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Om ViewMail til Outlook

Du kan bruge Cisco Unity Connection ViewMail til Microsoft Outlook til at sende, lytte til og 
administrere talemeddelelser fra Outlook. I ViewMail-formularen kan du bruge kontrolelementerne 
i Media Master til at afspille og indspille talemeddelelser.

Du kan bruge ViewMail til at sende talemeddelelser til andre brugere, ikke-Connection-brugere og 
offentlige distributionslister.

Du kan ikke bruge ViewMail fra eksempelruden i Outlook. Du skal åbne meddelelsen for at bruge 
ViewMail.

Du kan ændre indstillinger for ViewMail for at:

• Vælge den lyd, der fortæller dig, at der er en ny talemeddelelse.

• Angive en indstilling for lagring af sendte talemeddelelser i Outlook-mapperne. 

• Angive automatisk afspilning, så talemeddelelsen starter, så snart du åbner den.

Sådan får du adgang til ViewMail Hjælp

Trin 1 I Outlook skal du klikke på Emner i Hjælp til ViewMail i menuen Hjælp. 

Trin 2 Klik på et emnelink i venstre rude.
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Arbejde med Media Master i ViewMail til 
Outlook

• Om Media Master, side 3

• Brug af -lydfiler i indspilningerne, side 4

• Ændring af indspilnings- og afspilningsenheder med Media Master, side 4

• Ændring af lydstyrken for afspilning af meddelelser, når computerens højttalere er din 
afspilningsenhed, side 5

• Ændring af meddelelsens afspilningshastighed, når computerens højttalere er afspilningsenheden, 
side 5

• Tastaturgenveje i Media Master, side 6

Om Media Master
Media Master vises i meddelelser, du administrerer ved hjælp af ViewMail til Outlook. 
Du kan indspille og afspille meddelelser ved at klikke på kontrolelementerne i Media Master.

Du kan også bruge Media Master til at ændre de indspilnings- og afspilningsenheder, du bruger, 
mens du arbejder med ViewMail, og til at ændre lydstyrken for afspilning og afspilningshastigheden 
for meddelelser. 

Opdateringer af indstillinger i Media Master gemmes for de enkelte brugere og computere. Hvis du også 
bruger en anden computer til Media Master (f.eks. en computer derhjemme), skal du også opdatere 
indstillingerne til Media Master på denne computer. 
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Brug af -lydfiler i indspilningerne
Brug af -lydfiler i indspilningerne
Ved hjælp af menuen Indstillinger – første knap (pil ned) i Media Master – kan du bruge andre lydfiler 
(WAV) i indspilningerne. Du kan vælge følgende indstillinger for lydfiler:

Ændring af indspilnings- og afspilningsenheder 
med Media Master

Du kan vælge de enheder, du bruger til indspille og afspille meddelelser, mens du arbejder med 
ViewMail: 

Tip! Telefonen giver den bedste lydkvalitet til indspillede meddelelser. 

Sådan ændres indspilnings- eller afspilningsenheden med Media Master

Trin 1 Åbn en meddelelse i den Outlook-mappe, der indeholder talemeddelelserne.

Trin 2 Klik på enten Afspilningsenheder eller Indspilningsenheder i menuen Indstillinger (første knap, 
pil ned) i Media Master, og vælg den enhed, du vil bruge, på listen.

Trin 3 Hvis du vælger Telefon som enhed, skal du kontrollere, at telefonoplysningerne er korrekte:

a. Klik på Indstillinger i menuen Indstillinger. 

b. Skriv navnet på Connection-serveren i boksen Cisco Unity Connection-servernavn i dialogboksen 
Indstillinger for Cisco Unity Connection-server. Hvis du ikke kender servernavnet, kan du kontakte 
Connection-administratoren.

c. Angiv Connection-brugernavnet i boksen Brugernavn.

Ny Slet en indspilning for at genindspille den.

Sæt ind Indsæt en lydindspilning fra Udklipsholder på samme måde, som når du indsætter 
tekst i en tekstfil.

Indsæt fra fil Indsæt en anden lydfil i en indspilning.

Kopier Kopier en lydindspilning til Udklipsholder på samme måde, som når du kopierer 
tekst i en tekstfil.

Kopier til fil Kopier indspilningen til en lydfil, du navngiver.

Hvis meddelelsen er markeret som sikker, er denne indstilling ikke tilgængelig.

Indspilningsenheder • Telefon – Cisco Unity Connection ringer til dig, og du taler ind i telefonens 
håndsæt eller ind i højttalertelefonens mikrofon.

• Computermikrofon (hvis den findes). 

Afpilningsenheder • Telefon – Cisco Unity Connection ringer til dig, og du lytter gennem 
telefonens håndsæt eller gennem højttalertelefonens højttaler.

• Computerhøjttalere (hvis de findes). 
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Ændring af lydstyrken for afspilning af meddelelser, når computerens højttalere er din afspilningsenhed
d. Angiv Cisco PCA-adgangskoden i boksen Adgangskode.

e. Marker afkrydsningsfeltet Husk adgangskode, hvis ViewMail skal huske adgangskoden, så du ikke 
skal angive den igen, hver gang du genstarter Outlook.

f. Hvis firmaet bruger en proxyserver, skal du angive IP-adressen til proxyserveren i boksen Adresse 
til proxyserver.

g. Hvis firmaet bruger en proxyserver, skal du i boksen Port til proxyserver angive det nummer på 
serverporten, som ViewMail skal bruge, når der oprettes forbindelse til proxyserveren.

h. Hvis Connection-administratoren beder dig om det, skal du markere afkrydsningsfeltet Valider 
HTTPS-certifikat. Ellers skal du ikke markere det. 

i. Angiv dit lokalnummer i boksen Lokalnummer.

j. Klik på OK.

Trin 4 Klik på Luk for at lukke meddelelsen.

Ændring af lydstyrken for afspilning af meddelelser, 
når computerens højttalere er din afspilningsenhed

I proceduren i dette afsnit ændres lydstyrken for afspilning for alle meddelelser, der afspilles med 
ViewMail, når computerens højttalere er angivet som afspilningsenheder i Media Master.

Sådan ændres lydstyrken for afspilning af meddelelser, når computerens højttalere er afspilningsenheden

Trin 1 Åbn en meddelelse i den Outlook-mappe, der indeholder talemeddelelserne.

Trin 2 Klik på skyderen Lydstyrke, og træk i den i Media Master for vælge en lavere eller højere lydstyrke 
for afspilning.

Trin 3 Hvis du klikker på Afspil for at afspille meddelelsen, gemmes indstillingen for lydstyrke for 
meddelelser, du lytter til gennem computerens højttalere.

Trin 4 Klik på Luk for at lukke talemeddelelsen.

Ændring af meddelelsens afspilningshastighed, 
når computerens højttalere er afspilningsenheden

I proceduren i dette afsnit ændres afspilningshastigheden for alle meddelelser, der afspilles med 
ViewMail, når computerens højttalere er angivet til afspilningsenhed i Media Master.

Sådan ændres afspilningshastigheden for meddelelser, når computerens højttalere er afspilningsenheden

Trin 1 Åbn en meddelelse i den Outlook-mappe, der indeholder talemeddelelserne.

Trin 2 I Media Master skal du klikke på skyderen Hastighed og trække i den for at vælge en højere eller lavere 
afspilningshastighed efter behov.
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Tastaturgenveje i Media Master
Trin 3 Hvis du klikker på Afspil for at afspille meddelelsen, gemmes indstillingen for hastighed for 
meddelelser, du lytter til gennem computerens højttalere.

Trin 4 Klik på Luk for at lukke talemeddelelsen.

Tastaturgenveje i Media Master
I Tabel 1 vises de tastaturgenveje, du kan bruge til at arbejde med Media Master i ViewMail.

Du kan også bruge tastaturet til at foretage valg i menuen Indstillinger. Tryk på det bogstav, 
der er understreget for den indstilling, du vil vælge i menuen Indstillinger.

Tabel 1 Tastaturgenveje til Media Master

Tast(er) Opgave

Alt-Skift-P Afspil/Pause

Alt-Skift-S Stop

Alt-Skift-R Indspil/Pause

Alt-Skift-M Åbn menuen Indstillinger

Alt-Skift-F3 Spring tilbage

Alt-Skift-F4 Spring fremad

Alt-Skift-F7 Lavere lydstyrke

Alt-Skift-F8 Højere lydstyrke

Alt-Skift-F11 Langsommere afspilning

Alt-Skift-F12 Hurtigere afspilning
6
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Styring af meddelelser i ViewMail til Outlook

• Afsendelse af talemeddelelser, side 7

• Kontrol af meddelelser, side 8

• Svar på meddelelser, side 8

• Videresendelse af talemeddelelser, side 9

• Styring af slettede meddelelser, side 9

Afsendelse af talemeddelelser
Du kan sende talemeddelelser og indspille svar på meddelelser i Outlook. Du kan sende, besvare 
og videresende meddelelser til brugere og til offentlige distributionslister og e-mail-adresser.

Hvis organisationen har flere lokationer, kan du måske sende og besvare meddelelser til brugere 
på en anden lokation. Bed administratoren om at få flere detaljer.

Bemærk! Når Cisco Unity Connection-postkassen overstiger sin størrelsesmæssige kvote, kan du få problemer 
med at sende meddelelser. Se "Styring af størrelsen på postkassen" på side 19. 

Sådan sendes en talemeddelelse

Trin 1 Klik på ikonet Ny talebesked på Outlook-værktøjslinjen i Outlook-indbakken. 

Eller

Klik på Ny talebesked i menuen Handlinger.

Trin 2 Angiv Connection-brugernavn eller e-mail-adresse og et emne.

Bemærk! Meddelelser, der er adresseret til e-mail-adresser, sendes som en lydfil (WAV), der er 
vedhæftet en e-mail-meddelelse.

Trin 3 Klik på Indspil (cirklen) i Media Master, og indspil meddelelsen.

Trin 4 Klik på Stop (firkanten), når du er færdig med at indspille.

Trin 5 Tilføj tekst og vedhæftede filer efter behov.

Trin 6 Klik på Send.
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Kontrol af meddelelser
Kontrol af meddelelser
Du kan kontrollere talemeddelelser og kvitteringer i Outlook. Talemeddelelser og kvitteringer vises 
i en anden Outlook-mappe end e-mails.

Når du har åbnet en ny meddelelse, gemmes den, indtil du sletter den. Spørg administratoren, om 
Connection er konfigureret til at gennemføre en politik om meddelelsesopbevaring, og, hvis det 
er tilfældet, hvor længe meddelelserne gemmes, før de slettes permanent. Connection angiver ikke, 
når en politik om meddelelsesopbevaring gennemføres, og du bliver heller ikke advaret, før 
meddelelserne slettes permanent som følge af en sådan politik.

Oplysninger i feltet Fra identificerer afsenderen. Feltet indeholder navnet på en Connection-bruger, 
eller det indeholder "Unity Connection Messaging System", når der kommer en meddelelse fra en 
person, som ikke er en Connection-bruger, eller fra en bruger, som ikke har logget på Connection, 
før meddelelsen blev indspillet. I feltet Emne vises telefonnummeret til den, der har ringet, hvis det 
er tilgængeligt.

Afhængigt af, hvordan systemet er konfigureret, kan du se andre typer meddelelser 
(f.eks. faxmeddelelser) i den Outlook-mappe, der indeholder talemeddelelserne. 

Sådan kontrolleres en meddelelse

Trin 1 Dobbeltklik på en meddelelse i den Outlook-mappe, der indeholder talemeddelelserne, for at åbne den. 

Bemærk! Du kan ikke kontrollere meddelelser i eksempelruden i Outlook.

Trin 2 Klik på Afspil (højre pil) i den åbne talemeddelelse i Media Master for at afspille meddelelsen.

Trin 3 I meddelelsen skal du bruge knapperne på værktøjslinjen for meddelelser til at administrere meddelelsen 
på samme måde, som du håndterer e-mails.

Svar på meddelelser
Udfør proceduren i dette afsnit for at besvare en talemeddelelse eller for at besvare en e-mail ved at 
indspille et svar. Du kan kun besvare afsenderen, og du kan tilføje modtagere.

En meddelelse fra "Unity Connection Messaging System" betyder, at den person, der ringede, ikke var 
en Connection-bruger eller ikke var logget på, da der blev indspillet en meddelelse. Du kan ikke besvare 
meddelelser fra sådanne personer.

Sådan besvares en meddelelse 

Trin 1 Klik på Besvar i den åbne talemeddelelse.

Eller

Klik på Besvar med tale i menuen Handlinger i den åbne e-mail. 

Trin 2 Klik på Indspil (cirklen) i Media Master.

Trin 3 Klik på Stop (firkanten), når du er færdig med at indspille.

Trin 4 Tilføj tekst og vedhæftede filer efter behov.

Trin 5 Klik på Send.
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Videresendelse af talemeddelelser
Videresendelse af talemeddelelser
Udfør proceduren i dette afsnit for at videresende en talemeddelelse, som den er, eller for at indspille 
en introduktion, der afspilles før en videresendt tale- eller e-mail-meddelelse. 

Sådan videresendes en talemeddelelse

Trin 1 Klik på Videresend i den åbne talemeddelelse.

Eller

Klik på Videresend med tale i menuen Handlinger i den åbne e-mail.

Trin 2 Angiv navnene på modtagerne.

Trin 3 Klik på Indspil (cirklen) i Media Master, og indspil en introduktion.

Trin 4 Klik på Stop (firkanten), når du er færdig med at indspille.

Trin 5 Tilføj tekst og vedhæftede filer efter behov.

Trin 6 Klik på Send.

Styring af slettede meddelelser
Du sletter meddelelser fra den Outlook-mappe, der indeholder talemeddelelserne på samme måde, 
som når du sletter e-mails. Men slettede talemeddelelser vises som tekst med en grå gennemstregning. 
Slettede talemeddelelser forbliver i mappen med talemeddelelser, indtil Cisco Unity Connection 
sletter dem.

Connection fjerner måske automatisk slettede meddelelser, når de når en vis alder. Spørg administratoren, 
hvor længe meddelelser gemmes, før de slettes permanent for dig. På denne måde kan du planlægge at 
arkivere eller flytte vigtige meddelelser før tiden.

Tip! Hvis du vil arkivere talemeddelelser, før de slettes, skal du bruge indstillingen Kopier til fil i menuen 
Indstillinger i Media Master.

Du kan også fjerne de slettede meddelelser manuelt.

Sådan fjernes slettede meddelelser manuelt

Klik på Fjern slettede meddelelser i menuen Rediger i den Outlook-mappe, der indeholder 
talemeddelelserne.
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Styring af slettede meddelelser
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Ændring af indstillinger for ViewMail til Outlook

• Ændring af den lyd, der giver dig besked om nye talemeddelelser, side 11

• Ændring af indstillingen for automatisk afspilning af talemeddelelse, side 12

• Ændring af præferencen for lagring af sendte talemeddelelser, side 12

• Ændring af indspilnings- og afspilningsenheder, side 12

• Konfiguration af indstillingerne for sikre meddelelser, side 13

• Ændring af indstillingerne for IMAP-kontoen, side 14

• Opdatering af adgangskoden i ViewMail, så den svarer til Cisco PCA-adgangskoden, side 14

Ændring af den lyd, der giver dig besked om nye 
talemeddelelser

Du kan vælge den computerlyd, der skal give dig besked, når du modtager en ny talemeddelelse 
i den Outlook-mappe, der indeholder talemeddelelserne. Denne indstilling er kun tilgængelig, 
hvis computeren har multimediehøjttalere.

Sådan ændres den lyd, der giver dig besked om nye talemeddelelser

Trin 1 Klik på Indstillinger for ViewMail i menuen Indstillinger i Outlook.

Trin 2 Klik på fanen Besked i dialogboksen Indstillinger for ViewMail.

Trin 3 Vælg indstillingerne for besked. 

Hvis du vil høre et eksempel på lyden for en indstilling, skal du klikke på ikonet Højttaler.

Trin 4 Rediger evt. standardlyden for en indstilling:

a. Klik på knappen Gennemse.

b. Vælg en lydfil (WAV) i dialogboksen Søg i filer, og klik derefter på Åbn.

Trin 5 Når dialogboksen Indstillinger for ViewMail vises igen, skal du klikke på OK for at gemme 
ændringerne.
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Ændring af indstillingen for automatisk afspilning af talemeddelelse
Ændring af indstillingen for automatisk afspilning af 
talemeddelelse

Med automatisk afspilning går dine talemeddelelser i gang med at blive afspillet, så snart du åbner 
dem i den Outlook-mappe, der indeholder talemeddelelserne. Uden automatisk afspilning kan du 
bruge Media Master til at afspille talemeddelelser.

Sådan ændres indstillingen for automatisk afspilning af talemeddelelse

Trin 1 Klik på Indstillinger for ViewMail i menuen Indstillinger i Outlook.

Trin 2 Klik på fanen Generelt.

Trin 3 Marker eller fjern markeringen i afkrydsningsfeltet Afspil talemeddelelse automatisk.

Trin 4 Klik på OK.

Ændring af præferencen for lagring af sendte talemeddelelser
Når du konfigurerer Outlook til at gemme kopier af sendte meddelelser i mappen Sendt post, gemmes 
der også en kopi af de enkelte talemeddelelser, du sender ved hjælp af ViewMail. Du kan spare plads 
på harddisken ved at angive, at der i ViewMail kun skal gemmes brevhoveder og ikke indspilninger 
af meddelelser. Et brevhoved indeholder modtagerne af meddelelsen, tidspunktet for afsendelse af 
meddelelsen, emnet, prioritet og følsomhed samt størrelsen. 

Sådan gemmes kun brevhoveder for talemeddelelser

Trin 1 Klik på Indstillinger for ViewMail i menuen Indstillinger i Outlook.

Trin 2 Klik på fanen Generelt.

Trin 3 Marker afkrydsningsfeltet Bevar kun brevhoveder i mappen Sendt post.

Trin 4 Klik på OK.

Ændring af indspilnings- og afspilningsenheder
Sådan ændres indspilnings- og afspilningsenheden

Trin 1 Klik på Indstillinger for ViewMail i menuen Indstillinger i Outlook.

Trin 2 Klik på fanen Indspil eller Afspil.

Trin 3 Vælg den enhed, du vil bruge, på listen Enhed.

Trin 4 Hvis du ikke har valgt Telefon som afspilnings- eller indspilningsenhed, kan du gå til Trin 13.

Hvis du vælger Telefon som afspilnings- eller indspilningsenhed, skal du klikke på fanen Server.
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Konfiguration af indstillingerne for sikre meddelelser
Trin 5 Angiv navnet på din Connection-server i boksen Navn på Cisco Unity Connection-server. 
Hvis du ikke kender servernavnet, kan du kontakte Connection-administratoren.

Trin 6 Angiv Connection-brugernavnet i boksen Brugernavn.

Trin 7 Angiv Cisco PCA-adgangskoden i boksen Adgangskode. 

Trin 8 Marker afkrydsningsfeltet Husk adgangskode, hvis ViewMail skal huske adgangskoden, så du ikke skal 
angive den igen, hver gang du genstarter Outlook. 

Trin 9 Hvis firmaet bruger en proxyserver, skal du angive IP-adressen til proxyserveren i boksen 
Adresse til proxyserver.

Trin 10 Hvis firmaet bruger en proxyserver, skal du i boksen Port til proxyserver angive det nummer 
på serverporten, som ViewMail skal bruge, når der oprettes forbindelse til proxyserveren.

Trin 11 Hvis Connection-administratoren beder dig om det, skal du markere afkrydsningsfeltet Valider 
HTTPS-certifikat. Ellers skal du ikke markere det. 

Trin 12 Angiv dit lokalnummer i boksen Lokalnummer.

Trin 13 Klik på OK.

Konfiguration af indstillingerne for sikre meddelelser
Når Cisco Unity Connection er konfigureret til at markere meddelelser som sikre, skal du konfigurere 
Outlook, så programmet kan kommunikere sikkert med Connection-serveren.

Sådan konfigureres indstillingerne for sikre meddelelser

Trin 1 Klik på Indstillinger for ViewMail i menuen Indstillinger i Outlook.

Trin 2 Klik på fanen Server.

Trin 3 Angiv navnet på din Connection-server i boksen Navn på Cisco Unity Connection-server. 
Hvis du ikke kender servernavnet, kan du kontakte Connection-administratoren.

Trin 4 Angiv Connection-brugernavnet i boksen Brugernavn.

Trin 5 Angiv Cisco PCA-adgangskoden i boksen Adgangskode. 

Trin 6 Marker afkrydsningsfeltet Husk adgangskode, hvis ViewMail skal huske adgangskoden, så du ikke skal 
angive den igen, hver gang du genstarter Outlook. 

Trin 7 Hvis firmaet bruger en proxyserver, skal du angive IP-adressen til proxyserveren i boksen Adresse til 
proxyserver.

Trin 8 Hvis firmaet bruger en proxyserver, skal du i boksen Port til proxyserver angive det nummer på 
serverporten, som ViewMail skal bruge, når der oprettes forbindelse til proxyserveren.

Trin 9 Hvis Connection-administratoren beder dig om det, skal du markere afkrydsningsfeltet Valider 
HTTPS-certifikat. Ellers skal du ikke markere det. 

Trin 10 Klik på OK.
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Ændring af indstillingerne for IMAP-kontoen
Ændring af indstillingerne for IMAP-kontoen
Hvis du har mere end én IMAP-konto konfigureret i Outlook, skal du identificere den, der er knyttet til 
Cisco Unity Connection.

Sådan ændres indstillingerne for IMAP-kontoen

Trin 1 Klik på Indstillinger for ViewMail i menuen Indstillinger i Outlook.

Trin 2 Klik på fanen Konto.

Trin 3 Vælg den IMAP-konto, der bruges til at få adgang til Connection, på listen Vælg den konto, du vil have 
adgang til Cisco Unity Connection med. 

Trin 4 Klik på OK.

Opdatering af adgangskoden i ViewMail, så den svarer til 
Cisco PCA-adgangskoden

I ViewMail bruges dit Cisco Unity Connection-brugernavn og din Cisco PCA-adgangskode til at få 
adgang til Connection-kontoen for at hente talemeddelelser. Du skal opdatere adgangskoden i ViewMail, 
når du ændrer Cisco PCA-adgangskoden i webværktøjet Cisco Unity Assistenten. Derved sikres, 
at ViewMail fortsat kan få adgang til Connection-kontoen.

Hvis du har problemer med at sende eller modtage talemeddelelser i ViewMail, kan du overveje at 
benytte følgende tip:

• Hvis Microsoft Outlook beder dig om at angive en adgangskode, men ikke accepterer den, 
er Cisco PCA-adgangskoden måske udløbet eller ændret, eller den er måske låst. Rediger først 
Cisco PCA-adgangskoden i Cisco Unity Assistenten, og opdater derefter adgangskoden i ViewMail. 

• Hvis du modtager en fejlmeddelelse, når du forsøger at afspille eller indspille meddelelser 
i ViewMail ved hjælp af telefonen, er Cisco PCA-adgangskoden måske udløbet eller ændret, 
eller den er måske låst. Rediger først Cisco PCA-adgangskoden i Cisco Unity Assistenten, 
og opdater den derefter i ViewMail. 

• Hvis du modtager en fejlmeddelelse, når du forsøger at afspille eller indspille sikre meddelelser, 
er Cisco PCA-adgangskoden måske udløbet eller ændret, eller den er måske låst. Rediger først 
Cisco PCA-adgangskoden i Cisco Unity Assistenten, og opdater den derefter i ViewMail. 

Sådan opdateres adgangskoden i ViewMail, så den svarer til Cisco PCA-adgangskoden

Trin 1 Klik på Indstillinger for ViewMail i menuen Indstillinger i Outlook.

Trin 2 Klik på fanen Server. 

Trin 3 Angiv den nye Cisco PCA-adgangskode, du har ændret i Cisco Unity Assistenten, i boksen 
Adgangskode. 

Trin 4 Klik på OK.

Trin 5 Klik på E-mail-konti i menuen Indstillinger i Outlook.

Trin 6 Vælg Få vist eller rediger eksisterende e-mail-konti, og klik på Næste.
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Opdatering af adgangskoden i ViewMail, så den svarer til Cisco PCA-adgangskoden
Trin 7 Vælg den IMAP-konto, der bruges til at få adgang til Cisco Unity Connection, og klik derefter på Skift.

Trin 8 Angiv den nye Cisco PCA-adgangskode, du har ændret i Cisco Unity Assistenten, i boksen 
Adgangskode. 

Trin 9 Klik på Næste, og klik derefter på Udfør.
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Opdatering af adgangskoden i ViewMail, så den svarer til Cisco PCA-adgangskoden
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Styring af Cisco Unity Connection-
talemeddelelser i e-mail-programmet

• Om brug af e-mail-programmet til at styre talemeddelelser, side 17

• Afsendelse af talemeddelelser fra e-mail-programmet, side 17

• Kontrol af talemeddelelser i e-mail-programmet, side 18

• Sletning af talemeddelelser i e-mail-programmet, side 18

• Opdatering af e-mail-programmets adgangskode, så den svarer til din Cisco PCA-adgangskode, 
side 18

Om brug af e-mail-programmet til at styre talemeddelelser
Når du bruger Cisco Unity Connection, kan du få adgang til talemeddelelser og kvitteringer i e-mail-
programmet.

Placeringen af dine talemeddelelser afhænger af e-mail-programmet, men talemeddelelser placeres 
typisk i en separat mappe i e-mail-programmet. Meddelelser har en vedhæftet WAV-fil med det, 
der er indspillet. Du afspiller talemeddelelsen ved at åbne den vedhæftede fil.

Afhængigt af, hvordan systemet er konfigureret, kan du se andre typer meddelelser (f.eks. 
faxmeddelelser) i den mappe, der indeholder talemeddelelserne. 

Afsendelse af talemeddelelser fra e-mail-programmet
Du kan ikke indspille talemeddelelser eller svar på talemeddelelser fra e-mail-programmet. 

Du kan kun besvare talemeddelelser med tekst. Du kan videresende talemeddelelser, men hvis du tilføjer 
en introduktion, vises introduktionen også kun som tekst.

Afhængigt af, hvordan Connection-systemet er konfigureret, leveres svar eller videresendte meddelelser 
til modtagere, der ikke er Connection-brugere, måske ikke. I dette tilfælde modtager du en kvittering om 
manglende levering.

Bemærk! Når Cisco Unity Connection-postkassen overstiger sin størrelsesmæssige kvote, kan du få problemer 
med at sende meddelelser. Se "Styring af størrelsen på postkassen" på side 19. 
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Kontrol af talemeddelelser i e-mail-programmet
Kontrol af talemeddelelser i e-mail-programmet
Talemeddelelser og kvitteringer vises som regel i en separat mappe i e-mail-programmet. Meddelelser 
har en vedhæftet WAV-fil med det, der er indspillet. Du afspiller talemeddelelsen ved at åbne den 
vedhæftede fil.

E-mail-programmet kan give dig besked om nye talemeddelelser på samme måde, som du får besked 
om nye e-mail-meddelelser.

Feltet Fra i en meddelelse indeholder enten navnet på en Connection-bruger eller "Unity Connection 
Messaging System", når der kommer en meddelelse fra en person, som ikke er en Connection-bruger, 
eller fra en bruger, som ikke er logget på, før meddelelsen blev indspillet. I feltet Emne vises 
telefonnummeret til den, der har ringet, hvis det er tilgængeligt.

Sletning af talemeddelelser i e-mail-programmet
Du kan slette talemeddelelser fra e-mail-programmet på samme måde, som du sletter e-mail-
meddelelser. Afhængigt af, hvordan Connection er konfigureret, kan du muligvis også hente slettede 
meddelelser i e-mail-programmet, så du kan lytte til dem, gendanne dem i en mappe eller slette dem 
permanent.

I visse e-mail-programmer er du nødt til jævnligt at tømme mappen Slettede elementer for helt at kunne 
slette talemeddelelser. Spørg Connection-administratoren, om dette trin er nødvendigt for dit e-mail-
program.

Opdatering af e-mail-programmets adgangskode, så den svarer 
til din Cisco PCA-adgangskode

I e-mail-programmet bruges dit Connection-brugernavn og din Cisco PCA-adgangskode til at få 
adgang til Connection-kontoen for at hente talemeddelelser. Du skal opdatere adgangskoden i e-mail-
programmet, når du ændrer Cisco PCA-adgangskoden i webværktøjet Cisco Unity Assistenten. 
På denne måde sikrer du, at e-mail-programmet fortsat kan få adgang til din Connection-konto.

Hvis e-mail-programmet beder dig om at angive en adgangskode, men ikke accepterer den, 
er Cisco PCA-adgangskoden måske udløbet eller ændret, eller den er måske låst. Ret først 
Cisco PCA-adgangskoden i Cisco Unity Assistenten, og opdater den derefter i dit e-mail-program.

Du kan få oplysninger om opdatering af adgangskoden for dit specifikke e-mail-program ved at kontakte 
Connection-administratoren.
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Styring af størrelsen på postkassen

• Om størrelsen på postkassen, side 19

• Årsager til, at postkassen måske hurtigt bliver fuld, side 19

• Tip til styring af størrelsen på postkassen, side 20

Om størrelsen på postkassen
En fuld postkasse kan påvirke den hastighed, dine meddelelser behandles med i Cisco Unity Connection. 
Når du logger på via telefonen, får du besked fra Connection, når din postkasse er:

• Næsten fuld.

• Fuld, og du kan ikke længere sende nye meddelelser.

• Fuld, og du kan ikke længere sende eller modtage nye meddelelser.

Connection-administratoren definerer lagergrænserne for din postkasse. Hvis disse grænser overskrides, 
kan du ikke sende eller modtage meddelelser.

Bemærk! Systemets broadcast-meddelelser er ikke medtaget i postkassens samlede størrelse.

Årsager til, at postkassen måske hurtigt bliver fuld
Hvis du mener, at Cisco Unity Connection-postkassen bliver hurtigere fuld end forventet, kan årsagerne 
nedenfor måske give dig en forklaring. Det er Connection-administratoren, der angiver størrelsen på 
postkassen.
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Tip til styring af størrelsen på postkassen
Politik om meddelelsesopbevaring gennemføres muligvis ikke
Medmindre Connection-administratoren har konfigureret systemet til at gennemføre en politik 
om meddelelsesopbevaring, er du selv ansvarlig for at styre størrelsen på postkassen ved jævnligt 
at gennemgå de meddelelser, du har gemt, og enten flytte, arkivere eller slette dem permanent.

Hvis Connection er konfigureret til at gennemføre en politik med meddelelsesopbevaring, kan du spørge 
Connection-administratoren, hvor længe meddelelserne opbevares i systemet, før de slettes permanent. 
Derefter kan du planlægge at arkivere eller flytte vigtige meddelelser, før det sker. Connection angiver 
ikke, når en politik med meddelelsesopbevaring gennemføres, og du får heller ingen advarsel, før 
meddelelsen slettes permanent som resultat af en sådan politik.

Slettede elementer og ikke-leverede kvitteringer er medtaget i den samlede 
størrelse af postkassen

Slettede meddelelser forbliver i mappen med talemeddelelser og medtages i den samlede størrelse 
på postkassen, indtil Cisco Unity Connection fjerner dem, eller indtil du fjerner dem manuelt. Spørg 
administratoren, hvor længe meddelelser gemmes, før de slettes permanent for dig. På denne måde 
kan du planlægge at arkivere eller flytte vigtige meddelelser før tiden.

Når du derudover modtager ikke-leverede kvitteringer (ILK'er) for meddelelser, som du har sendt, 
kan postkassens størrelse hurtigt øges – især hvis der var store vedhæftede filer til de oprindelige 
meddelelser.

Samlet meddelelsesstørrelse omfatter originalen, når meddelelser 
videresendes

Du kan modtage meddelelser, der er videresendt mange gange, hvilket øger meddelelsens størrelse. 
Den oprindelige meddelelse samt alle indspillede introduktioner, der er tilføjet i løbet af 
videresendelsen, svarer til den samlede størrelse af meddelelsen. Postkassen kan som følge 
heraf overstige grænsen, også selvom du måske har gemt relativt få meddelelser i den.

Tip til styring af størrelsen på postkassen
Følgende tip kan være en hjælp, når du skal have mere plads i postkassen:

• Slet meddelelser.

• Fjern slettede meddelelser manuelt fra mappen med talemeddelelser.

• Flyt talemeddelelser til en mappe på harddisken, før du sletter dem fra e-mail-programmet. Denne 
funktion kan ikke vælges i alle systemer. Spørg Connection-administratoren, om du kan bruge den.
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