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 Cisco IP Phone مالحظة:  راجع تسجيل الدخول إلى
Messenger صفحة 4 إذا كنت تحتاج لمساعدة في تسجيل 

Cisco IP Phone Messenger الدخول إلى

تنظيم قائمة جهات االتصال

عرض قائمة جهات 
اتصال

حدد جهات االتصال

عرض أجهزة جهة 
االتصال وحالتها

حدد جهات االتصال. حدد جهة 
اتصال، ثم اضغط تفاصيل

إضافة جهات اتصال 
حسب اسم المستخدم

حدد جهات االتصال، ثم اضغط 
إضافة

إضافة جهات اتصال 
حسب الرقم الداخلي

حدد جهات االتصال، ثم اضغط 
أضف شخص.

تحديد جهات 
االتصال المعروضة

 حدد جهات االتصال، ثم 
اضغط تصفية.

االتصال بجهة 
اتصال

حدد جهات االتصال. حدد جهة 
اتصال واضغط تفاصيل، ثم اضغط 

طلب.
حدد جهات االتصال. حدد جهة حذف جهة اتصال

اتصال واضغط تفاصيل، ثم اضغط 
حذف.

عرض حالة التوفر

عرض توفر جهة 
اتصال

حدد جهات االتصال.

حدد إعدادات < الحالة.تعيين حالة التوفر لك

تعيين الخصوصية 
ألجهزة التنبيه 

بالتواجد األخرى

قم بالوصول إلى “خيارات 
المستخدم“ < الخصوصية

إدارة الرسائل
عرض الرسائل 

الحديثة
حدد الرسائل.

حدد الرسائل. قم بالتمرير إلى حذف رسالة واحدة
هذه الرسالة واضغط تفاصيل، ثم 

اضغط حذف.

 Cisco IP دليل المستخدم لـ
 Cisco لـ Phone Messenger
Unified Presence اإلصدار 7.0

المهام العامة
تعريفات األزرار الوظيفية

IP Phone Messenger رموز
مفاتيح الحروف

المهام العامة
 Cisco IP Phone Messenger قم بتسجيل الدخول إلى

للقيام بمعظم هذه المهام. يتم تحديد المهام التي تتطلب 
صفحات ويب "خيارات المستخدم”.
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حدد الرسائل. اضغط حذف كافة الرسائل
حذف الكل.

حدد الرسائل. اضغط رسالة، ثم إرسال رسالة افتراضية
حدد رسالة افتراضية، ثم اضغط 

إرسال.
إرسال رسالة 

مخصصة
حدد الرسائل. اضغط رسالة، 

ثم اضغط إنشاء. أدخل الرسالة 
واضغط إرسال.

اضغط رد أو رسالة.الرد على رسالة
االتصال بمرسل 

الرسالة
حدد الرسائل واضغط تفاصيل، 

ثم اضغط طلب.
إنشاء رد افتراضي 

مخصص
قم بالوصول إلى "خيارات 
المستخدم" > رسائل الرد.

قم بالوصول إلى "خيارات إرسال رسالة تبليغ
المستخدم" > رسائل التبليغ.

 PIN طلب رقم
للوصول إلى الرسائل 

واإلعدادات

.PIN حدد إعدادات > حماية

تعيين تنبيه صوتي 
لإلشارة إلى وصول 

رسالة

حدد إعدادات > تنبيه صوتي 
> تشغيل.

إدارة االجتماعات
تمكين إعالمات 

االجتماع
حدد إعدادات > إعالمات 

االجتماع.
عرض االجتماعات 
المجدولة واالنضمام 

لها

حدد اجتماعات اليوم.

 تعريفات األزرار الوظيفية
إضافة جهة اتصال باستخدام معرف المستخدمإضافة

إضافة جهة اتصال باستخدام رقم داخليأضف شخص

إضافة مرِسل إلى قائمة جهات االتصالأضف متصل

إعادة محاولة إدخال النص أو الرقمإعادة المحاولة

اإللغاء أو الخروج دون حفظ التغييراتإلغاء
عرض قائمة بالمشاركين في االجتماعالكشف
إنشاء رسالة نصية مخصصةإنشاء
تحديد عنصر على الشاشةتحديد
إرسال تذكير باالجتماع للمدعوتذكير

إرسال تذكير باالجتماع لكل المدعوينتذكير الكل
تحديد جهات االتصال المعروضة في القائمةتصفية

تسجيل الخروج من التطبيقتعريف
عرض معلومات إضافيةتفاصيل
إزالة رسالة أو جهة اتصالحذف

حذف كافة الرسائلحذف الكل

العودة إلى الشاشة السابقةخروج

الرد على رسالة مستَلمةرد

عرض قائمة الرسائلرسالة

عرض مزيد من الرسائل وجهات االتصالصفحة ألسفل

عرض جهات االتصال والرسائل السابقةصفحة ألعلى

االنضمام إلى اجتماع مجدَولضم

االتصال بمرسل الرسالةطلب

رفض الطلبال

عرض مزيد من األزرار الوظيفيةمزيد

معاودة 
االتصال

 Cisco جدولة معاودة االتصال من
Unified MeetingPlace

الموافقة على رسالة المطالبةموافق

إرسال رسالة مخصصةإرسال

تأكيد النص الذي تم إدخالهإرسال

تأكيد الطلبنعم

حذف الحروف التي تم إدخالها<<

IP Phone Messenger رموز 
قائمة جهات االتصال
متوفر

غير متوفر

مشغول

حالة غير معروفة

عدم اإلزعاج

في الخارج
في عطلة

متوفر من خالل رسالة فورية

متوفر من خالل الهاتف

يتحدث عبر الهاتف حالًيا

تفاصيل جهة االتصال

متوفر من خالل رسالة فورية

غير متوفر من خالل رسالة فورية

متوفر من خالل الهاتف

غير متوفر، يتحدث عبر الهاتف حالًيا

متوفر من خالل هاتف مزود بكاميرا

غير متوفر من خالل هاتف مزود بكاميرا



v دليل المستخدم لـ Cisco IP Phone Messenger وCisco Unified Presence اإلصدار 7.0 

بدء االستخدام   3
3   Cisco IP Phone Messenger حول

استخدام Cisco IP Phone Messenger على الهاتف أو الويب   3
4   Cisco IP Phone Messenger تسجيل الدخول إلى
6   Cisco IP Phone Messenger تسجيل الخروج من

إدخال نص على الهاتف   7

تهيئة إعدادات الخصوصية   9
قواعد خصوصية المستخدم النهائي   9

إنشاء قائمة خصوصية وإضافة مشاهدين   9
عرض توفر األجهزة   11

تحديد التوفر الكلي   11
إضافة أنواع أجهزة مخصصة   13

تنظيم جهات االتصال   15
15   Cisco IP Phone Messenger إضافة جهات اتصال إلى

إضافة جهات اتصال خارجية   17
حذف جهات اتصال   18

عرض قائمة جهات االتصال   19
عرض توفر جهة اتصال   20

إدارة الرسائل   23
عرض الرسائل   23

معالجة الرسائل الواردة   25
إرسال رسائل   25
حذف رسائل   28

إنشاء رسائل استجابة شخصية جديدة   28

 المحتويات



OL-17793-01  vi

استعراض االجتماعات واالنضمام إليها   29
المتطلب األساسي: تكامل التقويم إلمكانية الوصول للمستخدم   29

إعداد إعالمات االجتماع   30
عرض االجتماعات المجدولة والمشاركين   31

االنضمام لالجتماعات   31
إرسال رسائل تذكير باالجتماع واستالمها   34
التفاعل مع المشاركين اآلخرين باالجتماع   35

استكشاف أخطاء الهاتف وإصالحها   37
حل رسائل الخطأ   37

األسئلة المتداولة   39

الفهرس   41
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  بدء االستخدام

يتيح Cisco IP Phone Messenger لهاتف Cisco Unified IP إمكانية تلقي الرسائل الفورية وإرسالها والرد عليها. 
وتتوفر هذه الخاصية على هاتفك فقط إذا كانت الشركة التي تتبعها تستخدم ، وكان مسؤول النظام لديك قد قام بتمكين 

.Cisco وعليك أن ترجع إلى مسؤول النظام إذا لم تكن متأكًدا من أن .Cisco IP Phone Messenger

Cisco IP Phone Messenger حول 
 Cisco Unified إمكانية إدارة الرسائل الفورية وجهات االتصال على هاتف Cisco IP Phone Messenger يوفر لك يوفر لك

IP بالطرق التالية:

للحصول على مزيد من المعلومات.المهمة

 تنظيم جهات االتصال، صفحة 15.إنشاء قائمة جهات اتصال.

تهيئة إعدادات الخصوصية، صفحة 9تعيين حالة الخصوصية (التواجد) لكافة األجهزة.

إرسال رسائل فورية إلى زمالء العمل في قائمة جهات 
االتصال لديك.

إرسال رسائل، صفحة 25

معالجة الرسائل الواردة، صفحة 25إرسال تفضيالت اإلعالم للرسائل الواردة.

 Cisco IP عرض حالة توفر زمالء العمل الذين يستخدمون
.Phone Messenger

عرض توفر جهة اتصال، صفحة 20

عرض الرسائل، صفحة 23تخصيص الوصول وعرض الرسائل الخاصة بك.

استعراض االجتماعات واالنضمام إليها، صفحة 31.عرض االجتماعات اليومية المجدَولة واالنضمام لها.

 استخدام Cisco IP Phone Messenger على الهاتف أو الويب
 Cisco Unified IP من مكونين إلدارة المهام: تطبيق خدمة على هاتف Cisco IP Phone Messenger تتكون خدمة
وصفحات ويب "خيارات المستخدم". يمكنك تنفيذ بعض المهام باستخدام أٍي من المكونين، إال أن المهام األخرى تتطلب 

استخدام واحد منهما فقط.
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صفحات ويب "خيارات المستخدم"
تتطلب بعض المهام أن تستخدم صفحات ويب "خيارات المستخدم" لـ Cisco IP Phone Messenger والتي يمكنك الوصول 

إليها باستخدام مستعرض ويب مدعم على الكمبيوتر لديك. ويتم استخدام صفحات ويب "خيارات المستخدم" لتخصيص اإلعدادات 
وإنشاء رسائل رد شخصية وتنظيم جهات االتصال وإرسال رسائل تبليغ. 

تشمل مستعرضات الويب المدعمة ما يلي:
برنامج Microsoft Internet Explorer اإلصدار 6.0 أو إصدار أحدث  •

توجد صفحات ويب "خيارات المستخدم" لـ Cisco IP Phone Messenger على ملقم مختلف عن صفحات ويب "خيارات 
المستخدم" لـ Cisco Unified Communications Manager. ويجب أن يقوم مسؤول النظام لديك بتهيئة إعدادات متعددة 

ليتيح لك إمكانية الوصول إلى صفحات ويب "خيارات المستخدم" كما ينبغي أن يوفر لك البيانات التي تحتاجها. اتصل بمسؤول 
النظام إذا لم تتمكن من تسجيل الدخول أو إذا لم تظهر الخيارات الموضحة في هذا الدليل.

ال تنطبق بعض الحقول في صفحات ويب "خيارات المستخدم" على Cisco IP Phone Messenger. وبدًال من ذلك، فإن هذه 
الخيارات تنطبق على   أو Cisco Unified Personal Communicator، وهو تطبيق سطح مكتب يدمج معلومات التواجد 

والصوت والفيديو ومشاركة المستندات.

خدمة الهاتف
تعتبر خدمة Cisco IP Phone Messenger تطبيًقا يتم تشغيله على هاتف Cisco Unified IP. (الخدمة هي نوع خاص من 

التطبيق المستند إلى لغة XML والذي يتم تشغيله على هواتف Cisco Unified IP). ويتم استخدام هذه الخدمة لالتصال بزمالء 
العمل باستخدام المراسالت الفورية المستندة إلى النص على هاتف Cisco Unified IP. يجب على مسؤول النظام تعيين هذه 

الخدمة إلى الهاتف قبل الوصول إليها.
قد يتم تعيين هذه الخدمة إلى هاتف مرتبط بمعرف مستخدم (معين) وغير مرتبط (غير معين). يؤثر هذا التعيين على المعلومات 

المطلوبة للوصول إلى Cisco IP Phone Messenger على الهاتف.

Cisco IP Phone Messenger تسجيل الدخول إلى 
يمكنك تسجيل الدخول إلى Cisco IP Phone Messenger باستخدام أحد المكونين كما يلي:

صفحات ويب "خيارات المستخدم"— يجب استخدام الكمبيوتر ومستعرض الويب لتسجيل الدخول.  •
خدمة الهاتف — بناًء على ما إذا كانت الخدمة معينة أو غير معينة، فإنه يجب تسجيل الدخول إلى الخدمة بإدخال رقم   •

PIN وفي بعض الحاالت يكون بإدخال معرف المستخدم كالتالي:

معين — معرف المستخدم غير مطلوب لتسجيل الدخول على هاتف معين لك. عادًة ما يتعذر عليك تسجيل الدخول   –
إلى Cisco IP Phone Messenger على هاتف معين إلى مستخدم آخر: ولن يعمل رقم PIN مع معرف مستخدم 

لشخص آخر. ويحدث استثناء إذا كانت ميزة االستضافة برقم داخلي قد تمت تهيئتها على الهاتف حيث يمكن في هذه 
.Cisco IP Phone Messenger الحالة تسجيل الدخول إلى "استضافة برقم داخلي" ثم تسجيل الدخول إلى

 PIN غير معين — مطلوب استخدام معرف المستخدم لتسجيل الدخول. يمكن ألي مستخدم لديه معرف مستخدم ورقم  –
مهيأين الستخدام Cisco IP Phone Messenger القيام بتسجيل الدخول إلى هاتف غير معين.
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بدء االستخدام

إذا كنت قد قمت بتسجيل الدخول بالفعل إلى Cisco IP Phone Messenger على هاتف آخر، فسيتم عرض 
تنبيه تسجيل الدخول المتعدد عند محاولة تسجيل الدخول. يجب االستجابة لهذا التنبيه قبل تسجيل الدخول. حدد نعم  

لتسجيل الخروج من الهواتف األخرى بشكل تلقائي أو ال لتظل مسجًال في الهواتف األخرى. عندما تقوم بتسجيل 
الدخول إلى هواتف متعددة في وقٍت واحد، تظهر كافة الرسائل الفورية على كل هاتف، وهو األمر الذي قد يكون 

بالخصوصية متعلًقا 

مالحظة

من صفحات ويب "خيارات المستخدم"على الهاتفتسجيل الدخول إلى... 
صفحات ويب 

خيارات المستخدم
افتح مستعرض ويب مدَعم على الكمبيوتر.غير قابل للتطبيق  .1

أدخل صفحة الويب التي يزودك بها مسؤول   .2
النظام، بحيث تكون مماثلة لما يلي: 

.http://<CUPS server>/ccmuser

أدخل بيانات معرف المستخدم وكلمة المرور،   .3
والتي يزودك بها مسؤول النظام.

حدد القائمة خيارات المستخدم  لعرض   .4
الخيارات المتوفرة.

باستخدام هاتف Cisco Unified IP، خدمة الهاتف  .1
 Phone Messenger  اضغط

(أو اسم مشابه). 
يمكن لمسؤول النظام تخصيص اسم هذه  مالحظة: 

الخدمة، لذلك يجب التأكد من استخدام االسم 
المستخَدم على الهاتف.

أدخل رقم PIN ومعرف المستخدم   .2
(إذا ُطلب منك ذلك). راجع إدخال نص على 

الهاتف، صفحة 7 للحصول على تلميحات 
حول إدخال النص. اضغط >> لحذف 

الحروف أو خروج لإللغاء.
اضغط إرسال  .3

 Cisco IP Phone استخدام تظهر قائمة  
Messenger الرئيسية بالخيارات التالية:

الرسائل  -
جهات االتصال  -

اإلعدادات  -
رسائل النظام  -

غير قابل للتطبيق
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Cisco IP Phone Messenger تسجيل الخروج من 
يمكنك تسجيل الخروج من Cisco IP Phone Messenger في أي وقت:

صفحات ويب "خيارات المستخدم" — يمكنك تسجيل الخروج من Cisco IP Phone Messenger من صفحات ويب   •
"خيارات المستخدم" في أي وقت.

يمكنك تسجيل الخروج من صفحات ويب "خيارات المستخدم" في أي وقت. وعلى الرغم من ذلك، فإنه سيتم تسجيل 
خروجك تلقائًيا من صفحات ويب "خيارات المستخدم" بعد ٠٣ دقيقة من حالة عدم النشاط، وذلك ألغراض أمنية.

مالحظة

خدمة الهاتف — يمكنك تسجيل الخروج من Cisco IP Phone Messenger على الهاتف في أي وقت، إال أنه يمكنك   •
أيًضا تعيين الحد األقصى لوقت الجلسة، وذلك لتوفير مزيد من األمان.  استناًدا إلى ما إذا كان معرف المستخدم مرتبًطا 

بالهاتف الذي تستخدم فيه Cisco IP Phone Messenger، فقد تحتاج إلى إدخال رقم PIN عند تسجيل الخروج:
معين — رقم PIN مطلوب لتسجيل الخروج  –

غير معين — رقم PIN غير مطلوب لتسجيل الخروج، إال أنك قد تحتاج لهاتف غير معين لتسجيل الخروج بشكل   –
تلقائي، وذلك لتوفير مزيد من األمان

من صفحات ويب "خيارات المستخدم"على الهاتفتسجيل الخروج من...
من قائمة Cisco IP Phone Messenger خدمة الهاتف  .1

الرئيسية، اضغط  تسجيل الخروج
تسجيل الخروج، زر وظيفي استخدام أدخل   .2
PIN إذا ُطلب منك ذلك. راجع إدخال نص 

على الهاتف، صفحة 7 للحصول على 
تلميحات حول إدخال النص. اضغط  لحذف 

الحروف أو خروج لإللغاء.
اضغط نعم لتسجيل الخروج أو ال أو إلغاء   .3

للرجوع إلى القائمة الرئيسية.

حدد خيارات المستخدم > تفضيالت  .1

انقر فوق تسجيل الخروج في جزء إعدادات   .2
IPPM

انقر فوق موافق للقبول أو انقر فوق إلغاء  .3

يظهر زر تسجيل الخروج فقط إذا كنت  مالحظة: 
 Cisco IP Phone  مسجًال حالًيا في

Messenger

هاتف غير معين 
تلقائًيا

 < Phone Messenger  اضغط  .1
إعدادات

استخدم زر التنقل للتمرير إلى "مؤقت الجلسة"   .2
واضغط تحديد.

أدخل قيمة بين 1 و9999 (بالدقائق).  .3

اضغط إرسال  .4

حدد خيارات المستخدم > تفضيالت  .1

أدخل قيمة بين 1 و9999 (بالدقائق) في   .2
الحقل مؤقت الجلسة.

انقر فوق حفظ.  .3
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بدء االستخدام

  إدخال نص على الهاتف
عندما تقوم بإنشاء رسالة فورية أو إدخال معرف مستخدم إلضافة جهة اتصال إلى قائمة جهات االتصال لديك، استخدم لوحة 

الطلب بهاتف Cisco Unified IP إلدخال الحروف واألرقام وأية حروف أخرى. اضغط أحد المفاتيح مرة واحدة لتحديد الحرف 
األول على المفتاح واضغطه مرتين لتحديد الحرف الثاني واضغطه ثالث مرات لتحديد الحرف الثالث عليه، وهكذا.

على سبيل المثال، اضغط المفتاح 2 مرة واحدة لكتابة الحرف a ومرتين لكتابة الحرف b وثالث مرات لكتابة الحرف c وأربع 
مرات لكتابة الرقم 2

الحروفالمفتاح
1^ ; : ‘ | ! 1

2a b c 2 A B C

3d e f 3 D E F

4g h i 4 G H I

5j k l 5 J K L

6m n o 6 M N O

7p q r s 7 P Q R S

8t u v 8 T U V

9w x y z 9 W X Y Z

. - _ 0 = ، <مسافة>0

*% & * ~ @.

# + $ <رمز اليورو> £ \#
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9 دليل المستخدم لـ Cisco IP Phone Messenger وCisco Unified Presence اإلصدار 7.0 

تهيئة إعدادات الخصوصية

   تهيئة إعدادات الخصوصية

يمكنك من خالل استخدام صفحات ويب "خيارات المستخدم" تحديد الشكل الذي يظهر به التوفر الخاص بك (أو التواجد ) أمام 
 Cisco IP اآلخرين على أجهزتهم. على سبيل المثال، تؤثر التغييرات التي تجريها بهذه الصفحات على شكل ظهور التواجد على

.Cisco Unified Personal Communicatorو Phone Messenger

 قواعد خصوصية المستخدم النهائي
يسمى المستخدمون الذين يمكنهم عرض التوفر الخاص بك المشاهدين. ولتعزيز خصوصيتك، يسمح لك  بتهيئة قواعد تواجد 

مخصصة لتحديد من يمكنه رؤية حالة التوفر وإمكانية الوصول لك.
يلخص قواعد خصوصية المستخدم النهائي المتوفرة. جدول 1 

قواعد خصوصية المستخدم النهائي جدول 1 

خيارات القاعدةنوع القاعدة
الحظر العادي — يرى المشاهدون عادة المستخدم بحالة تواجد غير متوفر قواعد الرؤية • 

وبدون حالة جهاز.
كل الحاالت (افتراضي) — يرى المشاهدون كافة حاالت الجهاز التي لم تتم  • 

تصفيتها باإلضافة إلى إمكانية الوصول الكلية.
تشتمل القواعد المعتمدة على التواجد لتحديد إمكانية الوصول على الحاالت قواعد إمكانية الوصول • 

متوفر، بالخارج، مشغول، غير متوفر، عطلة.
القواعد المعتمدة على التقويم ونوع الجهاز ونوع الوسائط. • 

استثناء حالة التواجد لحالة تقويم أو أنواع وسائط أو أنواع أجهزة محددة.قواعد التصفية • 

 إنشاء قائمة خصوصية وإضافة مشاهدين
تحدد قوائم الخصوصية األفراد الذين يمكنهم عرض التوفر الخاص بك. توجد لديك قائمتان مطلوبتان للخصوصية، ويمكنك إنشاء 

قوائم مخصصة إضافية:
االفتراضية — تنطبق السياسة "االفتراضية" على جميع المشاهدين غير الموجودين في قاعدة أخرى. ال يمكنك تعيين  • 

أعضاء إلى القائمة.
المحظورة — عادًة ما يمكن ألي مشاهد تتم إضافته إلى سياسة "المحظورة" أن يرى حالة التواجد الخاصة بك على أنك  • 

"غير متوفر".
يمكن أن يتكامل Cisco Unified Presence مع المجاالت الخارجية المدعمة وتتضمن: مالحظة: 

Microsoft Office Communications Server OCS أو  -
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Microsoft Live Communications Server (LCS) أو  –

نشر Cisco Unified Presence في مجال خارجي  –

إذا قمت بإضافة مجال متكامل إلى القائمة المحظورة لديك، سيتم حظر أية طلبات من المستخدمين الموجودين في هذا 
المجال، شريطة أال يكون هؤالء المستخدمون مسموًحا لهم صراحًة. 

المخصصة — يمكنك أيًضا إنشاء قوائم مخصصة متعددة يتم فيها تحديد المشاهدين واألجهزة المرتبطة. • 

من صفحات ويب "خيارات المستخدم"على الهاتفإذا أردت...
.غير قابل للتطبيقإنشاء قائمة خصوصية مخصصة حدد خيارات المستخدم > الخصوصية > سياسات. 1

. انقر فوق ضف جديد في القسم قائمة سياسات الخصوصية. 2
. أدخل اسًما للقائمة وانقر فوق إضافة. 3

حظر مستخدمين من رؤية التوفر 
الخاص بك

حدد خيارات المستخدم > الخصوصية > سياسات.. 1غير قابل للتطبيق
. حدد القائمة المحظورة من قائمة سياسات الخصوصية. 2
. انقر فوق ضف جديد في القسم المشاهدون المرتبطون. 3

انقر فوق إضافة. 4 واستمر في إضافة مستخدمين إضافيين.
إضافة مستخدمين إلى قائمة 

المشاهدين
.غير قابل للتطبيق حدد خيارات المستخدم > الخصوصية > سياسات. 1

اختر إحدى السياسات من سياسات محددة بواسطة المستخدم. 2 
من قائمة سياسات الخصوصية.

. انقر فوق ضف جديد في المشاهدون المرتبطون. 3
أدخل اسم المستخدم أو عنوان البريد اإللكتروني للشخص الذي  4 .

تريد إضافته إلى قائمة المشاهدين.
انقر فوق إضافة. 5 واستمر في إضافة مستخدمين إضافيين.

ال يمكنك إضافة مستخدمين إلى القائمة االفتراضية ألنها  مالحظة 
تتضمن جميع المشاهدين المحتملين غير الموجودين بأية 

قائمة أخرى.



11 دليل المستخدم لـ Cisco IP Phone Messenger وCisco Unified Presence اإلصدار 7.0 

تهيئة إعدادات الخصوصية

 عرض توفر األجهزة
بالنسبة للقوائم المخصصة واالفتراضية، يمكنك تحديد ما إذا كان سيتم السماح للمشاهدين برؤية حالة التوفر الخاصة بك لكل نوع 

من األجهزة. وال يمكنك تخصيص هذه الخيارات للقائمة المحظورة ألن المشاهدين يرون دائًما حالتك على أنك "غير متوفر".

من صفحات ويب "خيارات المستخدم"على الهاتفإذا أردت...
السماح للمشاهدين برؤية توفرك 
الكامل وتوفر كل جهاز (القائمة 

االفتراضية فقط)

.غير قابل للتطبيق حدد خيارات المستخدم > الخصوصية > سياسات. 1
تواجدي الكلي وتواجد كل جهاز  في القسم رؤية التواجد، حدد . 2

من أجهزتي.
منع المستخدمين من رؤية حالة 

التوفر الخاصة بك (القائمة 
االفتراضية فقط)

.غير قابل للتطبيق حدد خيارات المستخدم > الخصوصية > سياسات. 1
 . في القسم رؤية التواجد، حدد ال، إظهاري دائًما كغير متوفر. 2

ال يتوفر هذا الخيار مع القوائم المخصصة ألن التأثير سيكون هو  مالحظة 
نفس تأثير وضع شخص ما في القائمة المحظورة لديك.

إخفاء معلومات التواجد لبعض 
األجهزة

.غير قابل للتطبيق حدد خيارات المستخدم > الخصوصية > سياسات. 1
, انقر لتحديد األجهزة التي ال تريد  في تكوين التواجد الفردي. 2

عرض توفرها.
يمكنك إضافة أجهزة محددة مستخدمة بهذه القائمة. (راجع  مالحظة 

إضافة أنواع أجهزة مخصصة، صفحة 13).

 تحديد التوفر الكلي
قد يرى بعض المشاهدين فقط توفرك الكلي (وذلك استناًدا إلى طريقة تعريفك لقوائم الخصوصية أو كيفية عرض األجهزة 

المرتبطة بها لحالتك). يتحدد توفرك الكلي من خالل مجموعة من القواعد التي تحدد أولويات لحالة الجهاز. تتوفر حاالت التوفر 
هذه والمعينة مسبًقا:

متوفر • 

بالخارج • 

مشغول • 

غير متوفر • 

عطلة • 
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يمكنك تعديل أولوية هذه الحاالت أو إعادة ترتيبها.

من صفحات ويب "خيارات المستخدم"على الهاتفإذا أردت...
.غير قابل للتطبيقاستخدام اإلعدادات االفتراضية حدد خيارات المستخدم > الخصوصية > سياسات. 1

. قم بالتمرير إلى تهيئة التواجد الكلية. 2
. انقر فوق إعادة تعيين القواعد إلى االفتراضية. 3

. انقر فوق حفظ. 4
.غير قابل للتطبيقحذف قاعدة خصوصية حدد خيارات المستخدم > الخصوصية > سياسات. 1

. قم بالتمرير إلى تهيئة التواجد الكلية. 2
انقر فوق تهيئة. 3 بجوار القاعدة التي تريد حذفها.

. انقر فوق إزالة. 4
. انقر فوق تهيئة التحديث. 5

انقر فوق حفظ. 6 في الصفحة "سياسات الخصوصية".
إضافة شرط آخر إلى قاعدة 

خصوصية موجودة
.غير قابل للتطبيق حدد خيارات المستخدم > الخصوصية > سياسات. 1

. قم بالتمرير إلى تهيئة التواجد الكلية. 2
انقر فوق تهيئة بجوار القاعدة التي تريد تحديثها.. 3

إضافة الشرط الجديد إلى قاعدة  حدد الخيارات المناسبة في الحقل . 4
التواجد وانقر فوق إضافة شرط.

. انقر فوق تهيئة التحديث. 5
انقر فوق حفظ. 6 في الصفحة "سياسات الخصوصية".

.غير قابل للتطبيقتغيير أولوية قاعدة الخصوصية حدد خيارات المستخدم > الخصوصية > سياسات. 1
. قم بالتمرير إلى تهيئة التواجد الكلية. 2

انقر فوق األسهم لنقل الشرط إلى أعلى أو ألسفل في قائمة  3 .
األولويات.

. انقر فوق حفظ. 4
يتم تطبيق قواعد الخصوصية بالترتيب من أعلى إلى أسفل.  مالحظة 

وفي حالة تعارض القواعد مع بعضها البعض، يتم تطبيق 
القاعدة األولى.

تعيين الحالة الكلية للعرض في 
حالة عدم استيفاء أية شروط

.غير قابل للتطبيق حدد خيارات المستخدم > الخصوصية > سياسات. 1
. قم بالتمرير إلى تهيئة التواجد الكلية. 2

حدد الحالة الكلية المناسبة في الجزء السفلي من قسم التهيئة. 3 .

. انقر فوق حفظ. 4
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تهيئة إعدادات الخصوصية

 إضافة أنواع أجهزة مخصصة
إذا أردت تخصيص حالة التواجد ألجهزة محددة، يمكنك إضافتها إلى قائمة األجهزة.

من صفحات ويب "خيارات المستخدم"على الهاتفإذا أردت...
 Cisco Unified إضافة هاتف

IP

 Cisco Unified إضافة
Personal Communicator

 Cisco IP Phone إضافة
Messenger

أنواع األجهزة غير قابل للتطبيق حدد خيارات المستخدم > الخصوصية > . 1
المخصصة.

. انقر فوق ضف جديد. 2
. 3 .Cisco Unified Communications Manager حدد جهاز

. حدد الجهاز من مربع القائمة الجهاز المرتبط. 4
. أدخل اسم نوع الجهاز والوصف. 5

. انقر فوق حفظ. 6
أنواع األجهزة غير قابل للتطبيق حدد خيارات المستخدم > الخصوصية > . 1

المخصصة.
. انقر فوق ضف جديد. 2

. حدد جهاز جهة خارجية. 3
. أدخل اسم نوع الجهاز والوصف والطراز وجهة االتصال. 4

. انقر فوق حفظ. 5
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15 دليل المستخدم لـ Cisco IP Phone Messenger وCisco Unified Presence اإلصدار 7.0 

تنظيم جهات االتصال

  تنظيم جهات االتصال

يمكنك تنظيم قائمة جهات االتصال الخاصة بك باستخدام تطبيق خدمة Cisco IP Phone Messenger على هاتف 
Cisco Unified IP أو باستخدم صفحات ويب "خيارات المستخدم" على الويب. وعلى الرغم من ذلك، يجب استخدام 

الهاتف أو الويب مع هذه المهام، وذلك كما هو موضح.

ستتيح لك صفحات ويب "خيارات المستخدم" أيًضا إمكانية إضافة جهة اتصال خارجية عن مؤسستك.
إضافة جهات اتصال إلى Cisco IP Phone Messenger صفحة 15 •
إضافة جهات اتصال خارجية صفحة 17 •
حذف جهات اتصال صفحة 18 •
عرض قائمة جهات االتصال صفحة 19 •
عرض توفر جهة اتصال صفحة 20 •

Cisco IP Phone Messenger إضافة جهات اتصال إلى 
 Cisco Unified Personal يمكنك إضافة جهة اتصال إلى قائمة جهات االتصال باستخدام هاتفك أو الويب والسماح لمستخدمي

Communicator باالطالع على حالة التواجد لجهة االتصال الجديدة في قائمة جهات االتصال الخاصة بهم./

إجراءات ما قبل البدء
يحدد مسؤول النظام عدد جهات االتصال التي يمكنك إدراجها بالقائمة، بحد أقصى ١٠٠ • جهة اتصال. اتصل بمسؤول النظام 

للتحقق من حد جهات االتصال على الهاتف. 
يمكنك إضافة جهات اتصال إلى قائمة جهات االتصال في حالة وجود معرف مستخدم أو رقم داخلي صحيح لهم بالمؤسسة. • 

تقبل الحقول "معرف المستخدم" و"الكنية" و"رقم داخلي" حروًفا بحد أقصى ٢٥٥ • حرًفا.
في حالة إدخال معرف مستخدم غير صحيح أو متكرر، تظهر رسالة خطأ. راجع حل رسائل الخطأ صفحة 39. •

راجع إدخال نص على الهاتف صفحة 7 • للحصول على تلميحات حول إدخال أسماء جهات االتصال.
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من صفحات ويب "خيارات المستخدم"على الهاتفإذا أردت...
حدد  > Phone Messenger. 1 > معرف المستخدم

جهات االتصال.
. اضغط إضافة. 2

أدخل المعلومات التالية: 3 .

معرف المستخدم — أدخل معرف   –
مستخدم صالًحا (مطلوب).

الكنية — أدخل أي نص (اختياري).  –

. اضغط إرسال. 4

 . حدد خيارات المستخدم > جهات االتصال. 1
 . انقر فوق ضف جديد. 2

أدخل المعلومات التالية: 3 .

جهة اتصال—أدخل معرف مستخدم   –
صالًحا (مطلوب).

الكنية—أدخل أي نص (اختياري)  –

حدد عرض على الهاتف ليتم عرض جهة   –
االتصال على الهاتف. 

. انقر فوق حفظ. 4
حدد  > Phone Messenger. 1 > رقم داخلي

جهات االتصال.
. انقر فوق ضف جديد. 2

أدخل المعلومات التالية: 3 .

جهة اتصال — أدخل معرف مستخدم   –
صالًحا (مطلوب).

الكنية — أدخل أي نص (اختياري)  –

. اضغط إرسال. 4

غير قابل للتطبيق

يمكن لزمالء العمل غير الموجودين في قائمة مرِسل الرسالة
جهات االتصال إرسال رسائل فورية إليك، 
ويمكنك إضافتهم إلى قائمة جهات االتصال.

 < 1 .Phone Messenger <  حدد
جهات االتصال.

استخدم أزرار التنقل للتمرير إلى رسالة  2 .
وتمييزها.

. اضغط تفاصيل. 3
. اضغط أضف متصل. 4

أدخل المعلومات التالية: 5 .

رقم داخلي — أدخل رقًما داخلًيا   –
(مطلوب).

الكنية — أدخل أي نص (مطلوب).  –
. اضغط إرسال. 6

غير قابل للتطبيق
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تنظيم جهات االتصال

 إضافة جهات اتصال خارجية
تتيح لك صفحات ويب "خيارات المستخدم" إمكانية إضافة جهة اتصال خارجية، وهي عبارة عن جهة اتصال موجودة في مجال 

خارجي. وعلى الرغم من ذلك، يرجى مالحظة أنه يمكنك فقط إضافة جهة اتصال خارجية إذا كان المستخدم ينتمي إلى مجال 
تمت تهيئته للتكامل مع Cisco Unified Presence. وبالنسبة لجهات االتصال الخارجية، يحتوي مربع قائمة المجاالت على 

كافة المجاالت المتكاملة التي يمكنك االختيار منها. 

اإلجراء

الخطوة 1
الخطوة 2
الخطوة 3
الخطوة 4
الخطوة 5
الخطوة 6
الخطوة 7

حدد خيارات المستخدم > جهات االتصال.
انقر فوق ضف جديد.

أدخل معرف مستخدم صالًحا في حقل جهة االتصال. ويعتبر هذا حقًال مطلوًبا.
حدد خارجي إلضافة جهة اتصال من مجال خارج مؤسستك.

حدد مجاًال متكامًال من مربع قائمة المجاالت.
أدخل أي نص في حقل الكنية. ويعتبر هذا الحقل اختيارًيا.

انقر فوق حفظ.

تلميحات استكشاف األخطاء وإصالحها
. وقد تم تعيين خانة االختيار عرض على الهاتف، بشكل  • Cisco IP ال يمكن عرض المستخدم الخارجي على هاتف

افتراضي، لتصبح معطلة تلقائًيا عند إضافة جهة اتصال خارجية.

موضوعات مرتبطة
• Cisco Unified Presence دليل التهيئة والصيانة لـ
• Cisco Unified Presence دليل النشر لـ
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 حذف جهات اتصال
يمكنك حذف كافة جهات االتصال أو جهات اتصال فردية، وذلك بناًء على ما إذا كنت تستخدم الهاتف أو الويب.

من صفحات ويب "خيارات المستخدم"على الهاتفحذف...
يمكنك حذف كافة جهات االتصال بالكامل مرة غير قابل للتطبيقكافة جهات االتصال

واحدة.
. حدد خيارات المستخدم > جهات االتصال. 1

. انقر فوق بحث. 2
. انقر فوق تحديد الكل. 3

. انقر فوق حذف المحدد. 4
. انقر فوق موافق للقبول أو انقر فوق إلغاء. 5

يمكنك إزالة جهات االتصال من قائمة جهات جهات اتصال فردية
االتصال مرة واحدة.

 < 1 .Phone Messenger <  حدد
جهات االتصال.

استخدم أزرار التنقل للتمرير لتحديد جهة  2 .
اتصال.

. اضغط تفاصيل. 3
اضغط حذف. 4 لحذف جهة االتصال.

اضغط موافق. 5 للعودة إلى قائمة جهات 
االتصال.

يمكنك إزالة جهات االتصال من قائمة جهات 
االتصال مرة واحدة.

جهات  حدد  > خيارات المستخدم > . 1
االتصال.

. انقر فوق بحث. 2
حدد المربع الموجود بجوار جهة االتصال  3 .

التي تريد حذفها.
. انقر فوق حذف المحدد. 4

. انقر فوق موافق للقبول أو انقر فوق إلغاء. 5
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تنظيم جهات االتصال

 عرض قائمة جهات االتصال
 Cisco IP Phone بمجرد إضافة بعض جهات االتصال إلى قائمة جهات االتصال، يمكنك عرض قائمة منها باستخدام

.Cisco IP على الهاتف أو الويب. وال يمكن عرض المستخدم الخارجي على هاتف Messenger

من صفحات ويب "خيارات المستخدم"على الهاتفعرض...
يمكنك عرض كافة جهات االتصال الموجودة في كافة جهات االتصال

قائمة جهات االتصال.
 < 1 .Phone Messenger <  حدد

جهات االتصال.
اضغط تصفية. 2 يعرض حقل المطالبة اإلعداد 

الحالي.
استخدم أزرار "التنقل" للتمرير لتحديد إظهار  3 .

كل جهات االتصال
اضغط تحديد واضغط خروج. 4 للعودة إلى 

قائمة جهات االتصال.
اضغط صفحة ألسفل. 5 لعرض جهات االتصال 

اإلضافية واضغط صفحة ألعلى لعرض 
جهات االتصال السابقة.

يمكنك عرض جهات االتصال المتوفرة حالًيا فقط.
. حدد خيارات المستخدم > تفضيالت. 1

حدد عرض كافة جهات االتصال. 2 من مربع 
القائمة تصفية جهات االتصال.

. انقر فوق  حفظ. 3
حدد خيارات المستخدم > جهات االتصال.. 4

 " من خيارات البحث، حدد "ليس فارًغا. 5
لإلعداد جهة اتصال لعرض كافة جهات 

االتصال المتطابقة مع معايير التصفية.
. انقر فوق بحث. 6
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من صفحات ويب "خيارات المستخدم"على الهاتفإذا أردت...
جهات االتصال 

المتوفرة
يمكنك عرض جهات االتصال المتوفرة حالًيا فقط.
جهات  حدد  > خيارات المستخدم > . 1

االتصال.
اضغط تصفية. 2 يعرض حقل المطالبة اإلعداد 

الحالي.
إظهار  استخدم أزرار التنقل للتمرير لتحديد . 3

جهات االتصال المتوفرة.
اضغط تحديد واضغط خروج. 4 للعودة إلى 

قائمة جهات االتصال.
اضغط صفحة ألسفل. 5 لعرض جهات االتصال 

اإلضافية واضغط صفحة ألعلى لعرض 
جهات االتصال السابقة.

يمكنك عرض جهات االتصال المتوفرة حالًيا فقط.
. حدد خيارات المستخدم > تفضيالت. 1

حدد عرض جهات االتصال المتصلة فقط. 2 من 
الحقل تصفية جهات االتصال.

. انقر فوق  حفظ. 3
حدد خيارات المستخدم > جهات االتصال.. 4

 " من خيارات البحث، حدد "ليس فارًغا. 5
لإلعداد جهة اتصال لعرض كافة جهات 

االتصال المتطابقة مع معايير التصفية.
. انقر فوق بحث. 6

قائمة جهات اتصال يتم 
تحديثها بشكل متكرر

يمكنك تعديل عدد المرات التي تريد فيها تكرار 
تحديث قائمة جهات االتصال.

 < 1 .Phone Messenger <  حدد
إعدادات.

الفاصل  استخدم أزرار التنقل للتمرير لتحديد . 2
الزمني للتحديث واضغط تحديد.

أدخل قيمة (بالثواني) من 7 إلى 3600. 3 ثانية. 
حدد قيمة أقل لتحديث قائمة جهات االتصال 

بشكل متكرر.
. اضغط إرسال. 4

يمكنك تعديل عدد المرات التي تريد فيها تكرار 
تحديث قائمة جهات االتصال.

. حدد خيارات المستخدم > تفضيالت. 1
أدخل قيمة (بالثواني) من 7 إلى 3600. 2 ثانية 

في الحقل الفاصل الزمني لتحديث عرض 
الهاتف. حدد قيمة أقل لتحديث قائمة جهات 

االتصال بشكل متكرر.
. اضغط حفظ. 3

 عرض توفر جهة اتصال
يمكنك باستخدام Cisco IP Phone Messenger عرض حالة توفر جهات االتصال سريًعا بواسطة:

الهاتف • 

فيديو • 

جهاز محمول • 

رسالة فورية • 

راجع تعريفات األزرار الوظيفية صفحة 2 للحصول على توضيح لرموز التوفر التي تظهر. 
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تنظيم جهات االتصال

عند عرض التوفر، وكانت جهة االتصال متوفرة من خالل الهاتف، فيمكنك التمرير لتمييز جهة اتصال وضغط طلب 
لالتصال بجهة االتصال بدًال من إرسال رسالة فورية.

تلميح

من صفحات ويب "خيارات المستخدم"على الهاتفحذف...
يمكنك عرض الحالة الكلية.التوفر الكلي

يمكنك إزالة جهات االتصال من قائمة جهات 
االتصال مرة واحدة.

حدد  > Phone Messenger > جهات 
االتصال.

يتم احتساب الحالة بواسطة الملقم ويتم عرضها مع 
التحذيرات التالية:

 • يظهر عند توفر جهاز واحد على األقل.

 • يظهر في حالة توفر الهاتف وعدم توفر 
.Cisco IP Phone Messenger

غير قابل للتطبيق`

يمكنك عرض عدد األجهزة المتوفرة لكل جهة 
اتصال وإمكاناتها (رسائل فورية وهاتف وفيديو) 

وحالة كل جهاز.
 < 1 .Phone Messenger <  حدد

جهات االتصال.
استخدم أزرار التنقل للتمرير لتحديد جهة  2 .

اتصال.
. اضغط تفاصيل. 3

غير قابل للتطبيق
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إدارة الرسائل

 إدارة الرسائل

يتيح لك Cisco IP Phone Messenger إمكانية إرسال رسائل فورية واستالمها من المستخدمين الذين لديهم معرف مستخدم أو 
رقم داخلي صالح بالمؤسسة.

 عرض الرسائل
.Cisco IP Phone Messenger يمكنك تخصيص الطريقة التي تريد عرض الرسائل بها في

من صفحات ويب "خيارات المستخدم"على الهاتفعرض...
إذا كنت مسِجًال الدخول بالفعل وكانت لك الحالة الرسائل الواردة

"متوفر"، فسيتم عرض الرسائل الفورية تلقائًيا 
على شاشة الهاتف.

غير قابل للتطبيق

المستلمة كافة الرسائل المستلمة الرسائل  استعراض  يمكنك 
(غير المحذوفة). ويحدد مسؤول النظام لديك الحد 

األقصى لعدد الرسائل المستلمة التي يقوم 
Cisco IP Phone Messenger بتخزينها لك.

 < 1 .Phone Messenger <  حدد
الرسائل.

اضغط صفحة ألسفل. 2 لعرض رسائل إضافية، 
واضغط صفحة ألعلى لعرض الرسائل السابقة.

غير قابل للتطبيق

يمكنك استخدام هذا الخيار لالطالع على مزيد تفاصيل الرسالة
من المعلومات حول الرسالة (مثل الرسالة الكاملة 

والطابع الزمني)، وذلك لحذف الرسائل الفردية 
وإلضافة مرسل الرسالة إلى قائمة جهات االتصال.

 < 1 .Phone Messenger <  حدد
الرسائل.

استخدم أزرار التنقل للتمرير لتحديد رسالة. 2 .

. اضغط تفاصيل. 3

غير قابل للتطبيق
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من صفحات ويب "خيارات المستخدم"على الهاتفعرض...
لزيادة درجة الخصوصية، يمكنك طلب رقم رسائل محمية

التعريف الشخصي (PIN) إلدخاله للوصول إلى 
قائمة الرسائل.

 < 1 .Phone Messenger <  حدد
إعدادات.

استخدم أزرار التنقل للتمرير لتحديد حماية  2 .
رقم التعريف الشخصي.

قم بالتمرير لتحديد: 3 .

تشغيل — لطلب رقم PIN − لعرض 
الرسائل

− PIN إيقاف — لتعطيل حماية
. اضغط تحديد. 4

 < 5 .Phone Messenger <  حدد
الرسائل.

. أدخل رقم PIN واضغط إرسال. 6

لزيادة درجة الخصوصية، يمكنك طلب رقم 
التعريف الشخصي (PIN) إلدخاله للوصول إلى 

قائمة الرسائل.
. حدد خيارات المستخدم > تفضيالت. 1

، حدد: من الحقل PIN محمي. 2
تشغيل — لطلب رقم PIN − لعرض 

الرسائل
− PIN إيقاف — لتعطيل حماية

. انقر فوق حفظ. 3

يمكن لمسؤول النظام أن يرسل لك رسائل تبليغ رسائل النظام
خاصة، والتي يمكنك مراجعتها في وقٍت الحق.
 < 1 .Phone Messenger <  حدد

رسائل النظام.
استخدم أزرار التنقل للتمرير لتحديد رسالة  2 .

معينة.
اضغط تفاصيل. 3 لعرض المعلومات اإلضافية.

غير قابل للتطبيق
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إدارة الرسائل

 معالجة الرسائل الواردة
يمكنك استالم الرسائل الواردة من زمالء العمل في المؤسسة، حتى لو لم يكونوا مدرجين بقائمة جهات االتصال. ويمكنك التحكم 

في طريقة إعالمك بالرسائل الواردة وما إذا كانت حالتك هي "متوفر" الستالمها:

عند استالم 
رسالة...

من صفحات ويب "خيارات المستخدم"على الهاتف

يمكنك إعداد الهاتف إلصدار صوت رنين عند تشغيل تنبيه
وصول رسالة واردة.

 < 1 .Phone Messenger <  حدد
إعدادات.

تنبيه  استخدم أزرار التنقل للتمرير لتحديد . 2
صوتي.

قم بالتمرير لتحديد: 3 .

— لتمكين التنبيه تشغيل  −
— لتعطيل التنبيه إيقاف  −

. اضغط تحديد. 4

يمكنك إعداد الهاتف إلصدار صوت رنين عند 
وصول رسالة واردة.

. حدد خيارات المستخدم > تفضيالت. 1
، حدد: من الحقل تشغيل إعالم صوتي. 2

— لتمكين التنبيه تشغيل  −
— لتعطيل التنبيه إيقاف  −

. انقر فوق حفظ. 3

عرض مؤشر 
انتظار الرسائل

يومض مؤشر انتظار الرسائل الموجود على 
سماعة الهاتف أثناء وجود رسالة واردة. ال يمكنك 

تهيئة هذا.

غير قابل للتطبيق

منع المستخدمين من 
إرسال رسائل إليك

يمكنك أن تظهر بالحالة "غير متوفر" حتى ال 
يتمكن المستخدمون اآلخرون من إرسال رسائل 

إليك.
 < 1 .Phone Messenger <  حدد

إعدادات.
. استخدم أزرار التنقل للتمرير لتحديد الحالة. 2

اختر أية حالة باستثناء:  3 .

متوفر −
مشغول ولكن يمكن مقاطعته − 

. اضغط تحديد. 4

غير قابل للتطبيق

 إرسال رسائل
يمكنك إرسال رسائل إلى أي من زمالء العمل في المؤسسة التي تتبعها والموجودين في قائمة جهات االتصال لديك. 
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عند إرسال رسالة أو الرد عليها، وإذا كانت جهة االتصال متوفرة من خالل الهاتف، يمكنك ضغط طلب لالتصال مالحظة
بجهة االتصال بدًال من إرسال رسالة فورية.

إجراءات ما قبل البدء
راجع إدخال نص على الهاتف، صفحة 7 للحصول على تلميحات حول إدخال النص.

من صفحات ويب "خيارات المستخدم"على الهاتفإرسال...
رسالة جديدة 

(تم تعيينها مسبًقا)
يمكنك إرسال رسالة من قائمة ردود تم تعيينها 

مسبًقا (أو "مخزنة") (راجع إنشاء رسائل 
استجابة شخصية جديدة، صفحة 28).

 < 1 .Phone Messenger <  حدد
جهة اتصال.

استخدم أزرار التنقل للتمرير لتحديد جهة  2 .
اتصال.

 . اضغط تفاصيل. 3
. اضغط رسالة. 4

قم بالتمرير لتحديد إحدى الرسائل المعينة  5 .
مسبًقا ثم اضغط تحديد.

. اضغط موافق أو خروج. 6

غير قابل للتطبيق

رسالة جديدة 
(مخصصة)

يمكنك استخدام لوحة طلب الهاتف إلدخال رسالة 
مخصصة.

 < 1 .Phone Messenger <  حدد
جهة اتصال.

استخدم أزرار التنقل للتمرير لتحديد جهة  2 .
اتصال.

 . اضغط تفاصيل. 3
. اضغط رسالة. 4

اضغط إنشاء. 5 وأدخل نص الرسالة.
. اضغط إرسال أو خروج. 6
. اضغط موافق أو خروج. 7

غير قابل للتطبيق
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إدارة الرسائل

من صفحات ويب "خيارات المستخدم"على الهاتفإرسال...
يمكنك الرد على رسالة مستلمة.رد

 < 1 .Phone Messenger <  حدد
الرسائل.

استخدم أزرار التنقل للتمرير لتحديد رسالة  2 .
مستلمة.

اضغط تفاصيل. 3 .

(يظهر الزر الوظيفي  اضغط رد أو رسالة. . 4
رسالة فقط إذا كان الشخص الذي أرسل 
الرسالة في قائمة جهات االتصال لديك).

اضغط: 5 .

رسالة جديدة (تم  تحديد — راجع  −
تعيينها مسبًقا)، صفحة 26

رسالة جديدة  إنشاء — راجع  −
(مخصصة)، صفحة 26

غير قابل للتطبيق

يمكنك إرسال رسالة قصيرة (بحد أقصى 150 غير قابل للتطبيقرسالة تبليغ
حرًفا) إلى بعض جهات االتصال أو إلى كافة جهات 

االتصال المدرجة بقائمة جهات االتصال لديك.

. حدد خيارات المستخدم > رسائل التبليغ. 1
، أدخل معايير البحث. في خيارات البحث. 2

على سبيل المثال، إلرسال رسالة تبليغ إلى 
قائمة جهات االتصال بالكامل، حدد "ليس 

فارًغا" لإلعداد معرف المستخدم لعرض كافة 
جهات االتصال.

حدد المربع الموجود بجوار اسم جهة االتصال  3 .
التي تريد إرسال الرسالة إليها. أو انقر فوق 

تحديد الكل.
. أدخل الرسالة في الحقل الرسالة. 4

. انقر فوق بث. 5
. انقر فوق موافق للقبول أو انقر فوق إلغاء. 6
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 حذف رسائل
يمكنك حذف الرسائل التي لم تعد بحاجة إليها. ومع ذلك، فبمجرد حذف رسالة فورية، فان تكون هناك نسخة ُمخزنة يمكنك 

استخدامها الستعادة الرسالة الفورية. تأكد من أنك لست بحاجة إلى الرسالة الفورية قبل حذفها.

من صفحات ويب "خيارات المستخدم"على الهاتفحذف...
يمكنك حذف كافة الرسائل المستلمة في نفس كافة الرسائل

الوقت.
 < 1 .Phone Messenger <  حدد

الرسائل.
اضغط حذف الكل (ربما يلزم ضغط مزيد. 2 

لعرض هذا الزر الوظيفي).
اضغط نعم لحذف كافة الرسائل أو ال. 3 إللغاء 

األمر.

غير قابل للتطبيق

يمكنك حذف رسالة محددة.رسائل فردية
 < 1 .Phone Messenger <  حدد

الرسائل.
استخدم أزرار التنقل للتمرير لتحديد رسالة. 2 .

. اضغط تفاصيل. 3
اضغط حذف. 4 لحذف الرسالة.

اضغط موافق. 5 للعودة إلى الرسائل.

غير قابل للتطبيق

 إنشاء رسائل استجابة شخصية جديدة
يمكنك إنشاء رسائل رد شخصية جديدة معينة مسبًقا. يوفر هذا النوع من الرسائل الوقت في كتابة رسالة نصية مخصصة في 

كل مرة تقوم فيها بإرسال رسالة. يمكنك إنشاء عدد من الرسائل يصل إلى 15 رسالة، ويمكن لمسؤول النظام إنشاء 10 رسائل 
إضافية. تظهر رسائل الرد الشخصية التي تقوم بإنشائها دوًما بعد الرسائل التي يقوم مسؤول النظام بإنشائها.



29 دليل المستخدم لـ Cisco IP Phone Messenger وCisco Unified Presence اإلصدار 7.0 

إدارة الرسائل

من صفحات ويب "خيارات المستخدم"على الهاتفإذا كنت تريد...
إنشاء رسالة رد 
شخصية جديدة

يمكنك إنشاء عدد من رسائل الرد الشخصية الجديدة غير قابل للتطبيق
يصل إلى 15 رسالة بحد أقصى 255 حرًفا لكل 

رسالة.
رسائل  حدد  > خيارات المستخدم > . 1

الرد.
. انقر فوق ضف جديد. 2

. أدخل الرسالة في الحقل نص رسالة الرد. 3
. انقر فوق حفظ. 4

عرض رسائل الرد 
الشخصية المتوفرة

يمكنك عرض رسائل الرد الشخصية المتوفرة 
حالًيا.

 < 1 .Phone Messenger <  حدد
جهة اتصال.

استخدم أزرار التنقل للتمرير لتحديد جهة  2 .
اتصال.

. اضغط تفاصيل. 3
. اضغط رسالة. 4

تظهر رسائل الرد الشخصية المتوفرة في 
الجزء السفلي من القائمة.

يمكنك عرض رسائل الرد الشخصية المتوفرة حالًيا.
. حدد خيارات المستخدم > رسائل الرد. 1

تظهر كافة الرسائل المتوفرة. 

إعادة ترتيب رسائل 
الرد الشخصية

يمكنك تغيير الترتيب الذي تظهر به رسائل الرد غير قابل للتطبيق
الشخصية في القائمة.

. حدد خيارات المستخدم > رسائل الرد. 1
انقر فوق ألعلى وأسفل. 2 إلعادة ترتيب الرسائل 

الشخصية.



من صفحات ويب "خيارات المستخدم"على الهاتفإذا كنت تريد...
حذف كافة رسائل 

الرد الشخصية
يمكنك حذف كافة الرسائل الشخصية مرة واحدة.غير قابل للتطبيق

. حدد خيارات المستخدم > رسائل الرد. 1
. انقر فوق تحديد الكل. 2

. انقر فوق حذف المحدد. 3
. انقر فوق موافق للقبول أو انقر فوق إلغاء. 4

حذف رسالة رد 
شخصية محددة

يمكنك حذف رسائل شخصية مرة واحدة.غير قابل للتطبيق
 . حدد خيارات المستخدم > رسائل الرد. 1

انقر فوق الرسالة التي تريد حذفها. 2 .

. انقر فوق حذف. 3
. انقر فوق موافق للقبول أو انقر فوق إلغاء. 4
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استعراض االجتماعات واالنضمام إليها

 استعراض االجتماعات واالنضمام إليها

إذا كانت الشركة التي تعمل بها تستخدم ملقم Microsoft Exchange، فسيتيح لك Cisco IP Phone Messenger إمكانية 
الحصول على إعالمات االجتماع على هاتف Cisco Unified IP لديك. 

باإلضافة إلى ذلك، فإذا كانت الشركة تستخدم Cisco Unified MeetingPlace، فيمكنك تهيئته لتوصيلك مباشرًة باالجتماعات 
المحددة ولن تحتاج إلى إدخال أية معرفات لالجتماعات. ومع استعراض االجتماعات اليومية واالنضمام إليها مباشرًة من الهاتف، 

فإنك لن تحتاج إلى فتح برنامج التقويم الموجود على سطح مكتب جهاز الكمبيوتر لديك.
.Cisco Unified MeetingPlace Express ال يدعم

 المتطلب األساسي: تكامل التقويم إلمكانية الوصول للمستخدم
يجب عليك دمج ملقم Microsoft Exchange مع  لتمكين مستخدمي Cisco IP Phone Messenger من ربط حالة االجتماعات 

في التقويمات الخاصة بهم مع حالة إمكانية الوصول لهم في Cisco IP Phone Messenger. ويعني هذا أنه إذا كان لدى 
.Cisco IP Phone Messenger المستخدم اجتماع مجدول، فإنه يتم استخدام حالة االجتماع لتحديث حالة توُفر المستخدم في

عند تمكين تكامل التقويم، فإن االجتماعات المجدولة في تقويم Exchange يكون لها هذا األثر على إمكانية الوصول للمستخدم في 
:Cisco IP Phone Messenger

تشير حالة إمكانية الوصول للمستخدم إلى "مشغول" لهذه الفترة الزمنية في حاالت االجتماعات المجدولة.  • 

بوضع عالمة "غير موجود بالمكتب" على االجتماعات، فإن حالة إمكانية الوصول للمستخدم تشير إلى الحالة "في الخارج"  • 
لهذه الفترة الزمنية. 

بوضع عالمة "متاح" أو "متاح مبدئًيا" على االجتماعات، فإن حالة إمكانية الوصول للمستخدم تشير إلى أن الحالة "متاح"  • 
لهذه الفترة الزمنية. 

موضوعات مرتبطة
Microsoft Exchange مع Cisco Unified Presence دليل التكامل لتهيئة
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 إعداد إعالمات االجتماع
 Cisco فيجب تمكين اإلعداد المناسب في ،Cisco Unified IP إذا كنت تريد استالم رسائل تذكير بخصوص االجتماع على هاتف

IP Phone Messenger. كما يجب تهيئة إعدادات Cisco Unified MeetingPlace إذا كنت تريد االنضمام إلى االجتماعات 
تلقائًيا.

من صفحات ويب "خيارات المستخدم"على الهاتفإذا أردت...
استالم إعالمات 

باالجتماع
 < 1 .Phone Messenger <  حدد

إعدادات
استخدم أزرار التنقل للتمرير لتحديد  2 .

إعالمات االجتماع.
قم بالتمرير لتحديد: 3 .

– تشغيل — لتمكين إعالمات االجتماع
– إيقاف — لتعطيل إعالمات االجتماع

. اضغط تحديد. 4

. حدد خيارات المستخدم > تفضيالت. 1
. حدد تمكين إعالمات االجتماع. 2

. انقر فوق حفظ. 3

 Cisco Unified إعداد
Meeting Place

.غير قابل للتطبيق حدد خيارات المستخدم > تفضيالت. 1
معرف  أدخل معرف المستخدم في الحقل . 2

.Meeting Place مستخدم
كلمة مرور  أدخل كلمة المرور في الحقل . 3

Meeting Place وقم بإدخالها مرة أخرى في 
.Meeting Place الحقل تأكيد كلمة مرور

. انقر فوق حفظ. 4
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استعراض االجتماعات واالنضمام إليها

 عرض االجتماعات المجدولة والمشاركين
يمكنك باستخدام Cisco IP Phone Messenger االطالع على نظرة عامة حول االجتماعات المجدولة لهذا اليوم وعلى قائمة 

المدعوين. بالمشاركين 

من صفحات ويب "خيارات المستخدم"على الهاتفإذا أردت...
يمكنك عرض نظرة عامة لكل االجتماعات عرض اجتماعات اليوم

المجدولة لهذا اليوم.
 < 1 .Phone Messenger <  حدد

اجتماعات اليوم.

غير قابل للتطبيق

عرض تفاصيل حول 
أحد االجتماعات

 < 1 .Phone Messenger <  حدد
اجتماعات اليوم.

استخدم أزرار التنقل للتمرير لتحديد أحد  2 .
االجتماعات المعروضة.

. اضغط تفاصيل. 3

غير قابل للتطبيق

عرض قائمة المدعوين 
لحضور اجتماع

 < 1 .Phone Messenger <  حدد
اجتماعات اليوم.

استخدم أزرار التنقل للتمرير لتحديد  2 .
االجتماع الذي تريد عرضه.

. اضغط تفاصيل. 3
. اضغط الكشف. 4

غير قابل للتطبيق

 االنضمام لالجتماعات
يمكنك االنضمام إلى اجتماعات منعقدة حالًيا أو مجدولة من خالل الهاتف.
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من صفحات ويب "خيارات المستخدم"على الهاتفإذا أردت...
االنضمام إلى اجتماع 

منعقد حالًيا
 Cisco Unified إذا كنت قد قمت بتهيئة إعدادات
Meeting Place (راجع إعداد إعالمات االجتماع 

صفحة 32)، فيمكنك االنضمام إلى اجتماع دون 
إدخال معرف االجتماع.

 < 1 .Phone Messenger <  حدد
اجتماعات اليوم.

استخدم أزرار التنقل للتمرير لتحديد  2 .
االجتماع الذي تريد االنضمام إليه.

. اضغط تفاصيل. 3
. اضغط ضم. 4

يظهر مفتاح ضم فقط إذا كنت 
مرتبًطا بمظهر خط.

مالحظة

غير قابل للتطبيق
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استعراض االجتماعات واالنضمام إليها

من صفحات ويب "خيارات المستخدم"على الهاتفإذا أردت...
جدولة معاودة االتصال 
باجتماع الحًقا هذا اليوم

 Cisco Unified إذا قمت بتهيئة إعدادات
Meeting Place (راجع إعداد إعالمات 

االجتماع صفحة 32)، فيمكنك جدولة معاودة 
االتصال باجتماع مجدول الحًقا خالل هذا اليوم.

 < 1 .Phone Messenger <  حدد
اجتماعات اليوم.

استخدم أزرار التنقل للتمرير لتحديد  2 .
االجتماع الذي تريد االنضمام إليه.

. اضغط تفاصيل. 3
. اضغط معاودة االتصال. 4

يظهر مفتاح معاودة االتصال 
فقط إذا كنت مرتبًطا بمظهر 

خط.

مالحظة

غير قابل للتطبيق

إذا كانت الشركة ال تستخدم Cisco Unified االتصال باجتماع
Meeting Place، فيمكنك االتصال باجتماع 

وإدخال معرف االجتماع عندما ُيطلب منك ذلك.
 < 1 .Phone Messenger <  حدد

اجتماعات اليوم.
استخدم أزرار التنقل للتمرير لتحديد  2 .

االجتماع الذي تريد االنضمام إليه.
. اضغط تفاصيل. 3

. اضغط ضم. 4

يظهر مفتاح ضم فقط إذا كنت 
مرتبًطا بمظهر خط.

مالحظة

غير قابل للتطبيق
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 إرسال رسائل تذكير باالجتماع واستالمها
استخدم Cisco IP Phone Messenger إلرسال رسائل تذكير باجتماع لزمالء العمل أو لالنضمام إلى اجتماع رًدا على التذكير 

الذي تم استالمه.

من صفحات ويب "خيارات المستخدم"على الهاتفإذا أردت...
إرسال تذكير إلى أحد 

المدعوين
 < 1 .Phone Messenger <  حدد

اجتماعات اليوم.
استخدم أزرار التنقل للتمرير لتحديد  2 .

االجتماع الذي تريد عرضه.
. اضغط تفاصيل. 3
. اضغط الكشف. 4

استخدم أزرار التنقل للتمرير لتحديد  5 .
الشخص الذي تريد إرسال تذكير إليه.

. اضغط تذكير. 6

غير قابل للتطبيق

إرسال تذكير لكل 
المدعوين باجتماع

 < 1 .Phone Messenger <  حدد
اجتماعات اليوم.

استخدم أزرار التنقل للتمرير لتحديد  2 .
االجتماع الذي تريد عرضه.

. اضغط تفاصيل. 3
. اضغط الكشف. 4

. اضغط تذكير الكل. 5

غير قابل للتطبيق

االنضمام إلى اجتماع 
من خالل تذكير

يظهر التذكير على شاشة الهاتف. 1 .
في حالة ظهور عدة رسائل تذكير على 
الشاشة، فقم بالتمرير لتحديد االجتماع 

الذي تريد االنضمام إليه.
. اضغط ضم. 2

 Cisco Unified إذا كنت تستخدم
MeetingPlace، فسيتم توصيلك 

باالجتماع مباشرًة. وبخالف ذلك، فيجب 
إدخال معرف االجتماع على الهاتف.

غير قابل للتطبيق
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استعراض االجتماعات واالنضمام إليها

 التفاعل مع المشاركين اآلخرين باالجتماع
استخدم IP Phone Messenger للتفاعل مع المشاركين اآلخرين باالجتماع.

من صفحات ويب "خيارات المستخدم"على الهاتفإذا أردت...
تحديد حالة التوفر 

الخاصة بك
.غير قابل للتطبيق حدد خيارات المستخدم > تفضيالت. 1

من الحقل تضمين معلومات التقويم في حالة  2 .
التواجد الخاصة بي، حدد:
تشغيل — لعرض الحالة

إيقاف — لعدم عرض الحالة
. انقر فوق حفظ. 3

عرض حالة التوفر 
الخاصة بالمشاركين 

اآلخرين

 < 1 .Phone Messenger <  حدد
اجتماعات اليوم.

استخدم أزرار التنقل للتمرير لتحديد  2 .
االجتماع الذي تريد عرضه.

. اضغط تفاصيل. 3
. اضغط الكشف. 4

غير قابل للتطبيق

إرسال رسالة إلى أحد 
المشاركين باالجتماع

يمكنك إرسال رسائل خاصة أو رسائل تبليغ لمشارك أو أكثر بأحد االجتماعات وذلك كما تفعل مع 
زمالء العمل اآلخرين. راجع إدارة الرسائل صفحة 23.
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استكشاف أخطاء الهاتف وإصالحها

 استكشاف أخطاء الهاتف وإصالحها

إذا صادفت رسالة خطأ أو صعوبة أخرى عند استخدام Cisco IP Phone Messenger، فقد تساعدك هذه اإلرشادات.

 حل رسائل الخطأ
سيعرض Cisco IP Phone Messenger رسائل خطأ إذا صادف مشكلة ما. راجع الجدول التالي للحصول على تلميحات حول 

فهم هذه األخطاء وحلها.

الشرحنص الخطأعنوان الخطأ
تعذر تسليم رسالتك إلى معرف فشل إرسال الرسالة

المستخدم. ربما قام المستخدم بتسجيل 
الخروج.

من المحتمل أن يكون الشخص جهة االتصال 
قد قام بتسجيل الخروج أثناء إرسالك للرسالة. 

تحقق من توفر جهة االتصال وأعد إرسال 
الرسالة. راجع عرض توفر جهة اتصال، 

صفحة 20.
قد ال تعمل حالة التواجد بشكل صحيح تعطل حالة التواجد

بسبب عدم توفر خدمات التواجد في 
الوقت الحالي. الرجاء إعالم مسؤول 

النظام لديك.

اتصل بمسؤول النظام لديك.

لقد كنت تحاول الوصول إلى خدمة خطأ في تهيئة النظام
IP Phone Messenger من جهاز 

 Cisco غير موجود على ملقم
CallManager. الرجاء العمل مع 

مسؤول النظام لتهيئة هذا الجهاز.

اتصل بمسؤول النظام لديك.

ال يوجد معرف مستخدم يطابق الرقم فشل إضافة جهة اتصال
الداخلي الذي أدخلته. اضغط "موافق" 

إلدخال رقم داخلي آخر أو "إلغاء" 
للخروج من قائمة جهات االتصال.

يجب إدخال رقم داخلي صالح لجهة اتصال 
داخل الشركة لديك.
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الشرحنص الخطأعنوان الخطأ
اسم جهة اتصال غير صالح أو متكرر فشل إضافة جهة اتصال

أو غير موجود.
يجب إدخال رقم داخلي صالح لجهة اتصال 

داخل الشركة لديك.
الرجاء االتصال بالمسؤول لديك فشل تمكين اإلعالم باجتماع

لمعرفة ما إذا كانت ميزة "إعالم 
باجتماع" قد تمت تهيئتها أم ال.

لم تتم تهيئة ميزة "إعالم باجتماع" على النظام.

Cisco IP Phone Messenger غير متوفر. عدم العثور على المضيف
اتصل بمسؤول النظام للحصول على المساعدة.

لقد كنت تحاول الوصول إلى اجتماع اجتماع غير صالح
غير موجود قد يكون تم حذفه من 

الملقم. اضغط خروج للعودة.

 Cisco IP االجتماع المعروض على شاشة
Phone Messenger غير موجود في ملقم 
البريد. قد يكون قد تم حذفه بمرور الوقت.

لقد كنت تحاول استرداد رسالة معرف رسالة غير صالح
تم حذفها من ملقم EPAS. اضغط 

"موافق" أو "خروج" للعودة إلى قائمة 
IP Phone Messenger الرئيسية.

يحدث ذلك في حالة تسجيل الدخول إلى أكثر 
من هاتف في وقت واحد، وهو ما يسمى بحالة 
تسجيل الدخول المتعدد. وقد يحدث ذلك ألنك 

كنت تحذف رسائل على أحد الهاتف وكنت 
تحاول عرض رسالة على هاتف آخر.

رقم PIN الخاص بك غير صالح. رقم PIN غير صالح
اضغط "إعادة المحاولة" إلعادة 

.PIN إدخال

يوجد على هاتفك رقم حماية PIN ممكَّن، لكنك 
لم تقم بإدخال رقم PIN الصحيح. إذا كنت 

بحاجة لمساعدة إضافية، اتصل بمسؤول النظام 
.PIN لديك للتحقق من رقم

فشل تسجيل الدخول معرف المستخدم فشل تسجيل الدخول
أو PIN غير صالح. اضغط "إعادة 

المحاولة" إلعادة إدخال معرف 
.PIN المستخدم أو رقم

يتطلب Cisco IP Phone Messenger إدخال 
رقم PIN عند تسجيل الدخول. لقد أدخلت رقم 

PIN غير صحيح. إذا كنت بحاجة لمساعدة 
إضافية، اتصل بمسؤول النظام لديك للتحقق من 

.PIN رقم
فشل تسجيل الدخول نتيحة لوجود فشل تسجيل الدخول

خطأ بالملقم. الرجاء االتصال بمسؤول 
النظام.

 Cisco عند استخدام هاتف غير معين، يتطلب
IP Phone Messenger إدخال معرف 

المستخدم عند تسجيل الدخول. وقد أدخلت 
معرف مستخدم غير صحيح. راجع إدخال 

نص على الهاتف، صفحة 7 للتحقق من إدخال 
معرف المستخدم بشكل صحيح. إذا كنت بحاجة 

لمساعدة إضافية، اتصل بمسؤول النظام لديك 
للتحقق من معرف المستخدم الخاص بك.
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استكشاف أخطاء الهاتف وإصالحها

الشرحنص الخطأعنوان الخطأ
أنت مسَجل حالًيا على هواتف أخرى. تنبيه تسجيل الدخول المتعدد

اضغط "نعم" لتسجيل الخروج 
من الهواتف األخرى (موصى به 

ألسباب أمنية). اضغط "ال" لإلبقاء 
على تسجيل الدخول على الهواتف 

األخرى.
ستظهر الرسائل الواردة على جميع 
الهواتف المسَجل بها باإلضافة إلى 

الهاتف الحالي. اضغط "موافق" 
لالنتقال إلى القائمة الرئيسية.

 Cisco IP أنت تحاول تسجيل الدخول إلى
Phone Messenger على أكثر من هاتف. 
بالرغم من أن هذه الميزة مدَعمة، فإنه يجب 

أن تكون على دراية بأن جميع الرسائل الفورية 
ستظهر على جميع الهواتف. قد يكون هذا أمًرا 

بالخصوصية. متعلًقا 

قد يكون ملقم التقويم ال يعمل. الرجاء فشلت عملية االستعالم
التأكد من أن الملقم يعمل وجاري 

تشغيله.

 Cisco IP Phone تعذر على ملقم
Messenger االتصال بملقم االجتماع وذلك 

بسبب أن ملقم االجتماع ال يعمل أو بسبب 
مشكلة تهيئة.

فاصل زمني للتحديث غير صالح. الفاصل الزمني للتحديث
أدخل رقًما بين 7 و3600.

ال يمكنك إدخال فاصل زمني خارج النطاق 
المحدد (بالثواني).

مؤقت جلسة غير صالح. أدخل رقًما مؤقت الجلسة
بين 1 و9999.

ال يمكنك إدخال فاصل زمني خارج النطاق 
المحدد (بالدقائق).

 األسئلة المتداولة
.Cisco IP Phone Messenger يعرض الجدول التالي اإلجابات المتعلقة ببعض األسئلة الشائعة حول

الشرحالسؤال
Cisco IP Phone Messenger خدمة هاتف

لماذا يكون المفتاح الوظيفي رسالة غير متوفر عند محاولة 
إرسال رسالة إلى شخٍص ما في قائمة جهات االتصال الخاصة 

بي؟

لقد حددت جهة االتصال حالة ال تسمح باستالم أية رسائل 
واردة. تحقق من حالة جهة االتصال. راجع عرض توفر جهة 

اتصال، صفحة 20.
لماذا يكون المفتاح الوظيفي طلب غير متوفر عند محاولة 

إرسال رسالة إلى شخص ما في قائمة جهات االتصال الخاصة 
بي؟

حددت جهة االتصال حالة ال تسمح باستالم أية مكالمات 
واردة. تحقق من حالة جهة االتصال. راجع عرض توفر جهة 

اتصال، صفحة 20.
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لماذا ينبغي أن أقوم بإدخال رقم PIN الخاص بي في كل مرة 
أحاول فيها الوصول إلى قائمة الرسائل أو اإلعدادات؟

لقد قمت بتمكين حماية PIN. راجع رسائل محمية، صفحة 24.

يتفاعل Cisco IP Phone Messenger مع Cisco • لماذا تظهر بعض جهات االتصال على أنها غير متوفرة؟
Unified Personal Communicator. إذا كان 

أحد المستخدمين يستخدم نسخة غير مرخصة من ذلك 
البرنامج، تظهر حالة ذلك المستخدم دائًما على أنه 

غير متوفر. 
ربما يكون قد تم وضعك في قائمة المشاهدين  • 

المحظورين من جانب جهات االتصال.
Cisco IP Phone Messenger خيارات مستخدم

لقد قمت بالوصول إلى صفحة ويب "خيارات المستخدم"، إال 
أنه ال يظهر أي خيار من الخيارات المذكورة.

اتصل بمسؤول النظام لديك للتحقق من: 
أنك قمت بالوصول إلى صفحات ويب "خيارات  • 

المستخدم" لـ Cisco IP Phone Messenger وليس 
Cisco Unified CallManager. راجع تسجيل الدخول 

إلى Cisco IP Phone Messenger، صفحة ٤.
أنه تمت تهيئة اإلعدادات بحيث تتمكن من الوصول إلى  • 
ميزات Cisco IP Phone Messenger. إذا لم تكن قد 

تمت تهيئة اإلعدادات لديك بحيث تسمح لك بالوصول 
إلى هذه الميزات، فلن تظهر هذه الميزات على صفحات 

ويب "خيارات المستخدم".
لماذا ينبغي أن أقوم بإدخال اسم المستخدم وكلمة المرور 

الخاصين بي؟
تقوم صفحات ويب "خيارات المستخدم" بتسجيل خروجك 

تلقائًيا بعد فترة من عدم النشاط وذلك لتوفير مزيد من األمان.
لقد قمت بالوصول إلى صفحة ويب "خيارات المستخدم" 

الصحيحة، لكنني ال أتمكن من تسجيل الدخول باستخدام اسم 
المستخدم وكلمة المرور الخاصين بي.

اتصل بمسؤول النظام لديك للتحقق من:
أنك تستخدم االرتباط الصحيح إلى صفحات ويب  • 

"خيارات المستخدم".
أنك ُتدخل اسم المستخدم وكلمة المرور الصحيحين. • 

ل كمستخدم لديه ترخيص. أنك مسجَّ • 

أنه قد تم تعيين الوصول إلى صفحات ويب "خيارات  • 
المستخدم".
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