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Descrição geral
Este manual é aplicável ao Cisco Unified Presence Versão 7.0(3) ou versões posteriores.

Plug-in de seleção de telefone
Este manual apenas é aplicável se você estiver usando a função de controle de chamada do Microsoft Office Communicator que
permite controlar o telefone IP Cisco Unified por meio do Microsoft Office Communicator e se o administrador de sistema tiver
instalado o plug-in de seleção de telefone no aplicativo cliente do Microsoft Office Communicator. Plug-in de seleção de telefone
instala uma guia Seleção de telefone no Microsoft Office Communicator que permite selecionar um dispositivo de telefone para
controlar.

No menu do telefone da guia Seleção de telefone, as entradas do telefone são exibidas neste formato:

• <Modelo> <Nome do dispositivo> <Ramal>, por exemplo: DN do Cisco 7961 (SEP123456789012): 1000

• (Dispositivo de mobilidade de ramal) Cisco ExtensionMobility <Ramal>, por exemplo: DN da Cisco ExtensionMobility: 1000

Tópicos relacionados

• Seleção de um dispositivo de telefone, página 2

Seleção de um dispositivo de telefone

Antes de iniciar

• Obtenha o seu nome de usuário e senha para a interface de Opções do usuário do Cisco Unified Presence com o administrador
do sistema.

• Na primeira vez que você iniciar sessão no Microsoft Office Communicator com a guia Seleção de telefone instalada, será
necessário selecionar um dispositivo de telefone para controlar usando essa guia. Depois disso, você não precisa selecionar um
dispositivo de telefone toda vez que desejar utilizar a função de controle de chamada. A guia Seleção de telefone mantém e
utiliza o seu dispositivo de telefone anteriormente selecionado.

• Na primeira vez que você selecionar um dispositivo para controlar usando a guia Seleção de telefone, será necessário encerrar
a sessão do Microsoft Office Communicator e iniciar a sessão novamente para que a alteração da seleção do dispositivo de
telefone seja atualizada. Depois disso, quando você selecionar um dispositivo diferente, o switch do dispositivo será atualizado
imediatamente
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Procedimento

Etapa 1 Na tela de início de sessão Seleção de telefone no cliente doMicrosoft Office Communicator, digite o seu nome de usuário
para a interface de Opções do usuário do Cisco Unified Presence, fornecido pelo administrador do sistema.

Etapa 2 Digite a sua senha para a interface de Opções do usuário do Cisco Unified Presence, fornecida pelo administrador do
sistema.

Etapa 3 Selecione Iniciar sessão
Etapa 4 Selecione um dispositivo de telefone para controlar no menu Seleção de telefone.
Etapa 5 Selecione Alterar.

Se esta for a primeira vez que você seleciona um dispositivo usando a guia Seleção de telefone, é necessário encerrar
sessão do Microsoft Office Communicator e iniciar sessão novamente para que a alteração da seleção do dispositivo de
telefone seja atualizada.

Dicas de solução de problemas

• Se o Microsoft Office Communicator não puder exibir a guia Seleção de telefone, você pode precisar adicionar o endereço da
Web do servidor do Cisco Unified Presence à lista de endereços confiáveis daWeb no navegador do seu PC. Obtenha o endereço
do servidor do Cisco Unified Presence com o administrador do sistema. No Microsoft Internet Explorer, clique em Opções da
Internet > Segurança > Sites e adicione o endereço da Web https://<Cisco Unified Presence_nome_do_servidor> à lista de
endereços confiáveis da Web.

• Se o Microsoft Office Communicator não puder exibir a guia Seleção de telefone, você pode precisar adicionar o endereço da
Web HTTPS do seu domínio à zona de segurança do servidor do Cisco Unified Presence. Obtenha o endereço da Web HTTPS
do seu domínio com o administrador do sistema. No Microsoft Internet Explorer, clique em Opções da Internet > Segurança
> Intranet local > Sites > Avançada e adicione a entrada https://*.seu-dominio à lista de endereços da Web para a zona de
segurança.

• Se você tiver mais de uma guia no Microsoft Office Communicator, clique em um ícone no canto inferior esquerdo da interface
do Microsoft Office Communicator para alternar entre as guias.

• Para ocultar a guia Cisco Unified Presence no Microsoft Office Communicator, clique na seta no canto superior esquerdo da
guia Seleção de telefone.

Tópicos relacionados

• Plug-in de seleção de telefone, página 2
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