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Běžné úkony při 
telefonování
Zahájit hovor Stiskněte před zadáním nebo po 

zadání čísla.

Přijmout hovor Stiskněte nebo stiskněte 
softwarové tlačítko Přijmout.

Ukončit hovor Stiskněte nebo stiskněte 
softwarové tlačítko Konec.

Opakovat hovor Stiskněte nebo stiskněte 
softwarové tlačítko Opakovat.

Ztlumit telefon Stiskněte tlačítko .

Použití logů 
hovorů

Stiskněte , vyberte 
požadovaný log hovorů a potom 
vyberte požadovanou položku 
v seznamu. Chcete-li položku 
zavolat, zvýrazněte ji a stiskněte 
tlačítko Volat.

Přidržet hovor 
nebo pokračovat 
v hovoru

Stisknutím softwarového 
tlačítka Přidrž hovor přidržíte 
a stisknutím softwarového tlačítka 
Pokrač budete v hovoru 
pokračovat.

Přepojit hovor na 
jiné číslo

Stiskněte softwarové tlačítko 
Přepojit, zadejte číslo a potom 
znovu stiskněte tlačítko Přepojit.

Zahájit standardní 
konferenční hovor 
(ad hoc)

Stiskněte softwarové tlačítko 
Konfer, zavolejte účastníka a pak 
znovu stiskněte tlačítko Konfer.

Přesměrovat 
všechny hovory

Stiskněte softwarové tlačítko 
Přesměr.
STRUČNÝ PŘEHLED 
Telefon Cisco Unified 
IP Conference Station 
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Communications 
Manager 6.0
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Definice softwarových 
tlačítek
Aktualizovat Obnoví obsah displeje.

Callback Aktivuje upozornění na uvolnění 
obsazené linky.

Hlasová 
schránka

Zkontrolujte obsah hlasové schránky.

Konec Odpojí aktuální hovor.

Konec Návrat na předchozí obrazovku.

Konfer Vytvoří konferenční hovor.

kPřistp Připojí uživatele k hovoru na sdílené 
lince a vytvoří konferenční hovor.

MeetMe Uspořádá konferenci Meet-Me.

Odeslat Potvrdí identifikaci uživatele a PIN 
zadané pro přístup k osobnímu 
adresáři.

Odklonit Odešle nebo přesměruje hovor na 
systém hlasových zpráv.

Opakovat Vytočí poslední volané číslo.

Ověřit Potvrdí uživatelské jméno a heslo 
zadané při konfiguraci zabezpečení.

Park Zaparkuje hovor a zobrazí jej.

Podrobnosti Poskytne informace o všech odchozích, 
přijatých nebo zmeškaných hovorech.

Pokrač Pokračuje v přidrženém hovoru.

Propojit Vytvoří konferenční hovor propojením 
ostatních hovorů na lince.

Přehrát Přehraje vybraný typ zvonění

Přepojit Přepojí hovor.

Přesměrovat Nastaví nebo zruší přesměrování 
hovorů.

Přidržet Přidrží aktivní hovor.



Přijmout Přijme libovolný vyzvánějící hovor.

PřmPřep Přepojí dva hovory do jediného.

Přístup Připojí uživatele k hovoru na sdílené 
lince.

SeznKnf Zobrazí účastníky konferenčního 
hovoru.

Smazat Vymaže záznamy nebo nastavení.

Snížit Sníží úroveň kontrastu displeje.

SVyzved Přijme hovor vyzvánějící v jiné 
skupině.

Uložit Uloží zvolená nastavení.

Upravit Umožňuje upravit číslo v logu hovorů.

Volat Zahájí volání telefonního čísla.

Volat Uskuteční nový hovor.

Vybrat Vybere položku nabídky nebo hovor.

Vypnout Vypne podsvětlení displeje.

Vyzved Přijme hovor vyzvánějící ve vaší 
skupině.

více Zobrazí další softwarová tlačítka.

Zapnout Zapne podsvětlení displeje.

ZkrVolb Volání pomocí čísla rychlé volby.

Zpráva Vytvoření, kontrola nebo poslech 
hlasových zpráv.

Zvýšit Zvýší úroveň kontrastu displeje.

<< Vymaže zadané znaky.
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