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Okno strediska 
Poznámka: Tento dokument môže obsahovať opis funkcií alebo ovládacích 
prvkov, ktoré nie sú dostupné v inštalácii služby Cisco Jabber pre Windows, 
ktorú používate.

1. Stavové hlásenie 6. Najnovšie hovory
2. Ponuka 7. Hlasové správy
3. Lišta hľadania alebo hovoru 8. Stretnutia
4. Kontakty 9. Vlastné skupiny 
5. Konverzácie 10. Ovládacie prvky telefónu 

Nastavenie príslušenstva telefónu 
Môžete zmeniť, ktorý mikrofón a reproduktory sa 
použijú s klientom, keď budete mať aspoň jedno 
telefónne príslušenstvo pre ovládanie hovorov. 
Postup
1. V okne konverzácie vyberte ikonu Otvoriť 

možnosti zvuku. 
2. Vyberte reproduktory a mikrofón, ktoré chcete, 

aby klient používal na odosielanie a prijímanie 
vášho zvuku. 

3. Na otvorenie karty Zvuk v dialógovom okne 
Možnosti vyberte položku Možnosti zvuku. Na 
tejto karte môžete tiež testovať zvuk a overiť, či 
funguje. 

4. Vyberte možnosť Použiť a potom položku OK. 

Prispôsobenie položky Môj klient 
Môžete získať prístup k vašim možnostiam a 
preferenciám pre aplikáciu Cisco Jabber, aby ste 
upravili správanie vášho klientského zariadenia. 

Postup
1. Z centrálneho okna vyberte položky Ponuka > 

Súbor > Možnosti. 
2. Vyberte ktorúkoľvek kartu v ponuke Možnosti, aby 

ste uskutočnili svoje voľby. 

Použitie položky Môj počítač pre 
hovory 
Aplikácii Cisco Jabber pre Windows môžete povedať, 
aby odosielala hovory do vášho počítača alebo 
telefónu. 

Postup
1. Z centrálneho okna otvorte rozbaľovaciu ponuku 

Ovládacie prvky telefónu. 

2. Vyberte svoju preferenciu.  

Presmerovanie hovorov 
Aby ste predchádzali zmeškaným hovorom, 
keď sa nenachádzate pri svojom stole, môžete 
presmerovať hovory na iné telefónne číslo. 

Postup
1. Z centrálneho okna otvorte rozbaľovaciu 

ponuku Ovládacie prvky telefónu. 
2. Vyberte položku Presmerovať hovory na 

a špecifikujte telefónne číslo. 
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Spolupráca s položkou Moje kontakty 

 
Keď komunikujete s kontaktom, môžete použiť 
ovládacie prvky na to, aby ste: 

 x Ich pridali do zoznamu kontaktov 
 x Zdieľali obrazovku 
 x Zahájili okamžitú schôdzku 
 x Nastavili možnosti zvuku 
 x Zahájili telefonický hovor 

Zahájenie schôdzky WebEx 
Zahájte schôdzku WebEx priamo z okna komunikácie 
s iným používateľom bez toho, aby ste museli najskôr 
naplánovať schôdzku vo svojich kalendároch. 

Postup
1. Z okna komunikácie vyberte ikonu Viac. 
2. Vyberte možnosť Zahájiť schôdzku. 

Možnosti komunikácie 

 
V komunikácii môžete: 

 x Odoslať snímky obrazovky 
 x Odoslať súbor 
 x Vytvoriť pripomienku
 x Vložiť emotikony 
 x Upraviť veľkosti a farby písma 
 x Pridať účastníkov na vytvorenie skupinových 

konverzácií 
 x Zobraziť komunikácie v novom okne 

Spustenie skupinovej konverzácie 
Jednoducho začnite skupinovú konverzáciu        
s dvomi alebo s viacerými z vašich kontaktov. 

Postup
1. Vyberte všetkých požadovaných účastníkov 

z karty Kontakty. Pri výbere viacerých 
účastníkov môžete použiť tlačidlo CTRL. 

2. Z ponuky po kliknutí pravým tlačidlom 
vyberte položku Spustiť skupinovú 
konverzáciu. 

3. Do políčka Osoby pridajte dodatočných 
účastníkov. 

4. Zadajte predmet vašej skupinovej 
komunikácie. 

5. Vyberte možnosť Spustiť. 

Pridanie nových kontaktov 
Pridajte osoby do zoznamu kontaktov tak, že 
ich vyhľadáte vo svojej organizácii. Akonáhle 
sú súčasťou vášho zoznamu kontaktov, môžete 
jednoducho dvakrát kliknúť na ich mená, aby ste 
začali telefónny hovor alebo komunikáciu. 

Postup
1. V okne zbernice vyberte ikonu Ponuka. 
2. Vyberte položky Súbor > Nový > Kontakt. 
3. Začnite písať meno osoby, aby ste prehľadali 

adresár, prípadne priamo zadajte meno 
používateľa, ak ho poznáte. 

4. Vyberte skupinu, do ktorej chcete pridať 
tento nový kontakt, a vyberte položku OK. 
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