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P O G L A V J E  1
Uvod v vmesnik z uporabniškimi možnostmi Cisco
Unified

• Podprti brskalniki , stran 1

• Vpis v uporabniške možnosti Cisco Unified Presence , stran 1

Podprti brskalniki
Vmesnik Cisco Unified Presence z uporabniškimi možnostmi podpira naslednje brskalnike:

• Microsoft Internet Explorer 7,

• Microsoft Internet Explorer 8,

• Firefox 3.x.

Sorodne teme

• Vpis v uporabniške možnosti Cisco Unified Presence , stran 1

Vpis v uporabniške možnosti Cisco Unified Presence
Preden za nete

Vmesnik Cisco Unified Presence z uporabniškimimožnostmi uporabljate za prilagajanje nastavitev, ustvarjanje
osebnih odzivnih sporočil, urejanje stikov in pošiljanje javnih sporočil.

• Za naslednje podatke se obrnite na skrbnika sistema:

◦ URL-naslov za uporabniške možnosti Cisco Unified Presence,

◦ vaše uporabniško ime in geslo za uporabniške možnosti Cisco Unified Presence.

• Prepričajte se, da uporabljate podprt brskalnik.
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Postopek

Korak 1 Na vašem računalniku odprite podprt spletni brskalnik.
Korak 2 Vnesite URL-naslov za uporabniške možnosti Cisco Unified Presence, podobno kot: http://<CUPS

server>/cupuser.
Korak 3 Vnesite vaše uporabniško ime za uporabniške možnosti Cisco Unified Presence.
Korak 4 Vnesite vaše geslo za uporabniške možnosti Cisco Unified Presence, ki ste ga prejeli od skrbnika sistema.
Korak 5 Izberite Prijava.

Za odjavo iz vmesnika z uporabniškimi možnostmi izberite Odjava v zgornjem desnem kotu okna za
uporabniške možnosti. Iz varnostnih razlogov boste samodejno odjavljeni iz uporabniških možnosti, če trideset
minut ne boste aktivni.

Sorodne teme

• Podprti brskalniki , stran 1
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P O G L A V J E  2
Nastavitev pravil o zasebnosti

• Izbira privzetih pravil o zasebnosti, stran 3

• Dodajanje notranjih uporabnikov na seznam dovoljenih ali blokiranih stikov, stran 4

• Dodajanje zunanjih uporabnikov na seznam dovoljenih ali blokiranih stikov, stran 5

• Dodajanje zunanjih domen na seznam dovoljenih in blokiranih stikov, stran 5

Izbira privzetih pravil o zasebnosti
Na podlagi pravil o zasebnosti lahko določite, kateri uporabniki lahko vidijo vašo razpoložljivost in vam lahko
pošiljajo hitra sporočila. Pravila o zasebnosti uporabljate za odobritev in blokiranje uporabnikov. Uporabniki,
ki jih blokirate, ne vidijo vaše razpoložljivosti in vam ne morejo pošiljati hitrih sporočil. Blokirani uporabniki
vaše stanje vedno vidijo kot nedosegljivo. Uporabniki, ki jim dovolite, lahko vidijo vašo razpoložljivost in
vam lahko pošiljajo hitra sporočila.

Tako notranje kot zunanje uporabnike lahko blokirate ali pa jih sprejmete na seznam dovoljenih stikov. Notranji
uporabniki so tisti, ki spadajo pod vašo lokalno domeno, običajno k vašemu podjetju ali organizaciji. Zunanji
uporabniki so tisti, ki spadajo pod zunanjo domeno.

Postopek

Korak 1 Izberite Uporabniške možnosti > Pravila o zasebnosti.
Korak 2 Izberite zavihek Privzeta pravila o zasebnosti.
Korak 3 Izberite eno izmed teh možnosti:
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Naredite naslednje …Dejanje

1 Izberite Dovoli vsem uporabnikom razen
izrecno blokiranim.

2 Zunanje uporabnike dodajte na seznam
dovoljenih stikov, kot je opisano v tem modulu.

3 (izbirno) Dodajte notranje in zunanje uporabnike
na seznam blokiranih stikov, kot je opisano v
tem modulu.

Dovoli vsem uporabnikom, da vidijo vašo
razpoložljivost in vam pošiljajo hitra sporočila, razen
tistih, ki jih dodate na seznam blokiranih stikov.

Upoštevajte, da pravilo zunanjim stikom
ne bo dovolilo videti, ali ste na voljo.
Zunanje uporabnike boste še vedno morali
dodati na seznam dovoljenih stikov, da
bodo lahko videli vaše stanje.

Opomba

1 Izberite Blokiraj vse uporabnike razen tistih,
z izrecnim dovoljenjem.

2 (izbirno) Dodajte notranje in zunanje uporabnike
na seznam dovoljenih stikov, kot je opisano v
tem modulu.

Blokirajte vse uporabnike, da ne bodo videli vašega
stanja in vam ne bodo morali pošiljati hitrih sporočil,
razen tistih, ki so na seznamu dovoljenih stikov.

Dodajanje notranjih uporabnikov na seznam dovoljenih ali
blokiranih stikov

Preden za nete

Izberite vašo privzeto nastavitev zasebnosti.

Postopek

Korak 1 Izberite Uporabniške možnosti > Pravila o zasebnosti.
Korak 2 (izbirno) Izberite zavihek Notranji uporabniki.

Odvisno od izbrane privzete nastavitve zasebnosti vam je za vnašanje popravkov na voljo seznam dovoljenih
ali blokiranih stikov.

Korak 3 Dodajte notranje uporabnike na seznam dovoljenih ali blokiranih stikov, kot je opisano:
Korak 4 Izberite Dodaj uporabnika.
Korak 5 Vnesite veljavno uporabniško identifikacijo za uporabnika.
Korak 6 Izberite Shrani.
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Dodajanje zunanjih uporabnikov na seznam dovoljenih ali
blokiranih stikov

Preden za nete

Izberite vašo privzeto nastavitev zasebnosti.

Postopek

Korak 1 Izberite Uporabniške možnosti > Pravila o zasebnosti.
Korak 2 (izbirno) Izberite zavihek Zunanji uporabniki.
Korak 3 Izberite Dodaj uporabnika.
Korak 4 Vnesite uporabniško identifikacijo za zunanjega uporabnika.
Korak 5 Izvedite eno izmed teh dejanj:

• Iz menija izberite domeno za uporabnika.

• Izberite Vnesi običajno domeno in vnesite domeno za uporabnika.

Primer domene je ‘mojepodjetje.com’.

Korak 6 Izvedite eno izmed teh dejanj:

• Izberite Dovoli in s tem dovolite uporabniku, da vidi vašo razpoložljivost.

• Izberite Blokiraj in tako blokirajte uporabnika, da ne vidi vaše razpoložljivosti.

Korak 7 Izberite Dodaj.

Dodajanje zunanjih domen na seznam dovoljenih in blokiranih
stikov

Preden za nete

Odobrite ali blokirate lahko celotno domeno. Če blokirate domeno, bodo vse prošnje uporabnikov te domene
o vaši razpoložljivosti blokirane, če teh uporabnikov niste dodali na seznam dovoljenih stikov.

Postopek

Korak 1 Izberite Uporabniške možnosti > Pavila o zasebnosti.
Korak 2 (izbirno) Izberite zavihek Znanji uporabniki.
Korak 3 Izberite Dodaj domeno.
Korak 4 Izvedite eno izmed teh dejanj:
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Iz menija izberite domeno.•

• Izberite Vnesi običajno domeno in vnesite domeno.

Primer domene je ‘mojepodjetje.com’.

Korak 5 Izvedite eno izmed teh dejanj:

• Izberite Dovoli in s tem dovolite uporabnikom domene, da vidijo vašo razpoložljivost.

• Izberite Blokiraj in tako blokirajte uporabnike domene, da ne vidijo vaše razpoložljivosti.

Korak 6 Izberite Dodaj.
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P O G L A V J E  3
Urejanje seznama stikov

• Dodajanje stikov na seznam stikov, stran 7

• Brisanje stikov s seznama stikov, stran 8

• Ogled seznama stikov, stran 8

• Nastavitev časovnika za osvežitev seznama stikov, stran 9

Dodajanje stikov na seznam stikov
Preden za nete

• Vaš skrbnik sistema nastavi število stikov, ki jih lahko imate na seznamu, na največ 100. Če želite
preveriti omejitev števila stikov svojega telefona, se obrnite na skrbnika sistema.

• Za vsak stik lahko imate samo eno nadomestno ime. Če posodobite ime stika, se ta sprememba imena
posodobi tudi na seznamu stikov v Cisco Unified Personal Communicator in v vseh vaših skupinah
stikov.

• Zunanji stik lahko dodate bodisi z izbiro zunanje domene bodisi s konfiguriranjem običajne domene za
uporabnike, ki so zunaj vaše organizacije.

• Na aplikaciji za hitra sporočila lahko dodate stike, katerih stanje vam je nevidno, tako na primer lahko
dodate tudi osebe s seznama stikov na aplikaciji, ki jih želite samo klicati. Te vrste stikov niso vidne na
seznamu stikov na vmesniku z uporabniškimi možnostmi.

Postopek

Korak 1 Izberite Uporabniške možnosti > Stiki .
Korak 2 Kliknite Dodaj novo.
Korak 3 Vnesite veljavno uporabniško identifikacijo za stik.
Korak 4 Izvedite naslednja dejanja, če je stik, ki ga dodajate, zunanji:

• Preverite zunanji stik.

• Iz menija za domene izberite zunanjo domeno.
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Korak 5 (izbirno) Vnesite vzdevek za stik.
Korak 6 Preverite zaslon na telefonu, ali prikaže ta stik.
Korak 7 Kliknite Shrani.

Nasveti za odpravljanje težav

• Zunanjega stika ni mogoče prikazati na vašem telefonu. Privzete nastavitve onemogočijo zaslon
potrditvenega polja telefona, ko dodate zunanji stik.

Brisanje stikov s seznama stikov
Postopek

Korak 1 Izberite Uporabniške možnosti > Stiki.
Korak 2 Izberite Najdi.
Korak 3 Izvedite eno izmed teh dejanj:

Naredite naslednje:Dejanje

Izberite Izberi vse.Brisanje vseh stikov

Obkljukajte okvirček ob imenu stika, ki ga želite izbrisati.Brisanje izbranih stikov

Korak 4 Izberite Izbriši označene.
Korak 5 Izberite OK.

Ogled seznama stikov
Postopek

Korak 1 Izberite Uporabniške možnosti > Preference.
Korak 2 Izberite vrednost v meniju Filtriranje stikov:

• Za ogled vseh stikov izberite Prikaži vse stike.

• Za ogled le tistih stikov, ki so trenutno na voljo, izberite Prikaži samo dosegljive stike.
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Korak 3 Izberite Shrani.
Korak 4 Izberite Uporabniške možnosti > Stiki.
Korak 5 Vmožnostih za iskanje za prikaz vseh stikov, ki ustrezajo kriterijem filtra, izberite Stik "ni prazen".
Korak 6 Izberite Najdi.

Nastavitev  asovnika za osvežitev seznama stikov
Spreminjate lahko kako pogosto želite izvajati osveževanje seznama stikov na vašem telefonu.

Postopek

Korak 1 Izberite Uporabniške možnosti > Preference.
Korak 2 V polje za interval osveževanja zaslona na telefonu vnesite vrednost (v sekundah) od 7 do 3600.
Korak 3 Izberite Shrani.
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P O G L A V J E  4
Konfiguriranje nastavitev za sestanke

• Nastavitev obvestil za sestanke, stran 11

Nastavitev obvestil za sestanke
Če vaša organizacija uporablja server Microsoft Exchange, vam program za IP-telefonijo Cisco Messenger
omogoča sprejemanje obvestil za sestanke na IP-telefonu Cisco Unified in poveže stanje sestanka v vašem
koledarju z vašim stanjem razpoložljivosti v programu Cisco Messenger.

Če vaše podjetje uporablja Cisco Unified MeetingPlace, lahko program nastavite tako, da vas neposredno
poveže z izbranimi sestanki in vam ni treba vpisovati nobenega ID-ja sestankov. Če vsakodnevnim sestankom
sledite in se jim pridružujete neposredno preko telefona, vam ni treba odpreti programa za koledar na namizju
računalnika.

Postopek

Korak 1 Izberite Uporabniške možnosti > Preference.
Korak 2 Izberite Omogoči obvestila za sestanke.
Korak 3 Izvedite ta dejanja za nastavitev programa Cisco UnifiedMeetingPlace, da vas neposredno poveže z izbranimi

sestanki :
a) Vaš ID vnesite v polje za uporabniški ID.
b) Vaše geslo vnesite v polje za geslo in ga ponovno vnesite v polje za potrditev gesla.

Korak 4 Izberite vrednost za meni V moje trenutno stanje vključi podatke iz koledarja:

• Izberite Vključi, da podatke iz koledarja vključite v vaše stanje razpoložljivosti.

• Izberite Izključi, da podatki iz koledarja ne bodo vključeni v vaše stanje razpoložljivosti.

Korak 5 Kliknite Shrani.

Nasveti za odpravljanje težav

Navodila za uporabo za Cisco Unified 8.0    
    OL-22378-01 11



Če vaš uporabniški ID vsebuje presledek, povezovanje s serverjem Microsoft Exchange ne bo uspešno in ne
boste prejeli obvestil za sestanke na vaš IP-telefon Cisco Unified. Obrnite se na skrbnika sistema, ki naj
odstrani presledek iz vašega uporabniškega ID-ja.
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P O G L A V J E  5
Konfiguriranje nastavitev za sporo ila

• Nastavitev opozorila za dohodna sporočila, stran 13

• Pošiljanje javnih sporočil, stran 13

• Ustvarjanje osebnih odzivnih sporočil, stran 14

• Izpis iz Cisco IP Phone Messenger, stran 14

Nastavitev opozorila za dohodna sporo ila
Cisco IP Phone Messenger vam omogoča pošiljanje hitrih sporočil in sprejemanje le-teh od uporabnikov, ki
imajo znotraj vaše organizacije veljaven uporabniški ID ali telefonske priključke. Za Cisco IP PhoneMessenger
lahko v vmesniku Cisco Unified Presence z uporabniškimi možnostmi konfigurirate določene nastavitve za
sporočila.
Nastavite lahko, da vaš telefon ob prejemu sporočila zazvoni.

Postopek

Korak 1 Izberite Uporabniške možnosti > Preference.
Korak 2 Izberite vrednost v meniju Zvočni signal ob prejemu:

• Izberite Vključi—za vklop zvočnega opozorila ob prejemu sporočila

• Izberite Izključi—za izklop zvočnega opozorila ob prejemu sporočila

Korak 3 Kliknite Shrani.

Pošiljanje javnih sporo il
Kratko sporočilo (do 150 znakov) lahko pošljete nekaterim ali vsem stikom, ki so na vašem seznamu stikov.
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Postopek

Korak 1 Izberite Uporabniške možnosti >Javna sporočila.
Korak 2 Izberite Najdi.
Korak 3 Izvedite eno izmed teh dejanj:

• Preverite stike, ki jim želite poslati sporočilo.

• Kliknite Izberi vse za pošiljanje sporočila vsem stikom.

Korak 4 Vnesite besedilo v polje Sporočilo.
Korak 5 Kliknite Razširjeno pošiljanje.
Korak 6 Kliknite OK.

Ustvarjanje osebnih odzivnih sporo il
Oblikujete lahko osebno odzivno sporočilo. Ta sporočila vam prihranijo čas, ki bi ga vedno znova porabili
za pisanje ustaljenega besedilnega sporočila. Ustvarite lahko do 15 sporočil, skrbnik sistema pa še dodatnih
10. Osebna odzivna sporočila so vedno prikazana za tistimi, ki jih je ustvaril skrbnik

Ustvarite lahko do 15 novih osebnih odzivnih sporočil; vsako je lahko dolgo največ 255 znakov.

Postopek

Korak 1 Izberite Uporabniške možnosti > Odzivna sporočila.
Korak 2 Kliknite Dodaj novo.
Korak 3 V polje za besedilo odzivnega sporočila vnesite vaše sporočilo.
Korak 4 Kliknite Shrani.
Korak 5 Za preureditev zaporedja vaših osebnih sporočil kliknite puščici za gor in dol.
Korak 6 Kliknite Shrani.

Nasveti za odpravljanje težav

Za izbris osebnega odzivnega sporočila označite sporočilo in izberite Izbriši.

Izpis iz Cisco IP Phone Messenger
Lahko se izpišete iz Cisco IP PhoneMessenger v vmesniku CiscoUnified Presence z uporabniškimimožnostmi.

Če telefon, ki ga uporabljate, ni dodeljen samo vam in si ga na primer delite z drugimi, boste morda želeli,
da vas telefon za večjo varnost samodejno izpiše iz storitve Cisco IP Phone Messenger. Nastavite časovnik
seje, kot je opisano, in telefon vas bo ob izteku časovnika seje izpisal iz Cisco IP Phone Messenger.
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Postopek

Korak 1 Izberite Uporabniške možnosti > Preference.
Korak 2 Kliknite Odjava v nastavitvenem oknu storitve IPPM.

Gumb za odjavo se prikaže samo, če ste prijavljeni v Cisco IP Phone Messenger.

Korak 3 Kliknite OK.
Korak 4 Za nastavitev časovnika seje za Cisco IP Phone Messenger na vašem telefonu, vnesite vrednost od 1 do 9999

(v minutah) v polju za prekinitev seje.
Korak 5 Izberite Shrani.
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P O G L A V J E  6
Odpravljanje motenj v vmesniku z uporabniškimi
možnostmi Cisco Unified

• Vpis v vmesnik z uporabniškimi možnostmi onemogočen, stran 17

• Uspešen vpis, a možnosti niso na voljo, stran 17

• Samodejni izpis iz vmesnika z uporabniškimi možnostmi, stran 17

Vpis v vmesnik z uporabniškimi možnostmi onemogo en
Težava  Imam dostop do prave spletne strani z uporabniškimi možnostmi, ampak se ne morem vpisati z
uporabniškim imenom in geslom.

Rešitev  Obrnite se na skrbnika sistema in preverite, ali uporabljate pravilno povezavo do spletnih strani z
uporabniškimi možnostmi in ali vnašate pravilno uporabniško ime in geslo. Prav tako preverite, ali ste
registriran uporabnik in da imate dodeljen dostop do spletnih strani z uporabniškimi možnostmi.

Uspešen vpis, a možnosti niso na voljo
Težava  Vpisan sem v spletno stran z uporabniškimi možnostmi, vendar ne vidim možnosti Cisco IP Phone
Messenger, ki so tukaj opisane.

Rešitev  Obrnite se na skrbnika sistema in preverite, ali dostopate do spletnih strani z uporabniškimimožnostmi
za Cisco IP PhoneMessenger. Prav tako preverite, ali imate odobren dostop do funkcij programa za IP-telefonijo
Cisco Messenger. Če nimate nastavljenega dostopa za te funkcije, ne bodo prikazane na spletnih straneh z
uporabniškimi možnostmi.

Samodejni izpis iz vmesnika z uporabniškimi možnostmi
Težava  Za dostop do vmesnika z uporabniškimi možnostmi moram ponovno vnesti svoje uporabniško ime in
geslo.
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Rešitev  Za večjo varnost vas spletne strani z uporabniškimi možnostmi samodejno izpišejo, če trideset minut
niste aktivni.
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P O G L A V J E  7
Kako uporabljati možnosti dostopa

• Aktiviranje ikon v oknu , stran 19

• Aktiviranje gumbov v oknu , stran 19

Aktiviranje ikon v oknu
Cisco Unified Presence uporabniške možnosti vam omogočajo aktiviranje ikon v oknu brez uporabe miške.
To lahko izvedete iz kateregakoli mesta v oknu in tako se vam z miško ni treba pomikati po različnih poljih.

Številna okna v Cisco Unified Presence imajo ikone, ki so prikazane na vrhu samega okna; na primer ikona
z disketo za shranjevanje, ikona z znakom (+) za dodajanje in tako naprej.

Postopek

Korak 1 Pritisnite Alt, pritisnite 1 in nato pritisnite Tab.
Korak 2 Kurzor označi prvo ikono z leve. Ponovno pritisnite Tab, da se premaknete na naslednjo ikono.
Korak 3 Za potrditev funkcije ikone pritisnite Enter.

Aktiviranje gumbov v oknu
Cisco Unified Presence uporabniške možnosti vam omogočajo aktiviranje ikon v oknu brez uporabe miške.
To lahko izvedete iz kateregakoli mesta v oknu in tako se vam z miško ni treba pomikati po različnih poljih.

Številna okna v Cisco Unified Presence imajo gumbe, ki so prikazani na dnu samega okna; na primer gumb
za shranjevanje, gumb za dodajanje in tako naprej.
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Postopek

Korak 1 Pritisnite Alt, pritisnite 2 in nato pritisnite Tab.
Korak 2 Kurzor označi prvi gumb z leve. Ponovno pritisnite Tab, da se premaknete na naslednji gumb.
Korak 3 Za potrditev funkcije gumba pritisnite Enter.
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