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הערה: מסמך זה עשוי לכלול תכונות או בקרות שאינן 

זמינות בפריסת Cisco Jabber for Windows שבה אתה 
משתמש.

חלון רכזת

בקרות טלפון

בקרות הטלפון מאפשרות לך לבחור טלפון זמין ולהגדיר 
העברת שיחות

הודעות סטטוס מותאמות אישית

ניתן ליצור עד שלוש הודעות סטטוס מותאמות אישית לכל 
מצב זמינות. 

הצב את הסמן בשדה הודעת הסטטוס והזן את הודעת 
הסטטוס החדשה שלך.

אחרונות

כרטיסיית 'אחרונות' מציגה רשימה של שיחות אחרונות 
ושיחות שלא נענו. רחף עם הסמן מעל לשיחה שלא נענתה 

ובחר את הסמל 'שיחה' כדי להתקשר בחזרה. 
לחץ לחיצה ימנית על פריטים כדי למחוק אותם.

הודעות קוליות

כרטיסיית 'הודעות קוליות' מאפשרת לגשת להודעות 
הקוליות, להשמיע ולנהל אותן. לחץ לחיצה ימנית על 

הודעות כדי למחוק או להתקשר בחזרה.

חלון צ׳אט

חלונות צ'אט מכילים: 
• את סרגל החיפוש או השיחות 

• כרטיסיות למספר צ'אטים 
• תמונה ומצב זמינות של איש קשר 
• בקרות צ'אט ובקרות שיתוף פעולה

בקרות צ'אט

השתמש בבקרות הצ'אט כדי: 
• לשלוח צילום מסך 

• לשלוח קובץ 
• להוסיף סמל הבעה 

• לערוך את הגודל והצבע של הגופן 
• להוסיף משתתפים כדי ליצור צ'אטים קבוצתיים 

• להקפיץ חלון כדי להראות את הצ'אט בחלון חדש

ביצוע שיחה

כדי להתקשר לאנשים, ניתן: 
• להזין את מספר הטלפון שלהם בסרגל החיפוש או השיחות 
• ללחוץ לחיצה ימנית על השם שלהם ברשימת אנשי הקשר 

• לבחור את סמל השיחה בחלון צ'אט עם המשתמש

בקרות שיתוף פעולה

חלונות צ'אט יכולים גם לכלול בקרות עבור: 
• הוספת אנשים לרשימת אנשי הקשר 

• התחלת פגישה 
• שיתוף מסך 

• התחלת שיחת טלפון

בקרות שיחה

בקרות שיחה מאפשרות לעשות את הפעולות הבאות: 
• לעבור למסך מלא 

• להציג תצוגה עצמית 
• לפתוח לוח מקשים כדי להזין ספרות 

• להשתיק את השמע 
• לכוונן עוצמת קול 

• גישה לבקרות הנוספות הבאות: 
- החזק שיחות   
- העבר שיחות   

- מזג שיחות   
- צור שיחות ועידה   

• סיים שיחות

שיחות נכנסות

בעת קבלת שיחה נכנסת, תוכל לענות בהודעת צ'אט, 
לענות לשיחה, או לדחות את השיחה.
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