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Hub Window
Note: This document might include features or controls that are not available 
in the deployment of Cisco Jabber for Windows that you are using.

1. ข้อความสถานะ 6. การโทรล่าสุด
2. เมน ู 7. ข้อความเสียง
3. แถบการค้นหาหรือโทรออก 8. การประชุม
4. ผู้ติดต่อ 9. กลุ่มที่ก�าหนดเอง 
5. ห้องแชต 10. การควบคุมการโทร 

Set Up My Phone Accessories 
คุณสามารถเปลี่ยนไมโครโฟนและล�าโพงที่ไคลเอ็นต์จะใช้งาน เมื่อคุณม ี

อุปกรณ์เสริมของโทรศัพท์อย่างน้อยหนึ่งรายการส�าหรับการควบคุมการโทร

กระบวนการ
1. From a chat window, select the Open Audio 

Options icon.

2.  เลือกล�าโพงและไมโครโฟนที่คุณต้องการให้ไคลเอ็นต์ใช้เพื่อรับส่งเสียง

ของคุณ นอกจากนี ้คุณยังสามารถทดสอบเสียงเพื่อตรวจสอบว่าท�างาน

อยู่หรือไม่

3. Select Apply then Ok.

Customize My Client
คุณสามารถเข้าถึงตัวเลือกและค่าความต้องการของ Cisco Jabber 
เพื่อก�าหนดวิธีท�างานของไคลเอ็นต์เอง

กระบวนการ

1.  จากหน้าต่างฮับ ให้เลือก เมน ู> ไฟล ์> ตัวเลือก
2.  เลือกแท็บในเมนูตัวเลือกเพื่อเลือกรายการที่ต้องการ

ใช้คอมพิวเตอร์ของฉันในการโทรออก

คุณสามารถก�าหนดให ้Cisco Jabber ส�าหรับ Windows ส่งการโทรไป
ยังคอมพิวเตอร์ของคุณหรือโทรศัพท์ของคุณ

กระบวนการ

1.  จากหน้าต่างฮับ ให้เปิดเมนูแบบเลื่อนลงส�าหรับการควบคุมการโทร
2.  เลือกค่าความต้องการ  

ฝา่กสาย 
หากไม่ต้องการพลาดสายเมื่อคุณไม่อยู่ที่โต๊ะท�างาน คุณสามารถ 

ฝากสายไปที่หมายเลขโทรศัพท์อื่น

กระบวนการ

1.  จากหน้าต่างฮับ ให้เปิดเมนูแบบเลื่อนลงส�าหรับการควบคุม
การโทร

2.  เลือก ฝากสายไปที ่และระบุหมายเลขโทรศัพท์

Cisco และโลโก ้Cisco เป็นเครื่องหมายการค้าหรือเครื่องหมายการค้าจดทะเบียนของ Cisco และ/หรือบริษัท
ในเครือในสหรัฐอเมริกาและในประเทศอื่นๆ หากต้องการดูรายการเครื่องหมายการค้าของ Cisco ให้ไปที ่URL: 
www.cisco.com/go/trademarks เครื่องหมายการค้าของบุคคลที่สามที่กล่าวถึงในที่นี้เป็นทรัพย์สินของผู้ที่เป็นเจ้าของ 
การใช้ค�าว่าพันธมิตรไม่ได้มีความหมายถึงความสัมพันธ์ในฐานะห้างหุ้นส่วนระหว่าง Cisco กับบริษัทใดๆ (1110R)
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ท�างานร่วมกับผู้ติดต่อของฉัน 

เมื่อแชตกับผู้ติดต่อ คุณสามารถใช้การควบคุมเพื่อ: 

 x  เพิ่มผู้ติดต่อเหล่านั้นในรายชื่อผู้ติดต่อ

 x  เริ่มต้นการประชุมด่วน

 x  ใช้หน้าจอร่วมกัน

 x  เริ่มต้นการโทรออก

Start a WebEx Meeting
เริ่มต้นการประชุม WebEx โดยตรงจากหน้าต่างแชตกับผู้ใช้อื่น โดย 

ไม่ต้องวางก�าหนดการประชุมในปฏิทินไว้ก่อน

กระบวนการ

1.  จากหน้าต่างแชต ให้เลือกไอคอน เพิ่มเติม

2.  เลือก Meet Now 

Chat Options 

คุณสามารถท�าสิ่งต่อไปนี้ในการแชต:

 x  ส่งภาพหน้าจอ

 x  ส่งไฟล์
 x Create a mention

 x  ใส่ไอคอนแสดงอารมณ์

 x  แก้ไขขนาดแบบอักษรและสี

 x  เพิ่มผู้เข้าร่วมเพื่อสร้างการแชตเป็นกลุ่ม

 x  แสดงการแชตในหน้าต่างใหม่

Start a Group Chat 
เริ่มต้นการแชตเป็นกลุ่มได้ง่ายๆ กับผู้ติดต่อสองคนขึ้นไป

กระบวนการ

1.  เลือกผู้เข้าร่วมที่ส่งค�าขอทั้งหมดจากแท็บผู้ติดต่อ คุณสามารถ 

ใช้ปุ่ม CTRL เพื่อเลือกผู้เข้าร่วมหลายราย
2. From the right-click menu, select Start 

a group chat.
3.  เพิ่มผู้เข้าร่วมอีกในฟิลด์บุคคล

4.  ป้อนเรื่องส�าหรับการแชตเป็นกลุ่มของคุณ

5.  เลือก เริ่มต้น

Add New Contacts 
เพิ่มบุคคลในรายชื่อผู้ติดต่อด้วยการค้นหาในองค์กร เมื่อผู้คนเหล่านั้น
เป็นส่วนหนึ่งของรายชื่อผู้ติดต่อแล้ว คุณสามารถคลิกสองครั้งที่ชื่อเพื่อ

เริ่มต้นการโทรออกหรือการแชตได้อย่างง่ายดาย

กระบวนการ

1.  จากหน้าต่างฮับ ให้เลือกไอคอนเมนู
2. Select File > New > Contact.
3.  เริ่มต้นการพิมพ์ชื่อคนเพื่อค้นหาไดเร็กทอร ีหรือป้อนชื่อผู้ใช้

โดยตรงถ้าคุณทราบ

4.  เลือกกลุ่มที่จะเพิ่มผู้ติดต่อใหม่และเลือก ตกลง

Hub Window
Note: This document might include features or controls that are not available 
in the deployment of Cisco Jabber for Windows that you are using.
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