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R O Z D Z I A Ł 1
Pierwsze kroki z interfejsem opcji użytkownika
programu Cisco Unified Presence

• Obsługiwane przeglądarki , strona 1

• Logowanie do opcji użytkownika programu Cisco Unified Presence , strona 1

Obsługiwane przeglądarki
Interfejs Opcje użytkownika programu Cisco Unified Presence obsługuje następujące przeglądarki:

• Microsoft Internet Explorer 7

• Microsoft Internet Explorer 8

• Firefox 3.x

Tematy pokrewne

• Logowanie do opcji użytkownika programu Cisco Unified Presence , strona 1

Logowanie do opcji użytkownika programu Cisco Unified
Presence

Na samym początku

Interfejs opcji użytkownika programu Cisco Unified Presence służy do dostosowywania ustawień, tworzenia
osobistychwiadomości odpowiedzi, porządkowania kontaktów orazwysyłania wiadomości rozgłoszeniowych.

• Należy uzyskać następujące informacje od administratora:

◦Adres URL interfejsu opcji użytkownika programu Cisco Unified Presence

◦Nazwa użytkownika i hasło do interfejsu opcji użytkownika programu Cisco Unified Presence

• Należy się upewnić, że używana jest obsługiwana przeglądarka.
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Procedura

Krok 1 Otwórz obsługiwaną przeglądarkęWWW na komputerze.
Krok 2 Wprowadź adres URL interfejsu opcji użytkownika programu Cisco Unified Presence w formacie podobnym

do następującego: http://<serwer CUPS>/cupuser.
Krok 3 Wprowadź nazwę użytkownika interfejsu opcji użytkownika programu Cisco Unified Presence.
Krok 4 Wprowadź hasło do interfejsu opcji użytkownika programuCiscoUnified Presence podane przez administratora

systemu.
Krok 5 Wybierz opcję Zaloguj.

Aby wylogować się z interfejsu opcji użytkownika, należy wybrać opcjęWyloguj w prawym górnym rogu
okna Opcje użytkownika. W celu zwiększenia bezpieczeństwa po 30 minutach braku aktywności następuje
automatyczne wylogowanie z opcji użytkownika.

Tematy pokrewne

• Obsługiwane przeglądarki , strona 1
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R O Z D Z I A Ł 2
Konfigurowanie zasad prywatności

• Wybieranie domyślnej zasady prywatności, strona 3

• Dodawanie użytkowników wewnętrznych do listy kontaktów dozwolonych lub blokowanych, strona
4

• Dodawanie użytkowników zewnętrznych do listy kontaktów dozwolonych lub blokowanych, strona
5

• Dodawanie domen zewnętrznych do listy dozwolonych lub blokowanych, strona 5

Wybieranie domyślnej zasady prywatności
Zasady prywatności pozwalają na określenie, które osoby mogąwidzieć dostępność użytkownika i wysyłać
do niego wiadomości błyskawiczne. Zasady prywatności umożliwiają blokowanie i dopuszczanie
użytkowników. Blokowane osoby nie widzą dostępności użytkownika i nie mogą wysyłać do niego
wiadomości błyskawicznych. Blokowane osoby zawsze widzą stan użytkownika jako niedostępny. Osoby
dopuszczone widzą dostępność użytkownika i mają możliwość wysyłania do niego wiadomości
błyskawicznych.
Można blokować i dopuszczać użytkowników wewnętrznych i zewnętrznych. Użytkownicy wewnętrzni to
użytkownicy należący do domeny lokalnej, zwykle do firmy lub organizacji. Użytkownicy zewnętrzni to
użytkownicy należący do domeny zewnętrznej.

Procedura

Krok 1 Wybierz kolejno opcje Opcje użytkownika > Zasady prywatności.
Krok 2 Wybierz kartę Domyślne ustawienia reguł.
Krok 3 Wybierz jedną z następujących opcji:
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CzynnośćAby...

1 Wybierz opcję Zezwalaj wszystkim
użytkownikom z wyjątkiem jednoznacznie
zablokowanych.

2 Dodaj użytkowników zewnętrznych do listy
kontaktów dopuszczonych, postępując według
procedury opisanej w niniejszym module.

3 (Opcjonalnie) Dodaj użytkownikówwewnętrznych
i zewnętrznych do listy kontaktów blokowanych,
postępując według procedury opisanej w
niniejszym module.

Zezwolić użytkownikom na wyświetlanie
dostępności i wysyłaniewiadomości błyskawicznych
za wyjątkiem użytkowników dodanych do listy
kontaktów blokowanych.

Po zastosowaniu tej zasady użytkownicy
zewnętrzni nie będą widzieć Twojej
dostępności. Aby użytkownicy
zewnętrzni mogli widzieć dostępność,
nadal konieczne będzie ich dodanie do
listy kontaktów dopuszczonych.

Uwaga

1 Wybierz opcjęBlokuj wszystkich użytkowników
z wyjątkiem jednoznacznie dopuszczonych.

2 (Opcjonalnie) Dodaj użytkownikówwewnętrznych
i zewnętrznych do listy kontaktów dopuszczonych,
postępując według procedury opisanej w
niniejszym module.

Zablokowaćwszystkim użytkownikom, zwyjątkiem
użytkowników dodanych do listy kontaktów
dopuszczonych, możliwość wyświetlania Twojej
dostępności i wysyłania wiadomości
błyskawicznych.

Dodawanie użytkowników wewnętrznych do listy kontaktów
dozwolonych lub blokowanych

Na samym początku

Wybierz domyślną zasadę prywatności.

Procedura

Krok 1 Wybierz kolejno opcje Opcje użytkownika > Zasady prywatności.
Krok 2 (Opcjonalne) Wybierz kartę Użytkownicy wewnętrzni.

W zależności odwybranej domyślnej zasady prywatności dostępna do edycji jest lista kontaktów dozwolonych
lub blokowanych.

Krok 3 Dodaj wybranych użytkowników wewnętrznych do listy dozwolonych lub blokowanych:
Krok 4 Wybierz opcję Dodaj użytkownika.
Krok 5 Wprowadź prawidłowy identyfikator użytkownika.
Krok 6 Wybierz opcję Zapisz.
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Dodawanie użytkowników zewnętrznych do listy kontaktów
dozwolonych lub blokowanych

Na samym początku

Wybierz domyślną zasadę prywatności.

Procedura

Krok 1 Wybierz kolejno opcje Opcje użytkownika > Zasady prywatności.
Krok 2 (Opcjonalne) Wybierz kartę Użytkownicy zewnętrzni.
Krok 3 Wybierz opcję Dodaj użytkownika.
Krok 4 Wprowadź identyfikator użytkownika zewnętrznego.
Krok 5 Wykonaj jedną z następujących operacji:

• Z menu wybierz domenę dla użytkownika.

•Wybierz opcjęWprowadź nazwę niestandardowej domeny i wprowadź domenę dla użytkownika.

Przykładową domeną jest domena „mycompany.com”.

Krok 6 Wykonaj jedną z następujących operacji:

•Wybierz opcję Zezwól, aby użytkownik mógł widzieć Twoją dostępność.

•Wybierz opcję Blokuj, aby użytkownik nie mógł widzieć Twojej dostępności.

Krok 7 Wybierz opcję Dodaj.

Dodawanie domen zewnętrznych do listy dozwolonych lub
blokowanych

Na samym początku

Możliwe jest dopuszczenie lub blokowanie całej domeny. Jeśli domena zostanie zablokowana, blokowane
są wszystkie żądania wyświetlenia dostępności użytkowników z tej domeny, chyba że zostali oni dodani
do listy użytkowników dozwolonych.
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Procedura

Krok 1 Wybierz kolejno opcje Opcje użytkownika > Zasady prywatności.
Krok 2 (Opcjonalne) Wybierz kartę Użytkownicy zewnętrzni.
Krok 3 Wybierz opcję Dodaj domenę.
Krok 4 Wykonaj jedną z następujących operacji:

•Wybierz domenę z menu.

•Wybierz opcjęWprowadź nazwę niestandardowej domeny i wprowadź domenę.

Przykładową domeną jest domena „mycompany.com”.

Krok 5 Wykonaj jedną z następujących operacji:

•Wybierz opcję Zezwól, aby zezwolić użytkownikom z tej domeny na wyświetlanie dostępności.

•Wybierz opcję Blokuj, aby zablokować użytkownikom z tej domeny wyświetlanie dostępności.

Krok 6 Wybierz opcję Dodaj.
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R O Z D Z I A Ł 3
Porządkowanie listy kontaktów

• Dodawanie kontaktów do listy kontaktów, strona 7

• Usuwanie kontaktów z listy kontaktów, strona 8

• Wyświetlanie listy kontaktów, strona 8

• Konfigurowanie odświeżania listy kontaktów, strona 9

Dodawanie kontaktów do listy kontaktów
Na samym początku

• Liczbę możliwych kontaktów na liście ustala administrator systemu. Maksymalna liczba kontaktów
wynosi 100. Skontaktuj się z administratorem systemu, aby sprawdzić limit liczby kontaktów w swoim
telefonie.

• Każdy kontakt może mieć tylko jedną nazwę alternatywną. Jeśli nazwa kontaktu zostanie zmieniona,
jest ona aktualizowana na liście kontaktów programu Cisco Unified Personal Communicator i we
wszystkich grupach kontaktów.

• Kontakt zewnętrzny można dodać, wybierając domenę zewnętrzną lub konfigurując niestandardową
domenę dla użytkowników spoza organizacji.

•W aplikacji służącej do obsługi wiadomości błyskawicznych można dodawać kontakty, których stan
dostępności nie jest widoczny, na przykład można dodawać osoby, aby dzwonić do nich z poziomu
listy kontaktów aplikacji. Te typy kontaktów nie są widoczne na liście kontaktów w interfejsie Opcje
użytkownika.

Procedura

Krok 1 Wybierz opcje Opcje użytkownika > Kontakty.
Krok 2 Kliknij opcję Dodaj nowy.
Krok 3 Wprowadź prawidłowy identyfikator użytkownika dla kontaktu.
Krok 4 Jeśli dodawany kontakt jest kontaktem zewnętrznym dla organizacji, wykonaj następujące operacje:
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Zaznacz opcję Kontakt zewnętrzny.•

• Z menu Domena wybierz domenę zewnętrzną.

Krok 5 (Opcjonalne) Wprowadź pseudonim dla kontaktu.
Krok 6 Zaznacz opcjęWyświetlaj w telefonie, aby kontakt był wyświetlany w telefonie.
Krok 7 Kliknij przycisk Zapisz.

Wskazówki dotyczące rozwiązywania problemów

• Kontakty zewnętrzne nie są wyświetlane w telefonie. Domyślnie podczas dodawania kontaktu
zewnętrznego pole wyboru Wyświetlaj w telefonie jest automatycznie zablokowane.

Usuwanie kontaktów z listy kontaktów
Procedura

Krok 1 Wybierz opcje Opcje użytkownika > Kontakty.
Krok 2 Wybierz opcję Znajdź.
Krok 3 Wykonaj jedną z następujących operacji:

Czynność:Aby...

Wybierz opcję Zaznacz wszystko.Usunąć wszystkie kontakty.

Zaznacz pole obok nazwy kontaktu, który chcesz usunąć.Usunąć wybrane kontakty.

Krok 4 Wybierz opcję Usuń zaznaczone.
Krok 5 Wybierz opcję OK.

Wyświetlanie listy kontaktów
Procedura

Krok 1 Wybierz opcje Opcje użytkownika > Preferencje.
Krok 2 Wybierz wartość z menu Filtrowanie kontaktów:

• Aby wyświetlić wszystkie kontakty, wybierz opcjęWyświetl wszystkie kontakty.

• Aby wyświetlić kontakty, które są aktualnie dostępne, wybierz opcjęWyświetl tylko kontakty w
trybie online.
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Krok 3 Wybierz opcję Zapisz.
Krok 4 Wybierz opcje Opcje użytkownika > Kontakty.
Krok 5 W polu Opcje wyszukiwania wybierz opcję Kontakt „nie jest pusta”, aby wyświetlić wszystkie kontakty

spełniające warunki filtru.
Krok 6 Wybierz opcję Znajdź.

Konfigurowanie odświeżania listy kontaktów
Możliwe jest zmodyfikowanie częstotliwości odświeżania listy kontaktów w telefonie.

Procedura

Krok 1 Wybierz opcje Opcje użytkownika > Preferencje.
Krok 2 W polu Odstęp czasu odświeżania wyświetlacza telefonu wprowadź wartość od 7 do 3600 (sekundy).
Krok 3 Wybierz opcję Zapisz.
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R O Z D Z I A Ł 4
Konfigurowanie ustawień spotkań

• Konfigurowanie powiadomień o spotkaniach, strona 11

Konfigurowanie powiadomień o spotkaniach
Jeśli w firmie jest używany serwer Microsoft Exchange, usługa Cisco IP Phone Messenger umożliwia odbiór
powiadomień o spotkaniach na telefonie Cisco Unified IP i powiązanie stanu spotkańwkalendarzu ze stanem
dostępności w usłudze Cisco IP Phone Messenger.

Jeśli w firmie jest wykorzystywany program Cisco Unified MeetingPlace, można go skonfigurować tak, aby
łączył się bezpośrednio z wybranymi spotkaniami bez konieczności wprowadzania identyfikatorów spotkań.
Dzięki możliwości przeglądania dziennych spotkań i włączania się do nich bezpośrednio z poziomu telefonu
nie ma konieczności otwierania oprogramowania kalendarza na komputerze.

Procedura

Krok 1 Wybierz opcje Opcje użytkownika > Preferencje.
Krok 2 Wybierz opcjęWłącz powiadomienia o spotkaniach.
Krok 3 Wykonaj następujące czynności, aby skonfigurować program Cisco Unified MeetingPlace tak, aby łączył

się bezpośrednio z wybranymi spotkaniami:
a) W poluMiejsce spotkania— Identyfikator użytkownika wprowadź swój identyfikator.
b) Wprowadź hasło w poluMiejsce spotkania—Hasło i wprowadź je ponownie w poluMiejsce spotkania

— Potwierdź hasło.

Krok 4 Wybierz wartość dla menu Dołącz informacje z kalendarza do mojego stanu obecności:

•Wybierz wartośćWłączone, aby umieścić w kalendarzu informacje o stanie dostępności.

•Wybierz wartośćWyłączone, aby nie umieszczać w kalendarzu informacji o stanie dostępności.

Krok 5 Kliknij przycisk Zapisz.

Wskazówki dotyczące rozwiązywania problemów
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Jeśli w identyfikatorze użytkownika występuje spacja, integracja z serweremMicrosoft Exchange nie będzie
funkcjonowała i nie będzie można odbierać powiadomień o spotkaniach na telefonie Cisco Unified IP. W
celu usunięcia spacji z identyfikatora użytkownika należy skontaktować się z administratorem systemu.
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R O Z D Z I A Ł 5
Konfigurowanie ustawień wiadomości

• Konfigurowanie alertu o wiadomości przychodzącej, strona 13

• Wysyłanie wiadomości rogłoszeniowej, strona 13

• Tworzenie osobistych wiadomości odpowiedzi, strona 14

• Wylogowywanie z usługi Cisco IP Phone Messenger, strona 14

Konfigurowanie alertu o wiadomości przychodzącej
Usługa Cisco IP Phone Messenger umożliwia wysyłanie i odbieranie wiadomości błyskawicznych od
użytkowników w organizacji posiadających prawidłowy identyfikator użytkownika lub numer wewnętrzny.
Niektóre ustawienia wiadomości dla usługi Cisco IP Phone Messenger można skonfigurować w interfejsie
Opcje użytkownika programu Cisco Unified Presence.
W telefonie można skonfigurować sygnalizację dźwiękową nadejścia wiadomości.

Procedura

Krok 1 Wybierz opcje Opcje użytkownika > Preferencje.
Krok 2 Wybierz wartość z menu Odtwarzaj powiadomienie dźwiękowe:

•Wybierz opcjęWłączone— aby włączyć alert o wiadomości przychodzącej.

•Wybierz opcjęWyłączone— aby wyłączyć alert o wiadomości przychodzącej.

Krok 3 Kliknij przycisk Zapisz.

Wysyłanie wiadomości rogłoszeniowej
Istnieje możliwośćwysłania krótkiej wiadomości (do 150 znaków) do wybranych lub wszystkich kontaktów
na liście kontaktów.
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Procedura

Krok 1 Wybierz opcje Opcje użytkownika >Wiadomości rozgłoszeniowe.
Krok 2 Wybierz opcję Znajdź.
Krok 3 Wykonaj jedną z następujących operacji:

• Zaznacz kontakty, do których chcesz wysłać wiadomość.

• Kliknij opcję Zaznacz wszystko, aby wysłać wiadomość do wszystkich kontaktów.

Krok 4 Wprowadź wiadomość w poluWiadomość.
Krok 5 Kliknij opcję Rozgłaszanie.
Krok 6 Kliknij przycisk OK.

Tworzenie osobistych wiadomości odpowiedzi
Możliwe jest tworzenie osobistych wiadomości odpowiedzi. Dzięki nimmożna zaoszczędzić czas potrzebny
na wprowadzenie nowej wiadomości tekstowej przed każdym jej wysłaniem. Użytkownik może utworzyć
maksymalnie 15 takich wiadomości, a administrator systemu— 10 dodatkowych. Osobiste wiadomości
odpowiedzi są zawsze wyświetlane za wiadomościami utworzonymi przez administratora.
Można utworzyć maksymalnie 15 nowych osobistych wiadomości odpowiedzi; każda z nich może mieć
długość do 255 znaków.

Procedura

Krok 1 Wybierz opcje Opcje użytkownika >Wiadomości odpowiedzi.
Krok 2 Kliknij opcję Dodaj nową.
Krok 3 Wprowadź wiadomość w polu Tekst wiadomości odpowiedzi.
Krok 4 Kliknij przycisk Zapisz.
Krok 5 Klikając strzałki w górę i w dół, zmień kolejność wiadomości osobistych.
Krok 6 Kliknij przycisk Zapisz.

Wskazówki dotyczące rozwiązywania problemów

Aby usunąć osobistą wiadomość odpowiedzi, kliknij ją i wybierz opcję Usuń.

Wylogowywanie z usługi Cisco IP Phone Messenger
Z usługi Cisco IP PhoneMessenger można sięwylogować z poziomu interfejsu opcji użytkownika programu
Cisco Unified Presence.
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Jeśli telefon nie został przypisany do użytkownika, na przykład jest używany także przez inne osoby, w celu
zwiększenia bezpieczeństwa można ustawić jego automatyczne wylogowywanie z usługi Cisco IP Phone
Messenger. Należy skonfigurować zegar sesji w opisany tutaj sposób, aby telefon wylogowywał użytkownika
z usługi Cisco IP Phone Messenger po upływie czasu sesji.

Procedura

Krok 1 Wybierz opcje Opcje użytkownika > Preferencje.
Krok 2 Kliknij opcjęWylogowanie w okienku ustawień usługi IPPM.

Przycisk wylogowywania jest wyświetlany tylko wtedy, gdy użytkownik jest zalogowany w usłudze Cisco IP
Phone Messenger.

Krok 3 Kliknij przycisk OK.
Krok 4 Aby ustawić na telefonie zegar sesji dla usługi Cisco IP Phone Messenger, w polu Czas nieaktywności sesji

wprowadź wartość z zakresu od 1 do 9999 (minuty).
Krok 5 Wybierz opcję Zapisz.
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R O Z D Z I A Ł 6
Rozwiązywanie problemów z interfejsem opcji
użytkownika programu Cisco Unified Presence

• Nie mogę zalogować się w interfejsie opcji użytkownika, strona 17

• Po zalogowaniu się nie mam dostępu do opcji, strona 17

• Automatyczne wylogowywanie z interfejsu opcji użytkownika, strona 18

Nie mogę zalogować się w interfejsie opcji użytkownika
Problem  Otwieram prawidłową stronęWWW Opcje użytkownika, ale nie mogę się zalogować z użyciem
swojej nazwy użytkownika i swojego hasła.
Rozwiązanie  Skontaktuj się z administratorem systemu, aby sprawdzić, czy używasz prawidłowego łącza do
stronyWWWOpcje użytkownika, i czy wprowadzasz prawidłową nazwę użytkownika i prawidłowe hasło.
Sprawdź też, czy jesteś zarejestrowanym licencjonowanym użytkownikiem, i czy masz przydzielony dostęp
do stron WWW Opcje użytkownika.

Po zalogowaniu się nie mam dostępu do opcji
Problem  Po zalogowaniu się na stronie WWW Opcje użytkownika nie widzę opisanych tutaj opcji usługi
Cisco IP Phone Messenger.

Rozwiązanie  Skontaktuj się z administratorem systemu, aby sprawdzić, czy uzyskujesz dostęp do stronWWW
Opcje użytkownika usługi Cisco IP Phone Messenger. Sprawdź też, czy masz skonfigurowany dostęp do
funkcji usługi IP Phone Messenger. Jeśli nie masz skonfigurowanego dostępu do tych funkcji, nie będą one
wyświetlane na stronach WWW Opcje użytkownika.
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Automatyczne wylogowywanie z interfejsu opcji użytkownika
Problem  Aby uzyskać dostęp do interfejsu opcji użytkownika muszę ponownie wprowadzać nazwę
użytkownika i hasło.
Rozwiązanie  W celu zwiększenia bezpieczeństwa po 30 minutach braku aktywności następuje automatyczne
wylogowanie ze stron WWW opcji użytkownika.
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R O Z D Z I A Ł 7
Jak uzyskać dostęp do opcji ułatwień dostępu

• Uzyskiwanie dostępu do ikon w oknie , strona 19

• Uzyskiwanie dostępu do przycisków w oknie , strona 19

Uzyskiwanie dostępu do ikon w oknie
W opcjach użytkownika programu Cisco Unified Presence można uzyskiwać dostęp do ikon w oknie bez
używania myszy. Procedurę można wykonać w dowolnej części okna, nie ma więc potrzeby przewijania
lub przechodzenia przez różne pola.
Wiele okien programu Cisco Unified Presence ma ikony w górnej części. Na przykład ikona dysku dla
polecenia Zapisz, ikona znaku plus (+) dla opcji Dodaj itd.

Procedura

Krok 1 Naciśnij klawisz Alt, naciśnij klawisz 1, a następnie naciśnij klawisz Tab.
Krok 2 Kursor podświetli pierwszą ikonę z lewej strony. Naciśnij klawisz Tab ponownie, aby przejść do następnej

ikony.
Krok 3 Naciśnij klawisz Enter, aby wywołać funkcję ikony.

Uzyskiwanie dostępu do przycisków w oknie
W opcjach użytkownika programu Cisco Unified Presence można uzyskiwać dostęp do ikon w oknie bez
używania myszy. Procedurę można wykonać w dowolnej części okna, nie ma więc potrzeby przewijania
lub przechodzenia przez różne pola.
Wiele okien programu Cisco Unified Presence ma w dolnej części przyciski. Na przykład przycisk dla opcji
Zapisz, przycisk dla opcji Dodaj itd.
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Procedura

Krok 1 Naciśnij klawisz Alt, naciśnij klawisz 2, a następnie naciśnij klawisz Tab.
Krok 2 Kursor podświetli pierwszy przycisk z lewej strony. Naciśnij klawisz Tab ponownie, aby przejść do następnego

przycisku.
Krok 3 Naciśnij klawisz Enter, aby wywołać funkcję przycisku.
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