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ГЛАВА 1
Първи стъпки в интерфейса за
потребителски опции на Cisco Unified
Presence

• Поддържани браузъри , стр. 1

• Влизане в потребителските опции на Cisco Unified Presence, стр. 1

Поддържани браузъри
Интерфейсът за Потребителски опции на Cisco Unified Presence поддържа следните браузъри:

• Microsoft Internet Explorer 7

• Microsoft Internet Explorer 8

• Firefox 3.x

Сродни теми
• Влизане в потребителските опции на Cisco Unified Presence, страница1

Влизане в потребителските опции на Cisco Unified
Presence

Преди да започнете
Интерфейсът за потребителски опции наCisco Unified Presence се използва за персонализиране
на настройките, създаване на лични съобщения за отговор, организиране на контакти и
изпращане на общи съобщения.

• Поискайте от системния администратор следната информация:

◦URL адрес за потребителските опции на Cisco Unified Presence.
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◦Потребителско име и парола за потребителските опции на Cisco Unified Presence.

• Уверете се, че използвате поддържан браузър.

Процедура

Стъпка 1 Отворете поддържан уеб браузър на компютъра.
Стъпка 2 ВъведетеURL адрес за потребителските опции наCiscoUnified Presence, подобен на: http://<CUPS

server>/cupuser.
Стъпка 3 Въведете потребителското си име за потребителските опции за Cisco Unified Presence.
Стъпка 4 Въведете паролата си за потребителските опции на Cisco Unified Presence, предоставена от

системния администратор.
Стъпка 5 Изберете Влизане.

За да излезете от интерфейса за потребителски опции, изберете Излизане в горния десен
ъгъл на прозореца на потребителските опции. От съображения за защита достъпът ви до
потребителските опциищебъдепреустановенавтоматично след тридесетминути неактивност.

Сродни теми
• Поддържани браузъри , страница1
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ГЛАВА 2
Настройване на правилата за
поверителност

• Избиране на правилата за поверителност по подразбиране, стр. 3

• Добавяне на вътрешни потребители към разрешения или забранения списък с контакти,
стр. 4

• Добавяне на външни потребители към разрешения или блокирания списък с контакти,
стр. 5

• Добавяне на външни домейни към вашите разрешени или блокирани списъци, стр. 6

Избиране на правилата за поверителност по
подразбиране

Правилата за поверителност позволяват да определите кои потребители да могат да виждат
състоянието ви на достъпност и да ви изпращат незабавни съобщения. Правилата за
поверителност се използват за блокиране и разрешаване на потребители. Блокираните
потребители не могат да виждат състоянието ви на достъпност и не могат да ви изпращат
незабавни съобщения. Блокираните потребители винаги виждат състоянието ви като
недостъпен. Разрешените потребители могат да виждат състоянието ви на достъпност и да
ви изпращат незабавни съобщения.
Можете да блокирате и разрешавате както вътрешни, така и външни потребители.Вътрешните
потребители са онези потребители, които принадлежат на ваши локален домейн, обикновено
вашата организация или фирма. Външните потребители са онези потребители, които
принадлежат на външен домейн.

Процедура

Стъпка 1 Изберете Потребителски опции > Правила за поверителност.
Стъпка 2 Изберете раздела Настройки на правилата по подразбиране.
Стъпка 3 Изберете една от следните опции:
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Направете следнотоАко искате да...

1 Изберете Разрешаване на всички
потребители, освен на изрично
блокираните.

2 Добавете външни потребители към
разрешения списък с контакти, като
следвате процедурата, описана в този
модул.

3 (Поизбор)Добавете вътрешни и външни
потребители към блокираните списъци с
контакти, като следвате процедурите,
описани в този модул.

Разрешите на всички потребители да виждат
състоянието ви за достъпност и да ви изпращат
незабавни съобщения, с изключение на
потребителите, добавени към блокираните
списъци.

Обърнете внимание, че това
правило няма да разреши на
външните потребители да виждат
състоянието ви за достъпност.Ще
трябва да добавяте външните
потребители към разрешения
списък с контакти, за да могат да
виждат състоянието ви на
достъпност.

Забележка

1 Изберете Блокиране на всички
потребители, освен онези, които са
изрично разрешени.

2 (Поизбор)Добавете вътрешни и външни
потребители към разрешения списък с
контакти, като следвате процедурите,
описани в този модул.

Блокирате показването на състоянието ви за
достъпност и изпращането на незабавни
съобщения завсичкипотребители, сизключение
на потребителите, които сте добавили към
разрешения списък с контакти.

Добавяне на вътрешни потребители към разрешения
или забранения списък с контакти

Преди да започнете
Изберете правилата ви за поверителност по подразбиране.

Процедура

Стъпка 1 Изберете Потребителски опции > Правила за поверителност.
Стъпка 2 (По избор) Изберете раздела Вътрешни потребители.

В зависимост от правилата за поверителност по подразбиране, които изберете, за редактиране
е достъпен разрешения или забранения списък.
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Стъпка 3 Добавете вътрешни потребители съответно към разрешения или блокирания списък:
Стъпка 4 Изберете Добавяне на потребител.
Стъпка 5 Въведете валиден потребителски ИД за потребителя.
Стъпка 6 Изберете Запиши.

Добавяненавъншнипотребителикъмразрешенияили
блокирания списък с контакти

Преди да започнете
Изберете правилата ви за поверителност по подразбиране.

Процедура

Стъпка 1 Изберете Потребителски опции > Правила за поверителност.
Стъпка 2 (По избор) Изберете раздела Външни потребители.
Стъпка 3 Изберете Добавяне на потребител.
Стъпка 4 Въведете потребителския ИД на външния потребител.
Стъпка 5 Извършете едно от следните действия:

• Изберете даден домейн за потребителя от менюто.

• Изберете Въвеждане на персонализиран домейн и въведете домейн за потребителя.

Пример на домейн е "moyatafirma.com".

Стъпка 6 Извършете едно от следните действия:

• Изберете Разреши, за да разрешите на потребителя да вижда състоянието ви на
достъпност.

• Изберете Блокирай, за да блокирате показването на състоянието ви на достъпност за
съответния потребител.

Стъпка 7 Изберете Добави.
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Добавяне на външни домейни към вашите разрешени
или блокирани списъци

Преди да започнете
Можете да разрешите или блокирате цял домейн.Ако блокирате даден домейн, всички заявки
за показване на вашето състояние на достъпност от потребители в този домейн се блокират,
при условие че не сте добавили тези потребители към разрешения списък.

Процедура

Стъпка 1 Изберете Потребителски опции > Правила за поверителност.
Стъпка 2 (По избор) Изберете раздела Външни потребители.
Стъпка 3 Изберете Добавяне на домейн.
Стъпка 4 Извършете едно от следните действия:

• Изберете даден домейн от менюто.

• Изберете Въвеждане на персонализиран домейн и въведете даден домейн.

Пример на домейн е "moyatafirma.com".

Стъпка 5 Извършете едно от следните действия:

• ИзберетеРазреши, за да разрешите на потребителите в домейна да виждат състоянието
ви на достъпност.

• Изберете Блокирай, за да блокирате показването на състоянието ви на достъпност за
потребителите в домейна.

Стъпка 6 Изберете Добави.
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ГЛАВА 3
Организиране на списъка с контакти

• Добавяне на контакти към списъка с контакти, стр. 7

• Изтриване на контакти от списъка с контакти, стр. 8

• Преглед на списъка с контакти, стр. 9

• Конфигуриране на таймера за обновяване на списъка с контакти, стр. 9

Добавяне на контакти към списъка с контакти
Преди да започнете

• Системният ви администратор задава броя на контактите, които може да добавите в
списъка си, като максималният брой е 100. Свържете се със системния администратор,
за да проверите какъв е лимитът за контакти на телефона.

• Може да имате само по едно алтернативно име за контакт. Ако актуализирате името на
даден контакт, тази промяна се актуализира в списъка с контакти в Cisco Unified Personal
Communicator, както и във всички групи контакти.

• Можете да добавите външен контакт, като изберете външен домейн или като
конфигурирате персонализиран домейн за потребители, които са извън вашата
организация.

• В приложението за незабавни съобщенияможете дадобавяте контакти, чието състояние
на достъпност не е видимо за вас, например, може да добавите потребители, на които
да се обаждате от списъка с контакти в приложението.Тези типове контакти не са видими
в списъка с контакти на интерфейса за Потребителски опции.
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Процедура

Стъпка 1 Изберете Потребителски опции > Контакти.
Стъпка 2 Щракнете върху Добави нов.
Стъпка 3 Въведете валиден потребителски ИД на контакта.
Стъпка 4 Изпълнете следнитедействия, ако контактът, който добавяте, е външен за вашатаорганизация:

• Поставете отметка в квадратчето Външен контакт.

• Изберете външен домейн от менюто за домейни.

Стъпка 5 (по избор) Въведете прякор на контакта.
Стъпка 6 Поставете отметка в квадратчето Показвай на телефона, за да се показва този контакт на

телефона.
Стъпка 7 Щракнете върху Запиши.

Съвети за отстраняване на неизправности

• Външните контакти не могат да се показват на телефона. По подразбиране квадратчето
за отметка за показване на телефона автоматично се забранява, когато добавяте външни
контакти.

Изтриване на контакти от списъка с контакти
Процедура

Стъпка 1 Изберете Потребителски опции > Контакти.
Стъпка 2 Изберете "Откриване".
Стъпка 3 Извършете едно от следните действия:

Направете това:Ако искате да...

Изберете Избери всички.Изтриете всички контакти

Щракнете до името на контакта, който искате да
изтриете.

Изтриете избраните контакти

Стъпка 4 Изберете Изтриване на избраните.
Стъпка 5 Изберете OK.
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Преглед на списъка с контакти
Процедура

Стъпка 1 Изберете Потребителски опции > Предпочитания.
Стъпка 2 Изберете дадена стойност от менюто Филтриране на контактите:

• За преглед на всички контакти изберете Показване на всички контакти.

• За преглед само на контактите, които в момента са достъпни, изберете Показване само
на онлайн контакти.

Стъпка 3 Изберете Запиши.
Стъпка 4 Изберете Потребителски опции > Контакти.
Стъпка 5 В Опции за търсене изберете Контактът "не е празен" за показване на всички контакти,

отговарящи на критерия за филтриране.
Стъпка 6 Изберете Откриване.

Конфигуриране на таймера за обновяване на списъка
с контакти

Можете да промените честотата на обновяване на списъка с контакти на телефона.

Процедура

Стъпка 1 Изберете Потребителски опции > Предпочитания.
Стъпка 2 Въведете стойност (в секунди) от 7 до 3600 в полето Интервал на обновяване на дисплея на

телефона.
Стъпка 3 Изберете Запиши.
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ГЛАВА 4
Конфигуриране на настройките за среща

• Задаване на известия за срещи, стр. 11

Задаване на известия за срещи
Ако вашата организация използва сървър наMicrosoft Exchange, Cisco IP Phone Messenger
позволява да получавате известия за срещи на вашия Cisco Unified IP телефон и свързва
състоянието на срещите в календарa със състоянието на достъпност вCisco IP PhoneMessenger.

Ако организацията ви използва Cisco Unified MeetingPlace, можете да го конфигурирате да ви
свързва директно с определени срещи, за да не е се налага да въвеждате имената на срещите.
Като преглеждате и се присъединявате към ежедневните си срещи директно от телефона, не
е необходимо да отваряте настолния си софтуер за календар на компютъра.

Процедура

Стъпка 1 Изберете Потребителски опции > Предпочитания.
Стъпка 2 Изберете Разрешаване на известия за срещи.
Стъпка 3 Извършете следните действия, за да конфигурирате Cisco Unified MeetingPlace да ви свързва

директно с избрани срещи:
a) Въведете вашия потребителски ИД в полето Потребителски ИД заMeetingPlace.
b) Въведете паролата си в полето Парола заMeetingPlace и я въведете отново в полето

Потвърждение на паролата заMeetingPlace.

Стъпка 4 Изберете дадена стойност за менюто Включване на информация от календара в състоянието
ми на присъствие:

• Изберете Вкл., за да прехвърлите информацията от календара в състоянието ви на
достъпност.

• Изберете Изкл., за да не се прехвърля информацията от календара в състоянието ви на
достъпност.

Стъпка 5 Щракнете върху Запиши.
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Съвети за отстраняване на неизправности
Ако в потребителския виИДевключен знак за интервал,интегрирането със сървъранаMicrosoft
Exchange няма да се извърши и няма да получавате известия за срещи на вашия Cisco Unified
IP телефон. Свържете се със системния администратор за премахване на интервалите от
вашия потребителски ИД.
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ГЛАВА 5
Конфигуриране на настройките за
съобщения

• Конфигуриране на известие за входящо съобщение, стр. 13

• Изпращане на общо съобщение, стр. 14

• Създаване на лични съобщения за отговор, стр. 14

• Излизане от Cisco IP Phone Messenger, стр. 15

Конфигуриране на известие за входящо съобщение
Cisco IP Phone Messenger ви позволява да изпращате и получавате незабавни съобщения от
потребители с валиднипотребителски идентификаториили вътрешниномера в организацията.
Можете да конфигурирате някои настройки за съобщения за Cisco IP Phone Messenger от
интерфейса за Потребителски опции на Cisco Unified Presence.
Можете да конфигурирате телефона да звъни при получаване на входящо съобщение.

Процедура

Стъпка 1 Изберете Потребителски опции > Предпочитания.
Стъпка 2 Изберете дадена стойност от менюто Възпроизвеждане на звуково уведомление:

• Избери вкл. – за включване на известието за входящи съобщения

• Избери изкл. – за изключване на известието за входящи съобщения

Стъпка 3 Щракнете върху Запиши.
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Изпращане на общо съобщение
Можете да изпратите кратко съобщение (най-много 150 знака) на някои или на всички контакти
в списъка ви с контакти.

Процедура

Стъпка 1 Изберете Потребителски опции > Общи съобщения.
Стъпка 2 Изберете Откриване.
Стъпка 3 Извършете едно от следните действия:

• Поставете отметка в квадратчетата на контактите, до които искате да изпратите
съобщението.

• Щракнете върху Избор на всички, за да изпратите съобщение на всички контакти.

Стъпка 4 Въведете съобщението в полето Съобщение.
Стъпка 5 Щракнете върху Общо.
Стъпка 6 Щракнете върху OK.

Създаване на лични съобщения за отговор
Можетеда създадете лични съобщения за отговор.Тези съобщения спестяват време за писане
на персонализирано текстово съобщение при всяко изпращане на съобщение. Можете да
създадете най-много 15лични съобщения, а системният администраторможеда създаде още
10.Вашите лични съобщения за отговор винаги се показват след тези, създадени от системния
администратор.
Можете да създадете най-много 15 нови лични съобщения за отговор, като всяко от тях може
да съдържа до 255 знака.

Процедура

Стъпка 1 Изберете Потребителски опции > Съобщения за отговор.
Стъпка 2 Щракнете върху Добави ново.
Стъпка 3 Въведете съобщението в полето Текст на съобщение за отговор.
Стъпка 4 Щракнете върху Запиши.
Стъпка 5 Щракнете върху стрелкитеНагоре иНадолу, за да пренаредите реда на личните ви съобщения.
Стъпка 6 Щракнете върху Запиши.

Съвети за отстраняване на неизправности
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Конфигуриране на настройките за съобщения
Изпращане на общо съобщение



За да изтриете лично съобщение за отговор, щракнете върху съответното съобщение и
изберете Изтрий.

Излизане от Cisco IP Phone Messenger
Можете да излезете отCisco IP PhoneMessenger от интерфейса за потребителски опции наCisco
Unified Presence.

Ако телефонът не е назначен към вас (например, ако споделяте даден телефон с други
потребители), може да изберете телефонът да преустановява достъпа ви до услугата Cisco
IP Phone Messenger автоматично с цел по-голяма защита. Конфигурирайте таймера за сесия,
както е описано тук, и ще излизате автоматично от Cisco IP Phone Messenger, когато времето на
таймера за сесия изтече.

Процедура

Стъпка 1 Изберете Потребителски опции > Предпочитания.
Стъпка 2 Щракнете върху Излизане в екрана за настройки на IPPM.

Бутонът за изход се показва само ако сте влезли в Cisco IP Phone Messenger.

Стъпка 3 Щракнете върху OK.
Стъпка 4 За да настроите таймера за сесия на Cisco IP Phone Messenger на телефона, въведете стойност

от 1 до 9999 (в минути) в полето Изтичане на времето на сесията.
Стъпка 5 Изберете Запиши.
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Излизане от Cisco IP Phone Messenger



ГЛАВА 6
Отстраняване на неизправности в
интерфейса за потребителски опции на
Cisco Unified Presence

• Не може да се влезе в интерфейса за потребителски опции, стр. 17

• Влязъл съм, но опциите не са достъпни, стр. 17

• Автоматично излизане от интерфейса за потребителски опции, стр. 18

Не може да се влезе в интерфейса за потребителски
опции

Проблем Отворил(а) съмправилната уеб страница сПотребителски опции, нонемогада вляза
с потребителското си име и парола.
Решение Свържете се със системния администратор, за да проверите дали използвате
правилната връзка към уеб страниците с Потребителски опции, а също така се уверете, че
въвеждате правилните потребителско име и парола.Също така се уверете, че сте лицензирани
като регистриран потребител и имате право на достъп до уеб страниците с Потребителски
опции.

Влязъл съм, но опциите не са достъпни
Проблем Влязъл съм в уеб страницата с Потребителски опции, но не виждам опциите на Cisco
IP Phone Messenger, описани тук.
Решение Свържете се със системния администратор, за да потвърдите, че имате достъп до
уеб страниците с Потребителски опции за Cisco IP Phone Messenger. Също така се уверете, че
имате конфигуриран достъп до функциите на Cisco IP Phone Messenger. Ако нямате настроен
достъп до тези функции, те не се показват в уеб страниците с Потребителски опции.
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Автоматичноизлизанеотинтерфейсазапотребителски
опции

Проблем Трябва да въвеждам повторно моите потребителско име и парола за достъп до
интерфейса за потребителски опции.
Решение С цел повишаване на защитата уеб страниците с потребителски опции автоматично
преустановяват достъпа ви след тридесет минути на неактивност.
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ГЛАВА 7
Начиннадостъпдоопциитезадостъпност

• Достъп до иконите в прозореца , стр. 19

• Достъп до бутоните в прозореца , стр. 19

Достъп до иконите в прозореца
Потребителските опции на Cisco Unified Presence разполагат с функции, които предоставят
достъп до иконите в прозореца без използването на мишка. Можете да извършите тази
процедура от всяка точка в прозореца, така че не се налага да превъртате или да превключвате
разделите на отделните области.
В много прозорци на Cisco Unified Presence има икони, които се показват в горната част на
прозореца; например, икона на дискета за записване, икона на знак плюс (+) за добавяне и
т.н.

Процедура

Стъпка 1 Натиснете клавиша Alt, натиснете 1, след което натиснете клавиша Tab.
Стъпка 2 Курсорът маркира първата икона отляво.Натиснете клавиша Tab отново, за да се придвижите

към следващата икона.
Стъпка 3 Натиснете клавиша Enter, за да изпълните функцията на иконата.

Достъп до бутоните в прозореца
Потребителските опции на Cisco Unified Presence разполагат с функции, които предоставят
достъп до иконите в прозореца без използването на мишка. Можете да извършите тази
процедура от всяка точка в прозореца, така че не се налага да превъртате или да превключвате
разделите на отделните области.
В много от прозорците в Cisco Unified Presence има бутони, които се показват в долната част на
прозореца; например бутон за записване, бутон за добавяне и т.н.
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Процедура

Стъпка 1 Натиснете клавиша Alt, натиснете 2, след което натиснете клавиша Tab.
Стъпка 2 Курсорът маркира първия бутон отляво. Натиснете клавиша Tab отново, за да се придвижите

към следващия бутон.
Стъпка 3 Натиснете клавиша Enter, за да изпълните функцията на бутона.
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