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1 صل ف ل ا

Cisco Unified مستخدم خيارات واجهة استخدام بدء
Presence

•1 الصفحة , المعتمدة المستعرضات

•1 الصفحة ,"Cisco Unified Presence مستخدم "خيارات إلى الدخول تسجيل

المعتمدة المستعرضات
المستعرضات: هذه Cisco Unified Presenceمستخدم خيارات واجهة تدعم

•Microsoft Internet Explorer 7

•Microsoft Internet Explorer 8

•Firefox 3.x

صلة ذات موضوعات
1 الصفحة , "Cisco Unified Presence مستخدم "خيارات إلى الدخول تسجيل •

"Cisco Unified Presence مستخدم إلى "خيارات الدخول تسجيل
البدء قبل

االتصال جهات وتنظيم شخصية رد رسائل وإنشاء اإلعدادات لتخصيص "Cisco Unified Presence مستخدم "خيارات استخدام ويتم
تبليغ. رسائل وإرسال

لديك:• النظام مسؤول من التالية المعلومات على احصل

◦."Cisco Unified Presence مستخدم خاص"بخيارات URL عنوان

◦."Cisco Unified Presenceمستخدم "بخيارات الخاصين المرور وكلمة المستخد اسم

مدعَم.• ويب مستعرض تستخدم أنك من تأكد
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اإلجراء

1 الكمبيوتر.الخطوة على مدعَم ويب مستعرض افتح
2 cupuser<CUPS/.الخطوة server>http:// مثل: ،"Cisco Unified Presence مستخدم الخاص"بخيارات URL عنوان أدخل
3 Cisco".الخطوة Unified Presenceمستخدم الخاص"بخيارات المستخدم اسم أدخل
4 لديك.الخطوة النظام مسؤول إليك أعطاها التي "Cisco Unified Presence مستخدم "بخيارات الخاصة المرور كلمة أدخل
5 الدخول.الخطوة تسجيل حدد

سيتم المستخدم". ."خيارات نافذة في اليسرى العليا الزاوية في الموجودة الخروج تسجيل حدد المستخدم"، "خيارات واجهة من الخروج لتسجيل
أمنية. ألغراض وذلك النشاط، عدم حالة من دقيقة 30 بعد المستخدم" "خيارات من تلقائيًا خروجك تسجيل

صلة ذات موضوعات
1 الصفحة , المعتمدة المستعرضات •
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2 صل ف ل ا

الخصوصية نُهج إعداد

•3 الصفحة االفتراضي, الخصوصية نهج تحديد

•4 الصفحة المحظورة, أو بها المسموح االتصال جهات قائمة إلى الداخليين المستخدمين إضافة

•4 الصفحة المحظورة, أو بها المسموح االتصال جهات قائمة إلى الخارجيين المستخدمين إضافة

•5 الصفحة بها, المسموح أو المحظورة القوائم إلى الخارجية المجاالت إضافة

االفتراضي الخصوصية نهج تحديد
الخصوصية نُهج تستخدم إليك. فورية رسائل إرسال ويستطيعون توفرك، رؤية بإمكانهم المستخدمين أي تحديد الخصوصية نُهج لك تتيح

األشخاص إليك. فورية رسائل إرسال يستطيعون وال توفرك رؤية يمكنهم ال بحظرهم تقوم الذين المستخدمون حظرهم. أو للمستخدمين للسماح
إليك. فورية رسائل إرسال يمكنهم كما توفرك، رؤية يمكنهم لهم تسمح الذين األشخاص متاحًا. غير حالتك يرون دائمًا بحظرهم تقوم الذين

الشركة عادةً المحلي، مجالك إلى ينتمون الذين أولئك هم الداخليون األشخاص حظرهم. أو والخارجيين الداخليين للمستخدمين السماح يمكنك
خارجي. مجال إلى ينتمون الذين أولئك هم الخارجيون األشخاص بينما بها. تعمل التي المؤسسة أو

اإلجراء

1 الخصوصية.الخطوة نُهج < المستخدم خيارات حدد
2 االفتراضية.الخطوة النهج تبويبإعدادات عالمة حدد
3 التاليين:الخطوة الخيارين أحد حدد

اآلتي اتبع أردت... إذا

بشكل1 المحظورين باستثناء المستخدمين بكافة السماح حدد
صريح.

المسموح2 االتصال جهات قائمة إلى الخارجيين المستخدمين أضف
الوحدة.. هذه في المذكور اإلجراء مُـتبعًا لهم

قائمة3 إلى والخارجيين الداخليين المستخدمين أضف (اختياري)
هذه في المذكورة اإلجراءات مُـتبعًا المحظورين االتصال جهات

الوحدة.

فيما إليك، فورية رسائل وإرسال توفرك برؤية المستخدمين لكل اسمح
المستخدمين قوائم إلى بإضافتهم تقوم الذين المستخدمين عدا

المحظورين.

الخارجيين للمستخدمين يتيح لن النهج هذا أن مالحظة مع
بإضافة تقوم أن عليك وسينبغي توفرك. رؤية إمكانية

االتصال جهات قوائم إلى الخارجيين المستخدمين
توفرك. رؤية لهم يتسنى حتى لهم المسموح

مالحظة
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اآلتي اتبع أردت... إذا

بشكل1 لهم المسموح باستثناء المستخدمين جميع حظر حدد
صريح.

قائمة2 إلى والخارجيين الداخليين المستخدمين أضف (اختياري)
هذه في المذكورة اإلجراءات مُـتبعًا المحظورين االتصال جهات

الوحدة.

رسائل إرسال ومن توفرك رؤية من المستخدمين كل حظر يمكنك
قائمة إلى بإضافتهم قمت الذين المستخدمين أولئك عدا فيما إليك، فورية

لهم. المسموح االتصال جهات

المحظورة أو بها المسموح االتصال جهات قائمة إلى الداخليين المستخدمين إضافة
البدء قبل

لديك. االفتراضي الخصوصية نهج حدد

اإلجراء

1 الخصوصية.الخطوة نُهج < المستخدم خيارات حدد
2 الداخليون.الخطوة المستخدمون التبويب عالمة حدد (اختياري)

للتحرير. المحظورة أو بها المسموح القائمة إما لك ستتوفر تحدده، الذي االفتراضي الخصوصية نهج على اعتمادًا

3 األمر:الخطوة يتطلب كما لديك المحظورة أو بها المسموح القائمة إلى داخليين مستخدمين أضف
4 مستخدم.الخطوة إضافة حدد
5 للمستخدم.الخطوة صالح مستخدم معرف أدخل
6 حفظ.الخطوة حدد

المحظورة أو بها المسموح جهاتاالتصال قائمة إلى الخارجيين المستخدمين إضافة
البدء قبل

لديك. االفتراضي الخصوصية نهج حدد

اإلجراء

1 الخصوصية.الخطوة نُهج < المستخدم خيارات حدد
2 الخارجيون.الخطوة المستخدمون التبويب عالمة حدد (اختياري)
3 مستخدم.الخطوة إضافة حدد
4 الخارجي.الخطوة للمستخدم المستخدم معرف أدخل
5 اإلجراءات:الخطوة هذه أحد بتنفيذ قم
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القائمة.• من للمستخدم المجاالت أحد حدد

للمستخدم.• المجاالت أحد وأدخل مخصص، مجال إدخال حدد

.‘mycompany.com’ المجاالت أحد على مثال

6 اإلجراءات:الخطوة هذه أحد بتنفيذ قم

توفرك.• برؤية للمستخدم للسماح سماح حدد

لتوفرك.• المستخدم رؤية لحظر حظر حدد

7 إضافة.الخطوة حدد

بها المسموح أو المحظورة القوائم إلى الخارجية المجاالت إضافة
البدء قبل

شريطة المجال، ذلك في توفرك برؤية المستخدمين من طلبات أية حظر فسيتم ما، مجال بحظر قمت إذا بأكمله. بمجال السماح أو حظر يمكنك
بها. المسموح قائمتك إلى المستخدمين هؤالء تضف لم أنك

اإلجراء

1 الخصوصية.الخطوة نُهج < المستخدمين خيارات حدد
2 الخارجيون.الخطوة المستخدمون التبويب عالمة حدد (احتياري)
3 مجال.الخطوة إضافة حدد
4 اإلجراءات:الخطوة هذه من واحد بتنفيذ قم

القائمة.• من ما مجال حدد

المجاالت.• أحد وأدخل مخصص، مجال إدخال حدد

.‘mycompany.com’ المجاالت أحد على مثال

5 اإلجراءات:الخطوة هذه من واحد بتنفيذ قم

توفرك.• برؤية المجال في للمستخدمين سماحللسماح حدد

لتوفرك.• المجال في المستخدمين رؤية لحظر حظر حدد

6 إضافة.الخطوة حدد
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OL-14086-015

الخصوصية نُهج إعداد
بها المسموح أو المحظورة القوائم إلى الخارجية المجاالت إضافة



Cisco Unified Presence من 8.0 لإلصدار المستخدم دليل
6OL-14086-01

الخصوصية نُهج إعداد
بها المسموح أو المحظورة القوائم إلى الخارجية المجاالت إضافة



3 صل ف ل ا

االتصال جهات قائمة تنظيم

•7 الصفحة االتصال, جهات قائمة إلى اتصال جهات إضافة

•8 الصفحة االتصال, جهات قائمة من اتصال جهات حذف

•8 الصفحة االتصال, جهات قائمة عرض

•9 الصفحة االتصال, جهات قائمة تحديث مؤقت تهيئة

االتصال جهات قائمة إلى اتصال جهات إضافة
البدء قبل

لديك• النظام بمسؤول اتصل اتصال. جهة 100 أقصى بحد بالقائمة، إدراجها يمكنك التي االتصال جهات عدد لديك النظام مسؤول يحدد
هاتفك. على االتصال جهات حد من للتحقق

بتغييره• قمت الذي االسم تحديث سيتم االتصال، جهات إحدى اسم بتحديث قمت إذا اتصال. جهة لكل فقط واحد بديل اسم تخصيص يمكنك
الخاصة االتصال جهات مجموعات جميع في وتحديثه ،Cisco Unified Personal Communicator في االتصال جهات قائمة في

بك.

مؤسستك.• خارج من لمستخدمين مخصص مجال بتهيئة أو خارجي مجال بتحديد إما خارجية اتصال جهة إضافة يمكنك

ترغب• قد المثال، سبيل فعلى لك، مرئية غير لديهم اإلتاحة حالة تكون اتصال جهات إضافة يمكنك الفورية، الرسائل إرسال تطبيق في
قائمة في مرئية غير االتصال جهات من األنواع هذه التطبيق. في االتصال جهات قائمة من بهم االتصال تفضل أشخاص إضافة في

المستخدم". "خيارات بواجهة االتصال جهات

اإلجراء

1 .الخطوة االتصال جهات < المستخدم خيارات حدد
2 جديد.الخطوة ضف فوق انقر
3 االتصال.الخطوة لجهة صالح مستخدم معرف أدخل
4 لمؤسستك:الخطوة بالنسبة خارجية تضيفها التي االتصال جهة كانت إذا التالية اإلجراءات بتنفيذ قم

خارجية.• اتصال جهة من تحقق

Cisco Unified Presence من 8.0 لإلصدار المستخدم دليل
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"المجال".• قائمة من خارجي مجال حدد

5 االتصال.الخطوة لجهة كنية أدخل
6 هاتفك.الخطوة على هذه االتصال جهة لعرض الهاتف على عرض من تحقق
7 Save.الخطوة فوق انقر

وإصالحها األخطاء الستكشاف تلميحات

على• الهاتف" على "عرض االختيار خانة إعداد يتم االفتراضية، اإلعدادات حسب هاتفك. على خارجية اتصال جهة عرض يتعذر
خارجية. اتصال لجهة إضافتك عند تلقائيًا التعطيل

االتصال جهات قائمة من اتصال جهات حذف
اإلجراء

1 االتصال.الخطوة جهات > المستخدم خيارات حدد
2 بحث.الخطوة حدد
3 اإلجراءات:الخطوة هذه أحد بتنفيذ قم

اآلتي: اتبع أردت... إذا

الكل تحديد حدد لديك االتصال جهات جميع حذف

حذفها. تريد التي االتصال جهة اسم بجانب مما تحقق المحددة االتصال جهات حذف

4 المحدد.الخطوة حذف حدد
5 موافق.الخطوة حدد

االتصال جهات قائمة عرض
اإلجراء

1 تفضيالت.الخطوة < المستخدم خيارات حدد
2 االتصال.الخطوة جهات تصفية قائمة من قيمة حدد

االتصال.• جهات كافة عرض حدد االتصال، جهات جميع لعرض

Cisco Unified Presence من 8.0 لإلصدار المستخدم دليل
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فقط.• المباشرة االتصال جهات عرض حدد حاليًا، المتوفرة االتصال جهات لعرض

3 حفظ.الخطوة حدد
4 االتصال.الخطوة جهات < المستخدم خيارات حدد
5 التصفية.الخطوة معايير مع المتطابقة االتصال جهات كافة لعرض فارغًا" "ليس اتصال اخترجهة البحث، خيارات من
6 بحث.الخطوة حدد

االتصال جهات قائمة تحديث مؤقت تهيئة
هاتفك. على االتصال جهات قائمة تحديث مرات عدد تعديل يمكنك

اإلجراء

1 تفضيالت.الخطوة < المستخدم خيارات حدد
2 الهاتف.الخطوة شاشة تحديث فاصل الحقل في ثانية 3600 إلى 7 من (بالثواني) قيمة أدخل
3 حفظ.الخطوة حدد
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4 صل ف ل ا

االجتماع إعدادات تهيئة

•11 الصفحة االجتماع, إعالمات إعداد

االجتماع إعالمات إعداد
إعالمات استالم Cisco IP Phone Messenger لك فسيتيح ،Microsoft Exchange خادم تستخدم بها تعمل التي المؤسسة كانت إذا

.Cisco IP PhoneMessenger التقويم في الموجودة االجتماعات حالة بين يربط كما Ciscoالخاصبك، Unified IPهاتف على االجتماع

ولن المحددة باالجتماعات مباشرةً لتوصيلك تهيئته فيمكنك ،Cisco Unified MeetingPlace تستخدم بها تعمل التي المؤسسة كانت فإذا
تحتاج لن فإنك إليها، واالنضمام بك الخاص الهاتف من مباشرة اليومية االجتماعات استعراض ومع لالجتماعات. معرفات أية إدخال إلى تحتاج

الكمبيوتر. مكتب سطح على الموجود التقويم برنامج فتح إلى

اإلجراء

1 تفضيالت.الخطوة > المستخدم خيارات حدد
2 االجتماع.الخطوة إعالمات تمكين حدد
3 المحددة:الخطوة باالجتماعات مباشرة لتوصيلك Cisco Unified MeetingPlace تهيئة أجل من اإلجراءات هذه بتنفيذ قم

(a.MeetingPlace مستخدم معرف الحقل في المستخدم معرف أدخل
(b.مرور كلمة تأكيد MeetingPlace الحقل في أخرى مرة بإدخالها وقم MeetingPlaceمرور كلمة الحقل في المرور كلمة أدخل

4 بي:الخطوة الخاصة التواجد حالة في التقويم معلومات تضمين لقائمة قيمة حدد

بك.• الخصة التوفر حالة في بك الخاص التقويم معلومات تشغيللدمج حدد

بك.• الخصة التوفر حالة في بك الخاص التقويم معلومات دمج إيقافلعدم حدد

5 حفظ.الخطوة فوق انقر

وإصالحها األخطاء الستكشاف تلميحات
االجتماعات إعالمات تستلم ولن ،Microsoft Exchange خادم مع التكامل يتم فلن مسافة، على يحتوي بك الخاص المستخدم معرف كان إذا

بك. الخاص المستخدم معرف من المسافات إلزالة لديك النظام بمسؤول اتصل بك. الخاص Cisco Unified IPهاتف على
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االجتماع إعدادات تهيئة
االجتماع إعالمات إعداد



5 صل ف ل ا

الرسائل إعدادات تهيئة

•13 الصفحة الواردة, الرسائل تنبيه تهيئة

•13 الصفحة بث, رسالة إرسال

•14 الصفحة الشخصية, الرد رسائل إنشاء

•14 الصفحة ,Cisco IP Phone Messenger من الخروج تسجيل

الواردة الرسائل تنبيه تهيئة
داخل أرقام أو صالح مستخدم معرف لديهم الذين المستخدمين من فورية رسائل واستقبال إرسال Cisco IP Phone Messenger لك يتيح
Cisco مستخدم خيارات واجهة من Cisco IP Phone Messenger أجل من معينة رسائل إعدادات تهيئة يمكنك بها. تعمل التي المؤسسة

.Unified Presence
واردة. رسالة وصول عند رنين صوت إلصدار الهاتف تهيئة يمكنك

اإلجراء

1 تفضيالت.الخطوة < المستخدم خيارات حدد
2 صوتي.الخطوة إعالم تشغيل قائمة من قيمة حدد

الواردة• الرسائل تنبيه تشغيل—للتشغيل حدد

الواردة• الرسائل تنبيه إيقاف—إليقاف حدد

3 حفظ.الخطوة فوق انقر

بث رسالة إرسال
االتصال جهات بقائمة المدرجة االتصال جهات كافة إلى أو االتصال جهات بعض إلى حرفًا) 150 أقصى (بحد قصيرة رسالة إرسال يمكنك

لديك.

Cisco Unified Presence من 8.0 لإلصدار المستخدم دليل
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اإلجراء

1 البث.الخطوة رسائل المستخدم"< "خيارات حدد
2 بحث.الخطوة حدد
3 اإلجراءات:الخطوة هذه أحد بتنفيذ قم

إليهم.• الرسالة إرسال تريد التي االتصال جهات حدد

االتصال.• جهات كافة إلى رسالة إلرسال الكل تحديد فوق انقر

4 الرسالة.الخطوة الحقل في الرسالة أدخل
5 بث.الخطوة فوق انقر
6 موافق.الخطوة فوق انقر

الشخصية الرد رسائل إنشاء
رسالة. بإرسال فيها تقوم مرة كل في مخصصة نصية رسالة كتابة في الوقت الرسائل من النوع هذا يوفر شخصية. رد رسائل إنشاء يمكنك

التي الشخصية الرد رسائل تظهر إضافية. رسائل 10 إنشاء لديك النظام لمسؤول ويمكن رسالة، 15 إلى يصل الرسائل من عدد إنشاء يمكنك
بإنشائها. النظام مسؤول يقوم التي الرسائل بعد دائمًا بإنشائها تقوم

رسالة. لكل حرفًا 255 أقصى بحد رسالة 15 إلى يصل الجديدة الشخصية الرد رسائل من عدد إنشاء يمكنك

اإلجراء

1 رد.الخطوة رسائل > المستخدم خيارات حدد
2 جديد.الخطوة ضف فوق انقر
3 الرد.الخطوة رسالة نص الحقل في رسالتك أدخل
4 حفظ.الخطوة فوق انقر
5 الشخصية.الخطوة رسائلك ترتيب إلعادة وأسفل أعلى السهمين فوق انقر
6 حفظ.الخطوة فوق انقر

وإصالحها األخطاء الستكشاف تلميحات
حذف وحدد الرسالة فوق انقر شخصية، رد رسالة لحذف

Cisco IP Phone Messenger من الخروج تسجيل
."Cisco Unified Presence مستخدم "خيارات واجهة خالل من Cisco IP Phone Messenger من الخروج تسجيل يمكنك

خروجك تسجيل الهاتف يقوم أن تريد قد فإنك اآلخرين، مع الهاتف تتشارك كنت إذا المثال سبيل على لك، محدد غير بك الخاص الهاتف كان إذا
خروجك بتسجيل الهاتف وسيقوم هنا مذكور هو كما الجلسة مؤقت بتهيئة قم األمان. من مزيد Ciscoلتوفير IP PhoneMessengerمن تلقائيًا

الجلسة. مؤقت ينتهي حينما Cisco IP Phone Messenger من

Cisco Unified Presence من 8.0 لإلصدار المستخدم دليل
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الرسائل إعدادات تهيئة
الشخصية الرد رسائل إنشاء



اإلجراء

1 تفضيالت.الخطوة المستخدم< خيارات حدد
2 IPPM.الخطوة إعدادات جزء في الموجودة الخروج تسجيل فوق انقر

.Cisco IP Phone Messenger في حاليًا مسجالً كنت إذا فقط الخروج تسجيل زر يظهر

3 موافق.الخطوة فوق انقر
4 الجلسة.الخطوة حقلمؤقت في (بالدقائق) 9999 إلى 1 من قيمة أدخل هاتفك، في Cisco IP Phone Messenger أجل من الجلسة مؤقت إلعداد
5 حفظ.الخطوة حدد

Cisco Unified Presence من 8.0 لإلصدار المستخدم دليل
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الرسائل إعدادات تهيئة
Cisco IP Phone Messenger من الخروج تسجيل
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الرسائل إعدادات تهيئة
Cisco IP Phone Messenger من الخروج تسجيل



6 صل ف ل ا

مستخدم خيارات واجهة في وإصالحها األخطاء استكشاف
Cisco Unified Presence

•17 الصفحة المستخدم, خيارات واجهة إلى الدخول تسجيل تعذر

•17 الصفحة متاحة, غير الخيارات ولكن الدخول تسجيل إتمام

•17 الصفحة المستخدم, خيارات واجهة من تلقائيًا الخروج تسجيل

المستخدم خيارات واجهة إلى الدخول تسجيل تعذر
وكلمة المستخدم اسم باستخدام الدخول تسجيل يمكنني ال ولكن الصحيحة، المستخدم" "خيارات ويب صفحة إلى وصلت لقد المشكلة

لدي. المرور

اسم أدخلت وأنك المستخدم"، "خيارات ويب لصفحات الصحيح الرابط تستخدم أنك من للتحقق لديك النظام بمسؤول اتصل الحل
لصفحات المعين الوصول إمكانية لديك وأن مرخص، كمستخدم مسجل أنك من أيضًا وللتحقق الصحيحين. المرور وكلمة المستخدم

المستخدم". "خيارات ويب

متاحة غير الخيارات ولكن الدخول تسجيل إتمام
Cisco IP Phone خيارات من أي أجد ال ولكنني المستخدم"، "خيارات ويب صفحة إلى الدخول بتسجيل قمت لقد المشكلة

هنا. Messengerالموصوفة

.Cisco IP Phone Messengerلـ المستخدم" "خيارات ويب صفحات إلى وصولك من للتحقق لديك النظام بمسؤول اتصل الحل
اإلعدادات تهيئة يتم لم إذا .Cisco IP Phone Messenger ميزات إلى وصولك إلمكانية اإلعدادات تهيئة تم أنه من أيضًا وللتحقق

المستخدم". "خيارات ويب صفحات في الميزات تلك تظهر فلن الميزات، هذه إلى وصولك إلمكانية

المستخدم خيارات واجهة من تلقائيًا الخروج تسجيل
المستخدم". "خيارات واجهة إلى للوصول لدي المستخدم" "خيارات مرور وكلمة مستخدم اسم إدخال أعيد أن يجب المشكلة

الخمول. من دقيقة ثالثين بعد تلقائيًا خروجك بتسجيل المستخدم" "خيارات ويب صفحات تقوم األمان، من لمزيد الحل

Cisco Unified Presence من 8.0 لإلصدار المستخدم دليل
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Cisco Unified Presence مستخدم خيارات واجهة في وإصالحها األخطاء استكشاف
المستخدم خيارات واجهة من تلقائيًا الخروج تسجيل



7 صل ف ل ا

الوصول إمكانية خيارات إلى الوصول كيفية

•19 الصفحة , النافذة في الرموز إلى الوصول

•19 الصفحة , النافذة أزرار إلى الوصول

النافذة في الرموز إلى الوصول
يمكنك الماوس. استخدام دون النافذة على الرموز إلى بالوصول لك يسمح وظيفي أداء "Cisco Unified Presenceمستخدم "خيارات توفر

التبويب. عالمات خالل من متعددة حقول بين التنقل أو التمرير إلى تحتاج فال النافذة، على مكان أي من اإلجراء هذا تنفيذ

حفظ، قرصألمر شكل على رمز يوجد المثال، سبيل فعلى النافذة، أعلى تُعرض رموز بها Cisco Unified Presence في النوافذ من العديد
وهكذا. إضافة، ألمر (+) عالمة شكل على ورمز

اإلجراء

1 Tab.الخطوة اضغط ثم ،1 واضغط ،Altاضغط
2 التالي.الخطوة الرمز إلى لالنتقال أخرى مرة Tab اضغط اليمين. من األول الرمز بتمييز المؤشر يقوم
3 الرمز.الخطوة وظيفة لتنفيذ Enter اضغط

النافذة أزرار إلى الوصول
يمكنك الماوس. استخدام دون النافذة في الرموز إلى بالوصول لك يسمح وظيفي أداء "Cisco Unified Presence مستخدم "خيارات توفر

متعددة. حقول بين التنقل أو التمرير إلى تحتاج فال النافذة، على مكان أي من اإلجراء هذا تنفيذ

وزر "حفظ" زر المثال، سبيل على النافذة، أسفل معروضة أزرار على تحتوي والتي Cisco Unified Presence في النوافذ من العديد هناك
وهكذا. "إضافة"
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اإلجراء

1 .Tabالخطوة مفتاح على 2والضغط مفتاح على الضغط مع Alt مفتاح على اضغط
2 التالي.الخطوة المفتاح إلى لالنتقال أخرى مرة Tab مفتاح على اضغط اليمين. من زر أول المؤشر رأس سيميز
3 المفتاح.الخطوة وظيفة لتنفيذ Enter مفتاح على اضغط

Cisco Unified Presence من 8.0 لإلصدار المستخدم دليل
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الوصول إمكانية خيارات إلى الوصول كيفية
النافذة أزرار إلى الوصول
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