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SPECIFIKACIJE IN INFORMACIJE V ZVEZI Z IZDELKI V TEM PRIROČNIKU SE LAHKO SPREMENIJO BREZ OBVESTILA. VSE IZJAVE, 
INFORMACIJE IN PRIPOROČILA V TEM PRIROČNIKU SO TOČNE, A SO BREZ KAKRŠNE KOLI GARANCIJE, IZRECNE ALI 
POSREDNE. UPORABNIKI MORAJO PREVZETI POPOLNO ODGOVORNOST ZA UPORABO KATEREGA KOLI IZDELKA.

LICENCA PROGRAMSKE OPREME IN OMEJENA GARANCIJA IZDELKOV STA PRILOŽENI V INFORMACIJSKEM PAKETU, SKUPAJ 
Z IZDELKOM, IN STA S TEM SKLICEM VKLJUČENI V TA DOKUMENT. ČE LICENCE PROGRAMSKE OPREME ALI OMEJENE 
GARANCIJE NE MORETE NAJTI, SE ZA KOPIJO OBRNITE NA LOKALNEGA PREDSTAVNIKA.

Ciscova implementacija stiskanja glav TCP je prilagoditev programa, razvitega na univerzi Berkeley v Kaliforniji (UCB), v okviru različice 
operacijskega sistema UNIX v javni lasti. Vse pravice pridržane. Copyright © 1981, Regents of the University of California. 

NE GLEDE NA KATERO KOLI DRUGO GARANCIJO SO VSI DOKUMENTI IN PROGRAMSKA OPREMA TEH DOBAVITELJEV 
DOBAVLJENI, »KOT SO«, BREZ POMANJKLJIVOSTI. CISCO IN ZGORAJ OMENJENI DOBAVITELJI ZANIKAJO VSE GARANCIJE, 
IZRECNE ALI POSREDNE, VKLJUČNO, BREZ OMEJITVE, Z GARANCIJAMI, VEZANIMI NA MOŽNOST PRODAJE, USTREZNOSTI ZA 
DOLOČEN NAMEN IN BREZ KRŠENJA DRUGIH PRAVIC, KOT IZHAJA IZ NAČINA RAVNANJA, UPORABE, ALI TRŽNE PRAKSE.

CISCO ALI NJEGOVI DOBAVITELJI V NOBENEM PRIMERU NISO ODGOVORNI ZA KAKRŠNO KOLI NEPOSREDNO, POSEBNO, 
POSLEDIČNO ALI NAKLJUČNO ŠKODO, BREZ OMEJITVE, IZGUBO DOHODKA ALI IZGUBO PODATKOV, KI BI NASTALA ZARADI 
UPORABE ALI NEZMOŽNOSTI UPORABE TEGA PRIROČNIKA, TUDI ČE JE BILO PODJETJU CISCO ALI NJEGOVIM DOBAVITELJEV 
SVETOVANO, DA OBSTAJA MOŽNOST ŠKODE TAKE VRSTE.

CCSP, CCVP, logotip Cisco Square Bridge, Follow Me Browsing in StackWise so blagovne znamke podjetja Cisco Systems, Inc.; storitve Changing 
the Way We Work, Live, Play, and Learn ter iQuick Study so blagovne znamke storitev podjetja Cisco Systems, Inc.; Access Registrar, Aironet, 
BPX, Catalyst, CCDA, CCDP, CCIE, CCIP, CCNA, CCNP, Cisco, logotip Cisco Certified Internetwork Expert, Cisco IOS, Cisco Press, Cisco 
Systems, Cisco Systems Capital, logotip Cisco Systems, Cisco Unity, Enterprise/Solver, EtherChannel, EtherFast, EtherSwitch, Fast Step, 
FormShare, GigaDrive, GigaStack, HomeLink, Internet Quotient, IOS, IP/TV, iQ Expertise, logotip iQ, iQ Net Readiness Scorecard, LightStream, 
Linksys, MeetingPlace, MGX, logotip Networkers, Networking Academy, Network Registrar, Packet, PIX, Post-Routing, Pre-Routing, ProConnect, 
RateMUX, ScriptShare, SlideCast, SMARTnet, The Fastest Way to Increase Your Internet Quotient in TransPath so registrirane blagovne znamke 
podjetja Cisco Systems, Inc. in/ali njegovih podružnic v Združenih državah Amerike in nekaterih drugih državah. 

Vse ostale blagovne znamke, omenjene v tem dokumentu ali na tej spletni strani, pripadajo njihovim lastnikom. Uporaba besede partner ne pomeni 
partnerstva med podjetjem Cisco in katerim koli drugim podjetjem. (0601R)
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Predgovor

V tem predgovoru je opisano, komu so namenjeni ta priročnik in dogovori v dokumentaciji.
Predgovor zajema naslednje teme:
• Pregled, stran v
• Organizacija, stran vi
• Kako uporabljati spletno pomoč, stran vii
• Sorodna dokumentacija, stran vii
• Povratne informacije o dokumentaciji, stran ix
• Pridobivanje tehnične pomoči, stran x

Pregled
Cisco IP Manager Assistant (Cisco IPMA) je funkcija, ki spodbuja funkcionalnost telefonskega sistema in 
oskrbnikom ter pomočnikom omogoča učinkovitejše skupno delo. Uporabniški priročnik za Cisco IP Manager 
Assistant vsebuje navodila in primere, ki vam pomagajo pri uporabi funkcije Cisco IPMA.
Ta priročnik je namenjen vsem uporabnikom Cisco IPMA. Uporabniki so oskrbniki in pomočniki. 

Oskrbniki
Oskrbnik Cisco IPMA je uporabnik, katerega dohodni klici se prestrežejo in preusmerijo k pomočniku. 
Vsak oskrbnik ima vsaj enega pomočnika.
Oskrbniki lahko uporabljajo funkcijo Cisco IPMA neposredno na Cisco IP-telefonih. Oskrbniki lahko 
konfigurirajo to funkcijo v oknu »Konfiguracija oskrbnika« ali pa prosijo pomočnike, da zanje konfigurirajo 
te nastavitve.
Za podrobnosti si oglejte »Kako konfigurirati oskrbnikove funkcije« na strani 59.

Pomočniki
Pomočnik Cisco IPMA je uporabnik, ki upravlja klice v imenu oskrbnika. 
Cisco IPMA glede na način nastavitev in uporabe funkcije samodejno ali ročno prestreže dohodne klice, ki so 
bili prvotno namenjeni oskrbnikom, in jih preusmeri na drug cilj, ki je lahko pomočnik oskrbnika. Pomočnik 
lahko prevzame, prenese, preusmeri in drugače upravlja s klici, ki jih Cisco IPMA preusmeri v njegov telefon.
Uporabniški priročnik za storitev Cisco IPMA v



 

En pomočnik lahko podpira do 33 oskrbnikov.
Pomočniki lahko dostopajo do več funkcij storitve Cisco IPMA prek računalnika in aplikacije Assistant 
Console. Z aplikacijo Assistant Console lahko pomočniki: 
• Kličete, prevzemate, preusmerjate in prekinjate klice, jih uvrščate na čakanje ali pridružujete 

v konferenčni klic.
• Nadzirate klicne dejavnosti oskrbnika in stanje funkcij. 
• Omogočite ali onemogočite funkcije oskrbnika.
• Konfigurirate funkcije oskrbnika.

Organizacija
Tabela 1 prikazuje pregled organizacije tega priročnika.

Tabela 1 Organizacija uporabniškega priročnika za storitev Cisco IPMA

Del besedila Opis
Poglavje 1, »Uvod v storitev Cisco IPMA« Opisuje storitev Cisco IPMA v načinu skupne linije, 

Cisco IPMA v načinu nadomestne linije in napotke 
za prepoznavanje, kateri način Cisco IPMA 
uporabljate.

Poglavje 2, »Uvod v aplikacijo IPMA 
Assistant Console«

Pomočnikom ponuja celovit pregled aplikacije 
Assistant Console.

Poglavje 3, »Kako poteka upravljanje klicev z 
aplikacijo Assistant Console«

Pomočnikom ponuja navodila za uporabo aplikacije 
Assistant Console, ki temeljijo na dejanjih, za 
upravljanje in nadziranje klicev ter funkcij za 
enega do pet oskrbnikov. 

Poglavje 4, »Za Pomočnike – kako uporabljati 
Cisco IPMA v vašem telefonu«

Opisuje uporabo posebnega zvonjenja, dinamičnih 
tipk in notranjega klica na Ciscovem IP-telefonu 
pomočnika.

Poglavje 5, »Za oskrbnike – uporaba telefona s 
Cisco IPMA v načinu skupne linije«

Opisuje uporabo storitve Cisco IPMA v načinu 
skupne linije.

Poglavje 6, »Za oskrbnike – uporaba telefona s 
Cisco IPMA v načinu nadomestne linije«

Opisuje uporabo menija Cisco IPMA, dinamičnih 
tipk in okna stanja na Ciscovem IP-telefonu 
oskrbnika za upravljanje klicev in nadziranje klicne 
dejavnosti pomočnika na nadomestni liniji.

Poglavje 7, »Kako konfigurirati oskrbnikove 
funkcije«

Opisuje način prilagajanja funkcij oskrbnika 
v oknu »Konfiguracija oskrbnika« za oskrbnike 
in pomočnike.
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Predgovor
 

Kako uporabljati spletno pomoč
Sistem spletne pomoči za Cisco IPMA ponuja pomoč za dejanja in kontekstno občutljivo pomoč v večini oken 
uporabniškega vmesnika Cisco IPMA.
Za dostop do spletne pomoči kliknite gumb ? ali v menijski vrstici, ki je v zgornjem delu konzole, kliknite Pomoč.
Ko ste odprli okno s pomočjo, v orodni vrstici kliknite Išči, če želite iskati ključne besede po celotnem 
Uporabniškem priročniku Cisco IP Manager Assistant. Če želite dokument natisniti, kliknite Poglej PDF. 

Opomba Z nekaterimi različicami spletne pomoči funkcija iskanja morda ne bo delovala. 

Za ogled kopij PDF tega dokumenta morate imeti nameščen program Adobe Acrobat 
(kot samostojno aplikacijo ali kot vtičnik za brskalnik).

Sorodna dokumentacija
Za nadaljnje informacije si oglejte naslednjo dokumentacijo:
• Cisco IP Manager Assistant Quick Reference for Managers – ta kartica vsebuje osnovna navodila za 

oskrbnike Cisco IPMA. Oglejte si 
http://www.cisco.com/univercd/cc/td/doc/product/voice/c_ipphon/index.htm.

• At a Glance Cisco IP Phone 7960 and 7940 Series – ta knjižica vsebuje osnovne informacije o namestitvi 
in funkcijah ter je priložena vsakemu telefonu.

• Uporabniški priročnik za Ciscova IP-telefona serije 7960 in 7940 – ta priročnik vsebuje popolne informacije 
za uporabnika. Oglejte si http://www.cisco.com/univercd/cc/td/doc/product/voice/c_ipphon/index.htm.

• Hitri pregled za Ciscova IP-telefona serije 7960 in 7940 – ta kartica vsebuje osnovna navodila. 
Oglejte si http://www.cisco.com/univercd/cc/td/doc/product/voice/c_ipphon/index.htm.

• Cisco IP Phone Expansion Module 7914 Quick Start Guide – ta priročnik vsebuje informacije 
o namestitvi in funkcijah ter je priložen vsakemu razširitvenemu modulu za Ciscov IP-telefon 7914.

Pridobivanje dokumentacije
Ciscova dokumentacija in dodatna literatura sta na voljo na Cisco.com. Cisco prav tako zagotavlja več 
načinov za pridobivanje tehnične pomoči in drugih tehničnih virov. V teh delih so pojasnjeni načini za 
pridobitev tehničnih informacij od podjetja Cisco Systems.
Uporabniški priročnik za storitev Cisco IPMA vii
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Cisco.com
Na tem URL-ju lahko dostopite do najnovejše Ciscove dokumentacije:
http://www.cisco.com/techsupport.
Dostop do Ciscovega spletnega mesta imate na tem URL-ju:
http://www.cisco.com.
Dostop do Ciscovega mednarodnega spletnega mesta imate na tem URL-ju:
http://www.cisco.com/public/countries_languages.shtml.

DVD z dokumentacijo proizvajalca
Ciscova dokumentacija in dodatna literatura sta na voljo v paketu na DVD-ju z dokumentacijo proizvajalca, 
ki ste ga mogoče dobili z izdelkom. DVD z dokumentacijo proizvajalca se redno posodablja in je mogoče 
novejši od tiskane dokumentacije.
DVD z dokumentacijo proizvajalca je celovita knjižnica tehnične dokumentacije izdelka na prenosnem 
mediju. DVD vam omogoča dostop do več različic namestitve strojne in programske opreme, konfiguracije 
ter priročnika z ukazi za Ciscove izdelke. Omogoča tudi ogledovanje tehnične dokumentacije v obliki HTML. 
Z DVD-jem imate dostop do enake dokumentacije kot je na Ciscovem spletnem mestu, pri tem pa ne 
potrebujete povezave z internetom. Določeni izdelki imajo na voljo tudi dokumentacijo v različici .pdf.
DVD z dokumentacijo proizvajalca je na voljo kot posamezna enota ali kot naročilo. Registrirani uporabniki 
mesta Cisco.com (neposredne Ciscove stranke) lahko DVD z dokumentacijo izdelka (številka izdelka 
DOC-DOCDVD=) naročijo na mestu Cisco Marketplace na tem URL-ju:
http://www.cisco.com/go/marketplace/.

Naročanje dokumentacije
S 30. junijem 2005 lahko registrirani uporabniki mesta Cisco.com naročijo Ciscovo dokumentacijo v trgovini 
z dokumentacijo izdelka (Product Documentation Store) na mestu Cisco Marketplace na tem URL-ju:
http://www.cisco.com/go/marketplace/.
Neregistrirani uporabniki mesta Cisco.com lahko tehnično dokumentacijo naročijo med 8.00 in 17.00 
(od 0800 do 1700) po pacifiškem času po telefonu +1 866 463-3487 v ZDA in Kanadi, drugje pa na telefonu 
+1 408 519-5055. Dokumentacijo lahko naročite tudi prek e-pošte tech-doc-store-mkpl@external.cisco.com 
ali po telefaksu +1 408 519-5001 v ZDA in Kanadi, drugje pa na številki +1 408 519-5001.
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Povratne informacije o dokumentaciji
Ciscovo tehnično dokumentacijo lahko ocenite in povratno informacijo pošljete tako, da izpolnite spletni 
obrazec za povratno informacijo, ki je prikazan s tehničnimi dokumenti na mestu Cisco.com.
Pripombe v zvezi s Ciscovo dokumentacijo lahko pošljete na bug-doc@cisco.com.
Pripombe lahko posredujete tudi na kartici, namenjeni za pošiljanje pripomb (če je na voljo), ki jo najdete 
za naslovnico tega priročnika, ali pa pripombe pošljite na naslov:
Cisco Systems
Za: Naročanje dokumentacije
170 West Tasman Drive
San Jose, CA 95134-9883
Vaše pripombe so dobrodošle.

Pregled izdelka Cisco Product Security
Ta izdelek vsebuje kriptografske funkcije in je predmet zakonov ZDA in lokalnih zakonov, ki obravnavajo 
uvoz, izvoz, prenos in uporabo. Dostava Ciscovih kriptografskih izdelkov ne pomeni, da lahko tretja oseba 
uvaža, izvaža, distribuira ali uporablja šifriranje. Uvozniki, izvozniki, distributerji in uporabniki so odgovorni 
za ravnanje v skladu z zakoni ZDA in lokalnimi zakoni. Z uporabo tega izdelka se strinjate, da boste ravnali 
v skladu z ustreznimi zakoni in predpisi. Če zakonov ZDA in lokalnih zakonov ne morete upoštevati, 
ta izdelek takoj vrnite. 
Povzetek zakonov ZDA, ki obravnavajo Ciscove kriptografske izdelke, lahko najdete na: 
http://www.cisco.com/wwl/export/crypto/tool/stqrg.html.
Če potrebujete nadaljnjo pomoč, nam pošljite e-pošto na naslov:
export@cisco.com.
Cisco ponuja brezplačen spletni portal o pravilniku varnostnih težav na tem URL-ju:
http://www.cisco.com/en/US/products/products_security_vulnerability_policy.html.
Na tem mestu lahko izvedete naslednja opravila:
• Sporočite varnostno ranljivost v Ciscovih izdelkih.
• Pridobite pomoč pri varnostnih nesrečah, ki vključujejo Ciscove izdelke.
• Se registrirate in od Cisca prejemate informacije o varnosti.

Trenutni seznam varnostnih nasvetov in obvestil za Ciscove izdelke je na voljo na tem URL-ju:
http://www.cisco.com/go/psirt.
Če želite videti nasvete in obvestila, ko se posodabljajo v realnem času, si lahko ogledate podatke PSIRT RSS 
(Product Security Incident Response Team Really Simple Syndication) na tem URL-ju:
http://www.cisco.com/en/US/products/products_psirt_rss_feed.html.
Uporabniški priročnik za storitev Cisco IPMA ix
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Sporočanje varnostnih težav v Ciscovih izdelkih
Ciscovo načelo je, da dobavlja varne izdelke. Preden damo izdelke v prodajo, jih v podjetju preizkusimo in si 
prizadevamo, da hitro popravimo vse težave. Če mislite, da ste mogoče zaznali težavo v Ciscovem izdelku, 
se obrnite na PSIRT:
• Nujni primeri – security-alert@cisco.com.

Nujni primer je lahko stanje, v katerem je sistem aktivno napaden, ali stanje, za katerega je treba javiti 
stroge in nujne varnostne težave. Vsa druga stanja se obravnavajo kot nenujna.

• Nenujni primeri – psirt@cisco.com.
Pri nujnem primeru lahko PSIRT tudi pokličete po telefonu:
• +1 877 228-7302
• +1 408 525-6532

Namig Spodbujamo vas, da za šifriranje katerih koli občutljivih informacij, ki jih pošiljate Ciscu, 
uporabite PGP (Pretty Good Privacy) ali združljiv izdelek. PSIRT lahko deluje iz šifriranih 
informacij, ki so združljive s PGP različice 2.x do 8.x. 

Nikoli ne uporabljajte preklicanega ali pretečenega šifrirnega ključa. Pravilen javni ključ za uporabo 
v skladu z PSIRT je tisti, ki je povezan v delu besedila »Povzetek pogodbe« na strani »Pravilnik 
varnostnih težav« na tem URL-ju:

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

Povezava na tej strani ima trenutni ID ključa PGP-ja v uporabi.

Pridobivanje tehnične pomoči
Ciscova tehnična podpora ponuja 24-urno visokokakovostno tehnično pomoč. Spletno mesto za Ciscovo 
tehnično podporo in dokumentacijo na Cisco.com vsebuje izčrpne vire spletne podpore. Če imate poteg tega 
veljavno Ciscovo servisno pogodbo, so vam strokovnjaki v Ciscovem centru za tehnično pomoč (TAC) na voljo 
tudi za telefonsko podporo. Če veljavne Ciscove servisne pogodbe nimate, se obrnite na prodajalca izdelka.
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Ciscove spletne strani za tehnično podporo in 
dokumentacijo
Ciscove spletne strani za tehnično podporo in dokumentacijo vsebujejo spletne dokumente in orodja za 
odpravljanje težav ter reševanje tehničnih težav, povezanih s Ciscovimi izdelki in tehnologijo. Spletno mesto 
je na voljo 24 ur na dan na tem URL-ju:
http://www.cisco.com/techsupport.
Za dostop do orodij na Ciscovi spletni strani za tehnično podporo in dokumentacijo potrebujete uporabniško 
ime in geslo za Cisco.com. Če imate veljavno servisno pogodbo, vendar še nimate uporabniškega imena in 
gesla, se lahko registrirate na tem URL-ju:
http://tools.cisco.com/RPF/register/register.do.

Opomba Za iskanje serijske številke izdelka uporabite orodje CPI (Cisco Product Identification), preden 
pošljete spletno ali telefonsko zahtevo za storitev. Do orodja CPI lahko pridete s Ciscove spletne 
strani za tehnično podporo in dokumentacijo tako, da kliknete povezavo Tools & Resources 
(Orodja in viri) pod »Documentation & Tools« (Dokumentacija in orodja). Izberite Cisco 
Product Identification Tool (Orodje CPI) s spustnega seznama z abecednim kazalom ali kliknite 
povezavo Cisco Product Identification Tool (Orodje CPI) pod »Alerts & RMAs« (Opozorila in 
RMA-ji). Orodje CPI ponuja tri možnosti iskanja: po ID-ju izdelka ali imenu modela; po drevesni 
strukturi ali (za določene izdelke) po kopiranju in lepljenju rezultata ukaza show. Rezultati 
iskanja prikažejo ilustracijo izdelka, pri čemer je mesto oznake serijske številke označeno. Pred 
storitvenim klicem na izdelku poiščite oznako s serijsko številko in si zabeležite informacije.

Posredovanje zahteve za storitev
Najhitreje lahko odprete zahteve S3 in S4 prek spletnega orodja TAC za zahtevo storitve. (Zahteve za storitve 
S3 in S4 so tiste, pri katerih ima vaše omrežje najmanj težav ali pri katerih potrebujete informacije o izdelkih.) 
Ko opišete položaj, orodje za zahtevo storitve TAC predlaga priporočeno rešitev. Če težave ni mogoče rešiti 
z uporabo priporočenih virov, bo zahteva dodeljena Ciscovemu strokovnjaku. Orodje za zahtevo storitve TAC 
najdete na tem URL-ju:
http://www.cisco.com/techsupport/servicerequest.
Za zahteve S1 ali S2 ali če nimate dostopa do interneta, pokličite Ciscov center TAC. (Zahteve za storitve S1 
ali S2 so tiste, pri katerih vaše omrežje ne deluje ali pa je njegova zmogljivost močno omejena.) Ciscovim 
strokovnjakom so zahteve S1 in S2 dodeljene takoj, da vam lahko pomagajo pri nemotenem poslovanju.
Za odpiranje zahteve prek telefona pokličite eno od naslednjih številk:
Pacifiška Azija +61 2 8446 7411 (Avstralija: +1 800 805 227)
Evropa, Bližnji vzhod in Afrika: +32 2 704 55 55
ZDA: +1 800 553-2447
Popoln seznam kontaktnih podatkov za Ciscove centre TAC najdete na naslednjem URL-ju:
http://www.cisco.com/techsupport/contacts.
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Opredelitve stopenj resnosti zahtev za storitev
Da se zagotovi posredovanje zahtev v standardni obliki, je Cisco opredelil stopnje resnosti.
Stopnja resnosti 1 (S1) – omrežje ne deluje ali pa kritično vpliva na vaše poslovanje. Vi in Cisco boste vložili 
vse potrebne vire, neprekinjeno, da rešite položaj. 
Stopnja resnosti 2 (S2) – delovanje omrežja je resno degradirano ali pa neustrezno delovanje Ciscovih 
izdelkov negativno vpliva na velik del vašega poslovanja. Vi in Cisco boste v običajnem delovnem času 
uporabili vsa sredstva, da rešite položaj.
Stopnja resnosti 3 (S3) – operativna zmogljivost omrežja je poslabšana, vendar večina poslovnih dejavnosti kjub 
temu deluje. Vi in Cisco boste vložili vire, v običajnem delovnem času, da storitve vrnete na ustrezno raven.
Stopnja resnosti 4 (S4) – zahtevate informacije ali pomoč v zvezi z zmožnostmi Ciscovih proizvodov, 
namestitvijo ali konfiguracijo. To ne vpliva na vaše poslovanje ali nanj vpliva v majhnem obsegu.

Pridobivanje dodatnih publikacij in informacij
Informacije o Ciscovih proizvodih, tehnologijah in omrežnih rešitvah so na voljo v različnih spletnih in 
tiskanih virih.
• Cisco Marketplace ponuja različne Ciscove knjige, referenčne vodiče, dokumentacijo in izdelke 

s Ciscovim logotipom. Cisco Marketplace, trgovino podjetja, obiščite na tem URL-ju:
http://www.cisco.com/go/marketplace/.

• Cisco Press objavlja veliko število člankov s področja omrežja, izobraževanja in podeljevanja 
certifikatov. Te publikacije so koristne tako za nove kot za izkušene uporabnike. Za aktualne naslove, 
ki jih vsebuje Cisco Press, in druge informacije pojdite na ta URL:
http://www.ciscopress.com.

• Revija Packet je namenjena uporabnikom tehničnih izdelkov Cisco Systems za povečanje vlaganj 
v internet in omrežja. Vsako četrtletje Packet prinaša novice o najnovejših industrijskih trendih, 
tehnoloških dosežkih ter Ciscovih izdelkih in rešitvah, uporabi omrežja ter nasvete za odpravljanje težav, 
primere konfiguracije, študije primerov uporabnikov, informacije o certificiranju in izobraževanju ter 
povezave do številnih podrobnih elektronskih virov. Dostop do revije Packet imate na tem URL-ju:
http://www.cisco.com/packet.

• iQ Magazine je četrtletna izdaja podjetja Cisco Systems, katere cilj je pomagati podjetjem v razvoju pri 
uporabi tehnologij za povečanje dohodka, poenostavljanju poslovanja in širjenju storitev. Publikacija 
prepoznava izzive, s katerimi se soočajo ta podjetja, in tehnologije, s katerimi si lahko pomagajo, 
z uporabo študij resničnih primerov in poslovnih strategij, ki bralcem pomagajo pri razumnih odločitvah 
v zvezi z vlaganjem v tehnologijo. Dostop do revije iQ Magazine imate na tem URL-ju:
http://www.cisco.com/go/iqmagazine.
ali pa si oglejte elektronsko različico na tem URL-ju:
http://ciscoiq.texterity.com/ciscoiq/sample/.
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• Internet Protocol Journal je trimesečni časopis, ki ga objavlja Cisco Systems, namenjen pa je 
strokovnjakom s področja načrtovanja, razvoja in upravljanja javnih ter zasebnih internetnih in 
intranetnih omrežij. Dostop do časopisa Internet Protocol Journal imate na tem URL-ju:
http://www.cisco.com/ipj.

• Omrežne izdelke, ki jih ponuja Cisco Systems, in storitve za podporo strankam lahko dobite na tem URL-ju:
http://www.cisco.com/en/US/learning/index.html.

• Networking Professionals Connection (Povezava omrežnih strokovnjakov) je interaktivno spletno mesto za 
omrežne strokovnjake, kjer je mogoče s Ciscovimi in drugimi omrežnimi strokovnjaki izmenjati vprašanja, 
predloge in informacije o omrežnih izdelkih in tehnologijah. Pridružite se razpravi na tem URL-ju:
http://www.cisco.com/discuss/networking.

• Cisco omogoča tudi izobraževanje s področja omrežij na svetovni ravni. Trenutne ponudbe so na voljo 
na tem URL-ju:
http://www.cisco.com/en/US/learning/index.html.

Dogovori v dokumentih
V temu dokumentu se uporabljajo naslednji dogovori:

Dogovor Opis
pisava boldface Ukazi in ključne besede so v pisavi boldface.

ležeča pisava Argumenti, za katere določite vrednosti, so v ležeči pisavi.

[ ] Elementi v oglatih oklepajih so izbirni.

{ x | y | z } Nadomestne ključne besede so zbrane v zavitih oklepajih in ločene 
s poševnimi črtami.

[ x | y | z ] Izbirne nadomestne ključne besede so zbrane v oglatih oklepajih in ločene 
s poševnimi črtami.

niz Nabor znakov, ki ni v narekovajih. Okoli nizov ne uporabljajte narekovajev, 
sicer jih bo niz vključeval.

pisava screen Terminalne seje in informacije, ki jih prikazuje sistem, so v pisavi screen.

pisava boldface screen Informacije, ki jih morate vnesti, so v pisavi boldface screen.

pisava italic screen Argumenti, za katere določite vrednosti, so v pisavi italic screen.

^ Simbol »^« predstavlja tipko z oznako »Control«. Primer: kombinacija tipke 
»^D« na zaslonu pomeni, da morate držati tipko »Control« in pritisniti tipko 
»D«.

< > Nenatisljivi znaki, npr. gesla, so v kotnih oklepajih.
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Opomba Pomeni pomni. V opombah so namigi za pomoč ali sklicevanje na material, ki ga v tem priročniku ni.

Pozor Pomeni bodite previdni. V tej situaciji lahko naredite nekaj, kar bi povzročilo poškodbo opreme 
ali izgubo podatkov.

V opozorilih se uporabljajo naslednji dogovori:

Opozorilo POMEMBNA VARNOSTNA NAVODILA

Ta opozorilni simbol pomeni nevarnost. Ste v položaju, ki lahko povzroči telesno 
poškodbo. Preden začnete delo s katero koli opremo, se morate zavedati nevarnosti 
v zvezi z električnim tokom in biti seznanjeni s standardnimi postopki za 
preprečevanje nesreč. S številko izjave, ki je na koncu posameznega opozorila, 
poiščite njen prevod v prevedenih varnostnih opozorilih, ki so priložena tej napravi. 
Izjava 1071

SHRANITE TA NAVODILA
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Uvod v storitev Cisco IPMA

Ciscov IP Manager Assistant (Cisco IPMA) skrbi za zagotavljanje zmožnosti menjavanja klicev in ostalih 
lastnosti, ki pomagajo vodjem in pomočnikom do učinkovitejše uporabe telefona.
To poglavje vsebuje naslednje dele:
• Opis načina skupne linije in načina nadomestne linije, stran 1
• Kako preverite način storitve Cisco IPMA na telefonu oskrbnika, stran 3
• Kako preverite način storitve Cisco IPMA v aplikaciji Assistant Console, stran 4

Opis načina skupne linije in načina 
nadomestne linije
Storitev Cisco IPMA deluje v dveh načinih, in sicer v načinu skupne ali nadomestne linije. Nabor razpoložljivih 
funkcij je odvisen od načina, ki ga je izbral skrbnik sistema pri konfiguraciji storitve Cisco IPMA. 
Ta del besedila vsebuje naslednje dele:
• Uporaba storitve Cisco IPMA v načinu skupne linije, stran 1
• Uporaba storitve Cisco IPMA v načinu nadomestne linije, stran 2

Uporaba storitve Cisco IPMA v načinu skupne linije
Če je skrbnik sistema konfiguriral storitev Cisco IPMA v načinu skupne linije, si oskrbnik in pomočnik delita 
skupno imeniško številko (na primer 8001). Pomočnik upravlja klice za oskrbnika na skupni imeniški številki. 
Ko oskrbnika nekdo pokliče na številko 8001, začne zvoniti oskrbnikov in pomočnikov telefon. 
Funkcije storitve Cisco IPMA, ki v načinu skupne linije niso na voljo, so izbira privzetega pomočnika, nadzor 
pomočnika, filtriranje klicev in preusmerjanje vseh klicev. Pomočnik nima pregleda in dostopa do teh funkcij 
v aplikaciji Assistant Console. Pomočnikov telefon tako tudi ne bo imel prikazane dinamične tipke za 
preusmerjanje vseh klicev. Oskrbnikov telefon ne bo imel prikazanih dinamičnih tipk za nadzor pomočnika, 
prestrezanje klica in preusmerjanje vseh klicev. 
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Če ste pomočnik, ki uporablja storitev Cisco IPMA v načinu skupne linije, se vam ni treba prijaviti v storitev, 
da lahko sprejemate klice. Klici za vašega oskrbnika bodo samodejno zvonili na vašem telefonu. Če želite 
uporabljati aplikacijo Assistant Console za upravljanje klicev ali z dinamično tipko na telefonu preusmerjati 
klice v oskrbnikov sistem glasovne pošte, se morate vanjo najprej prijaviti. Za več informacij o uporabi 
aplikacije Assistant Console si oglejte Poglavje 2, »Uvod v aplikacijo Assistant Console«.
Če ste oskrbnik, ki uporablja storitev Cisco IPMA v načinu skupne linije, lahko svojo imeniško številko delite 
z največ 10 pomočniki. Na klic lahko odgovori kateri koli od pomočnikov, ki si deli vašo telefonsko številko. 
Oglejte si Poglavje 5, »Za oskrbnike – uporaba telefona s Cisco IPMA v načinu skupne linije«.

Sorodne teme
• Uporaba storitve Cisco IPMA v načinu nadomestne linije, stran 2
• Kako preverite način storitve Cisco IPMA na telefonu oskrbnika, stran 3
• Kako preverite način storitve Cisco IPMA v aplikaciji Assistant Console, stran 4

Uporaba storitve Cisco IPMA v načinu nadomestne linije
Če je skrbnik sistema konfiguriral storitev Cisco IPMA v načinu nadomestne linije, si oskrbnik in pomočnik 
ne delita imeniške številke. Pomočnik upravlja klice za oskrbnika z nadomestno imeniško številko. 
Nadomestna številka ni imeniška številka oskrbnika. To posebno številko izbere sistem, ki ga pomočnik 
uporablja za upravljanje klicev oskrbnika. 
V načinu nadomestne linije imata oskrbnik in pomočnik dostop do vseh funkcij storitve Cisco IPMA, vključno 
z izbiro privzetega pomočnika, nadzorom pomočnika, filtriranjem klicev in preusmerjanjem vseh klicev. 
Če ste pomočnik, ki uporablja storitev Cisco IPMA v načinu nadomestne linije, se morate prijaviti v konzolo 
za pomočnike in omogočiti filtriranje, da lahko sprejemate klice za svojega oskrbnika. Aplikacijo Assistant 
Console lahko uporabite za vse funkcije upravljanja klicev, kot je prevzem ali preusmerjanje klicev. Za več 
informacij o uporabi aplikacije Assistant Console si oglejte Poglavje 2, »Uvod v aplikacijo Assistant 
Console«.
Če ste oskrbnik, ki uporablja storitev Cisco IPMA v načinu nadomestne linije, lahko nastavite filtre za 
razvrščanje in filtriranje dohodnih klicev na telefon pomočnika. Za več informacij o uporabi vseh funkcij 
storitve Cisco IPMA si oglejte Poglavje 6, »Za oskrbnike – uporaba telefona s Cisco IPMA v načinu 
nadomestne linije«.

Sorodne teme
• Uporaba storitve Cisco IPMA v načinu nadomestne linije, stran 2
• Kako preverite način storitve Cisco IPMA na telefonu oskrbnika, stran 3
• Kako preverite način storitve Cisco IPMA v aplikaciji Assistant Console, stran 4
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Kako preverite način storitve Cisco IPMA 
na telefonu oskrbnika
Način storitve Cisco IPMA, v katerem deluje telefon oskrbnika, lahko ugotovite tako, da ponastavite zaslon 
LCD na telefonu. Dvignite in spustite slušalko. 
Če je v oknu s stanjem samo ena ikona (zvonec ali prečrtan zvonec), uporabljate storitev Cisco IPMA v načinu 
nadomestne linije (glejte Slika 1). Oglejte si Poglavje 5, »Za oskrbnike – uporaba telefona s Cisco IPMA v načinu 
skupne linije«.

Slika 1 Prikaz okna s stanjem na telefonu v načinu skupne linije

Če je v oknu s stanjem več ikon, uporabljate Cisco IPMA v načinu nadomestne linije (glejte Slika 2). Oglejte 
si Poglavje 6, »Za oskrbnike – uporaba telefona s Cisco IPMA v načinu nadomestne linije«.

Slika 2 Prikaz okna s stanjem na telefonu v načinu nadomestne linije

Sorodne teme
• Uporaba storitve Cisco IPMA v načinu skupne linije, stran 1
• Uporaba storitve Cisco IPMA v načinu nadomestne linije, stran 2
• Kako preverite način storitve Cisco IPMA v aplikaciji Assistant Console, stran 4
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Kako preverite način storitve Cisco IPMA 
v aplikaciji Assistant Console
Način storitve Cisco IPMA lahko preverite v aplikaciji Assistant Console tako:

 Korak 1 Prijavite se v aplikacijo Assistant Console. Oglejte si »Kako se prijaviti v aplikacijo Assistant 
Console« na strani 6.

 Korak 2 Poiščite interno številko, ki je zraven imena oskrbnika v podoknu »Moji klici«. Oglejte si 
»Uporaba podokna »Moji klici«« na strani 12.

 Korak 3 Interno številko istega oskrbnika najdete zraven ikone telefona v stolpcu s podatki o klicu 
v podoknu »Moji oskrbniki«. Oglejte si »Uporaba podokna »Moji oskrbniki«« na strani 13.

Opomba Če zraven ikone telefona ne vidite številke, kliknite in povlecite zgornjo obrobo 
stolpca s podatki o klicu in povečajte širino stolpca. 

Če sta interni številki enaki, uporabljate storitev Cisco IPMA v načinu skupne linije. Pomočnik 
in oskrbnik imata isto imeniško številko in si delita linijo. 
Če se interni številki razlikujeta, uporabljate storitev Cisco IPMA v načinu nadomestne linije. 
Pomočnik dobi drugo imeniško številko za upravljanje klicev namesto oskrbnika. Dodatna številka 
je nadomestna številka, ki predstavlja dejansko imeniško številko oskrbnika.

Opomba V načinu skupne linije so v podoknu »Moji oskrbniki« štirje stolpci – »Oskrbnik«, »Notranji«, 
»Ne moti« in »Podatki o klicu«. V načinu nadomestne linije so prikazani še dodatni stolpci – 
»Preusmeri vse«, »Nadzor pomočnika«, »Filtriranje klicev« in »Način filtriranja«.

Sorodne teme
• Uporaba storitve Cisco IPMA v načinu skupne linije, stran 1
• Uporaba storitve Cisco IPMA v načinu nadomestne linije, stran 2
• Kako preverite način storitve Cisco IPMA na telefonu oskrbnika, stran 3
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Uvod v aplikacijo IPMA Assistant Console

Aplikacija Assistant Console omogoča pomočnikom učinkovitejše upravljanje klicev oskrbnikov. Storitev 
Cisco IPMA deluje v dveh načinih, in sicer v načinu skupne ali nadomestne linije. Dostop do spodaj opisanih 
funkcij je odvisen od načina, ki ga je izbral skrbnik sistema pri konfiguraciji storitve Cisco IPMA. Če ste 
pomočnik, ki storitev Cisco IPMA uporablja v načinu skupne linije, se vam dodeli ista številka v imeniku 
kot jo ima vaš oskrbnik. Prek te skupne številke upravljate klice namesto oskrbnika. Če kot pomočnik, 
uporabljate storitev Cisco IPMA v načinu nadomestne linije, ima vaš oskrbnik številko v imeniku, vam pa 
se dodeli dodatna številka, ki jo uporabljate kot nadomestno številko. Prek te nadomestne številke upravljate 
klice namesto oskrbnika. Preden začnete z delom preverite kateri način je izbral skrbnik sistema. Za več 
informacij si oglejte »Kako preverite način storitve Cisco IPMA v aplikaciji Assistant Console« na strani 4.
Kot pomočnik lahko do funkcij storitve Cisco IPMA dostopate z računalnikom in aplikacijo Assistant Console. 
Z aplikacijo Assistant Console lahko:
• Kličete, prevzemate, preusmerjate in prekinjate klice ali jih uvrščate na čakanje.
• Dodajate udeležence konference v klic.
• Uporabljate hitro klicanje.
• Iščete po imeniku.
• Vzpostavljate notranjo povezavo s svojim oskrbnikom.
• Nadzirate aktivnosti oskrbnikovih klicev.
• Spreminjate oskrbnikove funkcije in nastavitve.
• Prilagajate orodja za upravljanje klicev.
• Vnašate številke prek navidezne številčnice v odgovor interaktivnim glasovnim sistemom.

Za več informacij si oglejte naslednje teme:
• Opis načina skupne linije in načina nadomestne linije, stran 1
• Uvod v aplikacijo Assistant Console, stran 6
• Kako uporabiti funkcijo notranjih klicev v konzoli, stran 19
• Kako uporabljati bližnjice na tipkovnici, stran 19
• Kako pomočnik in oskrbnik uporabljata storitev Cisco IPMA, stran 20
• Poglavje 4, »Za Pomočnike – kako uporabljati Cisco IPMA v vašem telefonu«
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Opomba Storitev Cisco IPMA omogoča upravljanje lastnih klicev in klicev največ 33 oskrbnikov.

Uvod v aplikacijo Assistant Console
Ta del besedila vsebuje naslednje dele:
• Kako se prijaviti v aplikacijo Assistant Console, stran 6
• Kako se odjaviti iz aplikacije Assistant Console, stran 7
• Kako uporabljati konzolo ne da bi bili na voljo oskrbnikom, stran 7
• Kako uporabljati konzolo, stran 8
• Kako uporabljati konzolo z miško in tipkovnico, stran 18
• Kako uporabiti funkcijo notranjih klicev v konzoli, stran 19

Kako se prijaviti v aplikacijo Assistant Console
Če želite upravljati klice enega ali več skrbnikov, se morate najprej prijaviti v aplikacijo Assistant Console. 
Ko se prijavite, ste pripravljeni na upravljanje klicev. 
Prijavite se tako, da v pogovorno okno za prijavo v storitev Cisco IPMA vnesete uporabniško ime in geslo. 
Oboje vam priskrbi skrbnik sistema.

Opomba Storitvi Cisco IPMA lahko določite, da si zapomni vaše podatke za prijavo.

Na namizju se odpre aplikacija Assistant Console.
Zdaj ste prijavljeni in lahko vse do odjave (ali kakšne druge spremembe stanja vaše povezave) upravljate klice 
oskrbnikov. Za več informacij o preverjanju statusa si oglejte »Uporaba vrstice stanja« na strani 16.

Namigi
• V podoknu »Moji oskrbniki« so prikazani oskrbniki, ki pričakujejo vašo pomoč. Če sta zraven imena 

oskrbnika dve zeleni puščici, to pomeni, da je oskrbnik prijavljen in pričakuje pomoč. Oskrbniki, katerih 
imena so izpisana v sivi barvi pa trenutno ne pričakujejo pomoči.

• Če v pogovornem oknu za prijavo v storitev Cisco IPMA kliknete gumb Settings, lahko preverite 
osnovne in napredne skrbniške nastavitve. Skrbnik sistema vas lahko v primeru težave zaprosi, 
da preverite te nastavitve. Teh nastavitev ne spreminjajte brez navodil skrbnika.
6 OL-9688-01
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Sorodne teme
• Kako se odjaviti iz aplikacije Assistant Console, stran 7
• Kako uporabljati konzolo ne da bi bili na voljo oskrbnikom, stran 7
• Kako uporabljati konzolo, stran 8
• Uporaba podokna »Moji oskrbniki«, stran 13
• Kako uporabljati konzolo z miško in tipkovnico, stran 18
• Prijavljanje v »Cisco IPMA v telefonu pomočnika«, stran 33

Kako se odjaviti iz aplikacije Assistant Console
Iz aplikacije Assistant Console se odjavite tako, da v menijski vrstici na vrhu konzole kliknete Datoteka 
> Izhod. Če ste potrdili možnost »Zapomni si uporabniško ime in geslo«, boste ob naslednjem zagonu 
aplikacije Assistant Console v tem računalniku prijavljeni samodejno.

Opomba Če uporabljate skupni računalnik, se lahko iz aplikacije odjavite tudi tako, da v menijski vrstici 
kliknete Datoteka > Odjavi. Namesto samodejne prijave z vašim uporabniškim imenom in 
geslom se prikaže pogovorno okno za prijavo.

Sorodne teme
• Uvod v aplikacijo Assistant Console, stran 6
• Kako uporabiti funkcijo notranjih klicev v konzoli, stran 19
• Kako uporabljati bližnjice na tipkovnici, stran 19

Kako uporabljati konzolo ne da bi bili na voljo oskrbnikom
Če storitev Cisco IPMA uporabljate v načinu nadomestne linije, se lahko spoznate z aplikacijo Assistant 
Console, ne da bi bili na voljo oskrbnikom. V načinu skupne linije pa to ni mogoče.
Če želite dostopati do konzole ne da bi bili na voljo oskrbnikom, se prijavite kot običajno. Nato kliknite gumb 
Prekini. Ta gumb je prvi v vrsti ikon na vrhu ali ob strani zaslona. To lahko storite tudi tako, da v menijski 
vrstici izberete Datoteka > Prekini. 
Če povezavo prekinete na ta način, storitev Cisco IPMA prestavi vaše oskrbnike k drugim pomočnikom. Medtem 
ko ste odjavljeni, ne boste mogli prejemati klicev za oskrbnike in v konzoli bo podokno »Moji oskrbniki« neaktivno.
Ko se spet prijavite, boste znova na voljo oskrbnikom. Storitev Cisco IPMA lahko oskrbnike, ki ste jim 
bili dodeljeni, preden ste prekinili povezavo, prestavi nazaj k vam. To je odvisno od razpoložljivosti ostalih 
pomočnikov in možnosti, da ste bili pri nekaterih oskrbnikih določeni za privzetega pomočnika. Za več informacij 
o dodeljevanju privzetega pomočnika si oglejte »Kako oskrbniku določiti privzetega pomočnika« na strani 61.
Povezavo ponovno vzpostavite tako, da kliknete gumb Poveži. (To je isti gumb, s katerim ste prej prekinili 
povezavo.) Lahko pa v menijski vrstici izberete Datoteka > Poveži.
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Namig Status vaše povezave je prikazan v vrstici stanja v spodnjem desnem kotu konzole.

Sorodne teme
• Uvod v aplikacijo Assistant Console, stran 6
• Kako uporabiti funkcijo notranjih klicev v konzoli, stran 19
• Kako uporabljati bližnjice na tipkovnici, stran 19

Kako uporabljati konzolo
V naslednjih delih besedila so opisana področja aplikacije Assistant Console in njihova uporaba pri 
nastavljanju funkcij in upravljanju klicev:
• Uporaba menijske vrstice, stran 8
• Uporaba gumbov za nadzor klica, stran 9
• Uporaba podokna »Moji klici«, stran 12
• Uporaba podokna »Moji oskrbniki«, stran 13
• Uporaba funkcije Hitro klicanje, stran 15
• Uporaba imenika, stran 16
• Uporaba vrstice stanja, stran 16
• Prilagajanje oblike konzole, stran 17
• Ogled skrbniških nastavitev, stran 17

Uporaba menijske vrstice
Menijska vrstica je na vrhu aplikacije. Menijski ukazi so kontekstno občutljivi.
V menijski vrstici najdete naslednje ukaze:
• Datoteka – vzpostavitev/prekinitev povezave, prijava/odjava in izhod iz konzole.
• Urejanje – vnos in urejanje hitrih klicev, prilagajanje bližnjic na tipkovnici, spreminjanje takojšnje 

preusmeritve cilja, nastavljanje lastnosti in dostop do skrbniških nastavitev.
• Pogled – izbiranje velikosti besedila in barvnih shem ter ponastavitev na privzeto postavitev.
• Klic – klicanje, prevzemanje in prekinitev klicev, uvrščanje klicev na čakanje, preusmerjanje klicev 

in dodajanje udeležencev v konferenco.
• Oskrbnik – notranji klici, dostop do okna za konfiguracijo oskrbnika in omogočanje/onemogočanje 

oskrbnikovih funkcij. 
• Pomoč – dostop do elektronske pomoči.
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Uvod v aplikacijo IPMA Assistant Console
 

Sorodne teme
• Kako uporabljati konzolo, stran 8
• Kako uporabiti funkcijo notranjih klicev v konzoli, stran 19
• Kako uporabljati bližnjice na tipkovnici, stran 19
• Kako poteka upravljanje klicev z aplikacijo Assistant Console, stran 23

Uporaba gumbov za nadzor klica
V aplikaciji Assistant Console lahko opravljate opravila s klikanjem gumbov za nadzor klica (vrstica ikon na 
vrhu ali ob strani konzole). Miškin kazalec postavite na želeni gumb, da se prikaže njegov opis.
Seznam gumbov za nadzor klica najdete v tabeli Tabela 2.

Tabela 2 Gumbi za nadzor klicev

Gumbi za nadzor klica Delovanje
Poveži S tem gumbom in z gumbom »Prekini« spreminjate stanje svoje povezave 

v aplikaciji Assistant Console. Gumb »Poveži« omogoča ponovno 
vzpostavitev povezave v konzoli, da lahko spet upravljate klice oskrbnika.

Prekini S tem gumbom in z gumbom »Poveži« preklapljate stanje povezave 
v aplikaciji Assistant Console. Gumb »Prekini« vam omogoča spoznavanje 
in uporabo konzole. Medtem pa niste na voljo za upravljanje klicev 
oskrbnika.

Kliči Odpre številčnico, s katero lahko vzpostavite izhodne klice.

Odgovori Prevzame dohodni klic.
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Odloži Konča aktivni klic.

Zadrži Skupaj z gumbom »Nadaljuj« spreminjate status klica na čakanju. Gumb 
»Zadrži« uvrsti klic na čakanje 

Nadaljuj Skupaj z gumbom »Zadrži« spreminjate status klica na čakanju. Z gumbom 
»Nadaljuj« vzamete klic iz čakalne vrste.

Preusmeri Povezan klic preusmeri neposredno na ciljno številko, ki jo vnesete 
v pojavnem oknu.

Najavi preusmeritev Deluje enako kot gumb »Preusmeri«, s tem da lahko najprej govorite 
s prejemnikom preusmeritve.

Neposredna preusmeritev Preusmeri en aktiven klic na drugega.

Tabela 2 Gumbi za nadzor klicev (nadaljevanje)

Gumbi za nadzor klica Delovanje
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Gumbi za nadzor klica so kontekstno občutljivi. Zato so omogočeni ali onemogočeni glede na stanje 
izbranega klica. 
Preden kliknete gumb, preverite, ali je želeni klic res izbran (označen).

Namig Če želite prestaviti podokno za nadzor klica, z desno miškino tipko kliknite v prazen prostor 
v podoknu (ne na gumbe).

Sorodne teme
• Kako uporabljati konzolo, stran 8
• Kako uporabiti funkcijo notranjih klicev v konzoli, stran 19
• Kako uporabljati bližnjice na tipkovnici, stran 19
• Kako poteka upravljanje klicev z aplikacijo Assistant Console, stran 23

Konferenca Doda udeležence konference v klic.

Pridruži Več aktivnih klicev združi v konferenco. Tako lahko združite največ 
15 aktivnih klicev.

Takojšnja preusmeritev Takoj preusmeri klic, ki zvoni, je vzpostavljen ali na čakanju, v telefon 
oskrbnika, ki mu je bil klic prvotno namenjen. Če želite določiti takojšnjo 
preusmeritev cilja, v menijski vrstici izberite Urejanje > Takojšnja 
preusmeritev.

Preusmeri na glasovno pošto Pošlje klic, ki zvoni ali je vzpostavljen, v oskrbnikov sistem glasovne pošte.

Tabela 2 Gumbi za nadzor klicev (nadaljevanje)

Gumbi za nadzor klica Delovanje
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Uporaba podokna »Moji klici«
V aplikaciji Assistant Console so v podoknu »Moji klici« prikazani klici za vas in za vaše oskrbnike. S temi 
klici lahko poljubno upravljate z orodji v aplikaciji. Storitev Cisco IPMA podpira največ 33 linij. 
Posamezni klici so prikazani pod ustrezno povezano telefonsko linijo. 
Posamezne telefonske linije so prikazane pod naslednjimi naslovi stolpcev:
• Moje linije – prikazani so vsi trenutno aktivni klici, ki ste jih vzpostavili ali prejeli na telefonski liniji.
• Oskrbnikove linije – prikazani so vsi aktivni klici, ki jih upravljate ali jih lahko upravljate za oskrbnika.
• Notranji klici – prikazano je stanje vaše notranje linije.

Glede na število vam dodeljenih oskrbnikov boste v delu »Oskrbnikove linije« lahko videli do 33 linij.
Vsaka oskrbnikova linija vsebuje:
• Skupno številko ali nadomestno številko oskrbnika. Nadomestna številka ni oskrbnikova številka 

v imeniku; to je številka, s katero upravljate klice oskrbnika.
• Ime oskrbnika.
• Informacije o aktivnem klicu – aktivni klici so označeni z: 

– animirano ikono, ki označuje stanje klica (zvonjenje, povezan ali na čakanju);
– ID klicatelja;
– trajanje klica.

Namigi
• Če želite klic preusmeriti na oskrbnika, morate vnesti pravo interno številko in ne nadomestne številke. 

Pravo številko oskrbnikovega telefona lahko vidite v podoknu »Moji oskrbniki«. 
• Na klicih, ki jih prejmete na svoji liniji, ne morete uporabiti preusmeritve na glasovno pošto ali takojšnje 

preusmeritve. Te funkcije lahko uporabite samo na klicih, ki jih prejmete na oskrbnikovi liniji.
• Kadar storitev Cisco IPMA uporabljate v načinu skupne linije, lahko vidite, da je oskrbnik ali drug 

pomočnik prevzel klic. To je označeno z dvojno rdečo puščico zraven oskrbnikove linije.

Sorodne teme
• Kako uporabljati konzolo, stran 8
• Kako uporabiti funkcijo notranjih klicev v konzoli, stran 19
• Kako uporabljati bližnjice na tipkovnici, stran 19
• Kako poteka upravljanje klicev z aplikacijo Assistant Console, stran 23
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Uporaba podokna »Moji oskrbniki«
V aplikaciji Assistant Console lahko za nadzor klicev in stanja funkcij vseh vaših oskrbnikov uporabite 
podokno »Moji oskrbniki«. V tem podoknu lahko tudi omogočite in onemogočite oskrbnikove funkcije. 

Opomba Funkcije »Ne moti«, »Preusmeri vse«, »Nadzor pomočnika«, »Filtriranje klicev« in »Način 
filtriranja« so na voljo samo v načinu nadomestne linije.

V tabeli Tabela 3 so opisane informacije, ki so prikazane pod naslovi stolpcev v podoknu »Moji oskrbniki«.

Tabela 3 Informacije, ki so prikazane v podoknu »Moji oskrbniki« v aplikaciji Assistant Console

Naslov stolpca 
»Moji oskrbniki« Kaj pomeni
Oskrbnik Vsebuje ime oskrbnika. Če je celotna vrstica informacij oskrbnika izpisana v sivi 

barvi, oskrbnik trenutno ne pričakuje upravljanja svojih klicev. Zraven ikone 
oskrbnika sta lahko prikazani tudi dve ikoni:
• Če sta prikazani dve zeleni puščici, oskrbnik pričakuje, da boste upravljali 

njegove klice. 
• Če je prikazana ikona ovojnice, oskrbnika čaka glasovno sporočilo.

Notranji klici Če želite vzpostaviti notranji klic z oskrbnikom, kliknite ta stolpec.

Ne moti Če je to polje potrjeno, je funkcija »Ne moti« omogočena. Funkcijo omogočite 
ali onemogočite tako, da kliknete celico »Ne moti«. Funkcija »Ne moti« 
onemogoči zvonjenje oskrbnikovega telefona, klicev pa ne preusmeri.

PreusKl (Samo v načinu nadomestne linije) Če je to polje potrjeno, je funkcija 
»Preusmeri vse (PreusKl)« omogočena. Funkcijo omogočite ali onemogočite 
tako, da kliknete celico »PreusKl«. Funkcija »Preusmeri vse« samodejno 
preusmeri vse dohodne klice na oskrbnikovo preusmeritev cilja.

Nadzor pomočnika (Samo v načinu nadomestne linije) Kljukica označuje, da je oskrbnik omogočil 
nadzor pomočnika. Ta funkcija omogoča oskrbniku prikaz ID-ja klicatelja in 
trajanje klica, ki ga upravljate zanj.

Filtriranje omogočeno (Samo v načinu nadomestne linije) Če je to polje potrjeno, je filtriranje klicev 
aktivirano. Filtriranje omogočite ali onemogočite tako, da kliknete celico filtra. 
Filtriranje lahko glede na ID klicatelja in način filtriranja preusmeri klice k vam 
ali ustreznemu oskrbniku.
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Namig Klice, ki se prikažejo v podoknu »Moji oskrbniki«, lahko nadzirate, ne morete pa jih upravljati. 
Te klice ste že preusmerili na oskrbnika ali pa jih je oskrbnik vzpostavil ali prejel neposredno.

Sorodne teme
• Kako uporabljati konzolo, stran 8
• Kako uporabiti funkcijo notranjih klicev v konzoli, stran 19
• Kako uporabljati bližnjice na tipkovnici, stran 19
• Kako poteka upravljanje klicev z aplikacijo Assistant Console, stran 23
• Kako konfigurirati oskrbnikove funkcije, stran 59

Način filtriranja (Samo v načinu nadomestne linije) Na voljo sta dva načina filtriranja: 
• Vključni – klici s telefonskih številk, ki so na vključnem seznamu, 

se pošljejo oskrbniku. Ostali klici pa se preusmerijo na vaš telefon.
• Izključni – klici s telefonskih številk, ki so na izključnem seznamu, 

se preusmerijo na vaš telefon. Ostali klici pa se pošljejo oskrbniku.
Če želite konfigurirati filtriranje za oskrbnika, uporabite okno za konfiguracijo 
oskrbnika. Z desno miškino tipko kliknite kjer koli v vrstici oskrbnika v podoknu 
»Moji oskrbniki« in izberite Konfiguracija.
Privzeto je omogočeno vključno filtriranje in vsi klici za oskrbnika so 
preusmerjeni na vaš telefon.

Podatki o klicu Med podatki o klicu je številka oskrbnikove linije, trajanje klica in ID klicatelja:
• Linija – dejanska številka oskrbnikove primarne telefonske linije; ikona 

telefona označuje stanje linije.
• Trajanje klica – trajanje aktivnega klica, ki ga je vzpostavil ali prejel oskrbnik. 

Čas klica se začne beležiti takoj, ko se klic vzpostavi (izhodni klic) ali sprejme 
(dohodni klic). Ustavi pa se takoj, ko je klic končan ali preusmerjen.

• ID klicatelja – ime in številka osebe, ki jo je poklical oskrbnik ali je 
poklicala oskrbnika. Aplikacija Assistant Console prikaže informacije 
o preusmerjenem klicu, če so na voljo. 

Tabela 3 Informacije, ki so prikazane v podoknu »Moji oskrbniki« v aplikaciji Assistant Console 

Naslov stolpca 
»Moji oskrbniki« Kaj pomeni
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Uporaba funkcije Hitro klicanje
Funkcija hitrega klicanja vam omogoča sestavljanje osebnega imenika kar v aplikaciji Assistant Console. 
S številkami hitrih klicev lahko kličete in izvajate druga opravila upravljanja klicev.
Če želite odpreti meni hitrih klicev in si ogledati seznam razpoložljivih ukazov, z desno miškino tipko kliknite 
v podoknu »Hitri klici« ali v menijski vrstici izberite Urejanje > Hitri klici. Če so nekateri ukazi sive barve, 
najprej izberite seznam hitrih klicev in šele nato odprite meni.
Z ukazi v meniju »Hitri klici« lahko ustvarite in spremenite skupine hitrih klicev, kličete, določite cilj 
preusmeritve in dodajate udeležence konference v klic.
Če želite hitro dostopati do številk hitrih klicev, si lahko vnose organizirate v skupine hitrih klicev. Primer: 
ustvarite si svojo osebno skupino in dodatne skupine za posamezne oskrbnike. 
Ko dodajate nove hitre klice, so v vrstnem redu kot, ste jih ustvarili. Številke na seznamu hitrih klicev 
razvrstite tako, da kliknete naslov stolpca (»Ime«, »Telefonska številka« ali »Opombe«). Seznami se tako 
razvrstijo po abecedi ali po vrstnem redu številk, odvisno od vsebine stolpca. S ponovnimi kliki v naslovu 
stolpca preklapljate med naraščajočim in padajočim razvrščanjem.
S seznami hitrih klicev lahko kličete na naslednje načine:
• Vnos hitrega klica povlecite na svojo ali oskrbnikovo linijo. 
• Pokličite s svoje linije tako, da jo označite in nato dvokliknete vnos hitrega klica. Pokličite z oskrbnikove 

linije tako, da jo označite in nato dvokliknete vnos hitrega klica.
• Vnos hitrega klica povlecite na gumb za klicanje in kliknite V redu.

Spodaj je naštetih nekaj hitrih načinov uporabe seznamov hitrih klicev (brez uporabe menija za hitre klice):
• Takojšnjo preusmeritev na številko na seznamu hitrih klicev izvedete tako, da aktivni klic povlečete in 

spustite na vnosu hitrega klica tiste številke.
• Nov hitri klic dodate tako, da ga povlečete iz imenika na seznam hitrih klicev.

Namig Vzorčna skupina hitrih klicev in vzorčni vnos hitrega klica sta neaktivna. Vključena sta samo 
kot primer prikaza hitrih klicev v konzoli. Te vzorčne vnose lahko izbrišete kadar koli.

Sorodne teme
• Kako uporabljati konzolo, stran 8
• Kako uporabiti funkcijo notranjih klicev v konzoli, stran 19
• Kako uporabljati bližnjice na tipkovnici, stran 19
• Kako poteka upravljanje klicev z aplikacijo Assistant Console, stran 23
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Uporaba imenika
V imeniku lahko poiščete sodelavce ter vzpostavljate in upravljate klice v rezultatih iskanja.
Sodelavca poiščete tako, da v polja za iskanje vnesete poljuben del imena in/ali priimka osebe in kliknete Išči.
Prikaže se seznam uporabnikov, ki ustrezajo iskalnemu nizu. Rezultati iskanja so razvrščeni po imenu, 
priimku, telefonski številki in oddelku.
Rezultate iskanja in polja za iskanje počistite tako, da kliknete gumb Počisti.
Rezultate iskanja lahko uporabite na naslednje načine:
• Osebo pokličete tako, da dvokliknete njeno ime ali številko. 
• Z desno miškino tipko kliknite ime osebe, da prikažete priročni meni z ustreznimi ukazi.
• Takojšnjo preusmeritev na številko v imeniku izvedete tako, da aktivni klic povlečete in spustite na 

ustrezno ime ali številko v imeniku.
• Nov hitri klic dodate tako, da ga povlečete iz imenika na seznam hitrih klicev.

Sorodne teme
• Kako uporabljati konzolo, stran 8
• Kako uporabiti funkcijo notranjih klicev v konzoli, stran 19
• Kako uporabljati bližnjice na tipkovnici, stran 19
• Kako poteka upravljanje klicev z aplikacijo Assistant Console, stran 23

Uporaba vrstice stanja
Vrstica stanja je na dnu zaslona aplikacije Assistant Console in prikazuje naslednje sistemske informacije: 
• Povezano/Brez povezave – označuje status povezave s strežnikom Cisco IPMA. 
• Povezan/Nepovezan – označuje status vaše razpoložljivosti oskrbnikom.
• Krmiljenje poziva vključeno/Krmiljenje poziva izključeno – označuje razpoložljivost funkcij za 

upravljanje klicev.
• Filtriranje zaprto – označuje razpoložljivost funkcij filtriranja.

Vrstica stanja prikazuje tudi ikono »skoči na vrh«. Ta označuje, ali se funkcija konzole samodejno prikaže 
ob dohodnih klicih. To funkcijo vklopite ali izklopite tako, da kliknete ikono »skoči na vrh«. (Privzeto je ta 
funkcija onemogočena.) Ko je funkcija omogočena, je ikona temnejše barve (ni pritisnjena).
Funkcijo »skoči na vrh« lahko omogočite/onemogočite tudi v meniju Urejanje > Lastnosti.

Sorodne teme
• Kako uporabljati konzolo, stran 8
• Kako uporabiti funkcijo notranjih klicev v konzoli, stran 19
• Kako uporabljati bližnjice na tipkovnici, stran 19
• Kako poteka upravljanje klicev z aplikacijo Assistant Console, stran 23
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Prilagajanje oblike konzole
Velikost in položaj podoken v aplikaciji lahko prilagajate. V meniju »Pogled« lahko spreminjate barvno 
shemo in pisavo ter ponastavite privzete nastavitve.

Namig Nastavite lahko, da se ob dohodnem klicu konzola samodejno prikaže. Funkcijo »skoči na vrh« 
omogočite tako, da v glavnem meniju izberete Urejanje > Lastnosti in nato kliknete potrditveno 
polje »Aktiviraj konzolo ob novem klicu«. V vrstici stanja na dnu konzole je prikazana ikona 
»skoči na vrh«. Ko je funkcija omogočena, je ikona temnejše barve (ni pritisnjena).

Sorodne teme
• Kako uporabljati konzolo, stran 8
• Kako uporabiti funkcijo notranjih klicev v konzoli, stran 19
• Kako uporabljati bližnjice na tipkovnici, stran 19
• Kako poteka upravljanje klicev z aplikacijo Assistant Console, stran 23

Ogled skrbniških nastavitev
Skrbniške nastavitve lahko preverite v pogovornem oknu za prijavo ali pa v menijski vrstici izberete 
Urejanje > Nastavitve.

Opomba Teh nastavitev vam ni treba spreminjati, razen če vam tako naroči oskrbnik. 

Obstajata dve vrsti nastavitev:
• Osnovne nastavitve

– Gostiteljsko ime ali IP-naslov Ciscovega IPMA-strežnika
– Vrata Ciscovega IPMA-strežnika

• Napredne nastavitve
– Sledenje omogočeno/onemogočeno

Na kartici »Napredne nastavitve« je prikazano mesto shranjenih datotek sledenja.

Sorodne teme
• Uvod v aplikacijo Assistant Console, stran 6
• Kako uporabljati bližnjice na tipkovnici, stran 19
• Kako poteka upravljanje klicev z aplikacijo Assistant Console, stran 23
• Kako konfigurirati oskrbnikove funkcije, stran 59
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Nastavitve Lastnosti
V meniju z lastnostmi lahko omogočite naslednji dve nastavitvi:
• Nastavite lahko, da se konzola ob dohodnem klicu samodejno prikaže na namizju – funkcijo »skoči na 

vrh« omogočite tako, da v glavnem meniju izberete Urejanje > Lastnosti in nato kliknete potrditveno 
polje »Aktiviraj konzolo ob novem klicu«. V vrstici stanja na dnu konzole je prikazana ikona »skoči na 
vrh«. Ko je funkcija omogočena, je ikona temnejše barve.

• Nastavite lahko, da se ob zagonu računalnika samodejno zažene tudi aplikacija Assistant Console – funkcijo 
samodejnega zagona omogočite tako, da v glavnem meniju izberete Urejanje > Lastnosti in nato kliknete 
potrditveno polje »Samodejno zaženi konzolo ob zagonu računalnika«. Konzola se bo ob naslednjem zagonu 
računalnika tako zagnala samodejno.

Obe funkciji onemogočite tako, da odstranite kljukico iz ustreznega potrditvenega polja.

Kako uporabljati konzolo z miško in tipkovnico
V aplikaciji Assistant Console je za vsako opravilo na voljo več kombinacij uporabe miške in tipkovnice.
Na voljo so naslednja dejanja:
• Enojni klik, klik z desno miškino tipko in dvoklik.
• Metoda povleci in spusti.
• Bližnjice na tipkovnici.

Klic lahko prevzamete na naslednje načine:
• Kliknite gumb Odgovori.
• Dvokliknite klic v podoknu »Moji klici«.
• Z desno miškino tipko kliknite klic v podoknu »Moji klici« in v priročnem meniju izberite Odgovori.
• Uporabite bližnjico na tipkovnici.

Nekatera opravila lahko izvedete tudi z metodo povleci in spusti. Primer: nov hitri klic dodate na seznam tako, 
da ga povlečete iz podokna »Moji klici« na seznam hitrih klicev. 

Namig Vse možnosti za posamezna opravila najdete tukaj: Poglavje 3, »Kako poteka upravljanje klicev 
z aplikacijo Assistant Console«.

Sorodne teme
• Uvod v aplikacijo Assistant Console, stran 6
• Kako uporabiti funkcijo notranjih klicev v konzoli, stran 19
• Kako uporabljati bližnjice na tipkovnici, stran 19
• Kako poteka upravljanje klicev z aplikacijo Assistant Console, stran 23
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Kako uporabiti funkcijo notranjih klicev v konzoli
Notranji klic je izbirna funkcija, ki jo konfigurira skrbnik sistema. Omogoča vam pogovor z oskrbnikom prek 
notranje linije. 
Notranji klic vzpostavite tako, da v podoknu »Moji klici« dvokliknete ime oskrbnika. Lahko pa tudi kliknete 
ustrezno ikono notranjega klica v podoknu »Moji oskrbniki«.
Če oskrbnik takrat, ko ga pokličete, nima nobenega klica, se vaš in njegov zvočnik hkrati vklopita. 
Pogovarjate se lahko prek zvočnika, naglavne slušalke ali slušalke.
Če ima oskrbnik takrat, ko ga pokličete, drug klic, notranji klic zvoni na njegovem telefonu in ga je treba 
prevzeti ročno. Enako velja v primeru, ko oskrbnik pokliče vas, takrat ko imate drug klic.
Notranji klic končate tako, da še enkrat kliknete ikono notranjega klica.

Sorodne teme
• Uvod v aplikacijo Assistant Console, stran 6
• Kako uporabljati konzolo, stran 8
• Kako uporabljati bližnjice na tipkovnici, stran 19
• Za Pomočnike – kako uporabljati Cisco IPMA v vašem telefonu, stran 31

Kako uporabljati bližnjice na tipkovnici
Namesto z miško lahko večino orodij in funkcij v konzoli upravljate z bližnjicami na tipkovnici. Z bližnjicami 
na tipkovnici lahko klice upravljate bolj učinkovito.
Uporabljate lahko privzete bližnjice ali pa jih prilagodite svojim potrebam. Storitev Cisco IPMA si te bližnjice 
zapomni tudi ob naslednji prijavi.

Pregled bližnjic
V menijski vrstici kliknite meni, da se prikažejo ukazi in njihove bližnjice. Večina ukazov v menijih je 
povezana z bližnjico na tipkovnici.
Bližnjice si lahko ogledate tudi v pojavnem oknu »Urejanje bližnjične tipke«. Izberite Urejanje > Bližnjice 
na tipkovnici, da odprete okno in na seznamu izberite želeni ukaz, da se prikaže njegova bližnjica.
Primer: če v oknu »Urejanje bližnjične tipke« izberete »Klic > Odgovori«, lahko vidite privzeto bližnjico (Ctrl in A). 

Prilagajanje bližnjic na tipkovnici
Če želite prilagoditi bližnjico na tipkovnici, v menijski vrstici izberite Urejanje > Bližnjice na tipkovnici. 
Na seznamu izberite ukaz in kliknite Ctrl, Shift ali Alt, da določite prvi del bližnjice. Nato v polje »Tipka« 
vnesite črko ali številko, da določite drugi del bližnjice. Novo bližnjico dodelite izbranemu ukazu tako, da 
kliknete Shrani.
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Uporaba bližnjic
Bližnjico uporabite tako, da pritisnete in zadržite prvo tipko v kombinaciji in nato pritisnete še drugo tipko. 
Primer: če želite uporabiti bližnjico »Ctrl-L« za uvrstitev klica na čakanje, pritisnite in zadržite Ctrl, nato 
pritisnite še tipko L.

Opomba Bližnjice na tipkovnici delujejo samo takrat, ko je aplikacija Assistant Console aktivno okno 
na namizju.

Sorodne teme
• Uvod v aplikacijo Assistant Console, stran 6
• Kako uporabljati konzolo, stran 8
• Kako uporabiti funkcijo notranjih klicev v konzoli, stran 19
• Kako poteka upravljanje klicev z aplikacijo Assistant Console, stran 23

Kako pomočnik in oskrbnik uporabljata 
storitev Cisco IPMA
Funkcije storitve Cisco IPMA boste uporabljali v svojem telefonu. Z aplikacijo Assistant Console pa boste 
upravljali klice za oskrbnika. Primer: ko prevzamete klic za oskrbnika, se boste morda želeli z njim posvetovati. 
To storite tako, da v konzoli dvokliknete ikono notranje linije oskrbnika. Če se oskrbnik odloči prevzeti klic, ga 
lahko v konzoli preusmerite z gumbom »Takojšnja preusmeritev« ali pa na telefonu pritisnete dinamično tipko 
TakojPreu. Če oskrbnik želi, da klicatelj pusti glasovno sporočilo, lahko klic preusmerite na oskrbnikov sistem 
glasovne pošte. To storite tako, da v konzoli izberete gumb »Preusmeri na glasovno pošto« ali pa na telefonu 
izberete dinamično tipko PreuTajn.
Oskrbnik bo funkcije storitve Cisco IPMA uporabljal večinoma samo na Ciscovem IP-telefonu. Primer: 
oskrbnik pričakuje klic nepremičninskega posrednika. Oskrbnik bi omogočil nadzor pomočnika, da bi lahko 
videl in s tem nadziral dohodne klice. Ko se prikaže številka nepremičninskega posrednika, bo tako oskrbnik 
prestregel klic z dinamično tipko PrestrKl. Drug primer tega, kako lahko oskrbnik uporablja Cisco IPMA, 
je ta, da na telefonu pritisnete dinamično tipko TakPreu in tako preusmerite klic, ki zvoni. Oskrbnik lahko 
potrdi, da ste prevzeli preusmerjen klic, in ga opazuje tako, da na telefonskem zaslonu LCD pogleda okno 
s stanjem storitve Cisco IPMA.
Za več informacij o tem kako lahko oskrbniki uporabljajo funkcije storitve Cisco IPMA si oglejte Poglavje 6, 
»Za oskrbnike – uporaba telefona s Cisco IPMA v načinu nadomestne linije« ali Poglavje 5, »Za oskrbnike – 
uporaba telefona s Cisco IPMA v načinu skupne linije«. 

Namig Pomočnik in oskrbnik lahko prilagajata oskrbnikove možnosti v oknu »Konfiguracija oskrbnika«. 
To okno odprete tako, da v menijski vrstici izberete Oskrbnik > Konfiguracija ali z desno miškino 
tipko kliknete kjer koli v vrstici oskrbnika v podoknu »Moji oskrbniki« in izberete Konfiguracija.
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Sorodne teme
• Uvod v aplikacijo Assistant Console, stran 6
• Kako uporabiti funkcijo notranjih klicev v konzoli, stran 19
• Kako uporabljati bližnjice na tipkovnici, stran 19
• Kako konfigurirati oskrbnikove funkcije, stran 59
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3
Kako poteka upravljanje klicev z aplikacijo 
Assistant Console 

V aplikaciji Assistant Console lahko z miško ali tipkovnico kličete, odgovarjate na klice, jih preusmerjate in 
opravljate vsa opravila za upravljanje klicev.

Opomba Prepričajte se, da je klic, ki ga želite upravljati, izbran (označen) v konzoli. Gumbi za nadzor 
klica in elementi menijev so sive barve (neaktivni), če niso pomembni za označen klic.

Za več informacij si oglejte naslednje teme o upravljanju klicev:
• Kako poklicati, stran 23
• Kako prevzeti klic, stran 24
• Kako končati klic, stran 24
• Kako uvrstiti klic na čakanje, stran 25
• Kako preusmeriti klic, stran 26
• Kako vzpostaviti konferenčni klic, stran 27
• Kako preusmeriti klic na drugo številko, stran 28
• Kako poslati klic v storitev glasovne pošte, stran 29

Kako poklicati
Če želite klicati v aplikaciji Assistant Console, izberite eno od naslednjih možnosti:
• Kliknite tipko Kliči.
• Z desno miškino tipko kliknite linijo v podoknu »Moji klici« in v priročnem meniju izberite Kliči.
• V menijski vrstici izberite Klic > Kliči.
• Dvokliknite številko v imeniku ali številko hitrih klicev.
• Številko v imeniku povlecite in spustite v podokno »Moji klici«.
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• Uporabite bližnjico na tipkovnici.
• Na namizju naj bo konzola odprta in aktivna, nato s tipkovnico vnesite telefonsko številko, ki jo želite 

poklicati in pritisnite Enter. Številko, ki jo kličete, lahko vidite v vrstici stanja na dnu konzole.
Če se prikaže pojavno okno za vnos številke, vanj vnesite želeno telefonsko številko in kliknite V redu. 
Številko vnesite enako, kot če bi klicali s Ciscovega IP-telefona.
Klici iz aplikacije Assistant Console uporabijo prvo fizično linijo na pomočnikovem telefonu.

Sorodne teme
• Uvod v aplikacijo Assistant Console, stran 6
• Kako uporabljati bližnjice na tipkovnici, stran 19
• Kako poteka upravljanje klicev z aplikacijo Assistant Console, stran 23

Kako prevzeti klic
Če želite prevzeti izbrani klic, izberite eno od naslednjih možnosti: 
• Kliknite gumb Odgovori.
• V podoknu »Moji klici« dvokliknite klic, ki zvoni.
• Z desno miškino tipko kliknite klic in v priročnem meniju izberite Odgovori.
• V menijski vrstici izberite Klic > Odgovori.
• Uporabite bližnjico na tipkovnici.
Če dohodni klic, ki ga želite prevzeti, ni izbran (označen), najprej kliknite dohodni klic, da ga izberete, in šele 
nato izvedite eno od zgoraj naštetih dejanj.

Sorodne teme
• Uvod v aplikacijo Assistant Console, stran 6
• Kako uporabljati bližnjice na tipkovnici, stran 19
• Kako poteka upravljanje klicev z aplikacijo Assistant Console, stran 23
• Kako prevzeti klic z uporabo IPMA na telefonu, stran 37

Kako končati klic
Če želite končati izbrani klic, izberite eno od naslednjih možnosti:
• Kliknite gumb Odloži.
• Z desno miškino tipko kliknite klic in v priročnem meniju izberite Odloži.
• V menijski vrstici izberite Klic > Odloži.
• Uporabite bližnjico na tipkovnici. 
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Sorodne teme
• Uvod v aplikacijo Assistant Console, stran 6
• Kako uporabljati bližnjice na tipkovnici, stran 19
• Kako poteka upravljanje klicev z aplikacijo Assistant Console, stran 23

Kako uvrstiti klic na čakanje
Če želite uvrstiti izbrani klic na čakanje, izberite eno od naslednjih možnosti: 
• Kliknite gumb Zadrži.
• Dvokliknite povezani klic.
• Z desno miškino tipko kliknite klic in v priročnem meniju izberite Zadrži.
• V menijski vrstici izberite Klic > Zadrži.
• Uporabite bližnjico na tipkovnici.

Sorodne teme
• Uvod v aplikacijo Assistant Console, stran 6
• Kako uporabljati bližnjice na tipkovnici, stran 19
• Kako poteka upravljanje klicev z aplikacijo Assistant Console, stran 23

Kako nadaljevati zadržani klic
Če želite nadaljevati izbrani zadržani klic, izberite eno od naslednjih možnosti:
• Kliknite gumb Nadaljuj.
• Dvokliknite zadržani klic.
• Z desno miškino tipko kliknite klic in v priročnem meniju izberite Nadaljuj.
• V menijski vrstici izberite Klic > Nadaljuj.
• Uporabite bližnjico na tipkovnici.

Sorodne teme
• Uvod v aplikacijo Assistant Console, stran 6
• Kako uporabljati bližnjice na tipkovnici, stran 19
• Kako poteka upravljanje klicev z aplikacijo Assistant Console, stran 23
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Kako preusmeriti klic
Obstajajo trije načini za preusmeritev klicev: 
• Preusmeritev – takoj preusmeri klic brez možnosti pogovora s prejemnikom preusmeritve.
• Najavljena preusmeritev – preusmeri klic z možnostjo vnaprejšnjega pogovora s prejemnikom 

preusmeritve.
• Neposredna preusmeritev – neposredno poveže dva klica (velja za aktivne klice in klice na čakanju).

Opomba Če želite klic preusmeriti, ga morate najprej prevzeti. Preusmerjenega klica ne morete več 
prevzeti (razen, če ga prejemnik preusmeritve preusmeri nazaj na vas).

Preusmeritev
Če želite preusmeriti izbrani klic, izberite eno od naslednjih možnosti:
• Kliknite gumb Preusmeri.
• Z desno miškino tipko kliknite klic in v priročnem meniju izberite Preusmeri.
• V menijski vrstici izberite Klic > Preusmeri.
• Klic povlecite na seznam v podoknu za hitro klicanje.
• Klic povlecite na seznam v podoknu Imenik.
• Uporabite bližnjico na tipkovnici.

Prikaže se pojavno okno za vnos številke, razen če klic povlečete v podokno »Hitri klici« ali »Imenik«. 
Vnesite telefonsko številko prejemnika preusmeritve in kliknite V redu.

Najavi preusmeritev
Če želite najaviti preusmeritev izbranega klica, izberite eno od naslednjih možnosti: 
• Kliknite gumb Najavi preusmeritev.
• Z desno miškino tipko kliknite klic in v priročnem meniju izberite Najavi preusmeritev.
• V menijski vrstici izberite Klic > Najavi preusmeritev.
• V podoknu »Hitri klici« ali »Imenik« z desno miškino tipko kliknite seznam, na katerega želite 

preusmeriti klic. Nato v priročnem meniju izberite Najavi preusmeritev.
• Uporabite bližnjico na tipkovnici.
Če se prikaže pojavno okno za vnos številke, vanj vnesite telefonsko številko prejemnika preusmeritve in 
kliknite V redu.
Ko se pogovorite s prejemnikom, znova kliknite Najavi preusmeritev, da dokončate preusmeritev.

Opomba Najavljene preusmeritve ne morete dokončati med zvonjenjem telefona ali z metodo povleci-in-spusti. 
S prejemnikom se morate pogovoriti, da lahko dokončate najavljeno preusmeritev. 
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Neposredna preusmeritev
Če želite izvršiti neposredno preusmeritev na dveh klicih, označite oba klica in izberite eno od naslednjih možnosti: 
• Kliknite gumb Neposredna preusmeritev.
• Z desno miškino tipko kliknite klic in v priročnem meniju izberite Neposredna preusmeritev.
• V menijski vrstici izberite Klic > Neposredna preusmeritev.

Sorodne teme
• Uvod v aplikacijo Assistant Console, stran 6
• Kako uporabljati bližnjice na tipkovnici, stran 19
• Kako poteka upravljanje klicev z aplikacijo Assistant Console, stran 23

Kako vzpostaviti konferenčni klic
Konferenčni klic lahko vzpostavite na dva načina:
• Konferenca – začnete klic in potem dodajate ostale udeležence v konferenco. 
• Pridruži – povežete aktivne klice in klice na čakanje v skupni konferenčni klic. 
Če želite dodati udeležence konference v aktivni in izbrani klic, izberite eno od naslednjih možnosti:
• Kliknite gumb Konferenca.
• Z desno miškino tipko kliknite klic in v priročnem meniju izberite Konferenca.
• V menijski vrstici izberite Klic > Konferenca.
• Z desno miškino tipko kliknite linijo v podoknu »Hitri klici« ali »Imenik« in v priročnem meniju 

izberite Konferenca.
• Uporabite bližnjico na tipkovnici.
Če se prikaže pojavno okno za vnos številke, vanj vnesite telefonsko številko udeleženca konference in 
kliknite V redu.
Ko končate pogovor z novim udeležencem konference, še enkrat kliknite gumb Konferenca, da osebo 
dodate v klic.
Če želite vzpostaviti konferenčni klic s pridruževanjem, označite klice, ki jih želite v konferenci in izberite 
eno od naslednjih možnosti:
• Kliknite gumb Pridruži.
• Z desno miškino tipko kliknite klic in v priročnem meniju izberite Pridruži.
• V menijski vrstici izberite Klic > Pridruži.

Sorodne teme
• Uvod v aplikacijo Assistant Console, stran 6
• Kako uporabljati bližnjice na tipkovnici, stran 19
• Kako poteka upravljanje klicev z aplikacijo Assistant Console, stran 23
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Kako preusmeriti klic na drugo številko
Uporabite takojšnjo preusmeritev za preusmeritev izbranega klica na vnaprej določeno ciljno številko. 
Preusmerite lahko povezani klic, zadržani klic ali klic, ki zvoni.
V načinu nadomestne linije je prvi privzeti cilj preusmeritve oskrbnik, ki mu je bil klic prvotno namenjen. 
V načinu skupne linije ni privzetega cilja. Za cilj pa lahko konfigurirate poljubno veljavno telefonsko številko 
ali interno številko.
Podrobnosti najdete v naslednjih delih uporabniškega priročnika: 
• Kako uporabljati takojšnjo preusmeritev, stran 28
• Kako konfigurirati takojšnjo preusmeritev cilja, stran 29
• Poglavje 4, »Za Pomočnike – kako uporabljati Cisco IPMA v vašem telefonu«

Kako uporabljati takojšnjo preusmeritev
Če želite preusmeriti izbrani klic na takojšnjo preusmeritev cilja, izberite eno od naslednjih možnosti:
• Kliknite gumb Takojšnja preusmeritev.
• Z desno miškino tipko kliknite klic in v priročnem meniju izberite Takojšnja preusmeritev.
• V menijski vrstici izberite Klic > Takojšnja preusmeritev.
• Uporabite bližnjico na tipkovnici.

Namigi
• Pri običajni preusmeritvi morate vsakič navesti ciljno številko. S takojšnjo preusmeritvijo pa klice 

pošljete na eno vnaprej določeno ciljno številko.
• Preusmerite lahko povezani klic, zadržani klic ali klic, ki zvoni.
• Klica, ki ste ga vzpostavili ali prejeli na eni od svojih linij telefona (namesto na nadomestni liniji 

oskrbnika), ne morete preusmeriti.

Sorodna tema
• Kako konfigurirati takojšnjo preusmeritev cilja, stran 29
• Poglavje 4, »Za Pomočnike – kako uporabljati Cisco IPMA v vašem telefonu«
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Kako konfigurirati takojšnjo preusmeritev cilja
Takojšnjo preusmeritev cilja lahko nastavite na oskrbnika, ki mu je bil klic prvotno namenjen ali na kakšno 
drugo imeniško številko.
Če si želite ogledati ali spremeniti cilj, v menijski vrstici izberite Urejanje > Takojšnja preusmeritev. 
Prikaže se pojavno okno »Takojšnja preusmeritev cilja«.
V načinu skupne linije vnesite v besedilno polje telefonsko ali interno številko. Številko vnesite natančno 
tako, kot bi jo klicali z namiznega telefona.
V načinu nadomestne linije lahko preklapljate med številko oskrbnika ali imeniško številko. Če izberete 
imeniško številko, vnesite telefonsko ali interno številko. Številko vnesite natančno tako, kot bi jo klicali 
z namiznega telefona.
Spremembe shranite tako, da kliknete Shrani.

Namigi
• Takojšnjo preusmeritev cilja lahko konfigurirate zase ali za oskrbnika. Oskrbnikova preusmeritev cilja ni 

enaka vaši. Za navodila si oglejte »Kako konfigurirati takojšnjo preusmeritev cilja za oskrbnika« na strani 61. 
• Klic lahko preusmerite s Ciscovim IP-telefonom. Prevzemite klic in pritisnite dinamično tipko 

TakojPreu na Ciscovem IP-telefonu, da preusmerite klic na takojšnjo preusmeritev cilja.

Sorodne teme
• Uvod v aplikacijo Assistant Console, stran 6
• Kako poteka upravljanje klicev z aplikacijo Assistant Console, stran 23
• Kako uporabljati takojšnjo preusmeritev, stran 28
• Poglavje 4, »Za Pomočnike – kako uporabljati Cisco IPMA v vašem telefonu«
• Kako konfigurirati oskrbnikove funkcije, stran 59

Kako poslati klic v storitev glasovne pošte
Dohodni ali povezani klic, ki ga upravljate za oskrbnika, lahko preusmerite na njegovo storitev glasovne pošte.
Če želite izbrani klic poslati na storitev glasovne pošte, izberite eno od naslednjih možnosti:
• Kliknite gumb Preusmeri na glasovno pošto.
• Z desno miškino tipko kliknite klic in v priročnem meniju izberite Preusmeri na glasovno pošto.
• V menijski vrstici izberite Klic > Preusmeri na glasovno pošto.
• Uporabite bližnjico na tipkovnici.
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Namigi
• To lahko storite tudi s Ciscovim IP-telefonom. Prevzemite klic in pritisnite dinamično tipko PreuTajn 

na Ciscovem IP-telefonu, da oskrbnikov klic preusmerite na njegovo storitev glasovne pošte.
• Ta funkcija ne velja za klice, ki ste jih vzpostavili ali prejeli na eni od svojih linij. Deluje samo za klice 

na oskrbnikovo nadomestno linijo.

Sorodne teme
• Uvod v aplikacijo Assistant Console, stran 6
• Kako uporabljati bližnjice na tipkovnici, stran 19
• Kako poteka upravljanje klicev z aplikacijo Assistant Console, stran 23
• Poglavje 4, »Za Pomočnike – kako uporabljati Cisco IPMA v vašem telefonu«
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4
Za Pomočnike – kako uporabljati Cisco IPMA 
v vašem telefonu

Do nekaterih funkcij za Cisco IP Manager Assistant (Cisco IPMA) lahko dostopate neposredno iz 
Ciscovega IP-telefona. Razen posebnega zvonjenja so te funkcije na voljo tudi v aplikaciji Assistant Console.
Cisco IPMA pomočniku omogoča uporabo fizičnih in dinamičnih tipk na telefonu za izvajanje večine opravil, 
ki jih pomočnik lahko izvaja v aplikaciji IPMA Assistant Console. Uporaba telefona za funkcionalnost IPMA 
se imenuje »Cisco IPMA v telefonu pomočnika«.
»Cisco IPMA v telefonu pomočnika« je mogoče uporabljati hkrati z aplikacijo Cisco IPMA Assistant Console.
Način »Cisco IPMA v telefonu pomočnika« je podprt na naslednjih modelih telefonov:
• Ciscov IP-telefon 7971G
• Ciscov IP-telefon 7970G
• Ciscov IP-telefon 7961G
• Ciscov IP-telefon 7960G
• Ciscov IP-telefon 7941G
• Ciscov IP-telefon 7940G

Opomba Cisco močno priporoča, da za uporabo načina »Cisco IPMA v telefonu pomočnika« pomočnik ne 
podpira več kot pet oskrbnikov.

Opomba Želene pomočnike lahko nastavi oskrbnik (z uporabo spletnega URL-ja) ali pomočnik (z uporabo 
konzolne aplikacije), vendar ne v samem telefonu. 
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Ta del besedila vsebuje naslednje dele:
• Načina nadomestne in skupne linije, stran 32 – opisuje dva načina, v katerih deluje pomočnik Cisco IPMA.
• Prijavljanje v »Cisco IPMA v telefonu pomočnika«, stran 33 – opisuje proces prijavljanja v telefonu.
• Preverjanje statusa oskrbnikov, stran 34 – opisuje informacije o statusu posameznega oskrbnika, ki ga 

podpira pomočnik.
• Upravljanje klicev in izvajanje drugih dejanj, stran 36 – opisuje prevzemanje, preusmerjanje in 

posredovanje klicev ter druga dejanja, ki jih lahko izvaja pomočnik.
• Kako prevzeti klic z uporabo IPMA na telefonu, stran 37 – opisuje tri metode, ki jih pomočnik lahko 

uporabi za prevzemanje klica.
• Konfiguriranje nastavitev oskrbnika, stran 38 – opisuje različne nastavitve, ki jih pomočnik lahko nadzira 

za podprte oskrbnike.
• Konfiguriranje nastavitev pomočnika IPMA, stran 39 – opisuje, kako konfigurirati možnosti, ki so 

povezane s pomočnikom, npr. preusmerjanje ciljev in razporejanje statusa oskrbnika.
• Kako prilagoditi možnost »Posebno zvonjenje«, stran 42 – opisuje postopek za povezovanje vrst zvonjenj 

s posamezno telefonsko linijo.

Načina nadomestne in skupne linije
Aplikacija Cisco IPMA omogoča pomočnikom učinkovitejše upravljanje klicev oskrbnikov. Storitev Cisco IPMA 
deluje v dveh načinih, in sicer v načinu skupne ali nadomestne linije. Skrbnik sistema konfigurira ta način.

Način skupne linije
Če ste pomočnik, ki storitev Cisco IPMA uporablja v načinu skupne linije, se vam dodeli ista številka 
v imeniku, kot jo ima vaš oskrbnik. Prek te skupne številke upravljate klice namesto oskrbnika.

Način nadomestne linije
Če kot pomočnik uporabljate storitev Cisco IPMA v načinu nadomestne linije, ima vaš oskrbnik številko 
v imeniku, vam pa se dodeli dodatna številka, ki jo uporabljate kot nadomestno številko. Prek te nadomestne 
številke upravljate klice namesto oskrbnika. 
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Prepoznavanje načina
Preden začnete z delom, preverite, kateri način je izbral skrbnik sistema. Preverite zaslon z nastavitvami oskrbnika:
• V načinu skupne linije se na tem zaslonu prikaže samo možnost »Ne moti«.
• V načinu nadomestne linije se na tem zaslonu prikaže več možnosti.

Prijavljanje v »Cisco IPMA v telefonu pomočnika«
Če se želite prijaviti v »Cisco IPMA v telefonu pomočnika«, izvedite te korake:

Postopek

 Korak 1 Na telefonu pritisnite tipko Storitve.
 Korak 2 Izberite Primarna telefonska storitev IPMA.
 Korak 3 Vnesite svoj uporabniški ID in PIN ter nato pritisnite Potrdi.

Prikazati se mora zaslon s statusom oskrbnika (glejte Slika 3).
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Slika 3 Zaslon s statusom oskrbnika

Opomba Če primarna storitev IPMA ne deluje, se zaslon pomočnikovega telefona ne posodobi in ne označi 
tega stanja. Pomočnik bo pri poskusu uporabe dinamične tipke vseeno prejel sporočilo »Gostitelj 
ni našel izjeme«. V tem primeru mora pomočnik iz menija IP-storitev ročno izbrati Sekundarna 
telefonska storitev IPMA in se ponovno prijaviti.

Preverjanje statusa oskrbnikov
Slika 3 prikazuje primer zaslona s statusom oskrbnika. Ta zaslon vsebuje seznam vseh oskrbnikov, ki jih 
podpira določen pomočnik. 
Ta del besedila opisuje informacije, ki so prikazane na zaslonu, in dinamične tipke na zaslonu.
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Prikaz informacij na zaslonu s statusom oskrbnika
Za vsakega oskrbnika, ki ga podpira pomočnik, so prikazane naslednje informacije:
• Statusna vrstica oskrbnikovega pomočnika – označuje, ali ima pomočnik vzpostavljeno povezavo ali ne.
• Število oskrbnikov na seznamu – omogoča hitro določanje števila oskrbnikov na seznamu.
• Ime oskrbnika – razvrščeno po naslednjem vrstnem redu:

– Oznaka novega klica
– Sprememba statusa oskrbnika z odložene slušalke
– Odložena slušalka

• Statusna ikona levo od imena oskrbnika – za seznam in opis teh statusnih ikon si oglejte Tabela 4 stran 35.
• Nadomestna linija oskrbnika.

Statusne ikone klica
Tabela 4 prikazuje in opisuje različne statusne ikone klica, ki se pojavijo levo od imena oskrbnika na zaslonu 
s statusom oskrbnika.

Tabela 4 Statusne ikone klica

Ikona stanja klica 
oskrbnika Delovanje
Zasedeno Ta ikona se pojavi na zaslonu s statusom oskrbnika poleg imena oskrbnika, 

če je njegov telefon zaseden.

Zadrži Če oskrbnik uvrsti klic na čakanje, se ta ikona pojavi poleg imena oskrbnika 
na zaslonu s statusom oskrbnika.

Nedejavna/odložena slušalka Ta ikona se pojavi na zaslonu s statusom oskrbnika poleg imena oskrbnika, 
če je slušalka njegovega telefona odložena.
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Upravljanje klicev in izvajanje drugih dejanj
Tabela 5 opisuje dinamične tipke, ki se pojavijo na zaslonu s statusom oskrbnika. Dinamične tipke omogočajo 
izvajanje različnih opravil za upravljanje klicev.

Dvignjena slušalka Ta ikona se pojavi na zaslonu s statusom oskrbnika poleg imena oskrbnika, 
če je slušalka njegovega telefona odložena.

Zvonjenje Ta ikona se pojavi na zaslonu s statusom oskrbnika poleg imena oskrbnika, 
čigar telefon zvoni.

Neznano Ta ikona se pojavi na zaslonu s statusom oskrbnika poleg imena oskrbnika, 
čigar stanje IPMA ne more določiti.
Lahko pride npr. do napake CTI oziroma oskrbnik je lahko mobilni 
oskrbnik, ki še ni prijavljen.

IČS (indikator za čakajoča 
sporočila)

»IČS« se pojavi na zaslonu s statusom oskrbnika poleg imena oskrbnika, 
če za oskrbnika čaka glasovna pošta.

Tabela 5 Dinamične tipke »Cisco IPMA v telefonu pomočnika«

Dinamična tipka Delovanje
Izberi Izbere označenega oskrbnika s seznama oskrbnikov in vas prestavi na zaslon 

z nastavitvami oskrbnika (oglejte si Slika 4 stran 38), kjer lahko konfigurirate 
nastavitve za izbranega oskrbnika.

Odgovori Prevzame dohodni klic za ustreznega oskrbnika.

Izhod Zapre zaslon s statusom oskrbnika in vas prestavi na stran z menijem »Storitve«.

Tabela 4 Statusne ikone klica (nadaljevanje)

Ikona stanja klica 
oskrbnika Delovanje
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Kako prevzeti klic z uporabo IPMA na telefonu
Klic, namenjen oskrbniku, ki se bo prikazal na strani s statusom oskrbnika, lahko prevzamete na katerega koli 
od teh treh načinov:
• Na strani s statusom oskrbnika pritisnite dinamično tipko Odgovori.
• Izberite tipko »Linija« za klic, ki zvoni, ali tipko zvočnika.
• Zaprite zaslon IPMA in izberite tipko »Odgovori« na zaslonu obdelave klica, ki se pojavi, ko zaprete 

zaslon IPMA. Zaslon obdelave klica prikazuje izvirno številko klica ter vsebuje dinamične tipke 
Odgovori, TakPreu in PreuTraj.

TakPreu Takoj preusmeri klic, ki zvoni, je vzpostavljen ali na čakanju, k ustreznemu oskrbniku 
(privzeto) ali na drugo prednastavljeno številko. 
Če želite nastaviti preusmeritev cilja za številko v imeniku, pritisnite NastPomoč, 
nato pritisnite Nastavi preusmeritev cilja, potem pa vnesite številko.

Več Prikaže preostale dinamične tipke, ki so na voljo za zaslon s statusom oskrbnika.

PreuGP Pošlje klic, ki zvoni, je vzpostavljen ali je na čakanju, v ustrezen poštni predal 
glasovne pošte oskrbnika.

InterCom Omogoča pogovor z oskrbnikom prek notranje linije. 
Če oskrbnik takrat, ko ga pokličete, nima nobenega klica, se vaš in njegov zvočnik 
hkrati vklopita. Pogovarjate se lahko prek zvočnika, naglavne slušalke ali slušalke.
Če ima oskrbnik takrat, ko ga pokličete, drug klic, notranji klic zvoni na njegovem 
telefonu in ga je treba prevzeti ročno. Enako velja v primeru, ko oskrbnik pokliče vas 
takrat, ko imate drug klic.

Odjava Prekine povezavo. Če je za oskrbnika konfiguriran še kakšen drug pomočnik in ima ta 
pomočnik vzpostavljeno povezavo, potem ta pomočnik postane aktivni pomočnik za 
tega oskrbnika.
Če ni na voljo noben drug pomočnik, klici za oskrbnika ne bodo filtrirani ali 
preusmerjeni in bodo vsi zvonili na telefonu oskrbnika.

Opomba Ko primarni pomočnik prekine povezavo ali se odjavi, se status klica in 
telefona oskrbnika prikažeta na telefonu naslednjega razpoložljivega 
pomočnika, ki postane primarni pomočnik. 

NastPomoč Premakne vas na zaslon z nastavitvami pomočnika, kjer lahko konfigurirate različne 
nastavitve. Za polja, ki jih lahko konfigurirate, si oglejte Tabela 7 stran 40.

Tabela 5 Dinamične tipke »Cisco IPMA v telefonu pomočnika«  (nadaljevanje)

Dinamična tipka Delovanje
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Opomba Ko prevzemate klic na enega od teh načinov, zaslon IPMA prepiše zaslon obdelave klica (če ta zaslon 
če ni prikazan). Sedaj uporabite dinamične tipke na zaslonu obdelave klica, kot bi jih običajno; IPMA 
ne nadzira teh funkcij. 

Konfiguriranje nastavitev oskrbnika
Slika 4 prikazuje zaslon z nastavitvami oskrbnika, ki se prikaže, ko s seznama, prikazanega na zaslonu 
s statusom oskrbnika, izberete oskrbnika (oglejte si Slika 3).
Tabela 6 opisuje, kako nastaviti polja na tem zaslonu.

Slika 4 Zaslon z nastavitvami oskrbnika
38 OL-9688-01



Za Pomočnike – kako uporabljati Cisco IPMA v vašem telefonu
 

Konfiguriranje nastavitev pomočnika IPMA
Slika 5 prikazuje zaslon z nastavitvami pomočnika IPMA, ki se prikaže, ko na zaslonu s statusom oskrbnika 
pritisnete dinamično tipko NastPomoč (oglejte si Slika 3). Zaslon z nastavitvami pomočnika vam omogoča 
konfiguriranje elementov za zaslon s statusom oskrbnika, npr. preusmeritve ciljev in razvrščanje.
Tabela 7 opisuje, kako nastaviti polja na tem zaslonu.
Tabela 8 opisuje, kako uporabiti dinamične tipke na tem zaslonu.

Tabela 6 Polja z nastavitvami oskrbnika Cisco IPMA

Dinamična tipka Delovanje
Filter Preklop med vklopom in izklopom. Nastavitev tega polja lahko spremenite tako, 

da označite polje in pritisnete Izberi. Če je polje nastavljeno na »Vključeno«, 
se upoštevajo pravila filtriranja, ki so konfigurirana v polju »Način filtriranja«.

Opomba Če želite konfigurirati filtriranje za oskrbnika, morate uporabiti 
aplikacijo Assistant Console. Za več informacij si oglejte »Kako 
sestaviti sezname filtrov za oskrbnika« na strani 62.

Način filtriranja Preklop med Izključni in Vključni. Nastavitev tega polja lahko spremenite tako, 
da označite polje in pritisnete Izberi. 
• Izključni – klici, ki se ujemajo s telefonskimi številkami na seznamu filtrov, 

so posredovani pomočniku, preostali klici pa so posredovani oskrbniku.
• Vključni – klici, ki se ujemajo s telefonskimi številkami na seznamu filtrov, 

so posredovani oskrbniku, preostali klici pa so posredovani pomočniku.
Dovoljeni nadomestni znaki so X za eno številko in * za niz številk samo na začetku 
ali koncu telefonske številke.

Ne moti Izključi zvonjenje na telefonu oskrbnika. To je mogoče izvesti za posameznega 
oskrbnika.

Preusmeritev klicev Preklop med vklopom in izklopom. Nastavitev tega polja lahko spremenite tako, 
da označite polje in pritisnete Izberi. Če je to polje nastavljeno na Vključeno, 
IPMA pošlje klic, ki zvoni, je vzpostavljen ali je na čakanju, v telefon oskrbnika 
ali na drugo prednastavljeno telefonsko številko (številka, ki jo določite tako, 
da izberete polje Nastavi preusmeritev cilja).

Nastavi 
preusmeritev cilja

Številka, na katero so preusmerjeni klici, če je polje Preusmeritev klicev 
vključeno. 
Privzeto: Klici se preusmerijo v ustrezen telefon oskrbnika, razen če ni tukaj 
konfigurirana druga številka iz imenika.
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Slika 5 Nastavitve pomočnika Cisco IPMA

Tabela 7 Polja z nastavitvami pomočnika Cisco IPMA

Polje Delovanje
CallPLaneOverWrite 
(Omogoči/Onemogoči)

Preklop med Omogočeno in Onemogočeno. Nastavitev tega polja lahko 
spremenite tako, da označite polje in pritisnete Izberi. Če omogočite to zastavico, 
se posodobitve pošiljajo v realnem času med klicem. 
Preden klic preusmerite k oskrbniku, je koristno, da preverite, ali je status tega 
oskrbnika zaseden ali nedejaven. Če je ta zastavica omogočena, se med klicem 
prikaže sprememba v statusu oskrbnika.

SmartSorting
(Omogoči/onemogoči)

Preklop med Omogočeno in Onemogočeno. Nastavitev tega polja lahko spremenite 
tako, da označite polje in pritisnete Izberi. Ko je ta zastavica omogočena, se zaslon 
s statusom oskrbnika razvrsti glede na dogodke novega klica. 
Če želite videti hierarhijo razvrstitve seznama oskrbnikov, si oglejte »Prikaz 
informacij na zaslonu s statusom oskrbnika« na strani 35.
Če ta zastavica ni omogočena, je zaslon s statusom oskrbnika statičen. 

SetDivertTarget Ko je polje »Preusmeri vse« za oskrbnika nastavljeno na Vključeno (oglejte si 
Slika 4 stran 38), so dohodni klici k temu oskrbniku preusmerjeni v preusmeritev 
cilja, ki je lahko trenutno izbrani oskrbnik (privzeto) ali številka iz imenika. 
Če želite klice preusmeriti na številko iz imenika, vnesite številko v polje 
»SetDivertTarget«; če želite spremeniti številko iz imenika, uredite polje 
»SetDivertTarget«.
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Tabela 8 Dinamične tipke za nastavitve pomočnika Cisco IPMA

Polje Delovanje
Izberi Če pritisnete to tipko, se spremenijo nastavitve za dve preklopni polji na tem 

zaslonu – »CallPLaneOverWrite« in »SmartSorting«. Če označite polje »Nastavi 
preusmeritev cilja« in pritisnete Izberi, boste prestavljeni na zaslon za 
konfiguriranje številke preusmeritve cilja.

StpUpdt/StrUpdt Zaslon s statusom oskrbnika se privzeto osveži, ko pride do spremembe v statusu 
oskrbnika ali ko oskrbnik dobi nov klic. 
Tipka StpUpdt preprečuje samodejno osveževanje.
To tipko boste mogoče želeli uporabiti, če npr. podpirate 33 oskrbnikov in želite 
spremeniti nastavitev za 20. oskrbnika.
Če želite spremeniti nastavitve za tega oskrbnika, se na zaslonu s statusom 
oskrbnika premaknite po seznamu oskrbnikov navzdol, označite 20. ime in nato 
pritisnite Izberi. 
Če se med tem postopkom zaslon posodobi, boste izgubili mesto na pomikajočem 
seznamu in zamudili možne pomembne posodobitve statusa. Če se želite izogniti 
posodobitvam v takih položajih, pritisnite tipko StpUpdt.

Opomba Če želite ponovno priklicati samodejne posodobitve, pritisnite 
tipko StrUpdt.

Izhod Zapre zaslon z nastavitvami pomočnika IPMA in vas vrne na zaslon s statusom 
oskrbnika.

Odjava Odjavi vas iz storitve IPMA. Ko se odjavite, se boste morali v storitev ponovno 
prijaviti. 
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Kako prilagoditi možnost »Posebno zvonjenje«
»Posebno zvonjenje« vam omogoča, da vsaki liniji določite posebno vrsto zvonjenja. Posebno vrsto zvonjenja 
lahko določite nadomestni liniji oskrbnika in tako hitro ločite med vašimi in oskrbnikovimi dohodnimi klici.
Če želite prilagoditi možnost »Posebno zvonjenje« v vašem telefonu, sledite naslednjemu postopku.

Postopek

 Korak 1 Na Ciscovem IP-telefonu pritisnite tipko Nastavitve.
 Korak 2 S tipko Navigacija v meniju »Nastavitve« izberite Vrsta zvonjenja (ali na številčnici telefona 

pritisnite 2).
Vsaka telefonska linija se prikaže na zaslonu LCD telefona skupaj z izbranim zvonjenjem. 
Na začetku vse linije uporabljajo privzeto vrsto zvonjenja.

 Korak 3 Če želite spremeniti vrsto zvonjenja za linijo, s tipko Navigacija izberite linijo in nato pritisnite 
dinamično tipko Izberi.

Opomba Če želite ugotoviti, katera nadomestna linija oskrbnika v vašem telefonu je povezana 
z določenim oskrbnikom, pojdite v aplikacijo Assistant Console, podokno »Moji 
klici«. Tu so prikazane vse nadomestne linije in imena oskrbnikov. ((Nadomestna 
linija oskrbnika je linija, na katero prejmete dohodni klic za tega oskrbnika.)

 Korak 4 Za pomikanje po seznamu vrst zvonjenja, ki so na voljo za izbrano linijo, uporabite tipko 
Navigacija. Če želite slišati vrsto zvonjenja, jo izberite in pritisnite dinamično tipko Predvajaj. 

 Korak 5 Če želite določiti novo vrsto zvonjenja, pritisnite dinamično tipko Izberi in nato V redu. 
 Korak 6 Če želite določiti vrsto zvonjenja za drugo linijo, ponovite korake od 3 do 5. 
 Korak 7 Za izhod iz menija »Vrsta zvonjenja« pritisnite dinamično tipko Izhod.
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5
Za oskrbnike – uporaba telefona s Cisco IPMA 
v načinu skupne linije

Ciscov IP Manager Assistant (Cisco IPMA) spodbuja funkcionalnost telefona in vam ter vašim pomočnikom 
omogoča učinkovitejše upravljanje klicev. Skrbnik sistema je konfiguriral storitev Cisco IPMA za delovanje v dveh 
načinih – v načinu skupne ali nadomestne linije. V načinu skupne linije imata vi in vaš pomočnik enako telefonsko 
številko. Vaš pomočnik uporablja skupno številko za upravljanje klicev v vašem imenu. V načinu nadomestne linije 
imate vi številko v imeniku, pomočnik pa dodatno številko v imeniku, ki jo uporablja kot nadomestno številko. Vaš 
pomočnik uporablja nadomestno številko za upravljanje klicev v vašem imenu. Preden začnete z delom preverite 
kateri način je izbral skrbnik sistema. Oglejte si Poglavje 1, »Uvod v storitev Cisco IPMA«.
Cisco IPMA oskrbnikom omogoča naslednje funkcije, ki so konfigurirane za način skupne linije:
• Napredne funkcije upravljanja klicev na Ciscovem IP-telefonu – omogoča nove dinamične tipke in okno 

s stanjem na vašem zaslonu LCD. 
• Zmogljivosti notranje linije – omogoča vzpostavljanje notranjih klicev do pomočnika in sprejemanje 

pomočnikovih notranjih klicev.
• Spletna konfiguracija funkcij – omogoča prilagajanje možnosti »Preusmeritev cilja« z uporabo okna 

»Konfiguracija oskrbnika«. Pomočnik lahko konfigurira to možnost v vašem imenu prek aplikacije 
Assistant Console.

Za več informacij si oglejte naslednje teme:
• Kako preverite način storitve Cisco IPMA na telefonu oskrbnika, stran 3
• Preusmeritev in prenos klicev, stran 44
• Kako uporabljati funkcijo notranjih klicev za pogovor s pomočnikom, stran 45
• Kako utišati zvonjenje na vašem telefonu, stran 46
• Za oskrbnike – dostopanje do konfiguracije oskrbnika, stran 60
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Uporaba Cisco CallManager »Mobilnosti priključka«
Če želite uporabljati Ciscov IPMA s Ciscovo CallManager »Mobilnost priključka«:

 Korak 1 Se prijavite v Cisco CallManager mobilnost priključka.
 Korak 2 V meniju »storitve« izberite »Storitve Cisco IPMA«. 

Več informacij o možnosti Cisco CallManager mobilnost priključka poiščite v Uporabniškem priročniku za 
Ciscova IP-telefona serije 7960 in 7940.

Sorodne teme
• Preusmeritev in prenos klicev, stran 44
• Kako uporabljati funkcijo notranjih klicev za pogovor s pomočnikom, stran 45
• Kako utišati zvonjenje na vašem telefonu, stran 46

Preusmeritev in prenos klicev
Za oskrbnike
Z dinamičnimi tipkami Cisco IPMA lahko preusmerite, prenesete in drugače upravljate aktivne klice. 
Ta del besedila opisuje naslednje dele:
• Kako takoj preusmeriti dohodni klic na drugo številko, stran 44
• Kako preusmeriti klic v storitev glasovne pošte, stran 45

Kako takoj preusmeriti dohodni klic na drugo številko
Za oskrbnike
Pritisnite dinamično tipko TakojPreu, da klic, ki zvoni, je vzpostavljen ali na čakanju, preusmerite z vašega 
telefona na drug telefon, ki je bil določen kot preusmerjeni cilj. Vi ali vaš pomočnik lahko spreminjate ta cilj 
prek okna »Konfiguracija oskrbnika«. 

Sorodne teme
• Uporaba Cisco CallManager »Mobilnosti priključka«, stran 44
• Preusmeritev in prenos klicev, stran 44
• Kako uporabljati funkcijo notranjih klicev za pogovor s pomočnikom, stran 45
• Kako konfigurirati takojšnjo preusmeritev cilja za oskrbnika, stran 61
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Kako preusmeriti klic v storitev glasovne pošte
Za oskrbnike
Pritisnite dinamično tipko PreusTajn in takoj pošljite klic z vašega telefona v sistem glasovne pošte. 
Klic, ki je na čakanju, lahko preusmerite v sistem glasovne pošte.

Sorodne teme
• Uporaba Cisco CallManager »Mobilnosti priključka«, stran 44
• Preusmeritev in prenos klicev, stran 44
• Kako uporabljati funkcijo notranjih klicev za pogovor s pomočnikom, stran 45
• Kako utišati zvonjenje na vašem telefonu, stran 46

Kako uporabljati funkcijo notranjih klicev 
za pogovor s pomočnikom
Za oskrbnike
Funkcija notranjih klicev je izbirna funkcija, ki vam omogoča pogovor s pomočnikom prek notranje linije. 
Konfigurira jo skrbnik sistema. Če te funkcije nimate in bi jo želeli imeti, se obrnite na skrbnika sistema. 
Za notranji klic prek Ciscovega IP-telefona pritisnite tipko za hitro klicanje notranji, ki ustreza telefonski 
številki pomočnika.
Če pomočnik takrat, ko ste ga poklicali z notranje linije, nima drugega klica, se hkrati vključita vaš in 
pomočnikov zvočnik. Pogovarjate se lahko prek zvočnika, naglavne slušalke ali slušalke. Enako velja 
v primeru, ko pomočnik prek notranje linije pokliče vas.
Če ima pomočnik takrat, ko ste ga poklicali z notranje linije, drug klic, notranji klic zvoni na telefonu pomočnika 
in ga je treba prevzeti ročno. Enako velja v primeru, ko pomočnik prek notranje linije pokliče vas, vi pa že imate 
drug klic.
Za prekinitev notranjega klica odložite slušalko (ali pritisnite tipko na zvočniku ali naglavni slušalki).

Sorodne teme
• Uporaba Cisco CallManager »Mobilnosti priključka«, stran 44
• Preusmeritev in prenos klicev, stran 44
• Kako utišati zvonjenje na vašem telefonu, stran 46
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Kako utišati zvonjenje na vašem telefonu
Za oskrbnike
Za utišanje zvonjenja telefona pritisnite dinamično tipko »Ne moti«, s katero vklopite ali izklopite funkcijo 
»Ne moti«. Ko je ta funkcija vklopljena, je zvonjenje na Ciscovem IP-telefonu onemogočeno. Funkcija 
»Ne moti« onemogoči zvonjenje na vseh linijah telefona, vključno z notranjimi linijami. Funkcijo »Ne moti« 
v oknu s stanjem Cisco IPMA na zaslonu LCD Ciscovega IP-telefona predstavlja zvonček. Prečrtan zvonček 
pomeni, da je funkcija vklopljena in je zvonjenje onemogočeno. Vaš telefon ne bo zvonil, telefon pomočnika 
pa bo zvonil. Zvonček pomeni, da je funkcija izklopljena in je zvonjenje omogočeno. 
Privzeto je funkcija izklopljena. 

Sorodne teme
• Uporaba Cisco CallManager »Mobilnosti priključka«, stran 44
• Preusmeritev in prenos klicev, stran 44
• Kako uporabljati funkcijo notranjih klicev za pogovor s pomočnikom, stran 45
46 OL-9688-01



 

6
Za oskrbnike – uporaba telefona s Cisco IPMA 
v načinu nadomestne linije

Ciscov IP Manager Assistant (Cisco IPMA) spodbuja funkcionalnost telefona in vam ter vašim pomočnikom 
omogoča učinkovitejše upravljanje klicev. Skrbnik sistema je konfiguriral storitev Cisco IPMA za delovanje 
v dveh načinih – v načinu skupne ali nadomestne linije. V načinu skupne linije imate vi in vaš pomočnik 
dodeljeno isto število v imeniku. Vaš pomočnik uporablja to skupno številko (linijo) za upravljanje klicev 
v vašem imenu. V načinu nadomestne linije imate vi številko v imeniku, pomočnik pa dodatno številko 
v imeniku, ki jo uporablja kot nadomestno številko. Vaš pomočnik uporablja nadomestno številko (linijo) za 
upravljanje klicev v vašem imenu. Preden začnete z delom preverite kateri način je izbral skrbnik sistema. 
Oglejte si Poglavje 1, »Uvod v storitev Cisco IPMA«.
Cisco IPMA (Cisco IP Manager Assistant) zagotavlja naslednje funkcije za oskrbnike, ki so konfigurirane za 
način nadomestne linije:
• Usmerjanje klicev – izbirno preusmeri dohodne klice na vaš telefon ali telefon vašega pomočnika glede 

na seznam filtrov po meri.
• Funkcije naprednega upravljanja in nadziranja klicev na Ciscovem IP-telefonu – vsebujejo nove 

dinamične tipke in okno s stanjem na vašem zaslonu LCD ter dostop do menija Cisco IPMA s tipko 
»Storitve« na telefonu. 

• Zmogljivosti notranje linije – omogoča vzpostavljanje notranjih klicev do pomočnika in sprejemanje 
pomočnikovih notranjih klicev.

• Spletna konfiguracija funkcij – omogoča prilagajanje nekaterih funkcij oskrbnika, npr. »Preusmeritev 
cilja«, z uporabo okna »Konfiguracija oskrbnika«. Pomočnik lahko konfigurira te funkcije v vašem 
imenu prek aplikacije Assistant Console.

Za več informacij si oglejte naslednje teme:
• Kako preverite način storitve Cisco IPMA na telefonu oskrbnika, stran 3
• Začetek – za oskrbnike, stran 48
• Kako prestreči, preusmeriti in prenesti klice, stran 52
• Uporaba filtriranja klicev, stran 55
• Kako uporabljati funkcijo notranjih klicev za pogovor s pomočnikom, stran 57
• Kako utišati zvonjenje na vašem telefonu, stran 58
• Za oskrbnike – dostopanje do konfiguracije oskrbnika, stran 60
Uporabniški priročnik za storitev Cisco IPMA 47



 

Začetek – za oskrbnike
Te teme vam lahko pomagajo pri uvodu v Cisco IPMA:
• Uporaba Cisco CallManager »Mobilnosti priključka«, stran 48
• Razumevanje izbora pomočnika, stran 48
• Uporaba okna s stanjem, stran 49
• Uporaba menija »Cisco IPMA« v vašem telefonu, stran 52

Uporaba Cisco CallManager »Mobilnosti priključka«
Če želite uporabljati Ciscov IPMA s Ciscovo CallManager »Mobilnost priključka«:

 Korak 1 Prijavite se v Cisco CallManager mobilnost priključka.
 Korak 2 V meniju »storitve« izberite »Storitve Cisco IPMA«. 

Več informacij o možnosti Cisco CallManager mobilnost priključka poiščite v Uporabniškem priročniku 
za Ciscova IP-telefona serije 7960 in 7940.

Razumevanje izbora pomočnika
Kot oskrbnik se samodejno prijavite v funkcijo Cisco IPMA, razen če nimate za uporabo konfiguriran 
Cisco CallManager Mobilnost priključka.
Vaš pomočnik se mora prijaviti v aplikacijo Cisco IPMA Assistant Console in ostati povezan, da lahko upravlja 
vaše klice. Če se aktivni pomočnik odjavi ali prekine povezavo, vam bo storitev Cisco IPMA poskusil dodeliti 
drugega pomočnika.

Določanje aktivnega pomočnika
Vaš aktivni pomočnik je oseba, ki trenutno upravlja z vašimi klici.
Če imate več pomočnikov, vas utegne zanimati, kateri je trenutno aktiven. To ugotovite tako, da na telefonu 
pritisnete tipko Storitve in izberete storitev Cisco IPMA. Tretji element označuje aktivnega pomočnika.

Dodeljevanje privzetega pomočnika
Kadar je mogoče, storitev Cisco IPMA določi, da privzeti pomočnik služi kot aktivni pomočnik. Če vaš 
privzeti pomočnik ni na voljo (nima vzpostavljene povezave ali ni prijavljen), Cisco IPMA določi drugega 
pomočnika, dokler se vaš privzeti pomočnik ne prijavi ali ponovno vzpostavi povezave. 
Svojega privzetega pomočnika lahko izberete (vi ali vaš pomočnik) v oknu »Konfiguracija oskrbnika«. 
Za podrobnosti si oglejte »Kako oskrbniku določiti privzetega pomočnika« na strani 61.
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Zamenjava pomočnika
Če imate več pomočnikov in jih je več od njih prijavljenih ter imajo vzpostavljeno povezavo, lahko preglasite 
samodejni izbor, tako da ročno izberete aktivnega pomočnika.
Če želite videti seznam pomočnikov, ki so na voljo, na telefonu v meniju Cisco IPMA izberite element 3. 
Če je na voljo več pomočnikov, izberite drugega pomočnika, ki bo služil kot vaš aktiven pomočnik. 
Ko končate, zapustite meni. 

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

Sorodne teme
• Začetek – za oskrbnike, stran 48
• Kako prestreči, preusmeriti in prenesti klice, stran 52
• Uporaba filtriranja klicev, stran 55
• Kako uporabljati funkcijo notranjih klicev za pogovor s pomočnikom, stran 57
• Kako utišati zvonjenje na vašem telefonu, stran 58

Uporaba okna s stanjem
Za oskrbnike
Okno s stanjem storitve Cisco IPMA se prikaže na zaslonu LCD Ciscovega IP-telefona.
V oknu s stanjem storitve Cisco IPMA sta dve območji:
• Območje »Nadzor pomočnika« – zgornji del okna s stanjem prikazuje ID klicatelja in trajanje klica, 

ki ga je v vašem imenu opravil vaš pomočnik. Za podrobnosti si oglejte Tabela 9.
• Območje »Pomočnik in funkcije« – večji del okna s stanjem prikazuje ikone za označevanje prisotnosti 

aktivnega pomočnika in stanje o vključenih/izključenih funkcijah. Za podrobnosti si oglejte Tabela 10.

Tabela 9 Sporočila nadzora pomočnika v oknu s stanjem storitve Cisco IPMA

Sporočilo Pomen
»Nadzor pomočnika – Vključeno«. Nadzor pomočnika je vključen, vendar trenutno ni vzpostavljenih ali 

dohodnih klicev, ki so bili preusmerjeni k pomočniku.

»Klic od«, ki mu sledi ID klicatelja. Dohodni klic je bil preusmerjen k pomočniku in trenutno zvoni na 
njegovem telefonu. Zdaj lahko prestrežete klic.

ID klicatelja in čas. Dohodni klic je prevzel pomočnik. Čas začne teči, ko pomočnik 
prevzame klic (ali kako drugače upravlja z njim).
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»Nadzor pomočnika – Izključeno«. Nadzor pomočnika je izključen. Če ga želite vključiti, pritisnite 
dinamično tipko NastNad. 

»Filtriranje zaprto«. Funkcija »Filtriranje klicev« trenutno ni na voljo.

Tabela 10 Ikone »Pomočnik in funkcije« v oknu s stanjem storitve Cisco IPMA

Funkcija Opis
Pomočnik je na voljo. Ikona za pomočnika je v obliki osebe in se nahaja na levi strani okna 

s stanjem. Ikona označuje, da je aktiven pomočnik pripravljen na 
sprejemanje klicev.

Pomočnik ni na voljo. Ikona pomočnika, ki ni na voljo, je v obliki osebe in je prečrtana. 
To označuje, da nihče od pomočnikov ni na voljo. 

Če želite identificirati aktivnega pomočnika, na Ciscovem IP-telefonu 
pritisnete Storitve in nato izberite storitev Cisco IPMA.

Filtriranje klicev je omogočeno. Krogec z mrežo pomeni, da je filtriranje vključeno. 

Filtriranje klicev je onemogočeno. Prazen krogec pomeni, da je filtriranje izključeno. 

Če želite filter izključiti in vključiti, v meniju »Cisco IPMA« izberite 
Filter. Filtriranje klicev lahko konfigurirate na spletni strani za 
konfiguracijo oskrbnika.

»Ne moti« je omogočeno. Prečrtan zvonec pomeni, da je funkcija vključena (zvonjenje je 
onemogočeno).

Tabela 9 Sporočila nadzora pomočnika v oknu s stanjem storitve Cisco IPMA (nadaljevanje)

Sporočilo Pomen
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Namigi
• Ko s telefonom opravljate in prevzemate klice, okno s stanjem ni vidno.
• Če želite nadzor pomočnika izključiti ali vključiti, pritisnite dinamično tipko NastNad.

Sorodne teme
• Začetek – za oskrbnike, stran 48
• Kako prestreči, preusmeriti in prenesti klice, stran 52
• Uporaba filtriranja klicev, stran 55
• Kako uporabljati funkcijo notranjih klicev za pogovor s pomočnikom, stran 57
• Kako utišati zvonjenje na vašem telefonu, stran 58

»Ne moti« je onemogočeno. Zvonec pomeni, da je funkcija izključena (zvonjenje je omogočeno).

Če želite funkcijo »Ne moti« omogočiti/onemogočiti in vključiti ali 
izključiti zvonjenje, pritisnite dinamično tipko DND.

»Preusmeri vse« je omogočeno. Puščica, ki se odbija od ovire, pomeni, da je funkcija vključena (klici 
se z vašega telefona preusmerjajo drugam).

»Preusmeri vse« je onemogočeno. Ravna puščica pomeni, da je funkcija izključena (klici so usmerjeni 
v vaš telefon).

Če želite omogočiti/onemogočiti funkcijo »Preusmeri vse«, pritisnite 
dinamično tipko PreusKl. Začetni privzeti cilj za to funkcijo je vaš 
izbrani pomočnik. Cilj lahko spremenite na spletni strani za 
konfiguracijo oskrbnika.

Tabela 10 Ikone »Pomočnik in funkcije« v oknu s stanjem storitve Cisco IPMA (nadaljevanje)

Funkcija Opis
Uporabniški priročnik za storitev Cisco IPMA 51



 

Uporaba menija »Cisco IPMA« v vašem telefonu
Za oskrbnike
Če želite v telefonu odpreti meni »Cisco IPMA«, pritisnite tipko Storitve in izberite storitev Cisco IPMA. 
Tabela 11 opisuje elemente v meniju »Cisco IPMA« in z njimi povezana opravila.

Sorodne teme
• Začetek – za oskrbnike, stran 48
• Kako prestreči, preusmeriti in prenesti klice, stran 52
• Uporaba filtriranja klicev, stran 55
• Kako uporabljati funkcijo notranjih klicev za pogovor s pomočnikom, stran 57
• Kako utišati zvonjenje na vašem telefonu, stran 58

Kako prestreči, preusmeriti in prenesti klice
Za oskrbnike
Dinamične tipke »Cisco IPMA« na telefonu lahko uporabljate, če želite prestreči, preusmeriti, prenesti ali 
kako drugače upravljati aktiven klic. 
Ta del besedila opisuje naslednje dele:
• Kako prestreči klic, ki zvoni na pomočnikovem telefonu, stran 53
• Kako takoj preusmeriti dohodni klic na drugo številko, stran 53
• Kako preusmeriti vse klice na drugo številko, stran 54
• Kako preusmeriti klic v storitev glasovne pošte, stran 55

Tabela 11 Elementi v meniju »Cisco IPMA« in z njimi povezana opravila

Element v meniju 
»Cisco IPMA« Delovanje
1 Filter Vključi in izključi filtriranje klicev.

2 Način filtriranja Preklopi med vključnimi ali izključnimi filtri.

3 Pomočnik Prikaže vašega aktivnega pomočnika in druge pomočnike, ki so na voljo.
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Kako prestreči klic, ki zvoni na pomočnikovem telefonu
Za oskrbnike
Če želite prestreči klic, ki zvoni na pomočnikovem telefonu, in ga preusmeriti na svoj telefon, pritisnite 
dinamično tipko PrestrKl na Ciscovem IP-telefonu. 
Če želite uspešno prestreči klic, morate dinamično tipko »PrestrKl« pritisniti, preden klic prevzame 
pomočnik; klicev, ki so že bili vzpostavljeni, ne morete prestreči.

Namig Ko vam namenjen klic zvoni na pomočnikovem telefonu, lahko na telefonu v delu »Nadzor 
pomočnika« v oknu s stanjem vidite besedilo »Klic od« in ID klicatelja. 

Sorodne teme
• Začetek – za oskrbnike, stran 48
• Kako prestreči, preusmeriti in prenesti klice, stran 52
• Uporaba filtriranja klicev, stran 55
• Kako uporabljati funkcijo notranjih klicev za pogovor s pomočnikom, stran 57
• Kako utišati zvonjenje na vašem telefonu, stran 58

Kako takoj preusmeriti dohodni klic na drugo številko
Za oskrbnike
Če želite klic, ki zvoni, je vzpostavljen ali je na čakanju, preusmeriti z vašega telefona na drugega, pritisnite 
dinamično tipko TakPreu.
Privzeto funkcija »Takojšnja preusmeritev (TakPreu)« ponovno preusmeri klice k izbranemu pomočniku. 
Lahko pa vi ali pomočnik zamenjate katero koli telefonsko številko kot preusmeritev cilja. 

Opomba Če ni na voljo noben pomočnik in oskrbnik pritisne dinamično tipko TakPreu, bo klic, ki bi sicer 
običajno bil preusmerjen k pomočniku, privzeto posredovan v glasovno pošto oskrbnika.

Namigi
• Če je pomočnik določen kot cilj funkcije »TakPreu« in če je »Nadzor pomočnika« vključen, lahko preverite, 

ali je bil klic preusmerjen k vašemu pomočniku, in sicer tako, da pregledate okno s stanjem na zaslonu LCD.
• Funkciji »TakPreu« in »Preusmeri vse (PreusKl)« uporabljata isto preusmeritev cilja. Vi ali vaš pomočnik 

lahko spreminjate ta cilj prek okna »Konfiguracija oskrbnika«. 
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Sorodne teme
• Začetek – za oskrbnike, stran 48
• Kako prestreči, preusmeriti in prenesti klice, stran 52
• Uporaba filtriranja klicev, stran 55
• Kako uporabljati funkcijo notranjih klicev za pogovor s pomočnikom, stran 57
• Kako konfigurirati takojšnjo preusmeritev cilja za oskrbnika, stran 61

Kako preusmeriti vse klice na drugo številko
Za oskrbnike
Če želite vključiti ali izključiti funkcijo »Preusmeri vse (PreuKl)«, pritisnite dinamično tipko PreuKl. Ko je 
funkcija »PreuKl« vključena, se dohodni klici preusmerijo na drug telefon.
Za razliko od »TakPreu«, ki jo prikličete za vsak klic posebej, funkcija »PreusKl« omogoča preusmerjanje 
vseh prihodnjih dohodnih klicev, dokler funkcije ne izključite.
Cilj funkcije »PreuKl« je privzeto vaš izbrani pomočnik. Lahko pa vi ali pomočnik zamenjate katero koli 
telefonsko številko kot preusmeritev cilja. Če npr. načrtujete, da boste odsotni iz pisarne in želite vseeno 
prevzemati klice, lahko za cilj funkcije »Preusmeri vse« nastavite telefonsko številko vašega mobilnega telefona.

Namigi
• Ikona v oknu s stanjem storitve Cisco IPMA označuje, ali je funkcija »PreuKl« vključena ali izključena. 

Preusmerjena puščica pomeni, da je funkcija vključena; ravna puščica pa pomeni, da je funkcija izključena.
• Funkcija »PreuKl« velja za vse linije, ki jih lahko upravlja vaš pomočnik; ne more pa preusmeriti dohodnih 

klicev, ki jih prevzamete na zasebni liniji, do katere pomočnik nima dostopa, ali na notranji liniji.
• Funkciji »PreuKl« in »Takojšnja preusmeritev« (TakPreu) uporabljata isto preusmeritev cilja. Vi ali vaš 

pomočnik lahko spreminjate ta cilj prek okna »Konfiguracija oskrbnika«. 
• Če imate omogočeno filtriranje klicev in funkcijo »PreuKl«, storitev Cisco IPMA na dohodnih klicih 

najprej izvede filtriranje klicev. Filtriranje klicev preusmeri klic na vas ali na vašega pomočnika (v skladu 
z nastavitvami filtriranja). Nato storitev Cisco IPMA uporabi funkcijo »Preusmeri vse« na klicih, ki so 
bili preusmerjeni na vas (na oskrbnika). Funkcija »PreusKl« preusmeri te klice na preusmeritev cilja.

• Če na telefonu konfigurirate preusmerjanje vseh klicev, bodo vsi dohodni klici preusmerjeni na številko 
za preusmeritev klica, ki ste jo vnesli. Vaši klici ne bodo filtrirani k pomočniku in ne bodo preusmerjeni 
na vašo preusmeritev cilja. 

Sorodne teme
• Začetek – za oskrbnike, stran 48
• Kako prestreči, preusmeriti in prenesti klice, stran 52
• Uporaba filtriranja klicev, stran 55
• Kako uporabljati funkcijo notranjih klicev za pogovor s pomočnikom, stran 57
• Kako konfigurirati takojšnjo preusmeritev cilja za oskrbnika, stran 61
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Kako preusmeriti klic v storitev glasovne pošte
Za oskrbnike
Pritisnite dinamično tipko PreusTajn in takoj pošljite klic z vašega telefona v sistem glasovne pošte. 
Klic, ki je na čakanju, lahko preusmerite v sistem glasovne pošte.

Sorodne teme
• Začetek – za oskrbnike, stran 48
• Kako prestreči, preusmeriti in prenesti klice, stran 52
• Uporaba filtriranja klicev, stran 55
• Kako uporabljati funkcijo notranjih klicev za pogovor s pomočnikom, stran 57
• Kako utišati zvonjenje na vašem telefonu, stran 58

Uporaba filtriranja klicev
Za oskrbnike
Filtriranje klicev izbirno preusmeri dohodne klice k vašemu pomočniku glede na ID klicatelja ter naslednje 
konfiguracije in nastavitve:
• Način filtriranja.
• Seznami filtrov.
• Stanje, ali je filter vključen/izključen.

Tabela 12 opisuje podrobnosti o posameznih nastavitvah filtra.

Opomba V začetnih privzetih nastavitvah je vključno filtriranje klicev vključeno, seznami filtrov pa 
so prazni; zato se vsi dohodni klici preusmerijo k vašemu pomočniku. Če želite prilagoditi 
filtriranje, si oglejte »Kako sestaviti sezname filtrov za oskrbnika« na strani 62.

Če želite, da z vašimi klici upravlja pomočnik, mora biti filtriranje klicev omogočeno. Če imate omogočeno 
filtriranje klicev in funkcijo »Preusmeri vse (PreusKl)«, storitev Cisco IPMA na dohodnih klicih najprej izvede 
filtriranje klicev. Filtriranje klicev preusmeri klic na vas ali na vašega pomočnika (v skladu z nastavitvami 
filtriranja). Nato storitev Cisco IPMA uporabi funkcijo »Preusmeri vse« na klicih, ki so bili preusmerjeni na 
vas (na oskrbnika). Funkcija »PreusKl« preusmeri te klice na preusmeritev cilja.
Vključni filter lahko npr. nastavite tako, da prevzemate samo družinske klice. Z vsemi drugimi klici bo 
upravljal vaš pomočnik. Če načrtujete, da boste odsotni iz pisarne, lahko za cilj funkcije »PreusKl« nastavite 
telefonsko številko vašega mobilnega telefona, omogočite funkcijo »Preusmeri vse« in družinske klice 
prevzemate z mobilnim telefonom. Vaš pomočnik bo prevzemal vse druge klice.
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Opomba Ko na telefonu konfigurirate preusmerjanje vseh klicev, bodo vsi dohodni klici preusmerjeni na 
številko za preusmeritev klica, ki ste jo vnesli. Vaši klici ne bodo filtrirani k pomočniku in ne 
bodo preusmerjeni na vašo preusmeritev cilja. 

Tabela 12 Nastavitve filtriranja klicev

Nastavitev Namen Kje se nahaja Opombe
Način 
filtriranja

Izberite nastavitev načina filtriranja, da 
preklopite med Vključnimi in Izključnimi 
seznami filtrov.
Vključno filtriranje – v tem načinu vam 
storitev Cisco IPMA pošlje dohodne klice, 
ki se ujemajo s številkami na seznamu 
vključnih filtrov. Ostali klici se 
preusmerijo k vašemu pomočniku.
Izključno filtriranje – v tem načinu storitev 
Cisco IPMA preusmeri dohodne klice, 
ki se ujemajo s številkami na seznamu 
izključnih filtrov, k vašemu pomočniku. 
Ostali klici se preusmerijo na vaš telefon. 

Med seznami vključnih 
in izključnih filtrov lahko 
preklopite v meniju 
Cisco IPMA na 
telefonskem zaslonu LCD.

Privzeto je na 
začetku aktiven 
vključni filter.
Pomočniki lahko 
v vašem imenu 
upravljajo 
z načinom 
filtriranja 
v aplikaciji 
Assistant Console.

Seznami 
filtrov

Seznami filtrov so sestavljeni iz ene ali več 
telefonskih številk (delnih ali celih). 
Ko dobite nov klic in je filtriranje 
vključeno, storitev Cisco IPMA primerja 
ID klicatelja s številkami na aktivnem 
seznamu. Glede na to, ali se številke 
ujemajo in kateri seznam filtrov je 
aktiven (vključni ali izključni), storitev 
Cisco IPMA nato usmeri klice k vam 
ali k vašemu pomočniku.

Sezname filtrov ustvarite 
v oknu »Konfiguracija 
oskrbnika«. Izberite 
kartico z vključnimi 
ali izključnimi filtri.

Sezname filtrov 
lahko namesto 
vas nastavi 
vaš pomočnik. 
Privzeto so 
seznami filtrov na 
začetku prazni.

Stanje, ali 
je filter 
vključen/
izključen.

Nastavitev za vklop/izklop vključi ali 
izključi filtriranje klicev.
Ko je funkcija vključena, se vsi dohodni 
klici prestrežejo in preusmerijo glede na 
nastavitve filtra.

Filtriranje lahko vključite 
in izključite v meniju 
Cisco IPMA na telefonskem 
zaslonu LCD. Pritisnite 
tipko Storitve in izberite 
storitev Cisco IPMA, 
nato pa še Filter.

Privzeto je na 
začetku filter 
vključen.
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Namig
• Ikona kroga v oknu s stanjem storitve Cisco IPMA označuje stanje funkcije filtriranja klicev. Krogec 

z mrežo pomeni, da je filtriranje vklopljeno in prazen krogec pomeni, da je filtriranje izklopljeno. 

Sorodne teme
• Začetek – za oskrbnike, stran 48
• Kako prestreči, preusmeriti in prenesti klice, stran 52
• Kako uporabljati funkcijo notranjih klicev za pogovor s pomočnikom, stran 57
• Kako sestaviti sezname filtrov za oskrbnika, stran 62

Kako uporabljati funkcijo notranjih klicev 
za pogovor s pomočnikom
Za oskrbnike
Funkcija notranjih klicev je izbirna funkcija, ki vam omogoča pogovor s pomočnikom prek notranje linije. 
Konfigurira jo skrbnik sistema. Če te funkcije nimate in bi jo želeli imeti, se obrnite na skrbnika sistema.
Za notranji klic prek Ciscovega IP-telefona pritisnite tipko za hitro klicanje notranji, ki ustreza telefonski 
številki pomočnika.
Če pomočnik takrat, ko ste ga poklicali z notranje linije, nima drugega klica, se hkrati vključita vaš in 
pomočnikov zvočnik. Pogovarjate se lahko prek zvočnika, naglavne slušalke ali slušalke. Enako velja 
v primeru, ko pomočnik prek notranje linije pokliče vas.
Če ima pomočnik takrat, ko ste ga poklicali z notranje linije, drug klic, notranji klic zvoni na telefonu pomočnika 
in ga je treba prevzeti ročno. Enako velja v primeru, ko pomočnik prek notranje linije pokliče vas, vi pa že imate 
drug klic.
Za prekinitev notranjega klica odložite slušalko (ali pritisnite tipko na zvočniku ali naglavni slušalki).

Sorodne teme
• Začetek – za oskrbnike, stran 48
• Kako prestreči, preusmeriti in prenesti klice, stran 52
• Uporaba filtriranja klicev, stran 55
• Kako utišati zvonjenje na vašem telefonu, stran 58
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Kako utišati zvonjenje na vašem telefonu
Za oskrbnike
Za utišanje zvonjenja telefona pritisnite dinamično tipko »Ne moti«, s katero vklopite ali izklopite funkcijo 
»Ne moti«. Ko je ta funkcija vklopljena, je zvonjenje na Ciscovem IP-telefonu onemogočeno. Funkcija 
»Ne moti« onemogoči zvonjenje za vse linije na telefonu, vključno z notranjimi linijami. Funkcijo »Ne moti« 
predstavlja zvonec v oknu s stanjem storitve Cisco IPMA na zaslonu LCD Ciscovega IP-telefona. Prečrtan 
zvonček pomeni, da je funkcija vklopljena in je zvonjenje onemogočeno. Pomočnikov telefon bo še naprej 
zvonil. Zvonček pomeni, da je funkcija izklopljena in je zvonjenje omogočeno.
Privzeto je funkcija izklopljena. 

Namig
• Ta funkcija ne vpliva na filtriranje klicev.

Sorodne teme
• Začetek – za oskrbnike, stran 48
• Kako prestreči, preusmeriti in prenesti klice, stran 52
• Uporaba filtriranja klicev, stran 55
• Kako uporabljati funkcijo notranjih klicev za pogovor s pomočnikom, stran 57
58 OL-9688-01



 

7
Kako konfigurirati oskrbnikove funkcije

V oknu »Konfiguracija oskrbnika« lahko oskrbniki in pomočniki spreminjajo oskrbnikove nastavitve. 
Oskrbniki lahko dostopajo do tega okna na spletnem mestu, pomočniki pa v aplikaciji Assistant Console. 
Skrbnik sistema je konfiguriral storitev Cisco IPMA za delovanje v dveh načinih – v načinu skupne ali 
nadomestne linije. Če je skrbnik sistema konfiguriral storitev Cisco IPMA za delovanje v načinu nadomestne 
linije, boste lahko določili privzetega pomočnika, konfigurirali preusmeritev cilja in sestavili sezname filtrov. 
Če je skrbnik sistema konfiguriral storitev Cisco IPMA za delovanje v načinu skupne linije, boste lahko 
konfigurirali samo preusmeritev cilja. V načinu skupne linije ne morete določiti privzetega pomočnika ali 
vzpostaviti filtriranih klicev, ki se preusmerijo na pomočnika. 
Privzete nastavitve oskrbnikom omogočajo uporabo storitve Cisco IPMA brez konfiguriranja nastavitev.
Za več informacij si oglejte naslednje teme:
• Opis načina skupne linije in načina nadomestne linije, stran 1
• Kako dostopati do konfiguracije oskrbnika, stran 59
• Kako oskrbniku določiti privzetega pomočnika, stran 61
• Kako konfigurirati takojšnjo preusmeritev cilja za oskrbnika, stran 61
• Kako sestaviti sezname filtrov za oskrbnika, stran 62

Kako dostopati do konfiguracije oskrbnika
Oglejte si eno od naslednjih tem:
• Za oskrbnike – dostopanje do konfiguracije oskrbnika, stran 60
• Za pomočnike – dostopanje do konfiguracije oskrbnika, stran 60
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Za oskrbnike – dostopanje do konfiguracije oskrbnika
Oskrbniki lahko dostopajo do strani za konfiguracijo oskrbnika prek spletnega mesta. Naslov URL lahko 
dobite pri skrbniku sistema. 

Postopek

 Korak 1 V računalniku z operacijskim sistemom Microsoft Windows 2000 odprite brskalnik Microsoft 
Internet Explorer (Microsoft IE).
Uporabiti morate različico 5.5 ali novejšo različico brskalnika.

 Korak 2 Odprite naslov URL, ki vam ga je priskrbel skrbnik sistema. Naslov URL bi moral biti podoben 
temu: http://<ip-naslov>/ma/desktop/maLogin.jsp.

 Korak 3 Prikaže se pojavno okno z vprašanjem, ali želite namestiti programsko opremo Cisco IP Manager 
Assistant.

 Korak 4 Kliknite potrditveno polje in potrdite, da se strinjate z naslednjim besedilom: »Vedno zaupaj 
vsebini od Cisco Systems Inc.« Kliknite Da.
Prikaže se stran za prijavo.

 Korak 5 Vnesite uporabniško ime in geslo (dobili ste ju od skrbnika sistema) ter kliknite Prijava.
Prikaže se okno »Konfiguracija oskrbnika«. 

 Korak 6 Ko končate in se želite odjaviti, zaprite okno brskalnika. Po potrebi ponovite 3. korak.

Sorodne teme
• Kako oskrbniku določiti privzetega pomočnika, stran 61
• Kako konfigurirati takojšnjo preusmeritev cilja za oskrbnika, stran 61
• Kako sestaviti sezname filtrov za oskrbnika, stran 62

Za pomočnike – dostopanje do konfiguracije oskrbnika
Pomočniki lahko do okna »Konfiguracija oskrbnika« dostopajo v aplikaciji Assistant Console. 
Okno posameznega oskrbnika odprete tako, da z desno miškino tipko kliknete kjer koli v vrstici želenega 
oskrbnika v podoknu »Moji oskrbniki«. Nato v priročnem meniju izberite Konfiguracija.
Če želite odpreti okno za vse oskrbnike, v menijski vrstici izberite Oskrbnik > Konfiguracija. S spustnega 
seznama »Oskrbnik« izberite oskrbnika, za katerega želite konfigurirati funkcije.
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Sorodne teme
• Kako oskrbniku določiti privzetega pomočnika, stran 61
• Kako konfigurirati takojšnjo preusmeritev cilja za oskrbnika, stran 61
• Kako sestaviti sezname filtrov za oskrbnika, stran 62

Kako oskrbniku določiti privzetega pomočnika
Enega od oskrbnikovih pomočnikov lahko določite za privzetega pomočnika.
Če je mogoče, bo storitev Cisco IPMA za aktivnega pomočnika oskrbnika določila privzetega pomočnika. 
Kadar privzeti pomočnik ni prijavljen, storitev Cisco IPMA določi drugega pomočnika (če je na voljo) 
za aktivnega pomočnika oskrbnika. Ko se privzeti pomočnik spet prijavi, storitev Cisco IPMA zamenja 
pomočnike, tako da privzeti pomočnik postane aktiven za upravljanje klicev.

Postopek

 Korak 1 V oknu »Konfiguracija oskrbnika« kliknite jeziček »Privzeti pomočnik« (po potrebi), 
da prikažete okno za izbiro privzetega pomočnika.

 Korak 2 S spustnega seznama »Pomočnik« izberite želenega pomočnika.
 Korak 3 Shranite spremembe.

Sorodne teme
• Kako dostopati do konfiguracije oskrbnika, stran 59
• Kako konfigurirati takojšnjo preusmeritev cilja za oskrbnika, stran 61
• Kako sestaviti sezname filtrov za oskrbnika, stran 62

Kako konfigurirati takojšnjo preusmeritev 
cilja za oskrbnika
Oskrbniki, ki storitev Cisco IPMA uporabljajo v načinu nadomestne linije, lahko pošljejo klice pomočniku 
ali na drugo telefonsko številko (pravimo ji cilj) s funkcijama »Preusmeri vse« (PreusKl) in »Takojšnja 
preusmeritev« (TakojPreu). Funkciji »PreusKl« in »TakojPreu« uporabljata isto preusmeritev cilja. 
Oskrbniki, ki storitev Cisco IPMA uporabljajo v načinu skupne linije, lahko nastavijo preusmeritev cilja 
in sproti preusmerjajo klice z dinamično tipko TakojPreu. Ob prijavi se samodejno prikaže zaslon za 
preusmeritve.
Privzeto je preusmeritev cilja nastavljena na aktivnega pomočnika oskrbnika. Oskrbniki in pomočniki lahko 
s spodnjim postopkom spremenijo ta cilj.
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Opomba Če ni na voljo noben pomočnik in oskrbnik pritisne dinamično tipko TakPreu, bo klic, ki bi sicer 
običajno bil preusmerjen k pomočniku, privzeto posredovan v glasovno pošto oskrbnika.

Postopek

 Korak 1 V oknu »Konfiguracija oskrbnika« kliknite jeziček »Preusmeritev«, da prikažete okno 
za konfiguracijo preusmerjanja.

 Korak 2 (Samo v načinu nadomestne linije) izberite Številka v imeniku ali Pomočnik.
 Korak 3 Če izberete »Številka v imeniku«, vnesite veljavno telefonsko številko. Številko vnesite natančno 

tako, kot bi jo klicali z namiznega telefona.
 Korak 4 Shranite spremembe.

Sorodne teme
• Kako prestreči, preusmeriti in prenesti klice, stran 52
• Kako dostopati do konfiguracije oskrbnika, stran 59
• Kako oskrbniku določiti privzetega pomočnika, stran 61
• Kako sestaviti sezname filtrov za oskrbnika, stran 62

Kako sestaviti sezname filtrov za oskrbnika
Seznami filtrov omogočajo oskrbnikom ali pomočnikom prilagajanje oskrbnikove funkcije filtriranja klicev. 
Privzeto so seznami filtrov prazni. V seznam lahko po želji dodajate telefonske številke. Izberite način 
filtriranja, da preklopite med Vključnimi ali Izključnimi seznami filtrov: 
• Vključni – klici s telefonskih številk, ki so na vključnem seznamu se pošljejo oskrbniku. Ostali klici se 

preusmerijo na aktivnega pomočnika.
• Izključni – klici s telefonskih številk, ki so na izključnem seznamu se preusmerijo na pomočnika. Ostali 

klici se pošljejo oskrbniku.
Storitev Cisco IPMA primerja ID klicatelja dohodnega klica s telefonskimi številkami na aktivnem seznamu filtrov. 
Primer: če na vključni seznam oskrbnika dodate telefonsko številko 54321, bodo vsi dohodni klici s številke 54321 
preusmerjeni na oskrbnika (in ne na pomočnika), če je omogočeno vključno filtriranje.
Če na izključni seznam oskrbnika dodate telefonsko številko 54xxx, bodo vsi dohodni klici s pet mestnih 
telefonskih številk, ki se začnejo na 54, preusmerjeni na pomočnika (in ne na oskrbnika), če je omogočeno 
izključno filtriranje.
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Kako konfigurirati oskrbnikove funkcije
 

Opomba Vedno je lahko aktiven samo en način filtriranja (vključni ali izključni). Oskrbniki lahko med 
načinoma filtriranja preklapljajo v meniju Cisco IPMA na telefonu. Pomočniki lahko med 
načinoma filtriranja preklapljajo v aplikaciji Assistant Console.

Na seznamih filtrov lahko uporabljate naslednje nadomestne znake: 
• x – nadomesti posamezno cifro na poljubnem mestu v filtru. Primer: »123x5« predstavlja petmestne 

telefonske številke, ki imajo na četrtem mestu poljubno cifro med 0 in 9. Uporabite lahko veliko ali 
malo črko x.

• * – nadomesti poljubno število cifer na začetku ali na koncu filtra. Primer: »5*« predstavlja telefonske 
številke poljubnih dolžin, ki se začnejo s 5.

Poleg nadomestnih znakov lahko seznami filtrov vsebujejo tudi vezaje (-), pike (.) in presledke.

Namig Seznami filtrov so lahko tudi prazni. Privzeto je filtriranje omogočeno in vključni seznam filtrov 
je prazen. To pomeni, da se vsi dohodni klici za oskrbnika preusmerijo na pomočnika.

Oskrbniki – sezname filtrov je mogoče aktivirati na telefonu. Odprite meni Cisco IPMA v telefonu. Pritisnite 
1, da vklopite ali izklopite filtriranje. Pritisnite 2 za preklop med vključnim in izključnim načinom filtriranja.
Oskrbniki in pomočniki lahko s spodnjim postopkom sestavijo sezname filtrov.

Postopek

 Korak 1 V oknu »Konfiguracija oskrbnika« kliknite jeziček »Vključni« ali »Izključni«, da prikažete 
ustrezno okno za konfiguracijo.

 Korak 2 V polje Filter vnesite del ali celotno telefonsko številko. 
Za pomoč in prikaz primerov filtrov kliknite Več informacij.

 Korak 3 Filtre lahko dodajate, spreminjate ali brišete: 
• Nov filter dodate tako, da ga vnesete v polje »Filter« in kliknete Dodaj.

Nov filter bo dodan na seznam filtrov. 
• Obstoječi filter spremenite tako, da ga označite na seznamu filtrov. V polje »Filter« vnesite 

želene spremembe in kliknite zamenjaj.
Spremenjeni filter bo prikazan na seznamu filtrov. 
• Filter izbrišete tako, da ga označite na seznamu filtrov in kliknete Izbriši.

Filter bo izbrisan s seznama filtrov. 
 Korak 4 Shranite spremembe.
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Namigi
• Če imate omogočeno filtriranje klicev in funkcijo »Preusmeri vse (PreusKl)«, storitev Cisco IPMA na 

dohodnih klicih najprej izvede filtriranje klicev. Filtriranje klicev preusmeri klic na vas ali na vašega 
pomočnika (v skladu z nastavitvami filtriranja). Nato storitev Cisco IPMA uporabi funkcijo »Preusmeri 
vse« na klicih, ki so bili preusmerjeni na vas (na oskrbnika). Funkcija »PreusKl« preusmeri te klice na 
preusmeritev cilja.

• Ikona kroga v oknu s stanjem storitve Cisco IPMA označuje stanje funkcije filtriranja klicev. Krogec 
z mrežo pomeni, da je filtriranje vklopljeno in prazen krogec pomeni, da je filtriranje izklopljeno. 

Sorodne teme
• Uporaba filtriranja klicev, stran 55
• Kako dostopati do konfiguracije oskrbnika, stran 59
• Kako oskrbniku določiti privzetega pomočnika, stran 61
• Kako konfigurirati takojšnjo preusmeritev cilja za oskrbnika, stran 61
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A

aplikacija Assistant Console
bližnjice na tipkovnici 19
definicija 5
dostop brez pomoči oskrbnikom 7
gumbi za nadzor klica 9
meni 8
odjava 7
prepoznava delov 8
prijava 6
prilagajanje oblike 17
uporaba notranjih klicev 19
uporaba z miško in tipkovnico 18
upravljanje klicev v 23
zagon 6

B

bližnjice na tipkovnici 19

C

Ciscov IPMA, definicija 5
Ciscov IP-telefon

dinamične tipke (pomočniki) 31
dinamične tipke na (oskrbniki) 44, 52
nadomestna linija (oskrbniki) 47

okno s stanjem na (oskrbniki) 49
pomočniki 31
skupna linija (oskrbniki) 43

D

dinamična tipka »Ne moti« 46, 58
dinamična tipka »PrestrKl«, oskrbniki 53
dinamična tipka »PreusKl«

cilj oskrbnika 61
uporaba 54

dinamična tipka »PreuTajn«
oskrbniki 45, 55

dinamična tipka »TakojPreu«
cilj oskrbnika 61
oskrbniki 44, 53

dinamične tipke
oskrbniki 44, 52

dokumentacija
organizacija vi
za Ciscov IP-telefon vii

F

filtriranje
opis 55
seznami za 62
Uporabniški priročnik za storitev Cisco IPMA 65



 

filtriranje klicev
načini 62
opis 55
s funkcijo »PreusKl« 64
seznami za 62

funkcija »skoči na vrh« 16

G

glasovna pošta
pošiljanje klica (oskrbniki) 45, 55
pošiljanje klica (pomočniki) 29

gumb »Nadaljuj« 25
gumb »Najavi preusmeritev« 26
gumb »Odgovori« 24
gumb »Odloži« 24
gumb »Prekini« 7
gumb »Preusmeri« 26
gumb »PreuTajn« 29
gumb »TAKOJ PREU«

uporaba 28
gumb za takojšnjo preusmeritev

konfiguracija 28
gumb za takojšnjo preusmeritev klica 

(pomočniki)
uporaba 28

gumbi
prepoznavanje 9

gumbi za nadzor klica 9, 35
definicija 9

H

hitri klici 15

I

ikone na telefonu
»Ne moti« (oskrbniki) 46, 58
»Preusmeri vse« (oskrbniki) 54
filtriranje (oskrbniki) 57
nastavitev funkcij (oskrbniki) 50

imenik
uporaba 16

izbira pomočnika
razumevanje 48

izključni filter
definicija 55

K

klicanje 23
klicanje številke 23
klici

vrsta prikaza 12
končanje klica 24
konferenčni klici, vzpostavljanje 27
konzola

klicanje iz 23

M

menijska vrstica
v aplikaciji Assistant Console 8

miška
uporaba aplikacije Assistant Console s 18

možnost »Ne moti« 46, 58
66 OL-9688-01



 

N

nadomestna linija
okno s stanjem na telefonu oskrbnika 3
uporaba storitve Cisco IPMA v načinu 

nadomestne linije 2
uporaba telefona oskrbnika 47

nadomestni znaki
v seznamih filtrov 62

Nadzor pomočnika
oskrbniki 49
uporaba dinamične tipke »PrestrKl« z 53

nastavitve
skrbniške 17

notranji klici
uporaba s telefonom (oskrbniki) 45, 57
uporaba v aplikaciji Assistant Console 19

O

odjava, pomočniki 7
okno »Konfiguracija oskrbnika«

uporaba 59
okno s stanjem

oskrbniki 49
oskrbniki

konfiguriranje funkcij 59
nadzor 13
stanje funkcij 13
stanje povezave 13

oskrbnikove linije
v podoknu »Moji klici« 12
v podoknu »Moji oskrbniki« 13

oskrbnikove nadomestne linije 12

P

podokno »Imenik« 16
podokno »Moji klici« 12
podokno »Moji oskrbniki« 13
pomočniki

identifikacija (oskrbniki) 48
izbiranje (oskrbniki) 48
prilagajanje zvonjenja telefona za 42
privzeti 61
telefonske linije za 12

posebno zvonjenje 42
prekini čakanje 25
prekinitev klica 24
prestrezanje klica 53
preusmeri vse

s filtriranjem klicev 64
preusmeritev cilja, konfiguracija

oskrbniki 61
pomočniki 28

preusmeritev klica 26
preusmerjanje klica

oskrbniki 44, 53
pomočniki 28

preusmerjanje vseh klicev 54
prevzem klica 24
prijava, pomočniki 6
privzeti pomočnik

določanje 61

S

seznami izključnih filtrov
sestavljanje 62
Uporabniški priročnik za storitev Cisco IPMA 67



 

seznami vključnih filtrov
sestavljanje 62

skupna linija
okno s stanjem na telefonu oskrbnika 3
uporaba storitve Cisco IPMA v načinu skupne 

linije 1
uporaba telefona oskrbnika 43

spletna pomoč, uporaba vii
stanje brez povezave

nadzor 16
status nadzora linije

nadzor 16
status povezave

nadzor 16
sprememba 7

strežnik
nastavitve 17
povezava 16

T

takojšnja preusmeritev 26
izvedba 26

Tipka »Zadrži« 25
tipkovnica, uporaba konzole 18

U

upravljanje klicev
prek telefona pomočnika 31
s telefona oskrbnika 44, 52
v aplikaciji Assistant Console 23
z gumbi za nadzor klica 9, 35

utišanje telefona 46, 58

V

vključni filter
definicija 55

vrstica stanja
uporaba 16

Z

zadržanje klica 25
odstraniti klic s čakanja 25
uvrščanje klica na čakanje 25
68 OL-9688-01


	Uporabniški priročnik za storitev Cisco IPMA
	Predgovor
	Pregled
	Organizacija
	Kako uporabljati spletno pomoč
	Sorodna dokumentacija
	Pridobivanje dokumentacije
	Cisco.com
	DVD z dokumentacijo proizvajalca
	Naročanje dokumentacije

	Povratne informacije o dokumentaciji
	Pregled izdelka Cisco Product Security
	Sporočanje varnostnih težav v Ciscovih izdelkih

	Pridobivanje tehnične pomoči
	Ciscove spletne strani za tehnično podporo in dokumentacijo
	Posredovanje zahteve za storitev
	Opredelitve stopenj resnosti zahtev za storitev

	Pridobivanje dodatnih publikacij in informacij
	Dogovori v dokumentih

	Uvod v storitev Cisco IPMA
	Opis načina skupne linije in načina nadomestne linije
	Uporaba storitve Cisco IPMA v načinu skupne linije
	Uporaba storitve Cisco IPMA v načinu nadomestne linije

	Kako preverite način storitve Cisco IPMA na telefonu oskrbnika
	Kako preverite način storitve Cisco IPMA v aplikaciji Assistant Console

	Uvod v aplikacijo IPMA Assistant Console
	Uvod v aplikacijo Assistant Console
	Kako se prijaviti v aplikacijo Assistant Console
	Kako se odjaviti iz aplikacije Assistant Console
	Kako uporabljati konzolo ne da bi bili na voljo oskrbnikom
	Kako uporabljati konzolo
	Uporaba menijske vrstice
	Uporaba gumbov za nadzor klica
	Uporaba podokna »Moji klici«
	Uporaba podokna »Moji oskrbniki«
	Uporaba funkcije Hitro klicanje
	Uporaba imenika
	Uporaba vrstice stanja
	Prilagajanje oblike konzole
	Ogled skrbniških nastavitev
	Nastavitve Lastnosti

	Kako uporabljati konzolo z miško in tipkovnico

	Kako uporabiti funkcijo notranjih klicev v konzoli
	Kako uporabljati bližnjice na tipkovnici
	Kako pomočnik in oskrbnik uporabljata storitev Cisco IPMA

	Kako poteka upravljanje klicev z aplikacijo Assistant Console
	Kako poklicati
	Kako prevzeti klic
	Kako končati klic
	Kako uvrstiti klic na čakanje
	Kako nadaljevati zadržani klic
	Kako preusmeriti klic
	Kako vzpostaviti konferenčni klic
	Kako preusmeriti klic na drugo številko
	Kako uporabljati takojšnjo preusmeritev
	Kako konfigurirati takojšnjo preusmeritev cilja

	Kako poslati klic v storitev glasovne pošte

	Za Pomočnike – kako uporabljati Cisco IPMA v vašem telefonu
	Načina nadomestne in skupne linije
	Način skupne linije
	Način nadomestne linije
	Prepoznavanje načina

	Prijavljanje v »Cisco IPMA v telefonu pomočnika«
	Preverjanje statusa oskrbnikov
	Prikaz informacij na zaslonu s statusom oskrbnika
	Statusne ikone klica

	Upravljanje klicev in izvajanje drugih dejanj
	Kako prevzeti klic z uporabo IPMA na telefonu
	Konfiguriranje nastavitev oskrbnika
	Konfiguriranje nastavitev pomočnika IPMA
	Kako prilagoditi možnost »Posebno zvonjenje«

	Za oskrbnike – uporaba telefona s Cisco IPMA v načinu skupne linije
	Uporaba Cisco CallManager »Mobilnosti priključka«
	Preusmeritev in prenos klicev
	Kako takoj preusmeriti dohodni klic na drugo številko
	Kako preusmeriti klic v storitev glasovne pošte

	Kako uporabljati funkcijo notranjih klicev za pogovor s pomočnikom
	Kako utišati zvonjenje na vašem telefonu

	Za oskrbnike – uporaba telefona s Cisco IPMA v načinu nadomestne linije
	Začetek – za oskrbnike
	Uporaba Cisco CallManager »Mobilnosti priključka«
	Razumevanje izbora pomočnika
	Uporaba okna s stanjem
	Uporaba menija »Cisco IPMA« v vašem telefonu

	Kako prestreči, preusmeriti in prenesti klice
	Kako prestreči klic, ki zvoni na pomočnikovem telefonu
	Kako takoj preusmeriti dohodni klic na drugo številko
	Kako preusmeriti vse klice na drugo številko
	Kako preusmeriti klic v storitev glasovne pošte

	Uporaba filtriranja klicev
	Kako uporabljati funkcijo notranjih klicev za pogovor s pomočnikom
	Kako utišati zvonjenje na vašem telefonu

	Kako konfigurirati oskrbnikove funkcije
	Kako dostopati do konfiguracije oskrbnika
	Za oskrbnike – dostopanje do konfiguracije oskrbnika
	Za pomočnike – dostopanje do konfiguracije oskrbnika

	Kako oskrbniku določiti privzetega pomočnika
	Kako konfigurirati takojšnjo preusmeritev cilja za oskrbnika
	Kako sestaviti sezname filtrov za oskrbnika

	Stvarno kazalo




