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عامة نظرة
األحدث. اإلصدارات أو (7.0(3 اإلصدار Cisco Unified Presence على الدليل هذا ينطبق

الهاتف" اإلضافي "اختيار المكون
خالل من Cisco Unified IP هاتف في التحكم لك يتيح الذي Microsoft Office Communicator باستخدام المكالمات في التحكم ميزة استخدام لك يتيح الدليل هذا

Microsoft Office Communicator العميل تطبيق على الهاتف" "اختيار اإلضافي المكون بتثبيت لديك النظام مسؤول قام Microsoftوقد Office Communicator
الهواتف أحد اختيار لك يتيح Microsoftوالذي Office Communicator على الهاتف" "اختيار تبويب عالمة بتثبيت الهاتف" "اختيار اإلضافي المكون يقوم الخاصبك.

فيه. للتحكم

التنسيق: هذا في الهاتف مدخالت تظهر الهاتف"، "اختيار تبويب عالمة في الهاتف قائمة في

•Cisco 7961 (SEP123456789012) DN: 1000 المثال: سبيل على <االمتداد>، الجهاز> <اسم <الطراز>

•Cisco Extension Mobility DN: 1000 المثال: سبيل على <االمتداد>، Cisco Extension Mobility جهاز) Extension Mobility)

صلة ذات موضوعات
1 الصفحة , الهاتف جهاز اختيار •

الهاتف جهاز اختيار
البدء قبل

لديك.• النظام مسؤول من "Cisco Unified Presence مستخدم "خيارات بواجهة الخاصين المرور وكلمة المستخدم معرف على احصل

أجهزة• أحد تختار أن عليك يجب تثبيتها، تم التي الهاتف" "اختيار تبويب عالمة في Microsoft Office Communicator إلى األولى للمرة الدخول تسجيل عند
المكالمات. في التحكم ميزة استخدام فيها تريد مرة كل في الهاتف جهاز نوع اختيار إلى تحتاج لن ذلك بعد الهاتف". "اختيار تبويب عالمة باستخدام فيها لتتحكم الهاتف

وتستخدمه. سابقًا باختياره قمت الذي الهاتف بجهاز الهاتف" "اختيار تبويب عالمة تحتفظ حيث

•Microsoft Office من الخروج تسجيل عليك يجب الهاتف" "اختيار تبويب عالمة باستخدام فيها لتتحكم األجهزة أحد فيها تختار التي األولى المرة في
الفور على الجهاز تبديل تحديث يتم آخر جهازًا تختار عندما ذلك، بعد الهاتف. جهاز اختيار تغيير تحديث يتم حتى أخرى مرة الدخول تسجيل ثم ،Communicator

اإلجراء

1 مستخدمالخطوة "خيارات بواجهة الخاص المستخدم معرف أدخل ،Microsoft Office Communicator العميل في الهاتف" "اختيار إلى الدخول تسجيل شاشة في
لديك. النظام مسؤول إليك أعطاها التي "Cisco Unified Presence

2 لديك.الخطوة النظام مسؤول إليك أعطاها التي "Cisco Unified Presence مستخدم "خيارات بواجهة الخاصة المرور كلمة أدخل
3 دخولالخطوة تسجيل اختر
4 فيها.الخطوة لتتحكم الهاتف" "اختيار قائمة من الهاتف أجهزة أحد اختر
5 تغيير.الخطوة اختر

"اختيار تبويب عالمة باستخدام األجهزة أحد الختيار األولى المرة هي هذه كانت Microsoftإذا Office Communicator من الخروج تسجيل عليك يجب
الهاتف. اختيار تغيير تحديث يتم حتى أخرى مرة الدخول بتسجيل قم ثم الهاتف"،
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وإصالحها األخطاء الستكشاف تلميحات

•Cisco Unified بخادم الخاص الويب موقع إضافة إلى تحتاج فقد الهاتف"، "اختيار تبويب عرضعالمة Microsoftمن Office Communicator يتمكن لم إذا
من Cisco Unified Presence بخادم الخاص الويب موقع على احصل بك. الخاص PC على المستعرض في بها الموثوق الويب مواقع قائمة إلى Presence

https://<Ciscoالويب موقع وأضف المواقع، < األمان إعدادات < إنترنت خيارات على اضغط ،Microsoft Internet Explorer برنامج في لديك. النظام مسؤول
بها. الموثوق الويب مواقع قائمة إلى <Unified Presence_server_name

بالمجال• الخاص HTTPS الويب موقع إضافة إلى تحتاج فقد الهاتف"، "اختيار تبويب عالمة عرض من Microsoft Office Communicator يتمكن لم إذا
لديك. النظام مسؤول من بك الخاص بالمجال الخاص HTTPS الويب موقع على احصل .Cisco Unified Presence بخادم الخاصة األمان منطقة إلى بك الخاص

المجال وأضف متقدمة، خيارات < المواقع < محلية إنترانت < األمان إعدادات < إنترنت علىخيارات اضغط ،Microsoft Internet Explorer برنامج في
األمان. منطقة في الويب مواقع قائمة إلى https://*.your-domain بك الخاص

•Microsoft Office واجهة من اليمنى السفلى الزاوية في أيقونة على اضغط ،Microsoft Office Communicator في تبويب عالمة من أكثر لديك كان إذا
التبويب. عالمات بين للتبديل Communicator

عالمة• في اليمنى العليا الزاوية في الموجود السهم على اضغط ،Microsoft Office Communicator في Cisco Unified Presence تبويب عالمة إلخفاء
الهاتف". "اختيار تبويب

صلة ذات موضوعات
1 الصفحة , الهاتف" "اختيار اإلضافي المكون •
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