
يمثل Cisco وشعار Cisco عالمتين تجاريتين أو عالمتين تجاريتين مسجلتين لشركة Cisco و/أو الجهات 
التابعة لها في الواليات المتحدة األمريكية وغيرها من البلدان. لعرض قائمة بالعالمات التجارية التابعة لشركة 

.www.cisco.com/go/trademarks :التالي URL انتقل إلى عنوان ،Cisco
 العالمات التجارية الخاصة بالجهات األخرى الواردة في هذا المستند هي ملكية خاصة بأصحابها. إن استخدام 

) 1110R ( .وأية شركة أخرى Cisco كلمة "شريك" ال يدل على وجود عالقة شراكة بين شركة
حقوق النشر © 2013 لشركة Cisco Systems, Inc. جميع الحقوق محفوظة.

OL-20187-01   

 

المرجع السريع

 Cisco Unified IP 7821 هواتف
 Cisco و 7841  و7861  لنظام

 Unified Communications
)SIP (  10.0 اإلصدار Manager

مهام الهاتف العادية
رموز شاشة الهاتف

األزرار 
الوظيفية المفاتيح 

المفاتيح الوظيفية
إلدراج جميع المكالمات التي لم يتم الرد عليها، كل المكالمات

والتي تم إجراؤها، والمستلمة.

للرد على مكالمة.رد

للتأكيد على تحديد نغمة رنين.تطبيق

لبدء مكالمة.االتصال

الستالم إعالم عندما يصبح أحد األرقام الداخلية معاودة االتصال
المشغولة متوفًرا.

إللغاء أحد اإلجراءات أو الخروج من الشاشة دون إلغاء
تطبيق التغييرات.

لمسح جميع القيم.مسح

لحذف أحد اإلدخاالت من محفوظات المكالمة.حذف

لحذف إحدى المكالمات من محفوظات المكالمة.حذف مكالمة

لفتح تفاصيل مكالمة متعددة األطراف في سجالت تفاصيل
المكالمات التي لم يتم الرد عليها، والتي تم 

إجراؤها، والمستلمة.

لطلب رقم تم تحديده.اتصال

إلرسال مكالمة أو إعادة توجيهها إلى نظام البريد تحويل
الصوتي أو إلى رقم هاتف محدد سلًفا.

لتعديل اسم أو عنوان بريد إلكتروني.تحرير

لتعديل رقم.تعديل

للعودة إلى الشاشة السابقة.خروج

إعادة توجيه 
الكل/إيقاف إعادة 

التوجيه

إعداد/إلغاء إعادة توجيه المكالمات.

 استالم مكالمة 
من مجموعة 

للرد على مكالمة واردة إلى مجموعة أخرى أو 
خط آخر.

لتسجيل الخروج من الدليل الشخصي.تسجيل الخروج

Meet Me.Meet Me الستضافة مكالمة مؤتمر على تطبيق

مكالمات لم يتم 
الرد عليها

لفتح سجل المكالمات التي لم يتم الرد عليها.

لعرض مزيد من المفاتيح الوظيفية.مزيد

مهام الهاتف العادية
ارفع السماعة قبل طلب الرقم أو إجراء مكالمة

بعد طلبه.

اضغط على إعادة الطلب.إعادة طلب رقم

التحويل إلى سماعة الهاتف 
أثناء مكالمة

ارفع سماعة الهاتف.

التحويل إلى المكبر أو سماعة 
الرأس أثناء مكالمة

، ثم  اضغط  أو 
أغلق سماعة الهاتف.

كتم صوت مكالمة وإلغاء كتم 
صوتها

. اضغط على 

اضغط على  < تاريخ عرض محفوظات المكالمات
المكالمات. 

وضع مكالمة في االنتظار 
ومتابعتها

، لوضع مكالمة  اضغط على 
في االنتظار ثم اضغط عليه مرة 

أخرى لمتابعة المكالمة الموضوعة 
قيد االنتظار.

، وأدخل الرقم، تحويل مكالمة إلى رقم جديد اضغط على 
ثم اضغط عليه مرة أخرى.

 إجراء مكالمة
 اتصال داخلي

اضغط على زر نظام االتصال 
الداخلي، ثم أدخل رقًما إذا لزم األمر. 

وتحدث بعد سماع النغمة.

، واطلب بدء مكالمة مؤتمر قياسية اضغط على 
المشارك، ثم اضغط عليه مرة أخرى.

أوقف صوت الرنين الخاص 
بالمكالمة الواردة

اضغط ألسفل على زر مستوى 
الصوت لمرة واحدة.
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قم بإجراء مكالمة جديدة.مكالمة جديدة

للتأكيد على أحد التحديدات.موافق

استالم مكالمة من 
مجموعة مرتبطة

الرد على مكالمة واردة إلى مجموعة مرتبطة.

لتخزين مكالمة.تعليق

لتشغيل نغمة الرنين.استماع

للرد على مكالمة واردة إلى هاتف آخر في التقاط
مجموعتك.

إلعادة طلب أحدث رقم تم طلبه مؤخًرا.إعادة الطلب

إلزالة مشارك بالمؤتمر أو أحد اإلدخاالت.إزالة 

لحفظ اإلعدادات التي تم اختيارها.حفظ

للبحث عن قائمة دليل.بحث

لتحديد الخيار الذي تم تمييزه.تحديد

لتعيين نغمة رنين.تعيين

إلدخال معلومات المستخدم.إرسال

للتبديل بين مكالمتين جاريتين.تبديل

لتحديث أحد اإلدخاالت في الدليل الشخصي.تحديث

للتنقل بين الحروف التي تم إدخالها.<<

للرجوع مسافة للخلف لحذف الحروف.

للعودة.

رموز شاشة الهاتف
السماعة مرفوعة

السماعة مغلقة

مكالمة متصلة

مكالمة واردة

مكالمة فائتة

مكالمة مستلمة

مكالمة صادرة

مكالمة موضوعة قيد االنتظار/متابعة المكالمة

رموز الميزات
)في حالة توفرها في هاتفك(

رسالة في االنتظار

الخط المشترك قيد االستخدام

خط االتصال السريع

الخط المراَقب من مؤشر حالة الخط مشغول

الخط المراقب من مؤشر حالة الخط في حالة خمول

الخط المراقب من مؤشر حالة الخط في حالة رنين 

الخط المراَقب من مؤشر حالة الخط في وضع عدم اإلزعاج 
)DND(

األزرار 
التطبيقات

جهات االتصال

الرسائل

التحويل

استئناف المكالمة أو وضعها قيد االنتظار

مؤتمر

مستوى الصوت

مكبر الصوت

كتم الصوت

سماعة رأس

زر تحديد

للحصول على دالئل البدء السريع لهاتف Cisco الذي يعمل على 
بروتوكول اإلنترنت )IP(، انتقل إلى عنوان URL التالي:

http://www.cisco.com/en/US/products/ps13220/
products_user_guide_list.html
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