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 4  االتصال برقم تقوم بإدخاله أو نسخه
يمكنك االتصال بأي رقم تقوم بإدخاله أو نسخه إلى الحافظة.

قم بنسخ رقم إلى الحافظة (اختياري).الخطوة 1
انقر نقًرا مزدوًجا فوق الرمز  الموجود في شريط المهام في Windows لديك.الخطوة 2
قم بتنفيذ أحد اإلجراءين التاليين في النافذة "اتصال مع تحرير":الخطوة 3

قم بتحرير الرقم الذي تم لصقه من الحافظة، إذا لزم األمر.  –
أدخل الرقم.  –

انقر فوق موافق.الخطوة 4

 5  استخدام تاريخ المكالمات
Click to Call يتم من خالل  تخزين األرقام التي تم االتصال بها سابًقا بحيث يمكنك االتصال بها مرة 

أخرى بسهولة.

انقر بزر الماوس األيمن فوق الرمز  الموجود في شريط المهام في Windows لديك.الخطوة 1
حدد اتصال > [ رقم الهاتف].الخطوة 2

 6  التبديل بين الهواتف
انقر بزر الماوس األيمن فوق الرمز  الموجود في شريط المهام في Windows لديك.الخطوة 1
اختر تحديد هاتف، ثم حدد الهاتف الذي تريد استخدامه.الخطوة 2

 7  موقع الحصول على مزيد من المعلومات
لمزيد من المعلومات التفصيلية حول كيفية استخدام Click to Call، الرجاء الرجوع إلى التعليمات على 

اإلنترنت.

يمكنك الوصول إلى التعليمات بالطرق التالية:
انقر بزر الماوس األيمن فوق الرمز  الموجود في شريط المهام في Windows لديك، ثم حدد تعليمات.  •

.Click to Call انقر فوق تعليمات في شاشة تفضيالت  •

Click to Call 1  التحضير الستخدام 
 ،Click to Call ارجع إلى المسؤول لديك للتأكد من أن النطام لديك يستوفي المتطلبات الالزمة الستخدام

وكذلك للحصول على قائمة باإلصدارات المدعمة من التطبيقات التي ستقوم بإجراء مكالمات منها.

لكي تتمكن من تثبيت التطبيق، يجب أن تتوفر لديك امتيازات المسؤول كما يجب أن تتوفر مساحة خالية 
على القرص قدرها 80 ميجا بايت على األقل على جهاز الكمبيوتر لديك.

تأكد من الحصول على المثبت (ملف exe.) وإرشادات اإلعداد القابلة للتطبيق من مسؤول الخطوة 1
النظام لديك.

انقر نقًرا مزدوًجا فوق المثبت، ثم اتبع الرسائل اإللكترونية.الخطوة 2
قم بإتمام تهيئة تسجيل الدخول، ثم حدد الهاتف الذي سيتم استخدامه. (إلتمام هذه المهام، اتبع الخطوة 3

اإلرشادات التي يزودك بها المسؤول وارجع إلى تعليمات Click to Call على اإلنترنت.)

 Mozillaو Internet Explorer 2  االتصال من خالل 
 Wordو PowerPointو Excel وتطبيقات Firefox

Microsoft من
حدد (قم بتمييز) رقم الهاتف في التطبيق.الخطوة 1
انقر بزر الماوس األيمن لعرض القائمة.الخطوة 2
قم بتنفيذ أحد اإلجراءين التاليين:الخطوة 3

انقر فوق اتصال لطلب رقم الهاتف.  –
انقر فوق اتصال مع تحرير ليتم تحرير رقم الهاتف ثم االتصال به.  –

Microsoft من Sharepointو Outlook 3  االتصال من 
انقر بزر الماوس األيمن فوق اسم جهة االتصال لعرض قائمة العالمة الذكية.الخطوة 1
قم بتنفيذ أحد اإلجراءين التاليين:الخطوة 2

حدد إجراءات إضافية > اتصال [ الهاتف] لطلب جهة االتصال.  –
حدد إجراءات إضافية > اتصال مع تحرير ليتم تحرير رقم الهاتف ثم طلب جهة االتصال.  –


