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K A P I T O L A  1
Začínáme s rozhraním Možnosti uživatele
aplikace Cisco Unified Presence

• Podporované prohlížeče , strana 1

• Přihlášení k rozhraní Možnosti uživatele aplikace Cisco Unified Presence, strana 1

Podporované prohlížeče
RozhraníMožnosti uživatele aplikace Cisco Unified Presence podporuje tyto prohlížeče:

• Microsoft Internet Explorer 7

• Microsoft Internet Explorer 8

• Firefox 3.x

Související témata

• Přihlášení k rozhraní Možnosti uživatele aplikace Cisco Unified Presence, strana 1

Přihlášení k rozhraní Možnosti uživatele aplikace Cisco Unified
Presence

Než začnete

Pomocí rozhraní Možnosti uživatele aplikace Cisco Unified Presence můžete přizpůsobit nastavení, vytvořit
osobní zprávy s odpovědí, uspořádat kontakty a odeslat rozesílané zprávy.

• Požádejte správce systému o následující informace:

◦Adresu URL rozhraní Možnosti uživatele aplikace Cisco Unified Presence.

◦Uživatelské jméno a heslo pro rozhraní Možnosti uživatele aplikace Cisco Unified Presence.

• Zkontrolujte, zda používáte podporovaný prohlížeč.
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Postup

Krok 1 Spusťte v počítači podporovaný webový prohlížeč.
Krok 2 Zadejte adresu URL rozhraní Možnosti uživatele aplikace Cisco Unified Presence, například: http://<server

CUPS>/cupuser.
Krok 3 Zadejte uživatelské jméno pro rozhraní Možnosti uživatele aplikace Cisco Unified Presence.
Krok 4 Zadejte heslo pro rozhraní Možnosti uživatele aplikace Cisco Unified Presence, které jste obdrželi od spráce

systému.
Krok 5 Klepněte na příkaz Přihlásit.

Chcete-li se odhlásit z rozhraní Možnosti uživatele, v pravém horním rohu okna Možnosti uživatele klepněte
na položku Odhlásit. Z důvodu zabezpečení budete z rozhraní Možnosti uživatele po třiceti minutách
nečinnosti automaticky odhlášeni.

Související témata

• Podporované prohlížeče , strana 1
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K A P I T O L A  2
Nastavení zásad ochrany soukromí

• Výběr výchozích zásad ochrany soukromí, strana 3

• Přidání interních uživatelů do seznamu povolených nebo blokovaných kontaktů, strana 4

• Přidání externích uživatelů do seznamu povolených nebo blokovaných kontaktů, strana 5

• Přidání externích domén do seznamu povolených nebo blokovaných kontaktů, strana 5

Výběr výchozích zásad ochrany soukromí
Pomocí zásad ochrany soukromí můžete určit uživatele, kteří mohou vidět vaši dostupnost a odesílat vám
okamžité zprávy. Pomocí zásad ochrany soukromí můžete blokovat a povolit uživatele. Blokovaní uživatelé
nemohou vidět vaši dostupnost a nemohou vám odesílat okamžité zprávy. Uživatelé, které zablokujete, vás
vždy vidí v nedostupném stavu. Povolení uživatelé mohou vidět vaši dostupnost a mohou vám odesílat
okamžité zprávy.
Blokovat a povolit můžete interní i externí uživatele. Interní uživatelé jsou uživatelé, kteří patří do vaší místní
domény, obvykle domény vaší společnosti nebo organizace. Externí uživatelé jsou uživatelé, kteří patří do
externí domény.

Postup

Krok 1 Vyberte položkyMožnosti uživatele > Zásady ochrany soukromí.
Krok 2 Klepněte na kartu Výchozí nastavení zásad.
Krok 3 Vyberte jednu z těchto možností:

Uživatelská příručka pro aplikaci Cisco Unified Presence verze 8.0    
    OL-22356-01 3



PostupPožadovaná akce

1 Vyberte možnost Povolit všechny uživatele
kromě explicitně blokovaných.

2 Přidejte externí uživatele do seznamu
povolených kontaktů postupem uvedeným
v tomto modulu.

3 (Volitelně) Přidejte interní a externí uživatele
do seznamů blokovaných kontaktů postupy
uvedenými v tomto modulu.

Chcete povolit všem uživatelům kromě uživatelů
přidaných do některého ze seznamů blokovaných
kontaktů, aby viděli vaši dostupnost a mohli vám
odesílat okamžité zprávy.

Tato zásada neumožňuje externím
kontaktům vidět vaši dostupnost.
Chcete-li externím uživatelům povolit
zobrazení vaší dostupnosti, musíte je
přidat do seznamu povolených kontaktů.

Poznámka

1 Vyberte možnost Blokovat všechny uživatele
kromě explicitně povolených.

2 (Volitelně) Přidejte interní a externí uživatele
do seznamu povolených kontaktů postupy
uvedenými v tomto modulu.

Chcete zakázat všem uživatelům kromě uživatelů
přidaných do seznamu povolených kontaktů, aby viděli
vaši dostupnost a mohli vám odesílat okamžité zprávy.

Přidání interních uživatelů do seznamu povolených nebo
blokovaných kontaktů

Než začnete

Vyberte výchozí zásady ochrany soukromí.

Postup

Krok 1 Vyberte položkyMožnosti uživatele > Zásady ochrany soukromí.
Krok 2 (Volitelně) Klepněte na kartu Interní uživatelé.

V závislosti na vybraných výchozích zásadách ochrany soukromí bude k dispozici pro úpravy buď seznam
povolených kontaktů, nebo seznam blokovaných kontaktů.

Krok 3 Podle potřeby přidejte interní uživatele do seznamu povolených nebo blokovaných kontaktů:
Krok 4 Klepněte na příkaz Přidat uživatele.
Krok 5 Zadejte platné ID uživatele.
Krok 6 Klepněte na příkaz Uložit.
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Přidání externích uživatelů do seznamu povolených nebo
blokovaných kontaktů

Než začnete

Vyberte výchozí zásady ochrany soukromí.

Postup

Krok 1 Vyberte položkyMožnosti uživatele > Zásady ochrany soukromí.
Krok 2 (Volitelně) Klepněte na kartu Externí uživatelé.
Krok 3 Klepněte na příkaz Přidat uživatele.
Krok 4 Zadejte ID externího uživatele.
Krok 5 Proveďte jednu z těchto činností:

• V nabídce vyberte doménu uživatele.

• Vyberte položku Zadat vlastní doménu a zadejte doménu uživatele.

Doménou je například adresa „mojefirma.cz“.

Krok 6 Proveďte jednu z těchto činností:

• Chcete-li uživateli povolit zobrazení vaší dostupnosti, vyberte možnost Povolit.

• Chcete-li uživateli zakázat zobrazení vaší dostupnosti, vyberte možnost Blokovat.

Krok 7 Klepněte na příkaz Přidat.

Přidání externích domén do seznamu povolených nebo
blokovaných kontaktů

Než začnete

Můžete povolit nebo blokovat celou doménu. Pokud zablokujete doménu, budou veškeré požadavky na
zobrazení vaší dostupnosti ze strany uživatelů v dané doméně blokovány. Předpokladem je, že tito uživatelé
nebyli přidáni do seznamu povolených kontaktů.
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Postup

Krok 1 Vyberte položkyMožnosti uživatele > Zásady ochrany soukromí.
Krok 2 (Volitelně) Klepněte na kartu Externí uživatelé.
Krok 3 Vyberte položku Přidat doménu.
Krok 4 Proveďte jednu z těchto činností:

• V nabídce vyberte doménu.

• Vyberte položku Zadat vlastní doménu a zadejte doménu.

Doménou je například adresa „mojefirma.cz“.

Krok 5 Proveďte jednu z těchto činností:

• Chcete-li uživatelům v doméně povolit zobrazení vaší dostupnosti, vyberte možnost Povolit.

• Chcete-li uživatelům v doméně zakázat zobrazení vaší dostupnosti, vyberte možnost Blokovat.

Krok 6 Klepněte na příkaz Přidat.
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K A P I T O L A  3
Uspořádání seznamu kontaktů

• Přidání kontaktů do seznamu kontaktů, strana 7

• Odstranění kontaktů ze seznamu kontaktů, strana 8

• Zobrazení seznamu kontaktů, strana 8

• Konfigurace časovače obnovení seznamu kontaktů, strana 9

Přidání kontaktů do seznamu kontaktů
Než začnete

• Správce systému nastaví počet kontaktů, které můžete přidat do seznamu kontaktů. Maximální počet
je 100. Chcete-li zjistit maximální počet kontaktů v telefonu, obraťte se na správce systému.

• Každý kontakt může mít pouze jeden alternativní název. Pokud aktualizujete název kontaktu, projeví
se změna názvu v seznamu kontaktů aplikace Cisco Unified Personal Communicator a také ve všech
vašich skupinách kontaktů.

• Chcete-li přidat externí kontakt, vyberte externí doménu nebo nastavte vlastní doménu pro uživatele
mimo vaši organizaci.

• V aplikaci pro zasílání okamžitých zpráv můžete přidat kontakty, jejichž stav dostupnosti nevidíte.
Můžete například přidat osoby, kterým chcete volat ze seznamu kontaktů v aplikaci. Tyto typy kontaktů
nejsou viditelné v seznamu kontaktů v rozhraníMožnosti uživatele.

Postup

Krok 1 Vyberte položkyMožnosti uživatele > Kontakty.
Krok 2 Klepněte na položku Přidat nové.
Krok 3 Zadejte platné uživatelské ID kontaktu.
Krok 4 Pokud přidáváte kontakt, který je mimo vaši organizaci, postupujte takto:

• Zaškrtněte políčko Externí kontakt.
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• V nabídce Doména vyberte externí doménu.

Krok 5 (Nepovinné) Zadejte přezdívku kontaktu.
Krok 6 Chcete-li daný kontakt zobrazit na telefonu, zaškrtněte políčko Zobrazit na telefonu.
Krok 7 Klepněte na příkaz Uložit.

Tipy pro řešení potíží

• Externí kontakt nelze zobrazit na telefonu. Ve výchozím nastavení je při přidání externího kontaktu
zaškrtnutí políčka Zobrazit na telefonu automaticky zrušeno.

Odstranění kontaktů ze seznamu kontaktů
Postup

Krok 1 Vyberte položkyMožnosti uživatele > Kontakty.
Krok 2 Vyberte položku Hledat.
Krok 3 Proveďte jednu z těchto činností:

PostupPožadovaná akce

Vyberte položku Vybrat vše.Odstranění všech kontaktů

Zaškrtněte políčko vedle názvu kontaktu, který chcete
odstranit.

Odstranění vybraných kontaktů

Krok 4 Vyberte položku Odstranit vybrané.
Krok 5 Klepněte na příkaz OK.

Zobrazení seznamu kontaktů
Postup

Krok 1 Vyberte položkyMožnosti uživatele > Preference.
Krok 2 Vyberte požadovanou možnost v nabídce Filtrování kontaktů:

• Chcete-li zobrazit všechny kontakty, vyberte položku Zobrazit všechny kontakty.

• Chcete-li zobrazit pouze kontakty, které jsou aktuálně k dispozici, vyberte položku Zobrazit pouze
kontakty online.
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Krok 3 Klepněte na příkaz Uložit.
Krok 4 Vyberte položkyMožnosti uživatele > Kontakty.
Krok 5 Chcete-li zobrazit všechny kontakty odpovídající kritériím filtru, v částiMožnosti hledání vyberte položku

Kontakt „není prázdný“.
Krok 6 Klepněte na příkaz Hledat.

Konfigurace časovače obnovení seznamu kontaktů
Můžete změnit frekvenci obnovování informací v seznamu kontaktů v telefonu.

Postup

Krok 1 Vyberte položkyMožnosti uživatele > Preference.
Krok 2 V poli Interval obnovení displeje telefonu zadejte hodnotu v rozmezí 7 až 3600 sekund.
Krok 3 Klepněte na příkaz Uložit.
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K A P I T O L A  4
Nastavení schůzek

• Nastavení oznámení o schůzce, strana 11

Nastavení oznámení o schůzce
Pokud vaše organizace používá serverMicrosoft Exchange, můžete pomocí aplikace Cisco IP PhoneMessenger
přijímat do telefonu IP Cisco Unified oznámení o schůzkách a sladit stav schůzek ve svém kalendáři se stavem
své dostupnosti v aplikaci Cisco IP Phone Messenger.

Pokud vaše organizace používá aplikaci Cisco Unified MeetingPlace, můžete ji nakonfigurovat tak, aby se
připojovala přímo k vybraným schůzkám a nebylo nutné zadávat ID schůzek. Pokud zkontrolujete své
každodenní schůzky a připojíte se k nim přímo z telefonu, nebudete muset spouštět software kalendáře v
počítači.

Postup

Krok 1 Vyberte položkyMožnosti uživatele > Preference.
Krok 2 Vyberte položku Povolit oznámení o schůzce.
Krok 3 Chcete-li nastavit přímé připojování aplikace Cisco Unified MeetingPlace k vybraným schůzkám, postupujte

takto:
a) Zadejte ID uživatele v poli ID uživatele aplikace MeetingPlace.
b) Zadejte heslo v poli Heslo aplikace MeetingPlace a znovu jej zadejte v poli Potvrzení hesla aplikace

MeetingPlace.

Krok 4 V nabídce Zahrnout do stavu přítomnosti informace z kalendáře vyberte jednu z možností:

• Chcete-li do svého stavu dostupnosti zahrnout informace z kalendáře, vyberte možnost Zapnuto.

• Nechcete-li do svého stavu dostupnosti zahrnout informace z kalendáře, vyberte možnost Vypnuto.

Krok 5 Klepněte na příkaz Uložit.

Tipy pro řešení potíží
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Obsahuje-li ID uživatele mezeru, nebude integrace se serverem Microsoft Exchange fungovat a do telefonu
IP Cisco Unified nebudou přicházet oznámení o schůzkách. Chcete-li odstranit ze svého ID uživatele mezery,
obraťte se na správce systému.
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K A P I T O L A  5
Nastavení zpráv

• Konfigurace upozornění na příchozí zprávy, strana 13

• Rozesílání zpráv, strana 13

• Vytvoření osobných zpráv s odpovědí, strana 14

• Odhlášení z aplikace Cisco IP Phone Messenger, strana 14

Konfigurace upozornění na příchozí zprávy
Pomocí aplikace Cisco IP Phone Messenger lze odesílat a přijímat okamžité zprávy od uživatelů, kteří mají
platné ID uživatele nebo z čísel linek ve vaší organizaci. Některá nastavení zpráv pro aplikaci Cisco IP Phone
Messenger lze konfigurovat pomocí rozhraníMožnosti uživatele aplikace Cisco Unified Presence.
Telefon lze konfigurovat tak, aby příchozí zprávy oznamoval vyzváněním.

Postup

Krok 1 Vyberte položkyMožnosti uživatele > Preference.
Krok 2 V nabídce Přehrát slyšitelné upozornění vyberte požadovanou možnost:

• Chcete-li zapnout upozornění na příchozí zprávy, vyberte možnost Zapnuto.

• Chcete-li vypnout upozornění na příchozí zprávy, vyberte možnost Vypnuto.

Krok 3 Klepněte na příkaz Uložit.

Rozesílání zpráv
Některým nebo všem kontaktům v seznamu kontaktů můžete odeslat krátkou zprávu (nejvýše 150 znaků).
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Postup

Krok 1 Vyberte položkyMožnosti uživatele > Rozesílané zprávy.
Krok 2 Vyberte položku Hledat.
Krok 3 Proveďte jednu z těchto činností:

• Zaškrtněte kontakty, kterým chcete odeslat zprávu.

• Chcete-li zprávu odeslat všem kontaktům, klepněte na položku Vybrat vše.

Krok 4 Zadejte text zprávy v poli Zpráva.
Krok 5 Klepněte na příkaz Rozesílání.
Krok 6 Klepněte na tlačítko OK.

Vytvoření osobných zpráv s odpovědí
Můžete vytvářet osobní zprávy s odpovědí. Tyto zprávy mohou ušetřit čas, který vyžaduje psaní samostatné
textové zprávy před každým odesláním. Můžete vytvořit až 15 osobních zpráv a správce systému může
vytvořit dalších 10. Osobní zprávy s odpovědí, které vytvoříte, se zobrazují až po správách vytvořených
správcem systému.

Můžete vytvořit až 15 nových osobních zpráv s odpovědí. Každá zpráva může obsahovat až 255 znaků.

Postup

Krok 1 Vyberte položkyMožnosti odpovědi > Zprávy s odpovědí.
Krok 2 Klepněte na položku Přidat nové.
Krok 3 Zadejte zprávu v poli Text zprávy s odpovědí.
Krok 4 Klepněte na příkaz Uložit.
Krok 5 Pomocí šipek nahoru a dolů seřaďte osobní zprávy.
Krok 6 Klepněte na příkaz Uložit.

Tipy pro řešení potíží

Chcete-li odstranit osobní zprávu s odpovědí, klepněte na zprávu a vyberte možnost Odstranit.

Odhlášení z aplikace Cisco IP Phone Messenger
Z aplikace Cisco IP PhoneMessenger se můžete odhlásit pomocí rozhraní Možnosti uživatele aplikace Cisco
Unified Presence.

Pokud nemáte přiřazen telefon ke své osobě, protože jej například sdílíte s jinými uživateli, můžete v zájmu
lepšího zabezpečení požadovat, aby vás telefon automaticky odhlašoval ze služby Cisco IP PhoneMessenger.
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Nastavte časovač relace postupem uvedeným v této části. Telefon vás pak bude odhlašovat z aplikace Cisco
IP Phone Messenger po uplynutí doby nastavené pro časovač relace.

Postup

Krok 1 Vyberte položkyMožnosti uživatele > Preference.
Krok 2 Klepněte na příkaz Odhlásit v podokně Nastavení IPPM.

Tlačítko Odhlásit je zobrazeno pouze v případě, že jste ke službě Cisco IP Phone Messenger aktuálně
přihlášeni.

Krok 3 Klepněte na tlačítko OK.
Krok 4 Chcete-li nastavit časovač relace pro aplikaci Cisco IP PhoneMessenger na telefonu, zadejte hodnotu v rozmezí

1 až 9999 minut v poli Časový limit relace.
Krok 5 Klepněte na příkaz Uložit.
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K A P I T O L A  6
Řešení potíží s rozhraním Možnosti uživatele
aplikace Cisco Unified Presence

• Nelze se přihlásit k rozhraní Možnosti uživatele, strana 17

• Po přihlášení nejsou k dispozici možnosti, strana 17

• Automatické odhlášení z rozhraní Možnosti uživatele, strana 18

Nelze se přihlásit k rozhraní Možnosti uživatele
Problém  Přistupuji ke správným webovým stránkámMožnosti uživatele, ale nemohu se přihlásit pomocí
uživatelského jména a hesla.
Řešení  Požádejte správce systému, aby zkontroloval, zda používáte správný odkaz na webové stránky
Možnosti uživatele a zda jste zadali správné uživatelské jméno a heslo. Zkontrolujte také, zda jste
zaregistrováni jako licencovaný uživatel a zda vám byl přiřazen přístup k webovým stránkámMožnosti
uživatele.

Po přihlášení nejsou k dispozici možnosti
Problém  Po přihlášení k webovým stránkámMožnosti uživatele se nezobrazí žádné ze zde popsaných
možností aplikace Cisco IP Phone Messenger.

Řešení  Požádejte správce systému, aby zkontroloval, zda používáte webové stránkyMožnosti uživatele pro
aplikaci Cisco IP Phone Messenger. Zkontrolujte také, zda máte nastaven přístup k funkcím aplikace Cisco
IP PhoneMessenger. Nemáte-li nastaven přístup k těmto funkcím, nezobrazí se funkce na webových stránkách
Možnosti uživatele.
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Automatické odhlášení z rozhraní Možnosti uživatele
Problém  Pokud chci získat přístup k rozhraní Možnosti uživatele, musím znovu zadat uživatelské jméno a
heslo pro rozhraní Možnosti uživatele.
Řešení  Z důvodu zlepšení zabezpečení budete z webových stránek Možnosti uživatele po třiceti minutách
nečinnosti automaticky odhlášeni.
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K A P I T O L A  7
Přístup k možnostem zjednodušeného ovládání

• Přístup k ikonám v okně , strana 19

• Přístup k tlačítkům v okně , strana 19

Přístup k ikonám v okně
RozhraníMožnosti uživatele aplikace Cisco Unified Presence nabízí funkce, které poskytují přístup k ikonám
v okně bez použití myši. Tento postup můžete provést v kterékoliv části okna, takže mezi různými poli
nemusíte procházet.

Řada oken aplikace Cisco Unified Presence obsahuje ikony v horní části okna, například ikonu disku pro
funkci Uložit, ikonu se symbolem + pro funkci Přidat a další.

Postup

Krok 1 Stiskněte klávesu Alt, klávesu 1 a potom klávesu Tab.
Krok 2 Kurzor zvýrazní první ikonu zleva. Stisknutím klávesy Tab přejdete na další ikonu.
Krok 3 Stisknutím klávesy Enter provedete funkci ikony.

Přístup k tlačítkům v okně
RozhraníMožnosti uživatele aplikace Cisco Unified Presence nabízí funkce, které poskytují přístup k ikonám
v okně bez použití myši. Tento postup můžete provést v kterékoliv části okna, takže mezi různými poli
nemusíte procházet.

Řada oken aplikace Cisco Unified Presence obsahuje tlačítka v horní části okna, například tlačítko Uložit,
tlačítko Přidat a další.
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Postup

Krok 1 Stiskněte klávesu Alt, klávesu 2 a potom klávesu Tab.
Krok 2 Kurzor zvýrazní první tlačítko zleva. Stisknutím klávesy Tab přejdete na další tlačítko.
Krok 3 Stisknutím klávesy Enter provedete funkci tlačítka.
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