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F E J E Z E T  1
Az els  lépések a Cisco Unified Presence
Felhasználói beállítások felületén

• Támogatott böngészők , oldal 1

• Bejelentkezés a Cisco Unified Presence Felhasználói beállítások felületére, oldal 1

Támogatott böngész k
A Cisco Unified Presence Felhasználói beállítások felülete az alábbi böngészőket támogatja:

• Microsoft Internet Explorer 7

• Microsoft Internet Explorer 8

• Firefox 3.x

Kapcsolódó témakörök

• Bejelentkezés a Cisco Unified Presence Felhasználói beállítások felületére, 1. oldal

Bejelentkezés a Cisco Unified Presence Felhasználói
beállítások felületére

Miel tt nekilátna

A Cisco Unified Presence Felhasználói beállítások felületén testreszabhatja a beállításait, személyes
válaszüzeneteket hozhat létre, kezelheti a kapcsolatait és szórt üzeneteket küldhet.

• Szerezze be az alábbi adatokat a rendszergazdától:

◦ A Cisco Unified Presence Felhasználói beállítások felületének URL-címe

◦ Az Ön felhasználóneve és jelszava a Cisco Unified Presence Felhasználói beállítások felületéhez

• Ügyeljen rá, hogy támogatott böngészőt használjon.
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A követend  eljárás

Lépés 1 Nyisson meg egy támogatott webböngészőt a számítógépen.
Lépés 2 Írja be a Cisco Unified Presence Felhasználói beállítások felületének URL-címét a következő formában:

http://<CUPS-kiszolgáló>/cupfelhasznalo.
Lépés 3 Írja be a Cisco Unified Presence Felhasználói beállítások felületéhez tartozó felhasználónevét.
Lépés 4 Írja be a rendszergazdától a Cisco Unified Presence Felhasználói beállítások felületének elérésére kapott

jelszavát.
Lépés 5 Válassza a Bejelentkezés lehetőséget.

A Felhasználói beállítások felületről való kijelentkezéshez válassza a Felhasználói beállítások ablakának jobb
felső sarkában aKijelentkezés lehetőséget. Biztonsági okokból 30 perc tétlenség után a rendszer automatikusan
kijelentkezteti Önt a Felhasználói beállítások felületről.

Kapcsolódó témakörök

• Támogatott böngészők , 1. oldal
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F E J E Z E T  2
Az adatvédelmi beállítások megadása

• Az alapértelmezett adatvédelmi beállítások megadása, oldal 3

• Belső felhasználók hozzáadása az engedélyezett vagy a letiltott kapcsolatok listájához, oldal 4

• Külső felhasználók hozzáadása az engedélyezett vagy a letiltott kapcsolatok listájához, oldal 5

• Külső tartományok hozzáadása az engedélyezett vagy a letiltott kapcsolatok listájához, oldal 5

Az alapértelmezett adatvédelmi beállítások megadása
Az adatvédelmi beállítások segítségével meghatározhatja, hogymely felhasználók láthatják az állapotát, illetve
küldhetnek Önnek azonnali üzeneteket. Az adatvédelmi beállításokkal felhasználókat tilthat le, illetve
engedélyezhet. A letiltott felhasználók nem láthatják az állapotát, és nem küldhetnekÖnnek azonnali üzeneteket.
A letiltott felhasználók mindig úgy látják, hogy Ön nem érhető el. Az engedélyezett felhasználók láthatják az
állapotát, és küldhetnek Önnek azonnali üzeneteket.

Belső és külső felhasználókat is letilthat, illetve engedélyezhet. A belső felhasználók a helyi tartományhoz,
jellemzően a céghez vagy intézményhez tartozó felhasználók. A külső felhasználók olyan felhasználók, akik
külső tartományhoz tartoznak.

A követend  eljárás

Lépés 1 Válassza a Felhasználói beállítások > Adatvédelmi irányelvek lehetőséget.
Lépés 2 Válassza az Alapértelmezett házirend beállításai lapot.
Lépés 3 Válasszon az alábbi lehetőségek közül:
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Végrehajtása:Művelet:

1 Válassza aMinden felhasználó engedélyezése,
kivéve azokat, akik külön le vannak tiltva
lehetőséget.

2 Adjon hozzá külső felhasználókat az
engedélyezett kapcsolatok listájához az ebben a
részben ismertetett módon.

3 (Opcionális) Adjon hozzá belső és külső
felhasználókat a letiltott kapcsolatok listájához
az ebben a részben ismertetett módon.

Annak engedélyezése az összes felhasználó számára,
hogy láthassák az állapotát és azonnali üzenetet
küldhessenek Önnek, kivéve a letiltott kapcsolatok
listájához hozzáadott felhasználókat.

Megjegyzés: Ezzel a beállítással a
külső felhasználók nem láthatják az Ön
állapotát. Ahhoz, hogy a külső
felhasználók láthassák az Ön állapotát,
hozzá kell adnia őket az engedélyezett
kapcsolatok listájához.

Megjegyzés

1 Válassza aMinden felhasználó letiltása, kivéve
azokat, akik külön engedélyezve vannak
lehetőséget.

2 (Opcionális) Adjon hozzá belső és külső
felhasználókat az engedélyezett kapcsolatok
listájához az ebben a részben ismertetett módon.

Annak letiltása az összes felhasználó számára, hogy
láthassák az állapotát és azonnali üzenetet
küldhessenek Önnek, kivéve az engedélyezett
kapcsolatok listájához hozzáadott felhasználókat.

Bels  felhasználók hozzáadása az engedélyezett vagy a letiltott
kapcsolatok listájához

Miel tt nekilátna

Adja meg az alapértelmezett adatvédelmi beállításokat.

A követend  eljárás

Lépés 1 Válassza a Felhasználói beállítások > Adatvédelmi irányelvek lehetőséget.
Lépés 2 (Opcionális) Válassza a Belső felhasználók lapot.

A választott alapértelmezett adatvédelmi beállítástól függően az engedélyezett vagy a letiltott kapcsolatok
listáját szerkesztheti.

Lépés 3 Adja hozzá a kívánt belső felhasználókat az engedélyezett vagy a letiltott kapcsolatok listájához:
Lépés 4 Válassza a Felhasználó hozzáadása lehetőséget.
Lépés 5 Írjon be egy érvényes felhasználóazonosítót a felhasználóhoz.
Lépés 6 Válassza aMentés lehetőséget.
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Küls  felhasználók hozzáadása az engedélyezett vagy a letiltott
kapcsolatok listájához

Miel tt nekilátna

Adja meg az alapértelmezett adatvédelmi beállításokat.

A követend  eljárás

Lépés 1 Válassza a Felhasználói beállítások > Adatvédelmi irányelvek lehetőséget.
Lépés 2 (Opcionális) Válassza a Külső felhasználók lapot.
Lépés 3 Válassza a Felhasználó hozzáadása lehetőséget.
Lépés 4 Írjon be egy érvényes felhasználóazonosítót a külső kapcsolathoz.
Lépés 5 Hajtsa végre a következő műveletek egyikét:

• Válasszon a felhasználóhoz tartományt a menüből.

• Válassza az Egyéni tartomány megadása lehetőséget, és adjon meg egy tartományt a felhasználóhoz.

A tartomány lehet például a „cég.hu”.

Lépés 6 Hajtsa végre a következő műveletek egyikét:

• Az Engedélyezés lehetőséggel engedélyezheti, hogy a felhasználó lássa az Ön állapotát.

• A Letiltás lehetőséggel megakadályozhatja, hogy a felhasználó lássa az Ön állapotát.

Lépés 7 Válassza a Hozzáadás lehetőséget.

Küls  tartományok hozzáadása az engedélyezett vagy a letiltott
kapcsolatok listájához

Miel tt nekilátna

Lehetőség van teljes tartományok engedélyezésére és letiltására. Ha egy tartományt letilt, akkor a tartományban
lévő felhasználók nem láthatják az Ön állapotát, feltéve hogy nem adta őket hozzá az engedélyezett kapcsolatok
listájához.
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A követend  eljárás

Lépés 1 Válassza a Felhasználói beállítások > Adatvédelmi irányelvek lehetőséget.
Lépés 2 (Opcionális) Válassza a Külső felhasználók lapot.
Lépés 3 Válassza a Tartomány hozzáadása lehetőséget.
Lépés 4 Hajtsa végre a következő műveletek egyikét:

• Válasszon egy tartományt a menüből.

• Válassza az Egyéni tartomány megadása lehetőséget, és adjon meg egy tartományt.

A tartomány lehet például a „cég.hu”.

Lépés 5 Hajtsa végre a következő műveletek egyikét:

• Az Engedélyezés lehetőséggel engedélyezheti, hogy a tartomány felhasználói lássák az Ön állapotát.

• A Letiltás lehetőséggel megakadályozhatja, hogy a tartomány felhasználói lássák az Ön állapotát.

Lépés 6 Válassza a Hozzáadás lehetőséget.
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A kapcsolatlista kezelése

• Kapcsolatok hozzáadása a kapcsolatlistához, oldal 7

• Kapcsolatok törlése a kapcsolatlistából, oldal 8

• A kapcsolatlista megtekintése, oldal 8

• A kapcsolatlista frissítési időközének beállítása, oldal 9

Kapcsolatok hozzáadása a kapcsolatlistához
Miel tt nekilátna

• A rendszergazda állítja be a kapcsolatlistában szereplő kapcsolatok lehetséges számát, amely legfeljebb
100 lehet. Ha tudni szeretné a kapcsolatoknak a telefonon lehetséges számát, forduljon a rendszergazdához.

• Minden kapcsolatnak csak egy másodlagos neve lehet. Ha frissíti egy kapcsolat nevét, a név a Cisco
Unified Personal Communicator kapcsolatlistájában, valamint az összes kapcsolatcsoportban is
megváltozik.

• Külső kapcsolatot úgy adhat a listához, hogy választ egy külső tartományt, vagy beállít egy egyéni
tartományt a szervezeten kívüli felhasználók számára.

• Az azonnali üzenetküldő alkalmazásban a listához hozzáadhat olyan kapcsolatokat is, amelyeknek az
állapotát Ön nem látja, például hozzáadhat olyan személyeket, akiket csak hívni szeretne az alkalmazás
kapcsolatlistájából. Az ilyen típusú kapcsolatok nem láthatók a Felhasználói beállítások felület
kapcsolatlistájában.

A követend  eljárás

Lépés 1 Válassza a Felhasználói beállítások > Kapcsolatok lehetőséget.
Lépés 2 Kattintson az Új hozzáadása lehetőségre.
Lépés 3 Írjon be egy érvényes felhasználóazonosítót a kapcsolathoz.
Lépés 4 Ha a hozzáadni kívánt kapcsolat a szervezeten kívüli, akkor hajtsa végre az alábbi műveleteket:

• Jelölje be a Külső partner jelölőnégyzetet.
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• Válasszon egy külső tartományt a Tartomány menüből.

Lépés 5 (Opcionális) Írjon be becenevet a kapcsolathoz.
Lépés 6 Jelölje be aMegjelenítés a telefonon jelölőnégyzetet a kapcsolatnak a telefonon való megjelenítéséhez.
Lépés 7 Kattintson aMentés lehetőségre.

Hibaelhárítási tippek

• Külső kapcsolatok nem jeleníthetők meg a telefonon. Alapértelmezés szerint a Megjelenítés a telefonon
jelölőnégyzet nincs bejelölve, amikor külső kapcsolatot ad a listához.

Kapcsolatok törlése a kapcsolatlistából
A követend  eljárás

Lépés 1 Válassza a Felhasználói beállítások > Kapcsolatok lehetőséget.
Lépés 2 Válassza a Keresés lehetőséget.
Lépés 3 Hajtsa végre a következő műveletek egyikét:

Végrehajtása:Művelet:

Válassza az Összes kiválasztása lehetőséget.Az összes kapcsolat törlése

Jelölje be a törölni kívánt kapcsolat neve melletti
jelölőnégyzetet.

A kijelölt kapcsolatok törlése

Lépés 4 Válassza a Kijelölt elemek törlése lehetőséget.
Lépés 5 Válassza az OK lehetőséget.

A kapcsolatlista megtekintése
A követend  eljárás

Lépés 1 Válassza a Felhasználói beállítások > Beállítások lehetőséget.
Lépés 2 Válasszon értéket a Kapcsolatszűrés menüben:

• Az összes kapcsolat megtekintéséhez válassza aMinden kapcsolat megjelenítése lehetőséget.

• Ha csak az éppen elérhető kapcsolatokat szeretné megtekinteni, válassza aCsak az online kapcsolatok
megjelenítése lehetőséget.
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Lépés 3 Válassza aMentés lehetőséget.
Lépés 4 Válassza a Felhasználói beállítások > Kapcsolatok lehetőséget.
Lépés 5 A szűrési feltételeknek megfelelő összes kapcsolat megjelenítéséhez a Keresési beállítások csoportban

válassza a Kapcsolat „nem üres” lehetőséget.
Lépés 6 Válassza a Keresés lehetőséget.

A kapcsolatlista frissítési id közének beállítása
Beállíthatja, milyen gyakran frissüljön a kapcsolatlista a telefonon.

A követend  eljárás

Lépés 1 Válassza a Felhasználói beállítások > Beállítások lehetőséget.
Lépés 2 Írjon be egy 7 és 3600 másodperc közötti értéket A telefon kijelzőjének frissítési időköze mezőbe.
Lépés 3 Válassza aMentés lehetőséget.
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A találkozóbeállítások konfigurálása

• Találkozóértesítések beállítása, oldal 11

Találkozóértesítések beállítása
Ha a szervezet Microsoft Exchange Server rendszert használ, a Cisco IP Phone Messenger lehetővé teszi,
hogy értesítéseket kapjon a találkozóiról a Cisco Unified IP-telefonra, valamint hogy a naptárában lévő
találkozók állapotának megfelelően változzon a Cisco IP Phone Messenger programban a jelenléti állapota.

Ha a szervezetben használják a Cisco Unified MeetingPlace szolgáltatást, beállíthatja a szolgáltatást úgy,
hogy közvetlenül csatlakoztassa Önt a kiválasztott találkozókhoz, és ne kelljen megadnia a találkozók
azonosítóját. Mivel közvetlenül a telefonjáról tekintheti meg a napi találkozóit, illetve vehet részt rajtuk, nem
kell megnyitnia a számítógépen az asztali naptárszoftvert.

A követend  eljárás

Lépés 1 Válassza a Felhasználói beállítások >Beállítások lehetőséget.
Lépés 2 Válassza a Találkozóértesítések engedélyezése lehetőséget.
Lépés 3 Az alábbi lépésekkel állíthatja be a Cisco Unified MeetingPlace szolgáltatást úgy, hogy közvetlenül

csatlakoztassa Önt a kiválasztott találkozókhoz:
a) Írja be a felhasználóazonosítóját aMeetingPlace azonosító mezőbe.
b) Ezután írja be a jelszót aMeetingPlace jelszómezőbe, majd írja be aMeetingPlace jelszó megerősítése

mezőbe is.

Lépés 4 Válasszon egy értéket a Naptárinformációk hozzáadása a jelenléti állapothoz menüben:

• Válassza a Be értéket, ha azt szeretné, hogy a naptári adatok befolyásolják a jelenléti állapotát.

• Válassza a Ki értéket, ha azt szeretné, hogy a naptári adatok ne befolyásolják a jelenléti állapotát.

Lépés 5 Kattintson aMentés lehetőségre.

Hibaelhárítási tippek
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Ha a felhasználóneve szóközt tartalmaz, a Microsoft Exchange Server rendszerrel való integrálás nem fog
működni, és nem fog értesítéseket kapni a találkozókról a Cisco Unified IP-telefonra. Kérje a rendszergazdától,
hogy törölje a szóközöket a felhasználóazonosítójából.
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F E J E Z E T  5
Az üzenetbeállítások konfigurálása

• A beérkező üzenetekről való értesítés beállítása, oldal 13

• Szórt üzenet küldése, oldal 13

• Személyes válaszüzenetek létrehozása, oldal 14

• Kijelentkezés a Cisco IP Phone Messenger programból, oldal 14

A beérkez  üzenetekr l való értesítés beállítása
A Cisco IP Phone Messenger lehetővé teszi, hogy azonnali üzeneteket küldjön és fogadjon olyan
felhasználóknak/felhasználóktól, akik érvényes felhasználóazonosítóval vagy mellékkel rendelkeznek a
szervezeten belül. A Cisco IP Phone Messenger Felhasználói beállítások felületén konfigurálhatja a Cisco
Unified Presence bizonyos üzenetbeállításait.
Beállíthatja, hogy a telefon csengjen, amikor üzenet érkezik.

A követend  eljárás

Lépés 1 Válassza a Felhasználói beállítások > Beállítások lehetőséget.
Lépés 2 Válasszon értéket a Hangjelzés menüben:

• Be – a beérkező üzenetekről való értesítés bekapcsolása

• Ki – a beérkező üzenetekről való értesítés kikapcsolása

Lépés 3 Kattintson aMentés lehetőségre.

Szórt üzenet küldése
Elküldhet egy rövid (legfeljebb 150 karakteres) üzenetet néhány, vagy a kapcsolatlistában szereplő összes
kapcsolatának.
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A követend  eljárás

Lépés 1 Válassza a Felhasználói beállítások > Szórt üzenetek lehetőséget.
Lépés 2 Válassza a Keresés lehetőséget.
Lépés 3 Hajtsa végre a következő műveletek egyikét:

• Jelölje be azokat a kapcsolatokat, akiknek el szeretné küldeni az üzenetet.

• Ha az összes kapcsolatnak el kívánja küldeni az üzenetet, kattintson az Összes kiválasztása gombra.

Lépés 4 Írja be az üzenetet az Üzenet mezőbe.
Lépés 5 Kattintson a Szórás gombra.
Lépés 6 Kattintson az OK gombra.

Személyes válaszüzenetek létrehozása
Létrehozhat személyes válaszüzeneteket. Ezekkel az üzenetekkel időt takaríthat meg, mivel nem kell minden
üzenetküldés alkalmával begépelnie az egyéni szöveges üzenetet. Legfeljebb 15 személyes üzenetet hozhat
létre, és a rendszergazda létrehozhat további 10-et. Az Ön személyes válaszüzenetei mindig a rendszergazda
által létrehozottak után jelennek meg.

Legfeljebb 15 új személyes válaszüzenetet hozhat létre, és mindegyik legfeljebb 255 karakterből állhat.

A követend  eljárás

Lépés 1 Válassza a Felhasználói beállítások > Válaszüzenetek lehetőséget.
Lépés 2 Kattintson az Új hozzáadása lehetőségre.
Lépés 3 Írja be az üzenetet a Válaszüzenet szövege mezőbe.
Lépés 4 Kattintson aMentés lehetőségre.
Lépés 5 A fel és a le nyíllal állítsa be a személyes üzenetek sorrendjét.
Lépés 6 Kattintson aMentés lehetőségre.

Hibaelhárítási tippek

Személyes üzenet törléséhez kattintson az üzenetre, és válassza a Törlés parancsot.

Kijelentkezés a Cisco IP Phone Messenger programból
A Cisco IP Phone Messenger programból a Cisco Unified Presence Felhasználói beállítások felületén
jelentkezhet ki.

Ha a telefon nem az Öné, például másokkal osztozik rajta, akkor hasznos lehet, ha a telefon a nagyobb biztonság
érdekében automatikusan kijelentkezteti a Cisco UP PhoneMessenger szolgáltatásból. Amunkamenet-időzítő
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itt leírt módon való beállításával elérheti, hogy a telefon kijelentkeztesse Önt a Cisco IP Phone Messenger
programból, amikor a munkamenet-időzítő lejár.

A követend  eljárás

Lépés 1 Válassza a Felhasználói beállítások >Beállítások lehetőséget.
Lépés 2 Kattintson a Kijelentkezés gombra az IPPM-beállítások ablaktáblán.

AKijelentkezés gomb csak akkor jelenikmeg, ha be van jelentkezve a Cisco IP PhoneMessenger alkalmazásba.

Lépés 3 Kattintson az OK gombra.
Lépés 4 A Cisco IP Phone Messenger munkamenet-időzítőjének beállításához írjon egy 1 és 9999 perc közötti értéket

aMunkamenet várakozási ideje mezőbe.
Lépés 5 Válassza aMentés lehetőséget.
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F E J E Z E T  6
A Cisco Unified Presence Felhasználói
beállítások felületével kapcsolatos hibák
elhárítása

• Nem lehet bejelentkezi a Felhasználói beállítások felületre, oldal 17

• Bejelentkeztem, de nem érhetők el a beállítások, oldal 17

• A rendszer automatikusan kijelentkeztetett a Felhasználói beállítások felületről, oldal 18

Nem lehet bejelentkezi a Felhasználói beállítások felületre
Probléma  A megfelelő Felhasználói beállítások weboldalt nyitottam meg, de nem tudok bejelentkezni a
felhasználói nevemmel és a jelszavammal.

Megoldás  Forduljon a rendszergazdához, és ellenőrizze, hogy amegfelelő hivatkozást használja-e aFelhasználói
beállítások weboldalakhoz, valamint hogy a megfelelő felhasználónevet és jelszót adta-e meg. Azt is
ellenőrizze, hogy licenccel rendelkező felhasználóként van-e regisztrálva, valamint hogy kapott-e elérést a
Felhasználói beállítások weboldalakhoz.

Bejelentkeztem, de nem érhet k el a beállítások
Probléma  Bejelentkeztem a Felhasználói beállításokweboldalra, de nem látom az itt említett Cisco IP Phone
Messenger-beállításokat.

Megoldás  Forduljon a rendszergazdához, és ellenőrizze, hogy a Cisco IP Phone Messenger Felhasználói
beállítások weboldalait nyitotta-e meg. Azt is ellenőrizze, hogy elérheti-e a Cisco IP Phone Messenger
funkcióit. Ha nincs engedélyezve az Ön esetében ezeknek a funkcióknak az elérése, akkor nem jelennek meg
a Felhasználói beállítások weboldalakon.
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A rendszer automatikusan kijelentkeztetett a Felhasználói
beállítások felületr l

Probléma  Újra meg kell adnom a felhasználónevemet és a jelszavamat a Felhasználói beállítások felület
eléréséhez.

Megoldás  A nagyobb biztonság érdekében a Felhasználói beállítások weboldalak 30 perc tétlenség után
automatikusan kijelentkeztetik a felhasználót.
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F E J E Z E T  7
A Kisegít  lehet ségek elérésének módja

• Az ablakban lévő ikonok elérése , oldal 19

• Az ablakban lévő gombok elérése , oldal 19

Az ablakban lév  ikonok elérése
ACisco Unified Presence Felhasználói beállítások felülete lehetővé teszi, hogy az ablak ikonjaihoz egér nélkül
is hozzáférjen. A kívánt műveletet az ablakban bárhonnan elvégezheti, így nem kell több mezőn átgörgetnie
vagy átlapoznia.

A Cisco Unified Presence számos ablaka tartalmaz ikonokat az ablak tetején; például egy lemez ikont aMentés
parancshoz vagy egy plusz (+) jelet a Hozzáadás parancshoz stb.

A követend  eljárás

Lépés 1 Nyomja le az Alt billentyűt, nyomja le az 1 billentyűt, majd nyomja meg a Tab billentyűt.
Lépés 2 A kurzor balról az első ikonra áll. A Tab billentyű újbóli megnyomásával léphet a következő ikonra.
Lépés 3 Az adott ikon funkcióját az Enter billentyű megnyomásával aktiválhatja.

Az ablakban lév  gombok elérése
A Cisco Unified Presence Felhasználói beállítások felülete lehetővé teszi, hogy az ablak gombjaihoz egér
nélkül is hozzáférjen. A kívánt műveletet az ablakban bárhonnan elvégezheti, így nem kell több mezőn
átgörgetnie vagy átlapoznia.

A Cisco Unified Presence számos ablaka tartalmaz gombokat az ablak alsó részén; például egyMentés gombot,
egy Hozzáadás gombot stb.
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A követend  eljárás

Lépés 1 Nyomja le az Alt billentyűt, nyomja le az 2 billentyűt, majd nyomja meg a Tab billentyűt.
Lépés 2 A kurzor balról az első gombra áll. A Tab billentyű újbóli megnyomásával léphet a következő gombra.
Lépés 3 Az adott gomb funkcióját az Enter billentyű megnyomásával aktiválhatja.
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