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Ïðåäãîâîð

Предговорът описва за кого е предназначена тази публикация и какви са 
приетите в нея условни означения.

Предговорът обхваща следните въпроси:

 • Общ преглед, страница ix

 • Организация, страница xi

 • Използване на онлайн помощ, страница xii

 • Сродни документи, страница xii

 • Получаване на документация, страница xiii

 • Получаване на техническа помощ, страница xiv

Îáù ïðåãëåä
Cisco IP Manager Assistant (Cisco IPMA) е програмно средство, което 
повишава функционалността на телефонната система и позволява на 
мениджърите и техните асистенти да работят по-ефективно заедно.  В 
Ръководството за потребителя на Cisco IP Manager Assistant се съдържат 
указания и примери, предназначени да ви помогнат в използването на 
програмата Cisco IPMA.
ix
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Ïðåäãîâîð
Îáù ïðåãëåä
Всички потребители на Cisco IPMA трябва да прочетат тази публикация. 
Потребителите на програмата са мениджъри и асистенти. 

Ìåíèäæúðè

Мениджърът на Cisco IPMA е потребител, чиито входящи повиквания се 
прехващат и пренасочват към асистент. Мениджърът се подпомага от поне 
един асистент.

Мениджърите могат да ползват Cisco IPMA директно на своите 
Cisco IP телефони. Освен това, мениджърите могат да конфигурират своите 
функции от прозореца „Конфигурация на мениджъра“ или да поискат от 
асистентите да конфигурират тези предпочитания вместо тях.

За подробности вижте раздел „Как да конфигурирате функции за 
мениджъра“ на страница 7-1.

Àñèñòåíòè

Асистентът на Cisco IPMA е потребител, който обработва повиквания от 
името на мениджър. 

В зависимост от настройката и използването й, програмата Cisco IPMA може 
автоматично или ръчно да прехваща входящи повиквания, адресирани 
първоначално до мениджър, и да ги пренасочва към друг адресат (например 
към асистента на мениджъра). Асистентите могат да отговарят, прехвърлят, 
отклоняват и обработват по друг начин повикванията, които Cisco IPMA 
пренасочва към тях.

Един асистент може да подпомага до 33 мениджъри.

Асистентите могат да получават достъп до повечето функции на Cisco IPMA 
от своите компютри с помощта на едно приложение, наречено Assistant 
Console. Асистентите могат да използват Assistant Console за изпълнение на 
следните операции: 

 • Да извършват, отговарят на, прехвърлят, поставят на задържане, 
приключват, отклоняват или добавят участници в конференция към едно 
повикване.

 • Да наблюдават разговорната активност на мениджъра и състоянието на 
функциите. 

 • Да включват или изключват функции за мениджърите.

 • Да конфигурират функции за мениджърите.
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Îðãàíèçàöèÿ
Таблица 1 дава общ преглед на организацията на това ръководство.

Òàáëèöà 1 Îðãàíèçàöèÿ íà Ðúêîâîäñòâîòî çà ïîòðåáèòåëÿ íà Cisco IP Manager Assistant

Ðàçäåë Îïèñàíèå

Глава 1, „Въведение в Cisco IPMA“ Описва Cisco IPMA в режим на споделена 
линия, Cisco IPMA в режим на представителска 
линия и как да определите кой режим на 
Cisco IPMA използвате.

Глава 2, „Начало на работа с Cisco IPMA 
Assistant Console“

Дава на асистентите подробен обзор на 
приложението Assistant Console.

Глава 3, „Как да използвате Assistant Console за 
обработка на повиквания“

Дава на асистентите инструкции по използване 
на Assistant Console за различни задачи, 
свързани с обработката и следенето на 
повиквания и функции за до пет мениджъри. 

Глава 4, „Асистенти - Как да използвате 
Cisco IPMA от вашия телефон“

Описва как да се използват отличителните 
звукови сигнали, екранните клавиши и 
интеркома (разговорната връзка) на 
Cisco IP телефона на асистента.

Глава 5, „Как да използвате телефон с 
програмата Cisco IPMA в режим на споделена 
линия“

Описва как да се използват функциите на Cisco 
IPMA в режим на споделена линия.

Глава 6, „Как да използвате телефон с 
Cisco IPMA в режим на представителска 
линия“

Описва как да се използват менюто на Cisco 
IPMA, екранните клавиши и прозореца за 
състоянието на Cisco IP телефона на 
мениджъра за обработване и следене на 
дейността на асистента по повикванията в 
режим на представителска линия.

Глава 7, „Как да конфигурирате функции за 
мениджъра“

Описва как мениджърите и асистентите могат 
да настройват индивидуално функциите с 
помощта на прозореца „Конфигурация на 
мениджъра“.
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Èçïîëçâàíå íà îíëàéí ïîìîù
Èçïîëçâàíå íà îíëàéí ïîìîù
Системата за онлайн помощ на Cisco IPMA осигурява задачно-ориентирана 
помощ, както и контекстно-зависима помощ от повечето прозорци в 
потребителския интерфейс на Cisco IPMA.

За достъп до онлайн помощта щракнете върху бутона ? или щракнете върху 
Помощ в лентата с менюта, която е разположена покрай горния край на 
конзолата.

След като отворите прозореца за помощ, можете да щракнете върху Търсене 
в лентата с инструменти за да търсите по ключова дума в цялото 
Ръководство за потребителя на Cisco IP Manager Assistant. Щракнете върху 
Преглед на PDF за преглеждане на версия на документа за печат. 

Çàáåëåæêà • Имайте предвид, че функцията Търсене може да не действа при някои 
версии на онлайн помощта.

 • Да преглеждане на копието на този документ в PDF формат трябва да 
имате инсталирана програмата Adobe Acrobat (като независимо 
приложение или като вграден модул на браузъра).

Ñðîäíè äîêóìåíòè
За допълнителна информация вижте следните документи:

 • Кратко ръководство за мениджърите по програмата Cisco IP Manager 
Assistant - Този малоформатен справочник съдържа основни инструкции 
за мениджърите, работещи с програмата Cisco IPMA. Вижте 
http://www.cisco.com/univercd/cc/td/doc/product/voice/c_ipphon/index.htm

 • At a Glance Cisco IP Phone 7960 and 7940 Series - Тази брошура съдържа 
основна информация по инсталирането и функциите и се доставя заедно 
с всеки телефон.

 • Ръководство за потребителя на Cisco IP телефон модели 7960 и 7940 - 
Това ръководство съдържа пълна информация за потребителя. Вижте 
http://www.cisco.com/univercd/cc/td/doc/product/voice/c_ipphon/index.htm
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 • Cisco IP Phone 7914 Expansion Module Quick Start Guide - Това 
ръководствдо съдържа информация по инсталирането и функциите и се 
доставя заедно с всеки Разширителен модул 7914 за Cisco IP телефон. 

Ïîëó÷àâàíå íà äîêóìåíòàöèÿ
Документация на Cisco и допълнителна литература можете да откриете на 
Cisco.com. Освен това Cisco предлага няколко начина за получаване на 
техническа помощ и други технически ресурси. Тези раздели обясняват как 
да получите техническа информация от Cisco Systems.

Cisco.com

Най-новата Cisco документация можете да намерите в Интернет на този URL 
адрес:

http://www.cisco.com/univercd/home/home.htm

В уебсайта на Cisco можете да влезете на този URL адрес:

http://www.cisco.com

Достъп до международните уебсайтове на Cisco можете да получите от този 
URL адрес:

http://www.cisco.com/public/countries_languages.shtml

Çàÿâêà íà äîêóìåíòàöèÿ

Можете да откриете указания за заявка на документация на следния URL 
адрес:

http://www.cisco.com/univercd/cc/td/doc/es_inpck/pdi.htm

Можете да направите заявка за документация на Cisco по следните начини:

 • Потребители, регистрирани в Cisco.com (преки клиенти на Cisco), могат 
да правят заявки за документация за продуктите на Cisco от 
Инструмента за заявки:

http://www.cisco.com/en/US/partner/ordering/index.shtml
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 • Потребители, които не са регистрирани в Cisco.com, могат да правят 
заявки за документация посредством местен представител, като се 
обадят в Главното управление на фирмата Cisco Systems (Калифорния, 
САЩ) на телефон +1 408 526-7208 или, ако се намират на друго място в 
Северна Америка, на телефон +1 800 553-NETS (6387).

Îáðàòíà âðúçêà ïî äîêóìåíòàöèÿòà
Забележки по техническата документация можете да изпращате с 
електронна поща на адрес bug-doc@cisco.com.

За изпращане на забележки можете също така да използвате фиша за отговор 
(ако има такъв) на задната страна на предната корица на вашия документ или 
да пишете на следния адрес:

Cisco Systems 
На вниманието на: Заявки за документация от клиентите 
170 West Tasman Drive 
San Jose, CA 95134-9883, USA

Високо ценим вашите забележки.

Ïîëó÷àâàíå íà òåõíè÷åñêà ïîìîù
За всички клиенти, партньори, търговци и дистрибутори, които притежават 
валидни договори за сервизно обслужване с Cisco, Центърът за техническа 
помощ на Cisco (Cisco TAC) предлага денонощно услуги по техническа 
помощ, онлайн и по телефона. В Cisco.com има връзка към уебсайт на Cisco 
TAC като онлайн изходен пункт за техническа помощ. Ако нямате валиден 
договор за сервизно обслужване със Cisco се свържете с доставчика на 
вашия продукт.
xiv
Ðúêîâîäñòâî çà ïîòðåáèòåëÿ íà Cisco IP Manager Assistant

OL-6596-01



 

Ïðåäãîâîð
Ïîëó÷àâàíå íà òåõíè÷åñêà ïîìîù
Óåáñàéò íà Cisco TAC çà òåõíè÷åñêà ïîìîù

Уебсайтът за техническа помощ на Cisco TAC осигурява онлайн документи 
и инструменти за разрешаване на проблеми и технически въпроси, свързани 
с продукти и технологии на Cisco. Уебсайтът на Cisco TAC работи 
денонощно и без почивни дни. Уебсайтът на Cisco TAC се намира на следния 
URL адрес:

http://www.cisco.com/tac

Достъпът до всички инструменти на уебсайта за техническа помощ на Cisco 
изисква идентификатор на потребител и парола за Cisco.com. Ако имате 
валиден договор за сервизно обслужване, но нямате идентификатор на 
потребител и парола, можете да се регистрирате на следния URL адрес: 

http://tools.cisco.com/RPF/register/register.do

Ðåãèñòðèðàíå íà ñëó÷àé â Öåíòúðà çà òåõíè÷åñêà 
ïîìîù

Използването на онлайн програмата TAC Case Open Tool (Инструмент за 
регистриране на случаи в Центъра за техническа помощ) е най-бързият 
начин за регистриране на случаи с приоритет P3 и P4. (Случаите с приоритет 
P3 и P4 са такива случаи, при които има минимално понижение на 
функционалността на вашата мрежа или при които искате информация за 
продукти.) След като опишете ситуацията, програмата TAC Case Open Tool 
автоматично препоръчва ресурси за незабавно разрешаване на проблема. 
Ако проблемът ви не бъде разрешен с помощта на препоръчаните ресурси, 
вашият случай ще бъде възложен на инженер от Центъра за техническа 
помощ на Cisco. Онлайн програмата TAC Case Open Tool се намира на 
следния URL адрес:

http://www.cisco.com/tac/caseopen

При случаи с приоритет P1 или P2 cases (при случаите с приоритет P1 и P2 
вашата производствена мрежа не функционира или работните й 
характеристики са сериозно влошени) или ако нямате достъп до Интернет се 
свържете с Центъра за техническа помощ на Cisco по телефона. Случаите с 
приоритет P1 и P2 незабавно се възлагат на инженери от Центъра за 
техническа помощ на Cisco с цел осигуряване на безпроблемната работа на 
вашето предприятие.
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Ïîëó÷àâàíå íà òåõíè÷åñêà ïîìîù
За регистриране на един случай по телефона използвайте някой от следните 
номера:

Азия-Тихи океан: +61 2 8446 7411 (Австралия: 1 800 805 227)  
Европа, Близък Изток и Африка: +32 2 704 55 55  
САЩ: +1 800 553-2447

За пълен списък на контактите в Центъра за техническа помощ на Cisco 
отидете на следния URL адрес:

http://www.cisco.com/warp/public/687/Directory/DirTAC.shtml

Äåôèíèöèè çà ïðèîðèòåòà íà ñëó÷àèòå â Öåíòúðà 
çà òåõíè÷åñêà ïîìîù

За да се гарантира съобщаването на случаите в стандартна форма, в Cisco са 
създадени дефиниции за приоритета на случаите.

Приоритет 1 (P1) - Мрежата ви не функционира или отрицателното 
въздействие върху работата на предприятието ви е достигнало критично 
ниво. За разрешаването на проблемната ситуация вие и Cisco ще ангажирате 
всички необходими ресурси за денонощна работа. 

Приоритет 2 (P2) - Функционалността на една съществуваща мрежа е 
сериозно влошена или значими части от работата на вашето предпиятие са 
отрицателно повлияни от незадоволителната работа на продукти на Cisco. За 
разрешаването на проблемната ситуация вие и Cisco ще ангажирате ресурси 
на пълен работен ден в рамките на нормалното работно време.

Приоритет 3 (P3) - Функционалността на вашата мрежа е нарушена, но 
повечето дейности на предприятието продължават да функционират. Вие и 
Cisco ще ангажирате ресурси в рамките на нормалното работно време за да 
възстановите обслужването до задоволителни нива.

Приоритет 4 (P4) - Необходима ви е информация или помощ относно 
възможностите, инсталирането или конфигурирането на продукти на Cisco. 
Има слабо въздействие или няма никакво въздействие върху работата на 
вашето предприятие.
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Ïîëó÷àâàíå íà äîïúëíèòåëíè 
ïóáëèêàöèè è èíôîðìàöèÿ

Информация за продукти, технологии и мрежови решения на Cisco можете 
да получите от различни Интернет-базирани и печатни източници.

 • Страницата Cisco Marketplace (Търговска площадка на Cisco) представя 
разнообразни книги, справочници и стоки с логото на Cisco. Посетете 
електронния магазин на компанията на този URL адрес:

http://www.cisco.com/go/marketplace/

 • В Cisco Product Catalog (Продуктов каталог на Cisco) са описани 
мрежовите продукти, предлагани от Cisco Systems, както и услуги по 
оформяне на заявки и поддръжка на клиенти. Можете да получите 
достъп до Продуктовия каталог на Cisco на следния URL адрес:

http://cisco.com/univercd/cc/td/doc/pcat/

 • На страницата Cisco Press се публикува широка гама от заглавия, 
свързани с мрежи, обучение и сертифициране. Тези публикации ще 
бъдат от полза както за новите, така и за опитните потребители. За 
текущи заглавия на издателство Cisco Press и друга информация отидете 
на уеб-страницата на издателството Cisco Press на следния URL адрес:

http://www.ciscopress.com

 • Списание Packet е тримесечно издание на компанията Cisco, което дава 
информация за най-новите тенденции и последните постижения в 
областта на мрежовите технологии, както и за продукти и решения на 
компанията Cisco. Тази информация помага на специалистите от 
различни отрасли най-ефективно да влагат своите средства в мрежовите 
технологии. Списанието съдържа съвети по разгръщане на мрежи и 
отстраняване на проблеми, примери за конфигуриране, разглеждане на 
случаи от практиката на клиенти, информация за учебни пособия, 
обучение и сертифициране, а също така връзки към многобройни 
електронни ресурси, съдържащи подробна информация по дадена тема. 
Достъп до списание Packet можете да получите на следния URL адрес:

http://www.cisco.com/packet
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 • Списание iQ Magazine е двумесечно издание на Cisco, което предоставя 
най-нова информация за ръководителите на предприятия по стратегиите 
за развитие на търговията в Интернет. Достъп до списание iQ Magazine 
можете да получите на следния URL адрес:

http://www.cisco.com/go/iqmagazine

 • Internet Protocol Journal е тримесечeн журнал, публикуван от Cisco 
Systems и предназначен за професионални инженери, които се занимават 
с проектиране, разработване и експлоатация на публични и частни 
обединени и корпоративни мрежи. Достъп до журнала Internet Protocol 
Journal можете да получите на следния URL адрес:

http://www.cisco.com/ipj

 • Обучение - Cisco предлага програми за обучение на световно ниво по 
въпросите на мрежовите технологии. Списъкът на текущите 
предложения за обучение в областта на мрежовите технологии се намира 
на този URL адрес:

http://www.cisco.com/en/US/learning/index.html
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Âúâåäåíèå â Cisco IPMA

Програмата Cisco IP Manager Assistant (Cisco IPMA) осигурява възможности 
за маршрутизация на повикванията и други функции, които помагат на 
мениджърите и асистентите да обработват по-ефективно телефонните 
повиквания. 
Тази глава съдържа следните раздели:
 • Описание на режима на споделена линия и режима на представителска 

линия, страница 1-1
 • Как да се идентифицира режимът на Cisco IPMA на телефона на 

мениджър, страница 1-4
 • Как да се идентифицира режимът на Cisco IPMA в приложението 

Assistant Console, страница 1-5

Îïèñàíèå íà ðåæèìà íà ñïîäåëåíà 
ëèíèÿ è ðåæèìà íà ïðåäñòàâèòåëñêà 
ëèíèÿ

Cisco IPMA работи в два режима - режим на споделена линия и режим на 
представителска линия. Достъпните за вас функции зависят от режима, 
избран от системния администратор за конфигуриране на Cisco IPMA. 
Този раздел съдържа следните подраздели:
 • Използване на Cisco IPMA в режим на споделена линия, страница 1-2
 • Използване на Cisco IPMA в режим на представителска линия, 

страница 1-3
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Ãëàâà 1      Âúâåäåíèå â Cisco IPMA
Îïèñàíèå íà ðåæèìà íà ñïîäåëåíà ëèíèÿ è ðåæèìà íà ïðåäñòàâèòåëñêà ëèíèÿ
Èçïîëçâàíå íà Cisco IPMA â ðåæèì íà ñïîäåëåíà 
ëèíèÿ

Ако един системен администратор е конфигурирал Cisco IPMA в режим на 
споделена линия, мениджърът и асистентът използват съвместно един 
телефонен номер от указателя, например 8001. Асистентът обработва 
повиквания за един мениджър по номера (споделен) за съвместно 
използване от указателя. Когато един мениджър получава повикване по 
8001, ще звъни както телефонът на мениджъра, така и телефонът на 
асистента. 

Следните функции на Cisco IPMA са неприложими в режим на споделена 
линия: избор на асистент по подразбиране, контрол на асистента, 
филтриране на повиквания и отклоняване на всички повиквания. Един 
асистент не може да вижда или да получава достъп до тези функции в 
приложението Assistant Console. Телефонът на асистента няма да има 
екранен клавиш за функцията за отклоняване на всички повиквания. 
Телефонът на мениджъра няма да има екранни клавиши за контрол на 
асистента, прехващане на повиквания или за функцията за отклоняване на 
всички повиквания. 

Ако сте асистент, който използва Cisco IPMA в режим на споделена линия, 
не е необходимо да се регистрирате за да приемате повиквания. 
Повикванията до вашия мениджър автоматично ще звънят на вашия 
телефон. Трябва да се регистрирате в Assistant Console, ако искате да 
използвате това приложение за обработване на повиквания или ако искате да 
използвате екранния клавиш върху вашия телефон за прехвърляне на едно 
повикване към системата за гласови съобщения на мениджъра. За повече 
информация по използването на Assistant Console вижте Глава 2, „Начало на 
работа с Cisco IPMA Assistant Console“.

Ако сте мениджър, който използва Cisco IPMA в режим на споделена линия, 
можете да използвате вашия телефонен номер от указателя съвместно с до 
10 асистенти. Всеки асистент, който използва вашия номер от указателя 
съвместно с вас, може да отговори на едно повикване и да го обработи. 
Вижте Глава 5, „Как да използвате телефон с програмата Cisco IPMA в 
режим на споделена линия“
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Ãëàâà 1      Âúâåäåíèå â Cisco IPMA
Îïèñàíèå íà ðåæèìà íà ñïîäåëåíà ëèíèÿ è ðåæèìà íà ïðåäñòàâèòåëñêà ëèíèÿ
Ñðîäíè âúïðîñè

 • Използване на Cisco IPMA в режим на представителска линия, 
страница 1-3

 • Как да се идентифицира режимът на Cisco IPMA на телефона на 
мениджър, страница 1-4

 • Как да се идентифицира режимът на Cisco IPMA в приложението 
Assistant Console, страница 1-5

Èçïîëçâàíå íà Cisco IPMA â ðåæèì íà 
ïðåäñòàâèòåëñêà ëèíèÿ

Ако един системен администратор е конфигурирал Cisco IPMA в режим на 
представителска линия, мениджърът и асистентът не използват съвместно 
един телефонен номер от указателя. Асистентът обработва повикванията за 
мениджъра използвайки представителски номер. Представителският номер 
е назначен от системата номер, различен от номера на мениджъра от 
указателя, а асистентът го използва за обработване на повикванията до 
мениджъра. 

В режим на представителска линия един мениджър и един асистент имат 
достъп до всички функции в Cisco IPMA, включително избор на асистент по 
подразбиране, контрол на асистента, филтриране на повиквания и 
отклоняване на всички повиквания. 

Ако сте асистент, който използва Cisco IPMA в режим на представителска 
линия, трябва да се регистрирате в приложението Assistant Console и да 
имате включен филтър за приемане по вашия телефон на повиквания, 
адресирани до вашия мениджър. Можете да използвате приложението 
Assistant Console за всички функции по обработка на повиквания, например 
за отговаряне на едно повикване или за негово прехвърляне. За повече 
информация по използването на Assistant Console вижте Глава 2, „Начало на 
работа с Cisco IPMA Assistant Console“.

Ако сте мениджър, който използва Cisco IPMA в режим на представителска 
линия, можете да настроите филтри за селективно сортиране и филтриране 
на входящи повиквания с пренасочване към вашия асистент. За информация 
по използването на всички функции в Cisco IPMA вижте Глава 6, „Как да 
използвате телефон с Cisco IPMA в режим на представителска линия“.
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Ãëàâà 1      Âúâåäåíèå â Cisco IPMA
Êàê äà ñå èäåíòèôèöèðà ðåæèìúò íà Cisco IPMA íà òåëåôîíà íà ìåíèäæúð
Ñðîäíè âúïðîñè

 • Използване на Cisco IPMA в режим на представителска линия, 
страница 1-3

 • Как да се идентифицира режимът на Cisco IPMA на телефона на 
мениджър, страница 1-4

 • Как да се идентифицира режимът на Cisco IPMA в приложението 
Assistant Console, страница 1-5

Êàê äà ñå èäåíòèôèöèðà ðåæèìúò íà 
Cisco IPMA íà òåëåôîíà íà ìåíèäæúð

За идентифициране на режима на Cisco IPMA на телефон на мениджър 
изчистете дисплея на телефона чрез двигане на слушалката и обратно 
поставяне на мястото й. 

Ако в прозореца за състоянието на дисплея се вижда една единствена икона 
(камбана или зачеркната камбана), значи използвате Cisco IPMA в режим на 
споделена линия (Вижте Фигура 1-1). Вижте Глава 5, „Как да използвате 
телефон с програмата Cisco IPMA в режим на споделена линия“

Ôèãóðà 1-1 Ïðîçîðåö çà ñúñòîÿíèåòî âúðõó äèñïëåÿ íà òåëåôîí â ðåæèì 
íà ñïîäåëåíà ëèíèÿ

Ако в прозореца за състоянието на дисплея се виждат няколко икони, значи 
използвате Cisco IPMA в режим на представителска линия (Вижте (See 
Фигура 1-2). Вижте Глава 6, „Как да използвате телефон с Cisco IPMA в 
режим на представителска линия“
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Êàê äà ñå èäåíòèôèöèðà ðåæèìúò íà Cisco IPMA â ïðèëîæåíèåòî Assistant Console
Ôèãóðà 1-2 Ïðîçîðåö çà ñúñòîÿíèåòî âúðõó äèñïëåÿ íà òåëåôîí â ðåæèì 
íà ïðåäñòàâèòåëñêà ëèíèÿ

Ñðîäíè âúïðîñè

 • Използване на Cisco IPMA в режим на споделена линия, страница 1-2

 • Използване на Cisco IPMA в режим на представителска линия, 
страница 1-3

 • Как да се идентифицира режимът на Cisco IPMA в приложението 
Assistant Console, страница 1-5

Êàê äà ñå èäåíòèôèöèðà ðåæèìúò íà 
Cisco IPMA â ïðèëîæåíèåòî Assistant 
Console

За идентифициране режима на Cisco IPMA в приложението Assistant Console 
извършете следните действия:

Ñòúïêà 1 Регистрирайте се в приложението Assistant Console. Вижте раздел „Как да се 
регистрирате в приложението Assistant Console“ на страница 2-3.

Ñòúïêà 2 В панела „Моите повиквания“ намерете вътрешния телефонен номер, 
посочен до името на даден мениджър. Вижте раздел „Използване на панела 
„Моите повиквания““ на страница 2-11.

Ñòúïêà 3 За същия мениджър намерете вътрешния телефонен номер, посочен до 
иконата с телефон в колоната „Сведения за повикването“ в панела „Моите 
мениджъри“. Вижте раздел „Използване на панела „Моите мениджъри““ на 
страница 2-12.
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Êàê äà ñå èäåíòèôèöèðà ðåæèìúò íà Cisco IPMA â ïðèëîæåíèåòî Assistant Console
Çàáåëåæêà Ако до иконата с телефон не се вижда номер, увеличете 
широчината на колоната, като щракнете върху границата на 
заглавието „Сведения за повикването“ и я преместите чрез 
влачене. 

Ако вътрешните номера съвпадат, значи използвате Cisco IPMA в режим на 
споделена линия. Асистентът и мениджърът имат един и същ вътрешен 
номер от указателя и споделят (ползват съвместно) една линия. 

Ако вътрешните номера се различават помежду си, значи използвате Cisco 
IPMA в режим на представителска линия. На асистентът е назначен друг 
номер от указателя за обработка на повиквания от името на даден мениджър. 
Този друг номер е представителски номер, който представлява фактическия 
номер на мениджъра от указателя.

Çàáåëåæêà В режим на споделена линия ще виждате четири заглавия върху панела 
„Моите мениджъри“ - Мениджър, Интерком, НеБезп и Сведения за 
повикването. В режим на представителска линия ще виждате и следните 
допълнителни заглавия - Отклоняване на всички, Контрол на асистента, 
Филтриране на повикванията и Режим на филтрите.

Ñðîäíè âúïðîñè

 • Използване на Cisco IPMA в режим на споделена линия, страница 1-2

 • Използване на Cisco IPMA в режим на представителска линия, 
страница 1-3

 • Как да се идентифицира режимът на Cisco IPMA на телефона на 
мениджър, страница 1-4
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Íà÷àëî íà ðàáîòà ñ Cisco 
IPMA Assistant Console

Приложението Assistant Console помага на асистентите да обработват 
по-ефективно повиквания за мениджърите. Cisco IPMA работи в два режима 
- режим на споделена линия и режим на представителска линия. Вашите 
възможностти за достъп до описаните по-долу функции зависят от режима, 
избран от системния администратор за конфигуриране на Cisco IPMA. 
Когато използвате като асистент Cisco IPMA в режим на споделена линия, на 
вас се назначава същият телефонен номер в указателя, както на вашия 
мениджър. Вие използвате този споделен номер за да обработвате 
повиквания от името на вашия мениджър. Когато използвате като асистент 
Cisco IPMA в режим на представителска линия, на вашия мениджър е 
назначен един телефонен номер в указателя, а на вас е назначен друг номер, 
който използвате като представител. Вие използвате този представителски 
номер за да обработвате повиквания от името на вашия мениджър. Преди да 
започнете работа трябва да установите кой режим е избрал вашият системен 
администратор. Вижте раздел „Как да се идентифицира режимът на Cisco 
IPMA в приложението Assistant Console“ на страница 1-5 за допълнителна 
информация.

Като асистент можете да получавате достъп до функции на Cisco IPMA от 
вашия компютър с помощта на приложението Assistant Console. 

Можете да използвате Assistant Console за изпълнение на следните 
операции:

 • Извършване, отговаряне, отклоняване, прехвърляне, приключване или 
задържане на едно повикване

 • Добавяне на участници в конференция към едно повикване
2-1
ÿ íà Cisco IP Manager Assistant



 

Ãëàâà 2      Íà÷àëî íà ðàáîòà ñ Cisco IPMA Assistant Console
Íà÷àëî íà ðàáîòà ñ Assistant Console
 • Извършване на бързо набиране на номера

 • Извършване на търсене в указателя

 • Отваряне на линия за разговорна връзка (интерком) с вашия мениджър

 • Следене на информацията за разговорите на мениджърите

 • Промяна на функциите и настройките за мениджъра

 • Индивидуална настройка на вашите инструменти за обработка на 
повиквания

 • Въвеждане на номера от виртуална клавиатура при получаване на 
интерактивни гласови указания.

За да научите повече се обърнете към следните теми:

 • Описание на режима на споделена линия и режима на представителска 
линия, страница 1-1

 • Начало на работа с Assistant Console, страница 2-2

 • Как да използвате функцията „Интерком“ от конзолата, страница 2-23

 • Как да използвате съкратените клавишни комбинации, страница 2-24

 • Как вие и вашият мениджър ще използвате Cisco IPMA, страница 2-25

Çàáåëåæêà Cisco IPMA ви позволява да обработвате повиквания, адресирани до вас и 
максимум 33 мениджъри.

Íà÷àëî íà ðàáîòà ñ Assistant Console
Този раздел разглежда следните въпроси:

 • Как да се регистрирате в приложението Assistant Console, страница 2-3

 • Как да излезете от приложението Assistant Console, страница 2-4

 • Как да изследвате конзолата без да подпомагате мениджъри, 
страница 2-5

 • Как да се ориентирате из конзолата, страница 2-6

 • Как да използвате конзолата с мишката и клавиатурата си, страница 2-22

 • Как да използвате функцията „Интерком“ от конзолата, страница 2-23
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Íà÷àëî íà ðàáîòà ñ Assistant Console
Êàê äà ñå ðåãèñòðèðàòå â ïðèëîæåíèåòî Assistant 
Console

За обработка на повиквания от името на един или повече мениджъри трябва 
да се регистрирате в приложението Assistant Console. След като се 
регистрирате, вие сте включен в системата и можете да обработвате 
повиквания. 

За да се регистрирате въведете вашите идентификатор на потребител и 
парола в диалоговия прозорец „Вход в Cisco IPMA“. Име на потребител и 
парола ви дава вашият системен администратор.

Çàáåëåæêà Можете да дадете команда на програмата Cisco IPMA да запамети вашите 
атрибути за регистрация.

Приложението Assistant Console се отваря на вашия десктоп.

След регистрирането можете да извършвате операции с повиквания, 
адресирани до вашите мениджъри, до излизане от приложението (или до 
промяна на състоянието на включване към системата, свързване със сървъра 
или управление на повикванията. За повече сведения по информацията за 
състоянието вижте раздел „Използване на лентата за състоянието“ на 
страница 2-19.)

Ñúâåòè

 • Панелът „Моите мениджъри“ върху конзолата ви показва кои 
мениджъри искат вашата помощ. Две зелени стрелки до името на един 
мениджър показват, че мениджърът е регистриран и следователно очаква 
вашата помощ; мениджър, чието име е показано в сив цвят, не иска 
вашата помощ.

 • Ако щракнете върху бутона Настройки в диалоговия прозорец „Вход в 
Cisco IPMA“ можете да следите основни и допълнителни 
административни настройки. Вашият системен администратор може да 
поиска от вас да следите тези настройки за да помогнете за 
отстраняването на някакъв проблем. Променяйте тези настройки само 
ако получите инструкции за това от вашия системен администратор.
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Íà÷àëî íà ðàáîòà ñ Assistant Console
Ñðîäíè âúïðîñè

 • Как да излезете от приложението Assistant Console, страница 2-4

 • Как да изследвате конзолата без да подпомагате мениджъри, 
страница 2-5

 • Как да се ориентирате из конзолата, страница 2-6

 • Използване на панела „Моите мениджъри“, страница 2-12

 • Как да използвате конзолата с мишката и клавиатурата си, страница 2-22

Êàê äà èçëåçåòå îò ïðèëîæåíèåòî Assistant 
Console

За излизане от приложението Assistant Console щракнете върху Файл > 
Изход от лентата с менюта най-отгоре на конзолата. Ако изберете опцията 
Запомняне на идентификатор на потребител и парола ще бъдете 
автоматично регистриран при следващо стартиране на приложението 
Assistant Console на вашия компютър.

Çàáåëåæêà Ако използвате съвместно един компютър може да предпочетете да излезете 
от приложението Assistant Console чрез щракване върху Файл > Излизане 
от лентата с менюта. В този случай при пускане на приложението Assistant 
Console няма да се извърши автоматично регистриране с вашите 
идентификатор на потребител и парола, а ще се покаже диалоговият 
прозорец за регистриране.

Ñðîäíè âúïðîñè

 • Начало на работа с Assistant Console, страница 2-2

 • Как да използвате функцията „Интерком“ от конзолата, страница 2-23

 • Как да използвате съкратените клавишни комбинации, страница 2-24
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Êàê äà èçñëåäâàòå êîíçîëàòà áåç äà ïîäïîìàãàòå 
ìåíèäæúðè

Ако използвате Cisco IPMA в режим на представителска линия можете да се 
запознаете с приложението Assistant Console без да се поставяте на 
разположение на мениджърите. В режим на споделена линия не е възможно 
да се изключите от системата за да изследвате конзолата.
За достъп до конзолата без подполагане на мениджъри се регистрирайте 
както обикновено, след което щракнете върху бутона за управление на 
повиквания Изключване от системата. Това е първият бутон в реда с икони 
отгоре или отстрани на вашия екран. Можете също така да извършите тази 
операция чрез избиране на Файл > Изключване от системата от лентата с 
менюта. 
Когато се изключите така от системата, програмата Cisco IPMA премества 
мениджърите, на които сте помагали, към друг асистент. Докато сте 
изключен от системата няма да можете да приемате телефонни повиквания 
за мениджъри и панелът „Моите мениджъри“ върху конзолата ви няма да 
бъде активен.
Щом се включите пак в системата ще можете отново да помагате на 
мениджъри. Програмата Cisco IPMA може да ви прехвърли обратно 
мениджъри, на които сте помагали преди това (преди да се изключите от 
системата). Това зависи от наличието на други асистенти и от това дали сте 
посочен като асистент по подразбиране за даден мениджър. За информация 
как се назначава асистент по подразбиране вижте раздел „Как да назначите 
асистент по подразбиране на един мениджър“ на страница 7-4.
За да се включите отново към системата щракнете върху бутона за 
управление на повиквания Включване към системата. (Това е същият 
бутон като бутона „Изключване от системата“). Можете също така да 
изберете Файл > Включване към системата от лентата с менюта.

Ñúâåò Състоянието на включване се вижда от лентата за състоянието в долния 
десен ъгъл на конзолата.

Ñðîäíè âúïðîñè

 • Начало на работа с Assistant Console, страница 2-2

 • Как да използвате функцията „Интерком“ от конзолата, страница 2-23

 • Как да използвате съкратените клавишни комбинации, страница 2-24
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Êàê äà ñå îðèåíòèðàòå èç êîíçîëàòà

Следващите раздели описват областите от прозореца на приложението 
Assistant Console и как се използват те за управление на функции и обработка 
на повиквания.

 • Използване на лентата с менюта, страница 2-6

 • Използване на бутоните за управление на повиквания, страница 2-7

 • Използване на панела „Моите повиквания“, страница 2-11

 • Използване на панела „Моите мениджъри“, страница 2-12

 • Използване на функцията за бързо набиране на номера, страница 2-16

 • Използване на указателя, страница 2-18

 • Използване на лентата за състоянието, страница 2-19

 • Настройване на външния вид на конзолата, страница 2-20

 • Преглед на административните настройки, страница 2-20

Èçïîëçâàíå íà ëåíòàòà ñ ìåíþòà

Лентата с менюта е разположена покрай горния край на прозореца на 
приложението Assistant Console. Командите от менюто са 
контекстно-зависими.

Можете да използвате лентата с менюта както следва:

 • Файл - Включване към системата/изключване от системата, 
регистриране в приложението/излизане от приложението, изход от 
конзолата.

 • Редактиране - Създаване и редактиране на номера за бързо набиране, 
промяна на адресата за незабавно отклоняване, задаване на 
предпочитания, достъп до административни настройки.

 • Преглед - Задаване размер на шрифта и цветови схеми, опресняване на 
разположението по подразбиране.

 • Повикване - Набиране на номер, отговаряне на повикване, приключване 
на повикване, поставяне в режим на задържане, прехвърляне на 
повикване, отклоняване на повикване, добавяне на участници в 
конференция към едно повикване.
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 • Мениджър - Извършване на повикване по интеркома до един мениджър, 
достъп до прозореца „Конфигурация на мениджъра“, 
включване/изключване на функции за един мениджър. 

 • Помощ - Достъп до онлайн помощ.

Ñðîäíè âúïðîñè

 • Как да се ориентирате из конзолата, страница 2-6

 • Как да използвате функцията „Интерком“ от конзолата, страница 2-23

 • Как да използвате съкратените клавишни комбинации, страница 2-24

 • Как да използвате Assistant Console за обработка на повиквания, 
страница 3-1

Èçïîëçâàíå íà áóòîíèòå çà óïðàâëåíèå íà ïîâèêâàíèÿ

Можете да извършвате операции от приложението Assistant Console чрез 
щракване върху бутони за управление на повиквания (редът с икони, 
разположен отгоре или отстрани на конзолата). За да видите описание на 
функцията на един бутон за управление на повиквания позиционирайте 
мишката върху него.

Таблица 2-1 съдържа списък на бутоните за управление на повиквания.

Òàáëèöà 2-1 Áóòîíè çà óïðàâëåíèå íà ïîâèêâàíèÿ 

Áóòîí çà 
óïðàâëåíèå íà 
ïîâèêâàíèÿ Ôóíêöèÿ

Включване към 
системата

Заедно с бутона „Изключване от системата“ 
превключва състоянието на свързване към 
системата в приложението Assistant Console. 
Бутонът „Включване към системата“ ви 
позволява за възстановите вашата връзка с 
приложението Assistant Console за да можете да 
обработвате повиквания от името на вашия 
мениджър.
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Изключване от 
системата

Заедно с бутона „Включване към системата“ 
превключва състоянието на свързване към 
системата. Бутонът „Изключване от системата“ 
ви позволява да изследвате конзолата; след 
неговото задействане не можете да обработвате 
повиквания за мениджъри.

Набиране Отваря клавиатура за набиране на телефонни 
номера, която можете да използвате за 
извършване на изходящи повиквания.

Отговаряне Свързва ви към входящо повикване.

Приключване Приключва едно активно повикване (разговор).

Задържане Заедно с бутона „Възобновяване“ превключва 
състоянието на задържане на едно повикване. 
Бутонът „Задържане“ поставя едно повикване в 
режим на задържане. 

Òàáëèöà 2-1 Áóòîíè çà óïðàâëåíèå íà ïîâèêâàíèÿ (ïðîäúëæåíèå)

Áóòîí çà 
óïðàâëåíèå íà 
ïîâèêâàíèÿ Ôóíêöèÿ
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Възобновяване Заедно с бутона „Задържане“ превключва 
състоянието на задържане на едно повикване. 
Бутонът „Възобновяване“ прехвърля едно 
повикване от режим на задържане в активен 
режим.

Прехвърляне Прехвърля повикване с установена връзка към 
целевия телефонен номер, който се въвежда в 
един изплуващ прозорец.

Съгласувано 
прехвърляне

Работи както бутона „Прехвърляне“, но ви дава 
възможност да говорите с лицето, на което искате 
да прехвърлите едно повикване.

Директно прехвърляне Прехвърля едно съществуващо повикване към 
друго съществуващо повикване.

Конференция Позволява ви да добавяте участници към една 
конференция.

Òàáëèöà 2-1 Áóòîíè çà óïðàâëåíèå íà ïîâèêâàíèÿ (ïðîäúëæåíèå)

Áóòîí çà 
óïðàâëåíèå íà 
ïîâèêâàíèÿ Ôóíêöèÿ
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Бутоните за управление на повиквания са контекстно-зависими; 
достъпността на един бутон зависи от състоянието на избраното повикване. 

Преди да щракнете върху един бутон за управление на повиквания се 
уверете, че е избрано (осветено) повикването, което искате да обработите с 
бутона.

Ñúâåò Можете да щракнете с десния бутон на мишката върху празното 
пространство (не върху самите бутони) в панела за управление на 
повиквания за да измените разположението на панела върху конзолата.

Присъединяване Позволява обединяване на няколко 
съществуващи повиквания/разговори в 
конферентен разговор. Можете да обедините до 
15 едновременни повиквания/разговори.

Незабавно отклоняване Незабавно отклонява едно звънящо повикване, 
повикване с установена връзка или задържано 
повикване към мениджъра, за когото е 
предназначено повикването или към друг целеви 
телефонен номер. За да зададете адресат за 
незабавното отклоняване изберете 
Редактиране > Незабавно отклоняване от 
лентата с менюта.

Прехвърляне към 
гласовата поща

Пренасочва едно звънящо повикване или 
повикване с установена връзка към системата за 
гласова поща на мениджъра.

Òàáëèöà 2-1 Áóòîíè çà óïðàâëåíèå íà ïîâèêâàíèÿ (ïðîäúëæåíèå)

Áóòîí çà 
óïðàâëåíèå íà 
ïîâèêâàíèÿ Ôóíêöèÿ
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Ñðîäíè âúïðîñè

 • Как да се ориентирате из конзолата, страница 2-6

 • Как да използвате функцията „Интерком“ от конзолата, страница 2-23

 • Как да използвате съкратените клавишни комбинации, страница 2-24

 • Как да използвате Assistant Console за обработка на повиквания, 
страница 3-1

Èçïîëçâàíå íà ïàíåëà „Ìîèòå ïîâèêâàíèÿ“

Приложението Assistant Console показва повиквания за вас и вашите 
мениджъри в панела „Моите повиквания“. Тези повиквания можете да 
обработвате с помощта на инструментите в приложението Assistant Console. 
Програмата Cisco IPMA поддържа до 33 линии. 

Всяко повикване се показва под съответната телефонна линия. 

Всяка телефонна линия се показва под едно от следните заглавия:

 • Моите линии - Показва всякакви активни повиквания, които сте 
извършили или приели чрез собствената ви телефонна линия.

 • Линии на мениджъра - Показва активни повиквания, които обработвате 
или можете да обработите от името на вашия мениджър.

 • Интерком - Показва състоянието на вашите линии за разговорна връзка, 
ако са настроени.

В зависимост от броя на възложените ви за обслужване мениджъри ще 
виждате от една до 33 линии в раздела „Линии на мениджъра“ на панела 
„Моите повиквания“.

Всяка линия на мениджъра съдържа:

 • Телефонния номер на споделената линия на вашия мениджър или вашия 
представителски вътрешен телефонен номер за работа с мениджъра. 
Представителският номер не е номерът от указателя на вашия мениджър, 
а телефонен номер, който използвате за да обработвате адресирани до 
него повиквания.

 • Името на мениджъра
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 • Информация за активните повиквания - Активните повиквания се 
представят чрез: 

 – анимирана икона, показваща състоянието на повикването (звънящо, 
с установена връзка или на задържане)

 – идентификатора на повикващия

 – таймер, показващ продължителността на повикването

Ñúâåòè

 • Когато прехвърляте едно повикване към някой мениджър трябва да 
въведете фактическия вътрешен номер (а не представителския вътрешен 
номер). Фактическия вътрешен телефонен номер на един мениджър 
можете да видите в панела „Моите мениджъри“ на приложението 
Assistant Console. 

 • Не можете да използвате „Прехвърляне към гласовата поща“ или 
„Незабавно отклоняване“ за повиквания, които извършвате или 
приемате по собствената ви телефонна линия. Тези функции важат само 
за повиквания, които приемате по линия на някой мениджър.

 • Когато използвате програмата Cisco IPMA в режим на споделена линия 
можете да разберете, че вашият мениджър или друг асистент е отговорил 
на едно повикване, когато видите двойна червена стрелка до линията на 
вашия мениджър.

Ñðîäíè âúïðîñè

 • Как да се ориентирате из конзолата, страница 2-6

 • Как да използвате функцията „Интерком“ от конзолата, страница 2-23

 • Как да използвате съкратените клавишни комбинации, страница 2-24

 • Как да използвате Assistant Console за обработка на повиквания, 
страница 3-1

Èçïîëçâàíå íà ïàíåëà „Ìîèòå ìåíèäæúðè“

Можете да използвате панела „Моите мениджъри“ в приложението Assistant 
Console за следене на разговорната активност и състоянието на функциите за 
всеки от вашите мениджъри. От този панел можете също така да включвате 
и изключвате отделните функции за мениджъра. 
2-12
Ðúêîâîäñòâî çà ïîòðåáèòåëÿ íà Cisco IP Manager Assistant

OL-6596-01



 

Ãëàâà 2      Íà÷àëî íà ðàáîòà ñ Cisco IPMA Assistant Console
Íà÷àëî íà ðàáîòà ñ Assistant Console
Çàáåëåæêà Функциите „Не ме безпокойте“, „Отклоняване на всички“, „Контрол на 
асистента, Филтриране на повиквания“ и „Режим на филтриране“ са 
достъпни само в режим на представителска линия.

Таблица 2-2 описва информацията, показана във всяка колона на панела 
„Моите мениджъри“.

Òàáëèöà 2-2 Èíôîðìàöèÿ, ïîêàçàíà â ïàíåëà „Ìîèòå ìåíèäæúðè“ íà ïðèëîæåíèåòî Assistant 
Console 

Çàãëàâèå íà 
êîëîíàòà íà 
ïàíåëà „Ìîèòå 
ìåíèäæúðè“ Çíà÷åíèå

Мениджър Показва името на мениджъра. Ако целият ред с информация за един 
мениджър е показан в сив цвят това означава, че мениджърът не иска да 
обработвате повиквания от негово име. В допълнение може да видите 
следните две различни икони до иконата на мениджъра:

 • Ако видите две зелени стрелки до иконата на мениджъра това 
означава, че мениджърът очаква от вас да обработвате повиквания 
от негово име. 

 • Ако видите икона с плик до иконата на мениджъра това означава, че 
съответният мениджър има гласово съобщение.

Интерком Щракнете върху тази колона за извършване на повикване до този 
мениджър по разговорната връзка (интеркома).

НеБезп Ако тази опция е маркирана това означава, че е включена функцията 
„Не ме безпокойте“ (НеБезп). За включване или изключване на 
функцията „не ме безпокойте“ щракнете в клетката НеБезп. Функцията 
„не ме безпокойте“ изключва звънеца на телефона на мениджъра; тя не 
пренасочва повиквания.

ОтклВс (Само в режим на представителска линия) Ако тази опция е маркирана 
значи функцията „Отклоняване на всички“ (ОтклВс) е включена. За 
включване или изключване на функцията „Отклоняване на всички“ 
щракнете в клетката ОтклВс. Функцията „Отклоняване на всички“ 
автоматично пренасочва всички входящи повиквания към адресат, 
зададен от мениджъра за отклоняване на повикванията.
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Контрол на асистента (Само в режим на представителска линия) Ако тази опция е маркирана 
това означава, че мениджърът е включил функцията „Контрол на 
асистента“. Тази функция позволява на един мениджър за преглежда 
идентификаторите на повикващите и продължителността на 
разговорите, които обработвате от негово име.

Филтър включен (Само в режим на представителска линия) Ако тази опция е маркирана 
това означава, че някакъв филтър за повикванията е активен. За 
включване или изключване на филтрирането щракнете в клетката за 
филтриране на повикванията. Филтрите могат да маршрутизират 
повиквания до вас или до съответния мениджър въз основа на 
идентификатора на повикващия и режима на филтриране.

Режим на филтриране (Само в режим на представителска линия) Има два режима на 
филтриране: 
 • Inclusive — Calls that match the numbers in the Inclusive filter are sent 

to the manager; the remainder are redirected to you.
 • Режим на изключване - Повикванията, чиито номера съвпадат с 

номерата във филтъра за изключване, се изпращат до вас; 
останалите повиквания се пренасочват към мениджъра.

За конфигуриране на филтри за един мениджър използвайте прозореца 
„Конфигурация на мениджъра“. Щракнете с десния бутон на мишката 
върху което и да е място в реда с информация за мениджъра на панела 
„Моите мениджъри“ и изберете Конфигуриране за да отворите този 
прозорец.
Имайте предвид, че първоначалните настройки по подразбиране за 
филтрирането са такива, че всички адресирани до мениджъра 
повиквания се насочват към вас.

Òàáëèöà 2-2 Èíôîðìàöèÿ, ïîêàçàíà â ïàíåëà „Ìîèòå ìåíèäæúðè“ íà ïðèëîæåíèåòî Assistant 
Console (ïðîäúëæåíèå)

Çàãëàâèå íà 
êîëîíàòà íà 
ïàíåëà „Ìîèòå 
ìåíèäæúðè“ Çíà÷åíèå
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Ñúâåò Можете да следите - но не и да обработвате - повиквания, които са показани 
в панела „Моите мениджъри“ на конзолата. Това са повиквания, които вече 
сте пренасочил към вашия мениджър или повиквания, които вашият 
мениджър е извършил или приел директно.

Ñðîäíè âúïðîñè

 • Как да се ориентирате из конзолата, страница 2-6

 • Как да използвате функцията „Интерком“ от конзолата, страница 2-23

 • Как да използвате съкратените клавишни комбинации, страница 2-24

Сведения за 
повикването

Сведенията за повикването се състоят от номер на линията на 
мениджъра, продължителност на повикването и идентификатор на 
повикващия:

 • Линия - Фактическият вътрешен номер за първичната телефонна 
линия на мениджъра; една икона с телефон посочва състоянието на 
линията.

 • Продължителност на повикването - Продължителността в реално 
време на едно активно повикване, което е било извършено или 
прието от мениджъра. Таймерът се включва в момента на 
инициализиране на едно изходящо повикване или приемане на едно 
входящо повикване. Таймерът спира при приключване или 
прехвърляне на повикването.

 • Идентификатор на повикващия - Името (ако е достъпно) и номерът 
на лицето, до което мениджърът е извършил повикване или от което 
е приел повикване.  При наличие на информация за препратено 
повикване приложението Assistant console ще показва и тази 
информация. 

Òàáëèöà 2-2 Èíôîðìàöèÿ, ïîêàçàíà â ïàíåëà „Ìîèòå ìåíèäæúðè“ íà ïðèëîæåíèåòî Assistant 
Console (ïðîäúëæåíèå)

Çàãëàâèå íà 
êîëîíàòà íà 
ïàíåëà „Ìîèòå 
ìåíèäæúðè“ Çíà÷åíèå
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 • Как да използвате Assistant Console за обработка на повиквания, 
страница 3-1

 • Как да конфигурирате функции за мениджъра, страница 7-1

Èçïîëçâàíå íà ôóíêöèÿòà çà áúðçî íàáèðàíå íà íîìåðà

Функцията за бързо набиране на номера ви позволява да съставите лична 
телефонна книга непосредствено в приложението Assistant Console. Можете 
да извършвате повиквания и да изпълнявате други операции по обработка на 
повикванията с помощта на номера за бързо набиране.

За да отворите менюто за бързо набиране на номера и прегледате списъка на 
достъпните команди щракнете с десния бутон на мишката върху панела 
„Номера за бързо набиране“ или изберете Редактиране > Номера за бързо 
набиране от лентата с менюта. Ако някои команди за бързо набиране са 
показани в сив цвят, преди да отворите менюто се опитайте да изберете един 
запис в списъка за бързо набиране.

Използвайте менюто за бързо набиране за да създавате и модифицирате 
групи за бързо набиране, да задавате адресати за прехвърляне на повиквания 
и да добавяте участници към конференция.

За бърз достъп до номерата за бързо набиране помислете за организиране на 
записите в групи за бързо набиране. Например създайте лична група за себе 
си и група за всеки от вашите мениджъри. 

Когато добавяте нови листинги за бързо набиране те се появяват в реда, в 
който сте ги създали. За сортиране на всички елементи от един списък за 
бързо набиране щракнете върху заглавието на една колона („Име“, 
„Телефонен номер“ или „Забележки“). Списъците се сортират по азбучен ред 
или по ред на номерата в зависимост от заглавието, което изберете. 
Щракнете още веднъж върху заглавието за превключване между сортиране 
по възходящ и низходящ ред.

Можете да извършвате повиквания с помощта на вашите листинги за бързо 
набиране по един от следните начини:

 • Влачене на записа за бързо набиране до вашата линия или до линията на 
вашия мениджър. 
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 • Извършване на повикване по вашата линия чрез осветяване на тази 
линия и двукратно щракване върху записа за бързо набиране. 
Извършване на повикване по линията на вашия мениджър чрез 
осветяване на тази линия и двукратно щракване върху записа за бързо 
набиране.

 • Влачене на записа за бързо набиране до бутона за набиране върху вашия 
панел за управление на повикванията и щракване върху OK.

Ето няколко бързи начина за използване на вашите листинги за бързо 
набиране (без отваряне на менюто за бързо набиране):

 • За прехвърляне на едно повикване без съгласуване към лице от вашия 
списък за бързо набиране, влачете едно активно повикване и го пуснете 
върху листинга за бързо набиране за това лице.

 • За добавяне на нов листинг за бързо набиране влачете един листинг от 
панела „Указател“ и го пуснете върху панела „Номера за бързо 
набиране“.

Ñúâåò Групата за бързо набиране „Образец“ и примерният листинг за бързо 
набиране не са активни; те са включени за демонстрация на това как 
информацията за бързо набиране се показва върху конзолата. Когато 
сметнете за необходимо, можете да изтриете тези образци.

Ñðîäíè âúïðîñè

 • Как да се ориентирате из конзолата, страница 2-6
 • Как да използвате функцията „Интерком“ от конзолата, страница 2-23
 • Как да използвате съкратените клавишни комбинации, страница 2-24
 • Как да използвате Assistant Console за обработка на повиквания, 

страница 3-1
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Èçïîëçâàíå íà óêàçàòåëÿ

Използвайте телефонния указател за търсене на сътрудници и извършване и 
обработване на повиквания с помощта на резултатите от търсенето.

За търсене на един сътрудник въведете в полетата за търсене произволна 
част от собственото и/или фамилното име на лицето и щракнете върху 
Търсене.

Указателят показва списък на всички ползватели, съответстващи на 
зададения символен низ. Резултатите от търсенето се сортират по собствено 
име, фамилно име, телефонен номер и отдел.

За изчистване на резултатите от търсенето и на полетата за търсене щракнете 
върху бутона Изчистване.

Ето няколко начина за използване на резултатите от търсенето:

 • За извършване на повикване щракнете двукратно върху името или 
телефонния номер на едно лице. 

 • За показване на изплуващо меню, съдържащо съответни команди, 
щракнете с десния бутон на мишката върху името на едно лице.

 • За извършване на несъгласувано прехвърляне към лице от вашия 
указател влачете и пуснете едно активно повикване върху съответното 
име или номер.

 • За добавяне на нов листинг за бързо набиране влачете един листинг от 
панела „Указател“ и го пуснете върху панела „Номера за бързо 
набиране“.

Ñðîäíè âúïðîñè

 • Как да се ориентирате из конзолата, страница 2-6

 • Как да използвате функцията „Интерком“ от конзолата, страница 2-23

 • Как да използвате съкратените клавишни комбинации, страница 2-24

 • Как да използвате Assistant Console за обработка на повиквания, 
страница 3-1
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Èçïîëçâàíå íà ëåíòàòà çà ñúñòîÿíèåòî

Лентата за състоянието е разположена покрай долния край на екрана на 
приложението Assistant Console и показва следната информация за 
системата: 

 • Установена връзка/Неустановена връзка - Показва състоянието на 
вашата връзка със сървъра на Cisco IPMA. 

 • Включен/Изключен - Показва състоянието на вашата достъпност за 
мениджърите.

 • Управление на повикванията включено/Управление на повикванията 
изключено - Показва достъпността на функциите за обработка на 
повикванията.

 • Филтриране изключено - Показва достъпността на функциите за 
филтриране на повиквания.

В лентата за състоянието има също така една икона за показване на преден 
план, която посочва дали е включена функцията за автоматично показване на 
конзолата на преден план върху вашия десктоп при приемане на входящо 
повикване. За включване или изключване на тази функция щракнете върху 
иконата за показване на преден план. (По подразбиране функцията е 
изключена.) Когато функцията е включена, иконата изглежда по-тъмна 
(“натисната“).

Можете също така да включвате/изключвате функцията за показване на 
преден план от менюто Редактиране > Предпочитания.

Ñðîäíè âúïðîñè

 • Как да се ориентирате из конзолата, страница 2-6

 • Как да използвате функцията „Интерком“ от конзолата, страница 2-23

 • Как да използвате съкратените клавишни комбинации, страница 2-24

 • Как да използвате Assistant Console за обработка на повиквания, 
страница 3-1
2-19
Ðúêîâîäñòâî çà ïîòðåáèòåëÿ íà Cisco IP Manager Assistant

OL-6596-01



 

Ãëàâà 2      Íà÷àëî íà ðàáîòà ñ Cisco IPMA Assistant Console
Íà÷àëî íà ðàáîòà ñ Assistant Console
Íàñòðîéâàíå íà âúíøíèÿ âèä íà êîíçîëàòà

Можете да настройвате индивидуално размерите и разположението на 
панелите в приложението Assistant Console. Използвайте менюто „Преглед“ 
за промяна на цветовата схема и шрифта и за възстановяване на 
първоначалните настройки по подразбиране.

Ñúâåò Можете да включите функцията за автоматично показване на конзолата на 
преден план върху вашия десктоп при приемане на входящо повикване. За 
включване на функцията „показване на преден план“ изберете 
Редактиране > Предпочитания от главното меню и след това щракнете за 
включване на опцията „Активиране на конзолата при ново повикване“. В 
реда за състоянието отдолу на екрана на вашата конзола е разположена една 
икона за функцията „показване на преден план“. Когато функцията е 
включена, иконата изглежда по-тъмна („натисната“).

Ñðîäíè âúïðîñè

 • Как да се ориентирате из конзолата, страница 2-6
 • Как да използвате функцията „Интерком“ от конзолата, страница 2-23
 • Как да използвате съкратените клавишни комбинации, страница 2-24
 • Как да използвате Assistant Console за обработка на повиквания, 

страница 3-1

Ïðåãëåä íà àäìèíèñòðàòèâíèòå íàñòðîéêè

Можете да прегледате административните настройки от диалоговия 
прозорец „Вход“ или можете да изберете Редактиране > Настройки от 
лентата с менюта.

Çàáåëåæêà Не е необходимо да променяте административни настройки, освен ако 
вашият системен администратор не ви нареди да го направите. 

Има два типа настройки:

 • Основни настройки

 – Име или IP-адрес на сървъра на Cisco IPMA
 – Порт на сървъра на Cisco IPMA
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 • Допълнителни настройки

 – Следи включени/изключени

Опцията „Допълнителни настройки“ показва мястото на съхранение на 
вашите файлове със следи.

Ñðîäíè âúïðîñè

 • Начало на работа с Assistant Console, страница 2-2

 • Как да използвате съкратените клавишни комбинации, страница 2-24

 • Как да използвате Assistant Console за обработка на повиквания, 
страница 3-1

 • Как да конфигурирате функции за мениджъра, страница 7-1

Çàäàâàíå íà ïðåäïî÷èòàíèÿ

Можете да включите следните две настройки в менюто „Предпочитания“:

 • Режим на автоматично показване на конзолата върху десктопа, когато 
приемате входящо повикване - За включване на функцията „показване на 
преден план“ за конзолата изберете Редактиране > Предпочитания от 
главното меню и след това щракнете върху опцията „Активиране на 
конзолата при ново повикване“. В реда за състоянието отдолу на екрана 
на вашата конзола е разположена една икона за функцията „показване на 
преден план“. Когато функцията е включена, иконата се вижда в 
по-тъмен тон („натисната“).

 • Режим на автоматично зареждане на приложението Assistant Console при 
стартиране на вашия компютър - За включване на функцията за 
автоматично стартиране изберете Редактиране > Предпочитания от 
главното меню и след това щракнете върху опцията „Автостарт на 
конзолата при стартиране на компютъра“. При следващо стартиране на 
вашия компютър приложението Assistant Console ще се зареди 
автоматично.

За изключване на всяка от тези функции изключете (размаркирайте) 
съответната опция.
2-21
Ðúêîâîäñòâî çà ïîòðåáèòåëÿ íà Cisco IP Manager Assistant

OL-6596-01



 

Ãëàâà 2      Íà÷àëî íà ðàáîòà ñ Cisco IPMA Assistant Console
Íà÷àëî íà ðàáîòà ñ Assistant Console
Êàê äà èçïîëçâàòå êîíçîëàòà ñ ìèøêàòà è 
êëàâèàòóðàòà ñè

За изпълнението на дадена задача в приложението Assistant Console може да 
се използват действия с мишката или клавишни комбинации.

Можете да извършвате следните действия:

 • Щракване с левия или десния бутон на мишката и двукратно щракване 
върху елементи от конзолата

 • Влачене и пускане на елементи от конзолата

 • Използване на съкратени клавишни комбинации

Например за отговаряне на едно повикване можете да избирате измежду 
следните опции:

 • Щракнете върху бутона за управление на повиквания Отговаряне

 • Щракнете двукратно върху повикването в панела „Моите повиквания“

 • Щракнете с десния бутон на мишката върху повикването в панела 
„Моите повиквания“ и след това изберете Отговаряне от изплуващото 
меню

 • Използвайте съкратена клавишна комбинация

Някои задачи могат да се изпълнят чрез влачене и пускане на елементи от 
конзолата. Например за добавяне на листинг за бързо набиране можете да 
влачите избрано повикване от панела „Моите повиквания“ и да го пуснете 
върху панела „Номера за бързо набиране“. 

Ñúâåò Всички опции за изпълнение на дадена задача, например прехвърляне на 
едно повикване, можете да намерите в Глава 3, „Как да използвате Assistant 
Console за обработка на повиквания“

Ñðîäíè âúïðîñè

 • Начало на работа с Assistant Console, страница 2-2

 • Как да използвате функцията „Интерком“ от конзолата, страница 2-23

 • Как да използвате съкратените клавишни комбинации, страница 2-24

 • Как да използвате Assistant Console за обработка на повиквания, 
страница 3-1
2-22
Ðúêîâîäñòâî çà ïîòðåáèòåëÿ íà Cisco IP Manager Assistant

OL-6596-01



 

Ãëàâà 2      Íà÷àëî íà ðàáîòà ñ Cisco IPMA Assistant Console
Êàê äà èçïîëçâàòå ôóíêöèÿòà „Èíòåðêîì“ îò êîíçîëàòà
Êàê äà èçïîëçâàòå ôóíêöèÿòà 
„Èíòåðêîì“ îò êîíçîëàòà

Функцията „Интерком“ (разговорна връзка) е допълнителна функция, която 
се конфигурира от вашия системен администратор. Тя ви позволява да 
говорите с един мениджър по линия за разговорна връзка. 

За извършване на повикване по интеркома щракнете двукратно върху името 
на този мениджър в панела „Моите повиквания“. Можете също така да 
щракнете еднократно върху съответната икона за интерком в панела 
„Моите мениджъри“.

Ако вашият мениджър не е зает с друго повикване, когато инициирате едно 
повикване по интеркома, вашият и неговият спикърфон ще се включат 
едновременно. След това можете да разговаряте с помощта на спикърфона, 
слушалката или на слушалки.

Ако вашият мениджър е зает с друго повикване, когато инициирате 
повикването по интеркома, на телефона на мениджъра ще се включи звуков 
сигнал за повикването по интеркома и на повкиването трябва да се отговори 
ръчно. Същото важи и за случая, когато един мениджър извърши повикване 
по интеркома до вас, а вие сте зает с друго повикване.

За приключване на повикването по интеркома щракнете отново върху 
иконата за интерком.

Ñðîäíè âúïðîñè

 • Начало на работа с Assistant Console, страница 2-2

 • Как да се ориентирате из конзолата, страница 2-6

 • Как да използвате съкратените клавишни комбинации, страница 2-24

 • Асистенти - Как да използвате Cisco IPMA от вашия телефон, 
страница 4-1
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Ãëàâà 2      Íà÷àëî íà ðàáîòà ñ Cisco IPMA Assistant Console
Êàê äà èçïîëçâàòå ñúêðàòåíèòå êëàâèøíè êîìáèíàöèè
Êàê äà èçïîëçâàòå ñúêðàòåíèòå 
êëàâèøíè êîìáèíàöèè

За работа с повечето инструменти и функции на приложението Assistant 
Console можете да използвате съкратени клавишни комбинации вместо 
мишката. Съкратените клавишни комбинации могат да ви помогнат да 
обработвате по-ефективно повикванията.

Можете да използвате първоначалните съкратени комбинации, действащи по 
подразбиране, или да настройвате съкратени комбинации според вашите 
нужди. Индивидуално настроените съкратени комбинации се запазват в 
паметта на програмата Cisco IPMA и действат при следваща регистрация в 
приложението.

Ïðåãëåä íà ñúêðàòåíèòå êîìáèíàöèè

За показване на команди и съкратени комбинации щракнете върху един 
елемент от лентата с менюта. С повечето команди от менюто са асоциирани 
съкратени комбинации.

Можете освен това да преглеждате съкратените комбинации от изплуващия 
прозорец „Редактиране на съкратен клавиш“. Изберете Редактиране > 
Съкратени клавишни комбинации, за да отворите прозреца, след което 
изберете в списъка една команда от менюто, за да видите асоциираната с нея 
съкратена комбинация.

Ако изберете, например, Повикване > Отговаряне в прозореца „Редактиране 
на съкратен клавиш“, можете да видите, че първоначалната съкратена 
комбинация по подразбиране използва комбинацията от клавишите Control 
(Ctrl) и A (т.е. Ctrl-A). 

Èíäèâèäóàëíî íàñòðîéâàíå íà ñúêðàòåíè êëàâèøíè êîìáèíàöèè

За индивидуално настройване на една съкратена клавишна комбинация 
изберете Редактиране > Съкратени клавишни комбинации от лентата с 
менюта. Изберете в списъка една команда от менюто и щракнете върху Ctrl, 
Shift или Alt, за да зададете първата част от съкратената комбинация. След 
това въведете буква или цифра в полето „Клавиш“, за да зададете втората 
част на комбинацията. Щракнете върху Запаметяване за присвояване и 
запомняне на новата съкратена клавишна комбинация за избраната команда.
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Ãëàâà 2      Íà÷àëî íà ðàáîòà ñ Cisco IPMA Assistant Console
Êàê âèå è âàøèÿò ìåíèäæúð ùå èçïîëçâàòå Cisco IPMA
Èçïîëçâàíå íà ñúêðàòåíèòå êîìáèíàöèè

За обръщане към една съкратена комбинация натиснете и задръжте първия 
клавиш на комбинацията и натиснете втория клавиш. Ако искате, например, 
да използвате съкратената комбинация Ctrl-L за поставяне на едно 
повикване на задържане, натиснете и задръжте Ctrl и натиснете L.

Çàáåëåæêà За да работят съкратените клавишни комбинации, прозорецът на 
приложението Assistant Console трябва да е активният прозорец върху вашия 
десктоп.

Ñðîäíè âúïðîñè

 • Начало на работа с Assistant Console, страница 2-2

 • Как да се ориентирате из конзолата, страница 2-6

 • Как да използвате функцията „Интерком“ от конзолата, страница 2-23

 • Как да използвате Assistant Console за обработка на повиквания, 
страница 3-1

Êàê âèå è âàøèÿò ìåíèäæúð ùå 
èçïîëçâàòå Cisco IPMA

За обработване на повиквания за вашия мениджър ще използвате функциите 
на програмата Cisco IPMA от вашия телефон и приложението Assistant 
Console. Така например, когато отговаряте на едно повикване за вашия 
мениджър, можете да се консултирате с този мениджър чрез двукратно 
щракване върху линията за интерком в приложението Assistant Console. Ако 
вашият мениджър реши да приеме повикването, можете да му го препратите 
чрез избиране на бутона за управление „Незабавно отклоняване“ в 
приложението Assistant Console или чрез избиране на екранния бутон 
НезОткл върху вашия телефон. Ако вашият мениджър иска повикващият да 
остави гласово съобщение, можете да препратите повикването към 
системата за гласови съобщения на мениджъра чрез избиране на бутона за 
управление „Прехвърляне към гласова поща“ или чрез избиране на екранния 
клавиш КъмГлПо.
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Ãëàâà 2      Íà÷àëî íà ðàáîòà ñ Cisco IPMA Assistant Console
Êàê âèå è âàøèÿò ìåíèäæúð ùå èçïîëçâàòå Cisco IPMA
Вашия мениджър, от друга страна, ще използва функциите на програмата 
Cisco IPMA главно от Cisco IP телефона. Да предположим, че вашият 
мениджър очаква повикване от агент по недвижими имоти. Мениджърът 
може да включи функцията за контрол на асистента за да следи входящите 
повиквания. Когато се появи номерът на агента по недвижими имоти, 
вашият мениджър може да прехване повикването чрез натискане на 
екранния клавиш Прехв. Друг пример как вашият мениджър може да 
използва програмата Cisco IPMA е да натисне екранния клавиш НезОткл 
върху телефона за да отклони звънящото повикване към вас. Мениджърът 
може да се увери, че сте отговорил на отклоненото повикване и да следи 
продължителността на повикването, като погледне прозореца за състоянието 
на програмата Cisco IPMA върху дисплея с течни кристали на телефона.

За да разберете по-добре как мениджърите могат да използват функциите на 
програмата Cisco IPMA вижте Глава 6, „Как да използвате телефон с 
Cisco IPMA в режим на представителска линия“ или Глава 5, „Как да 
използвате телефон с програмата Cisco IPMA в режим на споделена линия“.

Ñúâåò Вие или вашият мениджър можете да настройвате индивидуално функции за 
мениджъра от прозореца „Конфигурация на мениджъра“. За отваряне на 
този прозорец изберете Мениджър > Конфигурация от лентата с менюта 
или щракнете с десния бутон на мишката където и да е в панела 
„Моите мениджъри“ и изберете Конфигурация.

Ñðîäíè âúïðîñè

 • Начало на работа с Assistant Console, страница 2-2

 • Как да използвате функцията „Интерком“ от конзолата, страница 2-23

 • Как да използвате съкратените клавишни комбинации, страница 2-24

 • Как да конфигурирате функции за мениджъра, страница 7-1
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Ðúêîâîäñòâî çà ïîòðåáèòåë

OL-6596-01
Ã Ë À Â À 3

Êàê äà èçïîëçâàòå Assistant 
Console çà îáðàáîòêà íà 
ïîâèêâàíèÿ

Можете да използвате мишката и клавиатурата си за осъществяване, 
отговаряне, прехвърляне, приключване и друга обработка на повиквания от 
приложението Assistant Console.

Çàáåëåæêà Уверете, че върху конзолата е избрано (осветено) повикването, което искате 
да обработите. Бутоните за управление на повиквания и елементите от 
менюто, които са неприложими за избраното повикване, се показват в сив 
цвят (неактивни).

За да научите повече се обърнете към следните въпроси по обработка на 
повиквания:

 • Как да осъществите едно повикване, страница 3-2
 • Как да отговорите на едно повикване, страница 3-3
 • Как да приключите разговор, страница 3-3
 • Как да поставите едно повикване на задържане, страница 3-4
 • Как да прехвърлите едно повикване, страница 3-5
 • Как да създадете конферентен разговор, страница 3-7
 • Как да отклоните повикване към друг номер, страница 3-8
 • Как да изпратите едно повикване към система за гласови съобщения, 

страница 3-11
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Ãëàâà 3      Êàê äà èçïîëçâàòå Assistant Console çà îáðàáîòêà íà ïîâèêâàíèÿ
Êàê äà îñúùåñòâèòå åäíî ïîâèêâàíå
Êàê äà îñúùåñòâèòå åäíî ïîâèêâàíå
За извършването на повикване от приложението Assistant Console, изберете 
една от следните опции:

 • Щракнете върху бутона за управление на повиквания Набиране

 • Щракнете с десния бутон на мишката върху една телефонна линия в 
панела „Моите повиквания“ и изберете Набиране от изплуващото меню.

 • Изберете Повикване > Набиране от лентата с менюта.

 • Щракнете двукратно върху един номер за бързо набиране или номер от 
указателя.

 • Влачете един номер от указателя и го пуснете в панела „Моите 
повиквания“.

 • Използвайте съответната съкратена клавишна комбинация.

 • При отворена и активна конзола върху вашия десктоп въведете от 
клавиатурата телефонния номер, който искате да повикате и след това 
натиснете Enter. Можете да видите набрания номер в лентата за 
състоянието, разположена покрай долния край на конзолата.

Ако се появи изплуващият прозорец „Въведете номер“, въведете телефонния 
номер, който искате да повикате и щракнете върху OK. 

Въведете номера по абсолютно същия начин, както при извършване на 
повикване от вашия Cisco IP телефон.

Повикванията, произлизащи от приложението Assistant Console, използват 
първата физическа линия на телефона на асистента.

Ñðîäíè âúïðîñè

 • Начало на работа с Assistant Console, страница 2-2

 • Как да използвате съкратените клавишни комбинации, страница 2-24

 • Как да използвате Assistant Console за обработка на повиквания, 
страница 3-1
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Ãëàâà 3      Êàê äà èçïîëçâàòå Assistant Console çà îáðàáîòêà íà ïîâèêâàíèÿ
Êàê äà îòãîâîðèòå íà åäíî ïîâèêâàíå
Êàê äà îòãîâîðèòå íà åäíî ïîâèêâàíå
За отговаряне на едно избрано повикване изберете една от следните 
възможности: 
 • Щракнете върху бутона за управление на повиквания Отговаряне
 • Щракнете двукратно върху едно звънящо повикване в панела „Моите 

повиквания“
 • Щракнете двукратно върху повикването и изберете Отговаряне от 

изплуващото меню.
 • Изберете Повикване > Отговаряне от лентата с менюта.
 • Използвайте съответната съкратена клавишна комбинация.
Ако входящото повикване, на което искате да отговорите, не е избрано 
(осветено), щракнете върху входящото повикване за да го изберете, след 
което извършете едно от горните действия.

Ñðîäíè âúïðîñè

 • Начало на работа с Assistant Console, страница 2-2
 • Как да използвате съкратените клавишни комбинации, страница 2-24
 • Как да използвате Assistant Console за обработка на повиквания, 

страница 3-1

Êàê äà ïðèêëþ÷èòå ðàçãîâîð
За приключване на някой разговор изберете една от следните възможности:
 • Щракнете върху бутона за управление на повиквания Приключване
 • Щракнете двукратно върху повикването и изберете Приключване от 

изплуващото меню.
 • Изберете Повикване > Приключване от лентата с менюта.
 • Използвайте съответната съкратена клавишна комбинация. 

Ñðîäíè âúïðîñè

 • Начало на работа с Assistant Console, страница 2-2
 • Как да използвате съкратените клавишни комбинации, страница 2-24
 • Как да използвате Assistant Console за обработка на повиквания, 

страница 3-1
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Ãëàâà 3      Êàê äà èçïîëçâàòå Assistant Console çà îáðàáîòêà íà ïîâèêâàíèÿ
Êàê äà ïîñòàâèòå åäíî ïîâèêâàíå íà çàäúðæàíå
Êàê äà ïîñòàâèòå åäíî ïîâèêâàíå íà 
çàäúðæàíå

За поставяне на едно избрано повикване на задържане изберете една от 
следните възможности: 

 • Щракнете върху бутона за управление на повиквания Задържане

 • Щракнете двукратно върху повикването с установена връзка.

 • Щракнете двукратно върху повикването и изберете Задържане от 
изплуващото меню.

 • Изберете Повикване > Задържане от лентата с менюта.

 • Използвайте съответната съкратена клавишна комбинация.

Ñðîäíè âúïðîñè

 • Начало на работа с Assistant Console, страница 2-2

 • Как да използвате съкратените клавишни комбинации, страница 2-24

 • Как да използвате Assistant Console за обработка на повиквания, 
страница 3-1

Êàê äà âúçîáíîâèòå åäíî çàäúðæàíî 
ïîâèêâàíå

За възобновяване на едно избрано задържано повикване изберете една от 
следните възможности:

 • Щракнете върху бутона за управление на повиквания Възобновяване

 • Щракнете двукратно върху задържаното повикване.

 • Щракнете двукратно върху повикването и изберете Възобновяване от 
изплуващото меню.

 • Изберете Повикване > Възобновяване от лентата с менюта.

 • Използвайте съответната съкратена клавишна комбинация.
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Ãëàâà 3      Êàê äà èçïîëçâàòå Assistant Console çà îáðàáîòêà íà ïîâèêâàíèÿ
Êàê äà ïðåõâúðëèòå åäíî ïîâèêâàíå
Ñðîäíè âúïðîñè

 • Начало на работа с Assistant Console, страница 2-2

 • Как да използвате съкратените клавишни комбинации, страница 2-24

 • Как да използвате Assistant Console за обработка на повиквания, 
страница 3-1

Êàê äà ïðåõâúðëèòå åäíî ïîâèêâàíå
Има три начина за прехвърляне на повиквания: 

 • Прехвърляне - Незабавно пренасочва повикването, без да ви даде 
възможност да говорите с адресата на прехвърлянето (лицето, на което 
прехвърляте повикването).

 • Съгласувано прехвърляне - Пренасочва повикването, като първо ви дава 
възможност да говорите с адресата на прехвърлянето.

 • Директно свързване - Свързва директно две повиквания (активни 
повиквания и задържани повиквания).

Çàáåëåæêà За прехвърляне на едно повикване е необходимо отначало да 
му отговорите.  След като прехвърлите едно повикване, не 
можете да го възстановите (освен ако повикването не ви бъде 
прехвърлено обратно).

Ïðåõâúðëÿíå

За извършване на прехвърляне на едно избрано повикване изберете една от 
следните възможности:

 • Щракнете върху бутона за управление на повиквания Прехвърляне

 • Щракнете двукратно върху повикването и изберете Прехвърляне от 
изплуващото меню.

 • Изберете Повикване > Прехвърляне от лентата с менюта.

 • Влачете повикването до един листинг в панела „Номера за бързо 
набиране“.

 • Влачете повикването до един листинг в панела „Указател“.

 • Използвайте съответната съкратена клавишна комбинация.
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Ãëàâà 3      Êàê äà èçïîëçâàòå Assistant Console çà îáðàáîòêà íà ïîâèêâàíèÿ
Êàê äà ïðåõâúðëèòå åäíî ïîâèêâàíå
При всеки от тези начини, освен при влачене до листинг в панела „Номера 
за бързо набиране“ или „Указател“, се появява изплуващият прозорец 
„Въведете номер“. Въведете телефонния номер на адресата на 
прехвърлянето и щракнете върху OK.

Ñúãëàñóâàíî ïðåõâúðëÿíå

За извършване на съгласувано прехвърляне на едно избрано повикване 
изберете една от следните възможности: 

 • Щракнете върху бутона за управление на повиквания Съгласувано 
прехвърляне

 • Щракнете двукратно върху повикването и изберете Съгласувано 
прехвърляне от изплуващото меню.

 • Изберете Повикване > Съгласувано прехвърляне от лентата с менюта.

 • В панела „Номера за бързо набиране“ или „Указател“ щракнете с десния 
бутон на мишката върху листинга, на който искате да прехвърлите 
повикването и след това изберете Съгласувано прехвърляне от 
изплуващото меню.

 • Използвайте съответната съкратена клавишна комбинация.

Ако се появи изплуващият прозорец „Въведете номер“, въведете телефонния 
номер на адресата на прехвърлянето и щракнете върху OK.

След като говорите с адресата, щракнете отново върху бутона Съгласувано 
прехвърляне за да завършите прехвърлянето.

Çàáåëåæêà Не можете да завършите едно съгласувано прехвърляне, докато телефонът 
звъни, нито чрез метода на влачене и пускане. Завършването на едно 
съгласувано прехвърляне е възможно само след разговор с адресата. 

Äèðåêòíî ñâúðçâàíå

За извършване на директно свързване на две повиквания осветете двете 
повиквания и изберете една от следните възможности: 

 • Щракнете върху бутона за управление на повиквания Директно 
свързване

 • Щракнете двукратно върху повикването и изберете Директно 
свързване от изплуващото меню.

 • Изберете Повикване > Директно свързване от лентата с менюта.
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Ãëàâà 3      Êàê äà èçïîëçâàòå Assistant Console çà îáðàáîòêà íà ïîâèêâàíèÿ
Êàê äà ñúçäàäåòå êîíôåðåíòåí ðàçãîâîð
Ñðîäíè âúïðîñè

 • Начало на работа с Assistant Console, страница 2-2

 • Как да използвате съкратените клавишни комбинации, страница 2-24

 • Как да използвате Assistant Console за обработка на повиквания, 
страница 3-1

Êàê äà ñúçäàäåòå êîíôåðåíòåí 
ðàçãîâîð

Има два начина за създаване на конферентен разговор:

 • Конференция - Иницииране на повикване за добавяне на участници в 
една конференция. 

 • Присъединяване - Свързване на активни и задържани повиквания в един 
единствен конферентен разговор. 

За добавяне на участници в конференция към едно активно и избрано 
повикване, изберете една от следните възможности:

 • Щракнете върху бутона за управление на повиквания Конференция

 • Щракнете двукратно върху повикването и изберете Конференция от 
изплуващото меню.

 • Изберете Повикване > Конференция от лентата с менюта.

 • Щракнете с десния бутон на мишката върху един листинг в панела 
„Номера за бързо набиране“ или „Указател“ и изберете Конференция от 
изплуващото меню.

 • Използвайте съответната съкратена клавишна комбинация.

Ако се появи изплуващият прозорец „Въведете номер“, въведете телефонния 
номер на участника в конференцията и щракнете върху OK.

След като говорите с новия участник в конференцията, щракнете отново 
върху бутона Конференция  за да добавите лицето към разговора.
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Ãëàâà 3      Êàê äà èçïîëçâàòå Assistant Console çà îáðàáîòêà íà ïîâèêâàíèÿ
Êàê äà îòêëîíèòå ïîâèêâàíå êúì äðóã íîìåð
За създаване на един конферентен разговор чрез присъединяване, осветете 
повикванията, които искате да обедините в конференция и изберете една от 
следните възможности:

 • Щракнете върху бутона за управление на повиквания Присъединяване

 • Щракнете двукратно върху повикването и изберете Присъединяване от 
изплуващото меню.

 • Изберете Повикване > Присъединяване от лентата с менюта.

Ñðîäíè âúïðîñè

 • Начало на работа с Assistant Console, страница 2-2

 • Как да използвате съкратените клавишни комбинации, страница 2-24

 • Как да използвате Assistant Console за обработка на повиквания, 
страница 3-1

Êàê äà îòêëîíèòå ïîâèêâàíå êúì äðóã 
íîìåð

Използвайте „Незабавно отклоняване“ за прехвърляне на избрано повикване 
към предварително зададен номер на адресат. Можете да отклоните звънящо 
повикване, повикване с установена връзка или задържано повикване.

В режим на представителска линия адресат по подразбиране е мениджърът, 
към когото първоначално е било адресирано повикването. В режим на 
споделена линия няма адресат по подразбиране. Можете обаче да 
конфигурирате адресата с помощта на всеки валиден телефонен номер или 
вътрешен номер.

За подробности вижте следните раздели: 

 • Как да използвате „Незабавно отклоняване“, страница 3-9

 • Как да се конфигурирате адресата на „Незабавно отклоняване“, 
страница 3-9
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Ãëàâà 3      Êàê äà èçïîëçâàòå Assistant Console çà îáðàáîòêà íà ïîâèêâàíèÿ
Êàê äà îòêëîíèòå ïîâèêâàíå êúì äðóã íîìåð
Êàê äà èçïîëçâàòå „Íåçàáàâíî îòêëîíÿâàíå“

За отклоняване на едно избрано повикване към адресата на „Незабавно 
отклоняване“ изберете една от следните възможности:

 • Щракнете върху бутона за управление на повиквания Незабавно 
отклоняване

 • Щракнете двукратно върху повикването и изберете Незабавно 
отклоняване от изплуващото меню.

 • Изберете Повикване > Незабавно отклоняване от лентата с менюта.

 • Използвайте съответната съкратена клавишна комбинация.

Ñúâåòè

 • За разлика от „Прехвърляне“, където при всяко изпълнение трябва да 
задавате адресат, „Незабавно отклоняване“ изпраща повиквания към 
един единствен, предварително зададен номер на адресат.

 • Можете да отклоните звънящо повикване, повикване с установена 
връзка или задържано повикване.

 • Не можете да отклоните повикване, което сте извършил или приел по 
една от собствените си телефонни линии (а не по представителска линия 
на мениджър).

Ñðîäíè âúïðîñè

 • Как да се конфигурирате адресата на „Незабавно отклоняване“, 
страница 3-9

Êàê äà ñå êîíôèãóðèðàòå àäðåñàòà íà „Íåçàáàâíî 
îòêëîíÿâàíå“

За адресат на „Незабавно отклоняване“ можете да зададете мениджъра, за 
когото първоначално е било предназначено повикването или пък друг номер 
от указателя.

За да прегледате или промените адресата, изберете 
Редактиране > Незабавно отклоняване от лентата с менюта. Появява се 
изплуващият прозорец „Адресат на отклоняване“.
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Ãëàâà 3      Êàê äà èçïîëçâàòå Assistant Console çà îáðàáîòêà íà ïîâèêâàíèÿ
Êàê äà îòêëîíèòå ïîâèêâàíå êúì äðóã íîìåð
В режим на споделена линия въведете в текстовото поле телефонен номер 
или служебен вътрешен номер. Въведете номера точно така, както бихте го 
набрал от вашия служебен телефон.

В режим на представителска линия разполагате с избор на адресат между 
„Мениджър“ и „Номер от указателя“. Ако изберете опцията „Номер от 
указателя“, въведете телефонен номер или служебен вътрешен номер. 
Въведете номера точно така, както бихте го набрал от вашия служебен 
телефон.

За запазване на промените щракнете върху Запаметяване.

Ñúâåòè

 • Можете да конфигурирате адресат за незабавно отклоняване не само за 
себе си, но и за вашия мениджър. Адресатът на отклоняване на 
мениджъра е различен от вашия адресат. За указания вижте раздел „Как 
да конфигурирате адресата на отклоняване за един мениджър“ на 
страница 7-5. 

 • Можете да отклоните едно повикване с помощта на вашия Cisco IP 
телефон. Отговорете на повикването и след това натиснете екранния 
клавиш НезОткл върху вашия Cisco IP телефон за да прехвърлите 
повикването към вашия адресат на „Незабавно отклоняване“.

Ñðîäíè âúïðîñè

 • Начало на работа с Assistant Console, страница 2-2

 • Как да използвате Assistant Console за обработка на повиквания, 
страница 3-1

 • Как да използвате „Незабавно отклоняване“, страница 3-9

 • Асистенти - Как да използвате Cisco IPMA от вашия телефон, 
страница 4-1

 • Как да конфигурирате функции за мениджъра, страница 7-1
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Ãëàâà 3      Êàê äà èçïîëçâàòå Assistant Console çà îáðàáîòêà íà ïîâèêâàíèÿ
Êàê äà èçïðàòèòå åäíî ïîâèêâàíå êúì ñèñòåìà çà ãëàñîâè ñúîáùåíèÿ
Êàê äà èçïðàòèòå åäíî ïîâèêâàíå êúì 
ñèñòåìà çà ãëàñîâè ñúîáùåíèÿ

Може да прехвърлите едно звънящо повикване или повикване с установена 
връзка, което обработвате от името на един мениджър, към системата за 
гласови съобщения на този мениджър. 

За изпращане на едно избрано повикване към система за гласови съобщения 
изберете една от следните възможности:

 • Щракнете върху бутона за управление на повиквания Прехвърляне към 
гласова поща

 • Щракнете двукратно върху повикването и изберете Прехвърляне към 
гласова поща от изплуващото меню.

 • Изберете Повикване > Прехвърляне към гласова поща от лентата с 
менюта.

 • Използвайте съответната съкратена клавишна комбинация.

Ñúâåòè

 • Можете също така да изпълните тази задача от вашия Cisco IP телефон. 
Отговорете на повикването и след това натиснете екранния клавиш 
КъмГлПо върху вашия Cisco IP телефон за да прехвърлите повикването 
за мениджъра към неговата система за гласови съобщения.

 • Тази функция е неприложима за повиквания, които сте извършил или 
приел по една от собствените си телефонни линии. Тя може да се 
използва само за повиквания по представителска линия на вашия 
мениджър.

Ñðîäíè âúïðîñè

 • Начало на работа с Assistant Console, страница 2-2

 • Как да използвате съкратените клавишни комбинации, страница 2-24

 • Как да използвате Assistant Console за обработка на повиквания, 
страница 3-1

 • Асистенти - Как да използвате Cisco IPMA от вашия телефон, 
страница 4-1
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Àñèñòåíòè - Êàê äà 
èçïîëçâàòå Cisco IPMA îò 
âàøèÿ òåëåôîí

Някои функции на програмата Cisco IP Manager Assistant (Cisco IPMA) са 
достъпни непосредствено от вашия Cisco IP телефон. С изключение на 
отличителното звънене, тези функции са достъпни и в приложението 
Assistant Console.

Вижте следните теми:

 • Как да използвате екранните клавиши на Cisco IPMA върху вашия 
телефон, страница 4-1

 • Как да настройвате индивидуално функцията за отличително звънене, 
страница 4-2

 • Как да използвате функцията „интерком“ от вашия телефон, 
страница 4-4

Êàê äà èçïîëçâàòå åêðàííèòå êëàâèøè 
íà Cisco IPMA âúðõó âàøèÿ òåëåôîí

За достъп до екранните клавиши на програмата Cisco IPMA на вашия 
телефон е необходимо да се регистрирате в приложението Assistant Console. 
За информация относно регистрирането в приложението Assistant Console 
4-1
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Ãëàâà 4      Àñèñòåíòè - Êàê äà èçïîëçâàòå Cisco IPMA îò âàøèÿ òåëåôîí
Êàê äà íàñòðîéâàòå èíäèâèäóàëíî ôóíêöèÿòà çà îòëè÷èòåëíî çâúíåíå
вижте Как да се регистрирате в приложението Assistant Console, 
страница 2-3. За екранните клавиши на Cisco IPMA на вашия телефон вижте 
Таблица 4-1. 

Ñðîäíè âúïðîñè

 • Начало на работа с Assistant Console, страница 2-2

 • Как да настройвате индивидуално функцията за отличително звънене, 
страница 4-2

 • Как да използвате функцията „интерком“ от вашия телефон, 
страница 4-4

Êàê äà íàñòðîéâàòå èíäèâèäóàëíî 
ôóíêöèÿòà çà îòëè÷èòåëíî çâúíåíå

Функцията за отличително звънене ви позволява да задавате уникален тип 
звуков сигнал за всяка от вашите телефонни линии. Можете да зададете 
уникален тип на звънене на представителската линия на вашия мениджър за 
да различавате бързо входящите повиквания за вас от входящите повиквания 
на вашия мениджър.

За индивидуално настройване на функцията за отличително звънене 
директно на вашия телефон използвайте следната процедура:

Òàáëèöà 4-1 Åêðàííè êëàâèøè íà ïðîãðàìàòà Cisco IPMA íà òåëåôîíà íà 
àñèñòåíòà

Åêðàíåí 
êëàâèø Ôóíêöèÿ

ÍåçÎòêë Незабавно отклонява едно звънящо повикване, 
повикване с установена връзка или задържано 
повикване към мениджъра или към друг 
предварително зададен номер.

ÊúìÃëÏî Изпраща едно звънящо повикване или 
повикване с установена връзка към гласовата 
поща на съответния мениджър.
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Ãëàâà 4      Àñèñòåíòè - Êàê äà èçïîëçâàòå Cisco IPMA îò âàøèÿ òåëåôîí
Êàê äà íàñòðîéâàòå èíäèâèäóàëíî ôóíêöèÿòà çà îòëè÷èòåëíî çâúíåíå
Ïðîöåäóðà

Ñòúïêà 1 Натиснете бутона Настройки върху вашия Cisco IP телефон.

Ñòúïêà 2 С помощта на бутона Навигация изберете Тип на звънене от менюто 
„Настройки“ (или натиснете 2 от клавиатурата на вашия телефон).

Върху дисплея на вашия телефон се показват всички линии на телефона 
заедно с типовете на звънене, избрани за всяка линия. Първоначално всички 
тези линии използват типа на звънене по подразбиране.

Ñòúïêà 3 За променяне типа на звънене за една линия, изберете линията с помощта на 
бутона Навигация и след това натиснете екранния клавиш Избор.

Çàáåëåæêà За да разберете коя от линиите на вашия телефон е 
представителската линия на даден мениджър, погледнете 
панела „Моите повиквания“ на приложението 
Assistant Console. Това е областта, където са показани 
представителските линии на мениджърите и имената на 
мениджърите. (Представителската линия на един мениджър е 
линията, по която приемате входящи повиквания за този 
мениджър.)

Ñòúïêà 4 Използвайте бутона Навигация за превъртане през списъка с достъпни 
типове на звънене за избраната линия.. За да чуете образец от един тип на 
звънене, изберете типа на звънене и след това натиснете екранния клавиш 
Музика. 

Ñòúïêà 5 За задаване на нов тип на звънене натиснете екранните клавиши Избор и OK. 

Ñòúïêà 6 Повторете стъпки 3 - 5 за настройване типа на звънене на друга избрана линия. 

Ñòúïêà 7 За излизане от менюто „Тип на звънене“ натиснете екранния клавиш Изход.

Ñðîäíè âúïðîñè

 • Начало на работа с Assistant Console, страница 2-2

 • Как да използвате екранните клавиши на Cisco IPMA върху вашия 
телефон, страница 4-1

 • Как да използвате функцията „интерком“ от вашия телефон, 
страница 4-4
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Ãëàâà 4      Àñèñòåíòè - Êàê äà èçïîëçâàòå Cisco IPMA îò âàøèÿ òåëåôîí
Êàê äà èçïîëçâàòå ôóíêöèÿòà „èíòåðêîì“ îò âàøèÿ òåëåôîí
Êàê äà èçïîëçâàòå ôóíêöèÿòà 
„èíòåðêîì“ îò âàøèÿ òåëåôîí

Функцията „интерком“ (разговорна връзка) е допълнителна функция, която 
може да се конфигурира от вашия системен администратор. Функцията 
„интерком“ ви позволява да говорите с един мениджър по линия за 
разговорна връзка. Ако върху вашия телефон или в приложението Assistant 
Console няма бутон за бързо набиране на номера за разговорна връзка се 
обърнете към вашия системен администратор.

Âíèìàíèå Ако промените настройките за бързо набиране на номера за разговорна 
връзка в уеб-страниците с потребителски опции, няма да можете да 
извършвате повиквания по интеркома.

За извършване на повикване по интеркома натиснете бутона за бързо 
набиране на номера за разговорна връзка върху вашия Cisco IP телефон, 
който съответства на дадения мениджър.

Ако вашият мениджър не е зает с друго повикване, когато инициирате едно 
повикване по интеркома, вашият и неговият спикърфон ще се включат 
едновременно. След това можете да разговаряте с помощта на слушалките, 
спикърфона или слушалката.

Ако вашият мениджър е зает с друго повикване, когато инициирате 
повикването по интеркома, на телефона на мениджъра ще се включи звуков 
сигнал за повикването по интеркома и на повикването трябва да се отговори 
ръчно. Същото важи и за случая, когато един мениджър извърши повикване 
по интеркома до вас, а вие сте зает в този момент с друго повикване.

За приключване на едно повикване по интеркома затворете телефона (или 
натиснете бутона за спикърфон или слушалки).

Ñðîäíè âúïðîñè

 • Начало на работа с Assistant Console, страница 2-2

 • Как да използвате екранните клавиши на Cisco IPMA върху вашия 
телефон, страница 4-1

 • Как да настройвате индивидуално функцията за отличително звънене, 
страница 4-2
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Ðúêîâîäñòâî çà ïîòðåáèòåë

OL-6596-01
Ã Ë À Â À 5

Êàê äà èçïîëçâàòå òåëåôîí  
ñ ïðîãðàìàòà Cisco IPMA â 
ðåæèì íà ñïîäåëåíà ëèíèÿ

Програмата Cisco IP Manager Assistant (Cisco IPMA) разширява 
функционалните възможности на вашия телефон и позволява на вас и на 
вашия асистент да обработвате повикванията по-ефективно. Вашият 
системен администратор е конфигурирал програмата Cisco IPMA за работа 
в режим на споделена линия или в режим на представителска линия. В 
режим на споделена линия на вас и на вашия асистент е присвоен един и същ 
телефонен номер от указателя. Вашият асистент използва споделения номер 
за обработка на повиквания от ваше име. В режим на представителска линия 
на вас е присвоен един номер от указателя, а на вашия асистент е присвоен 
друг номер от указателя, който се използва като представителски номер. 
Вашият асистент използва представителския номер за обработка на 
повиквания от ваше име. Преди да започнете трябва да идентифицирате, кой 
режим е избрал вашият системен администратор. Вижте Глава 1, „Въведение 
в Cisco IPMA“.

На мениджърите, които са конфигурирани в режим на споделена линия, 
програмата Cisco IPMA предоставя следните функции:

 • Разширени функции за обработка на повиквания по вашия 
Cisco IP телефон - Осигуряват нови екранни клавиши и прозорец за 
състоянието върху дисплея на вашия телефон. 

 • Възможности за разговорна връзка (интерком) - Позволяват ви да 
извършвате повиквания по разговорната връзка до вашия асистент и да 
приемате повиквания по разговорната връзка от вашия асистент.
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Ãëàâà 5      Êàê äà èçïîëçâàòå òåëåôîí ñ ïðîãðàìàòà Cisco IPMA â ðåæèì íà ñïîäåëåíà ëèíèÿ
Èçïîëçâàíå íà óñëóãàòà „Ìîáèëíîñò íà âúòðåøíè íîìåðà“ íà Cisco CallManager
 • Уеб-базирано конфигуриране на функции - Позволява ви да задавате 
адресата за отклоняване на повиквания в прозореца „Конфигурация на 
мениджъра“. Вашият асистент също може да конфигурира тази функция 
от ваше име от приложението Assistant Console.

За допълнителна информация вижте следните теми:

 • Как да се идентифицира режимът на Cisco IPMA на телефона на 
мениджър, страница 1-4

 • Как да отклонявате и прехвърляте повиквания, страница 5-3

 • Как да използвате функцията за разговорна връзка за да говорите с един 
асистент, страница 5-5

 • Как да изключите звънеца на вашия телефон, страница 5-6

 • За мениджъри - Как да получите достъп до прозореца „Конфигурация на 
мениджъра“, страница 7-2

Èçïîëçâàíå íà óñëóãàòà „Ìîáèëíîñò íà 
âúòðåøíè íîìåðà“ íà Cisco CallManager

За използване на програмата Cisco IPMA с функцията „Мобилност на 
вътрешни номера“ (Extension Mobility) на Cisco CallManager извършете 
следното:

Ñòúïêà 1 Регистрирайте се в услугата „Мобилност на вътрешни номера“ на Cisco 
CallManager.

Ñòúïêà 2 В менюто с услуги изберете услуги на Cisco IPMA. 

За повече информация по функцията „Мобилност на вътрешни номера“ на 
Cisco CallManager вижте Ръководство за потребителя на Cisco IP телефон 
серия 7960 и 7940.
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Ãëàâà 5      Êàê äà èçïîëçâàòå òåëåôîí ñ ïðîãðàìàòà Cisco IPMA â ðåæèì íà ñïîäåëåíà 
Êàê äà îòêëîíÿâàòå è ïðåõâúðëÿòå ïîâèêâàíèÿ
Ñðîäíè âúïðîñè

 • Как да отклонявате и прехвърляте повиквания, страница 5-3

 • Как да използвате функцията за разговорна връзка за да говорите с един 
асистент, страница 5-5

 • Как да изключите звънеца на вашия телефон, страница 5-6

Êàê äà îòêëîíÿâàòå è ïðåõâúðëÿòå 
ïîâèêâàíèÿ

Çà ìåíèäæúðèòå

Можете да използвате екранните клавиши на програмата Cisco IPMA върху 
вашия телефон за отклоняване, прехвърляне и друга обработка на активни 
повиквания. 

Този раздел разглежда следните въпроси:

 • Как незабавно да отклоните едно входящо повикване към друг номер, 
страница 5-3

 • Как да прехвърлите едно повикване към система за гласови съобщения, 
страница 5-4

Êàê íåçàáàâíî äà îòêëîíèòå åäíî âõîäÿùî 
ïîâèêâàíå êúì äðóã íîìåð

Çà ìåíèäæúðèòå

Натиснете екранния клавиш НезОткл за да отклоните едно звънящо 
повикване, повикване с установена връзка или задържано повикване към 
друг телефонен номер, зададен като адресат на отклоняването. Вие или 
вашият асистент можете да промените този адресат от прозореца 
„Конфигурация на мениджъра“. 
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Ãëàâà 5      Êàê äà èçïîëçâàòå òåëåôîí ñ ïðîãðàìàòà Cisco IPMA â ðåæèì íà ñïîäåëåíà ëèíèÿ
Êàê äà îòêëîíÿâàòå è ïðåõâúðëÿòå ïîâèêâàíèÿ
Ñðîäíè âúïðîñè

 • Използване на услугата „Мобилност на вътрешни номера“ на Cisco 
CallManager, страница 5-2

 • Как да отклонявате и прехвърляте повиквания, страница 5-3

 • Как да използвате функцията за разговорна връзка за да говорите с един 
асистент, страница 5-5

 • Как да конфигурирате адресата на отклоняване за един мениджър, 
страница 7-5

Êàê äà ïðåõâúðëèòå åäíî ïîâèêâàíå êúì ñèñòåìà 
çà ãëàñîâè ñúîáùåíèÿ

Çà ìåíèäæúðèòå

Натиснете екранния клавиш КъмГлПо за да изпратите незабавно едно 
повикване от вашия телефон към вашата система за гласови съобщения. В 
системата за гласови съобщения можете да прехвърлите едно задържано 
повикване.

Ñðîäíè âúïðîñè

 • Използване на услугата „Мобилност на вътрешни номера“ на Cisco 
CallManager, страница 5-2

 • Как да отклонявате и прехвърляте повиквания, страница 5-3

 • Как да използвате функцията за разговорна връзка за да говорите с един 
асистент, страница 5-5

 • Как да изключите звънеца на вашия телефон, страница 5-6
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Ãëàâà 5      Êàê äà èçïîëçâàòå òåëåôîí ñ ïðîãðàìàòà Cisco IPMA â ðåæèì íà ñïîäåëåíà 
Êàê äà èçïîëçâàòå ôóíêöèÿòà çà ðàçãîâîðíà âðúçêà çà äà ãîâîðèòå ñ åäèí àñèñòåíò
Êàê äà èçïîëçâàòå ôóíêöèÿòà çà 
ðàçãîâîðíà âðúçêà çà äà ãîâîðèòå ñ 
åäèí àñèñòåíò

Çà ìåíèäæúðèòå

Функцията „интерком“ е допълнителна и ви позволява да разговаряте с 
вашия асистент по линия за разговорна връзка. Тази функция се 
конфигурира от вашия системен администратор. Ако не разполагате с такава 
функция, но желаете да я имате, се обърнете към вашия системен 
администратор. 

За извършване на повикване по интеркома от вашия Cisco IP телефон, 
натиснете бутона за бързо набиране по разговорна връзка, който 
съответства на вашия асистент.

Ако вашият асистент не е зает с друго повикване, когато инициирате едно 
повикване по интеркома, вашият и неговият спикърфон ще се включат 
едновременно. След това можете да разговаряте с помощта на спикърфона, 
слушалките или слушалката. Същото важи и за случая, когато вашият 
асистент извърши повикване по интеркома до вас.

Ако вашият асистент е зает с друго повикване, когато инициирате 
повикването по интеркома, на телефона на асистента ще се включи звуков 
сигнал за повикването по интеркома и на повикването трябва да се отговори 
ръчно. Същото важи и за случая, когато вашият асистент извърши повикване 
по интеркома до вас, а вие сте зает в момента с друго повикване.

За приключване на едно повикване по интеркома затворете телефона (или 
натиснете бутона за спикърфон или слушалки).

Ñðîäíè âúïðîñè

 • Използване на услугата „Мобилност на вътрешни номера“ на Cisco 
CallManager, страница 5-2

 • Как да отклонявате и прехвърляте повиквания, страница 5-3

 • Как да изключите звънеца на вашия телефон, страница 5-6
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Ãëàâà 5      Êàê äà èçïîëçâàòå òåëåôîí ñ ïðîãðàìàòà Cisco IPMA â ðåæèì íà ñïîäåëåíà ëèíèÿ
Êàê äà èçêëþ÷èòå çâúíåöà íà âàøèÿ òåëåôîí
Êàê äà èçêëþ÷èòå çâúíåöà íà âàøèÿ 
òåëåôîí

Çà ìåíèäæúðèòå

За да изключите звънеца на вашия телефон натиснете екранния клавиш 
НеБезп, който включва и изключва функцията „Не ме безпокойте“. Когато 
тази функция е включена, звънецът на вашия Cisco IP телефон е изключен. 
Функцията „Не ме безпокойте“ изключва звънеца за всички линии на 
телефона, включително линиите за разговорна връзка (интерком). 
Функцията „Не ме безпокойте“ е представена от една икона с камбана в 
прозореца за състоянието на програмата Cisco IPMA върху дисплея с течни 
кристали на вашия Cisco IP телефон. Когато камбаната е зачеркната, 
функцията е включена и звънецът на вашия телефон е изключен. Вашият 
телефон няма да звъни, но телефонът на асистента ви ще звъни. Когато 
камбаната не е зачеркната, функцията е изключена и звънецът е включен. 

По подразбиране функцията „Не ме безпокойте“ е изключена. 

Ñðîäíè âúïðîñè

 • Използване на услугата „Мобилност на вътрешни номера“ на Cisco 
CallManager, страница 5-2

 • Как да отклонявате и прехвърляте повиквания, страница 5-3

 • Как да използвате функцията за разговорна връзка за да говорите с един 
асистент, страница 5-5
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Ã Ë À Â À 6

Êàê äà èçïîëçâàòå òåëåôîí  
ñ Cisco IPMA â ðåæèì íà 
ïðåäñòàâèòåëñêà ëèíèÿ

Програмата Cisco IP Manager Assistant (Cisco IPMA) разширява 
функционалните възможности на вашия телефон и позволява на вас и на 
вашия асистент да обработвате повикванията по-ефективно. Вашият 
системен администратор е конфигурирал програмата Cisco IPMA да работи 
за вас в режим на споделена линия или в режим на представителска линия. 
В режим на споделена линия на вас и на вашия асистент е присвоен един и 
същи телефонен номер от указателя. Вашият асистент използва този 
споделен номер (линия) за обработка на повиквания от ваше име. В режим 
на представителска линия на вас е присвоен един номер от указателя, а на 
вашия асистент е присвоен друг, който се използва като представителски 
номер. Вашият асистент използва представителския номер (линия) за 
обработка на повиквания от ваше име. Преди да започнете работа трябва да 
установите кой режим е избрал вашият системен администратор. Вижте 
Глава 1, „Въведение в Cisco IPMA“.

На мениджърите, които са конфигурирани за режим на представителска 
линия, програмата Cisco IPMA предоставя следните функции:

 • Маршрутизиране на повиквания - Селективно пренасочва входящи 
повиквания към вашия телефон или към телефона на вашия асистент въз 
основа на вашия индивидуален списък с филтри.
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Ãëàâà 6      Êàê äà èçïîëçâàòå òåëåôîí ñ Cisco IPMA â ðåæèì íà ïðåäñòàâèòåëñêà ëèíèÿ
Íà÷àëî íà ðàáîòà - çà ìåíèäæúðèòå
 • Разширени функции за обработка на повиквания и текущ контрол на 
вашия Cisco IP телефон - Осигуряват нови екранни клавиши и прозорец 
за състоянието върху дисплея на вашия телефон; осигуряват достъп до 
меню на програмата Cisco IPMA чрез бутона „Услуги“ върху вашия 
телефон. 

 • Възможности за разговорна връзка (интерком) - Позволяват ви да 
извършвате повиквания по интеркома до вашия асистент и да приемате 
повиквания от вашия асистент по същия начин.

 • Уеб-базирано конфигуриране на функции - Позволява ви да настройвате 
индивидуално някои функции за мениджъра (например задаване на 
адресата за отклоняване на повиквания) в прозореца „Конфигурация на 
мениджъра“. Вашият асистент също може да конфигурира от ваше име 
тези функции от приложението Assistant Console.

За допълнителна информация вижте следните теми:

 • Как да се идентифицира режимът на Cisco IPMA на телефона на 
мениджър, страница 1-4

 • Начало на работа - за мениджърите, страница 6-2

 • Как да прехващате, отклонявате и прехвърляте повиквания, страница 6-9

 • Как да използвате филтрирането на повиквания, страница 6-13

 • Как да използвате функцията за разговорна връзка за да говорите с един 
асистент, страница 6-17

 • Как да изключите звънеца на вашия телефон, страница 6-18

 • За мениджъри - Как да получите достъп до прозореца „Конфигурация на 
мениджъра“, страница 7-2

Íà÷àëî íà ðàáîòà - çà ìåíèäæúðèòå
Следващите теми могат да ви помогнат при започването на работа с 
програмата Cisco IPMA:

 • Използване на услугата „Мобилност на вътрешни номера“ на Cisco 
CallManager, страница 6-3

 • Общи сведения за избора на асистент, страница 6-3

 • Използване на прозореца за състоянието, страница 6-5

 • Използване на менюто на Cisco IPMA на вашия телефон, страница 6-8
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Ãëàâà 6      Êàê äà èçïîëçâàòå òåëåôîí ñ Cisco IPMA â ðåæèì íà ïðåäñòàâèòåëñêà ëèíèÿ
Íà÷àëî íà ðàáîòà - çà ìåíèäæúðèòå
Èçïîëçâàíå íà óñëóãàòà „Ìîáèëíîñò íà âúòðåøíè 
íîìåðà“ íà Cisco CallManager

За използване на програмата Cisco IPMA с функцията „Мобилност на 
вътрешни номера“ (Extension Mobility) на Cisco CallManager извършете 
следното:

Ñòúïêà 1 Регистрирайте се в услугата „Мобилност на вътрешни номера“ на Cisco 
CallManager.

Ñòúïêà 2 В менюто с услуги изберете услуги на Cisco IPMA. 

За повече информация по функцията „Мобилност на вътрешни номера“ на 
Cisco CallManager вижте Ръководство за потребителя на Cisco IP телефон 
серия 7960 и 7940.

Îáùè ñâåäåíèÿ çà èçáîðà íà àñèñòåíò

Регистрацията ви като мениджър в програмата Cisco IPMA се извършва 
автоматично, освен ако не сте конфигуриран за използване на услугата 
„Мобилност на вътрешни номера“ на Cisco CallManager.

За да обработва ваши повиквания, асистентът ви трябва да се регистрира в 
приложението Cisco IPMA Assistant Console и да остане включен в 
системата. Ако вашият действащ асистент излезе от приложението или се 
изключи, програмата Cisco IPMA ще се опита да ви назначи друг асистент.

Èäåíòèôèöèðàíå íà âàøèÿ äåéñòâàù àñèñòåíò

Вашият действащ асистент е лицето, което в дадения момент обработва 
повиквания от ваше име.

Ако имате няколко асистенти, може да поискате да разберете, кой от тях е 
действащият в дадения момент. За тази цел натиснете бутона Услуги върху 
вашия телефон и изберете услугата Cisco IPMA. Елемент 3 идентифицира 
вашия действащ асистент.
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Íà÷àëî íà ðàáîòà - çà ìåíèäæúðèòå
Íàçíà÷àâàíå íà âàøèÿ àñèñòåíò ïî ïîäðàçáèðàíå

Винаги при възможност програмата Cisco IPMA назначава вашия асистент 
по подразбиране, който да служи като ваш действащ асистент. Ако вашият 
асистент по подразбиране не е налице (изключил се е от системата или е 
излязъл от приложението), програмата Cisco IPMA назначава друг асистент, 
докато вашият асистент по подразбиране отново се регистрира в 
приложението или се включи към системата. 

Самият вие (или вашият асистент) можете да изберете вашия асистент по 
подразбиране в прозореца „Конфигурация на мениджъра“. За подробности 
вижте раздел „Как да назначите асистент по подразбиране на един 
мениджър“ на страница 7-4.

Ñìÿíà íà àñèñòåíòè

Ако имате няколко асистенти и два или повече от тях са регистрирани и 
включени към системата, можете да отмените автоматичния избор чрез 
ръчен избор на вашия действащ асистент.

Изберете елемент 3 от менюто на Cisco IPMA на вашия телефон, за да 
прегледате списъка на достъпните асистенти. Ако са достъпни няколко 
асистенти, изберете друг асистент, който да служи като ваш действащ 
асистент. След завършване на операцията излезте от менюто. 

Êîãàòî âàøèòå àñèñòåíòè íå ñà íàëèöå

Ако всички ваши асистенти са недостъпни, в прозореца за състоянието на 
програмата Cisco IPMA върху вашия телефон иконата на асистента 
(крайната лява икона) е зачеркната. Подкрепата за вас по обработка на 
повикванията ще се възобнови, веднага щом един от вашите асистенти се 
регистрира.

Ñðîäíè âúïðîñè

 • Начало на работа - за мениджърите, страница 6-2

 • Как да прехващате, отклонявате и прехвърляте повиквания, страница 6-9

 • Как да използвате филтрирането на повиквания, страница 6-13

 • Как да използвате функцията за разговорна връзка за да говорите с един 
асистент, страница 6-17

 • Как да изключите звънеца на вашия телефон, страница 6-18
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Ãëàâà 6      Êàê äà èçïîëçâàòå òåëåôîí ñ Cisco IPMA â ðåæèì íà ïðåäñòàâèòåëñêà ëèíèÿ
Íà÷àëî íà ðàáîòà - çà ìåíèäæúðèòå
Èçïîëçâàíå íà ïðîçîðåöà çà ñúñòîÿíèåòî

Çà ìåíèäæúðèòå

Прозорецът за състоянието на програмата Cisco IPMA се показва върху 
екрана с течни кристали на вашия Cisco IP телефон.

В прозореца за състоянието на програмата Cisco IPMA има две области:

 • Област за контрол на асистента - Горната част на прозореца 
за състоянието показва идентификатора на повикващия и времето, 
изтекло от началото на едно повикване, което се обработва от ваше име 
от един асистент. За подробна информация вижте Таблица 6-1.

 • Област за асистентите и функциите - По-голямата част от прозореца за 
състоянието показва икони, посочващи наличието на действащ асистент 
и/или включеното/изключеното състояние на функциите за вас. За 
подробна информация вижте Таблица 6-2.

Òàáëèöà 6-1 Ñúîáùåíèÿ çà êîíòðîë íà àñèñòåíòà â ïðîçîðåöà çà ñúñòîÿíèåòî íà 
ïðîãðàìàòà Cisco IPMA 

Ñúîáùåíèå Çíà÷åíèå

„Контрол на асистента - ВКЛ“ Функцията за контрол на асистента е включена, но в дадения 
момент към асистента не се пренасочват повиквания с 
установена връзка или входящи повиквания.

„Повикване от“, последвано от 
идентификатор на повикващия

Едно входящо повикване е пренасочено към вашия асистент 
и в момента звъни по телефона на асистента. На този етап 
можете да прехванете повикването.

Идентификатор на повикващия и 
таймер

Асистентът е отговорил на входящото повикване. Таймерът 
се включва щом асистентът отговори на повикването (или 
извърши друга операция с него).

„Контрол на асистента - ИЗКЛ“ Функцията за контрол на асистента е изключена. За да я 
включите натиснете екранния клавиш НаблВкл. 

„Филтрирането изключено“ Функцията за филтриране на повиквания не е достъпна в 
дадения момент.
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Ãëàâà 6      Êàê äà èçïîëçâàòå òåëåôîí ñ Cisco IPMA â ðåæèì íà ïðåäñòàâèòåëñêà ëèíèÿ
Íà÷àëî íà ðàáîòà - çà ìåíèäæúðèòå
Òàáëèöà 6-2 Èêîíè çà àñèñòåíòà è ôóíêöèèòå â ïðîçîðåöà çà ñúñòîÿíèåòî íà ïðîãðàìàòà 
Cisco IPMA 

Ôóíêöèÿ Îïèñàíèå

Асистент достъпен Иконата на асистента прилича на изображение на човек и е 
разположена отляво в прозореца за състоянието. Тази икона 
показва, че един действащ асистент е готов да поеме вашите 
повиквания.

Асистент недостъпен Иконата за недостъпен асистент прилича на зачеркнато 
изображение на човек. Тя показва, че всички ваши асистенти са 
недостъпни. 

За идентифициране на вашия действащ асистент натиснете 
бутона Услуги върху вашия Cisco IP телефон и след това 
изберете услугата Cisco IPMA.

Филтриране на повиквания 
включено

Едно кръгче с решетка показва, че филтрирането е включено. 

Филтриране на повиквания 
изключено

Едно празно кръгче показва, че филтрирането е изключено. 

За включване или изключване на филтрирането изберете 
елемента Филтър от менюто на Cisco IPMA. Можете да 
конфигурирате филтрирането на повикванията от 
уеб-страницата „Конфигурация на мениджъра“.

Функция „Не ме безпокойте“ 
включена

Една зачеркната камбана показва, че функцията е включена 
(звънецът е изключен).
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Ãëàâà 6      Êàê äà èçïîëçâàòå òåëåôîí ñ Cisco IPMA â ðåæèì íà ïðåäñòàâèòåëñêà ëèíèÿ
Íà÷àëî íà ðàáîòà - çà ìåíèäæúðèòå
Ñúâåòè

 • Когато изпозвате телефона си за извършване или приемане на 
повиквания, прозорецът за състоянието не се показва.

 • За включване или изключване на контрола на асистента натиснете 
екранния клавиш НаблВкл.

Ñðîäíè âúïðîñè

 • Начало на работа - за мениджърите, страница 6-2

 • Как да прехващате, отклонявате и прехвърляте повиквания, страница 6-9

 • Как да използвате филтрирането на повиквания, страница 6-13

Функция „Не ме безпокойте“ 
изключена

Една камбана показва, че функцията е изключена (звънецът е 
включен).

За включване/изключване на функцията „Не ме безпокойте“ и 
съответно изключване/включване на звънеца на вашия телефон 
натиснете екранния клавиш НеБезп.

Отклоняване на всички 
включено

Една стрелка, отразена от преграда, показва, че функцията е 
включена (извършва се пренасочване на повикванията от вашия 
телефон).

Отклоняване на всички 
изключено

Една права стрелка показва, че функцията е изключена 
(повикванията се насочват към вашия телефон).

За включване/изключване на функцията „Отклоняване на 
всички“ натиснете екранния клавиш ОтклВс. Първоначалният 
адресат по подразбиране за тази функция е вашият избран 
асистент. Можете да смените адресата от уеб-страницата 
„Конфигурация на мениджъра“.

Òàáëèöà 6-2 Èêîíè çà àñèñòåíòà è ôóíêöèèòå â ïðîçîðåöà çà ñúñòîÿíèåòî íà ïðîãðàìàòà 
Cisco IPMA (ïðîäúëæåíèå)

Ôóíêöèÿ Îïèñàíèå
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Ãëàâà 6      Êàê äà èçïîëçâàòå òåëåôîí ñ Cisco IPMA â ðåæèì íà ïðåäñòàâèòåëñêà ëèíèÿ
Íà÷àëî íà ðàáîòà - çà ìåíèäæúðèòå
 • Как да използвате функцията за разговорна връзка за да говорите с един 
асистент, страница 6-17

 • Как да изключите звънеца на вашия телефон, страница 6-18

Èçïîëçâàíå íà ìåíþòî íà Cisco IPMA íà âàøèÿ 
òåëåôîí

Çà ìåíèäæúðèòå

За отваряне на менюто на Cisco IPMA на вашия телефон натиснете бутона 
Услуги и изберете услугата Cisco IPMA. Таблица 6-3 описва елементите от 
менюто на Cisco IPMA и съответните задачи.

Ñðîäíè âúïðîñè

 • Начало на работа - за мениджърите, страница 6-2

 • Как да прехващате, отклонявате и прехвърляте повиквания, страница 6-9

 • Как да използвате филтрирането на повиквания, страница 6-13

 • Как да използвате функцията за разговорна връзка за да говорите с един 
асистент, страница 6-17

 • Как да изключите звънеца на вашия телефон, страница 6-18

Òàáëèöà 6-3 Åëåìåíòè îò ìåíþòî íà Cisco IPMA è ñúîòâåòíè çàäà÷è

Åëåìåíò îò ìåíþòî íà 
Cisco IPMA Ôóíêöèÿ

1 Филтър Включва и изключва филтрирането на 
повикванията

2 Режим на филтриране Превключва между режим на включване и 
режим на изключване за филтъра.

3 Асистент Показва вашия действащ асистент и други 
достъпни асистенти.
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Ãëàâà 6      Êàê äà èçïîëçâàòå òåëåôîí ñ Cisco IPMA â ðåæèì íà ïðåäñòàâèòåëñêà ëèíèÿ
Êàê äà ïðåõâàùàòå, îòêëîíÿâàòå è ïðåõâúðëÿòå ïîâèêâàíèÿ
Êàê äà ïðåõâàùàòå, îòêëîíÿâàòå è 
ïðåõâúðëÿòå ïîâèêâàíèÿ

Çà ìåíèäæúðèòå

Можете да използвате екранните клавиши на програмата Cisco IPMA върху 
вашия телефон за прехващане, отклоняване, прехвърляне и друга обработка 
на едно активно повикване. 

Този раздел разглежда следните въпроси:

 • Как да прехванете едно повикване, което звъни на телефона на 
асистента, страница 6-9

 • Как незабавно да отклоните едно входящо повикване към друг номер, 
страница 6-10

 • Как да отклоните всички повиквания към друг номер, страница 6-11

 • Как да прехвърлите едно повикване към система за гласови съобщения, 
страница 6-12

Êàê äà ïðåõâàíåòå åäíî ïîâèêâàíå, êîåòî çâúíè 
íà òåëåôîíà íà àñèñòåíòà

Çà ìåíèäæúðèòå

За прехващане на едно повикване, което звъни на телефона на вашия 
асистент, и пренасочване на повикването към собствения ви телефон 
натиснете екранния клавиш Прихв върху вашия Cisco IP телефон. 

За успешно прехващане на повикването трябва да натиснете екранния 
клавиш Прихв преди вашият асистент да отговори на повикването; не 
можете да прехващате повиквания с вече осъществена връзка.

Ñúâåò Когато едно повикване за вас звъни на телефона на вашия асистент, можете 
да видите текста „Повикване от“ и идентификатора на повикващия в 
областта за контрол на асистента от прозореца за състоянието върху вашия 
телефон. 
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Ãëàâà 6      Êàê äà èçïîëçâàòå òåëåôîí ñ Cisco IPMA â ðåæèì íà ïðåäñòàâèòåëñêà ëèíèÿ
Êàê äà ïðåõâàùàòå, îòêëîíÿâàòå è ïðåõâúðëÿòå ïîâèêâàíèÿ
Ñðîäíè âúïðîñè

 • Начало на работа - за мениджърите, страница 6-2

 • Как да прехващате, отклонявате и прехвърляте повиквания, страница 6-9

 • Как да използвате филтрирането на повиквания, страница 6-13

 • Как да използвате функцията за разговорна връзка за да говорите с един 
асистент, страница 6-17

 • Как да изключите звънеца на вашия телефон, страница 6-18

Êàê íåçàáàâíî äà îòêëîíèòå åäíî âõîäÿùî 
ïîâèêâàíå êúì äðóã íîìåð

Çà ìåíèäæúðèòå

Натиснете екранния клавиш НезОткл, за да отклоните едно звънящо 
повикване, повикване с установена връзка или задържано повикване от 
вашия телефон към друг телефон.

По подразбиране функцията „Незабавно отклоняване“ (НезОткл) 
пренасочва повикванията към вашия избран асистент. Обаче вие или вашият 
асистент можете да изберете за адресат на отклоняването кой да е телефонен 
номер. 

Ñúâåòè

 • Ако за адресат на НезОткл е назначен асистентът и контролът на 
асистента е включен, можете да проверите дали повикването е било 
отклонено към вашия асистент като погледнете прозореца за 
състоянието върху вашия дисплей с течни кристали.

 • Функцията НезОткл и функцията „Отклоняване на всички“ (ОтклВс) 
използват един и същи адресат на отклоняването. Вие или вашият 
асистент можете да промените този адресат от прозореца 
„Конфигурация на мениджъра“. 

Ñðîäíè âúïðîñè

 • Начало на работа - за мениджърите, страница 6-2

 • Как да прехващате, отклонявате и прехвърляте повиквания, страница 6-9

 • Как да използвате филтрирането на повиквания, страница 6-13
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Ãëàâà 6      Êàê äà èçïîëçâàòå òåëåôîí ñ Cisco IPMA â ðåæèì íà ïðåäñòàâèòåëñêà ëèíèÿ
Êàê äà ïðåõâàùàòå, îòêëîíÿâàòå è ïðåõâúðëÿòå ïîâèêâàíèÿ
 • Как да използвате функцията за разговорна връзка за да говорите с един 
асистент, страница 6-17

 • Как да конфигурирате адресата на отклоняване за един мениджър, 
страница 7-5

Êàê äà îòêëîíèòå âñè÷êè ïîâèêâàíèÿ êúì äðóã 
íîìåð

Çà ìåíèäæúðèòå

За включване или изключване на функцията „Отклоняване на всички“ 
(ОтклВс) натиснете екранния клавиш ОтклВс. Когато тази функция е 
включена, ОтклВс пренасочва входящите ви повиквания към друг телефон.

За разлика от функцията НезОткл, към която се обръщате при всяко 
повикване, функцията ОтклВс ви позволява да пренасочите всички бъдещи 
входящи повиквания, докато не я изключите.

По подразбиране адресат на ОтклВс е вашият избран асистент. Обаче вие 
или вашият асистент можете да изберете за адресат на отклоняването кой да 
е телефонен номер. Така например, ако планирате да сте извън офиса, но 
искате да продължавате да приемате повикванията до вас, можете да 
зададете като адресат на ОтклВс номера на вашия мобилен телефон.

Ñúâåòè

 • Една икона в прозореца за състоянието на Cisco IPMA показва дали 
функцията ОтклВс е включена или изключена. Отразена стрелка 
показва, че функцията е включена; права стрелка показва, че функцията 
е изключена.

 • Функцията ОтклВс важи за всички ваши линии, които могат да се 
управляват от асистента ви; тя не може да пренасочва входящи 
повиквания, които приемате по персонална линия, до която асистентът 
ви няма достъп, или по линия за разговорна връзка (интерком).
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Ãëàâà 6      Êàê äà èçïîëçâàòå òåëåôîí ñ Cisco IPMA â ðåæèì íà ïðåäñòàâèòåëñêà ëèíèÿ
Êàê äà ïðåõâàùàòå, îòêëîíÿâàòå è ïðåõâúðëÿòå ïîâèêâàíèÿ
 • Функцията ОтклВс и функцията „Незабавно отклоняване“ (НезОткл) 
използват един и същи адресат на отклоняването. Вие или вашият 
асистент можете да промените този адресат от прозореца 
„Конфигурация на мениджъра“. 

 • Ако едновременно са включени функциите за филтриране на повиквания 
и отклоняване на всички повиквания, програмата Cisco IPMA 
най-напред прилага спрямо едно входящо повикване функцията за 
филтриране на повиквания. Филтрирането на повиквания насочва 
повикването към вас или към вашия асистент (в зависимост от 
настройките за филтриране). След това програмата Cisco IPMA прилага 
ОтклВс спрямо онези повиквания, които при филтрирането са били 
насочени към вас. Функцията ОтклВс пренасочва тези повиквания към 
адресата на ОтклВс.

 • Ако конфигурирате на телефона си препращане на всички повиквания, 
всички ваши входящи повиквания ще се препращат на зададения от вас 
номер за препращане на повикванията.  Вашите повиквания няма да се 
филтрират към вашия асистент и няма да се пренасочват към вашия 
адресат на отклоняване. 

Ñðîäíè âúïðîñè

 • Начало на работа - за мениджърите, страница 6-2

 • Как да прехващате, отклонявате и прехвърляте повиквания, страница 6-9

 • Как да използвате филтрирането на повиквания, страница 6-13

 • Как да използвате функцията за разговорна връзка за да говорите с един 
асистент, страница 6-17

 • Как да конфигурирате адресата на отклоняване за един мениджър, 
страница 7-5

Êàê äà ïðåõâúðëèòå åäíî ïîâèêâàíå êúì ñèñòåìà 
çà ãëàñîâè ñúîáùåíèÿ

Çà ìåíèäæúðèòå

Натиснете екранния клавиш КъмГлПо за да изпратите незабавно едно 
повикване от вашия телефон към вашата система за гласови съобщения.  
В системата за гласови съобщения можете да прехвърлите едно задържано 
повикване.
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Ãëàâà 6      Êàê äà èçïîëçâàòå òåëåôîí ñ Cisco IPMA â ðåæèì íà ïðåäñòàâèòåëñêà ëèíèÿ
Êàê äà èçïîëçâàòå ôèëòðèðàíåòî íà ïîâèêâàíèÿ
Ñðîäíè âúïðîñè

 • Начало на работа - за мениджърите, страница 6-2

 • Как да прехващате, отклонявате и прехвърляте повиквания, страница 6-9

 • Как да използвате филтрирането на повиквания, страница 6-13

 • Как да използвате функцията за разговорна връзка за да говорите с един 
асистент, страница 6-17

 • Как да изключите звънеца на вашия телефон, страница 6-18

Êàê äà èçïîëçâàòå ôèëòðèðàíåòî íà 
ïîâèêâàíèÿ

Çà ìåíèäæúðèòå

При филтрирането на повикванията вашите входящи повиквания 
избирателно се пренасочват към вашия асистент въз основа на 
идентификатора на повикващия и следните конфигурации и настройки:

 • Режим на филтриране

 • Списъци на филтри

 • Състояние на филтриране (включено/изключено)

Таблица 6-4 съдържа подробни сведения за всяка от тези настройки за 
филтриране.

Çàáåëåæêà Първоначалните настройки по подразбиране са следните: включен е режим 
на включване при филтриране на повикванията и списъците на филтрите са 
празни; в резултат на това всички ваши входящи повиквания се пренасочват 
към вашия асистент. За индивидуално настройване на филтрирането вижте 
раздел „Как да създавате списъци с филтри за един мениджър“ на 
страница 7-6.

За да може вашият секретар за обработва повикванията ви, филтрирането на 
повикванията трябва да бъде включено. Ако едновременно са включени 
функциите за филтриране на повиквания и отклоняване на всички 
повиквания (ОтклВс), програмата Cisco IPMA най-напред прилага спрямо 
едно входящо повикване функцията за филтриране на повиквания. 
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Ãëàâà 6      Êàê äà èçïîëçâàòå òåëåôîí ñ Cisco IPMA â ðåæèì íà ïðåäñòàâèòåëñêà ëèíèÿ
Êàê äà èçïîëçâàòå ôèëòðèðàíåòî íà ïîâèêâàíèÿ
Филтрирането на повиквания насочва повикването към вас или към вашия 
асистент (в зависимост от настройките за филтриране). След това 
програмата Cisco IPMA прилага ОтклВс спрямо онези повиквания, които 
при филтрирането са били насочени към вас. Функцията ОтклВс пренасочва 
тези повиквания към адресата на ОтклВс.

Например, можете да настроите филтрирането в режим на включване за 
приемане само на повиквания от членове на семейството ви. Всички други 
повиквания ще се обработват от вашия асистент. Ако планирате да сте извън 
офиса, можете да зададете като адресат на ОтклВс номера на вашия мобилен 
телефон и да включите функцията „Отклоняване на всички“; тогава 
повикванията от членове на семейството ви ще се приемат на вашия мобилен 
телефон. Секретарят ще продължава да приема всички други повиквания.

Çàáåëåæêà Ако конфигурирате на телефона си препращане на всички повиквания, 
всички ваши входящи повиквания ще се препращат на зададения от вас 
номер за препращане на повикванията. Вашите повиквания няма да се 
филтрират към вашия асистент и няма да се пренасочват към вашия адресат 
на отклоняване. 
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Ãëàâà 6      Êàê äà èçïîëçâàòå òåëåôîí ñ Cisco IPMA â ðåæèì íà ïðåäñòàâèòåëñêà ëèíèÿ
Êàê äà èçïîëçâàòå ôèëòðèðàíåòî íà ïîâèêâàíèÿ
Òàáëèöà 6-4 Íàñòðîéêè çà ôèëòðèðàíå íà ïîâèêâàíèÿ 

Íàñòðî
éêà Ïðåäíàçíà÷åíèå Êúäå ñå íàìèðà Çàáåëåæêè

Режим 
на 
филтри
ране

Използвайте настройката за режима на 
филтриране за да превключвате между 
списъците на филтрите за включване и 
изключване.
Филтриране в режим на включване - В 
този режим програмата Cisco IPMA 
изпраща към вас входящите 
повиквания, чиито номера съвпадат с 
номерата от списъка на филтрите за 
включване; останалите повиквания се 
пренасочват към вашия асистент.
Филтриране в режим на изключване - В 
този режим програмата Cisco IPMA 
пренасочва към вашия асистент 
входящите повиквания, чиито номера 
съвпадат с номерата от списъка на 
филтрите за изключване; останалите 
повиквания се изпращат към вас. 

Превключвайте между 
списъците на филтрите за 
включване и изключване 
от менюто на програмата 
Cisco IPMA върху дисплея 
с течни кристали на вашия 
телефон.

Първоначално 
по подразбиране 
е активно 
филтрирането в 
режим на 
включване.
Асистентите 
могат да 
управляват от 
ваше име 
режима на 
филтриране от 
приложението 
Assistant 
Console.

Списъц
и на 
филтри

Списъците на филтри се състоят от 
един или повече телефонни номера 
(частични или цели). Когато получите 
ново повикване и филтрирането е 
включено, програмата Cisco IPMA 
сравнява идентификатора на 
повикващия с номерата във вашия 
активен списък. В зависимост от това, 
дали номерата съвпадат и кой списък с 
филтри е активен (списък за включване 
или списък за изключване), програмата 
Cisco IPMA маршрутизира 
повикването към вас или към вашия 
асистент.

Създайте списъци на 
филтри от прозореца 
„Конфигурация на 
мениджъра“. Изберете 
опцията „Филтър за 
включване“ или „Филтър 
за изключване“.

Вашият 
асистент може 
да настройва 
списъци на 
филтри за вас. 
По 
първоначално 
подразбиране 
списъците на 
филтрите са 
празни.
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Ãëàâà 6      Êàê äà èçïîëçâàòå òåëåôîí ñ Cisco IPMA â ðåæèì íà ïðåäñòàâèòåëñêà ëèíèÿ
Êàê äà èçïîëçâàòå ôèëòðèðàíåòî íà ïîâèêâàíèÿ
Ñúâåò

 • Една икона във вид на кръгче в прозореца за състоянието на програмата 
Cisco IPMA показва дали функцията за филтриране на повикванията е 
включена или изключена. Кръгче с решетка означава, че функцията е 
включена; празно кръгче означава, че функцията е изключена. 

Ñðîäíè âúïðîñè

 • Начало на работа - за мениджърите, страница 6-2

 • Как да прехващате, отклонявате и прехвърляте повиквания, страница 6-9

 • Как да използвате функцията за разговорна връзка за да говорите с един 
асистент, страница 6-17

 • Как да създавате списъци с филтри за един мениджър, страница 7-6

Състоян
ие на 
филтри
ране 
(включе
но/изкл
ючено)

Настройката „филтър 
включен/изключен“ превключва 
между включено и изключено 
състояние на функцията за филтриране 
на повиквания.

Когато функцията е включена, всички 
ваши входящи повиквания се 
прехващат и пренасочват в 
съответствие с настройките за 
филтриране.

Превключвайте между 
включено и изключено 
филтриране от менюто на 
програмата Cisco IPMA 
върху дисплея с течни 
кристали на вашия 
телефон. Натиснете 
бутона Услуги и изберете 
услугата Cisco IPMA, след 
което изберете Филтър.

Първоначалната 
настройка по 
подразбиране за 
филтрирането е 
„включено“.

Òàáëèöà 6-4 Íàñòðîéêè çà ôèëòðèðàíå íà ïîâèêâàíèÿ (ïðîäúëæåíèå)

Íàñòðî
éêà Ïðåäíàçíà÷åíèå Êúäå ñå íàìèðà Çàáåëåæêè
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Ãëàâà 6      Êàê äà èçïîëçâàòå òåëåôîí ñ Cisco IPMA â ðåæèì íà ïðåäñòàâèòåëñêà ëèíèÿ
Êàê äà èçïîëçâàòå ôóíêöèÿòà çà ðàçãîâîðíà âðúçêà çà äà ãîâîðèòå ñ åäèí àñèñòåíò
Êàê äà èçïîëçâàòå ôóíêöèÿòà çà 
ðàçãîâîðíà âðúçêà çà äà ãîâîðèòå ñ 
åäèí àñèñòåíò

Çà ìåíèäæúðèòå

Функцията „интерком“ е допълнителна и ви позволява да разговаряте с 
вашия асистент по линия за разговорна връзка. Тази функция се 
конфигурира от вашия системен администратор. Ако не разполагате с такава 
функция, но желаете да я имате, се обърнете към вашия системен 
администратор.

За извършване на повикване по интеркома от вашия Cisco IP телефон, 
натиснете бутона за бързо набиране по разговорна връзка, който 
съответства на вашия асистент.

Ако вашият асистент не е зает с друго повикване, когато инициирате едно 
повикване по интеркома, вашият и неговият спикърфон ще се включат 
едновременно. След това можете да разговаряте с помощта на слушалките, 
спикърфона или слушалката. Същото важи и за случая, когато вашият 
асистент извърши повикване по интеркома до вас.

Ако вашият асистент е зает с друго повикване, когато инициирате 
повикването по интеркома, на телефона на асистента ще се включи звуков 
сигнал за повикването по интеркома и на повикването трябва да се отговори 
ръчно. Същото важи и за случая, когато вашият асистент извърши повикване 
по интеркома до вас, а вие сте зает в момента с друго повикване.

За приключване на едно повикване по интеркома затворете телефона (или 
натиснете бутона за спикърфон или слушалки).

Ñðîäíè âúïðîñè

 • Начало на работа - за мениджърите, страница 6-2

 • Как да прехващате, отклонявате и прехвърляте повиквания, страница 6-9

 • Как да използвате филтрирането на повиквания, страница 6-13

 • Как да изключите звънеца на вашия телефон, страница 6-18
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Ãëàâà 6      Êàê äà èçïîëçâàòå òåëåôîí ñ Cisco IPMA â ðåæèì íà ïðåäñòàâèòåëñêà ëèíèÿ
Êàê äà èçêëþ÷èòå çâúíåöà íà âàøèÿ òåëåôîí
Êàê äà èçêëþ÷èòå çâúíåöà íà âàøèÿ 
òåëåôîí

Çà ìåíèäæúðèòå

За да изключите звънеца на вашия телефон натиснете екранния клавиш 
НеБезп, който включва и изключва функцията „Не ме безпокойте“. Когато 
тази функция е включена, звънецът на вашия Cisco IP телефон е изключен. 
Функцията „Не ме безпокойте“ изключва звънеца за всички линии на 
телефона, включително линиите за разговорна връзка (интерком). 
Функцията „Не ме безпокойте“ е представена от една икона във вид на 
камбана в прозореца за състоянието на програмата Cisco IPMA върху 
дисплея с течни кристали на вашия Cisco IP телефон. Когато камбаната е 
зачеркната това показва, че функцията е включена и звънецът на вашия 
телефон е изключен. Звънецът на телефона на вашия асистент остава 
включен. Когато камбаната не е зачеркната това означава, че функцията е 
изключена и звънецът е включен.

По подразбиране функцията „Не ме безпокойте“ е изключена. 

Ñúâåò

 • Тази функция не влияе върху филтрирането на повикванията.

Ñðîäíè âúïðîñè

 • Начало на работа - за мениджърите, страница 6-2

 • Как да прехващате, отклонявате и прехвърляте повиквания, страница 6-9

 • Как да използвате филтрирането на повиквания, страница 6-13

 • Как да използвате функцията за разговорна връзка за да говорите с един 
асистент, страница 6-17
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OL-6596-01
Ã Ë À Â À 7

Êàê äà êîíôèãóðèðàòå 
ôóíêöèè çà ìåíèäæúðà

Както мениджърите, така и асистентите могат да променят предпочитания от 
прозореца „Конфигурация на мениджъра“. Мениджърите могат да получат 
достъп до този прозорец от един уебсайт; асистентите могат да получат 
достъп до него от приложението Assistant Console. 

Вашият системен администратор е конфигурирал програмата Cisco IPMA да 
работи за вас в режим на споделена линия или в режим на представителска 
линия. Ако системният администратор е конфигурирал Cisco IPMA за работа 
в режим на представителска линия, ще имате възможност да назначавате 
асистент по подразбиране, да конфигурирате адресат за отклоняване на 
повиквания и да създавате списъци с филтри. Ако системният 
администратор е конфигурирал Cisco IPMA за работа в режим на споделена 
линия, ще имате възможност само да конфигурирате адресат за отклоняване 
на повиквания. В режим на споделена линия няма да имате възможност да 
назначавате асистент по подразбиране или да настройвате филтри за 
избирателно филтриране на повиквания към един асистент. 

Първоначалните настройки по подразбиране позволяват на мениджърите да 
използват програмата Cisco IP Manager Assistant (Cisco IPMA) без 
предварително да конфигурират предпочитания.

За да научите повече се обърнете към следните теми:

 • Описание на режима на споделена линия и режима на представителска 
линия, страница 1-1

 • Как да получите достъп до прозореца „Конфигурация на мениджъра“, 
страница 7-2
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Ãëàâà 7      Êàê äà êîíôèãóðèðàòå ôóíêöèè çà ìåíèäæúðà
Êàê äà ïîëó÷èòå äîñòúï äî ïðîçîðåöà „Êîíôèãóðàöèÿ íà ìåíèäæúðà“
 • Как да назначите асистент по подразбиране на един мениджър, 
страница 7-4

 • Как да конфигурирате адресата на отклоняване за един мениджър, 
страница 7-5

 • Как да създавате списъци с филтри за един мениджър, страница 7-6

Êàê äà ïîëó÷èòå äîñòúï äî ïðîçîðåöà 
„Êîíôèãóðàöèÿ íà ìåíèäæúðà“

Вижте една от следните теми:

 • За мениджъри - Как да получите достъп до прозореца „Конфигурация на 
мениджъра“, страница 7-2

 • За асистенти - Как да получите достъп до прозореца „Конфигурация на 
мениджъра“, страница 7-3

Çà ìåíèäæúðè - Êàê äà ïîëó÷èòå äîñòúï äî 
ïðîçîðåöà „Êîíôèãóðàöèÿ íà ìåíèäæúðà“

Мениджърите ще влизат в страницата „Конфигурация на мениджъра“ от 
един уебсайт. URL адреса можете да получите от вашия системен 
администратор. 

Ïðîöåäóðà 

Ñòúïêà 1 На компютър, работещ под Microsoft Windows 2000, отворете браузъра 
Microsoft Internet Explorer (Microsoft IE).

Трябва да се използва версия на браузъра 5.5 или по-нова.

Ñòúïêà 2 Отворете URL адреса, даден ви от системния администратор. URL адресът 
трябва да има следния вид: http://<IP-адрес>/ma/desktop/maLogin.jsp

Един изплуващ прозорец ще ви попита дали искате да инсталирате софтуера 
Cisco IP Manager Assistant.
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Ãëàâà 7      Êàê äà êîíôèãóðèðàòå ôóíêöèè çà ìåíèäæúðà
Êàê äà ïîëó÷èòå äîñòúï äî ïðîçîðåöà „Êîíôèãóðàöèÿ íà ìåíèäæúðà“
Ñòúïêà 3 Щракнете върху опцията за да покажете, че приемате следния текст: 
„Винаги вярвайте на съдържанието, получено от Cisco Systems Inc.“ След 
това щракнете върху Да.

Появява се страницата за регистриране.

Ñòúïêà 4 Въведете потребителското име и паролата си (както ви ги е дал системният 
администратор) и щракнете върху Вход.

Появява се прозорецът „Конфигурация на мениджъра“. 

Ñòúïêà 5 Когато сте готов да излезете от програмата, затворете прозореца на браузъра. 
Ако е необходимо повторете Стъпка 3.

Ñðîäíè âúïðîñè

 • Как да назначите асистент по подразбиране на един мениджър, 
страница 7-4

 • Как да конфигурирате адресата на отклоняване за един мениджър, 
страница 7-5

 • Как да създавате списъци с филтри за един мениджър, страница 7-6

Çà àñèñòåíòè - Êàê äà ïîëó÷èòå äîñòúï äî 
ïðîçîðåöà „Êîíôèãóðàöèÿ íà ìåíèäæúðà“

Асистентите могат да получат достъп до прозореца „Конфигурация на 
мениджъра“ от приложението Assistant Console. 

За достъп до прозореца, съответстващ на определен мениджър, щракнете 
двукратно с десния бутон на мишката където и да е в реда за този мениджър 
в панела „Моите мениджъри“ на приложението Assistant Console. След това 
изберете Конфигуриране от изплуващото меню.

За достъп до прозореца, съдържащ информация за всички ваши мениджъри, 
изберете Мениджър > Конфигурация от лентата с менюта. Ако е 
необходимо изберете мениджъра, за когото искате да конфигурирате 
функции, от падащия списък „Мениджър“.
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Ãëàâà 7      Êàê äà êîíôèãóðèðàòå ôóíêöèè çà ìåíèäæúðà
Êàê äà íàçíà÷èòå àñèñòåíò ïî ïîäðàçáèðàíå íà åäèí ìåíèäæúð
Ñðîäíè âúïðîñè

 • Как да назначите асистент по подразбиране на един мениджър, 
страница 7-4

 • Как да конфигурирате адресата на отклоняване за един мениджър, 
страница 7-5

 • Как да създавате списъци с филтри за един мениджър, страница 7-6

Êàê äà íàçíà÷èòå àñèñòåíò ïî 
ïîäðàçáèðàíå íà åäèí ìåíèäæúð

Можете да идентифицирате един от конфигурираните асистенти на един 
мениджър като асистент по подразбиране.

Винаги когато е възможно програмата Cisco IPMA назначава асистента по 
подразбиране за действащ асистент на мениджъра. Ако асистентът по 
подразбиране не е регистриран, Cisco IPMA ще назначи друг асистент (при 
наличие на достъпни асистенти), който да служи като действащ асистент. 
Щом асистентът по подразбиране се регистрира, Cisco IPMA ще превключи 
асистентите, така че асистентът по подразбиране да стане действащ и да 
обработва повиквания.

Ïðîöåäóðà

Ñòúïêà 1 От прозореца „Конфигурация на мениджъра“ щракнете върху опцията 
Асистент по подразбиране (ако е необходимо), за да се покаже прозорецът 
„Избор на асистент по подразбиране“.

Ñòúïêà 2 Изберете подходящия асистент от падащото меню на асистентите.

Ñòúïêà 3 Запаметете извършените от вас промени.

Ñðîäíè âúïðîñè

 • Как да получите достъп до прозореца „Конфигурация на мениджъра“, 
страница 7-2
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Ãëàâà 7      Êàê äà êîíôèãóðèðàòå ôóíêöèè çà ìåíèäæúðà
Êàê äà êîíôèãóðèðàòå àäðåñàòà íà îòêëîíÿâàíå çà åäèí ìåíèäæúð
 • Как да конфигурирате адресата на отклоняване за един мениджър, 
страница 7-5

 • Как да създавате списъци с филтри за един мениджър, страница 7-6

Êàê äà êîíôèãóðèðàòå àäðåñàòà íà 
îòêëîíÿâàíå çà åäèí ìåíèäæúð

Мениджърите, използващи програмата Cisco IPMA в режим на 
представителска линия, могат да използват функциите „Отклоняване на 
всички“ (ОтклВс) и „Незабавно отклоняване“ (НезОткл) за изпращане на 
повиквания до асистента или до друг телефонен номер (наричан адресат). 
Функцията ОтклВс и функцията НезОткл използват един и същи адресат на 
отклоняването. 

Мениджърите, използващи програмата Cisco IPMA в режим на споделена 
линия, могат да задават адресат на отклоняването и да препращат 
повикванията при постъпването им с помощта на екранния клавиш 
НезОткл. Когато се регистрирате, екранът за отклоняването се показва 
автоматично.

По първоначално подразбиране адресат на отклоняването е действащият 
асистент на мениджъра. За смяна на този адресат мениджърите и 
асистентите могат да използват долната процедура.

Ïðîöåäóðà

Ñòúïêà 1 От прозореца „Конфигурация на мениджъра“ щракнете върху опцията 
Отклоняване  за да се покаже прозорецът „Конфигурация на отклоняване“.

Ñòúïêà 2 (Само за режим на представителска линия) Изберете Номер от указателя 
или Асистент.

Ñòúïêà 3 Ако сте избрал „Номер от указателя“, въведете валиден телефонен номер. 
Въведете номера точно така, както бихте го набрал от вашия служебен 
телефон.

Ñòúïêà 4 Запаметете извършените от вас промени.
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Ãëàâà 7      Êàê äà êîíôèãóðèðàòå ôóíêöèè çà ìåíèäæúðà
Êàê äà ñúçäàâàòå ñïèñúöè ñ ôèëòðè çà åäèí ìåíèäæúð
Ñðîäíè âúïðîñè

 • Как да прехващате, отклонявате и прехвърляте повиквания, страница 6-9

 • Как да получите достъп до прозореца „Конфигурация на мениджъра“, 
страница 7-2

 • Как да назначите асистент по подразбиране на един мениджър, 
страница 7-4

 • Как да създавате списъци с филтри за един мениджър, страница 7-6

Êàê äà ñúçäàâàòå ñïèñúöè ñ ôèëòðè çà 
åäèí ìåíèäæúð

Списъците с филтри позволяват на мениджърите и асистентите да 
настройват индивидуално функцията за филтриране на повиквания за 
мениджъра. 

По подразбиране списъците на филтрите са празни. За индивидуално 
настройване на един списък с филтри добавете номера към него. Изберете 
режим на филтриране за превключване между списъците на филтрите за 
включване и изключване. 

 • Режим на включване - Повикванията, чиито номера съвпадат с номерата 
в списъка на филтрите за включване, се изпращат към мениджъра; 
останалите повиквания се пренасочват към активния асистент.

 • Режим на изключване - Повикванията, чиито номера съвпадат с 
номерата в списъка на филтрите за изключване, се пренасочват към 
асистента; останалите повиквания се изпращат към мениджъра.

Програмата Cisco IPMA сравнява идентификатора на повикващия с 
телефонния номер (телефонните номера) в активния  списък с филтри. 

Например, ако добавите телефонен номер 54321 към един списък с филтри 
за включване за мениджъра, всяко входящо повикване до служебния телефон 
на мениджъра, извършено от номер 54321, ще се маршрутизира до 
мениджъра (а не до асистента) при филтриране в режим на включване.

Или пък, ако добавите номер 54ххх към един списък с филтри за изключване 
за мениджъра, всяко входящо повикване от телефонна линия с петцифрен 
номер, започващ с 54, ще се маршрутизира до асистента (а не до мениджъра) 
при филтриране в режим на изключване.
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Ãëàâà 7      Êàê äà êîíôèãóðèðàòå ôóíêöèè çà ìåíèäæúðà
Êàê äà ñúçäàâàòå ñïèñúöè ñ ôèëòðè çà åäèí ìåíèäæúð
Çàáåëåæêà Във всеки даден момент може да бъде активен само един режим на 
филтриране (на включване или на изключване). Мениджърите могат да 
превключват режимите на филтриране от менюто на Cisco IPMA на своите 
телефони. Асистентите могат да превключват режимите на филтриране за 
един мениджър от приложението Assistant Console.

В списъците с филтри могат да се използват следните групови символи: 

 • x - Използвайте x за заместване на една цифра където и да е във филтъра. 
Например, „123x5“ означава петцифрен номер, в който четвъртата цифра 
може да бъде всяка цифра от 0 до 9. Можете да използвате главна или 
малка буква x.

 • * - Използвайте * за заместване на няколко цифри в началото или края на 
филтъра. Например, „5*“ означава телефонен номер с всякаква дължина, 
който започва с цифрата 5.

Освен групови символи, списъците с филтри могат да съдържат дефиси (-), 
точки (.) и интервали.

Ñúâåò Списъците с филтри могат да бъдат празни. По първоначално подразбиране 
филтрирането на повикванията е включено и списъкът с филтри за 
включване е празен. Това означава, че всички входящи повиквания за 
мениджъра се пренасочват към асистента.

Мениджъри - Активирайте вашите списъци с филтри от вашия телефон. За 
да го направите, отворете менюто на Cisco IPMA на вашия телефон. За 
включване или изключване на функцията за филтриране натиснете 1; за 
превключване между режимите на включване и изключване натиснете 2.

За създаване на списъци с филтри мениджърите и асистентите могат да 
използват следната процедура:

Ïðîöåäóðà

Ñòúïêà 1 От прозореца „Конфигурация на мениджъра“ щракнете върху опцията 
Включване или върху опцията Изключване, за да се покаже съответният 
конфигурационен прозорец.

Ñòúïêà 2 Въведете частичен или пълен телефонен номер в полето Филтър. 
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Ако се нуждаете от помощ щракнете върху препратката Още информация, 
за да видите примерни филтри.

Ñòúïêà 3 Можете да добавяте, замествате или изтривате филтри: 

 • За добавяне на нов филтър въведете един филтър в полето „Филтър“ и 
щракнете върху добавяне.

Новият филтър ще се появи в списъка на филтрите. 

 • За заместване на съществуващ филтър с нов изберете в списъка на 
филтрите съществуващия филтър, който искате да заместите. Променете 
филтъра в полето „Филтър“ и щракнете върху заместване.

Промененият филтър ще се появи в списъка на филтрите. 

 • За изтриване на един филтър изберете филтъра в списъка на филтрите и 
щракнете върху изтриване.

Изтритият филтър ще се заличи от списъка на филтрите. 

Ñòúïêà 4 Запаметете извършените от вас промени.

Ñúâåòè

 • Ако едновременно са включени функциите за филтриране на повиквания 
и отклоняване на всички повиквания (ОтклВс), програмата Cisco IPMA 
най-напред прилага спрямо едно входящо повикване функцията за 
филтриране на повиквания. Филтрирането на повиквания насочва 
повикването към вас или към вашия асистент (в зависимост от 
настройките за филтриране). След това програмата Cisco IPMA прилага 
ОтклВс спрямо онези повиквания, които при филтрирането са били 
насочени към вас. Функцията ОтклВс пренасочва тези повиквания към 
адресата на ОтклВс.

 • Една икона във вид на кръгче в прозореца за състоянието на програмата 
Cisco IPMA показва дали функцията за филтриране на повикванията е 
включена или изключена. Кръгче с решетка означава, че функцията е 
включена; празно кръгче означава, че функцията е изключена. 
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Ñðîäíè âúïðîñè

 • Как да използвате филтрирането на повиквания, страница 6-13

 • Как да получите достъп до прозореца „Конфигурация на мениджъра“, 
страница 7-2

 • Как да назначите асистент по подразбиране на един мениджър, 
страница 7-4

 • Как да конфигурирате адресата на отклоняване за един мениджър, 
страница 7-5
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