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Manual de inicialização rápida 
do Cisco Jabber para 

Windows 10.5 
Nota: Este documento pode incluir recursos ou controles que 
não estão disponíveis na implantação do Cisco Jabber para 
Windows que você está usando.

Janela do Hub

Controles de telefone

Controles de telefone permitem que você selecione 
um telefone disponível e estabeleça o desvio de 
chamadas

1. Mensagem de status 6. Mensagens de voz

2. Pesquisa ou barra de 
chamada

7. Reuniões

3. Contatos 8. Grupos Personalizados

4. Salas de bate-papo 9. Controles de telefone

5. Chamadas recentes
Mensagens de status 
personalizadas

Você pode criar até três mensagens de status 
personalizadas para cada estado de disponibilidade. 
Coloque o cursor no campo de mensagem de status e 
digite sua nova mensagem de status.

Recentes 

A guia Recentes mostra uma lista de chamadas recentes e 
não atendidas. Passe com seu cursor sobre uma chamada 
não atendida e selecione o ícone Chamada para fazer a 
chamada de novo.
Clique com o botão direito do mouse nos itens para os 
excluir.

Mensagens de voz

A guia Mensagens de voz permite-lhe acessar, reproduzir 
e gerenciar suas mensagens de voz.
Clique com o botão direito do mouse em mensagens de 
voz para excluir ou retornar a chamada.

Observação Você verá as notificações na janela de hub ao 
perder chamadas ou receber novas 
mensagens de voz.
Janela de bate-papo

Janelas de bate-papo contêm:
• A pesquisa ou barra de chamada
• Guias para diversos bate-papos
• Imagem de contato e estado de disponibilidade
• Controles de bate-papo e de colaboração

Controles de bate-papo

Use controles de bate-papo para:
• Enviar uma captura de tela
• Enviar um arquivo
• Inserir um emoticon
• Editar o tamanho da fonte e cor
• Adicionar participantes para criar bate-papos em 

grupo
• Separar a janela para mostrar o bate-papo em uma 

nova janela

Fazer uma chamada

Para ligar para as pessoas, você pode:
• Digitar seu número de telefone na barra de pesquisa 

ou de chamadas
• Clicar com o botão direito em um nome da sua lista 

de contatos
• Selecionar o ícone de chamada em uma janela de 

bate-papo com o usuário
Controles de Colaboração

Janelas de bate-papo também podem incluir controles 
para:
• Adicionar um remetente à sua lista de contatos
• Iniciar uma reunião
• Compartilhar sua tela
• Iniciar uma chamada telefônica

Controles de chamada

Controles de chamada permitem fazer o seguinte:
• Ir para tela inteira
• Mostrar auto-visualização
• Abrir um teclado para inserir dígitos
• Silenciar seu áudio
• Ajustar volume
• Acessar os seguintes controles adicionais:

– Chamadas em espera
– Transferir chamadas
– Mesclar chamadas
– Criar chamadas de conferência

• Terminar chamadas

Chamadas recebidas

Quando você receber uma chamada, você pode responder 
com uma mensagem de bate-papo, atender a chamada ou 
recusar a chamada.


