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HITRI PREGLED

IP-telefon Cisco Unified 
7931G za Cisco Unified 
Communications 
Manager 8.0 
(SCCP in SIP)

Opredelitve dinamičnih tipk
Ikone na zaslonu telefona
Ikone na tipkah
Običajna telefonska opravila

Opredelitve dinamičnih 
tipk
Briši Brisanje zapisov ali nastavitev
Dvigni Odgovor na klic z drugega telefona 

v vaši skupini
Glavno Prikaz glavnega menija za pomoč
Išči Iskanje seznama imenika
Izberi Izbira elementa v meniju ali klica
Izbriši Odstranjevanje znakov na desni 

strani kazalke, ko uporabljate 
UrediŠt

Izhod Vrnitev na prejšnji zaslon
Kliči Klicanje telefonske številke
Končaj Prekinitev trenutnega klica 

ali trenutnega notranjega klica
Konfer Vzpostavljanje konferenčnega klica
Nadaljuj Nadaljevanje klica na čakanju
Nazaj Vrnitev na prejšnjo temo pomoči
Ne moti Vklop/izklop funkcije »Ne moti« 
NovKlic Opravljanje novega klica
Odgovori Prevzem klica
Odstrani Odstranjevanje udeleženca 

iz konference
OdstrZKKl Odstranjevanje zadnjega dodanega 

udeleženca iz konferenčnega klica
ODvig Prevzemanje klica iz povezane 

skupine
Parkiraj Shranjevanje klica s funkcijo 

»Parkiranje klica«
Podrobnosti Odpiranje zapisa s podrobnostmi 

za večosebni klic v dnevnikih 
neodgovorjenih klicev in prejetih 
klicev

Ponastavi Ponastavitev nastavitev na privzete 
vrednosti

Običajna telefonska 
opravila
Ogled spletne pomoči 
v telefonu

Pritisnite  ( ) > .

Klicanje Pritisnite  in vnesite 
številko.

Ponovno klicanje 
številke

Pritisnite .

Uporaba naglavne 
slušalke

Pritisnite  ( ).

Utišanje telefona Pritisnite .

Uvrščanje klica 
na čakanje

Pritisnite .

Nadaljevanje klica Pritisnite  (utripajoče).
Preusmerjanje klica 
na novo številko

Pritisnite .

Opravljanje 
notranjega klica

Pritisnite  ( ).

Klicanje številke 
za hitri klic

Pritisnite  ( ).

Vzpostavljanje 
konferenčnega klica

Pritisnite  ( ).



Ponovi Ponovno klicanje številke, 
ki ste jo nazadnje klicali

Posodobi Osveževanje vsebine
Povezave Ogled sorodnih tem pomoči
PovKlic Prejem obvestila, ko je zasedena 

številka spet na voljo
Prekliči Preklic dejanja ali izhod iz zaslona 

brez opravljenih sprememb
Preusmeri Preusmerjanje klica
PreuVse Nastavitev/preklic preusmeritve 

klica
SDvig Odgovor na klic iz druge skupine 

ali na klic na drugi liniji
SezKonKl Prikaz udeležencev konferenčnega 

klica
Shrani Shranjevanje izbranih nastavitev
SkrKlic Klicanje s pomočjo imenika 

številk za hitro klicanje
SrečajMe Gostovanje konferenčnega klica 

»SrečajMe«
TakPreu Preusmeritev klica v storitev 

glasovne pošte
UrediŠt Urejanje številke v dnevniku klicev
Več Prikaz dodatnih dinamičnih tipk
VidNačin Izbiranje načina za prikaz videa
Zapri Zapiranje trenutnega okna
<< Izbris vnesenih znakov
>> Premikanje po vnesenih znakih

Ikone na zaslonu 
telefona
Stanje klica

Linija pri odloženi slušalki

Linija pri dvignjeni slušalki

Vzpostavljen klic

Preusmeritev klica omogočena

Dohodni klic ali nadzirana 
linija BLF zvoni (Dvigni BLF)

Klic na čakanju; oddaljeni klic 
na čakanju

Zadrži povrnitev

Klic na daljavo v uporabi

Avtoriziran klic

Zakodiran klic

Nedejavna linija notranjega klica

Enosmerni notranji klic

Dvosmerni notranji klic

Dostop do funkcij

Meni aplikacij

Meni nastavitev

Meni imenikov

Meni sporočil

Meni storitev

Gumb »Naglavna slušalka«

Gumb »Konferenčni klic«

Druge funkcije klicev

Ikone na tipkah

Mobilnost 

Funkcija omogočena

Funkcija onemogočena

Gumb za hitro klicanje

Avdio ali video način

Slušalka v uporabi

Zvočnik v uporabi

Naglavna slušalka v uporabi

Video

Ponovi

Preusmeri

Zadrži

Navigacijska in izbirna tipka

Zvočnik

Izklopi zvok
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