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Gyors útmutató 

Megjegyzés: Ez a dokumentum olyan funkciókat és 
vezérlőelemeket tartalmazhat, amelyek nem használhatók a 
Cisco Jabberben az Ön által használt Windows-verzióban.

Központi ablak

Számítógép használata a 
hívásokhoz
Megadhatja, hogy a Cisco Jabber for Windows a 
számítógépre vagy a telefonra küldje-e a hívásokat. 
1. Nyissa meg a központi ablakból a Telefonvezérlők 
legördülő menüt.
2. Válassza ki a kívánt beállítást.

Hívások átirányítása
Ha nem szeretne lemaradni a fontos hívásokról, 
amikor nem tartózkodik az asztalánál, átirányíthatja 
a hívásokat másik telefonszámra.
1. Nyissa meg a központi ablakból a Telefonvezérlők 
legördülő menüt.
2. Válassza ki a Minden hívás átirányítása ide: 
menüpontot, és adja meg a telefonszámot.

Együttműködés a partnereivel

A partnerekkel folytatott csevegés közben a 
következőket teheti a vezérlőkkel:
• Hozzáadhatja a partnert a névjegyzékhez
• Azonnali megbeszélést indíthat
• Megoszthatja képernyőjét
• Telefonhívást kezdeményezhet

WebEx-megbeszélés indítása
Közvetlenül a csevegőablakból WebEx-
megbeszélést kezdeményezhet egy másik 
felhasználóval, anélkül hogy előzetesen fel kellene 
azt venniük a naptárukba.
1. Válassza ki a csevegőablakban a Több ikont.
2. Válassza ki az Azonnali WebEx-megbeszélés 
lehetőséget.

A telefon tartozékainak beállítása
Ha legalább egy hívásvezérlő telefontartozékkal 
rendelkezik, módosíthatja, melyik mikrofont és 
hangszórót használja az ügyfél.
1. Válassza ki egy csevegőablakban a Hangbeállítások 
megnyitása ikont.
2. Válassza ki, melyik hangszórót és mikrofont 
használja az ügyfél a hang fogadásához és küldéséhez. 
Ugyanitt ki is próbálhatja, hogy működik-e a hang.
3. Válassza ki az Alkalmaz, majd az Ok opciót.

Az ügyfél testreszabása
Hozzáférhet a Cisco Jabber beállításaihoz, és testre 
szabhatja, hogyan viselkedjen az ügyfél.
• Válassza ki a központi ablakból a Menü > Fájl > 

Beállítások lehetőséget.

Csevegésvezérlők használata

Csevegés közben a következő speciális funkciókat 
használhatja:
• Képernyőmentés küldése
• Fájl küldése
• Hangulatjel beszúrása
• Betűméret és -szín módosítása
• Résztvevők hozzáadása csoportos csevegés 

létrehozásához
• Csevegés megjelenítése új ablakban
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