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C A P I T O L U L  1
No iuni introductive despre interfa a Op iuni
utilizator Cisco Unified Presence

• Browsere acceptate , pagina 1

• Conectarea la Opţiuni utilizator Cisco Unified Presence, pagina 1

Browsere acceptate
Interfaţa Opţiuni utilizator Cisco Unified Presence acceptă următoarele browsere:

• Microsoft Internet Explorer 7

• Microsoft Internet Explorer 8

• Firefox 3.x

Subiecte corelate

• Conectarea la Opţiuni utilizator Cisco Unified Presence, pagina 1

Conectarea la Op iuni utilizator Cisco Unified Presence
Înainte de a începe

Utilizaţi interfaţa Opţiuni utilizator Cisco Unified Presence pentru particularizarea setărilor, crearea mesajelor
personale de răspuns, organizarea contactelor şi trimiterea mesajelor difuzate.

• Obţineţi următoarele informaţii de la administratorul de sistem:

◦ o adresă URL pentru Opţiuni utilizator Cisco Unified Presence;

◦ numele de utilizator şi parola pentru Opţiuni utilizator Cisco Unified Presence.

• Asiguraţi-vă că utilizaţi un browser acceptat.
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Procedur 

Pas 1 Deschideţi un browser web acceptat pe computerul dvs.
Pas 2 Introduceţi adresa URL pentru Opţiuni utilizator Cisco Unified Presence, similară cu: http://<server

CUPS>/utilizatorcup.
Pas 3 Introduceţi numele de utilizator pentru Opţiuni utilizator Cisco Unified Presence.
Pas 4 Introduceţi parola pentru Opţiuni utilizator Cisco Unified Presence, furnizată de către administratorul de

sistem.
Pas 5 Selectaţi Login.

Pentru a vă deconecta de la interfaţa Opţiuni utilizator, selectaţi Logout în colţul din dreapta-sus al ferestrei
Opţiuni utilizator. În scopul asigurării securităţii, veţi fi deconectat automat de la Opţiuni utilizator după
treizeci de minute de inactivitate.

Subiecte corelate

• Browsere acceptate , pagina 1
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C A P I T O L U L  2
Configurarea politicilor de confiden ialitate

• Selectarea politicii implicite de confidenţialitate, pagina 3

• Adăugarea utilizatorilor interni în listele de contacte permise sau blocate, pagina 4

• Adăugarea utilizatorilor externi în listele de contacte permise sau blocate, pagina 5

• Adăugarea domeniilor externe în listele Permis sau Blocat, pagina 5

Selectarea politicii implicite de confiden ialitate
Politicile de confidenţialitate vă permit să determinaţi care utilizatori vă pot vedea disponibilitatea şi vă pot
trimite mesaje instantanee (IM). Utilizaţi politici de confidenţialitate pentru a bloca sau pentru a permite
utilizatori. Utilizatorii pe care îi blocaţi nu vă pot vedea disponibilitatea şi nu vă pot trimite mesaje instantanee.
Utilizatorii pe care îi blocaţi vă vor vedea întotdeauna starea ca indisponibil. Utilizatorii pe care îi permiteţi
vă pot vedea disponibilitatea şi vă pot trimite mesaje instantanee.

Puteţi bloca şi puteţi permite utilizatori interni sau externi. Utilizatorii interni sunt cei care aparţin domeniului
local, de regulă firma sau organizaţia dvs. Utilizatorii externi sunt cei care aparţin de un domeniu extern.

Procedur 

Pas 1 Selectaţi Opţiuni utilizator > Politici de confidenţialitate.
Pas 2 Selectaţi fila Setări politică implicită.
Pas 3 Selectaţi una din aceste opţiuni:
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Procedaţi astfelDacă doriţi să...

1 Selectaţi Se permite tuturor utilizatorilor, cu
excepţia celor blocaţi explicit.

2 Adăugaţi utilizatori externi la lista de contacte
permise, urmând procedura descrisă în acest
modul.

3 (Opţional) Adăugaţi utilizatori interni şi externi
în listele de contacte blocate, urmând procedurile
descrise în acest modul.

Le permiteţi tuturor utilizatorilor să vă vadă
disponibilitatea şi să vă trimită mesaje instantanee, cu
excepţia utilizatorilor pe care îi adăugaţi în listele de
utilizatori blocaţi.

Notă: Această politică nu le va permite
utilizatorilor externi să vă vadă
disponibilitatea. Va fi nevoie să adăugaţi
utilizatori externi în lista de contacte permise
pentru a le permite să vă vadă disponibilitatea.

Not 

1 Selectaţi Blocarea tuturor utilizatorilor, cu
excepţia celor cu permisiune explicită.

2 (Opţional) Adăugaţi utilizatori interni şi externi
în lista de contacte permise, urmând procedurile
descrise în acest modul.

Blocaţi toţi utilizatorii pentru a nu vă vedea
disponibilitatea şi a nu vă trimite mesaje instantanee,
cu excepţia celor pe care i-aţi adăugat în lista de
contacte permise.

Ad ugarea utilizatorilor interni în listele de contacte permise
sau blocate

Înainte de a începe

Selectaţi politica implicită de confidenţialitate.

Procedur 

Pas 1 Selectaţi Opţiuni utilizator > Politici de confidenţialitate.
Pas 2 (Opţional) Selectaţi fila Utilizatori interni.

În funcţie de politica implicită de confidenţialitate pe care aţi selectat-o, este disponibilă pentru editare fie
lista de contacte permise, fie lista de contacte blocate.

Pas 3 Adăugaţi utilizatori interni în lista de contacte permise sau blocate, după cum este necesar:
Pas 4 Selectaţi Adăugare utilizator.
Pas 5 Introduceţi un ID valid pentru utilizator.
Pas 6 Selectaţi Salvare.
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Ad ugarea utilizatorilor externi în listele de contacte permise
sau blocate

Înainte de a începe

Selectaţi politica implicită de confidenţialitate.

Procedur 

Pas 1 Selectaţi Opţiuni utilizator > Politici de confidenţialitate.
Pas 2 (Opţional) Selectaţi fila Utilizatori externi.
Pas 3 Selectaţi Adăugare utilizator.
Pas 4 Introduceţi ID-ul de utilizator pentru utilizatorul extern.
Pas 5 Efectuaţi una din următoarele acţiuni:

• Selectaţi domeniul pentru utilizator din meniu.

• Selectaţi Introducere Domeniu particularizat, apoi introduceţi un domeniu pentru utilizator.

Un exemplu de domeniu este „firmamea.com”.

Pas 6 Efectuaţi una din următoarele acţiuni:

• Selectaţi Permisiune pentru a-i permite utilizatorului să vă vadă disponibilitatea.

• Selectaţi Blocare pentru a nu permite utilizatorului să vă vadă disponibilitatea.

Pas 7 Selectaţi Adăugare.

Ad ugarea domeniilor externe în listele Permis sau Blocat
Înainte de a începe

Puteţi să permiteţi sau să blocaţi un întreg domeniu. Dacă blocaţi un domeniu, orice solicitări de la utilizatorii
din acel domeniu de a vă vedea disponibilitatea sunt blocate, dacă nu aţi adăugat utilizatorii respectivi la lista
de utilizatori permişi.

Procedur 

Pas 1 Selectaţi Opţiuni utilizator > Politici de confidenţialitate.
Pas 2 (Opţional) Selectaţi fila Utilizatori externi.
Pas 3 Selectaţi Adăugare domeniu.
Pas 4 Efectuaţi una din următoarele acţiuni:
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• Selectaţi un domeniu din meniu.

• Selectaţi Introducere Domeniu particularizat, apoi introduceţi un domeniu.

Un exemplu de domeniu este „firmamea.com”.

Pas 5 Efectuaţi una din următoarele acţiuni:

• Selectaţi Permisiune pentru a le permite utilizatorilor din domeniu să vă vadă disponibilitatea.

• Selectaţi Blocare pentru a nu permite utilizatorilor din domeniu să vă vadă disponibilitatea.

Pas 6 Selectaţi Adăugare.
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C A P I T O L U L  3
Organizarea listei de contacte

• Adăugarea contactelor la lista de contacte, pagina 7

• Ştergerea contactelor din lista de contacte, pagina 8

• Vizualizarea listei de contacte, pagina 8

• Configurarea contorului de reîmprospătare a listei de contacte, pagina 9

Ad ugarea contactelor la lista de contacte
Înainte de a începe

• Administratorul dvs. de sistem stabileşte numărul de contacte pe care le puteţi avea în listă, cu un maxim
de 100. Contactaţi administratorul de sistem pentru a verifica limita de contacte de pe telefonul dvs.

• Puteţi avea un singur nume alternativ per contact. Dacă actualizaţi numele unui contact, aceastămodificare
de nume se actualizează în lista de contacte din Cisco Unified Personal Communicator şi se actualizează
în toate grupurile dvs. de contacte.

• Puteţi adăuga un contact extern fie selectând un domeniu extern, fie configurând un domeniu particularizat
pentru utilizatorii din afara organizaţiei dvs.

• În aplicaţia de mesagerie instantanee puteţi adăuga contacte a căror stare de disponibilitate nu este vizibilă
pentru dvs.; de exemplu, puteţi să adăugaţi persoane pe care intenţionaţi doar să le apelaţi din lista de
contacte din aplicaţie. Aceste tipuri de contacte nu sunt vizibile în lista de contacte din interfaţaOpţiuni
utilizator.

Procedur 

Pas 1 Selectaţi Opţiuni utilizator > Contacte .
Pas 2 Faceţi clic pe Adăugare nouă.
Pas 3 Introduceţi un ID valid de utilizator pentru contact.
Pas 4 Efectuaţi următoarele acţiuni dacă contactul pe care îl adăugaţi este din afara organizaţiei dvs.:

• Bifaţi Contact extern.
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• Selectaţi un domeniu extern din meniul Domeniu.

Pas 5 (Opţional) Introduceţi un pseudonim pentru contact.
Pas 6 Bifaţi Afişare pe telefon pentru ca acest contact să se afişeze pe telefon.
Pas 7 Faceţi clic pe Salvare.

Sfaturi pentru depanare

• Un contact extern nu poate fi afişat pe telefon. În mod implicit, caseta Afişare pe telefon este setată
automat pe dezactivat când adăugaţi un contact extern.

 tergerea contactelor din lista de contacte
Procedur 

Pas 1 Selectaţi Opţiuni utilizator > Contacte.
Pas 2 Selectaţi Găsire.
Pas 3 Efectuaţi una din următoarele acţiuni:

Procedaţi astfel:Dacă doriţi să...

Selectaţi Selectare totală.Ştergeţi toate contactele

Bifaţi caseta de lângă numele contactului pe care doriţi să
îl ştergeţi.

Ştergeţi contactele selectate

Pas 4 Selectaţi Ştergere selectate.
Pas 5 Selectaţi OK.

Vizualizarea listei de contacte
Procedur 

Pas 1 Selectaţi Opţiuni utilizator > Preferinţe.
Pas 2 Selectaţi o valoare din meniul Filtrare contacte:

• Pentru a vizualiza toate contactele, selectaţi Afişare globală contacte.

• Pentru a vizualiza numai acele contacte care sunt disponibile momentan, selectaţiAfişare numai contacte
online.
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Pas 3 Selectaţi Salvare.
Pas 4 Selectaţi Opţiuni utilizator > Contacte.
Pas 5 ÎnOpţiuni căutare, selectaţi Contact „nu este gol” pentru a afişa toate contactele care corespund criteriului

de filtrare.
Pas 6 Selectaţi Găsire.

Configurarea contorului de reîmprosp tare a listei de contacte
Puteţi stabili cât de frecvent se reîmprospătează lista de contacte în telefon.

Procedur 

Pas 1 Selectaţi Opţiuni utilizator > Preferinţe.
Pas 2 Introduceţi o valoare (în secunde) cuprinsă în intervalul 7 - 3600, în câmpul Interval reîmprospătare afişaj

telefon.
Pas 3 Selectaţi Salvare.
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C A P I T O L U L  4
Configurarea set rilor pentru întâlniri

• Configurarea notificărilor de întâlnire, pagina 11

Configurarea notific rilor de întâlnire
Dacă organizaţia dvs. utilizează un server Microsoft Exchange, Cisco IP Phone Messenger vă permite să
primiţi notificări despre întâlniri pe telefonul IP Cisco Unified, corelând starea întâlnirilor din calendar cu
starea dvs. de disponibilitate din Cisco IP Phone Messenger.

Dacă organizaţia dvs. utilizează aplicaţia Cisco Unified MeetingPlace, puteţi să o configuraţi astfel încât să
vă conecteze direct la întâlnirile selectate şi nu va mai fi necesar să introduceţi ID-uri de întâlnire. Vizualizând
şi alăturându-vă la întâlnirile zilnice direct de la telefon, nu este necesar să deschideţi software-ul de calendar
din computer.

Procedur 

Pas 1 Selectaţi Opţiuni utilizator > Preferinţe.
Pas 2 Selectaţi Activare notificări întâlnire.
Pas 3 Efectuaţi aceste acţiuni pentru a configura Cisco Unified MeetingPlace astfel încât să vă conecteze direct la

întâlnirile selectate:
a) Introduceţi ID-ul dvs. de utilizator în câmpul ID utiliz. MeetingPlace.
b) Introduceţi parola în câmpul Parolă MeetingPlace şi reintroduceţi-o în câmpul Confirmare parolă

MeetingPlace.

Pas 4 Selectaţi o valoare pentru meniul Includere informaţii de calendar în starea mea de prezenţă:

• Selectaţi Activat pentru a include informaţiile din calendar în starea dvs. de disponibilitate.

• Selectaţi Dezactivat pentru a nu include informaţiile din calendar în starea dvs. de disponibilitate.

Pas 5 Faceţi clic pe Salvare.

Sfaturi pentru depanare
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Dacă ID-ul dvs. de utilizator conţine un spaţiu, integrarea cu serverul Microsoft Exchange nu va funcţiona şi
nu veţi primi notificări despre întâlniri pe telefonul IP Cisco Unified. Contactaţi administratorul de sistem
pentru a elimina spaţiile din ID-ul de utilizator.
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C A P I T O L U L  5
Configurarea set rilor pentru mesaje

• Configurarea unei alerte de mesaj recepţionat, pagina 13

• Trimiterea unui mesaj difuzat, pagina 13

• Crearea mesajelor personale de răspuns, pagina 14

• Deconectarea de la Cisco IP Phone Messenger, pagina 14

Configurarea unei alerte de mesaj recep ionat
Cisco IP Phone Messenger vă permite să trimiteţi şi să primiţi mesaje instantanee de la utilizatorii care au
ID-uri valide de utilizator sau numere de extensie din cadrul organizaţiei dvs. Puteţi să configuraţi anumite
setări ale mesajelor pentru Cisco IP PhoneMessenger din interfaţaOpţiuni utilizatorCisco Unified Presence.
Puteţi să configuraţi telefonul astfel încât să sune când primeşte un mesaj recepţionat.

Procedur 

Pas 1 Selectaţi Opţiuni utilizator > Preferinţe.
Pas 2 Selectaţi o valoare din meniul Redare notificare sonoră:

• Selectaţi Activare— pentru a activa alerta de mesaje recepţionate

• Selectaţi Dezactivare— pentru a dezactiva alerta de mesaje recepţionate

Pas 3 Faceţi clic pe Salvare.

Trimiterea unui mesaj difuzat
Puteţi trimite un mesaj scurt (maxim 150 de caractere) către un contact oarecare sau către toate contactele din
lista de contacte.
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Procedur 

Pas 1 Selectaţi Opţiuni utilizator >Mesaje difuzare.
Pas 2 Selectaţi Găsire.
Pas 3 Efectuaţi una din următoarele acţiuni:

• Bifaţi contactele către care doriţi să trimiteţi mesajul.

• Faceţi clic pe Selectare totală pentru a trimite un mesaj la toate contactele.

Pas 4 Introduceţi mesajul în câmpulMesaj.
Pas 5 Faceţi clic pe Broadcast.
Pas 6 Faceţi clic pe OK.

Crearea mesajelor personale de r spuns
Puteţi crea mesaje personale de răspuns. Aceste mesaje vă economisesc timpul pe care l-aţi pierde cu
introducerea unui mesaj text particularizat de fiecare dată când trimiteţi un mesaj. Puteţi crea până la 15 astfel
de mesaje, iar administratorul de sistem poate crea încă 10. Mesajele personale de răspuns se afişează
întotdeauna după cele create de administratorul de sistem.

Puteţi crea până la 15 mesaje personale de răspuns utilizând maxim 255 de caractere pentru fiecare.

Procedur 

Pas 1 Selectaţi Opţiuni utilizator >Mesaje de răspuns.
Pas 2 Faceţi clic pe Adăugare nouă.
Pas 3 Introduceţi mesajul în câmpul Text mesaj de răspuns.
Pas 4 Faceţi clic pe Salvare.
Pas 5 Faceţi clic pe săgeţile Sus sau Jos pentru a rearanja ordinea mesajelor personale.
Pas 6 Faceţi clic pe Salvare.

Sfaturi pentru depanare

Pentru a şterge un mesaj personal de răspuns, faceţi clic pe mesaj şi selectaţi Ştergere.

Deconectarea de la Cisco IP Phone Messenger
Vă puteţi deconecta de la Cisco IP Phone Messenger din interfaţa Opţiuni utilizator Cisco Unified Presence.

Dacă telefonul nu vă este asociat, de exemplu dacă partajaţi un telefon cu alţii, puteţi dori ca telefonul să vă
deconecteze automat de la serviciul Cisco IP Phone Messenger, pentru o securitate sporită. Configuraţi
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cronometrul de sesiune aşa cum se descrie aici, iar telefonul vă va deconecta de la Cisco IP Phone Messenger
când cronometrul de sesiune expiră.

Procedur 

Pas 1 Selectaţi Opţiuni utilizator > Preferinţe.
Pas 2 Faceţi clic pe Logout în panoul Setări IPPM.

Butonul Logout apare numai dacă sunteţi conectat în momentul respectiv la Cisco IP Phone Messenger.

Pas 3 Faceţi clic pe OK.
Pas 4 Pentru a seta cronometrul de sesiune pentru Cisco IP Phone Messenger pe telefon, introduceţi o valoare din

intervalul 1-9999 (în minute) în câmpul Expirare sesiune.
Pas 5 Selectaţi Salvare.
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C A P I T O L U L  6
Depanarea interfe ei Op iuni utilizator Cisco
Unified Presence

• Conectarea la interfaţa Opţiuni utilizator nu reuşeşte, pagina 17

• M-am conectat, dar opţiunile nu sunt disponibile, pagina 17

• Am fost deconectat automat de la interfaţa Opţiuni utilizator, pagina 17

Conectarea la interfa a Op iuni utilizator nu reu e te
Problem   Accesez pagina web Opţiuni utilizator corectă, dar nu pot să mă conectez utilizând numele de
utilizator şi parola.

Solu ie  Contactaţi administratorul de sistem pentru a verifica dacă utilizaţi legătura corectă către paginile web
Opţiuni utilizator şi dacă aţi introdus numele de utilizator şi parola corecte. De asemenea, verificaţi dacă
sunteţi înregistrat ca utilizator cu licenţă şi dacă vi s-a asociat accesul la paginile web Opţiuni utilizator.

M-am conectat, dar op iunile nu sunt disponibile
Problem   M-am conectat la pagina webOpţiuni utilizator, dar nu văd niciuna dintre opţiunile Cisco IP Phone
Messenger descrise aici.

Solu ie  Contactaţi administratorul de sistem pentru a verifica dacă aţi accesat paginile webOpţiuni utilizator
pentru Cisco IP PhoneMessenger. De asemenea, verificaţi dacă aţi fost configurat pentru acces la caracteristicile
Cisco IP Phone Messenger. Dacă nu sunteţi configurat pentru a accesa aceste caracteristici, ele nu apar pe
paginile web Opţiuni utilizator.

Am fost deconectat automat de la interfa a Op iuni utilizator
Problem   Trebuie să reintroduc numele de utilizator şi parola pentru Opţiuni utilizator pentru a accesa interfaţa
Opţiuni utilizator.
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Solu ie  Pentru o securitate sporită, paginile web Opţiuni utilizator vă deconectează automat după treizeci de
minute de inactivitate.
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C A P I T O L U L  7
Cum se acceseaz  op iunile de accesibilitate

• Accesarea pictogramelor din fereastră , pagina 19

• Accesarea butoanelor din fereastră , pagina 19

Accesarea pictogramelor din fereastr 
Opţiuni utilizator Cisco Unified Presence asigură o funcţionalitate care vă permite să accesaţi pictogramele
din fereastră fără să utilizaţi mouse-ul. Puteţi efectua această procedură din orice punct al ferestrei, deci nu
este necesar să derulaţi sau să săriţi de la un câmp la altul.

Multe ferestre din Cisco Unified Presence au pictograme care se afişează în partea de sus a ferestrei; de
exemplu, pictograma unui disc pentru Salvare, o pictogramă cu semnul plus (+) pentru Adăugare etc.

Procedur 

Pas 1 Apăsaţi Alt, apăsaţi 1, apoi apăsaţi Tab.
Pas 2 Cursorul evidenţiază prima pictogramă din stânga. Apăsaţi din nou Tab pentru a vă muta la următoarea

pictogramă.
Pas 3 Apăsaţi Enter pentru a executa funcţia pictogramei.

Accesarea butoanelor din fereastr 
Opţiuni utilizator Cisco Unified Presence asigură o funcţionalitate care vă permite să accesaţi pictogramele
din fereastră fără să utilizaţi mouse-ul. Puteţi efectua această procedură din orice punct al ferestrei, deci nu
este necesar să derulaţi sau să săriţi de la un câmp la altul.

Multe ferestre din Cisco Unified Presence au butoane care se afişează în partea de jos a ferestrei; de exemplu,
un buton pentru Salvare, un buton pentru Adăugare etc.
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Procedur 

Pas 1 Apăsaţi Alt, apăsaţi 2, apoi apăsaţi Tab.
Pas 2 Cursorul evidenţiază primul buton din stânga. Apăsaţi din nou Tab pentru a trece la următorul buton.
Pas 3 Apăsaţi Enter pentru a executa funcţia butonului.
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