
QUICK START GUIDE

Προσθήκη επιλογής τηλεφώνου για τη δυνατότητα ελέγχου του
Microsoft Office Communicator Call Control Feature για το Cisco
Unified Presence Release 7.0(3)

Επισκόπηση 2

Προσθήκη επιλογής τηλεφώνου 2

Επιλογή μιας συσκευής τηλεφώνου 2



Revised: June 16, 2010,

Επισκόπηση
Αυτός ο οδηγός ισχύει για το Cisco Unified Presence Release 7.0(3) ή νεότερες εκδόσεις.

Προσθήκη επιλογής τηλεφώνου
Αυτός ο οδηγός ισχύει μόνο όταν χρησιμοποιείτε τη δυνατότητα ελέγχου κλήσηςMicrosoft Office Communicator, που σάς
επιτρέπει να ελέγχετε το τηλέφωνο Cisco Unified IP μέσωMicrosoft Office Communicator, και ο διαχειριστής του συστήματος
έχει εγκαταστήσει την προσθήκη επιλογής τηλεφώνου στην εφαρμογή-πελάτηMicrosoft Office Communicator.Ηπροσθήκη
επιλογής τηλεφώνου εγκαθιστά την καρτέλα "Επιλογή τηλεφώνου"στοMicrosoft Office Communicator, η οποία σάς επιτρέπει
να επιλέξετε τη συσκευή τηλεφώνου που θέλετε να ελέγξετε.
Στο μενού του τηλεφώνου, στην καρτέλα "Επιλογή τηλεφώνου", οι καταχωρήσεις των τηλεφώνων εμφανίζονται με την
παρακάτω μορφή:

• <Μοντέλο> <Όνομα συσκευής> <Εσωτερική γραμμή>, για παράδειγμα: Cisco 7961 (SEP123456789012) DN: 1000

• (Συσκευή Extension Mobility) Cisco Extension Mobility <Εσωτερική γραμμή>, για παράδειγμα: Cisco Extension Mobility
DN: 1000

Σχετικά θέματα
• Επιλογή μιας συσκευής τηλεφώνου, σελίδα 2

Επιλογή μιας συσκευής τηλεφώνου
Πριν ξεκινήσετε

• Αποκτήστε το όνομα χρήστη και τον κωδικό πρόσβασης για το περιβάλλον εργασίας "Επιλογές χρήστη" του Cisco
Unified Presence, από το διαχειριστή συστήματος.

• Την πρώτη φορά που θα συνδεθείτε στοMicrosoft Office Communicator έχοντας εγκατεστημένη την καρτέλα "Επιλογή
τηλεφώνου", θα πρέπει να επιλέξετε τη συσκευή τηλεφώνου που θέλετε να ελέγξετε χρησιμοποιώντας την καρτέλα
"Επιλογές τηλεφώνου".Μετά από αυτό δεν θα χρειάζεται να επιλέγετε συσκευή τηλεφώνου κάθε φορά που θέλετε
να χρησιμοποιήσετε τη δυνατότητα ελέγχου κλήσης. Η καρτέλα "Επιλογή τηλεφώνου" διατηρεί και χρησιμοποιεί τη
συσκευή τηλεφώνου που είχατε επιλέξει προηγουμένως.

• Την πρώτη φορά που θα επιλέξετε τη συσκευή που θέλετε να ελέγξετε χρησιμοποιώντας την καρτέλα "Επιλογή
τηλεφώνου", θα πρέπει να πραγματοποιήσετε έξοδο από τοMicrosoft Office Communicator και να συνδεθείτε ξανά,
ώστε να γίνει ενημέρωση για την αλλαγή επιλογής συσκευής τηλεφώνου.Μετά από αυτό, κάθε φοράπου θα επιλέγετε
διαφορετική συσκευή, η ενημέρωση για την αλλαγή θα γίνεται αυτόματα
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Διαδικασία

Βήμα 1 Στην οθόνη εισόδου "Επιλογή τηλεφώνου" της εφαρμογής-πελάτηMicrosoft Office Communicator, εισαγάγετε το
όνομα χρήστη για το περιβάλλον εργασίας "Επιλογές χρήστη" του Cisco Unified Presence, που λάβατε από το
διαχειριστή συστήματος.

Βήμα 2 Εισαγάγετε τον κωδικό πρόσβασης για το περιβάλλον εργασίας "Επιλογές χρήστη" του Cisco Unified Presence,
τον οποίο λάβατε από το διαχειριστή συστήματος.

Βήμα 3 Επιλέξτε Σύνδεση
Βήμα 4 Επιλέξτε τη συσκευή τηλεφώνου που θέλετε να ελέγξετε από το μενού "Επιλογή τηλεφώνου".
Βήμα 5 Επιλέξτε Αλλαγή.

Εάν είναι η πρώτη φορά που επιλέγετε μια συσκευή χρησιμοποιώντας την καρτέλα "Επιλογή τηλεφώνου", θα
πρέπει να πραγματοποιήσετε έξοδο από τοMicrosoft Office Communicator και να συνδεθείτε ξανά, ώστε να γίνει
ενημέρωση για την αλλαγή επιλογής συσκευής τηλεφώνου.

Συμβουλές αντιμετώπισης προβλημάτων

• Εάν η εμφάνιση της καρτέλας "Επιλογή τηλεφώνου" δεν είναι δυνατή από τοMicrosoft Office Communicator, ίσως να
πρέπει να προσθέσετε τη διεύθυνσηWeb του διακομιστήCisco Unified Presenceστη λίστα με τις αξιόπιστες διευθύνσεις
Webπου υπάρχει στο πρόγραμμαπεριήγησης του υπολογιστή σας.Αποκτήστε τη διεύθυνση διακομιστήCiscoUnified
Presence από το διαχειριστή συστήματος. ΣτονMicrosoft Internet Explorer, κάντε κλικ στο στοιχείο Επιλογές Internet >
Ασφάλεια > Τοποθεσίες και προσθέστε τη διεύθυνσηWeb https://<Όνομα διακομιστήCisco Unified Presence>στη λίστα
με τις αξιόπιστες διευθύνσειςWeb.

• Εάν η εμφάνιση της καρτέλας "Επιλογή τηλεφώνου" δεν είναι δυνατή από τοMicrosoft Office Communicator, ίσως να
πρέπει να προσθέσετε τη διεύθυνσηWeb HTTPS του τομέα σας στη ζώνη ασφάλειας του διακομιστή Cisco Unified
Presence. Αποκτήστε τη διεύθυνσηWeb HTTPS του τομέα σας από το διαχειριστή συστήματος. ΣτονMicrosoft Internet
Explorer, κάντε κλικ στο στοιχείο Επιλογές Internet >Ασφάλεια > Τοπικό intranet > Τοποθεσίες > Για προχωρημένους
και προσθέστε την καταχώρηση https://*.ο-τομέας-σας στη λίστα με τις διευθύνσειςWeb για τη ζώνη ασφάλειας.

• Εάν έχετε περισσότερες από μία καρτέλες στοMicrosoft Office Communicator, κάντε κλικ σε ένα εικονίδιο στην κάτω
αριστερή γωνία του περιβάλλοντος εργασίαςMicrosoft Office Communicator, για να πραγματοποιήσετε εναλλαγή
μεταξύ των καρτελών.

• Για να αποκρύψετε την καρτέλα Cisco Unified Presence στοMicrosoft Office Communicator, κάντε κλικ στο βέλος που
βρίσκεται στην πάνω αριστερή γωνία της καρτέλας "Επιλογή τηλεφώνου".

Σχετικά θέματα
• Προσθήκη επιλογής τηλεφώνου, σελίδα 2

3



CCDE, CCENT, CCSI, Cisco Eos, Cisco Explorer, Cisco HealthPresence, Cisco IronPort, the Cisco logo, Cisco Nurse Connect, Cisco Pulse, Cisco SensorBase, Cisco StackPower, Cisco
StadiumVision, Cisco TelePresence, Cisco TrustSec, Cisco Unified Computing System, Cisco WebEx, DCE, Flip Channels, Flip for Good, Flip Mino, Flipshare (Design), Flip Ultra, Flip
Video, Flip Video (Design), Instant Broadband, and Welcome to the Human Network are trademarks; Changing the Way We Work, Live, Play, and Learn, Cisco Capital, Cisco Capital
(Design), Cisco:Financed (Stylized), Cisco Store, Flip Gift Card, and One Million Acts of Green are service marks; and Access Registrar, Aironet, AllTouch, AsyncOS, Bringing the
Meeting To You, Catalyst, CCDA, CCDP, CCIE, CCIP, CCNA, CCNP, CCSP, CCVP, Cisco, the Cisco Certified Internetwork Expert logo, Cisco IOS, Cisco Lumin, Cisco Nexus, Cisco
Press, Cisco Systems, Cisco Systems Capital, the Cisco Systems logo, Cisco Unity, Collaboration Without Limitation, Continuum, EtherFast, EtherSwitch, Event Center, Explorer, Follow
Me Browsing, GainMaker, iLYNX, IOS, iPhone, IronPort, the IronPort logo, Laser Link, LightStream, Linksys, MeetingPlace, MeetingPlace Chime Sound, MGX, Networkers, Networking
Academy, PCNow, PIX, PowerKEY, PowerPanels, PowerTV, PowerTV (Design), PowerVu, Prisma, ProConnect, ROSA, SenderBase, SMARTnet, Spectrum Expert, StackWise, WebEx,
and the WebEx logo are registered trademarks of Cisco and/or its affiliates in the United States and certain other countries.

All other trademarks mentioned in this document or website are the property of their respective owners. The use of the word partner does not imply a partnership relationship between Cisco
and any other company. (1002R)

© 2010 Cisco Systems, Inc. All rights reserved.



Europe HeadquartersAsia Pacific HeadquartersAmericas Headquarters
Cisco Systems International BV
Amsterdam, The Netherlands

Cisco Systems (USA) Pte. Ltd.
Singapore

Cisco Systems, Inc.
San Jose, CA 95134-1706
USA

Cisco has more than 200 offices worldwide. Addresses, phone numbers, and fax numbers are listed on the
Cisco Website at www.cisco.com/go/offices.


	Προσθήκη επιλογής τηλεφώνου για τη δυνατότητα ελέγχου του Microsoft Office Communicator Call Control Feature για το Cisco Unified Presence Release 7.0(3)
	Επισκόπηση
	Προσθήκη επιλογής τηλεφώνου
	Επιλογή μιας συσκευής τηλεφώνου


