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Общ преглед
Това ръководство важи за Cisco Unified Presence издание 7,0(3) или по-нови издания.

Добавка за избор на телефон
Това ръководство важи само ако използвате функцията за управление на повикванията наMicrosoft Office
Communicator, която позволява да управлявате вашия Cisco Unified IP телефон чрезMicrosoft Office Communicator, и
при положение че системният администратор е инсталирал добавката за избор на телефон във вашетоMicrosoft
Office Communicator клиентско приложение.Добавката за избор на телефон инсталира раздел за избор на телефон
вMicrosoft Office Communicator, който ви дава възможност да изберете телефонно устройство за управляване.
В менюто на телефона в раздела за избор на телефон телефонните записи се показват в следния формат:

• <Модел> <Име на устройство> <Вътрешен номер>, например: Cisco 7961 (SEP123456789012) DN: 1000

• (Устройство за мобилност на вътрешните номера) Мобилност на вътрешните номера на Cisco <Вътрешен
номер>, например: Номер на директория за мобилност на вътрешните номера на Cisco: 1000

Сродни теми
• Избиране на телефонно устройство, страница2

Избиране на телефонно устройство
Преди да започнете

• Попитайте системнияадминистратор завашитепотребителскоимеипарола заинтерфейсанапотребителските
опции за Cisco Unified Presence.

• При първото влизане вMicrosoft Office Communicator , когато е инсталиран разделът за избор на телефон,
трябва да изберете телефонно устройство, което да управлявате чрез раздела за избор на телефон. След
това няма да се налага да избирате телефонно устройство всеки път, когато искате да използватефункцията
за управление на повикванията.Разделът за избор на телефон запазва и използва вече избраното телефонно
устройство.

• Когато за първи път избирате устройство за управление чрез раздела за избор на телефон, трябва да излезете
отMicrosoft Office Communicator, след което да влезете отново, за да се актуализира промяната за избор на
телефонноустройство.След това, когатоизберетедруго устройство,промянатана устройството сеактуализира
автоматично
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Процедура

Стъпка 1 В екрана за влизане в избора на телефон наMicrosoft Office Communicator клиента въведете
потребителското си име за интерфейса на потребителските опции на Cisco Unified Presence, което ви е
предоставено от системния администратор.

Стъпка 2 Въведете паролата за интерфейса на потребителските опции на Cisco Unified Presence, предоставена от
системния администратор.

Стъпка 3 Изберете Влизане
Стъпка 4 Изберете телефонното устройство, което искате да управлявате, от менюто за избор на телефон.
Стъпка 5 Изберете Промяна.

Ако за първи път избирате устройство от раздела за избор на телефон, трябва да излезете отMicrosoft
Office Communicator, след което да влезете отново, за да се актуализира промяната на избора на телефонно
устройство.

Съвети за отстраняване на неизправности

• Ако вMicrosoft Office Communicator не се показва разделът за избор на телефон, вероятно трябва да добавите
уеб адреса на сървъра на Cisco Unified Presence към списъка с надеждни уеб адреси в браузъра на компютъра.
Поискайте адреса на сървъра наCisco Unified Presence от системния администратор.ВMicrosoft Internet Explorer
щракнете върху Опции за интернет > Защита > Сайтове и добавете уеб адреса https://<Cisco Unified
Presence_server_name> към списъка с надеждни уеб адреси.

• Ако вMicrosoft Office Communicator не се показва разделът за избор на телефон, вероятно трябва да добавите
HTTPS уеб адреса на вашия домейн към зоната за защита на сървъра на Cisco Unified Presence. Поискайте
HTTPS уеб адреса на вашия домейн от системния администратор. ВMicrosoft Internet Explorerщракнете върху
Опции за интернет >Защита >Локален интранет >Сайтове >Разширени и добавете записа https://*.your-domain
към списъка с уеб адреси на зоната за защита.

• Ако вMicrosoft Office Communicator има повече от един раздел, щракнете върху дадена икона в долния ляв
ъгъл на интерфейса наMicrosoft Office Communicator, за да превключите между разделите.

• За да скриете раздела на Cisco Unified Presence вMicrosoft Office Communicator, щракнете върху стрелката в
горния ляв ъгъл на раздела за избор на телефон.

Сродни теми
• Добавка за избор на телефон, страница2
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