúzza az USB-fejhallgatót, a hang automatikusan módosul a hangszóróra.

• Ha aktív hívás közben csatlakoztat egy USB-fejhallgatót, a hang az USB-fejhallgatóra vált.

A követend  eljárás

Dugja be az USB-fejhallgató csatlakozóját a telefon USB-portjába.

Vezeték nélküli fejhallgatók
A telefonnal használható a legtöbb vezeték nélküli fejhallgató. A támogatott fejhallgatók listája a http://
www.cisco.com/c/en/us/products/unified-communications/uc_endpoints_accessories.html oldalon található.

A fejhallgató csatlakoztatásáról és a funkciói használatáról olvassa el a vezeték nélküli fejhallgató
dokumentációját.

E-hurokkapcsolós fejhallgató engedélyezése
Az elektronikus hurokkapcsolóval rendelkező fejhallgatók egy alapállomásból és egy vezeték nélküli
fejhallgatóból állnak. Az alapállomást a telefon fejhallgató-csatlakozójához kell csatlakoztatnia. A fejhallgató
telepítése után engedélyeznie kell azt a Cisco Unified Communications Manager programban.

A követend  eljárás

Lépés 1 Nyomja meg az Alkalmazások gombot.
Lépés 2 Keresse meg a Beállítások > E-hurokkapcsolós fejhallgató csatlakoztatva lehetőséget.
Lépés 3 Válassza az Igen lehetőséget.
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Fejhallgatók kicserélése hívás közben
Egyszerre csatlakoztathat a telefonhoz analóg fejhallgatót, Bluetooth fejhallgatót és USB-fejhallgatót.
Egyidejűleg azonban csak egy fejhallgatót használhat.

Ha több fejhallgatót csatlakoztat a telefonhoz, akkor a fejhallgatók között hívás közben a telefonon található
Fejhallgató gomb megnyomásával válthat. Bár a telefonhoz több eszköz van csatlakoztatva, egy bizonyos
fejhallgatót választ ki a készülék preferált hangeszközként, az alábbi prioritási sorrendben:

• Ha USB-fejhallgatót, Bluetooth és analóg fejhallgatót is csatlakoztat a telefonhoz, beállítható, hogy az
USB-fejhallgató legyen a preferált hangeszköz.

• Ha Bluetooth és analóg fejhallgatót is csatlakoztat a telefonhoz, beállítható, hogy a Bluetooth-fejhallgató
legyen a preferált hangeszköz.

• Amikor csak analóg fejhallgatót csatlakoztat a telefonhoz, akkor az analóg fejhallgató lesz a preferált
hangeszköz.

A követend  eljárás

Lépés 1 Hívás kezdeményezése vagy fogadása előtt nyomja meg a Fejhallgató gombot.
Lépés 2 (Opcionális) Ha hívást kezdeményez, tárcsázza a számot.
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F E J E Z E T  8
Termékbiztonság és védelem

• A biztonságra és a teljesítményre vonatkozó információk, oldal 69

• Megfelelés az FCC biztonsági előírásainak, oldal 70

• A Cisco termékek biztonsági áttekintése, oldal 71

• Fontos online információk, oldal 71

A biztonságra és a teljesítményre vonatkozó információk

Áramkimaradás
A telefonon csak akkor érhető el vészhívó szolgáltatás, ha a telefon áramellátást kap. Ha áramkimaradás fordul
elő, mindaddig nem érhető el a szerviz- és vészhívó szolgáltatás, amíg helyre nem áll az áramellátás.
Áramkimaradás vagy üzemzavar esetén előfordulhat, hogy alaphelyzetbe kell állítani vagy újra kell konfigurálni
a berendezést, és csak az után használhatja a szerviz- és vészhívó szolgáltatást.

Küls  eszközök
A jó minőségű, a nemkívánatos rádiófrekvenciás (RF) és hangfrekvenciás (HF) jelektől árnyékolt külső
eszközök használatát ajánljuk. A külső eszközök körébe tartoznak a fejhallgatók, kábelek és csatlakozók is.

Ezen eszközök minőségétől és az egyéb eszközök, mint a mobiltelefonok és rádió adó-vevők közelségétől
függően előfordulhat némi zaj. Ezekben az esetekben a következő lépéseket ajánljuk:

• Helyezze a külső eszközt távolabb az RF- vagy HF-jelek forrásától.

• Vezesse a külső eszköz kábeleit távolabb az RF- vagy HF-jelek forrásától.

• Használjon árnyékolt kábeleket a külső eszközhöz, vagy használjon jobb árnyékolású és csatlakozójú
kábeleket.

• Használjon rövidebb kábeleket a külső eszközhöz.

• Helyezzen ferritet vagy hasonló eszközt a külső eszköz kábeleire.
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A Cisco nem tudja garantálni a külső eszközök, kábelek és csatlakozók teljesítőképességét.

Az Európai Unió országaiban csak olyan külső hangszórót, mikrofont és fejhallgatót használjon, amely
teljes mértékben megfelel az EMC irányelvnek [89/336/EK].

Felhívás

Az telefon tápellátása
Két módon biztosíthatja az telefonja tápellátását:

• A telefonhoz mellékelt tápkábellel.

• Ha a helyi hálózat támogatja a Power over Ethernet (PoE) funkciót, a telefon a hálózathoz is
csatlakoztatható. Csatlakoztasson Ethernet kábelt az Ethernet porthoz és a hálózathoz.

Ha nem biztos abban, hogy a hálózat támogatja-e a PoE funkciót, forduljon a rendszergazdához.

A telefon viselkedése hálózati zavarok esetén
A hálózat minőségét gyengítő bármilyen jelenség hatással lehet a Cisco IP-telefon hang- és videominőségére,
és egyes esetekben a hívás megszakadását is előidézheti. A hálózat teljesítménycsökkenésének oka többek
között a következő lehet:

• Rendszergazdai tevékenység, például belső port vizsgálata vagy biztonsági ellenőrzés.

• A hálózatot érő támadás, például szolgáltatásmegtagadási (DoS – Denial of Service) támadás.

Megfelelés az FCC biztonsági el írásainak
A Federal Communications Commission (FCC) a következőkre ír elő megfelelőségi nyilatkozatot:

FCC 15.21 részre vonatkozó nyilatkozat
Minden olyan változtatás vagy módosítás, amelyet a megfelelőségért felelős fél nem hagyott kifejezetten jóvá,
érvénytelenítheti a felhasználó készüléküzemeltetési jogát.

FCC-nyilatkozat a rádiófrekvenciás sugárzásnak való kitettségr l
A berendezés megfelel az FCC által meghatározott, nem ellenőrzött környezetekre vonatkozó sugárzási
határértékeknek. A végfelhasználónak a rádiófrekvenciás sugárzásra vonatkozó előírások betartása érdekében
követnie kell a meghatározott kezelési utasításokat. Az adókészüléket legalább 20 cm távolságra kell helyezni
a felhasználótól, és nem szabad más antenna vagy jeladó készülék közvetlen közelébe tenni, illetve azzal
együtt használni.
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Vev - és B osztályú digitális készülékekre vonatkozó FCC-nyilatkozat
Ez a termék a B osztályú digitális eszközökre vonatkozó rádiózavarási határértékek tesztje során megfelelt
az FCC (Federal Communications Commission) előírásainak 15. pontja szerinti feltételeknek. A szóban forgó
határértékek megállapításának célja, hogy lakóterületen ésszerű mértékben védelmet nyújtsanak a káros
interferenciával szemben. A berendezés rádiófrekvenciás energiát hoz létre és használ, és ezt kisugározhatja.
Ha a készülék üzembe helyezése és használata nem az utasításoknak megfelelően történik, annak a rádiós
kommunikáció zavarása lehet a következménye.Mindemellett nem garantálható, hogy bizonyos helyzetekben
nem fog fellépni interferencia.

Ha a készülék mégis nem kívánt interferenciát okoz a rádió- vagy televízióvételben – amit a készülék ki- és
bekapcsolásával ellenőrizhet –, a felhasználó a következő műveletekkel szüntetheti meg az interferenciát:

• Fordítsa más irányba az antennát, vagy helyezze át.

• Helyezze egymástól távolabbra a berendezéseket vagy készülékeket.

• Csatlakoztassa a berendezést a vevőkészülékétől eltérő aljzathoz.

• Kérjen segítséget a viszonteladótól vagy egy tapasztalt rádió-/tv-szerelőtől.

A Cisco termékek biztonsági áttekintése
Ez a termék kriptográfiai funkciókat foglal magába, így az Egyesült Államok és a felhasználási hely szerinti
ország importra, exportra, továbbadásra és használatra vonatkozó jogszabályainak hatálya alá esik. A
kriptográfiai szolgáltatásokat tartalmazó Cisco termékek leszállítása nem jogosítja fel a harmadik felet a
titkosítási funkciók importálására, exportálására, terjesztésére vagy használatára. Az Egyesült Államok és a
felhasználási hely szerinti ország jogszabályainak betartásáért az importőr, az exportőr, a disztribútor és a
felhasználó felelős. A termék használatával elfogadja, hogy betartja a hatályos jogszabályokat és előírásokat.
Ha nem áll módjában az Egyesült Államokban és a helyben érvényes jogszabályok rendelkezéseinek betartása,
akkor azonnal juttassa vissza a terméket.

Az Egyesült Államok exportelőírásairól a https://www.bis.doc.gov/policiesandregulations/ear/index.htm
weboldalon található bővebb információ.

Fontos online információk
Végfelhasználói licencszerz dés

A végfelhasználói licencszerződés (EULA) itt található: https://www.cisco.com/go/eula

Megfelel ségi és biztonsági információk

A megfelelőségi és biztonsági információk itt találhatók: https://www.cisco.com/c/en/us/td/docs/
voice_ip_comm/cuipph/all_models/regulatory_compliance/english/install/guide/iphrcsi3.html
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