
Hitri pregled
Za oskrbnike

Cisco IPMA

Kateri način Cisco IPMA uporabljate
Uporaba storitve Cisco IPMA v načinu 
skupne linije
Uporaba storitve Cisco IPMA v načinu 
nadomestne linije
Za več informacij
Skrbnik sistema je konfiguriral Cisco IP Manager 
Assistant za delovanje v dveh načinih – v načinu 
skupne linije in v načinu nadomestne linije. 
V načinu skupne linije pomočnik upravlja vaš klic 
s skupno imeniško številko (linijo). V načinu 
nadomestne linije pomočnik upravlja vaš klic 
z nadomestno številko (linijo).

S tem priročnikom si lahko pomagate pri določanju 
načina Cisco IPMA, ki ga uporabljate. Tukaj boste 
našli tudi povzetek vseh funkcij telefona, ki so vam 
na voljo v različnih načinih.

Kateri način Cisco IPMA 
uporabljate
Način storitve Cisco IP Manager Assistant, ki ga 
uporabljate lahko ugotovite tako, da pogledate okno 
stanja za Cisco IPMA, ki je v spodnjem levem kotu 
zaslona LCD.

Če je v oknu s stanjem samo ena ikona (zvonec ali 
prečrtan zvonec), uporabljate Cisco IPMA v načinu 
skupne linije.

Če je v oknu s stanjem več ikon, uporabljate 
Cisco IPMA v načinu nadomestne linije.

Uporaba storitve Cisco IPMA 
v načinu skupne linije
Naslednji del besedila povzema funkcije, ki so na voljo 
oskrbniku pri uporabi storitve Cisco IPMA v načinu 
skupne linije.
Konfiguriranje preusmeritve cilja
Klice lahko preusmerite na ciljno številko s tipko 
TakojPreu. Ciljno številko (na primer imeniško 
številko pomočnika) nastavite v oknu za konfiguracijo 
oskrbnika. Okno za konfiguracijo oskrbnika odprete 
z naslovom URL ter uporabniškim imenom in geslom, 
ki vam jih je priskrbel skrbnik sistema. Naslov URL 
odprite v brskalniku Microsoft Internet Explorer 
v računalniku. Nato se prijavite.

Opomba Po potrebi označite potrditveno polje 
»Vedno zaupaj vsebini« in kliknite Da.

Vnesite imeniško številko, ki jo želite uporabiti za 
preusmeritev cilja in kliknite Shrani. 

Utišanje zvonjenja telefona
Zvonjenje telefona utišate ali vključite tako, 
da pritisnete dinamično tipko »Ne moti« in s tem 
vklopite ali izklopite funkcijo »Ne moti«. Zvonec 
pomeni, da je funkcija »Ne moti« izklopljena 
(zvonjenje je omogočeno); prečrtan zvonec pomeni, 
da je funkcija »Ne moti« vklopljena (zvonjenje je 
onemogočeno).

Upravljanje klicev
Na zaslonu telefona se prikažejo dodatne dinamične 
tipke, ki so vam v pomoč pri upravljanju klicev. 
Ko storitev Cisco IPMA uporabljate v načinu skupne 
linije, lahko dostopate do naslednjih funkcij telefona:

Preusmerjanje aktivnega klica:

Z dinamično tipko TakojPreu preusmerite klic 
s svojega telefona na drugo telefonsko številko. 
Za preusmeritev cilja na imeniško številko uporabite 
okno za konfiguriranje oskrbnika.

Posredovanje klica na glasovno pošto:

Z dinamično tipko PreuTajn pošljete aktivni klic 
na glasovno pošto.

Vzpostavitev notranjega telefonskega klica:

Pritisnite tipko za notranji hitri klic, če želite 
vzpostaviti notranji klic s svojim pomočnikom.
Uporaba storitve Cisco IPMA 
v načinu nadomestne linije
Naslednji del besedila povzema funkcije, ki so na voljo 
oskrbniku pri uporabi storitve Cisco IPMA v načinu 
nadomestne linije.

Konfiguriranje nastavitev oskrbnika
Nastavitve oskrbnika lahko konfigurirate v oknu 
»Konfiguriranje oskrbnika«.

Dostopanje do konfiguracije oskrbnika

Okno za konfiguracijo oskrbnika odprete z naslovom 
URL ter uporabniškim imenom in geslom, ki vam jih 
je priskrbel skrbnik sistema. Naslov URL odprite 
v brskalniku Microsoft Internet Explorer v računalniku. 
Nato se prijavite.

Opomba Po potrebi označite potrditveno polje 
»Vedno zaupaj vsebini« in kliknite Da.

Nastavljanje privzetega pomočnika

Če je mogoče, bo storitev Cisco IPMA kot privzetega 
pomočnika določil aktivnega pomočnika. Če privzeti 
pomočnik ni na voljo, Cisco IPMA dodeli drugega 
pomočnika. 

Privzetega pomočnika lahko izberete na naslednji način:

1. V oknu »Konfiguracija oskrbnika« izberite 
jeziček »Privzeti pomočnik«. 

2. S spustnega seznama »Pomočnik« izberite 
želenega pomočnika.

3. Kliknite Shrani.

Nastavljanje preusmeritve cilja

Klice lahko preusmerite na ciljno številko z dinamično 
tipko TakojPreu ali PreusKl.

1. V oknu »Konfiguracija oskrbnika« izberite 
jeziček »Preusmerjanje«. 

2. Izberite pomočnika ali vnesite imeniško številko, 
ki jo želite uporabiti za preusmeritev cilja.

3. Kliknite Shrani.
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Nastavljanje seznama filtrov

S seznami filtrov lahko določite, kateri klici naj 
zvonijo na vašem telefoni in kateri naj se preusmerijo 
na pomočnika.

1. V oknu »Konfiguracija oskrbnika« izberite 
jeziček »Vključni filter« ali »Izključni filter«.

– Vključni filter – klici, ki se ujemajo 
s številkami v vključnem filtru, zvonijo 
na vašem telefonu, ostali pa se preusmerijo 
na pomočnika.

– Izključni filter – klici, ki se ujemajo 
s številkami v izključnem filtru, se preusmerijo 
na pomočnika, ostali pa zvonijo na vašem 
telefonu.

2. Sestavite seznam filtrov z eno ali več telefonskimi 
številkami. Uporabite lahko naslednje 
nadomestne znake:

• x – nadomesti eno cifro na poljubnem mestu 
v telefonski številki.

• * – nadomesti poljubno število cifer na začetku 
ali na koncu telefonske številke.

3. Kliknite Shrani.

Izbira pomočnika
Vaš pomočnik mora biti prijavljen v konzolo 
Cisco IPMA in povezan, da lahko upravlja vaše klice. 
Če se aktivni pomočnik odjavi ali prekine povezavo, 
vam bo storitev Cisco IPMA poskusil dodeliti drugega 
pomočnika.

Opomba Kot oskrbnik ste vedno prijavljeni 
v funkcijo Cisco IPMA.

Določanje aktivnega pomočnika

Vaš aktivni pomočnik je oseba, ki trenutno upravlja 
z vašimi klici.

Če imate več pomočnikov, vas utegne zanimati kateri 
je trenutno aktiven. To ugotovite tako, da na telefonu 
pritisnete tipko Storitve in izberete storitev Cisco IPMA. 
Tretji element označuje aktivnega pomočnika. 
Sprememba aktivnega pomočnika

Izberite element 3 v meniju Cisco IPMA. Trenutno 
aktivnega pomočnika spremenite tako, da s seznama 
razpoložljivih pomočnikov izberete drugega 
pomočnika. Ko končate, zapustite meni.

Če pomočniki niso na voljo

Če ni na voljo nobenega pomočnika, bo v oknu 
s stanjem storitve Cisco IPMA ikona pomočnika 
(ikona čisto na levi) prekrižana. Podpora upravljanja 
klicev se bo nadaljevala takoj, ko se prijavi vsaj eden 
od pomočnikov.

Nadzor klicev in funkcije
Okno s stanjem storitve Cisco IPMA se prikaže 
na zaslonu LCD telefona. V oknu s stanjem lahko 
nadzirate klice in uporabljate naslednje funkcije:

Kako nadzirati preusmerjene klice

V zgornjem podoknu okna s stanjem se prikažejo 
naslednja sporočila o nadzoru pomočnika:

• »Nadzor pomočnika – VKLOPLJEN« – trenutno 
ni aktivnih preusmerjenih klicev.

• »Klic:« in ID klicatelja – preusmerjen klic zvoni 
na telefonu pomočnika. Z dinamično tipko 
PrestrKl lahko prestrežete klic.

• ID klicatelja in čas – pomočnik je odgovoril na 
preusmerjeni klic.

• »Nadzor pomočnika – IZKLOPLJEN« – funkcija 
nadzora pomočnika je trenutno onemogočena.

To funkcijo vklopite in izklopite z dinamično tipko 
NastNad.

Kako nadzirati funkcije

V oknu s stanjem storitve Cisco IPMA poiščite 
naslednje ikone funkcij (od leve proti desni):

• Pomočnik – ikona v obliki osebe pomeni, da je 
pomočnik aktiven in pripravljen na upravljanje 
vaših klicev. Če je ikona prekrižana, trenutno ni 
razpoložljivih pomočnikov.

• Filtriranje klicev – krogec z mrežo pomeni, da je 
filtriranje vklopljeno in prazen krogec pomeni, 
da je filtriranje izklopljeno. To funkcijo vklopite in 
izklopite v storitvah telefona v meniju Cisco IPMA.
• Ne moti – zvonec pomeni, da je funkcija »Ne 
moti« izklopljena (zvonjenje je omogočeno); 
prečrtan zvonec pomeni, da je funkcija »Ne moti« 
vklopljena (zvonjenje je onemogočeno). 
Zvonjenje telefona utišate ali vključite tako, 
da pritisnete dinamično tipko Ne moti in s tem 
vklopite ali izklopite to funkcijo.

• Preusmeri vse – puščica ob prepreki pomeni, 
da je preusmerjanje vseh klicev vklopljeno; ravna 
puščica pomeni, da je preusmerjanje izklopljeno. 
Z dinamično tipko PreusKl vklopite ali izklopite 
to funkcijo.

Upravljanje klicev
Na zaslonu telefona se prikažejo dodatne dinamične 
tipke, ki so vam v pomoč pri upravljanju klicev. 
Ko storitev Cisco IPMA uporabljate v načinu dodatne 
linije, lahko dostopate do naslednjih funkcij telefona:

Za prestrezanje klica:

Pritisnite dinamično tipko PrestrKl za prestrezanje 
klica, ki zvoni na telefonu pomočnika. 

V oknu za nadzor pomočnika mora biti prikazano 
sporočilo »Klic:«. To označuje, da preusmerjen klic zvoni 
na telefonu pomočnika. Povezanih klicev ne morete 
prestreči. To lahko storite samo s klici, ki še zvonijo.

Preusmerjanje aktivnega klica:

Z dinamično tipko TakojPreu preusmerite klic 
s svojega telefona na drugo telefonsko številko. 
Za nastavljanje preusmeritve cilja uporabite okno 
za konfiguriranje oskrbnika. 

Preusmerjanje vseh prihodnjih klicev:

Z dinamično tipko PreusKl preusmerite vse 
(nefiltrirane) klice na drugo telefonsko številko. 
Za nastavljanje preusmeritve cilja uporabite okno 
za konfiguriranje oskrbnika.

Posredovanje klica na glasovno pošto:

Z dinamično tipko PreuTajn pošljete aktivni klic na 
glasovno pošto.

Vzpostavitev notranjega telefonskega klica:

Pritisnite tipko za notranji hitri klic, če želite 
vzpostaviti notranji klic s svojim pomočnikom.
Filtriranje klicev
Ko je filtriranje klicev omogočeno, storitev 
Cisco IPMA filtrira dohodne klice in jih preusmerja 
na pomočnika, glede na ID klicatelja in nastavitve 
v seznamih filtrov.

Za omogočanje ali onemogočanje filtriranja:

Pritisnite 1 v meniju Cisco IPMA.

Za aktiviranje načina filtriranja:

Pritisnite 2 v meniju Cisco IPMA. Preklapljate lahko 
med načinoma filtriranja »Vključni« in »Izključni« filter.

Za več informacij

Za elektronsko pomoč:
S klikom povezave Pomoč v oknu za konfiguracijo 
oskrbnika pridete do kontekstno občutljive elektronske 
pomoči. Za hitra iskanja po ključnih besedah kliknite 
Išči v orodni vrstici pomoči.

Za pomoč na spletu:
Na spletu lahko dobite celoten Uporabniški priročnik 
za storitev Cisco IP Manager Assistant: 
http://www.cisco.com/univercd/cc/td/doc/product/
voice/c_ipphon/index.htm
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