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Vodnik za hitri začetek za Cisco 
Jabber for Windows 10.5 

Opomba: ta dokument morda vključuje funkcije ali 
kontrolnike, ki niso na voljo v uvedbi programske opreme 
Cisco Jabber for Windows, ki jo uporabljate.

Okno zvezdišča

Kontrolniki telefona

Kontrolniki telefona omogočajo izbiro 
razpoložljivega telefona in nastavitev posredovanja 
klicev.

1. Sporočilo o statusu 6. Glasovna sporočila

2. Vrstica za iskanje ali 
klicanje

7. Sestanki

3. Stiki 8. Skupine po meri

4. Klepetalnice 9. Kontrolniki telefona

5. Nedavni klici
Sporočila o statusu po meri

Ustvarite lahko največ tri sporočila o statusu po meri za 
posamezen status razpoložljivosti. 
Vstavite kazalec v polje sporočila o statusu in vnesite 
novo sporočilo o statusu.

Nedavni 

Na zavihku Nedavni je prikazan seznam nedavnih in 
zgrešenih klicev. Če želite opraviti povratni klic, 
premaknite kazalec nad zgrešeni klic in izberite ikono za 
klicanje.
Če želite izbrisati elemente, jih kliknite z desno tipko 
miške.

Glasovna sporočila

Na zavihku Glasovna sporočila lahko dostopate do 
glasovnih sporočil, jih predvajate in upravljate.
Če želite izbrisati glasovna sporočila ali opraviti povratni 
klic, z desno tipko miške kliknite glasovna sporočila.

Opomba Če zgrešite klic ali prejmete novo glasovno 
sporočilo, se v oknu zvezdišča prikaže 
obvestilo.
Okno za klepet

Vsebina okna za klepet:
• Vrstica za iskanje ali klicanje
• Zavihki za več klepetov
• Slika stika in njegova razpoložljivost
• Kontrolniki klepeta in sodelovanja

Kontrolniki klepeta

Kontrolniki klepeta omogočajo:
• Pošiljanje posnetka zaslona
• Pošiljanje datoteke
• Vstavljanje čustvenega simbola
• Urejanje velikosti in barve pisave
• Dodajanje udeležencev za skupinske klepete
• Odpiranje klepeta v novem pojavnem oknu

Klicanje

Klic lahko opravite tako:
• Vnesite številko stika v vrstico za iskanje ali klicanje
• Z desno tipko miške kliknite ime stika na seznamu 

stikov
• Kliknite ikono za klicanje v oknu za klepet 

z uporabnikom
Kontrolniki sodelovanja

Okna za klepet lahko vključujejo tudi te kontrolnike:
• Dodajanje stikov na seznam stikov
• Začetek sestanka
• Skupna raba zaslona
• Začetek telefonskega klica

Kontrolniki klicev

Kontrolniki klicev omogočajo:
• Odpiranje vsebine na celotnem zaslonu
• Odpiranje samopogleda
• Odpiranje tipkovnice za vnos številk
• Izklop zvoka
• Prilagoditev glasnosti
• Dostop do teh dodatnih kontrolnikov:

– Zadržanje klicev
– Preusmeritev klicev
– Združevanje klicev
– Ustvarjanje konferenčnih klicev

• Končanje klicev

Dohodni klici

Ko prejmete dohodni klic, lahko odgovorite 
s sporočilom za klepet, se oglasite ali zavrnete klic.


