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כללית סקירה
ומעלה. 7.0(3) Ciscoלמהדורה Unified Presence מתאים זה מדריך

טלפון לבחירת Plug-In יישום
Cisco Unified-ב לשלוט לך המאפשרת ,Microsoft Office Communicator של שיחה' 'בקרת בתכונה משתמש אתה אם רק רלוונטי זה מדריך

הלקוח ביישום טלפון לבחירת plug-in ה- יישום את התקין שלך המערכת ומנהל ,Microsoft Office Communicator באמצעות IP Phone
'בחירת בשם Microsoftכרטיסייה Office Communicator-ב מתקין טלפון לבחירת Plug-In-ה יישום Microsoftשלך. Office Communicator

בו. לשלוט שברצונך הטלפון את לבחור לך לאפשר כדי טלפון'

הבאה: בתבנית יופיעו הערכים טלפון', 'בחירת בכרטיסייה הטלפונים בתפריט

•Cisco 7961 (SEP123456789012) DN: 1000 לדוגמה: <שלוחה>, מכשיר> <שם <דגם>

•Cisco Extension Mobility DN: 1000 לדוגמה: <שלוחה>, Cisco Extension Mobility Extension) Mobility (מכשיר

נוספים נושאים
1 דף , טלפון מכשיר בחירת •

טלפון מכשיר בחירת
שתתחיל לפני

•.Cisco Unified Presence משתמש' 'אפשרויות לממשק וסיסמה משתמש שם שלך המערכת ממנהל קבל

שברצונך• הטלפון מכשיר את לבחור עליך מותקנת, טלפון' 'בחירת הכרטיסייה Microsoftכאשר Office Communicator-ל ראשונה בכניסה
בקרת בתכונת להשתמש שתרצה פעם בכל טלפון מכשיר לבחור עוד תצטרך לא מכן לאחר טלפון'. 'בחירת הכרטיסייה בעזרת בו לשלוט

לפיהם. ותפעל בחרת שכבר הטלפון מכשיר פרטי את תשמור טלפון' 'בחירת הכרטיסייה השיחות.

•Microsoft Office Communicator-מ לצאת עליך טלפון', 'בחירת הכרטיסייה באמצעות לשליטה מכשיר תבחר שבה הראשונה הפעם לאחר
מיידי. באופן יתעדכן השינוי אחר, מכשיר תבחר כאשר מכן, לאחר תתעדכן. החדש הטלפון שבחירת כדי בחזרה להיכנס מכן ולאחר

נוהל

1 משתמש'שלב 'אפשרויות ממשק של המשתמש שם את הזן ,Microsoft Office Communicator לקוח של במסך טלפון' 'בחירת בתיבה
המערכת. ממנהל שקיבלת ,Cisco Unified Presence-ב

2 המערכת.שלב ממנהל שקיבלת ,Cisco Unified Presence של משתמש' 'אפשרויות לממשק הסיסמה את הזן
3 כניסהשלב באפשרות בחר
4 בו.שלב לשלוט שברצונך הטלפון מכשיר את בחר טלפון', 'בחירת בתפריט
5 שנה.שלב באפשרות בחר

Microsoft Office Communicator-מ לצאת עליך טלפון', 'בחירת הכרטיסייה באמצעות מכשיר בוחר שאתה הראשונה הפעם זו אם
תתעדכן. החדש הטלפון שבחירת כדי בחזרה להיכנס מכן ולאחר
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בעיות לפתרון עצות

של• האינטרנט כתובת את להוסיף שתצטרך ייתכן טלפון', 'בחירת הכרטיסייה את להציג יכול Microsoftאינו Office Communicator אם
Cisco Unifiedשרת הכתובתשל את השג שלך. שבמחשב בדפדפן המהימנות האינטרנט כתובות Ciscoלרשימת Unified Presenceשרת

כתובת את והוסיף אתרים < אבטחה < אינטרנט אפשרויות על לחץ ,Microsoft Internet Explorer-ב המערכת. ממנהל Presence
המהימנות. האינטרנט כתובות רשימת אל <https://<Cisco Unified Presence_server_name האינטרנט

של• HTTPS-ה כתובת את להוסיף שתצטרך ייתכן טלפון', 'בחירת הכרטיסייה את להציג יכול Microsoftאינו Office Communicator אם
Microsoft-ב המערכת. ממנהל התחוםשלך אתכתובתה-HTTPSשל השג .CiscoUnified Presenceשרת האבטחהשל לאזור התחוםשלך

הכתובת את והוסיף מתקדם < אתרים < מקומי אינטרא-נט < אבטחה < אינטרנט אפשרויות על לחץ ,Internet Explorer
האבטחה. אזור של האינטרנט כתובות לרשימת https://*.your-domain

•Microsoft ממשק של התחתונה השמאלית בפינה הסמל על לחץ ,Microsoft Office Communicator-ב אחרת מכרטיסייה יותר לך יש אם
הכרטיסיות. בין לעבור כדי Office Communicator

של• העליונה השמאלית בפינה החץ על לחץ ,Microsoft Office Communicator-ב Ciscoהכרטיסייה Unified Presence את להסיר כדי
טלפון'. 'בחירת הכרטיסייה

נוספים נושאים
1 דף , טלפון לבחירת Plug-In יישום •
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