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Úvod

Úvod popisuje, komu je tato publikace určena a jaké konvence se v ní používají.
Úvod obsahuje tato témata:
• Přehled, stránka v
• Uspořádání, stránka vi
• Používání nápovědy, stránka vii
• Související dokumentace, stránka vii
• Připomínky k dokumentaci, stránka ix
• Získání technické pomoci, stránka x

Přehled
Aplikace Cisco IP Manager Assistant (Cisco IPMA) rozšiřuje funkčnost telefonního systému tak, 
aby manažeři a jejich asistenti mohli efektivněji spolupracovat. Příručka uživatele aplikace Cisco 
IP Manager Assistant obsahuje pokyny a příklady, které vám pomohou používat aplikaci Cisco IPMA.
Tuto publikaci by si měli přečíst všichni uživatelé aplikace Cisco IPMA. Tím se rozumí manažeři i asistenti. 

Manažeři
Za manažera je v aplikaci Cisco IPMA označován uživatel, jehož příchozí hovory jsou přesměrovány 
na asistenta. Manažera podporuje přinejmenším jeden asistent.
Manažeři mohou aplikaci Cisco IPMA používat přímo na svých IP telefonech Cisco. Pro nakonfigurování 
preferencí však musí použít okno Konfigurace manažera, nebo o to mohou požádat některého z asistentů.
Podrobnosti najdete v části „Konfigurace funkcí manažera“ na stránce 59.

Asistenti
Jako asistent je v aplikaci Cisco IPMA označován uživatel, který vyřizuje hovory manažera. 
Podle toho, jak je aplikace Cisco IPMA nastavena a jak se používá, přijímá automaticky nebo ručně 
hovory původně určené pro manažera a přesměrovává je na jiný cíl – jímž může být i asistent. Hovory, 
které asistentovi přesměruje aplikace Cisco IPMA, může asistent přijímat, přepojovat, odklánět a jinak 
s nimi pracovat.
Jeden asistent může obsluhovat až 33 manažerů.
Příručka uživatele aplikace Cisco IP Manager Assistant v



 

Pro přístup k většině funkcí aplikace Cisco IPMA mohou asistenti používat aplikaci Assistant Console. 
Aplikace Assistant Console umožňuje: 
• Uskutečnit, přijmout, přepojit, přidržet, zavěsit nebo odklonit hovor, případně přizvat účastníky 

konferenčního hovoru.
• Sledovat hovory vyřizované manažerem a stav jeho funkcí. 
• Aktivovat nebo deaktivovat funkce manažera.
• Konfigurovat funkce manažera.

Uspořádání
Tabulka 1 znázorňuje uspořádání této příručky.

Tabulka 1 Uspořádání příručky uživatele aplikace Cisco IP Manager Assistant

Část Popis
Kapitola 1, „Úvod do aplikace Cisco IPMA“ Popisuje používání aplikace Cisco IPMA v režimu 

sdílené linky a v režimu paralelní linky. Zároveň 
je zde uvedeno, jak určíte, který režim aplikace 
Cisco IPMA používáte.

Kapitola 2, „Začínáme pracovat s aplikací Cisco 
IPMA Assistant Console“

Poskytuje asistentům podrobný přehled o aplikaci 
Assistant Console.

Kapitola 3, „Vyřizování hovorů pomocí aplikace 
Assistant Console“

Poskytuje asistentům pokyny pro používání aplikace 
Assistant Console při vyřizování a sledování hovorů 
a nastavování funkcí až pro pět manažerů. 

Kapitola 4, „Pro asistenty – Používání aplikace 
Cisco IPMA na telefonu“

Popisuje používání charakteristického zvonění, 
softwarových tlačítek a hlasitého telefonu 
na IP telefonu Cisco asistenta.

Kapitola 5, „Pro manažery – Používání telefonu 
a aplikace Cisco IPMA v režimu sdílené linky“

Popisuje používání funkcí aplikace Cisco IPMA 
v režimu sdílené linky.

Kapitola 6, „Pro manažery – Používání telefonu 
a aplikace Cisco IPMA v režimu paralelní linky“

Popisuje používání nabídek, softwarových 
tlačítek a stavového okna aplikace Cisco IPMA 
na IP telefonu manažera při vyřizování hovorů 
a sledování hovorů asistenta v režimu paralelní linky.

Kapitola 7, „Konfigurace funkcí manažera“ Popisuje, jak mohou manažeři a asistenti 
konfigurovat funkce manažera v okně 
Konfigurace manažera.
vi OL-9673-01
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Používání nápovědy
Systém nápovědy aplikace Cisco IPMA obsahuje nápovědu pro různé úkoly a kontextově citlivou nápovědu 
pro většinu oken v prostředí aplikace.
Pro přístup k nápovědě klepněte na tlačítko ? nebo na příkaz Nápověda na panelu nabídek, který se nachází 
v horní části okna aplikace.
Jakmile otevřete okno nápovědy, můžete klepnout na příkaz Hledat na panelu nástrojů. 
Tato funkce slouží k prohledávání celé příručky uživatele aplikace Cisco IP Manager Assistant 
pomocí klíčových slov. Chcete-li zobrazit verzi dokumentu pro tisk, klepněte na příkaz Zobrazit PDF. 

Poznámka V některých verzích nápovědy nemusí vyhledávání fungovat. 

Abyste mohli zobrazit dokument ve formátu PDF, musíte mít nainstalovanou aplikaci 
Adobe Acrobat (ať už jako samostatnou aplikaci nebo jako modul plug-in prohlížeče).

Související dokumentace
Další informace najdete v následujících dokumentech:
• Cisco IP Manager Assistant Quick Reference for Managers – Tato kartička do peněženky obsahuje 

základní pokyny pro manažery, kteří používají aplikaci Cisco IPMA. Informace naleznete na stránce 
http://www.cisco.com/univercd/cc/td/doc/product/voice/c_ipphon/index.htm.

• At a Glance Cisco IP Phone 7960 and 7940 Series – Tato brožurka obsahuje základní informace 
o instalaci a funkcích. Dodává se v balení s každým telefonem.

• Příručka k IP telefonu Cisco 7960 a 7940 – Tato příručka obsahuje úplné informace pro uživatele. 
Informace naleznete na stránce 
http://www.cisco.com/univercd/cc/td/doc/product/voice/c_ipphon/index.htm.

• Stručná reference k IP telefonu Cisco 7960/7940 – Tato kartička do peněženky obsahuje základní pokyny. 
Informace naleznete na stránce 
http://www.cisco.com/univercd/cc/td/doc/product/voice/c_ipphon/index.htm.

• Cisco IP Phone Expansion Module 7914 Quick Start Guide – Tato příručka obsahuje informace 
o instalaci a funkcích. Dodává se v balení s každým rozšiřujícím modulem IP telefonu Cisco 7914.

Získání dokumentace
Dokumentaci a další literaturu k produktům Cisco naleznete na webových stránkách Cisco.com. Technickou 
pomoc a další technické zdroje společnosti Cisco lze získat několika způsoby. Postup získání technických 
informací od společnosti Cisco Systems je vysvětlen v těchto částech.
Příručka uživatele aplikace Cisco IP Manager Assistant vii
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Cisco.com
Nejaktuálnější dokumentaci společnosti Cisco najdete na adrese:
http://www.cisco.com/techsupport
Webový server společnosti Cisco najdete na adrese:
http://www.cisco.com
Mezinárodní webové servery společnosti Cisco najdete na adrese:
http://www.cisco.com/public/countries_languages.shtml

Disk DVD s dokumentací k produktům
Dokumentace společnosti Cisco a další materiály jsou k dispozici na disku DVD s dokumentací k produktům, 
který se dodává s vaším produktem. Disk s dokumentací je pravidelně aktualizován a může obsahovat 
aktuálnější informace než tištěná dokumentace.
Disk DVD s dokumentací k produktům představuje obsáhlou knihovnu technické dokumentace k produktům 
na přenosném médiu. Tento disk DVD poskytuje přístup k více verzím příruček instalace, konfigurace 
a příkazů hardwaru a softwaru produktů Cisco a umožňuje zobrazovat technickou dokumentaci ve formátu 
HTML. Díky tomuto disku DVD máte přístup k dokumentaci, která se nachází na webových stránkách 
společnosti Cisco, aniž byste museli být připojeni k síti Internet. K některým produktům je k dispozici 
také dokumentace ve formátu PDF.
Disk DVD s dokumentací k produktům je k dispozici jak jednorázově, tak i formoou předplatného. 
Registrovaní uživatelé serveru Cisco.com (přímí zákazníci společnosti Cisco) si mohou disk DVD 
s dokumentací k produktům (s číslem produktu DOC-DOCDVD=) objednat na webové stránce 
Cisco Marketplace na adrese:
http://www.cisco.com/go/marketplace/

Objednání dokumentace
Počínaje dnem 30. června 2005 si mohou registrovaní uživatelé serveru Cisco.com objednávat dokumentaci 
společnosti Cisco v oddělení Product Documentation Store na webové stránce Cisco Marketplace na adrese:
http://www.cisco.com/go/marketplace/
Neregistrovaní uživatelé serveru Cisco.com mohou objednat technickou dokumentaci v čase 8:00 dop. 
až 5:00 odp. (mezi 8:00 až 17:00) času PDT na telefonním čísle +1 866 463-3487 ve Spojených státech 
a v Kanadě nebo na telefonním čísle + 1 408 519-5055 v jiných zemích. Dokumentaci můžete objednat 
také na e-mailové adrese tech-doc-store-mkpl@external.cisco.com nebo faxem na čísle +1 408 519-5001 
ve Spojených státech a v Kanadě nebo na čísle +1 408 519-5001 v jiných zemích.
viii OL-9673-01
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Připomínky k dokumentaci
Technickou dokumentaci společnosti Cisco můžete ohodnotit a zaslat případné připomínky vyplněním 
formuláře pro připomínky, který se zobrazuje společně s technickou dokumentací na webových stránkách 
Cisco.com.
Připomínky k dokumentaci společnosti Cisco můžete odesílat na e-mailovou adresu bug-doc@cisco.com.
Připomínky můžete rovněž zaslat na odpovědní kartě (je-li k dispozici), která se nachází za obálkou příručky, 
anebo v dopise na následující adresu:
Cisco Systems
Attn: Customer Document Ordering
170 West Tasman Drive
San Jose, CA 95134-9883
Těšíme se na vaše připomínky.

Přehled zabezpečení produktů Cisco
Tento produkt obsahuje kryptografické funkce a podléhá zákonům Spojených států a místním zákonům 
upravujícím dovoz, vývoz, převod a používání těchto produktů. Dodání kryptografických produktů 
společnosti Cisco neznamená, že je třetí strana oprávněna dovážet, vyvážet, distribuovat nebo používat 
šifrování. Za dodržování zákonů Spojených států a místních zákonů jsou zodpovědni dovozci, vývozci, 
distributoři a uživatelé. Použitím tohoto produktu souhlasíte s dodržováním platných zákonů a předpisů. 
Nemůžete-li dodržet zákony Spojených států nebo místní zákony, ihned tento produkt vraťte. 
Přehled zákonů Spojených států vztahujících se ke kryptografickým produktům naleznete na adrese: 
http://www.cisco.com/wwl/export/crypto/tool/stqrg.html
Pokud potřebujete další pomoc, obraťte se na nás zasláním e-mailu na adresu:
export@cisco.com
Společnost Cisco provozuje bezplatně online portál Security Vulnerability Policy na této adrese:
http://www.cisco.com/en/US/products/products_security_vulnerability_policy.html
Na tomto serveru můžete provádět následující úkony:
• Oznamovat oslabení zabezpečení produktů Cisco.
• Získat pomoc při bezpečnostních incidentech týkajících se produktů Cisco.
• Zaregistrovat se k odběru informací společnosti Cisco o zabezpečení.

Aktuální seznam upozornění a zpráv o zabezpečení produktů Cisco je dostupný na této adrese:
http://www.cisco.com/go/psirt
Pokud upřednostňujete zobrazování upozornění a zpráv aktualizovaných v reálném čase, můžete získat 
přístup ke kanálu PSIRT RSS (Product Security Incident Response Team Really Simple Syndication) 
na této adrese:
http://www.cisco.com/en/US/products/products_psirt_rss_feed.html
Příručka uživatele aplikace Cisco IP Manager Assistant ix
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Oznamování problémů se zabezpečením produktů Cisco
Společnost Cisco se zavazuje dodávat zabezpečené produkty. Tyto produkty před uvedením na trh procházejí 
interním testováním s cílem co nejrychleji opravit všechna oslabení zabezpečení. Pokud se domníváte, že jste 
nalezli oslabení v zabezpečení produktu Cisco, obraťte se na pracovníky oddělení PSIRT:
• Naléhavé případy — security-alert@cisco.com

Naléhavý případ je situace, kdy je systém vystaven aktivnímu útoku nebo situace, kdy je zapotřebí 
urychleně oznámit závažné oslabení zabezpečení. Ostatní situace nejsou považovány za naléhavé 
případy.

• Případy jiné než naléhavé — psirt@cisco.com
V naléhavém případě se můžete s oddělením PSIRT spojit telefonicky:
• +1 877 228-7302
• +1 408 525-6532

Tip K šifrování jakýchkoli důvěrných informací zasílaných společnosti Cisco doporučujeme použít 
program PGP (Pretty Good Privacy) nebo kompatibilní produkt. Oddělení PSIRT je schopno 
zpracovávat šifrované informace kompatibilní s programem PGP verze 2.x až 8.x. 

Nikdy nepoužívejte odvolaný šifrovací klíč nebo klíč, jehož platnost vypršela. Veřejný klíč určený 
k použití při korespondenci s oddělením PSIRT je klíč, na který odkazuje část Contact Summary 
stránky Security Vulnerability Policy na adrese URL:

http://www.cisco.com/en/US/products/products_security_vulnerability_policy.html

Odkaz na této stránce vede na aktuálně používané ID klíče programu PGP.

Získání technické pomoci
Oddělení technické podpory společnosti Cisco nepřetržitě poskytuje oceňovanou technickou pomoc. 
Rozsáhlé zdroje podpory online jsou k dispozici v části webu Cisco.com věnované podpoře a dokumentaci 
(Cisco Technical Support & Documentation). Pokud máte uzavřenou platnou smlouvu na služby společnosti 
Cisco, poskytují inženýři Střediska technické pomoci společnosti Cisco také podporu po telefonu. Nemáte-li 
uzavřenou platnou smlouvu na služby společnosti Cisco, obraťte se na svého prodejce.
x OL-9673-01
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Webový server technické podpory a dokumentace 
společnosti Cisco
Webový server technické podpory a dokumentace společnosti Cisco obsahuje dokumenty a nástroje pro 
řešení technických problémů souvisejících s produkty a technologiemi společnosti Cisco. Webový server 
je nepřetržitě dostupný na této adrese URL:
http://www.cisco.com/techsupport
Pro přístup ke všem nástrojům na webu technické podpory a dokumentace je vyžadováno ID a heslo uživatele 
serveru Cisco.com. Pokud jste držiteli platné smlouvy na služby, ale nemáte ID a heslo uživatele serveru 
Cisco.com, zaregistrujte se na následující adrese:
http://tools.cisco.com/RPF/register/register.do

Poznámka Než pomocí webu nebo telefonu požádáte o službu, použijte k nalezení sériového čísla 
produktu nástroj CPI (Cisco Product Identification). Přístup k nástroji CPI získáte 
na webovém serveru technické podpory a dokumentace společnosti Cisco klepnutím 
na odkaz Tools & Resources (nástroje a prostředky) v části Documentation & Tools 
(dokumentace a nástroje). V rozevíracím seznamu Alphabetical Index (abecední rejstřík) 
vyberte položku Cisco Product Identification Tool nebo klepněte v části Alerts & RMAs 
na odkaz Cisco Product Identification Tool. Nástroj CPI nabízí tři možnosti vyhledávání: 
podle ID produktu nebo názvu modelu, podle stromového zobrazení nebo v případě některých 
produktů zkopírováním a vložením výstupu příkazu zobrazit. Ve výsledcích hledání se 
zobrazuje ilustrace produktu s vyznačením místa, kde se nachází štítek se sériovým číslem. 
Než zavoláte se žádostí o službu, nalezněte na produktu tento štítek a poznamenejte 
si příslušné informace.

Odeslání žádosti o službu
Nejrychlejším způsobem, jak otevřít žádost o službu kategorie S3 nebo S4, je použít nástroj TAC Service 
Request Tool. (Žádosti o službu kategorií S3 a S4 se rozumí ty, kdy došlo k minimálnímu narušení provozu 
sítě, nebo kdy vyžadujete informace k produktu.) Poté, co popíšete svou situaci, vám nástroj TAC Service 
Request Tool doporučí řešení. Pokud doporučené prostředky váš problém nevyřeší, bude vaše žádost o službu 
přidělena inženýrovi společnosti Cisco. Nástroj TAC Service Request Tool se nachází na adrese:
http://www.cisco.com/techsupport/servicerequest
V případě žádostí o službu kategorie S1 nebo S2, nebo pokud nemáte přístup k internetu, kontaktujte službu 
Cisco TAC telefonicky. (Žádosti o službu kategorie S1 a S2 jsou takové, kdy je vaše produkční síť mimo 
provoz, nebo je její provoz vážně narušen.) Případy kategorie S1 a S2 budou inženýrům společnosti Cisco 
přidělovány okamžitě, aby byl zajištěn hladký provoz vaší firmy.
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Žádost o službu můžete po telefonu otevřít na jednom z následujících čísel:
Asie a Tichomoří: +61 2 8446 7411 (Austrálie: +1 800 805 227)
EMEA: +32 2 704 55 55
USA: +1 800 553-2447
Úplný seznam kontaktů na službu Cisco TAC najdete na adrese:
http://www.cisco.com/techsupport/contacts

Definice závažnosti žádostí o službu
Kvůli zajištění standardního formátu hlášení žádostí o službu vytvořila společnost Cisco definice závažnosti.
Závažnost 1 (S1) – Vaše síť nepracuje nebo došlo ke kritickému dopadu na provoz firmy. Vy a společnost 
Cisco na vyřešení situace vynaložíte veškeré prostředky bez omezení pracovní dobou. 
Závažnost 2 (P2) – Provozuschopnost stávající sítě je vážně narušena, nebo nedostatečný výkon produktů 
společnosti Cisco negativně ovlivňuje provoz vaší firmy. Vy a společnost Cisco v běžné pracovní době 
vynaložíte na vyřešení situace všechny nutné prostředky.
Závažnost 3 (P3) – Došlo k narušení výkonu sítě, ale většina firemních procesů je funkčních. Vy a společnost 
Cisco vynaložíte v běžné pracovní době prostředky, abyste dosáhli obnovení služby na uspokojivou úroveň.
Závažnost 4 (P4) – Potřebujete informace nebo pomoc ohledně možností, instalace nebo konfigurace produktu 
společnosti Cisco. Dopad na provoz vaší firmy je minimální nebo žádný.

Získání dalších publikací a informací
Informace ohledně produktů, technologií a síťových řešení společnosti Cisco lze získat z mnoha 
elektronických i tištěných zdrojů.
• Cisco Marketplace poskytuje širokou řadu knih, referenčních materiálů, dokumentace a reklamních 

předmětů společnosti Cisco. Elektronický obchod Cisco Marketplace najdete na této adrese:
http://www.cisco.com/go/marketplace/

• Cisco Press publikuje celou řadu titulů o sítích obecně, titulů pro školení a certifikaci. Tyto publikace 
se mohou hodit začínajícím i zkušeným uživatelům. Přehled aktuálních titulů nakladatelství Cisco Press 
a další informace najdete na adrese:
http://www.ciscopress.com

• Packet je časopis pro technické uživatele produktů společnosti Cisco Systems, jehož účelem 
je maximalizovat užitek z investic do internetových a síťových technologií. Každé čtvrtletí 
přináší informace o nejnovějších trendech, průlomových technologiích, produktech a řešeních 
Cisco a také tipy pro zavádění sítí a řešení problémů, ukázky konfigurací, případové studie, informace 
o certifikaci a školeních a odkazy na vyčerpávající zdroje online. Magazín Packet najdete na této adrese:
http://www.cisco.com/packet
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• iQ Magazine je čtvrtletní publikace společnosti Cisco Systems, která má pomoci rostoucím firmám 
používat technologii ke zvyšování tržeb, optimalizaci podnikání a rozšiřování nabídky služeb. 
Identifikuje výzvy, s nimiž se tyto společnosti potýkají, a technologie pro jejich řešení a prostřednictvím 
praktických případových studií a podnikatelských strategií pomáhá čtenářům dělat správná rozhodnutí 
o investicích do technologií. Magazín iQ najdete na této adrese:
http://www.cisco.com/go/iqmagazine
nebo můžete zobrazit digitální verzi na adrese:
http://ciscoiq.texterity.com/ciscoiq/sample/

• Internet Protocol Journal je čtvrtletník společnosti Cisco Systems pro profesionály zabývající 
se navrhováním, realizací a provozem veřejných i soukromých sítí. Internet Protocol Journal najdete 
na adrese:
http://www.cisco.com/ipj

• Síťové produkty z nabídky společnosti Cisco Systems a služby podpory zákazníků můžete získat 
na této adrese:
http://www.cisco.com/en/US/products/index.html

• Networking Professionals Connection je interaktivní webový server pro profesionály v oblasti síťových 
technologií, prostřednictvím kterého mohou sdílet dotazy, doporučení a informace o síťových produktech 
a technologiích s experty společnosti Cisco a s dalšími profesionály v oblasti síťových technologií. 
Zúčastněte se diskusí na této adrese:
http://www.cisco.com/discuss/networking

• Cisco nabízí prvotřídní školení v oblasti síťových technologií. Aktuální nabídku najdete na adrese:
http://www.cisco.com/en/US/learning/index.html

Konvence používané v dokumentu
V tomto dokumentu se používají následující konvence:

Konvence Popis
tučně Tučně jsou uvedeny příkazy a klíčová slova.

kurzíva Argumenty, pro něž musíte zadat hodnoty, jsou kurzívou.

[ ] Prvky v hranatých závorkách jsou volitelné.

{ x | y | z } Alternativní klíčová slova jsou uzavřena ve složených závorkách a oddělena 
svislými čarami.

[ x | y | z ] Volitelná klíčová slova jsou uzavřena v hranatých závorkách a oddělena 
svislými čarami.

řetězec Soubor znaků bez uvozovek. Řetězec nezadávejte v uvozovkách, 
nebo uvozovky jsou součástí řetězce.
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Poznámka Znamená pro informaci čtenáře. Poznámky obsahují užitečná doporučení a odkazy vztahující 
se k materiálům mimo tuto publikaci.

Upozornění Znamená uživatel by si měl dát pozor. V této situaci může dojít k poškození zařízení 
nebo ztrátě dat.

Pro varování se používají následující konvence:

Varování DŮLEŽITÉ BEZPEČNOSTNÍ POKYNY

Tento výstražný symbol znamená nebezpečí. Nacházíte se v situaci, kdy by mohlo 
dojít ke zranění. Než začnete pracovat s yiyiyijakýmkoli zařízením, obeznamte 
se s riziky souvisejícími s používáním elektrických zařízení a standardními 
zásadami bezpečnosti. Pomocí čísla uvedeného na konci každého upozornění 
vyhledáte příslušný překlad, který je součástí překladu bezpečnostních zásad 
přiloženého k zařízení. Prohlášení 1071

DODRŽUJTE NÁSLEDUJÍCÍ POKYNY

písmo obrazovky Písmem obrazovky jsou zobrazeny terminálové relace a informace, 
které systém zobrazuje.

tučné písmo obrazovky Tučným písmem obrazovky jsou uvedeny informace, které musíte zadat.

písmo obrazovky kurzívou Písmem obrazovky kurzívou jsou uvedeny argumenty, pro něž musíte zadat 
hodnoty.

^ Symbol ^ představuje klávesu označenou jako Control. Příklad: Kombinace 
kláves ^D na obrazovce znamená stisknutí a podržení klávesy Control 
a stisknutí klávesy D.

< > Znaky, které se nezobrazují, například hesla, jsou uzavřeny v lomených 
závorkách.

Konvence Popis
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Úvod do aplikace Cisco IPMA

Aplikace Cisco IP Manager Assistant (Cisco IPMA) poskytuje funkce směrování hovorů a další funkce, 
které pomáhají manažerům a asistentům efektivněji vyřizovat telefonní hovory. 
Tato kapitola obsahuje následující části:
• Popis režimu sdílené linky a režimu paralelní linky, stránka 1
• Určení režimu aplikace Cisco IPMA na telefonu manažera, stránka 3
• Určení režimu aplikace Cisco IPMA v aplikaci Assistant Console, stránka 4

Popis režimu sdílené linky a režimu paralelní linky
Aplikace Cisco IPMA může fungovat ve dvou režimech – v režimu sdílené linky a v režimu paralelní linky. 
Funkce, které jsou vám k dispozici, záleží na režimu, který správce systému určil pro konfiguraci aplikace 
Cisco IPMA. 
Tato část obsahuje následující témata:
• Používání aplikace Cisco IPMA v režimu sdílené linky, stránka 1
• Používání aplikace Cisco IPMA v režimu paralelní linky, stránka 2

Používání aplikace Cisco IPMA v režimu sdílené linky
Pokud správce systému nakonfiguroval aplikaci Cisco IPMA pro režim sdílené linky, manažer a jeho asistent 
sdílejí stejné číslo v adresáři, například 8001. Asistent vyřizuje hovory manažera na sdíleném čísle v adresáři. 
Při příchozím hovoru pro manažera na lince 8001 bude zvonit telefon manažera i jeho asistenta. 
Mezi funkce aplikace Cisco IPMA, které nelze používat v režimu sdílené linky, patří výběr výchozího 
asistenta, sledování asistenta, filtrování hovorů a odklonění všech hovorů. Tyto funkce asistent v aplikaci 
Assistant Console nevidí, nebo jsou mu nepřístupné. Na telefonu asistenta se nezobrazí softwarové tlačítko 
pro funkci odklonění všech hovorů. Na telefonu manažera se nezobrazí softwarová tlačítka pro funkce 
sledování asistenta, převzetí hovoru a odklonění všech hovorů. 
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Pokud jako asistent používáte aplikaci Cisco IPMA v režimu sdílené linky, nemusíte být pro přijímání hovorů 
přihlášeni. Hovory pro vašeho manažera budou automaticky vyzvánět i na vašem telefonu. Pokud chcete 
používat aplikaci Assistant Console pro vyřizování hovorů, případně pokud chcete mít možnost přepojovat 
hovory do hlasové schránky manažera pomocí softwarového tlačítka na svém telefonu, musíte být v aplikaci 
přihlášeni. Další informace o používání aplikace Assistant Console najdete v části Kapitola 2, „Začínáme 
pracovat s aplikací Assistant Console.“
Pokud jako manažer používáte aplikaci Cisco IPMA v režimu sdílené linky, můžete sdílet své číslo v adresáři 
až s 10 asistenty. Váš hovor pak může přijmout a vyřídit jakýkoli asistent, s nímž sdílíte své číslo v adresáři. 
Viz Kapitola 5, „Pro manažery – Používání telefonu a aplikace Cisco IPMA v režimu sdílené linky.“

Související témata
• Používání aplikace Cisco IPMA v režimu paralelní linky, stránka 2
• Určení režimu aplikace Cisco IPMA na telefonu manažera, stránka 3
• Určení režimu aplikace Cisco IPMA v aplikaci Assistant Console, stránka 4

Používání aplikace Cisco IPMA v režimu paralelní linky
Pokud správce systému nakonfiguroval aplikaci Cisco IPMA pro režim paralelní linky, manažer a asistent 
nesdílejí stejné číslo v adresáři. Asistent vyřizuje hovory manažera pomocí paralelního čísla. Paralelní 
číslo není číslo linky manažera, ale zástupné číslo vybrané systémem, jehož prostřednictvím asistent 
vyřizuje hovory manažera. 
V režimu paralelní linky mají manažer a asistent přístup ke všem funkcím aplikace Cisco IPMA 
včetně výběru výchozího asistenta, sledování asistenta, filtrování hovorů a odklonění všech hovorů. 
Pokud jako asistent používáte aplikaci Cisco IPMA v režimu paralelní linky, musíte se přihlásit k aplikaci 
Assistant Console a aktivovat filtr, abyste na svém telefonu mohli přijímat hovory určené pro manažera. 
Aplikaci Assistant Console můžete používat pro všechny funkce vyřizování hovorů, například přijímání 
a přepojování hovorů. Další informace o používání aplikace Assistant Console najdete v části Kapitola 2, 
„Začínáme pracovat s aplikací Assistant Console.“
Pokud jako manažer používáte aplikaci Cisco IPMA v režimu paralelní linky, můžete nastavit filtry pro 
selektivní třídění a filtrování hovorů vyřizovaných vaším asistentem. Informace o používání všech funkcí 
aplikace Cisco IPMA najdete v části Kapitola 6, „Pro manažery – Používání telefonu a aplikace Cisco IPMA 
v režimu paralelní linky.“

Související témata
• Používání aplikace Cisco IPMA v režimu paralelní linky, stránka 2
• Určení režimu aplikace Cisco IPMA na telefonu manažera, stránka 3
• Určení režimu aplikace Cisco IPMA v aplikaci Assistant Console, stránka 4
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Určení režimu aplikace Cisco IPMA na telefonu 
manažera
Na telefonu manažera určíte režim aplikace Cisco IPMA tak, že zvednete sluchátko a zase je položíte. 
Pokud se ve stavovém okně na displeji zobrazí jediná ikona (ikona zvonku nebo překříženého zvonku), 
pak používáte aplikaci Cisco IPMA v režimu sdílené linky (viz Obrázek 1). Viz Kapitola 5, „Pro manažery – 
Používání telefonu a aplikace Cisco IPMA v režimu sdílené linky.“

Obrázek 1 Stavové okno na displeji telefonu, který pracuje v režimu sdílené linky

Pokud se ve stavovém okně na displeji zobrazí několik ikon, pak aplikaci Cisco IPMA používáte v režimu 
paralelní linky (viz Obrázek 2). Viz Kapitola 6, „Pro manažery – Používání telefonu a aplikace Cisco IPMA 
v režimu paralelní linky.“

Obrázek 2 Stavové okno na displeji telefonu, který pracuje v režimu paralelní linky

Související témata
• Používání aplikace Cisco IPMA v režimu sdílené linky, stránka 1
• Používání aplikace Cisco IPMA v režimu paralelní linky, stránka 2
• Určení režimu aplikace Cisco IPMA v aplikaci Assistant Console, stránka 4
Příručka uživatele aplikace Cisco IP Manager Assistant 3



 

Určení režimu aplikace Cisco IPMA v aplikaci 
Assistant Console
Určení režimu aplikace Cisco IPMA v aplikaci Assistant Console:

Krok 1 Přihlaste se k aplikaci Assistant Console. Viz „Přihlášení k aplikaci Assistant Console“ na stránce 6.
Krok 2 Na panelu Moje hovory najděte vedle jména manažera číslo jeho linky. Viz „Používání panelu Moje 

hovory“ na stránce 12.
Krok 3 Na panelu Moji manažeři najděte pro stejného manažera číslo jeho linky vedle ikony telefonu 

ve sloupci Podrobnosti o hovoru. Viz „Používání panelu Moji manažeři“ na stránce 13.

Poznámka Pokud vedle ikony telefonu nevidíte číslo, rozšiřte sloupec Podrobnosti o hovoru 
přetažením jeho hlavičky. 

Jsou-li obě čísla linky stejná, používáte aplikaci Cisco IPMA v režimu sdílené linky. Asistent 
i manažer mají stejné číslo položky adresáře a sdílejí linku. 
Pokud se čísla linky liší, používáte aplikaci Cisco IPMA v režimu paralelní linky. Asistentovi je pro 
vyřizování hovorů manažera přiřazeno náhradní číslo v adresáři. Náhradním číslem je paralelní číslo, 
které zastupuje skutečné číslo manažera v adresáři.

Poznámka V režimu sdílené linky se na panelu Moji manažeři zobrazí čtyři položky – Manažer, Hlasitý 
telefon, Nerušit a Podrobnosti o hovoru. V režimu paralelní linky se navíc zobrazí položky 
Odklonit vše, Sled. asist., Filtrování hovorů a Režim filtru.

Související témata
• Používání aplikace Cisco IPMA v režimu sdílené linky, stránka 1
• Používání aplikace Cisco IPMA v režimu paralelní linky, stránka 2
• Určení režimu aplikace Cisco IPMA na telefonu manažera, stránka 3
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2
Začínáme pracovat s aplikací Cisco IPMA 
Assistant Console

Aplikace Assistant Console pomáhá asistentům manažerů efektivněji vyřizovat hovory. Aplikace 
Cisco IPMA může fungovat ve dvou režimech – v režimu sdílené linky a v režimu paralelní linky. 
Níže popsané funkce záleží na režimu, který správce systému určil pro konfiguraci aplikace Cisco IPMA. 
Pokud asistent pracuje s aplikací Cisco IPMA v režimu sdílené linky, používá stejné číslo v adresáři jako 
manažer. Prostřednictvím tohoto sdíleného čísla vyřizuje hovory za manažera. Pokud asistent pracuje 
s aplikací Cisco IPMA v režimu paralelní linky, je manažerovi přiděleno číslo v adresáři a asistentovi je 
přiděleno jiné, paralelní číslo v adresáři. Hovory za manažera vyřizuje prostřednictvím tohoto paralelního 
čísla. Než začnete s programem pracovat, měli byste zjistit, jaký režim zvolil správce systému. Další 
informace najdete v části „Určení režimu aplikace Cisco IPMA v aplikaci Assistant Console“ na stránce 4.
Jako asistent můžete pro přístup k funkcím aplikace Cisco IPMA používat aplikaci Assistant Console. 
Aplikace Assistant Console umožňuje:
• volat a přijmout hovor, odklonit hovor, přepojit hovor, ukončit hovor nebo přidržet hovor,
• přizvat k hovoru účastníky konference,
• volat pomocí rychlých voleb,
• vyhledávat čísla v adresáři,
• komunikovat s manažerem prostřednictvím hlasitého telefonu,
• sledovat hovory manažera,
• změnit funkce a nastavení manažera,
• nakonfigurovat nástroje pro vyřizování hovorů,
• reagovat na požadavky interaktivního hlasového systému pomocí virtuální klávesnice.

Další informace najdete v následujících tématech:
• Popis režimu sdílené linky a režimu paralelní linky, stránka 1
• Začínáme pracovat s aplikací Assistant Console, stránka 6
• Používání hlasitého telefonu, stránka 19
• Používání klávesových zkratek, stránka 20
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• Používání aplikace Cisco IPMA asistentem a manažerem, stránka 21
• Kapitola 4, „Pro asistenty – Používání aplikace Cisco IPMA na telefonu“

Poznámka Aplikace Cisco IPMA umožňuje uživateli vyřizovat jeho vlastní hovory a hovory 
až 33 manažerů.

Začínáme pracovat s aplikací Assistant Console
Tato část obsahuje následující témata:
• Přihlášení k aplikaci Assistant Console, stránka 6
• Odhlášení z aplikace Assistant Console, stránka 7
• Obeznámení s aplikací, aniž byste asistovali manažerům, stránka 7
• Orientace v prostředí aplikace, stránka 8
• Ovládání aplikace myší a klávesnicí, stránka 18
• Používání hlasitého telefonu, stránka 19

Přihlášení k aplikaci Assistant Console
Chcete-li vyřizovat hovory za jednoho či více manažerů, musíte se přihlásit k aplikaci Assistant Console. 
Jakmile se přihlásíte, pracujete v režimu online a můžete vyřizovat hovory. 
Při přihlášení musíte v dialogovém okně Přihlášení k aplikaci Cisco IPMA zadat ID a heslo uživatele. 
Jméno a heslo uživatele vám poskytne správce systému.

Poznámka Pokud chcete, může aplikace Cisco IPMA tyto informace uložit.

Spustí se aplikace Assistant Console.
Nyní jste přihlášeni a můžete manažerům pomáhat vyřizovat hovory, dokud se neodhlásíte (nebo nedojde 
ke změně stavu online, připojení či řízení hovorů. Podrobnosti o stavových informacích najdete v části 
„Používání stavového řádku“ na stránce 16).

Tip
• Na panelu Moji manažeři jsou zobrazeni manažeři, kteří očekávají vaši asistenci. Dvě zelené šipky 

vedle jména manažera znamenají, že je manažer přihlášen a očekává asistenci. Manažer, jehož jméno 
je zobrazeno šedě, asistenci neočekává.

• Pokud v dialogovém okně Přihlášení k aplikaci Cisco IPMA klepnete na tlačítko Nastavení, můžete 
sledovat základní a pokročilá nastavení. Správce systému vás o sledování těchto nastavení může 
požádat při řešení problému. Tato nastavení neměňte, pokud vás k tomu správce systému nevyzve.
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Začínáme pracovat s aplikací Cisco IPMA Assistant Console
 

Související témata
• Odhlášení z aplikace Assistant Console, stránka 7
• Obeznámení s aplikací, aniž byste asistovali manažerům, stránka 7
• Orientace v prostředí aplikace, stránka 8
• Používání panelu Moji manažeři, stránka 13
• Ovládání aplikace myší a klávesnicí, stránka 18
• Přihlášení do aplikace Cisco IPMA v telefonu asistenta, stránka 33

Odhlášení z aplikace Assistant Console
Pokud se chcete odhlásit z aplikace Assistant Console, vyberte v pruhu nabídek v horní části aplikace příkaz 
Soubor > Konec. Pokud jste zaškrtli políčko Pamatovat ID a heslo uživatele, budete při příštím spuštění 
aplikace Assistant Console automaticky přihlášeni.

Poznámka Pokud používáte sdílený počítač, můžete se z aplikace Assistant Console odhlásit příkazem 
Soubor > Ohlásit. Aplikace Assistant Console místo automatického přihlášení vaším 
uživatelským jménem a heslem zobrazí dialogové okno.

Související témata
• Začínáme pracovat s aplikací Assistant Console, stránka 6
• Používání hlasitého telefonu, stránka 19
• Používání klávesových zkratek, stránka 20

Obeznámení s aplikací, aniž byste asistovali manažerům
Pokud používáte aplikaci Cisco IPMA v režimu paralelní linky, můžete se s aplikací Assistant Console 
seznámit, aniž byste asistovali manažerům. Pokud pracujete v režimu sdílené linky, nemůžete přejít do režimu 
offline, abyste se s aplikací seznámili.
Chcete-li se s aplikací seznámit, aniž byste asistovali manažerům, přihlaste se obvyklým způsobem a poté 
klepněte na tlačítko Přejít offline. Jedná se o první ikonu v řádku ikon podél horní nebo boční strany okna. 
Do režimu offline přejdete rovněž příkazem Soubor > Přejít offline. 
Jakmile tímto způsobem přejdete do režimu offline, aplikace Cisco IPMA přesune manažery, jimž jste 
asistovali, na jiného asistenta. V režimu offline nemůžete přijímat hovory manažerů a panel Moji manažeři 
není aktivní.
Jakmile se vrátíte do režimu online, budete moci manažerům opět asistovat. Aplikace Cisco IPMA k vám 
může vrátit manažery, jimž jste dříve asistovali (než jste přešli do režimu offline). Závisí to na dostupnosti 
ostatních asistentů a na tom, zda jste či nejste určeni jako výchozí asistent některého manažera. Podrobnosti 
o přiřazení výchozího asistenta najdete v části „Přiřazení výchozího asistenta manažerovi“ na stránce 61.
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Do režimu online přejdete klepnutím na tlačítko Přejít online. (Toto tlačítko je shodné s tlačítkem 
Přejít offline.) Nebo vyberte na panelu nabídek příkaz Soubor > Přejít online.

Tip Aktuální stav je zobrazen na stavovém řádku v pravém dolním rohu konzoly.

Související témata
• Začínáme pracovat s aplikací Assistant Console, stránka 6
• Používání hlasitého telefonu, stránka 19
• Používání klávesových zkratek, stránka 20

Orientace v prostředí aplikace
Následující oddíly popisují jednotlivé části aplikace Assistant Console a jejich použití při řízení a vyřizování 
hovorů:
• Používání panelu nabídek, stránka 8
• Používání tlačítek řízení hovorů, stránka 9
• Používání panelu Moje hovory, stránka 12
• Používání panelu Moji manažeři, stránka 13
• Používání funkce Rychlá volba, stránka 15
• Používání adresáře, stránka 16
• Používání stavového řádku, stránka 16
• Úprava rozložení aplikace, stránka 17
• Zobrazení nastavení správce, stránka 17

Používání panelu nabídek
Panel nabídek je umístěn v horní části aplikace Assistant Console. Příkazy v nabídkách jsou kontextové.
Panel nabídek můžete použít následujícím způsobem:
• Soubor – Změna režimu online/offline, přihlášení, odhlášení a ukončení konzoly.
• Upravit – Vytvoření a úprava položek rychlé volby, nastavení klávesových zkratek, změna cíle 

okamžitého odklonění, nastavení preferencí a přístup k nastavením správce.
• Zobrazit – Nastavení velikosti textu a barevného schématu, obnovení výchozího rozložení.
• Hovor – Zadání čísla, přijetí hovoru, zavěšení, přidržení hovoru, přepojení hovoru, odklonění hovoru, 

přizvání účastníků konferenčního hovoru.
• Manažer – Navázání hlasitého hovoru s manažerem, zobrazení okna Konfigurace manažera a aktivace 

či deaktivace funkcí manažera. 
• Nápověda – Zobrazení nápovědy online.
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Začínáme pracovat s aplikací Cisco IPMA Assistant Console
 

Související témata
• Orientace v prostředí aplikace, stránka 8
• Používání hlasitého telefonu, stránka 19
• Používání klávesových zkratek, stránka 20
• Vyřizování hovorů pomocí aplikace Assistant Console, stránka 23

Používání tlačítek řízení hovorů
V prostředí aplikace Assistant Console můžete provádět jednotlivé úkony pomocí tlačítek pro řízení hovorů 
(řádek ikon umístěný v horní či boční části konzoly). Chcete-li zobrazit popisek tlačítka pro řízení hovorů, 
přesuňte na něj ukazatel myši.
Seznam tlačítek pro řízení hovorů obsahuje Tabulka 2.

Tabulka 2 Tlačítka pro řízení hovorů

Tlačítko pro řízení 
hovorů Funkce
Přejít online Funguje zároveň i jako tlačítko Přejít offline; umožňuje přepínat stav 

připojení aplikace Assistant Console. Tlačítko Přejít online umožňuje 
obnovit připojení aplikace Assistant Console, abyste mohli vyřizovat 
hovory za manažera.

Přejít offline Funguje zároveň i jako tlačítko Přejít online; umožňuje přepínat stav 
připojení. Po stisknutí tlačítka Přejít offline se budete moci seznámit 
s prostředím konzoly, ale nebudete moci vyřizovat hovory manažerů.

Volat Zobrazí klávesnici telefonu a umožní uskutečnit hovor.

Přijmout Přijme příchozí hovor.
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Zavěsit Ukončí aktivní hovor.

Přidržet Funguje zároveň jako tlačítko Pokračovat a umožňuje přepínat stav hovoru. 
Tímto tlačítkem hovor přidržíte. 

Pokračovat Funguje zároveň jako tlačítko Přidržet a umožňuje přepínat stav hovoru. 
Tímto tlačítkem vyzvednete přidržený hovor.

Přepojit Přepojí aktivní hovor na cílové číslo, které zadáte v místním okně.

Konzultované přepojení Funguje podobně jako tlačítko Přepojit, ale navíc umožňuje konzultovat 
přepojení s příjemcem hovoru.

Přímé přepojení Přepojí jeden existující hovor na jiný existující hovor.

Tabulka 2 Tlačítka pro řízení hovorů (pokračování)

Tlačítko pro řízení 
hovorů Funkce
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Tlačítka pro řízení hovorů jsou kontextová, takže jejich dostupnost závisí na stavu vybraného hovoru. 
Než klepnete na požadované tlačítko řízení hovorů, ujistěte se, že je vybrán (zvýrazněn) hovor, s nímž chcete 
úkon provést.

Tip Chcete-li v aplikaci změnit umístění panelu tlačítek pro řízení hovorů, klepněte pravým tlačítkem 
myši na prázdné místo na panelu (ne na samotná tlačítka).

Související témata
• Orientace v prostředí aplikace, stránka 8
• Používání hlasitého telefonu, stránka 19
• Používání klávesových zkratek, stránka 20
• Vyřizování hovorů pomocí aplikace Assistant Console, stránka 23

Konference Umožňuje přizvat účastníky konferenčního hovoru.

Propojit Propojí několik existujících hovorů. Takto lze propojit až 15 současných 
hovorů.

Okamžité odklonění Okamžitě odkloní vyzvánějící, spojený nebo přidržený hovor na telefon 
manažera, jemuž byl původně určen, nebo jiné cílové číslo. Chcete-li určit 
cíl okamžitého odklonění, použijte na panelu nabídek postup Upravit >  
Okamžité odklonění.

Přepojit do hlasové schránky Přesměruje vyzvánějící nebo spojený hovor do systému hlasové pošty 
manažera.

Tabulka 2 Tlačítka pro řízení hovorů (pokračování)

Tlačítko pro řízení 
hovorů Funkce
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Používání panelu Moje hovory
Vaše hovory i hovory manažera jsou v prostředí aplikace Assistant Console zobrazeny na panelu Moje hovory. 
Tyto hovory můžete vyřizovat pomocí nástrojů aplikace Assistant Console. Aplikace Cisco IPMA podporuje 
až 33 linek. 
Každý hovor je zobrazen pod příslušnou telefonní linkou. 
Každá telefonní linka je zobrazena pod jednou z následujících hlaviček:
• Linky – Zobrazí veškeré aktivní hovory uskutečněné nebo přijaté pomocí vlastní telefonní linky.
• Linky manažera – Zobrazí aktivní hovory, které vyřizujete nebo můžete vyřídit jménem manažera.
• Hlasitý telefon – Zobrazí stav linky hlasitého telefonu (je-li k dispozici).

V závislosti na počtu vám přiřazených manažerů se na panelu Moje hovory v části Linky manažera 
zobrazí 1 až 33 linek.
Každá linka manažera obsahuje:
• Buď číslo sdílené linky manažera, nebo číslo paralelní linky manažera. Paralelní číslo není adresářové 

číslo manažera, ale číslo, které slouží pro vyřizování jeho hovorů.
• Jméno manažera.
• Informace o aktivních hovorech – Aktivní hovory jsou znázorněny: 

– animovanou ikonou označující stav hovoru (vyzvánějící, spojený nebo přidržený),
– ID volajícího,
– ukazatelem délky hovoru.

Tip
• Při přepojování hovoru manažerovi musíte zadat skutečnou linku (ne paralelní linku). Skutečnou 

telefonní linku manažera najdete na panelu Moji manažeři aplikace Assistant Console. 
• Pro hovory, které uskutečníte nebo přijmete na své vlastní lince, nemůžete použít funkce přepojení 

do hlasové schránky nebo okamžitého odklonění. Můžete je používat pouze u hovorů, které přijmete 
na lince manažera.

• Pokud pracujete s aplikací Cisco IPMA v režimu sdílené linky, poznáte, zda manažer nebo jiný 
asistent přijal hovor, podle toho, že vedle linky manažera bliká dvojitá červená šipka.

Související témata
• Orientace v prostředí aplikace, stránka 8
• Používání hlasitého telefonu, stránka 19
• Používání klávesových zkratek, stránka 20
• Vyřizování hovorů pomocí aplikace Assistant Console, stránka 23
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Používání panelu Moji manažeři
Pomocí panelu Moji manažeři aplikace Assistant Console můžete sledovat stav hovorů a funkcí jednotlivých 
manažerů. Na tomto panelu také můžete aktivovat a deaktivovat funkce manažera. 

Poznámka Funkce Nerušit, Odklonit vše, Sledování asistenta, Filtrování hovorů a Režim filtru jsou 
k dispozici pouze v režimu paralelní linky.

Tabulka 3 popisuje údaje zobrazené v jednotlivých sloupcích na panelu Moji manažeři.

Tabulka 3 Informace zobrazené na panelu Moji manažeři aplikace Assistant Console

Hlavička sloupce 
Moji manažeři Význam
Manažer Zobrazí jméno manažera. Pokud je celý řádek údajů příslušného manažera 

zobrazen šedě, manažer nechce, abyste za něj vyřizovali hovory. Navíc mohou 
být vedle ikony manažera zobrazeny dvě různé ikony:
• Pokud jsou vedle ikony manažera zobrazeny dvě zelené šipky, manažer 

očekává, že jeho jménem budete vyřizovat hovory. 
• Pokud je vedle ikony manažera zobrazena ikona obálky, má příslušný 

manažer hlasovou zprávu.

Hlasitý telefon Klepnutím na tento sloupec navážete s manažerem hlasitý hovor.

Nerušit Je-li zaškrtnuto toto políčko, je aktivována funkce Nerušit. Funkci Nerušit 
zapnete a vypnete klepnutím na políčko Nerušit. Funkce Nerušit vypne zvonění 
na telefonu manažera; nepřesměruje ale hovory.

OdklVše (Pouze v režimu paralelní linky) Je-li zaškrtnuto toto políčko, je aktivována 
funkce Odklonit vše (OdklVše). Funkci Odklonit vše zapnete a vypnete 
klepnutím na políčko OdklVše. Funkce Odklonit vše automaticky přesměruje 
veškeré příchozí hovory na cíl odklonění nakonfigurovaný manažerem.

Sled. asistenta (Pouze v režimu paralelní linky) Je-li zaškrtnuto toto políčko, aktivoval 
manažer funkci Sledování asistenta. Tato funkce umožňuje manažerovi 
zobrazit ID volajícího a délku hovoru, který za něj vyřizujete.

Filtr aktivován (Pouze v režimu paralelní linky) Je-li zaškrtnuto toto políčko, je aktivováno 
filtrování hovorů. Filtrování zapnete a vypnete klepnutím na políčko filtrování. 
Filtrování může odesílat hovory vám či příslušnému manažerovi v závislosti na 
ID volajícího a režimu filtru.
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Tip Hovory zobrazené na panelu Moji manažeři můžete sledovat, ale ne vyřizovat. Jedná se o hovory již 
manažerovi přesměrované nebo o hovory manažerem uskutečněné či přijaté.

Související témata
• Orientace v prostředí aplikace, stránka 8
• Používání hlasitého telefonu, stránka 19
• Používání klávesových zkratek, stránka 20
• Vyřizování hovorů pomocí aplikace Assistant Console, stránka 23
• Konfigurace funkcí manažera, stránka 59

Režim filtru (Pouze v režimu paralelní linky) K dispozici jsou dva režimy filtru: 
• Inkluzivní – Hovory odpovídající číslům inkluzivního filtru jsou odeslány 

manažerovi; ostatní hovory jsou přesměrovány vám.
• Exkluzivní – Hovory odpovídající číslům exkluzivního filtru jsou odeslány 

vám; ostatní hovory jsou odeslány manažerovi.
Filtry pro manažera nakonfigurujete v okně Konfigurace manažera. Chcete-li 
zobrazit toto okno, klepněte pravým tlačítkem myši na panelu Moji manažeři 
kdekoli v řádku manažera a vyberte příkaz Konfigurovat.
Ve výchozím nastavení je aktivován inkluzivní filtr a veškeré hovory manažera 
jsou směrovány vám.

Podrobnosti o hovoru Podrobnosti o hovoru zahrnují číslo linky manažera, délku hovoru 
a ID volajícího:
• Linka – Aktuální číslo primární telefonní linky manažera; ikona telefonu 

znázorňuje stav linky.
• Délka hovoru – Aktuální trvání aktivního hovoru uskutečněného 

či přijatého manažerem. Délka hovoru se počítá od chvíle, kdy je 
hovor zahájen (odchozí) nebo přijat (příchozí). Odpočítávání délky 
hovoru se přeruší, pokud je hovor přerušen nebo přepojen.

• ID volajícího – Jméno (je-li k dispozici) a číslo osoby, které manažer volá 
nebo která volá manažera. Aplikace Assistant Console zobrazí informace 
o přesměrovaném hovoru (jsou-li k dispozici). 

Tabulka 3 Informace zobrazené na panelu Moji manažeři aplikace Assistant Console (pokračování)

Hlavička sloupce 
Moji manažeři Význam
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Začínáme pracovat s aplikací Cisco IPMA Assistant Console
 

Používání funkce Rychlá volba
Funkce Rychlá volba umožňuje vytvoření osobního seznamu telefonních čísel aplikace Assistant Console. 
Pomocí čísel rychlé volby můžete volat a uskutečňovat další úkony související s řízením hovorů.
Chcete-li zobrazit nabídku Rychlá volba a seznam dostupných příkazů, klepněte pravým tlačítkem myši 
na panelu Rychlá volba nebo vyberte na panelu nabídek příkaz Upravit > Rychlá volba. Pokud jsou některé 
příkazy rychlé volby zobrazeny šedě, vyberte před otevřením nabídky některou položku rychlé volby.
Nabídka Rychlá volba umožňuje vytvořit a upravit skupinu rychlé volby, volat, určit cíl přepojení a přizvat 
účastníky konferenčního hovoru.
Chcete-li umožnit rychlý přístup k číslům rychlé volby, uspořádejte záznamy do skupin rychlé volby. 
Můžete například vytvořit vlastní osobní skupinu a skupiny pro jednotlivé manažery. 
Pokud přidáte nové položky rychlé volby, zobrazí se položky v pořadí, v jakém jste je vytvořili. Chcete-li 
položky setřídit, klepněte na záhlaví sloupce (Název, Telefonní číslo nebo Poznámky). V závislosti 
na příslušném záhlaví jsou položky setříděny abecedně nebo podle čísel. Vzestupné či sestupné 
pořadí změníte opětovným klepnutím na příslušné záhlaví.
Pomocí položek rychlé volby můžete uskutečňovat hovory jedním z následujících způsobů:
• Přetáhněte položku rychlé volby na svoji linku nebo na linku manažera. 
• Chcete-li volat ze své linky, zvýrazněte svoji linku a poklepejte na položku rychlé volby. Chcete-li volat 

z linky manažera, zvýrazněte linku manažera a poklepejte na položku rychlé volby.
• Přetáhněte položku rychlé volby na tlačítko Volat na panelu pro řízení hovorů a klepněte na tlačítko OK.

Následují příklady pohotového použití položek rychlé volby (bez zobrazení nabídky Rychlá volba):
• Chcete-li naslepo přepojit hovor osobě uvedené v položce rychlé volby, přetáhněte aktivní hovor na 

příslušnou položku rychlé volby.
• Chcete-li přidat novou položku rychlé volby, přetáhněte položku z panelu Adresář na panel Rychlá volba.

Tip Vzorová skupina a položka rychlé volby není aktivní; pouze reprezentuje způsob zobrazení 
v prostředí konzoly. Vzory můžete dle svého uvážení kdykoli zrušit.

Související témata
• Orientace v prostředí aplikace, stránka 8
• Používání hlasitého telefonu, stránka 19
• Používání klávesových zkratek, stránka 20
• Vyřizování hovorů pomocí aplikace Assistant Console, stránka 23
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Používání adresáře
Pomocí výsledků vyhledávání můžete v adresáři vyhledávat spolupracovníky, uskutečňovat a vyřizovat 
hovory.
Chcete-li vyhledat spolupracovníka, zadejte do příslušného pole část vlastního jména nebo příjmení 
a klepněte na tlačítko Hledat.
Zobrazí se seznam všech uživatelů odpovídajících zadanému řetězci. Výsledky vyhledávání jsou seřazeny 
podle vlastního jména, příjmení, telefonního čísla a oddělení.
Chcete-li smazat obsah pole a výsledky vyhledávání, klepněte na tlačítko Smazat.
Následují příklady použití výsledků vyhledávání:
• Poklepáním na jméno osoby nebo na příslušné telefonní číslo zahájíte volání. 
• Klepnutím pravým tlačítkem myši na jméno osoby zobrazíte místní nabídku s relevantními příkazy.
• Chcete-li naslepo přepojit hovor osobě v adresáři, přetáhněte aktivní hovor na příslušné jméno nebo číslo.
• Chcete-li přidat novou položku rychlé volby, přetáhněte položku z panelu Adresář na panel Rychlá volba.

Související témata
• Orientace v prostředí aplikace, stránka 8
• Používání hlasitého telefonu, stránka 19
• Používání klávesových zkratek, stránka 20
• Vyřizování hovorů pomocí aplikace Assistant Console, stránka 23

Používání stavového řádku
Stavový řádek je umístěn na spodním okraji obrazovky a obsahuje následující údaje: 
• Spojeno/Nespojeno – Stav připojení k serveru Cisco IPMA. 
• Online/Offline – Označuje, zda jste či nejste manažerům k dispozici.
• Řízení hovorů je spuštěno/Řízení hovorů není spuštěno – Označuje dostupnost funkcí pro 

vyřizování hovorů.
• Filtrování vypnuto – Označuje dostupnost funkcí pro filtrování hovorů.

Na stavovém řádku je rovněž ikona přenesení do popředí, která označuje, zda je aplikace nastavena tak, 
aby se při příchozím hovoru automaticky zobrazila v popředí. Tuto funkci zapnete a vypnete klepnutím 
na ikonu přenesení do popředí. (Ve výchozím nastavení je funkce vypnuta.) Je-li funkce vypnuta, 
ikona ztmavne.
Funkci automatického přenesení do popředí můžete zapnout a vypnout rovněž pomocí nabídky 
Upravit > Preference.

Související témata
• Orientace v prostředí aplikace, stránka 8
• Používání hlasitého telefonu, stránka 19
• Používání klávesových zkratek, stránka 20
• Vyřizování hovorů pomocí aplikace Assistant Console, stránka 23
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Začínáme pracovat s aplikací Cisco IPMA Assistant Console
 

Úprava rozložení aplikace
Velikost a polohu jednotlivých panelů aplikace Assistant Console si můžete přizpůsobit. Pomocí nabídky 
Zobrazení nastavíte barevné schéma a velikost textu nebo obnovíte výchozí nastavení.

Tip Aplikaci můžete nastavit tak, aby se při příchozím hovoru automaticky přenesla do popředí. 
Chcete-li aktivovat tuto funkci, vyberte v hlavní nabídce příkaz Upravit > Preference a zaškrtněte 
políčko Aktivovat aplikaci při novém hovoru. Ve stavovém řádku na spodním okraji obrazovky 
se zobrazí ikona přenesení do popředí. Je-li funkce vypnuta, ikona ztmavne.

Související témata
• Orientace v prostředí aplikace, stránka 8
• Používání hlasitého telefonu, stránka 19
• Používání klávesových zkratek, stránka 20
• Vyřizování hovorů pomocí aplikace Assistant Console, stránka 23

Zobrazení nastavení správce
Nastavení správce zobrazíte prostřednictvím dialogového okna Přihlásit nebo pomocí příkazu Upravit > 
Nastavení.

Poznámka Tato nastavení byste neměli měnit, pokud vás k tomu nevyzve správce systému. 

K dispozici jsou dva typy nastavení:
• Základní nastavení

– Název hostitele nebo adresa IP serveru Cisco IPMA
– Port serveru Cisco IPMA

• Rozšířená nastavení
– Sledování povoleno/zakázáno

Na kartě Rozšířená nastavení je zobrazen adresář, do kterého jsou ukládány soubory sledování.

Související témata
• Začínáme pracovat s aplikací Assistant Console, stránka 6
• Používání klávesových zkratek, stránka 20
• Vyřizování hovorů pomocí aplikace Assistant Console, stránka 23
• Konfigurace funkcí manažera, stránka 59
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Nastavení preferencí
V nabídce Preference můžete povolit dvě následující nastavení:
• Nastavení automatického přenesení aplikace do popředí při příchozím hovoru – chcete-li povolit tuto 

funkci, vyberte v hlavní nabídce příkaz Upravit > Preference a zaškrtněte políčko Aktivovat aplikaci 
při novém hovoru. Ve stavovém řádku na spodním okraji obrazovky se zobrazí ikona přenesení 
do popředí. Je-li funkce vypnuta, ikona ztmavne.

• Nastavení automatického spuštění aplikace Assistant Console po spuštění počítače – chcete-li povolit 
automatické spuštění, vyberte v hlavní nabídce příkaz Upravit > Preference a zaškrtněte políčko 
Automaticky spustit aplikaci při spuštění počítače. Aplikace Assistant Console se při příštím spuštění 
počítače automaticky spustí.

Pokud tyto funkce chcete zakázat, zrušte zaškrtnutí příslušných políček.

Ovládání aplikace myší a klávesnicí
Pro každý úkol je v aplikaci Assistant Console možné použít několik různých úkonů myší a klávesnicí.
Můžete:
• na položku v aplikaci klepnout levým nebo pravým tlačítkem myši, případně na ni poklepat,
• položku aplikace přetáhnout,
• použít klávesovou zkratku.

Chcete-li například přijmout hovor, můžete postupovat následujícími způsoby:
• Klepněte na tlačítko řízení hovorů Přijmout.
• Poklepejte na hovor na panelu Řízení hovorů.
• Klepněte pravým tlačítkem myši na hovor na panelu Moje hovory a v místní nabídce vyberte příkaz 

Přijmout.
• Použijte klávesovou zkratku.

Některé úkony lze uskutečnit přetáhnutím položek konzoly. Pokud například chcete přidat novou položku 
rychlé volby, můžete přetáhnout vybraný hovor z panelu Moje hovory na panel Rychlá volba. 

Tip Podrobnosti o provádění konkrétních úkonů, například přepojení hovoru, najdete v kapitole 
Kapitola 3, „Vyřizování hovorů pomocí aplikace Assistant Console.“

Související témata
• Začínáme pracovat s aplikací Assistant Console, stránka 6
• Používání hlasitého telefonu, stránka 19
• Používání klávesových zkratek, stránka 20
• Vyřizování hovorů pomocí aplikace Assistant Console, stránka 23
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Začínáme pracovat s aplikací Cisco IPMA Assistant Console
 

Používání hlasitého telefonu
Hlasitý telefon je volitelná funkce, kterou může nakonfigurovat správce systému. Umožňuje vám hovořit 
s manažerem na lince hlasitého telefonu. 
Chcete-li zahájit hlasitý hovor, poklepejte na panelu Moje hovory na jméno manažera. Můžete rovněž 
na panelu Moji manažeři poklepat na příslušnou ikonu hlasitého telefonu.
Pokud manažer v danou chvíli nevyřizuje jiný hovor, zapne se váš a manažerův reproduktor. Poté můžete 
prostřednictvím reproduktoru, náhlavní soupravy nebo sluchátka vést rozhovor.
Pokud manažer v danou chvíli vyřizuje jiný hovor, zazvoní hlasitý hovor na telefonu a je nutné jej přijmout 
ručně. To samé se stane, pokud manažer zahájí hlasitý hovor ve chvíli, kdy asistent vyřizuje jiný hovor.
Hlasitý hovor ukončíte klepnutím na ikonu hlasitého telefonu.

Související témata
• Začínáme pracovat s aplikací Assistant Console, stránka 6
• Orientace v prostředí aplikace, stránka 8
• Používání klávesových zkratek, stránka 20
• Pro asistenty – Používání aplikace Cisco IPMA na telefonu, stránka 31
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Používání klávesových zkratek
Pomocí klávesových zkratek můžete namísto myši ovládat většinu nástrojů a funkcí aplikace Assistant 
Console. Klávesové zkratky vám umožňují vyřizovat hovory efektivněji.
Můžete používat výchozí klávesové zkratky, nebo můžete nadefinovat vlastní klávesové zkratky. 
Přizpůsobené klávesové zkratky aplikace Cisco IPMA automaticky ukládá.

Zobrazení zkratek
Klepnutím na položku pruhu nabídek zobrazíte příkazy a zkratky. Klávesové zkratky jsou přiřazeny většině 
příkazů.
Zkratky můžete rovněž zobrazit v místním okně Změnit klávesovou zkratku. Okno otevřete volbou Upravit > 
Klávesové zkratky. Poté v seznamu vyberte požadovaný příkaz.
Pokud například v okně Změnit klávesovou zkratku vyberete příkaz Hovor > Přijmout, zjistíte, že tomuto 
příkazu je ve výchozím nastavení přiřazena kombinace kláves Ctrl a A (Ctrl + A). 

Nastavení klávesových zkratek
Chcete-li změnit nastavení klávesových zkratek, vyberte v pruhu nabídek příkaz Upravit > Klávesové 
zkratky. Vyberte v seznamu příkaz a nadefinujte první část zkratky klepnutím na klávesu Ctrl, Shift nebo Alt. 
Potom v poli Klávesa zadejte písmeno nebo číslo – tím nadefinujete zbývající část zkratky. Novou zkratku 
přiřadíte příkazu klepnutím na tlačítko Uložit.

Používání zkratek
Chcete-li použít zkratku, stiskněte a podržte stisknutou první klávesu a potom stiskněte druhou klávesu. 
Pokud například chcete přidržet hovor pomocí klávesové zkratky Ctrl + L, stiskněte a podržte stisknutou 
klávesu Ctrl a poté stiskněte klávesu L.

Poznámka Klávesové zkratky fungují pouze v případě, že je okno aplikace Assistant Console aktivním 
oknem.

Související témata
• Začínáme pracovat s aplikací Assistant Console, stránka 6
• Orientace v prostředí aplikace, stránka 8
• Používání hlasitého telefonu, stránka 19
• Vyřizování hovorů pomocí aplikace Assistant Console, stránka 23
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Začínáme pracovat s aplikací Cisco IPMA Assistant Console
 

Používání aplikace Cisco IPMA asistentem 
a manažerem
Aplikace Cisco IPMA umožňuje asistentům vyřizovat hovory manažerů prostřednictvím telefonu a aplikace 
Assistant Console. Pokud například přijmete hovor určený manažerovi a potřebujete s ním něco konzultovat, 
můžete v okně aplikace Assistant Console poklepat na ikonu hlasitého telefonu. Pokud se manažer rozhodne 
hovor převzít, můžete hovor přesměrovat pomocí tlačítka Okamžité odklonění aplikace Assistant Console 
nebo pomocí klávesy Odklonit na telefonu. Pokud manažer chce, aby mu volající zanechal hlasovou zprávu, 
můžete hovor přesměrovat do systému hlasové pošty manažera pomocí tlačítka Přepojit do hlasové schránky 
nebo pomocí klávesy Schránka.
Naopak manažer bude pro přístup k funkcím aplikace Cisco IPMA používat především IP telefon Cisco. 
Manažer například může očekávat hovor s realitním makléřem. Může proto povolit sledování asistenta 
a sledovat příchozí hovory. Jakmile se zobrazí číslo makléře, manažer může hovor přerušit pomocí klávesy 
Převzít. Dalším příkladem použití aplikace Cisco IPMA na straně manažera je stisknutí klávesy Odklonit, 
kterým odkloní vyzvánějící hovor na asistenta. Manažer může ověřit, zda asistent předaný hovor skutečně 
vyřídil, a sledovat délku hovoru prostřednictvím stavového okna aplikace Cisco IPMA na displeji telefonu.
Podrobnější informace o tom, jak mohou manažeři používat aplikaci Cisco IPMA, najdete v kapitole 
Kapitola 6, „Pro manažery – Používání telefonu a aplikace Cisco IPMA v režimu paralelní linky“ nebo 
Kapitola 5, „Pro manažery – Používání telefonu a aplikace Cisco IPMA v režimu sdílené linky.“ 

Tip Asistent i manažer mohou konfigurovat funkce v okně Konfigurace manažera. Okno lze zobrazit 
volbou Manažer > Konfigurace nebo klepnutím pravým tlačítkem myši kdekoli na řádku manažera 
na panelu Moji manažeři a výběrem příkazu Konfigurace.

Související témata
• Začínáme pracovat s aplikací Assistant Console, stránka 6
• Používání hlasitého telefonu, stránka 19
• Používání klávesových zkratek, stránka 20
• Konfigurace funkcí manažera, stránka 59
Příručka uživatele aplikace Cisco IP Manager Assistant 21



 

22 OL-9673-01



 

3
Vyřizování hovorů pomocí aplikace 
Assistant Console

Pro zahájení, přijetí, přepojení, ukončení hovoru a další úkony s hovory se v aplikaci Assistant Console 
používá myš a klávesnice.

Poznámka Hovor, s nímž chcete pracovat, musí být v aplikaci vybrán (zvýrazněn). Tlačítka řízení 
hovorů a položky nabídek, která nejsou pro vybraný hovor relevantní, jsou zobrazeny 
šedě (nejsou aktivní).

Další informace najdete v následujících tématech souvisejících s vyřizováním hovorů:
• Zahájení hovoru, stránka 23
• Přijetí hovoru, stránka 24
• Ukončení hovoru, stránka 24
• Přidržení hovoru, stránka 25
• Přepojení hovoru, stránka 26
• Sestavení konferenčního hovoru, stránka 27
• Odklonění hovoru na jiné číslo, stránka 28
• Odeslání hovoru do systému hlasové pošty, stránka 30

Zahájení hovoru
Pro zahájení hovoru v aplikaci Assistant Console můžete použít jakoukoli z následujících možností:
• Klepněte na tlačítko řízení hovorů Volat.
• Klepněte pravým tlačítkem myši na linku telefonu na panelu Moje hovory a v místní nabídce klepněte 

na příkaz Volat.
• Na panelu nabídek použijte postup Hovor > Volat.
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• Poklepejte na číslo rychlé volby nebo číslo položky adresáře.
• Přetáhněte myší číslo položky adresáře na panel Moje hovory.
• Použijte přiřazenou klávesovou zkratku.
• V otevřené a aktivní aplikaci zadejte na klávesnici telefonní číslo, na které chcete volat, a stiskněte 

tlačítko Enter. Volané číslo se zobrazí ve stavovém řádku ve spodní části okna aplikace.
Pokud se zobrazí okno Zadejte číslo, zadejte telefonní číslo, na které chcete volat, a klepněte na tlačítko OK. 
Číslo musíte zadat úplně stejně, jako byste na něj volali z IP telefonu Cisco.
Hovory uskutečněné z aplikace Assistant Console používají první fyzickou linku telefonu asistenta.

Související témata
• Začínáme pracovat s aplikací Assistant Console, stránka 6
• Používání klávesových zkratek, stránka 20
• Vyřizování hovorů pomocí aplikace Assistant Console, stránka 23

Přijetí hovoru
Pro přijetí vybraného hovoru můžete použít jakoukoli z následujících možností: 
• Klepněte na tlačítko řízení hovorů Přijmout.
• Poklepejte na vyzvánějící hovor na panelu Moje hovory.
• Klepněte na hovor pravým tlačítkem myši a v místní nabídce klepněte na příkaz Přijmout.
• Na panelu nabídek použijte postup Hovor > Přijmout.
• Použijte přiřazenou klávesovou zkratku.

Pokud příchozí hovor, který chcete přijmout, není vybrán (zvýrazněn), před provedením některého 
z uvedených úkonů jej klepnutím vyberte.

Související témata
• Začínáme pracovat s aplikací Assistant Console, stránka 6
• Používání klávesových zkratek, stránka 20
• Vyřizování hovorů pomocí aplikace Assistant Console, stránka 23
• Přijetí hovoru pomocí aplikace IPMA v telefonu, stránka 37

Ukončení hovoru
Pro ukončení vybraného hovoru můžete použít jednu z následujících možností:
• Klepněte na tlačítko řízení hovorů Zavěsit.
• Klepněte na hovor pravým tlačítkem myši a v místní nabídce klepněte na příkaz Zavěsit.
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• Na panelu nabídek použijte postup Hovor > Zavěsit.
• Použijte přiřazenou klávesovou zkratku. 

Související témata
• Začínáme pracovat s aplikací Assistant Console, stránka 6
• Používání klávesových zkratek, stránka 20
• Vyřizování hovorů pomocí aplikace Assistant Console, stránka 23

Přidržení hovoru
Pro přidržení vybraného hovoru můžete použít jednu z následujících možností: 
• Klepněte na tlačítko řízení hovorů Přidržet.
• Poklepejte na spojený hovor.
• Klepněte na hovor pravým tlačítkem myši a v místní nabídce klepněte na příkaz Přidržet.
• Na panelu nabídek použijte postup Hovor > Přidržet.
• Použijte přiřazenou klávesovou zkratku.

Související témata
• Začínáme pracovat s aplikací Assistant Console, stránka 6
• Používání klávesových zkratek, stránka 20
• Vyřizování hovorů pomocí aplikace Assistant Console, stránka 23

Vyzvednutí přidrženého hovoru
Pro vyzvednutí vybraného přidrženého hovoru můžete použít jakoukoli z následujících možností:
• Klepněte na tlačítko řízení hovorů Pokračovat.
• Poklepejte na přidržený hovor.
• Klepněte na hovor pravým tlačítkem myši a v místní nabídce klepněte na příkaz Pokračovat.
• Na panelu nabídek použijte postup Hovor > Pokračovat.
• Použijte přiřazenou klávesovou zkratku.

Související témata
• Začínáme pracovat s aplikací Assistant Console, stránka 6
• Používání klávesových zkratek, stránka 20
• Vyřizování hovorů pomocí aplikace Assistant Console, stránka 23
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Přepojení hovoru
Hovory lze přepojovat třemi způsoby: 
• Přepojení – Okamžitě přepojí hovor, aniž byste měli možnost promluvit si s příjemcem přepojeného 

hovoru (osobou, na kterou hovor přepojujete).
• Konzultované přepojení – Před vlastním přepojením hovoru vám umožní promluvit si s příjemcem 

přepojeného hovoru.
• Přímé přepojení – Přímo propojí dva hovory (aktivní a přidržený hovor).

Poznámka Abyste hovor mohli přepojit, musíte jej nejprve přijmout. Po přepojení už hovor nemůžete 
znovu vyzvednout (pokud vám nebude přepojen zpátky).

Přepojení
Pro přepojení vybraného hovoru můžete použít jednu z následujících možností:
• Klepněte na tlačítko řízení hovorů Přepojit.
• Klepněte na hovor pravým tlačítkem myši a v místní nabídce klepněte na příkaz Přepojit.
• Na panelu nabídek použijte postup Hovor > Přepojit.
• Přetáhněte hovor na položku panelu Rychlé volby.
• Přetáhněte hovor na položku panelu Adresář.
• Použijte přiřazenou klávesovou zkratku.

Pokud použijete jiný postup než přetažení hovoru na položku panelu Rychlé volby nebo Adresář, zobrazí 
se okno Zadejte číslo. Zadejte telefonní číslo příjemce přepojení a klepněte na tlačítko OK.

Konzultované přepojení
Pro konzultované přepojení vybraného hovoru můžete použít jednu z následujících možností: 
• Klepněte na tlačítko řízení hovorů Konzultované přepojení.
• Klepněte na hovor pravým tlačítkem myši a v místní nabídce klepněte na příkaz Konzultované 

přepojení.
• Na panelu nabídek použijte postup Hovor > Konzultované přepojení.
• Na panelu Rychlé volby nebo Adresář klepněte pravým tlačítkem myši na položku, na kterou chcete 

hovor přepojit, a v místní nabídce vyberte příkaz Konzultované přepojení.
• Použijte přiřazenou klávesovou zkratku.

Pokud se zobrazí okno Zadejte číslo, zadejte telefonní číslo příjemce přepojení a klepněte na tlačítko OK.
Promluvte si s příjemcem a dalším stisknutím tlačítka Konzultované přepojení dokončete přepojení.
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Poznámka Konzultované přepojení nemůžete provést, zatímco telefon vyzvání, a nelze je uskutečnit 
přetažením myší. Před dokončením konzultovaného přepojení si musíte promluvit s příjemcem. 

Přímé přepojení
Přímé přepojení dvou aktivních hovorů provedete tak, že požadované dva hovory zvýrazníte a použijete 
některou z následujících možností: 
• Klepněte na tlačítko řízení hovorů Přímé přepojení.
• Klepněte na hovor pravým tlačítkem myši a v místní nabídce klepněte na příkaz Přímé přepojení.
• Na panelu nabídek použijte postup Hovor > Přímé přepojení.

Související témata
• Začínáme pracovat s aplikací Assistant Console, stránka 6
• Používání klávesových zkratek, stránka 20
• Vyřizování hovorů pomocí aplikace Assistant Console, stránka 23

Sestavení konferenčního hovoru
Konferenční hovor lze sestavit dvěma způsoby:
• Konference – Účastníky do konference přidáváte jejich voláním. 
• Propojení – Aktivní a přidržené hovory propojíte do jediného konferenčního hovoru. 

Pro přidání účastníků konference do aktivního a vybraného hovoru můžete použít jednu z následujících 
možností:
• Klepněte na tlačítko řízení hovorů Konference.
• Klepněte na hovor pravým tlačítkem myši a v místní nabídce klepněte na příkaz Konference.
• Na panelu nabídek použijte postup Hovor > Konference.
• Klepněte pravým tlačítkem myši na položku panelu Rychlé volby nebo Adresář a v místní nabídce 

klepněte na příkaz Konference.
• Použijte přiřazenou klávesovou zkratku.

Pokud se zobrazí okno Zadejte číslo, zadejte telefonní číslo účastníka konference a klepněte na tlačítko OK.
Promluvte si s novým účastníkem konferenčního hovoru a dalším stisknutím tlačítka Konference jej připojte 
k hovoru.
Příručka uživatele aplikace Cisco IP Manager Assistant 27



 

Chcete-li sestavit konferenční hovor propojením, zvýrazněte hovory, které chcete propojit do konferenčního 
hovoru, a použijte jednu z následujících možností:
• Klepněte na tlačítko řízení hovorů Propojit.
• Klepněte na hovor pravým tlačítkem myši a v místní nabídce klepněte na příkaz Propojit.
• Na panelu nabídek použijte postup Hovor > Propojit.

Související témata
• Začínáme pracovat s aplikací Assistant Console, stránka 6
• Používání klávesových zkratek, stránka 20
• Vyřizování hovorů pomocí aplikace Assistant Console, stránka 23

Odklonění hovoru na jiné číslo
Pomocí funkce Okamžité odklonění můžete přepojit vybraný hovor na předem určené cílové číslo. 
Odklonit můžete hovor, který vyzvání, je spojený nebo přidržený.
V režimu paralelní linky je výchozím cílem manažer, pro něhož byl hovor původně určen. V režimu sdílené 
linky neexistuje žádný výchozí cíl. Jako cíl však můžete nakonfigurovat jakékoli platné telefonní číslo nebo 
číslo linky.
Podrobnější informace najdete v následujících částech: 
• Používání okamžitého odklonění, stránka 28
• Konfigurace cíle okamžitého odklonění, stránka 29
• Kapitola 4, „Pro asistenty – Používání aplikace Cisco IPMA na telefonu“

Používání okamžitého odklonění
Pro odklonění vybraného hovoru na cíl okamžitého odklonění můžete použít jednu z následujících možností:
• Klepněte na tlačítko řízení hovorů Okamžité odklonění.
• Klepněte na hovor pravým tlačítkem myši a v místní nabídce klepněte na příkaz Okamžité odklonění.
• Na panelu nabídek použijte postup Hovor > Okamžité odklonění.
• Použijte přiřazenou klávesovou zkratku.

Tip
• Na rozdíl od funkce Přepojit, při jejímž každém použití musíte určit cíl, odesílá funkce Okamžité 

odklonění hovory na jediné, předem určené cílové číslo.
• Odklonit můžete hovor, který vyzvání, je spojený nebo přidržený.
• Nemůžete odklonit hovor, který jste sami zahájili nebo přijali na jedné ze svých telefonních linek. 

Tato funkce je k dispozici pouze pro hovory na paralelní lince manažera.
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Související téma
• Konfigurace cíle okamžitého odklonění, stránka 29
• Kapitola 4, „Pro asistenty – Používání aplikace Cisco IPMA na telefonu“

Konfigurace cíle okamžitého odklonění
Jako cíl okamžitého odklonění můžete nastavit linku manažera, pro něhož byl hovor původně určen, 
nebo jiné číslo v adresáři.
Chcete-li cíl zobrazit nebo změnit, použijte na panelu nabídek postup Upravit > Okamžité odklonění. 
Zobrazí se okno Cíl okamžitého odklonění.
Pokud pracujete v režimu sdílené linky, zadejte do textového pole telefonní číslo nebo číslo linky. 
Číslo musíte zadat úplně stejně, jako je zadáváte na telefonu.
V režimu paralelní linky můžete jako cíl zvolit linku manažera nebo číslo v adresáři. Pokud zvolíte možnost 
Číslo v adresáři, zadejte telefonní číslo nebo číslo linky. Číslo musíte zadat úplně stejně, jako je zadáváte na 
telefonu.
Provedené změny zachováte klepnutím na tlačítko Uložit.

Tip
• Kromě svého cíle okamžitého odklonění jej můžete nakonfigurovat i pro svého manažera. Cíl odklonění 

manažera se liší od vašeho. Pokyny najdete v části „Konfigurace cíle okamžitého odklonění 
pro manažera“ na stránce 61. 

• Hovor můžete odklonit pomocí svého IP telefonu Cisco. Přijměte hovor a pak stiskněte softwarové 
tlačítko Odklonit na IP telefonu Cisco. Dojde k přepojení hovoru na cíl okamžitého odklonění.

Související témata
• Začínáme pracovat s aplikací Assistant Console, stránka 6
• Vyřizování hovorů pomocí aplikace Assistant Console, stránka 23
• Používání okamžitého odklonění, stránka 28
• Kapitola 4, „Pro asistenty – Používání aplikace Cisco IPMA na telefonu“
• Konfigurace funkcí manažera, stránka 59
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Odeslání hovoru do systému hlasové pošty
Vyzvánějící nebo spojený hovor, který vyřizujete za manažera, můžete přepojit do jeho hlasové schránky.
Pro odeslání vybraného hovoru do systému hlasové pošty můžete použít některou z následujících možností:
• Klepněte na tlačítko řízení hovorů Přepojit do hlasové schránky.
• Klepněte na hovor pravým tlačítkem myši a v místní nabídce klepněte na příkaz Přepojit do hlasové 

schránky.
• Na panelu nabídek použijte postup Hovor > Přepojit do hlasové schránky.
• Použijte přiřazenou klávesovou zkratku.

Tip
• Tento úkon můžete provést i na IP telefonu Cisco. Přijměte hovor a pak stiskněte softwarové tlačítko 

Schránka na IP telefonu Cisco. Dojde k přepojení hovoru manažera do jeho hlasové schránky.
• Tuto funkci nelze použít pro hovory, které jste sami zahájili nebo přijali na jedné ze svých telefonních 

linek. Lze ji použít pouze u paralelní linky manažera.

Související témata
• Začínáme pracovat s aplikací Assistant Console, stránka 6
• Používání klávesových zkratek, stránka 20
• Vyřizování hovorů pomocí aplikace Assistant Console, stránka 23
• Kapitola 4, „Pro asistenty – Používání aplikace Cisco IPMA na telefonu“
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4
Pro asistenty – Používání aplikace Cisco IPMA 
na telefonu

Funkce aplikace Cisco IP Manager Assistant (Cisco IPMA) lze používat přímo na IP telefonu Cisco. 
Kromě nastavení charakteristického zvonění jsou tyto funkce rovněž k dispozici v aplikaci Assistant Console.
Aplikace Cisco IPMA umožňuje asistentovi pomocí fyzických tlačítek telefonu a pomocí softwarových 
tlačítek provádět většinu úkonů, které může provádět pomocí aplikace IPMA Assistant Console. 
Použití telefonu pomocí funkce IPMA se nazývá „Aplikace Cisco IPMA v telefonu asistenta“.
Aplikaci Cisco IPMA v telefonu asistenta lze používat současně s aplikací Cisco IPMA Assistant Console.
Aplikaci Cisco IPMA v telefonu asistenta podporují následující modely telefonů:
• Cisco IP Phone 7971G
• Cisco IP Phone 7970G
• Cisco IP Phone 7961G
• Cisco IP Phone 7960G
• Cisco IP Phone 7941G
• Cisco IP Phone 7940G

Poznámka Společnost Cisco důrazně doporučuje, aby při použití aplikace Cisco IPMA v telefonu asistenta 
neposkytoval jeden asistent podporu více než pěti manažerům.

Poznámka Preferované asistenty může nastavit manažer (pomocí webové adresy) nebo asistent 
(pomocí aplikace konzoly), ale nikoli pomocí samotného telefonu. 
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Tato část obsahuje následující témata:
• Režim paralelní linky a režim sdílené linky, stránka 32 – Popisuje dva režimy, ve kterých pracuje aplikace 

Cisco IPMA pro asistenta.
• Přihlášení do aplikace Cisco IPMA v telefonu asistenta, stránka 33 – Popisuje postup přihlášení 

k telefonu.
• Kontrola stavu manažerů, stránka 34 – Popisuje informace o stavu každého manažera podporovaného 

asistentem.
• Vyřizování hovorů a provádění dalších úkonů, stránka 36 – Popisuje přijímání, přepojování 

a odkloňování hovorů a další činnosti, které asistent může provádět.
• Přijetí hovoru pomocí aplikace IPMA v telefonu, stránka 37 – Popisuje tři způsoby, kterými může asistent 

přijmout hovor.
• Konfigurace nastavení manažera, stránka 38 – Popisuje různá nastavení, která asistent může 

u jednotlivých manažerů provádět.
• Konfigurace nastavení aplikace IPMA pro asistenta, stránka 39 – Popisuje způsob konfigurace možností 

souvisejících s asistentem, například odkloňování hovorů a řazení manažerů podle stavu.
• Nastavení charakteristického zvonění, stránka 42 – Popisuje postup přiřazení typů zvonění jednotlivým 

telefonním linkám.

Režim paralelní linky a režim sdílené linky
Aplikace Cisco IPMA pomáhá asistentům manažerů efektivněji vyřizovat hovory. Aplikace Cisco IPMA 
může fungovat ve dvou režimech – v režimu sdílené linky a v režimu paralelní linky. Tento režim konfiguruje 
správce systému.

Režim sdílené linky
Pokud asistent pracuje s aplikací Cisco IPMA v režimu sdílené linky, používá stejné číslo v adresáři 
jako manažer. Prostřednictvím tohoto sdíleného čísla vyřizuje hovory za manažera.

Režim paralelní linky
Pokud asistent pracuje s aplikací Cisco IPMA v režimu paralelní linky, je manažerovi přiděleno číslo 
v adresáři a asistentovi je přiděleno jiné, paralelní číslo v adresáři. Hovory za manažera asistent vyřizuje 
prostřednictvím tohoto paralelního čísla. 
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Určení režimu
Než začnete s programem pracovat, měli byste zjistit, jaký režim zvolil správce systému. Zkontrolujte 
obrazovku nastavení manažera:
• V režimu sdílené linky se zobrazuje pouze možnost Nerušit.
• V režimu paralelní linky se na této obrazovce zobrazuje více možností.

Přihlášení do aplikace Cisco IPMA v telefonu 
asistenta
Do aplikace Cisco IPMA v telefonu asistenta se přihlaste následujícím postupem:

Postup

Krok 1 Na telefonu stiskněte tlačítko Služby.
Krok 2 Vyberte možnost Primární telefonní služba IPMA.
Krok 3 Zadejte své ID uživatele a PIN a stiskněte tlačítko Odeslat.

Zobrazí se obrazovka Stav manažera (viz Obrázek 3).
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Obrázek 3 Obrazovka Stav manažera

Poznámka Pokud se primární služba IPMA ukončí, obrazovka telefonu asistenta nebude aktualizována, 
aby tento stav označovala. Asistentovi se však při pokusu o použití softwarového tlačítka 
zobrazí zpráva výjimky „Hostitel nebyl nalezen“. V takovém případě musí asistent v nabídce 
služeb IP ručně vybrat položku Sekundární telefonní služba IPMA a znovu se přihlásit.

Kontrola stavu manažerů
Obrázek 3 zobrazuje příklad obrazovky Stav manažera. Tato obrazovka zobrazuje seznam všech manažerů 
podporovaných konkrétním asistentem. 
Tato část popisuje zobrazované informace a softwarová tlačítka na obrazovce.
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Informace zobrazované na obrazovce Stav manažera
Ke každému manažerovi podporovanému asistentem se zobrazují následující informace:
• Stav linky manažerova asistenta – označuje, zda je asistent v režimu online nebo offline.
• Počet manažerů v seznamu – umožňuje rychle zjistit počet manažerů v seznamu.
• Jméno manažera – seřazeno v následujícím pořadí:

– Upozornění na nový hovor
– Změna stavu manažera ze stavu zavěšeno
– Zavěšeno

• Ikona stavu nalevo od jména manažera – seznam a popis těchto stavových ikon obsahuje Tabulka 4 
stránka 35. 

• Paralelní linka manažera.

Ikony stavu hovoru
Tabulka 4 zobrazuje a popisuje různé ikony stavu hovoru, které se zobrazují nalevo od jména manažera na 
obrazovce stavu manažera.

Tabulka 4 Ikony stavu hovoru

Ikona stavu hovoru 
manažera Funkce
Obsazeno Tato ikona se zobrazuje na obrazovce Stav manažera vedle jména manažera, 

pokud je manažerův telefon obsazený.

Přidržet Pokud manažer přidrží hovor, zobrazí se tato ikona vedle jména manažera 
na obrazovce Stav manažera.

Nečinný/zavěšeno Tato ikona se zobrazuje na obrazovce Stav manažera vedle jména manažera, 
pokud je manažerův telefon zavěšený.
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Vyřizování hovorů a provádění dalších úkonů 
Tabulka 5 popisuje softwarová tlačítka, která se zobrazují na obrazovce Stav manažera. Softwarová 
tlačítka umožňují provádět další úkony při vyřizování hovorů.

Zvednuto Tato ikona se zobrazuje na obrazovce Stav manažera vedle jména manažera, 
pokud je sluchátko manažerova telefonu zvednuté.

Zvonění Tato ikona se zobrazuje na obrazovce Stav manažera vedle jména manažera, 
kterému vyzvání telefon.

Neznámý Tato ikona se zobrazuje na obrazovce Stav manažera vedle jména manažera, 
jehož stav se aplikaci IPMA nepodařilo zjistit.
Mohlo například dojít k chybě CTI nebo je manažer mobilní a zatím 
se nepřihlásil.

Indikátor čekající zprávy 
(MWI)

Indikátor MWI se zobrazuje na obrazovce Stav manažera vedle jména 
manažera, na kterého čeká nová hlasová zpráva.

Tabulka 5 Softwarová tlačítka aplikace Cisco IPMA na telefonu asistenta

Softwarové 
tlačítko Funkce
Vybrat Vybere zvýrazněného manažera v seznamu manažerů a zobrazí obrazovku Nastavení 

manažera (viz Obrázek 4 stránka 38), na které můžete konfigurovat nastavení 
vybraného manažera.

Přijmout Přijme příchozí hovor odpovídajícího manažera.

Konec Zavře obrazovku Stav manažera a zobrazí stránku nabídky Služby.

Tabulka 4 Ikony stavu hovoru (pokračování)

Ikona stavu hovoru 
manažera Funkce
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Přijetí hovoru pomocí aplikace IPMA v telefonu
Hovor pro manažera, který je zobrazený na stránce stavu manažera, můžete přijmout jedním ze tří způsobů:
• Na stránce stavu manažera stiskněte softwarové tlačítko Přijmout.
• Vyberte tlačítko linky vyzvánějícího hovoru nebo tlačítko reproduktoru.
• Zavřete obrazovku IPMA a na obrazovce zpracování hovorů, která se zobrazí po zavření obrazovky 

IPMA, vyberte tlačítko Přijmout. Obrazovka zpracování hovorů zobrazuje výchozí číslo hovoru 
a softwarová tlačítka Přijmout, Odklonit a Schránka.

Odklonit Okamžitě odkloní vyzvánějící, spojený nebo přidržený hovor k manažerovi 
(ve výchozím nastavení) nebo na jiné, předem nastavené číslo. 
Pokud chcete nastavit cíl odklonění na číslo v adresáři, stiskněte tlačítko Asistent, 
pak stiskněte položku Nastavit cíl odklonění a zadejte číslo.

Více Zobrazuje zbývající dostupná softwarová tlačítka na obrazovce Stav manažera.

Schránka Odešle vyzvánějící, spojený nebo přidržený hovor do hlasové schránky příslušného 
manažera.

Nahlas Umožňuje hovořit s manažerem na lince hlasitého telefonu. 
Pokud manažer v danou chvíli nevyřizuje jiný hovor, zapne se váš a manažerův 
reproduktor. Potom můžete prostřednictvím reproduktoru, náhlavní soupravy 
nebo sluchátka vést rozhovor.
Pokud manažer v danou chvíli vyřizuje jiný hovor, zazvoní hlasitý hovor na telefonu 
a je nutné jej přijmout ručně. To samé se stane, pokud manažer zahájí hlasitý hovor 
ve chvíli, kdy asistent vyřizuje jiný hovor.

Offline Převede asistenta do režimu offline. Pokud je pro manažera nakonfigurován jiný 
asistent a tento asistent je v režimu online, stane se tento asistent aktivním asistentem 
manažera.
Pokud nejsou dostupní jiní asistenti, nebudou hovory pro manažera filtrovány 
ani odkloňovány a všechny budou vyzvánět na telefonu manažera.

Poznámka Pokud se primární asistent odhlásí nebo přejde do režimu offline, zobrazí 
se stav volání a telefonu manažera na telefonu dalšího dostupného 
asistenta, který se stane primárním asistentem. 

Asistent Zobrazí obrazovku Nastavení asistenta, pomocí které můžete konfigurovat různá 
nastavení. Tabulka 7 stránka 40 uvádí pole, která lze konfigurovat.

Tabulka 5 Softwarová tlačítka aplikace Cisco IPMA na telefonu asistenta (pokračování)

Softwarové 
tlačítko Funkce
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Poznámka Jakmile přijmete hovor jedním z těchto postupů, zobrazí se místo obrazovky IPMA obrazovka 
zpracování hovorů (pokud již nebyla zobrazena). V této chvíli již můžete používat softwarová 
tlačítka na obrazovce zpracování hovorů obvyklým způsobem, aplikace IPMA tyto funkce již 
neovládá.

Konfigurace nastavení manažera
Obrázek 4 zobrazuje obrazovku Nastavení manažera, která se zobrazí po výběru manažera v seznamu 
na obrazovce Stav manažera (viz Obrázek 3).
Tabulka 6 popisuje postup nastavení polí na této obrazovce.

Obrázek 4 Obrazovka Nastavení manažera
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Konfigurace nastavení aplikace IPMA pro asistenta
Obrázek 5 zobrazuje obrazovku nastavení aplikace IPMA pro asistenta, která se zobrazí po stisku 
softwarového tlačítka Asistent na obrazovce stavu manažera (viz Obrázek 3). Obrazovka nastavení asistenta 
umožňuje konfigurovat různé položky, například odkloňování hovorů a řazení obrazovky stavu manažera.
Tabulka 7 popisuje postup nastavení polí na této obrazovce.
Tabulka 8 popisuje používání softwarových tlačítek na této obrazovce.

Tabulka 6 Pole nastavení aplikace Cisco IPMA pro manažera

Softwarové 
tlačítko Funkce
Filtr Přepíná mezi hodnotami Zapnuto a Vypnuto. Nastavení tohoto pole můžete změnit 

zvýrazněním tohoto pole a stisknutím tlačítka Vybrat. Pokud je toto pole nastaveno 
na hodnotu Zapnuto, platí pravidla filtru nakonfigurovaná v poli Režim filtru.

Poznámka Ke konfiguraci filtrů pro manažera je třeba použít aplikaci Assistant 
Console. Podrobnosti najdete v části „Vytvoření seznamů filtrů pro 
manažera“ na stránce 62.

Režim filtru Přepíná mezi hodnotami Exkluzivní a Inkluzivní. Nastavení tohoto pole můžete 
změnit zvýrazněním tohoto pole a stisknutím tlačítka Vybrat. 
• Exkluzivní – hovory odpovídající telefonním číslům v seznamu filtru jsou 

přesměrovány asistentovi, zbývající hovory jsou přesměrovány manažerovi.
• Inkluzivní – hovory odpovídající telefonním číslům v seznamu filtru jsou 

přesměrovány manažerovi, zbývající hovory jsou přesměrovány asistentovi.
Povolené zástupné znaky jsou X pro jedinou číslici a * pro řetězec číslic pouze 
na začátku nebo na konci čísla.

Nerušit Vypne vyzvánění na telefonu manažera. Toto nastavení lze provádět pro každého 
manažera samostatně.

Odkloňovat 
hovory

Přepíná mezi hodnotami Zapnuto a Vypnuto. Nastavení tohoto pole můžete změnit 
zvýrazněním tohoto pole a stisknutím tlačítka Vybrat. Pokud je toto pole nastaveno 
na hodnotu Zapnuto, aplikace IPMA přesměruje vyzvánějící, spojený nebo přidržený 
hovor manažerovi nebo na jiné předem nastavené číslo (číslo zadané pomocí pole 
Nastavit cíl odklonění).

Nastavit cíl 
odklonění

Číslo, na které budou odkloněny hovory, pokud je pole Odklonění hovorů nastaveno 
na hodnotu Zapnuto. 
Výchozí nastavení: Hovory budou odkloněny na telefon příslušného manažera, pokud 
zde není nakonfigurováno jiné číslo v adresáři.
Příručka uživatele aplikace Cisco IP Manager Assistant 39



 

Obrázek 5 Nastavení aplikace Cisco IPMA pro asistenta

Tabulka 7 Pole nastavení aplikace Cisco IPMA pro asistenta

Pole Funkce
Přepisování 
plochy hovorů
(zapnuto/vypnuto)

Přepíná mezi hodnotami Zapnuto a Vypnuto. Nastavení tohoto pole můžete změnit 
zvýrazněním tohoto pole a stisknutím tlačítka Vybrat. Pokud tento příznak povolíte, 
budou v průběhu hovoru zasílány aktualizace v reálném čase. 
To může být užitečné ke kontrole stavu manažera (zaneprázdněn nebo nečinný) 
před odkloněním hovoru tomuto manažerovi. Pokud je tento příznak povolen, 
bude se v průběhu hovoru zobrazovat změna stavu manažera.
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Inteligentní 
třídění
(zapnuto/vypnuto)

Přepíná mezi hodnotami Zapnuto a Vypnuto. Nastavení tohoto pole můžete změnit 
zvýrazněním tohoto pole a stisknutím tlačítka Vybrat. Pokud je tento příznak povolen, 
obrazovka Stav manažera bude seřazena na základě nových událostí souvisejících 
s hovory. 
Hierarchii způsobu řazení seznamu manažerů naleznete v části 
„Informace zobrazované na obrazovce Stav manažera“ na stránce 35.
Pokud tento příznak není povolen, je obrazovka Stav manažera statická. 

Nastavit cíl 
odklonění

Pokud je pro manažera nastaveno pole Odklonit vše na hodnotu Zap (viz Obrázek 4 
stránka 38), budou příchozí hovory pro manažera odkloňovány na cíl odklonění, 
kterým může být aktuálně vybraný manažer (výchozí nastavení) nebo číslo v adresáři. 
Pokud chcete odkloňovat hovory na číslo v adresáři, zadejte číslo do pole Nastavit 
cíl odklonění. Pokud chcete změnit číslo v adresáři, upravte hodnotu pole Nastavit 
cíl odklonění.

Tabulka 8 Softwarová tlačítka nastavení aplikace Cisco IPMA pro asistenta

Pole Funkce
Vybrat Stisknutím tohoto tlačítka se změní nastavení dvou přepínacích polí na této 

obrazovce – Přepisování plochy hovorů a Inteligentní třídění. Pokud zvýrazníte pole 
Nastavit cíl odklonění a stiskněte tlačítko Vybrat, zobrazí se obrazovka konfigurace 
čísla cíle odklonění.

Zastavit/Spustit Obrazovka Stav manažera se ve výchozím nastavení obnoví, pokud se změní stav 
manažera nebo pokud na manažera čeká nový hovor. 
Tlačítko Zastavit tomuto automatickému obnovení zabrání.
Toto tlačítko můžete chtít použít, pokud například podporujete třicet tři manažerů 
a chcete změnit nastavení dvacátého manažera.
Abyste mohli změnit nastavení tohoto manažera, museli byste projít seznam manažerů 
na obrazovce Stav manažera, zvýraznit dvacáté jméno a stisknout tlačítko Vybrat. 
Pokud by však v průběhu tohoto postupu byla obrazovka aktualizována, mohla 
by se vaše pozice v seznamu změnit a mohli byste přehlédnout aktualizace stavu, 
které by mohly být důležité. Aby v takové situaci nedocházelo k obnovování 
obrazovky, stiskněte tlačítko Zastavit.

Poznámka Automatické aktualizace spusťte znovu stisknutím tlačítka Spustit.

Tabulka 7 Pole nastavení aplikace Cisco IPMA pro asistenta  (pokračování)

Pole Funkce
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Nastavení charakteristického zvonění
Každé telefonní lince lze přiřadit jedinečný typ zvonění. Můžete například přiřadit jedinečný typ zvonění 
manažerově paralelní lince, abyste snadno rozlišili své a manažerovy příchozí hovory.
Při nastavení funkce Charakteristické zvonění postupujte následujícím způsobem.

Postup

Krok 1 Stiskněte na IP telefonu Cisco tlačítko Nastavení.
Krok 2 Pomocí navigačního tlačítka vyberte v nabídce Nastavení typ zvonění (nebo na klávesnici telefonu 

stiskněte 2).
Na displeji telefonu se zobrazí jednotlivé linky s vybranými typy zvonění. Ve výchozím nastavení 
používají všechny linky základní typ vyzvánění.

Krok 3 Pokud chcete typ zvonění změnit, vyberte požadovanou linku pomocí navigačního tlačítka a poté 
stiskněte softwarové tlačítko Vybrat.

Poznámka Chcete-li určit manažera, který používá danou paralelní linku na vašem telefonu, 
podívejte se na panel Moje hovory aplikace Assistant Console. V této oblasti jsou 
zobrazeny paralelní linky a jména příslušných manažerů. (Paralelní linka manažera 
je linka, na které přijímáte příchozí hovory manažera.)

Krok 4 Než vyberete nějaký typ zvonění, můžete nabídku procházet pomocí navigačních tlačítek. 
Pokud si chcete vyslechnout ukázku zvonění, stiskněte tlačítko Přehrát. 

Krok 5 Chcete-li přiřadit nový typ zvonění, stiskněte softwarová tlačítka Vybrat a OK. 
Krok 6 Opakováním kroků 3 – 5 nastavte typ zvonění pro další linku. 
Krok 7 Nabídku Typ zvonění opustíte stisknutím softwarového tlačítka Konec.

Konec Zavře obrazovku nastavení aplikace IPMA pro asistenta a zobrazí znovu obrazovku 
Stav manažera.

Odhlásit Odhlásí uživatele od služby IPMA. Po odhlášení se k službě budete muset znovu 
přihlásit. 

Tabulka 8 Softwarová tlačítka nastavení aplikace Cisco IPMA pro asistenta (pokračování)

Pole Funkce
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5
Pro manažery – Používání telefonu a aplikace 
Cisco IPMA v režimu sdílené linky

Aplikace Cisco IP Manager Assistant (Cisco IPMA) rozšiřuje funkčnost telefonu a umožňuje manažerovi 
a asistentovi efektivněji vyřizovat hovory. Správce vašeho systému určil, zda má aplikace Cisco IPMA 
pracovat v režimu sdílené linky nebo v režimu paralelní linky. V režimu sdílené linky je manažerovi 
i asistentovi přiřazeno stejné číslo v adresáři. Asistent pomocí tohoto sdíleného čísla vyřizuje hovory 
manažera. V režimu paralelní linky je manažerovi přiřazeno jedno číslo v adresáři a asistentovi jiné, 
paralelní číslo v adresáři. Asistent pro vyřizování hovorů manažera používá paralelní číslo. 
Než začnete s programem pracovat, měli byste zjistit, jaký režim zvolil správce systému. Viz Kapitola 1, 
„Úvod do aplikace Cisco IPMA.“
Manažerům, kteří mají k dispozici sdílenou linku, nabízí aplikace Cisco IPMA následující funkce:
• Rozšířené možnosti vyřizování hovorů na IP telefonu Cisco – nová softwarová tlačítka a stavové 

okno na displeji telefonu. 
• Hlasitý telefon – umožňuje uskutečňovat hlasitá volání; manažer může volat asistenta, asistent manažera.
• Webová konfigurace funkcí – umožňuje konfigurovat cíl odklonění v okně Konfigurace manažera. 

Asistent manažera může tuto funkci nakonfigurovat za manažera v aplikaci Assistant Console.
Další informace najdete v následujících tématech:
• Určení režimu aplikace Cisco IPMA na telefonu manažera, stránka 3
• Odklonění a přepojení hovoru, stránka 44
• Jak uskutečnit hlasitý hovor s asistentem, stránka 45
• Vypnutí zvonění, stránka 46
• Pro manažery – Přístup ke konfiguraci manažera, stránka 60
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Používání služby Extension Mobility aplikace 
Cisco CallManager
Chcete-li použít funkci Extension Mobility aplikace Cisco CallManager a aplikaci Cisco IPMA:

Krok 1 Přihlaste se ke službě Extension Mobility aplikace Cisco CallManager.
Krok 2 V nabídce služeb vyberte služby aplikace Cisco IPMA. 

Podrobnosti o funkci Extension Mobility aplikace Cisco CallManager najdete v příručce k IP telefonu 
Cisco 7960 a 7940.

Související témata
• Odklonění a přepojení hovoru, stránka 44
• Jak uskutečnit hlasitý hovor s asistentem, stránka 45
• Vypnutí zvonění, stránka 46

Odklonění a přepojení hovoru
Pro manažery
Softwarová tlačítka aplikace Cisco IPMA umožňují odklonit nebo přepojit hovor, případně jinak pracovat 
s aktivním hovorem. 
Tato část obsahuje následující témata:
• Okamžité odklonění příchozího hovoru na jiné číslo, stránka 44
• Přepojení hovoru do systému hlasové pošty, stránka 45

Okamžité odklonění příchozího hovoru na jiné číslo
Pro manažery
Chcete-li odklonit vyzvánějící, spojený nebo přidržený hovor na číslo vybrané jako cíl odklonění, stiskněte 
softwarové tlačítko Odklonit. Asistent i manažer může změnit tento cíl v okně Konfigurace manažera. 

Související témata
• Používání služby Extension Mobility aplikace Cisco CallManager, stránka 44
• Odklonění a přepojení hovoru, stránka 44
• Jak uskutečnit hlasitý hovor s asistentem, stránka 45
• Konfigurace cíle okamžitého odklonění pro manažera, stránka 61
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Přepojení hovoru do systému hlasové pošty
Pro manažery
Stisknutím softwarového tlačítka Schránka hovor okamžitě odešlete do systému hlasové pošty. 
Do systému hlasové pošty můžete přepojit i přidržený hovor.

Související témata
• Používání služby Extension Mobility aplikace Cisco CallManager, stránka 44
• Odklonění a přepojení hovoru, stránka 44
• Jak uskutečnit hlasitý hovor s asistentem, stránka 45
• Vypnutí zvonění, stránka 46

Jak uskutečnit hlasitý hovor s asistentem
Pro manažery
Hlasitý telefon je volitelná funkce, která umožňuje hovořit s asistentem prostřednictvím linky hlasitého 
telefonu. Tuto funkci nakonfiguruje správce systému. Pokud není nakonfigurována a chcete ji používat, 
obraťte se na správce systému. 
Chcete-li prostřednictvím IP telefonu Cisco uskutečnit hlasitý hovor, stiskněte tlačítko rychlé volby 
Hlasitý telefon, které odpovídá vašemu asistentovi.
Pokud asistent v danou chvíli nevyřizuje jiný hovor, zapne se váš a asistentův reproduktor. Poté můžete 
prostřednictvím reproduktoru, náhlavní soupravy nebo sluchátka vést rozhovor. To znamená, že asistent 
zároveň může prostřednictvím hlasitého telefonu hovořit s vámi.
Pokud asistent v danou chvíli vyřizuje jiný hovor, zazvoní hlasitý hovor na telefonu a je nutné jej přijmout 
ručně. To samé se stane, pokud asistent zahájí hlasitý hovor ve chvíli, kdy vy vyřizujete jiný hovor.
Hlasitý hovor ukončíte zavěšením (nebo stisknutím tlačítka reproduktoru či náhlavní soupravy).

Související témata
• Používání služby Extension Mobility aplikace Cisco CallManager, stránka 44
• Odklonění a přepojení hovoru, stránka 44
• Vypnutí zvonění, stránka 46
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Vypnutí zvonění
Pro manažery
Chcete-li vypnout zvonění, stiskněte softwarové tlačítko Nerušit. Tím zapnete či vypnete funkci Nerušit. 
Pokud je funkce zapnuta, IP telefon Cisco nevyzvání. Funkce Nerušit vypne veškeré vyzvánění včetně 
hlasitého telefonu. Ve stavovém okně aplikace Cisco IPMA na displeji IP telefonu Cisco je funkce Nerušit 
znázorněna zvonečkem. Přeškrtnutý zvoneček znamená, že je funkce povolena a zvonění vypnuto. Váš telefon 
zvonit nebude, telefon asistenta zvonit bude. Zvoneček znamená, že je funkce zakázána a zvonění povoleno. 
Ve výchozím nastavení je funkce vypnuta. 

Související témata
• Používání služby Extension Mobility aplikace Cisco CallManager, stránka 44
• Odklonění a přepojení hovoru, stránka 44
• Jak uskutečnit hlasitý hovor s asistentem, stránka 45
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6
Pro manažery – Používání telefonu a aplikace 
Cisco IPMA v režimu paralelní linky

Aplikace Cisco IP Manager Assistant (Cisco IPMA) rozšiřuje funkčnost telefonu a umožňuje manažerovi 
a asistentovi efektivněji vyřizovat hovory. Správce vašeho systému určil, zda má aplikace Cisco IPMA 
pracovat v režimu sdílené linky nebo v režimu paralelní linky. V režimu sdílené linky je manažerovi 
i asistentovi přiřazeno stejné číslo v adresáři. Asistent pomocí tohoto sdíleného čísla (linky) vyřizuje 
hovory manažera. V režimu paralelní linky je manažerovi přiřazeno jedno číslo v adresáři a asistentovi 
jiné, paralelní číslo v adresáři. Asistent pro vyřizování hovorů manažera používá paralelní číslo (linku). 
Než začnete s programem pracovat, měli byste zjistit, jaký režim zvolil správce systému. Viz Kapitola 1, 
„Úvod do aplikace Cisco IPMA.“
Manažerům, kteří mají k dispozici paralelní linku, nabízí aplikace Cisco IP Manager Assistant (Cisco IPMA) 
následující funkce:
• Směrování hovorů – selektivní směrování příchozích hovorů na telefon manažera či asistenta v závislosti 

na seznamu filtrů.
• Rozšířené možnosti vyřizování hovorů a sledování na IP telefonu Cisco – nová softwarová tlačítka 

a stavové okno na displeji LCD telefonu, přístup k nabídce Cisco IPMA prostřednictvím tlačítka Služby 
na telefonu. 

• Hlasitý telefon – umožňuje uskutečňovat hlasitá volání; manažer může volat asistenta, asistent manažera.
• Webová konfigurace funkcí – umožňuje konfigurovat některé funkce manažera, například cíl odklonění, 

v okně Konfigurace manažera. Asistent manažera může tyto funkce nakonfigurovat za manažera 
v aplikaci Assistant Console.

Další informace najdete v následujících tématech:
• Určení režimu aplikace Cisco IPMA na telefonu manažera, stránka 3
• Začínáme – pro manažery, stránka 48
• Převzetí, odklonění a přepojení hovoru, stránka 52
• Používání filtrování hovorů, stránka 55
• Jak uskutečnit hlasitý hovor s asistentem, stránka 57
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• Vypnutí zvonění, stránka 58
• Pro manažery – Přístup ke konfiguraci manažera, stránka 60

Začínáme – pro manažery
V těchto tématech se seznámíte s aplikací Cisco IPMA:
• Používání služby Extension Mobility aplikace Cisco CallManager, stránka 48
• Výběr asistenta, stránka 48
• Používání stavového okna, stránka 49
• Používání nabídky Cisco IPMA na telefonu, stránka 52

Používání služby Extension Mobility aplikace 
Cisco CallManager
Chcete-li použít funkci Extension Mobility aplikace Cisco CallManager a aplikaci Cisco IPMA:

Krok 1 Přihlaste se ke službě Extension Mobility aplikace Cisco CallManager.
Krok 2 V nabídce služeb vyberte služby aplikace Cisco IPMA.

Podrobnosti o funkci Extension Mobility aplikace Cisco CallManager najdete v příručce k IP telefonu 
Cisco 7960 a 7940.

Výběr asistenta
Manažer je automaticky přihlášen ke službě Cisco IPMA, pokud není nakonfigurována služba Extension 
Mobility aplikace Cisco CallManager.
Aby asistent mohl vyřizovat hovory, musí se přihlásit k aplikaci Cisco IPMA Assistant Console a pracovat 
v režimu online. Pokud se asistent odhlásí nebo přejde do režimu offline, pokusí se aplikace Cisco IPMA 
přidělit manažerovi jiného asistenta.

Identifikace aktivního asistenta
Aktivní asistent je osoba, která vyřizuje hovory manažera.
Pokud má manažer k dispozici několik asistentů, může chtít identifikovat aktivního asistenta. Chcete-li tak 
učinit, stiskněte na telefonu tlačítko Služby a vyberte službu Cisco IPMA. Položka 3 identifikuje aktivního 
asistenta.
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Přiřazení výchozího asistenta
Je-li to možné, přiřadí aplikace Cisco IPMA manažerovi jako aktivního asistenta jeho výchozího asistenta. 
Pokud není výchozí asistent k dispozici (pracuje v režimu offline nebo se odhlásil), přiřadí aplikace Cisco 
IPMA manažerovi jiného asistenta, dokud se výchozí asistent opět nepřihlásí nebo nepřejde do režimu online. 
Asistent i manažer mohou vybrat výchozího asistenta v okně Konfigurace manažera. Podrobnosti najdete 
v části „Přiřazení výchozího asistenta manažerovi“ na stránce 61.

Změna asistentů
Pokud má manažer k dispozici více asistentů, kteří jsou přihlášeni a pracují v režimu online, může změnit 
automatické nastavení ručně.
Výběrem položky 3 v nabídce Cisco IPMA na telefonu zobrazíte seznam dostupných asistentů. Pokud 
je k dispozici více asistentů, vyberte jiného aktivního asistenta. Po ukončení výběru opusťte nabídku. 

Pokud asistenti nejsou k dispozici
Pokud není k dispozici žádný asistent, je ikona asistenta (ikona vlevo) ve stavovém okně aplikace 
Cisco IPMA přeškrtnuta. Podpora vyřizování hovorů bude opět k dispozici, jakmile se přihlásí 
alespoň jeden asistent.

Související témata
• Začínáme – pro manažery, stránka 48
• Převzetí, odklonění a přepojení hovoru, stránka 52
• Používání filtrování hovorů, stránka 55
• Jak uskutečnit hlasitý hovor s asistentem, stránka 57
• Vypnutí zvonění, stránka 58

Používání stavového okna
Pro manažery
Stavové okno aplikace Cisco IPMA je zobrazeno na displeji IP telefonu Cisco.
Ve stavovém okně aplikace Cisco IPMA jsou dvě oblasti:
• Oblast sledování asistenta – ve vrchní části stavového okna je zobrazeno ID volajícího a délka hovoru, 

který za manažera vyřizuje asistent. Podrobnosti obsahuje část Tabulka 9.
• Oblast asistenta a funkcí– ve větší části stavového okna je pomocí ikon zobrazena přítomnost aktivního 

asistenta a stav funkcí (zapnuto/vypnuto). Podrobnosti obsahuje část Tabulka 10.
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Tabulka 9 Zprávy o sledování asistenta ve stavovém okně aplikace Cisco IPMA

Zpráva Význam
„Sledování asistenta zapnuto“ Sledování asistenta je zapnuto, ale v danou chvíli nejsou spojeny 

nebo přesměrovány žádné hovory.

„Hovor od“ následováno 
ID volajícího

Asistentovi byl přesměrován příchozí hovor a v tuto chvíli vyzvání 
asistentův telefon. Hovor můžete přerušit.

ID volajícího a čas Asistent přijal příchozí hovor. Délka hovoru se měří od chvíle, 
kdy asistent přijme (nebo začne vyřizovat) hovor.

„Sledování asistenta vypnuto“ Sledování asistenta je vypnuto. Pokud je chcete zapnout, 
stiskněte softwarové tlačítko NstSled. 

„Filtrování nefunguje“ Filtrování hovorů není k dispozici.

Tabulka 10 Ikony asistenta a funkcí ve stavovém okně aplikace Cisco IPMA

Funkce Popis
Asistent k dispozici Ikona asistenta připomíná osobu a nachází se na levé straně stavového 

okna. Ikona označuje, že je aktivní asistent připraven vyřizovat hovory 
manažera.

Asistent není k dispozici Tato ikona asistenta připomíná přeškrtnutou osobu. V tomto případě 
není k dispozici žádný asistent. 

Chcete-li identifikovat aktivního asistenta, stiskněte na IP telefonu 
Cisco tlačítko Služby a vyberte službu Cisco IPMA.

Filtrování hovorů aktivováno Kolečko vyplněné mřížkou znamená, že filtrování je aktivní. 

Filtrování hovorů deaktivováno Prázdné kolečko znamená, že filtrování je vypnuto. 

Chcete-li zapnout nebo vypnout filtrování, vyberte v nabídce 
Cisco IPMA příkaz Filtr. Filtrování lze konfigurovat 
na webové stránce Konfigurace manažera.
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Tip
• Stavové okno není zobrazeno ve chvíli, kdy prostřednictvím telefonu uskutečňujete nebo přijímáte hovor.
• Sledování asistenta zapnete a vypnete stisknutím softwarového tlačítka NstSled.

Související témata
• Začínáme – pro manažery, stránka 48
• Převzetí, odklonění a přepojení hovoru, stránka 52
• Používání filtrování hovorů, stránka 55
• Jak uskutečnit hlasitý hovor s asistentem, stránka 57
• Vypnutí zvonění, stránka 58

Funkce Nerušit aktivována Přeškrtnutý zvoneček znamená, že funkce je aktivní 
(zvonění je vypnuto).

Funkce Nerušit deaktivována Zvoneček znamená, že funkce je vypnuta (zvonění je povoleno).

Chcete-li aktivovat nebo deaktivovat funkci Nerušit a tedy zapnout 
nebo vypnout zvonění, stiskněte softwarové tlačítko Nerušit.

Funkce Odklonit vše aktivována Odražená šipka znamená, že je funkce zapnuta (hovory jsou z vašeho 
telefonu přesměrovány).

Funkce Odklonit vše není 
aktivována

Rovná šipka znamená, že je funkce vypnuta (hovory jsou směrovány 
na váš telefon).

Chcete-li funkci Odklonit vše aktivovat nebo deaktivovat, stiskněte 
softwarové tlačítko OdklVše. Výchozí cíl přesměrování vybere 
asistent. Vy můžete cíl změnit na webové stránce Konfigurace 
manažera.

Tabulka 10 Ikony asistenta a funkcí ve stavovém okně aplikace Cisco IPMA (pokračování)

Funkce Popis
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Používání nabídky Cisco IPMA na telefonu
Pro manažery
Chcete-li na telefonu zobrazit nabídku aplikace Cisco IPMA, stiskněte tlačítko Služby a vyberte službu 
Cisco IPMA. Tabulka 11 popisuje položky nabídky aplikace Cisco IPMA a související úkony.

Související témata
• Začínáme – pro manažery, stránka 48
• Převzetí, odklonění a přepojení hovoru, stránka 52
• Používání filtrování hovorů, stránka 55
• Jak uskutečnit hlasitý hovor s asistentem, stránka 57
• Vypnutí zvonění, stránka 58

Převzetí, odklonění a přepojení hovoru
Pro manažery
Softwarová tlačítka aplikace Cisco IPMA na telefonu umožňují převzít, odklonit nebo přepojit hovor, 
případně jinak pracovat s aktivním hovorem. 
Tato část obsahuje následující témata:
• Převzetí hovoru vyzvánějícího na telefonu asistenta, stránka 53
• Okamžité odklonění příchozího hovoru na jiné číslo, stránka 53
• Odklonění všech hovorů na jiné číslo, stránka 54
• Přepojení hovoru do systému hlasové pošty, stránka 55

Tabulka 11 Položky nabídky Cisco IPMA a související úkony

Položka nabídky Cisco IPMA Funkce
1 Filtr Přepíná filtrování hovorů.

2 Režim filtru Přepíná inkluzivní a exkluzivní filtr.

3 Asistent Zobrazí aktivního asistenta a ostatní dostupné asistenty.
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Převzetí hovoru vyzvánějícího na telefonu asistenta
Pro manažery
Chcete-li převzít hovor vyzvánějící na telefonu asistenta, stiskněte na svém IP telefonu Cisco softwarové 
tlačítko Převzít. 
Abyste hovor úspěšně převzali, musíte softwarové tlačítko Převzít stisknout předtím, než hovor přijme 
asistent; nelze přebírat spojené hovory.

Tip Pokud na telefonu asistenta zvoní hovor, zobrazí se ve stavovém okně v oblasti Sledování asistenta 
zpráva „Hovor od“ a ID volajícího. 

Související témata
• Začínáme – pro manažery, stránka 48
• Převzetí, odklonění a přepojení hovoru, stránka 52
• Používání filtrování hovorů, stránka 55
• Jak uskutečnit hlasitý hovor s asistentem, stránka 57
• Vypnutí zvonění, stránka 58

Okamžité odklonění příchozího hovoru na jiné číslo
Pro manažery
Chcete-li odklonit vyzvánějící, spojený nebo přidržený hovor na jiný telefon, stiskněte softwarové tlačítko 
Odklonit.
Ve výchozím nastavení pomocí funkce Okamžité odklonění (Odklonit) předáte hovor vybranému asistentovi. 
Jako cíl odklonění však můžete použít jakékoli telefonní číslo. 

Poznámka Pokud není k dispozici žádný asistent a manažer stiskne softwarové tlačítko Odklonit, 
bude ve výchozím nastavení hovor, který by za běžných okolností byl odkloněn k asistentovi, 
spojen do hlasové schránky manažera.

Tip
• Pokud je jako cíl okamžitého odklonění vybrán asistent a je povoleno sledování asistenta, můžete 

ve stavovém okně na displeji ověřit, zda byl hovor asistentovi skutečně odkloněn.
• Funkce Odklonit a Odklonit vše (OdklVše) používají stejný cíl odklonění. Asistent i manažer může 

změnit tento cíl v okně Konfigurace manažera. 
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Související témata
• Začínáme – pro manažery, stránka 48
• Převzetí, odklonění a přepojení hovoru, stránka 52
• Používání filtrování hovorů, stránka 55
• Jak uskutečnit hlasitý hovor s asistentem, stránka 57
• Konfigurace cíle okamžitého odklonění pro manažera, stránka 61

Odklonění všech hovorů na jiné číslo
Pro manažery
Funkci Odklonit vše (OdklVše) zapnete a vypnete softwarovým tlačítkem OdklVše. Pokud je tato funkce 
zapnuta, jsou všechny příchozí hovory přesměrovány na jiný telefon.
Na rozdíl od okamžitého odklonění, které používáte pro jednotlivé hovory, tato funkce přesměruje všechny 
budoucí příchozí hovory, dokud ji opět nevypnete.
Ve výchozím nastavení jsou hovory přesměrovány na vybraného asistenta. Jako cíl odklonění však můžete 
použít jakékoli telefonní číslo. Pokud například plánujete pobyt mimo kancelář a chcete nadále vyřizovat 
své hovory, můžete jako cíl odklonění nastavit svůj mobilní telefon.

Tip
• Ikona zobrazená ve stavovém okně aplikace Cisco IPMA označuje, zda je funkce Předat vše zapnutá 

či vypnutá. Pokud je funkce zapnutá, zobrazí se odražená šipka, pokud je funkce vypnutá, zobrazí 
se rovná šipka.

• Funkce Předat vše se vztahuje na všechny linky manažera spravované asistentem. Nelze však 
přesměrovat příchozí hovory na osobní lince, ke které nemá asistent přístup, a na lince hlasitého telefonu.

• Funkce OdklVše a Okamžité odklonění (Odklonit) používají stejný cíl odklonění. Asistent i manažer 
může změnit tento cíl v okně Konfigurace manažera. 

• Je-li zároveň aktivováno filtrování hovorů a funkce OdklVše, použije aplikace Cisco IPMA při příchozím 
hovoru nejprve filtrování. Filtrování přesměruje hovor na váš telefon nebo telefon asistenta (v závislosti 
na nastaveném filtru). Poté aplikace Cisco IPMA použije předání všech hovorů pro hovory, které vám 
byly přesměrovány filtrováním. Funkce OdklVše přesměruje tyto hovory na zvolený cíl odklonění.

• Pokud nakonfigurujete přesměrování všech hovorů, budou všechny hovory přesměrovány na cílové číslo, 
které zadáte. Hovory nebudou filtrováním přesměrovány asistentovi a nebudou odkloněny na cíl 
odklonění. 

Související témata
• Začínáme – pro manažery, stránka 48
• Převzetí, odklonění a přepojení hovoru, stránka 52
• Používání filtrování hovorů, stránka 55
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• Jak uskutečnit hlasitý hovor s asistentem, stránka 57
• Konfigurace cíle okamžitého odklonění pro manažera, stránka 61

Přepojení hovoru do systému hlasové pošty
Pro manažery
Stisknutím softwarového tlačítka Schránka hovor okamžitě odešlete do systému hlasové pošty. Do systému 
hlasové pošty můžete přepojit i přidržený hovor.

Související témata
• Začínáme – pro manažery, stránka 48
• Převzetí, odklonění a přepojení hovoru, stránka 52
• Používání filtrování hovorů, stránka 55
• Jak uskutečnit hlasitý hovor s asistentem, stránka 57
• Vypnutí zvonění, stránka 58

Používání filtrování hovorů
Pro manažery
Filtrování hovorů selektivně přesměruje příchozí hovory asistentovi v závislosti na ID volajícího 
a následujících nastaveních:
• Režim filtru
• Seznamy filtrů
• Stav filtru (zapnutý/vypnutý)

Tabulka 12 obsahuje podrobnosti o jednotlivých nastaveních filtru.

Poznámka Ve výchozím nastavení je zapnuto inkluzivní filtrování a seznamy filtrů jsou prázdné; veškeré 
příchozí hovory jsou proto přesměrovány asistentovi. Podrobnosti o nastavení filtrování najdete 
v části „Vytvoření seznamů filtrů pro manažera“ na stránce 62.

Má-li asistent vyřizovat vaše hovory, musí být povoleno filtrování hovorů. Je-li aktivováno filtrování hovorů 
i funkce Odklonit vše (OdklVše), použije aplikace Cisco IPMA při příchozím hovoru nejprve filtrování 
hovorů. Filtrování přesměruje hovor na váš telefon nebo telefon asistenta (v závislosti na nastaveném filtru). 
Potom aplikace Cisco IPMA použije předání všech hovorů pro hovory, které vám byly přesměrovány 
filtrováním. Funkce OdklVše přesměruje tyto hovory na zvolený cíl odklonění.
Příručka uživatele aplikace Cisco IP Manager Assistant 55



 

Můžete například nastavit inkluzivní filtr a přijímat pouze hovory od rodinných příslušníků. Veškeré ostatní 
hovory vyřídí asistent. Pokud plánujete pobyt mimo kancelář, můžete pomocí funkce OdklVše přesměrovat 
hovory na svůj mobilní telefon. Potom vám budou na mobilní telefon směrovány hovory od rodinných 
příslušníků. Ostatní hovory vyřídí asistent.

Poznámka Pokud nakonfigurujete přesměrování všech hovorů, budou všechny hovory přesměrovány 
na cílové číslo, které zadáte. Hovory nebudou filtrováním přesměrovány asistentovi a nebudou 
odkloněny na cíl odklonění. 

Tabulka 12 Nastavení filtrování hovorů

Nastavení Účel Umístění nastavení Poznámky
Režim filtru Nastavení režimu filtru umožňuje přepínat 

mezi inkluzivními a exkluzivními seznamy 
filtrů.
Inkluzivní filtrování – v tomto režimu 
odesílá aplikace Cisco IPMA příchozí 
hovory, které odpovídají číslům v seznamu 
inkluzivního filtru, na váš telefon. Ostatní 
hovory jsou přesměrovány asistentovi.
Exkluzivní filtrování – v tomto režimu 
odesílá aplikace Cisco IPMA příchozí 
hovory, které odpovídají číslům v seznamu 
exkluzivního filtru, na telefon asistenta. 
Ostatní hovory jsou přesměrovány na váš 
telefon. 

Inkluzivní a exkluzivní 
seznamy filtrů lze přepínat 
prostřednictvím nabídky 
Cisco IPMA na displeji 
telefonu.

Ve výchozím 
nastavení je 
aktivován 
inkluzivní filtr.
Asistenti za vás 
mohou nastavit 
režim filtrování 
v aplikaci 
Assistant 
Console.
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Tip
• Ikona kolečka ve stavovém okně aplikace Cisco IPMA označuje, zda je filtrování zapnuto či vypnuto. 

Je-li filtrování zapnuto, zobrazí se kolečko vyplněné mřížkou, pokud je filtrování vypnuto, zobrazí se 
prázdné kolečko. 

Související témata
• Začínáme – pro manažery, stránka 48
• Převzetí, odklonění a přepojení hovoru, stránka 52
• Jak uskutečnit hlasitý hovor s asistentem, stránka 57
• Vytvoření seznamů filtrů pro manažera, stránka 62

Jak uskutečnit hlasitý hovor s asistentem
Pro manažery
Hlasitý telefon je volitelná funkce, která umožňuje hovořit s asistentem prostřednictvím linky hlasitého 
telefonu. Tuto funkci nakonfiguruje správce systému. Pokud není nakonfigurována a chcete ji používat, 
obraťte se na správce systému.
Chcete-li prostřednictvím IP telefonu Cisco uskutečnit hlasitý hovor, stiskněte tlačítko rychlé volby 
Hlasitý telefon, které odpovídá vašemu asistentovi.

Seznamy 
filtrů

Seznam filtrů obsahuje jedno nebo 
více telefonních čísel (částečných nebo 
úplných). Pokud vám někdo volá a je 
aktivováno filtrování, aplikace Cisco IPMA 
porovná ID volajícího s čísly v aktivním 
seznamu. V závislosti na shodě čísel 
a aktivním seznamu filtrů (inkluzivním 
nebo exkluzivním) přesměruje aplikace 
Cisco IPMA hovor na váš telefon nebo 
na telefon asistenta.

Seznamy filtrů můžete 
vytvářet v okně 
Konfigurace manažera. 
Vyberete kartu Inkluzivní 
filtr nebo Exkluzivní filtr.

Seznamy filtrů 
může nastavit 
asistent. 
Ve výchozím 
nastavení jsou 
seznamy filtrů 
prázdné.

Stav filtru 
(zapnutý/
vypnutý)

Nastavení stavu filtru (zapnutý/vypnutý) 
zapíná a vypíná filtrování hovorů.
Pokud tuto funkci zapnete, budou veškeré 
příchozí hovory přesměrovány v závislosti 
na nastavení filtru.

Filtrování lze zapnout 
a vypnout prostřednictvím 
nabídky Cisco IPMA na 
displeji telefonu. Stiskněte 
tlačítko Služby a vyberte 
službu Cisco IPMA a 
vyberte příkaz Filtr.

Ve výchozím 
nastavení je filtr 
zapnutý.

Tabulka 12 Nastavení filtrování hovorů (pokračování)

Nastavení Účel Umístění nastavení Poznámky
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Pokud asistent v danou chvíli nevyřizuje jiný hovor, zapne se váš a asistentův reproduktor. Potom můžete 
prostřednictvím reproduktoru, náhlavní soupravy nebo sluchátka vést rozhovor. To znamená, že asistent 
zároveň může prostřednictvím hlasitého telefonu hovořit s vámi.
Pokud asistent v danou chvíli vyřizuje jiný hovor, zazvoní hlasitý hovor na telefonu a je nutné jej přijmout 
ručně. To samé se stane, pokud asistent zahájí hlasitý hovor ve chvíli, kdy vy vyřizujete jiný hovor.
Hlasitý hovor ukončíte zavěšením (nebo stisknutím tlačítka reproduktoru či náhlavní soupravy).

Související témata
• Začínáme – pro manažery, stránka 48
• Převzetí, odklonění a přepojení hovoru, stránka 52
• Používání filtrování hovorů, stránka 55
• Vypnutí zvonění, stránka 58

Vypnutí zvonění
Pro manažery
Chcete-li vypnout zvonění, stiskněte softwarové tlačítko Nerušit. Tím zapnete či vypnete funkci Nerušit. 
Pokud je funkce zapnuta, IP telefon Cisco nevyzvání. Funkce Nerušit vypne veškeré zvonění včetně hlasitého 
telefonu. Ve stavovém okně aplikace Cisco IPMA na displeji IP telefonu Cisco je funkce Nerušit znázorněna 
zvonečkem. Přeškrtnutý zvoneček znamená, že je funkce povolena a zvonění vypnuto. Telefon asistenta bude 
nadále vyzvánět. Zvoneček znamená, že je funkce zakázána a zvonění povoleno.
Ve výchozím nastavení je funkce vypnuta. 

Tip
• Tato funkce nemá vliv na filtrování hovorů.

Související témata
• Začínáme – pro manažery, stránka 48
• Převzetí, odklonění a přepojení hovoru, stránka 52
• Používání filtrování hovorů, stránka 55
• Jak uskutečnit hlasitý hovor s asistentem, stránka 57
58 OL-9673-01



 

7
Konfigurace funkcí manažera

Preference manažera v okně Konfigurace manažera mohou konfigurovat manažeři i asistenti. 
Manažeři se do tohoto okna dostanou na webových stránkách, asistenti v aplikaci Assistant Console. 
Správce vašeho systému určil, zda má aplikace Cisco IPMA fungovat v režimu sdílené linky nebo v režimu 
paralelní linky. Pokud nakonfiguroval aplikaci Cisco IPMA pro režim paralelní linky, budete moci zvolit 
výchozího asistenta, nakonfigurovat cíl odklonění a vytvořit seznamy filtrů. Pokud správce systému 
nakonfiguroval aplikaci Cisco IPMA pro režim sdílené linky, budete moci pouze nakonfigurovat cíl 
odklonění. V režimu sdílené linky nemůžete určit výchozího asistenta ani nastavit filtry pro selektivní 
filtrování hovorů, které má vyřizovat asistent. 
Výchozí nastavení umožňují manažerům používat aplikaci Cisco IP Manager Assistant (Cisco IPMA), 
aniž by museli předem konfigurovat preference.
Další informace najdete v následujících tématech:
• Popis režimu sdílené linky a režimu paralelní linky, stránka 1
• Přístup ke konfiguraci manažera, stránka 59
• Přiřazení výchozího asistenta manažerovi, stránka 61
• Konfigurace cíle okamžitého odklonění pro manažera, stránka 61
• Vytvoření seznamů filtrů pro manažera, stránka 62

Přístup ke konfiguraci manažera
Další informace najdete v jednom následujících témat:
• Pro manažery – Přístup ke konfiguraci manažera, stránka 60
• Pro asistenty – Přístup ke konfiguraci manažera, stránka 60
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Pro manažery – Přístup ke konfiguraci manažera
Manažeři se na stránku Konfigurace manažera dostanou z webových stránek. Adresu vám poskytne správce 
systému. 

Postup

Krok 1 V počítači se systémem Microsoft Windows 2000 spusťte prohlížeč Microsoft Internet Explorer 
(Microsoft IE).
Prohlížeč musí mít verzi 5.5 nebo vyšší.

Krok 2 Zadejte adresu, kterou vám poskytl správce systému. Měla by vypadat takto: 
http://<ip-address>/ma/desktop/maLogin.jsp

Krok 3 Zobrazí se okno s dotazem, zda chcete nainstalovat aplikaci Cisco IP Manager Assistant.
Krok 4 Klepněte na zaškrtávací políčko na výraz souhlasu s následujícím textem: „Vždy důvěřovat 

obsahu od společnosti Cisco Systems Inc.“ Pak klepněte na tlačítko Ano.
Zobrazí se stránka přihlášení.

Krok 5 Zadejte své uživatelské jméno a heslo (které vám sdělil správce systému) a klepněte na tlačítko 
Přihlásit.
Zobrazí se okno Konfigurace manažera. 

Krok 6 Až se po skončení práce budete chtít odhlásit, zavřete okno prohlížeče. Je-li to třeba, opakujte krok 3.

Související témata
• Přiřazení výchozího asistenta manažerovi, stránka 61
• Konfigurace cíle okamžitého odklonění pro manažera, stránka 61
• Vytvoření seznamů filtrů pro manažera, stránka 62

Pro asistenty – Přístup ke konfiguraci manažera
Asistenti mohou pro přístup do okna Konfigurace manažera použít aplikaci Assistant Console. 
Chcete-li otevřít toto okno pro určitého manažera, klepněte pravým tlačítkem myši kdekoli na řádku daného 
manažera na panelu Moji manažeři aplikace Assistant Console. V kontextové nabídce pak klepněte na příkaz 
Konfigurace.
Chcete-li otevřít toto okno pro všechny své manažery, zvolte postup Manažer > Konfigurace na panelu 
nabídek. Je-li to třeba, vyberte manažera, jehož funkce chcete konfigurovat, v rozevíracím seznamu Manažer.

Související témata
• Přiřazení výchozího asistenta manažerovi, stránka 61
• Konfigurace cíle okamžitého odklonění pro manažera, stránka 61
• Vytvoření seznamů filtrů pro manažera, stránka 62
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Přiřazení výchozího asistenta manažerovi
Jednoho z nakonfigurovaných asistentů manažera můžete označit jako výchozího asistenta.
Je-li to možné, přiřadí aplikace Cisco IPMA manažerovi jako aktivního asistenta jeho výchozího 
asistenta. Pokud výchozí asistent není přihlášen, přiřadí mu aplikace Cisco IPMA jiného asistenta 
(je-li nějaký k dispozici), který bude pracovat jako aktivní asistent. Jakmile se výchozí asistent přihlásí, 
přepne aplikace Cisco IPMA asistenty, takže se výchozí asistent stane aktivním asistentem a bude 
vyřizovat hovory.

Postup

Krok 1 V okně Konfigurace manažera klepněte na kartu Výchozí asistent (je-li to třeba). 
Zobrazí se okno Výběr výchozího asistenta.

Krok 2 V rozevírací nabídce asistentů vyberte příslušného asistenta.
Krok 3 Uložte změny.

Související témata
• Přístup ke konfiguraci manažera, stránka 59
• Konfigurace cíle okamžitého odklonění pro manažera, stránka 61
• Vytvoření seznamů filtrů pro manažera, stránka 62

Konfigurace cíle okamžitého odklonění 
pro manažera
Manažeři, kteří používají aplikaci Cisco IPMA v režimu paralelní linky, mohou pomocí funkcí Odklonit 
vše (OdklVše) a Okamžité odklonění (Odklonit) odesílat hovory asistentovi nebo na jiné telefonní číslo 
(označované jako cíl). Funkce OdklVše a Odklonit používají stejný cíl odklonění. 
Manažeři, kteří používají aplikaci Cisco IPMA v režimu sdílené linky, mohou nastavit cíl odklonění 
a potom přesměrovávat příchozí hovory pomocí softwarového tlačítka Odklonit. Obrazovka funkce 
odklonění se automaticky zobrazí po přihlášení.
Ve výchozím nastavení je cílem odklonění aktivní asistent manažera. Pomocí níže uvedeného postupu mohou 
manažeři a asistenti tento cíl změnit.

Poznámka Pokud není k dispozici žádný asistent a manažer stiskne softwarové tlačítko Odklonit, bude ve 
výchozím nastavení hovor, který by za běžných okolností byl odkloněn k asistentovi, spojen do 
hlasové schránky manažera.
Příručka uživatele aplikace Cisco IP Manager Assistant 61



 

Postup

Krok 1 V okně Konfigurace manažera klepněte na kartu Odklonění. Zobrazí se okno Konfigurace 
odklonění.

Krok 2 (Pouze v režimu paralelní linky) Vyberte možnost Číslo v adresáři nebo Asistent.
Krok 3 Pokud jste vybrali možnost Číslo v adresáři, zadejte platné telefonní číslo. Číslo musíte zadat 

úplně stejně, jako je zadáváte na telefonu.
Krok 4 Uložte změny.

Související témata
• Převzetí, odklonění a přepojení hovoru, stránka 52
• Přístup ke konfiguraci manažera, stránka 59
• Přiřazení výchozího asistenta manažerovi, stránka 61
• Vytvoření seznamů filtrů pro manažera, stránka 62

Vytvoření seznamů filtrů pro manažera
Seznamy filtrů umožňují manažerům a asistentům přizpůsobit funkci filtrování hovorů manažera. 
Ve výchozím nastavení jsou seznamy filtrů prázdné. Seznam filtrů můžete přizpůsobit přidáním čísel. 
Volbou režimu filtru můžete přepínat mezi inkluzivními a exkluzivními seznamy filtrů. 
• Inkluzivní – Hovory odpovídající číslům v seznamu inkluzivního filtru jsou odeslány manažerovi; 

ostatní hovory jsou přesměrovány aktivnímu asistentovi.
• Exkluzivní – Hovory odpovídající číslům v seznamu exkluzivního filtru jsou odeslány asistentovi; 

ostatní hovory jsou přesměrovány manažerovi.
U příchozího hovoru aplikace Cisco IPMA porovnává ID volajícího s telefonními čísly v aktivním 
seznamu filtrů. 
Pokud například do seznamu inkluzivního filtru manažera přidáte telefonní číslo 54321 a je aktivováno 
inkluzivní filtrování, každý příchozí hovor z čísla 54321 na telefon manažera v kanceláři bude směrován 
manažerovi (nikoli asistentovi).
Anebo pokud do seznamu exkluzivního filtru manažera přidáte číslo 54xxx a je aktivováno exkluzivní 
filtrování, budou všechny příchozí hovory z telefonních linek s pětimístným číslem, které začíná na 54, 
směrovány asistentovi (a ne manažerovi).
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Poznámka V jakýkoli okamžik může být aktivní pouze jeden režim filtru (inkluzivní nebo exkluzivní). 
Manažeři mohou přepínat mezi oběma režimy filtru v nabídce Cisco IPMA na telefonu. 
Asistenti mohou za manažera přepínat mezi režimy filtrování v aplikaci Assistant Console.

Seznamy filtrů mohou obsahovat následující zástupné znaky: 
• x – Znakem x můžete kdekoli ve filtru nahradit jedinou číslici. Například zápis „123x5“ představuje 

pětimístná telefonní čísla, jejichž čtvrtá číslice může být 0 až 9. Můžete použít malé i velké písmeno X.
• * – Hvězdičkou (*) můžete nahradit několik číslic na začátku nebo na konci filtru. Například výraz 5* 

představuje pětimístná telefonní čísla jakékoli délky, která začínají číslicí 5.
Kromě zástupných znaků mohou seznamy filtrů obsahovat pomlčky (-), tečky (.) a mezery.

Tip Seznamy filtrů mohou být prázdné. Ve výchozím nastavení je filtr aktivován a seznam inkluzivních 
filtrů je prázdný. To znamená, že všechny příchozí hovory manažera jsou přesměrovány na asistenta.

Manažeři – Seznamy filtrů můžete aktivovat na telefonu v nabídce Cisco IPMA. Stisknutím tlačítka 1 filtr 
zapnete nebo vypnete, stisknutím tlačítka 2 můžete přepínat mezi režimy inkluzivního a exkluzivního filtru.
Seznamy filtrů mohou manažeři a asistenti vytvářet pomocí níže uvedeného postupu.

Postup

Krok 1 V okně Konfigurace manažera klepněte na kartu Inkluzivní nebo Exkluzivní. Zobrazí se příslušné 
okno konfigurace.

Krok 2 V poli Filtr zadejte částečné nebo celé telefonní číslo. 
Pokud potřebujete nápovědu, klepněte na odkaz Další informace. Tím zobrazíte ukázkové filtry.

Krok 3 Filtry můžete přidávat, nahrazovat nebo vymazat. 
• Chcete-li přidat nový filtr, zadejte jej v poli Filtr a klepněte na tlačítko přidat.

Nový filtr se zobrazí v seznamu filtrů. 
• Chcete-li nahradit existující filtr novým filtrem, vyberte v seznamu filtrů existující filtr, který 

chcete upravit. Podle potřeby jej v poli Filtr změňte a klepněte na tlačítko nahradit.
Upravený filtr se zobrazí v seznamu filtrů. 
• Chcete-li nějaký filtr vymazat, vyberte jej v seznamu filtrů a klepněte na tlačítko vymazat.

Vymazaný filtr bude odstraněn ze seznamu filtrů. 
Krok 4 Uložte změny.
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Tip
• Je-li zároveň aktivováno filtrování hovorů i funkce Odklonit vše (OdklVše), použije aplikace 

Cisco IPMA při příchozím hovoru nejprve filtrování hovorů. Filtrování přesměruje hovor na váš telefon 
nebo telefon asistenta (v závislosti na nastaveném filtru). Potom aplikace Cisco IPMA použije předání 
všech hovorů pro hovory, které vám byly přesměrovány filtrováním. Funkce OdklVše přesměruje tyto 
hovory na zvolený cíl odklonění.

• Ikona kolečka ve stavovém okně aplikace Cisco IPMA označuje, zda je filtrování zapnuto či vypnuto. 
Je-li filtrování zapnuto, zobrazí se kolečko vyplněné mřížkou, pokud je filtrování vypnuto, zobrazí se 
prázdné kolečko. 

Související témata
• Používání filtrování hovorů, stránka 55
• Přístup ke konfiguraci manažera, stránka 59
• Přiřazení výchozího asistenta manažerovi, stránka 61
• Konfigurace cíle okamžitého odklonění pro manažera, stránka 61
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výchozí 61

C

Cisco IPMA, definice 5
cíl odklonění, konfigurace

asistenti 28
manažeři 61

Console
volání z aplikace 23

D

dokumentace
k IP telefonu Cisco vii
uspořádání vi

E

exkluzivní filtr
definice 55

F

filtrování
popis 55
seznamy pro 62
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filtrování hovorů
popis 55
režimy 62
s funkcí Odklonit vše 64
seznamy pro 62

funkce Nerušit 46, 58
funkce přenesení do popředí 16

H

hlasitý telefon
použití na telefonu (manažeři) 45, 57
použití pomocí aplikace Assistant Console 19

hlasová schránka
odeslání hovoru do (asistenti) 30
odeslání hovoru do (manažeři) 45, 55

hovory
zobrazení 12

CH

charakteristické zvonění 42

I

ikony na telefonu
filtrování (manažeři) 57
nastavení funkcí (manažeři) 50
Nerušit (manažeři) 46, 58
Odklonit vše (manažeři) 54

inkluzivní filtr
definice 55

IP telefon Cisco
asistenti 31
paralelní linka (manažeři) 47
sdílená linka (manažeři) 43
softwarová tlačítka na (asistenti) 31
softwarová tlačítka na (manažeři) 44, 52
stavové okno na (manažeři) 49

K

klávesnice, ovládání konzoly pomocí 18
klávesové zkratky 20
konferenční hovory, uskutečňování 27

L

linky manažera
na panelu Moje hovory 12
na panelu Moji manažeři 13

M

manažeři
konfigurace funkcí pro 59
sledování 13
stav funkcí pro 13
stav online 13

myš
ovládání aplikace Assistant Console pomocí 18
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N

nastavení
správce 17

nápověda, používání vii

O

odhlášení, asistenti 7
odklonění hovoru

asistenti 28
manažeři 44, 53

Odklonit vše
s filtrováním hovorů 64

okno Konfigurace manažera
používání 59

P

panel Adresář 16
panel Moje hovory 12
panel Moji manažeři 13
panel nabídek

v aplikaci Assistant Console 8
paralelní linka

použití telefonu manažera 47
používání aplikace Cisco IPMA v režimu 

paralelní linky 2
stavové okno na telefonu manažera 3

paralelní linky manažera 12
programovatelná tlačítka 15
přepojení hovoru 26
přepojení naslepo 26

provedení 26

přesměrování všech hovorů 54
převzetí hovoru 53
přidržení hovoru 25

přidržení hovoru 25
vyzvednutí přidrženého hovoru 25

přihlášení, asistenti 6
přijetí hovoru 24

S

sdílená linka
použití telefonu manažera 43
používání aplikace Cisco IPMA v režimu 

sdílené linky 1
stavové okno na telefonu manažera 3

server
nastavení 17
připojení k 16

seznamy exkluzivních filtrů
vytvoření 62

seznamy inkluzivních filtrů
vytvoření 62

Sled. asistenta
manažeři 49
použití softwarového tlačítka Převzít s 53

softwarová tlačítka
manažeři 44, 52

softwarové tlačítko Nerušit 46, 58
softwarové tlačítko Odklonit

cíl manažera pro 61
manažeři 44, 53
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softwarové tlačítko Převzít, manažeři 53
softwarové tlačítko Schránka

manažeři 45, 55
stav offline

sledování 16
stav připojení

sledování 16
změna 7

stav řízení hovorů
sledování 16

stavové okno
manažeři 49

stavový řádek
používání 16

T

tlačítka
identifikace 9

tlačítka pro řízení hovorů 9
definice 9

tlačítko Konzultované přepojení 26
tlačítko Odklonit

používání 28
tlačítko Offline 7
tlačítko Okamžité odklonění

konfigurace 28
tlačítko Okamžité odklonění (asistenti)

používání 28
tlačítko Pokračovat 25
tlačítko Přepojit 26
tlačítko Přepojit do hlasové schránky 30
tlačítko Přidržet 25

tlačítko Přijmout 24
tlačítko Zavěsit 24

U

ukončení hovoru 24
ukončení přidržení 25

V

volání čísla 23
výběr asistenta

principy 48
výchozí asistent

přiřazení 61
vyřizování hovorů

pomocí aplikace Assistant Console 23
pomocí tlačítek pro řízení hovorů 9
z telefonu asistenta 31
z telefonu manažera 44, 52

Z

zahájení hovoru 23
zavěšení 24
zástupné znaky

v seznamech filtrů 62
ztlumení telefonu 46, 58
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