
 دليل التشغيل السريع لإلصدار 10.6 من 
 Windows لـ Cisco Jabber

 Cisco Jabber ملحوظة: قد يحتوي هذا المستند على ميزات أو أزرار تحكم غير متوفرة في نشر
لـ Windows الذي تستخدمه.

نافذة لوحة الوصل

استخدام الكمبيوتر للمكالمات
يمكنك إخبار Cisco Jabber لـ Windows أن يرسل المكالمات للكمبيوتر 

أو للهاتف. 
عناصر تحكم الهاتفʺ. 1. من نافذة لوحة الوصل، افتح القائمة المنسدلة̋ 

2. حدد تفضيالتك.

إعادة توجيه المكالمات
لتجنب فقد المكالمات عندما ال تكون في مكتبك، يمكنك إعادة توجيه المكالمات 

إلى رقم هاتف آخر.
1. من نافذة لوحة الوصل، افتح القائمة المنسدلة »عناصر تحكم الهاتف«.

2. حدد إعادة توجيه المكالمات إلى ثم حدد رقم الهاتف.

جهات االتصالʺ استخدام̋ 

عند إجراء محادثة مع جهة اتصال، يمكنك استخدام عناصر التحكم في:
إضافة أفراد إلى قائمة جهات االتصال•  
بدء اجتماع فوري•  
مشاركة شاشتك•  
بدء مكالمة هاتفية•  

WebEx بدء اجتماع
ابدأ اجتماع WebEx مباشرة من نافذة محادثة مع مستخدم آخر بدون الحاجة 

إلى جدولة اجتماع في التقويم أواًل.
1. من نافذة المحادثة حدد رمز مزيد .

2. حدد اجتماع WebEx الفوري.

إعداد ملحقات الهاتف
يمكنك تغيير الميكروفون أو السماعة التي يستخدمها العميل عندما يكون لديك 

ملحق هاتف واحد على األقل للتحكم في المكالمات.
1. من نافذة المحادثة حدد رمز فتح خيارات الصوت.

2. حدد السماعات والميكروفون الذي تريد للعميل أن يستخدمهم إلرسال 
واستقبال صوتك. يمكن أيًضا اختبار الصوت للتأكد أنه يعمل.

3. اختر تطبيق ثم موافق.

تخصيص إعدادات العميل
يمكنك الوصول إلى خياراتك وتفضيالتك لـ Cisco Jabber لتخصيص 

كيفية عمل العميل.
من نافذة لوحة الوصل، حدد قائمة < ملف < خيارات.•  

استخدام عناصر تحكم المحادثة

يمكنك تحسين المحادثة باستخدام عناصر التحكم في:
إرسال لقطة شاشة•  
إرسال ملف•  
إدراج رمز مشاعر•  
تحرير حجم الخط ولونه•  
إضافة مشاركين إلنشاء محادثات جماعية•  
عرض المحادثة في نافذة جديدة•  
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