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ا نافذةلا سيكزلةل
 مالحظة:لقدللحتويلهذالا سلتندلعلىلسلزاتلأولأزيايلتحكملغليلستوفيةلفيلسحتوىلنشيل

Cisco Jabberل نظاملا تشغلسلWindowsلا ذيلتلتخدسه.

6.لا سكا ساتلاألخلية1.ليلا ةلا حا ة
7.لا يلائسلا صوتلة2.لا قائسةل

8.لاالجتساعات3.لشيلطلا ءحثلأولا سكا ساتل
9.لا سجسوعاتلا سخصصةل4.لجهاتلاالتصاس
10.لعناصيلا تحكملءا هاتفل5.لغيفلا ديدشة

إعدادلسلحقاتلا هاتفلا خاصلءيل
للسكنكلتغلليلا سلكيوفونلأولا لساعةلا تيلللتخدسهالا عسلسلعندساللكونل

 دلكلسلحقلواحدلعلىلاألقسل لهاتفل لتحكملفيلا سكا سات.ل
اإلجياب

فيلنافذةلا ديدشة،لحددليسزلفتح خيارات الصوت.ل 1.ل
حددلسالتيلدلأنلللتعسلهلا عسلسلسنللساعاتلوسلكيوفونلإليلاسل  2.ل
لوالتقءاسلا صوتل دلك.لكساللسكنكلاختءايلا صوتل لتحققلسنلأنهل

لعسسلعلىلا نحولا سطلوب.ل
حددلتطبيقلثملموافق.ل 3.ل

ا تخصلصلا ستعلقلءا عسلسل دّيل
للسكنكلا وصوسلإ ىلا خلاياتلوا تفضلالتلا خاصةلءـلCisco Jabberل

 دلكل تخصلصلا للوكلا ذيلللتطلدلا عسلسلاتءاعه.ل

اإلجياب
سنلا نافذةلا سيكزلة،لحددلقائمة < ملف < خيارات.ل 1.ل

حددلأيلعالسةلتءولبلفيلقائسةلا خلاياتل تحدلدلخلاياتك.ل 2.ل

التخداملا كسءلوتيل لسكا ساتل
لسكنكلتوجلهلCisco Jabberل نظاملWindowsلإليلاسلا سكا ساتل

 لكسءلوتيلأول لهاتفلا خاصلءك.ل

اإلجياب
سنلا نافذةلا سيكزلة،لافتحلا قائسةلا سنلد ةل"عناصيلا تحكملءا هاتف".ل 1.ل

حددلتفضلالتك.لل 2.ل

إعادةلتوجلهلا سكا ساتل
 تجنبلفقدلا سكا ساتلعندسالاللتكونلفيلسكتءك،للسكنكلإعادةلتوجلهل

ا سكا ساتلإ ىليقملهاتفلآخي.ل

اإلجياب
سنلا نافذةلا سيكزلة،لافتحلا قائسةلا سنلد ةل"عناصيلا تحكمل 1.ل

ءا هاتف".
حددلإعادة توجيه المكالمات إلىلثملقملءتعللنليقملا هاتف.ل 2.ل

إنلCiscoلوشعايلCiscoلهسالعالستانلتجايلتانلأولعالستانلتجايلتانلسلجلتانل شيكةلل.Cisco Systems, Incلو/أول
ا شيكاتلا تاءعةل هالفيلا واللاتلا ستحدةلوا ءلدانلاألخيى.ل عيضلقائسةلءا عالساتلا تجايلةلا خاصةلءشيكةلCisco،لانتقسلإ ىل

عنوانلURLلهذا:لwww.cisco.com/go/trademarks.لا عالساتلا تجايلةلا خاصةلءا جهاتلاألخيىلا وايدةلفيلهذال
ا سلتندلهيلسلكلةلخاصةلءأصحاءها.لإنلالتخداملكلسةل"شيلك"لالللدسلعلىلعالقةلشياكةلءلنلشيكةلCiscoلوألةلشيكةلأخيى.ل
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ا تعاونلسدلجهاتلاالتصاسل

ل
لعندلإجيابلسحادثةلسدلجهةلاتصاس،للسكنكلالتخداملعناصيلا تحكمل

 تنفلذلا تا ي:ل

إضافتهالإ ىلقائسةلجهاتلاالتصاسل دلكل �ل
ءدبلاجتساعلفوييل �ل

سشايكةلشاشتكل �ل
ءدبلسكا سةلهاتفلةل �ل

ءدبلاجتساعلWebExل
لاءدألاجتساعلWebExلسءاشيةلسنلخالسلنافذةلديدشةلسدلسلتخدملآخيل

دونلا حاجةلإ ىلجدو ةلاالجتساعلفيلا تقولملأوالً.ل

اإلجياب
سنلنافذةلا ديدشةلحددلألقونةلالمزيد.ل 1.ل

حددلبدء االجتماع اآلن.ل 2.ل

خلاياتلا ديدشةل

ل
لسكنكلأثنابلا ديدشة:ل

إيلاسل قطةلشاشةل �ل
إيلاسلسلفل �ل
إنشابلإشاية �ل

إدياجلوجهلتعءلييل �ل
ضءطلحجملا خطلو ونهل �ل

إضافةلسشايكلنلإلنشابلديدشاتلجساعلةل �ل
عيضلا ديدشةلفيلنافذةلجدلدةل �ل

ءدبلسحادثةلجساعلةل
للسكنكلءدبلديدشةلجساعلةلءلهو ةلسدلاثنلنلأولأكثيلسنلجهاتل

االتصاسل دلك.ل

اإلجياب
حددلجسلدلا سشايكلنلا سطلوبلا ديدشةلسعهملسنلخالسلعالسةل 1.ل
ا تءولبلجهاتلاالتصاس.لولسكنكلالتخداملسفتاحلCTRLلأثنابل

تحدلدلا عدلدلسنلا سشايكلن.ل
فيلا قائسةلا تيلتظهيلعندلا نقيلءزيلا ساوسلاأللسن،لحددلبدء  2.ل

دردشة جماعية.ل
أضفلا سزلدلسنلا سشايكلنلفيلحقسلاألشخاص.ل 3.ل
أدخسلسوضوعلا ديدشةلا جساعلةلا تيللتجيلها.ل 4.ل

حددلالبدء. 5.ل

إضافةلجهاتلاتصاسلجدلدةل
أضفلأشخاصلإ ىلقائسةلجهاتلاالتصاسل دلكلعنلطيلقلا ءحثلعنهمل
فيلا سؤللةلا تيلتتءعها.لوءسجيدلوجودهملداخسلقائسةلاالتصاسل دلك،ل

لسكنكلءلهو ةلا نقيلنقًيالسزدوًجالعلىلألسائهمل ءدبلسكا سةلهاتفلةلأول
ديدشةلسعهم.ل

اإلجياب
فيلا نافذةلا سيكزلة،لحددليسزلا قائسة.ل 1.ل

حددلملف < جديد < جهة اتصال.ل 2.ل
اءدألفيلكتاءةلالملا شخصلا سطلوبل لءحثلعنهلفيلا د لس،لأول 3.ل

أدخسلالملا سلتخدملسءاشيًةلإذالكنتلتعيفه.ل
حددلا سجسوعةلا تيلتيلدلإضافةلجهةلاالتصاسلا جدلدةلإ لها،لثمل 4.ل

حددلموافق.ل
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