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Visió general
Aquesta guia és aplicable a Cisco Unified Presence versió 7.0(3) o posteriors.

Connector de selecció de telèfon
Aquesta guia només és aplicable si utilitzeu la funció Microsoft Office Communicator de control de trucada que us permet controlar
el telèfon IP de Cisco Unified mitjançant Microsoft Office Communicator, i si l'administrador del sistema ha instal·lat el connector
Selecció de telèfon a la vostra Microsoft Office Communicator aplicació client. El connector de Selecció de telèfon instal·la una fitxa
de Selecció de telèfon a Microsoft Office Communicator que permet seleccionar un dispositiu telefònic per controlar.

Al menú del telèfon de la fitxa Selecció de telèfon, les entrades de telèfon es mostren en aquest format:

• <Model> <Nom de dispositiu> <Extensió>, per exemple: Cisco 7961 (SEP123456789012) DN: 1000

• (Dispositiu de mobilitat d'extensió) Mobilitat d'extensió de Cisco <Extensió>, per exemple: Mobilitat d'extensió de Cisco DN:
1000

Temes relacionats

• Selecció d'un dispositiu telefònic, pàgina 2

Selecció d'un dispositiu telefònic

Abans de començar

• Obtingueu el nom d'usuari i la contrasenya de la interfície Opcions d'usuari de Cisco Unified Presence de l'administrador del
sistema.

• El primer cop que inicieu la sessió a Microsoft Office Communicator amb la fitxa Selecció de telèfon instal·lada, haureu de
seleccionar un dispositiu telefònic per controlar-lo amb aquesta fitxa Un cop fet això, no necessitareu seleccionar un dispositiu
telèfon cada vegada que vulgueu utilitzar aquesta funció. La fitxa Selecció de telèfon conserva i utilitza el dispositiu telefònic
que heu seleccionat anteriorment.

• La primera vegada que seleccioneu un dispositiu per controlar amb la fitxa Selecció de telèfon, cal que tanqueu la sessió de
Microsoft Office Communicator, i la torneu a iniciar perquè s'actualitzi el canvi de la selecció de dispositiu telefònic. Després
d'aquesta acció, quan seleccioneu un dispositiu diferent, el canvi de dispositiu s'actualitza automàticament
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Procediment

Pas 1 A la pantalla d'inici de sessió de Selecció de telèfon del client Microsoft Office Communicator, introduïu el nom d'usuari
per a la interfície Opcions d'usuari Cisco Unified Presence, proporcionada per l'administrador del sistema.

Pas 2 Introduïu la contrasenya per a la interfície Opcions d'usuari Cisco Unified Presence, proporcionada per l'administrador
del sistema.

Pas 3 Seleccioneu Inici de sessió.
Pas 4 Seleccioneu un dispositiu telefònic per controlar-lo des del menú Selecció de telèfon.
Pas 5 Seleccioneu Canvi.

Si és la primera vegada que seleccioneu un dispositiu amb la fitxa Selecció de telèfon, cal que tanqueu la sessió deMicrosoft
Office Communicator, i la torneu a iniciar perquè s'actualitzi el canvi de la selecció de dispositiu telefònic.

Consells de solució de problemes

• Si Microsoft Office Communicator no pot mostrar la fitxa Selecció de telèfon, potser heu d'afegir l'adreça web del servidor
Cisco Unified Presence a la llista de llocs web de confiança al navegador del PC. Obtingueu l'adreça del servidor Cisco Unified
Presence de l'administrador del sistema. A Microsoft Internet Explorer, feu clic a Opcions d'Internet > Seguretat > Llocs i
afegiu l'adreça web https://<nom_servidor_Cisco Unified Presence> a la llista de llocs webs de confiança.

• Si Microsoft Office Communicator no pot mostrar la fitxa Selecció de telèfon, potser necessiteu afegir l'adreça web HTTPS del
vostre domini a la zona de seguretat del servidor Cisco Unified Presence. Obtingueu l'adreça web HTTPS del vostre domini de
l'administrador del sistema. AMicrosoft Internet Explorer, feu clic aOpcions d'Internet > Seguretat > Intranet local > Llocs
> Avançat i afegiu l'entrada https://*.vostre-domini a la llista d'adreces web de la zona de seguretat.

• Si teniu més d'una fitxa a Microsoft Office Communicator,feu clic a una icona a l'extrem inferior esquerre de la interfície
Microsoft Office Communicator per alternar entre fitxes.

• Per amagar la fitxa Cisco Unified Presence a Microsoft Office Communicator, feu clic a la fletxa de l'extrem superior esquerre
de la fitxa Selecció de telèfon.

Temes relacionats
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