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ΤΑ ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ΚΑΙ ΟΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΓΙΑ ΤΑ ΠΡΟΪΟΝΤΑ ΤΟΥ ΠΑΡΟΝΤΟΣ ΕΓΧΕΙΡΙ∆ΙΟΥ ΥΠΟΚΕΙΝΤΑΙ ΣΕ 
ΑΛΛΑΓΕΣ ΧΩΡΙΣ ΠΡΟΕΙ∆ΟΠΟΙΗΣΗ. ΟΛΕΣ ΟΙ ∆ΗΛΩΣΕΙΣ, ΟΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΚΑΙ ΟΙ ΥΠΟ∆ΕΙΞΕΙΣ ΤΟΥ ΠΑΡΟΝΤΟΣ ΕΓΧΕΙΡΙ∆ΙΟΥ 
ΘΕΩΡΟΥΝΤΑΙ ΑΚΡΙΒΕΙΣ, ΟΜΩΣ ΠΑΡΟΥΣΙΑΖΟΝΤΑΙ ΧΩΡΙΣ ΕΓΓΥΗΣΗ ΟΠΟΙΟΥ∆ΗΠΟΤΕ ΤΥΠΟΥ, ΡΗΤΗ Ή ΣΥΝΕΠΑΓΟΜΕΝΗ. 
ΟΙ ΧΡΗΣΤΕΣ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΕΧΟΥΝ ΠΛΗΡΗ ΕΥΘΥΝΗ ΓΙΑ ΤΙΣ ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ ΤΟΥΣ ΣΕ ΟΠΟΙΑ∆ΗΠΟΤΕ ΠΡΟΪΟΝΤΑ.

Η Α∆ΕΙΑ ΧΡΗΣΗΣ ΤΟΥ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟΥ ΚΑΙ Η ΕΓΓΥΗΣΗ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ ΤΟΥ ΣΥΝΟ∆ΕΥΤΙΚΟΥ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ 
ΠΑΡΑΤΙΘΕΝΤΑΙ ΣΤΟ ΠΑΚΕΤΟ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ ΠΟΥ ΣΥΝΟ∆ΕΥΕΙ ΤΟ ΠΡΟΪΟΝ ΚΑΙ ΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΝΤΑΙ ΚΑΙ ΣΤΟ ΠΑΡΟΝ ΜΕ 
ΑΥΤΗ ΤΗΝ ΠΑΡΑΠΟΜΠΗ. ΕΑΝ ∆ΕΝ ΜΠΟΡΕΙΤΕ ΝΑ ΕΝΤΟΠΙΣΕΤΕ ΤΗΝ Α∆ΕΙΑ ΧΡΗΣΗΣ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟΥ Ή ΤΗΝ ΕΓΓΥΗΣΗ 
ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ, ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΗΣΤΕ ΜΕ ΕΝΑΝ ΕΚΠΡΟΣΩΠΟ ΤΗΣ CISCO ΓΙΑ ΝΑ ΣΑΣ ΠΡΟΜΗΘΕΥΣΕΙ ΕΝΑ 
ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ.

Η υλοποίηση από τη Cisco της συµπίεσης κεφαλίδας TCP είναι µια προσαρµογή ενός προγράµµατος που αναπτύχθηκε από το Πανεπιστήµιο της 
California, στο Berkeley (UCB), στα πλαίσια της έκδοσης δηµόσιου τοµέα του λειτουργικού συστήµατος UNIX του UCB. Με την επιφύλαξη 
παντός δικαιώµατος. Copyright © 1981, Regents of the University of California. 

ΕΚΤΟΣ ΤΩΝ ΤΥΧΟΝ ΑΛΛΩΝ ΕΓΓΥΗΣΕΩΝ ΠΟΥ ΠΕΡΙΕΧΟΝΤΑΙ ΣΤΟ ΠΑΡΟΝ, ΟΛΑ ΤΑ ΑΡΧΕΙΑ ΕΓΓΡΑΦΩΝ ΚΑΙ ΤΟ 
ΛΟΓΙΣΜΙΚΟ ΑΥΤΩΝ ΤΩΝ ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΩΝ ΠΑΡΕΧΟΝΤΑΙ "ΩΣ ΕΧΟΥΝ" ΜΕ ΟΛΑ ΤΑ ΣΦΑΛΜΑΤΑ ΤΟΥΣ. Η CISCO ΚΑΙ ΟΙ 
ΑΝΩΤΕΡΩ ΕΠΟΝΟΜΑΖΟΜΕΝΟΙ ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΕΣ ΑΠΟΠΟΙΟΥΝΤΑΙ ΟΛΕΣ ΤΙΣ ΕΓΓΥΗΣΕΙΣ, ΡΗΤΕΣ Ή ΣΥΝΕΠΑΓΟΜΕΝΕΣ, 
ΣΥΜΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΜΕΝΩΝ, ΟΧΙ ΟΜΩΣ ΑΠΟΚΛΕΙΣΤΙΚΑ, ΑΥΤΩΝ ΤΗΣ ΕΜΠΟΡΕΥΣΙΜΟΤΗΤΑΣ, ΚΑΤΑΛΛΗΛΟΤΗΤΑΣ ΓΙΑ 
ΣΥΓΚΕΚΡΙΜΕΝΟ ΣΚΟΠΟ ΚΑΙ ΜΗ ΑΘΕΤΗΣΗΣ Ή ΑΥΤΩΝ ΠΟΥ ΠΡΟΚΥΠΤΟΥΝ ΑΠΟ ∆ΙΑ∆ΙΚΑΣΙΕΣ ΣΥΝΑΛΛΑΚΤΙΚΗΣ, 
ΧΡΗΣΤΙΚΗΣ Ή ΕΜΠΟΡΙΚΗΣ ΠΡΑΚΤΙΚΗΣ.

ΣΕ ΚΑΜΙΑ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ∆ΕΝ ΕΥΘΥΝΟΝΤΑΙ Η CISCO Ή ΟΙ ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΕΣ ΤΗΣ ΓΙΑ ΤΥΧΟΝ ΕΜΜΕΣΕΣ, ΕΙ∆ΙΚΕΣ, ΑΠΟΘΕΤΙΚΕΣ 
Ή ΣΥΜΠΤΩΜΑΤΙΚΕΣ ΖΗΜΙΕΣ, ΣΥΜΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΜΕΝΩΝ, ΟΧΙ ΟΜΩΣ ΑΠΟΚΛΕΙΣΤΙΚΑ, ΤΩΝ ΑΠΩΛΕΣΘΕΝΤΩΝ ΚΕΡ∆ΩΝ Ή 
ΤΗΣ ΑΠΩΛΕΙΑΣ Ή ΚΑΤΑΣΤΡΟΦΗΣ ∆Ε∆ΟΜΕΝΩΝ, Η ΟΠΟΙΑ ΠΡΟΚΥΠΤΕΙ ΑΠΟ ΤΗ ΧΡΗΣΗ Ή ΤΗΝ Α∆ΥΝΑΜΙΑ ΧΡΗΣΗΣ ΤΟΥ 
ΠΑΡΟΝΤΟΣ ΕΓΧΕΙΡΙ∆ΙΟΥ, ΑΚΟΜΗ ΚΑΙ ΕΑΝ Η CISCO Ή ΟΙ ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΕΣ ΤΗΣ ΕΧΟΥΝ ΕΝΗΜΕΡΩΘΕΙ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΙΘΑΝΟΤΗΤΑ 
ΤΕΤΟΙΩΝ ΒΛΑΒΩΝ.

Τα αρχικά CCSP, το λογότυπο Cisco Square Bridge, οι ονοµασίες Follow Me Browsing και StackWise είναι εµπορικά σήµατα της Cisco Systems, 
Inc. Οι φράσεις Changing the Way We Work, Live, Play, and Learn και iQuick Study είναι σήµατα υπηρεσιών της Cisco Systems, Inc. Και, οι 
ονοµασίες Access Registrar, Aironet, BPX, Catalyst, CCDA, CCDP, CCIE, CCIP, CCNA, CCNP, Cisco, το λογότυπο Cisco Certified Internetwork 
Expert, οι ονοµασίες Cisco IOS, Cisco Press, Cisco Systems, Cisco Systems Capital, το λογότυπο Cisco Systems, οι ονοµασίες Cisco Unity, 
Enterprise/Solver, EtherChannel, EtherFast, EtherSwitch, Fast Step, FormShare, GigaDrive, GigaStack, HomeLink, Internet Quotient, IOS, IP/TV, 
iQ Expertise, το λογότυπο iQ, οι ονοµασίες iQ Net Readiness Scorecard, LightStream, Linksys, MeetingPlace, MGX, το λογότυπο Networkers, οι 
ονοµασίες Networking Academy, Network Registrar, Packet, PIX, Post-Routing, Pre-Routing, ProConnect, RateMUX, ScriptShare, SlideCast, 
SMARTnet, Τhe Fastest Way to Increase Your Internet Quotient και TransPath είναι σήµατα κατατεθέντα της Cisco Systems, Inc. ή/και των 
θυγατρικών της στις Η.Π.Α. και σε ορισµένες άλλες χώρες. 
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Πρόλογος

Σε αυτόν τον πρόλογο περιλαµβάνονται πληροφορίες σχετικά µε τα άτοµα 
στα οποία απευθύνεται το εγχειρίδιο, καθώς και µε τις ισχύουσες συµβάσεις 
κειµένου.

Ο πρόλογος καλύπτει τα εξής θέµατα:

• Επισκόπηση, σελίδα viii

• Οργάνωση, σελίδα ix

• Χρήση της ηλεκτρονικής βοήθειας, σελίδα x

• Σχετική τεκµηρίωση, σελίδα xi

• Παροχή τεκµηρίωσης, σελίδα xi

• Σχόλια σχετικά µε την τεκµηρίωση, σελίδα xiii

• Επισκόπηση για την ασφάλεια των προϊόντων Cisco, σελίδα xiv

• Παροχή τεχνικής βοήθειας, σελίδα xvi

• Συµπληρωµατικές εκδόσεις και πληροφορίες, σελίδα xix
vii
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Πρόλογος
Επισκόπηση
Επισκόπηση
Η δυνατότητα Cisco Unified CallManager Assistant βελτιώνει τις λειτουργίες του 
τηλεφωνικού συστήµατος και επιτρέπει στους διευθυντές και τους βοηθούς τους 
να συνεργάζονται πιο αποτελεσµατικά. To Εγχειρίδιο χρήσης του Cisco Unified 
CallManager Assistant παρέχει οδηγίες και παραδείγµατα που σας βοηθούν να 
χρησιµοποιείτε τη δυνατότητα Cisco Unified CallManager Assistant.

Όλοι οι χρήστες του Cisco Unified CallManager Assistant θα πρέπει να διαβάσουν 
αυτό το εγχειρίδιο. Στους χρήστες περιλαµβάνονται οι διευθυντές και οι βοηθοί. 

∆ιευθυντές
Στο Cisco Unified CallManager Assistant, διευθυντής είναι ένας χρήστης, του 
οποίου οι εισερχόµενες κλήσεις αναχαιτίζονται και επαναπροωθούνται σε έναν 
βοηθό. Κάθε διευθυντής υποστηρίζεται από έναν βοηθό τουλάχιστον.

Οι διευθυντές µπορούν να χρησιµοποιούν το Cisco Unified CallManager 
Assistant απευθείας από τις τηλεφωνικές συσκευές τους Cisco Unified IP . 
Επίσης, οι διευθυντές µπορούν να διαµορφώνουν τις δυνατότητές τους από το 
παράθυρο "∆ιαµόρφωση διευθυντή" ή να ζητούν από τον ή τους βοηθούς τους 
να διαµορφώσουν αυτές τις δυνατότητες, σύµφωνα µε τις προτιµήσεις τους.

Για λεπτοµέρειες, ανατρέξτε στην ενότητα "∆ιαµόρφωση των δυνατοτήτων 
διευθυντή" στη σελίδα 7-1.

Βοηθοί
Στο Cisco Unified CallManager Assistant, βοηθός είναι ένας χρήστης, ο οποίος 
διαχειρίζεται κλήσεις για λογαριασµό ενός διευθυντή. 

Ανάλογα µε την αρχική ρύθµιση και τη χρήση της δυνατότητας, το Cisco Unified 
CallManager Assistant αναχαιτίζει αυτόµατα ή µη τις εισερχόµενες κλήσεις που 
προορίζονταν αρχικά για έναν διευθυντή και τις προωθεί σε κάποιον άλλο 
προορισµό, ο οποίος µπορεί να είναι ο βοηθός του διευθυντή. Οι βοηθοί µπορούν 
να απαντούν, να µεταβιβάζουν, να εκτρέπουν ή να χειρίζονται µε άλλους τρόπους 
κλήσεις, επαναπροωθούνται σε αυτούς από το Cisco Unified CallManager 
Assistant.

Ένας βοηθός µπορεί να υποστηρίζει µέχρι 33 διευθυντές.
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Πρόλογος
Οργάνωση
Οι βοηθοί µπορούν να έχουν πρόσβαση στις περισσότερες δυνατότητες του Cisco 
Unified CallManager Assistant από τον υπολογιστή τους, χρησιµοποιώντας την 
εφαρµογή Assistant Console. Οι βοηθοί µπορούν να χρησιµοποιούν την 
εφαρµογή Assistant Console για: 

• Να πραγµατοποιούν, να απαντούν, να µεταβιβάζουν, να θέτουν σε κράτηση, 
να τερµατίζουν και να εκτρέπουν κλήσεις ή να προσθέτουν συνοµιλητές σε 
µια κλήση συνδιάσκεψης.

• Να παρακολουθούν τη δραστηριότητα των κλήσεων ενός διευθυντή και την 
κατάσταση των δυνατοτήτων του. 

• Να ενεργοποιούν ή να απενεργοποιούν τις δυνατότητες ενός διευθυντή.

• Να διαµορφώνουν τις δυνατότητες ενός διευθυντή.

Οργάνωση
Στον Πίνακας 1, παρέχεται µια επισκόπηση της οργάνωσης αυτού του εγχειριδίου.

Πίνακας 1 Εγχειρίδιο χρήσης Cisco Unified CallManager Assistant – 
Οργάνωση εγχειριδίου χρήσης

Ενότητα Περιγραφή
Κεφάλαιο 1, "Εισαγωγή στο 
Cisco Unified CallManager Assistant"

Περιγράφει τη λειτουργία κοινής γραµµής και τη λειτουργία 
γραµµής µεσολάβησης της εφαρµογής Cisco Unified 
CallManager Assistant, καθώς και τον τρόπο µε τον οποίο 
µπορείτε να αναγνωρίσετε την κατάσταση λειτουργίας της 
εφαρµογής Cisco Unified CallManager Assistant που 
χρησιµοποιείτε.

Κεφάλαιο 2, "Έναρξη χρήσης µε την 
εφαρµογή Cisco Unified CallManager 
Assistant Console"

Παρέχει στους βοηθούς µια εκτενή επισκόπηση της 
εφαρµογής Assistant Console.

Κεφάλαιο 3, "Χρήση της εφαρµογής 
Assistant Console για το χειρισµό 
κλήσεων"

Παρέχει στους βοηθούς οδηγίες βασισµένες σε συγκεκριµένες 
εργασίες της εφαρµογής Assistant Console για το χειρισµό και 
την παρακολούθηση κλήσεων και δυνατοτήτων για έναν έως 
πέντε διευθυντές. 
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Πρόλογος
Χρήση της ηλεκτρονικής βοήθειας
Χρήση της ηλεκτρονικής βοήθειας
Το σύστηµα ηλεκτρονικής βοήθειας του Cisco Unified CallManager Assistant 
παρέχει προσανατολισµένη σε εργασίες βοήθεια, όπως και σχετική βοήθεια από 
τα περισσότερα παράθυρα του περιβάλλοντος εργασίας χρήστη του Cisco Unified 
CallManager Assistant.

Για να αποκτήσετε πρόσβαση στην ηλεκτρονική βοήθεια, κάντε κλικ στο κουµπί 
?  ή κάντε κλικ στην επιλογή Βοήθεια της γραµµής µενού, η οποία βρίσκεται 
κατά µήκος του επάνω µέρους της κονσόλας.

Αφού ανοίξετε το παράθυρο βοήθειας, µπορείτε να κάνετε κλικ στο κουµπί 
Αναζήτηση της γραµµής εργαλείων για να κάνετε αναζήτηση σε ολόκληρο το 
Εγχειρίδιο χρήσης του Cisco Unified CallManager Assistant µε βάση λέξεις-
κλειδιά. Κάντε κλικ στο κουµπί Προβολή PDF για να δείτε µια έκδοση του 
εγγράφου, έτοιµη προς εκτύπωση. 

Κεφάλαιο 4, "Βοηθοί—Χρήση του 
Cisco Unified CallManager Assistant 
από το τηλέφωνό σας"

Περιγράφει τον τρόπο χρήσης του διακριτού κωδωνισµού, των 
προγραµµατιζόµενων πλήκτρων και της ενδοσυνεννόησης στο 
τηλέφωνο Cisco Unified IP  του βοηθού.

Κεφάλαιο 5, "∆ιευθυντές—Τρόπος 
χρήσης του τηλεφώνου µε το 
Cisco Unified CallManager Assistant 
σε λειτουργία κοινόχρηστης γραµµής"

Περιγράφει τον τρόπο χρήσης των δυνατοτήτων Cisco Unified 
CallManager Assistant σε κατάσταση λειτουργίας 
κοινόχρηστης γραµµής.

Κεφάλαιο 6, "∆ιευθυντές—Τρόπος 
χρήσης του τηλεφώνου µε το 
Cisco Unified CallManager Assistant 
σε λειτουργία γραµµής µεσολάβησης"

Περιγράφει τον τρόπο χρήσης του µενού Cisco Unified 
CallManager Assistant, των προγραµµατιζόµενων πλήκτρων 
και του παραθύρου κατάστασης στο τηλέφωνο Cisco 
Unified IP του διευθυντή για το χειρισµό των κλήσεων και την 
παρακολούθηση της δραστηριότητας κλήσεων ενός βοηθού σε 
γραµµή µεσολάβησης.

Κεφάλαιο 7, "∆ιαµόρφωση των 
δυνατοτήτων διευθυντή"

Περιγράφει τον τρόπο προσαρµογής των δυνατοτήτων του 
διευθυντή από διευθυντές και βοηθούς, χρησιµοποιώντας το 
παράθυρο "∆ιαµόρφωση διευθυντή".

Πίνακας 1 Εγχειρίδιο χρήσης Cisco Unified CallManager Assistant – 
Οργάνωση εγχειριδίου χρήσης (συνέχεια)

Ενότητα Περιγραφή
x
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Πρόλογος
Σχετική τεκµηρίωση
Σηµείωση • Σηµειώστε ότι η δυνατότητα αναζήτησης µπορεί να µην λειτουργεί σε 
ορισµένες εκδόσεις της ηλεκτρονικής βοήθειας.

• Για να προβάλετε ένα αντίγραφο αυτού του εγγράφου σε µορφή PDF, πρέπει 
να έχετε εγκατεστηµένη την εφαρµογή Adobe Acrobat (είτε ως ανεξάρτητη 
εφαρµογή είτε ως προσθήκη στο πρόγραµµα ανάγνωσης ιστοσελίδων).

Σχετική τεκµηρίωση
Για περισσότερες πληροφορίες, ανατρέξτε στα ακόλουθα έγγραφα. Τα έγγραφα 
αυτά είναι διαθέσιµα στη διεύθυνση URL:

http://www.cisco.com/univercd/cc/td/doc/product/voice/c_ipphon/index.htm

• Cisco Unified CallManager Assistant Quick Reference for Managers 
(Συνοπτικές οδηγίες χρήσης του Cisco Unified CallManager Assistant για 
∆ιευθυντές)

• Cisco Unified IP Phone 7960G and 7940G At a Glance (Τα µοντέλα Cisco 
Unified IP Phone 7960G και 7940G µε µια µατιά)

• Cisco Unified IP Phone 7960G and 7940G Phone Guide (Εγχειρίδιο χρήσης 
για τα µοντέλα Cisco Unified IP Phone 7960G και 7940G)

• Cisco Unified IP Phone Features A–Z (Πλήρης οδηγός λειτουργιών του Cisco 
Unified IP)

• Cisco Unified IP Phone Expansion Module Phone 7914 Guide (Εγχειρίδιο 
για τη µονάδα επέκτασης του τηλεφώνου Cisco Unified IP Phone 7914)

Παροχή τεκµηρίωσης
Η τεκµηρίωση της Cisco, καθώς και συµπληρωµατικά έντυπα, διατίθενται στην 
τοποθεσία Cisco.com. Η Cisco εφαρµόζει διάφορες µεθόδους για την παροχή 
τεχνικής βοήθειας και άλλων τεχνικών πόρων. Σε αυτές τις ενότητες δίνονται 
στοιχεία σχετικά µε την παροχή τεχνικών πληροφοριών από τη Cisco Systems.
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Πρόλογος
Παροχή τεκµηρίωσης
Cisco.com
Μπορείτε να αποκτήσετε πρόσβαση στην τελευταία τεκµηρίωση της Cisco σε 
αυτήν τη διεύθυνση URL:

http://www.cisco.com/techsupport

Επισκεφθείτε την τοποθεσία της Cisco στο Web, στη διεύθυνση URL:

http://www.cisco.com

Επισκεφθείτε τις διεθνείς τοποθεσίες της Cisco στο Web, στη διεύθυνση URL:

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

DVD τεκµηρίωσης προϊόντος
Η τεκµηρίωση της Cisco, καθώς και συµπληρωµατικά έντυπα, διατίθενται στο 
πακέτο τεκµηρίωσης του προϊόντος σε DVD, το οποίο συνοδεύει το προϊόν σας. 
Το DVD τεκµηρίωσης ενηµερώνεται τακτικά και µπορεί να περιέχει εγκυρότερες 
πληροφορίες από αυτές της έντυπης τεκµηρίωσης.

Το DVD τεκµηρίωσης αποτελεί µια συνοπτική βιβλιοθήκη τεχνικής τεκµηρίωσης 
προϊόντος σε φορητό µέσο αποθήκευσης. Το DVD σας δίνει τη δυνατότητα 
πρόσβασης σε πολλές εκδόσεις εγκατάστασης και διαµόρφωσης υλικού και 
λογισµικού,  καθώς και σε οδηγούς εντολών για προϊόντα της Cisco και τη 
δυνατότητα προβολής τεχνικής τεκµηρίωσης σε HTML. Με το DVD, έχετε 
πρόσβαση στην ίδια τεκµηρίωση η οποία βρίσκεται στην ιστοσελίδα της Cisco, 
χωρίς να χρειάζεται να είστε συνδεδεµένοι στο Internet. Για ορισµένα προϊόντα 
υπάρχουν επίσης διαθέσιµες εκδόσεις της τεκµηρίωσης σε .pdf.

To DVD τεκµηρίωσης προϊόντος διατίθεται µεµονωµένα ή µε συνδροµή. Οι 
εγγεγραµµένοι χρήστες της Cisco.com (άµεσοι πελάτες της Cisco) µπορούν 
να παραγγείλουν ένα DVD τεκµηρίωσης προϊόντος (αριθµός προϊόντος DOC-
DOCDVD=) από τη Cisco Marketplace στη διεύθυνση URL:

http://www.cisco.com/go/marketplace/
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Πρόλογος
Σχόλια σχετικά µε την τεκµηρίωση
Παραγγελία τεκµηρίωσης
Από τις 30 Ιουνίου 2005, οι εγγεγραµµένοι χρήστες της Cisco.com µπορούν να 
παραγγέλνουν την τεκµηρίωση Cisco στην υπηρεσία τεχνικής τεκµηρίωσης της 
Cisco Marketplace στη διεύθυνση URL:

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

Οι µη εγγεγραµµένοι χρήστες της Cisco.com µπορούν να παραγγέλνουν τεχνική 
τεκµηρίωση από τις 8:00 π.µ. έως τις 5:00 µ.µ. (0800 έως 1700) PDT, καλώντας 
στο +1 866 463-3487 για τις Ηνωµένες Πολιτείες και τον Καναδά ή στο 
+1 408 519-5055 για άλλες χώρες. Μπορείτε επίσης να παραγγέλνετε τεκµηρίωση 
µέσω e-mail στη διεύθυνση tech-doc-store-mkpl@external.cisco.com ή µε fax 
στο +1 408 519-5001 για τις Ηνωµένες Πολιτείες και τον Καναδά ή στο 
+1 408 519-5001 για άλλες χώρες.

Σχόλια σχετικά µε την τεκµηρίωση
Μπορείτε να αξιολογείτε και να στέλνετε τα σχόλιά σας σχετικά µε τα τεχνικά 
έντυπα της Cisco, συµπληρώνοντας την ηλεκτρονική φόρµα αποστολής σχολίων 
που εµφανίζεται µαζί µε αυτά, στην Cisco.com.

Μπορείτε να στείλετε τα σχόλιά σας σχετικά µε το υλικό τεκµηρίωσης της Cisco 
στη διεύθυνση bug-doc@cisco.com.

Μπορείτε, επίσης, να στείλετε τα σχόλιά σας χρησιµοποιώντας την απαντητική 
κάρτα (εφόσον υπάρχει) που βρίσκεται στην εσωτερική πλευρά του εξώφυλλου 
του εγχειριδίου ή γράφοντας στην εξής διεύθυνση:

Cisco Systems
Attn: Customer Document Ordering
170 West Tasman Drive
San Jose, CA 95134-9883

Εκτιµούµε τη συµβολή σας.
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Πρόλογος
Επισκόπηση για την ασφάλεια των προϊόντων Cisco
Επισκόπηση για την ασφάλεια των 
προϊόντων Cisco

Το προϊόν αυτό περιέχει δυνατότητες κρυπτογράφησης και υπόκειται στη 
νοµοθεσία των Ηνωµένων Πολιτειών και τοπικών περιοχών περί εισαγωγής, 
εξαγωγής, µεταφοράς και χρήσης. Η διακίνηση κρυπτογραφικών προϊόντων 
Cisco δεν υποδηλώνει την άδεια τρίτων για εισαγωγή, εξαγωγή, διανοµή ή χρήση 
της κρυπτογράφησης. Εισαγωγείς, εξαγωγείς, διανοµείς και χρήστες φέρουν την 
ευθύνη τήρησης των σχετικών νοµοθεσιών. Με τη χρήση του προϊόντος, 
συµφωνείτε στην τήρηση των ισχυόντων νόµων και κανονισµών. Εάν δεν είστε 
σε θέση να τηρήσετε τη νοµοθεσία, θα πρέπει να επιστρέψετε άµεσα το προϊόν. 

Μια σύνοψη της νοµοθεσίας των ΗΠΑ στην οποία υπόκεινται τα προϊόντα 
Cisco µε κρυπτογραφικές δυνατότητες, δίνεται στη διεύθυνση: 
http://www.cisco.com/wwl/export/crypto/tool/stqrg.html. Για περισσότερες 
πληροφορίες, επικοινωνήστε µαζί µας µέσω e-mail στη διεύθυνση 
export@cisco.com.

Η Cisco παρέχει µια ελεύθερη ηλεκτρονική πύλη για την Security Vulnerability 
Policy στη διεύθυνση URL:

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

Από τη σελίδα αυτή, έχετε τη δυνατότητα για τις παρακάτω εργασίες:

• Αναφορά ευπάθειας ασφαλείας σε προϊόντα Cisco.

• Λήψη βοήθειας για περιστατικά ασφαλείας µε προϊόντα Cisco.

• Εγγραφή για λήψη πληροφοριών σχετικά µε την ασφάλεια από τη Cisco.

Μια ενηµερωµένη λίστα µε συµβουλές και οδηγίες σχετικά µε την ασφάλεια για 
τα προϊόντα Cisco διατίθεται στη διεύθυνση URL:

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

Εάν προτιµάτε να βλέπετε αυτές τις συµβουλές και οδηγίες καθώς ενηµερώνονται 
σε πραγµατικό χρόνο, µπορείτε να αποκτήσετε πρόσβαση στην τροφοδοσία 
Product Security Incident Response Team Really Simple Syndication (PSIRT 
RSS) από τη διεύθυνση URL:

http://www.cisco.com/en/US/products/products_psirt_rss_feed.html
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Πρόλογος
Επισκόπηση για την ασφάλεια των προϊόντων Cisco
Αναφορά προβληµάτων ασφαλείας σε προϊόντα Cisco
Η Cisco δεσµεύεται για την διακίνηση ασφαλών προϊόντων. Πριν την έκδοση των 
προϊόντων µας πραγµατοποιούµε εσωτερικούς ελέγχους και προσπαθούµε να 
επιδιορθώνουµε άµεσα τυχόν ενδείξεις ευπάθειας. Εάν πιστεύετε ότι έχετε 
εντοπίσει κάποια ευπάθεια σε ένα προϊόν Cisco, απευθυνθείτε στο PSIRT:

• Για περιπτώσεις έκτακτης ανάγκης— security-alert@cisco.com

Έκτακτη ανάγκη είναι είτε µια κατάσταση στην οποία το σύστηµά σας 
βρίσκεται υπό ενεργό επίθεση είτε µια κατάσταση για την οποία θα πρέπει 
να αναφερθεί κάποια σοβαρή και επείγουσα ευπάθεια ασφαλείας. Όλες οι 
άλλες καταστάσεις θεωρούνται ως µη περιπτώσεις έκτακτης ανάγκης.

• Για µη περιπτώσεις έκτακτης ανάγκης— psirt@cisco.com

Σε µια περίπτωση έκτακτης ανάγκης, µπορείτε επίσης να επικοινωνήσετε µε το 
PSIRT µέσω τηλεφώνου:

• 1 877 228-7302

• 1 408 525-6532

Συµβουλή Σας συνιστούµε να χρησιµοποιείτε το Pretty Good Privacy (PGP) ή κάποιο 
συµβατό προϊόν για την κρυπτογράφηση τυχόν ευαίσθητων πληροφοριών τις 
οποίες στέλνετε στη Cisco. Το PSIRT λειτουργεί µε κρυπτογραφηµένες 
πληροφορίες οι οποίες είναι συµβατές µε εκδόσεις PGP 2.x έως 8.x. 

Μην χρησιµοποιείτε ποτέ κάποιο κλειδί κρυπτογράφησης το οποίο έχει 
ανακληθεί ή έχει λήξει. Το κατάλληλο δηµόσιο κλειδί για χρήση µε το PSIRT 
είναι αυτό που συνδέεται στην ενότητα "Σύνοψη πληροφοριών επαφής" της 
σελίδας "Πολιτική ευπάθειας ασφαλείας" στη διεύθυνση URL:

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

Η σύνδεση σε αυτήν τη σελίδα χρησιµοποιεί ήδη ένα αναγνωριστικό κλειδιού PGP.
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Πρόλογος
Παροχή τεχνικής βοήθειας
Παροχή τεχνικής βοήθειας
Η Τεχνική Υποστήριξη της Cisco παρέχει βραβευµένη τεχνική υποστήριξη 
24 ώρες το 24ωρο. Η ιστοσελίδα της υπηρεσίας τεχνικής υποστήριξης και 
τεκµηρίωσης της Cisco στην τοποθεσία Cisco.com προσφέρει διευρυµένους 
ηλεκτρονικούς πόρους υποστήριξης. Επίσης, εάν έχετε σύµβαση υποστήριξης µε 
τη Cisco, η οποία βρίσκεται σε ισχύ, οι µηχανικοί του κέντρου τεχνικής βοήθειας 
της Cisco (TAC) θα σας παρέχουν τηλεφωνική υποστήριξη. Εάν δεν έχετε 
σύµβαση υποστήριξης της Cisco, επικοινωνήστε µε τον µεταπωλητή σας.

Ιστοσελίδα τεχνικής υποστήριξης 
και τεκµηρίωσης της Cisco

Η ιστοσελίδα τεχνικής υποστήριξης και τεκµηρίωσης της Cisco παρέχει 
ηλεκτρονικά έγγραφα και εργαλεία που βοηθούν στην αντιµετώπιση 
προβληµάτων και στην επίλυση τεχνικών θεµάτων µε τα προϊόντα και τις 
τεχνολογίες της Cisco. Η ιστοσελίδα είναι διαθέσιµη όλο το 24ωρο, στη 
διεύθυνση URL:

http://www.cisco.com/techsupport

Για να µπορείτε να χρησιµοποιείτε όλα τα εργαλεία στην ιστοσελίδα τεχνικής 
υποστήριξης και τεκµηρίωσης της Cisco απαιτείται ένα όνοµα χρήστη και ένας 
κωδικός πρόσβασης Cisco.com. Εάν δεν έχει λήξει η σύµβαση που έχετε 
υπογράψει και δεν έχετε όνοµα χρήστη ή κωδικό πρόσβασης, µπορείτε να 
εγγραφείτε στη διεύθυνση URL:

http://tools.cisco.com/RPF/register/register.do
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Πρόλογος
Παροχή τεχνικής βοήθειας
Σηµείωση Χρησιµοποιήστε το εργαλείο αναγνώρισης προϊόντος της Cisco (CPI) για να 
εντοπίσετε τον αριθµό σειράς του προϊόντος σας, πριν υποβάλλετε κάποιο αίτηµα 
για υποστήριξη µέσω του Web ή µέσω τηλεφώνου. Έχετε τη δυνατότητα 
πρόσβασης στο εργαλείο CPI από την ιστοσελίδα τεχνικής υποστήριξης και 
τεκµηρίωσης της Cisco, κάνοντας κλικ στη σύνδεση Tools & Resources 
(Εργαλεία και πόροι) στην ενότητα "Documentation & Tools" (Τεκµηρίωση και 
εργαλεία). Επιλέξτε Cisco Product Identification Tool (Εργαλείο αναγνώρισης 
προϊόντος Cisco) από το αλφαβητικό ευρετήριο που εµφανίζεται στην 
αναπτυσσόµενη λίστα ή κάντε κλικ στη σύνδεση Cisco Product Identification 
Tool (Εργαλείο αναγνώρισης προϊόντος Cisco) στην ενότητα "Alerts & RMAs" 
(Ειδοποιήσεις & RMA). Το εργαλείο CPI προσφέρει τρεις επιλογές αναζήτησης: 
µε την ταυτότητα προϊόντος ή το όνοµα µοντέλου, µε προβολή δέντρου ή για 
ορισµένα προϊόντα, µε αντιγραφή και επικόλληση του αποτελέσµατος της 
εντολής show (Εµφάνιση). Τα αποτελέσµατα αναζήτησης δείχνουν µια εικόνα 
του προϊόντος σας, µε επισηµασµένη τη θέση της ετικέτας µε τον αριθµό σειράς. 
Εντοπίστε την ετικέτα µε τον αριθµό σειράς στο δικό σας προϊόν και σηµειώστε 
τον αριθµό αυτόν, πριν καλέσετε το τµήµα υποστήριξης.

Υποβολή αίτησης για υποστήριξη
Ο πιο γρήγορος τρόπος για να ανοίξετε αιτήσεις για υποστήριξη S3 και S4 είναι 
η χρήση του ηλεκτρονικού εργαλείου TAC Service Request Tool (Εργαλείο 
αίτησης υποστήριξης TAC). (Οι αιτήσεις υποστήριξης S3 και S4 αφορούν 
περιπτώσεις κατά τις οποίες το δίκτυό σας έχει επηρεαστεί αρνητικά ή για τις 
οποίες απαιτούνται πληροφορίες του προϊόντος.) Μετά την περιγραφή της 
κατάστασής σας, το εργαλείο TAC Service Request Tool συνιστά λύσεις. Εάν το 
θέµα σας δεν λυθεί µε την προτεινόµενη λύση, η αίτηση υποστήριξής σας θα 
σταλεί σε έναν τεχνικό της Cisco. Το εργαλείο TAC Service Request Tool 
βρίσκεται στην εξής διεύθυνση:

http://www.cisco.com/techsupport/servicerequest

Για αιτήσεις υπηρεσίας S1 ή S2 ή στην περίπτωση που δεν έχετε πρόσβαση 
Internet, επικοινωνήστε µε την υπηρεσία TAC της Cisco µέσω τηλεφώνου. 
(Οι αιτήσεις υποστήριξης S1 ή S2 είναι αυτές στις οποίες το δίκτυο παραγωγής 
σας είναι εκτός λειτουργίας ή έχει υποβαθµιστεί σοβαρά.) Οι τεχνικοί της Cisco 
απαντούν αµέσως σε αιτήσεις υποστήριξης S1 και S2 για να βοηθήσουν στην 
καλύτερη λειτουργία της επιχείρησής σας.
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Πρόλογος
Παροχή τεχνικής βοήθειας
Για να θέσετε ένα αίτηµα υποστήριξης τηλεφωνικώς, χρησιµοποιήστε έναν από 
τους παρακάτω αριθµούς τηλεφώνου:

Ασία – Ειρηνικός: +61 2 8446 7411 (Αυστραλία: 1 800 805 227)
EMEA: +32 2 704 55 55
Η.Π.Α.: 1 800 553-2447

Για έναν πλήρη κατάλογο των κέντρων τεχνικής βοήθειας της Cisco, µεταβείτε 
στη διεύθυνση:

http://www.cisco.com/techsupport/contacts

Ορισµοί της σοβαρότητας αιτήσεων υποστήριξης
Προκειµένου όλες οι αιτήσεις υποστήριξης να αναφέρονται µε έναν συγκεκριµένο 
τρόπο, η Cisco διακρίνει την κατηγορία των θεµάτων µε βάση τη σοβαρότητά τους.

Σοβαρότητα 1 (S1)— Το δίκτυό σας είναι "εκτός λειτουργίας" ή υπάρχουν 
σοβαρές επιπτώσεις στις επαγγελµατικές σας δραστηριότητες. Τόσο εσείς όσο 
και η Cisco θα διαθέσετε όλους τους απαραίτητους πόρους σε 24ωρη βάση για να 
αντιµετωπίσετε την κατάσταση. 

Σοβαρότητα 2 (S2)—Η λειτουργία ενός υπάρχοντος δικτύου έχει υποβαθµιστεί 
σοβαρά ή σηµαντικές πλευρές των επαγγελµατικών σας δραστηριοτήτων 
επηρεάζονται αρνητικά από ανεπαρκή απόδοση προϊόντων της Cisco. Τόσο εσείς 
όσο και η Cisco θα διαθέσετε πόρους πλήρους απασχόλησης κατά τις κανονικές 
εργάσιµες ώρες για να αντιµετωπίσετε την κατάσταση.

Σοβαρότητα 3 (S3)—Η λειτουργική απόδοση του δικτύου έχει επηρεαστεί 
αρνητικά, αλλά οι περισσότερες επαγγελµατικές δραστηριότητες συνεχίζονται 
κανονικά. Τόσο εσείς όσο και η Cisco είστε διατεθειµένοι να διαθέσετε πόρους 
κατά τις κανονικές εργάσιµες ώρες για να επαναφέρετε την υπηρεσία σε 
ικανοποιητικά επίπεδα.

Σοβαρότητα 4 (S4)—Χρειάζεστε πληροφορίες ή βοήθεια σχετικά µε τις 
δυνατότητες, την εγκατάσταση και τη διαµόρφωση των προϊόντων της Cisco. 
Η επίδραση στις επαγγελµατικές σας δραστηριότητες είναι ελάχιστη ή µηδενική.
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Πρόλογος
Συµπληρωµατικές εκδόσεις και πληροφορίες
Συµπληρωµατικές εκδόσεις και πληροφορίες
Πληροφορίες σχετικά µε τα προϊόντα, τις τεχνολογίες και τις δικτυακές λύσεις 
της Cisco παρέχονται µέσω διαφόρων ηλεκτρονικών και έντυπων πόρων.

• Η Cisco Marketplace παρέχει µια πληθώρα βιβλίων Cisco, οδηγών 
αναφοράς και προϊόντων µε λογότυπο. Μεταβείτε στην ακόλουθη 
διεύθυνση URL για να επισκεφθείτε το κατάστηµα της εταιρείας:

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

• Η Cisco Press παρέχει πληθώρα εντύπων σχετικά µε γενικές πληροφορίες 
δικτύων, εκπαίδευσης και πιστοποίησης. Οι εκδόσεις αυτές µπορούν να 
φανούν χρήσιµες τόσο σε νέους όσο και σε έµπειρους χρήστες. Για την 
αναλυτική βιβλιογραφία της Cisco Press και άλλες πληροφορίες, 
επισκεφθείτε τη Cisco Press, στη διεύθυνση URL:

http://www.ciscopress.com

• Το περιοδικό Packet είναι ένα περιοδικό για χρήστες τεχνικού περιεχοµένου 
της Cisco Systems για µεγιστοποίηση των επενδύσεων στο Internet και στο 
δίκτυο. Κάθε τετράµηνο, το Packet καλύπτει θέµατα σχετικά µε τις 
τελευταίες τάσεις στη βιοµηχανία, τις πρωτοποριακές τεχνολογίες και τα 
προϊόντα και τις λύσεις της Cisco, καθώς επίσης και συµβουλές ανάπτυξης 
και αντιµετώπισης προβληµάτων δικτύων, παραδείγµατα διαµορφώσεων, 
µελέτες περιπτώσεων πελατών, πληροφορίες πιστοποίησης και εκπαίδευσης 
και συνδέσεις σε πολλές εξειδικευµένες ηλεκτρονικές πηγές πληροφόρησης. 
Μπορείτε να µεταβείτε στο περιοδικό Packet µέσω της διεύθυνσης URL:

http://www.cisco.com/packet

• Το iQ Magazine είναι µια τετραµηνιαία έκδοση της Cisco Systems που στόχο 
έχει να βοηθήσει αναπτυσσόµενες εταιρείες να µάθουν πώς να χρησιµοποιούν 
την τεχνολογία για να αυξήσουν τις αποδόσεις, να απλοποιήσουν τις 
επιχειρησιακές διαδικασίες και να επεκτείνουν τις υπηρεσίες τους. Η έκδοση 
προσδιορίζει τις προκλήσεις που αντιµετωπίζουν αυτές οι εταιρείες και τις 
τεχνολογίες που τις βοηθούν να τις ξεπεράσουν, χρησιµοποιώντας πραγµατικά 
παραδείγµατα και επιχειρησιακές στρατηγικές ώστε να έχουν τη δυνατότητα οι 
αναγνώστες να πάρουν ασφαλείς αποφάσεις τεχνολογικών επενδύσεων. Η 
πρόσβαση στο περιοδικό iQ Magazine είναι δυνατή µέσω της διεύθυνσης:

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

ή µπορείτε να δείτε την ψηφιακή έκδοση στη διεύθυνση:

http://ciscoiq.texterity.com/ciscoiq/sample/
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Πρόλογος
Συµπληρωµατικές εκδόσεις και πληροφορίες
• Το Internet Protocol Journal είναι η τριµηνιαία δηµοσίευση της Cisco 
Systems για µηχανικούς που ασχολούνται µε το σχεδιασµό, την ανάπτυξη και 
τη λειτουργία ιδιωτικών διαδικτύων και ενδοδικτύων. Η πρόσβαση στην 
έκδοση  Internet Protocol Journal είναι δυνατή µέσω της διεύθυνσης URL:

http://www.cisco.com/ipj

• Τα προϊόντα δικτύων που παρέχονται από τη Cisco Systems, καθώς και οι 
υπηρεσίες υποστήριξης πελατών, µπορούν να ληφθούν από τη 
διεύθυνση URL:

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

• Η Networking Professionals Connection αποτελεί µια αλληλεπιδραστική 
ιστοσελίδα για επαγγελµατίες δικτύων, µε σκοπό την υποβολή ερωτήσεων, 
προτάσεων και πληροφοριών σχετικά µε προϊόντα και τεχνολογίες δικτύων, 
σε συνεργασία µε τους ειδικούς της Cisco και άλλους επαγγελµατίες του 
συγκεκριµένου τοµέα. Μπορείτε να συµµετάσχετε στις συζητήσεις αυτές, 
στη διεύθυνση URL:

http://www.cisco.com/discuss/networking

• Η Cisco προσφέρει την καλύτερη εκπαίδευση στα δίκτυα σε παγκόσµιο 
επίπεδο. Μπορείτε να δείτε τις τρέχουσες προσφορές στην εξής διεύθυνση:

http://www.cisco.com/en/US/learning/index.html
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Εισαγωγή στο Cisco Unified 
CallManager Assistant

Το Cisco Unified CallManager Assistant παρέχει δυνατότητες δροµολόγησης 
κλήσεων, καθώς και άλλες δυνατότητες που βοηθούν διευθυντές και βοηθούς 
να διαχειρίζονται τις τηλεφωνικές κλήσεις πιο αποτελεσµατικά. 

Στο κεφάλαιο αυτό περιλαµβάνονται οι εξής ενότητες:

• Περιγραφή της λειτουργίας κοινόχρηστης γραµµής και της λειτουργίας 
γραµµής µεσολάβησης, στη σελίδα 1-2

• Αναγνώριση της λειτουργίας Cisco Unified CallManager Assistant σε ένα 
τηλέφωνο διευθυντή, στη σελίδα 1-5

• Αναγνώριση της ενεργού λειτουργίας Cisco Unified CallManager Assistant 
στην εφαρµογή Assistant Console, στη σελίδα 1-6
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Κεφάλαιο 1      Εισαγωγή στο Cisco Unified CallManager Assistant
Περιγραφή της λειτουργίας κοινόχρηστης γραµµής και της λειτουργίας γραµµής µεσολάβησης
Περιγραφή της λειτουργίας κοινόχρηστης 
γραµµής και της λειτουργίας γραµµής 
µεσολάβησης

Το Cisco Unified CallManager Assistant λειτουργεί µε δύο τρόπους— λειτουργία 
κοινόχρηστης γραµµής και λειτουργία γραµµής µεσολάβησης. Οι δυνατότητες 
που είναι διαθέσιµες εξαρτώνται από τον τρόπο λειτουργίας, τον οποίο ο 
διαχειριστής του συστήµατός σας έχει επιλέξει για τη διαµόρφωση του Cisco 
Unified CallManager Assistant. 

Σε αυτό το κεφάλαιο περιλαµβάνονται οι εξής ενότητες:

• Χρήση του Cisco Unified CallManager Assistant σε λειτουργία 
κοινόχρηστης γραµµής, στη σελίδα 1-2

• Χρήση του Cisco Unified CallManager Assistant σε λειτουργία γραµµής 
µεσολάβησης, στη σελίδα 1-4

Χρήση του Cisco Unified CallManager Assistant σε 
λειτουργία κοινόχρηστης γραµµής

Εάν ο διαχειριστής του συστήµατος έχει διαµορφώσει την εφαρµογή Cisco 
Unified CallManager Assistant σε λειτουργία κοινόχρηστης γραµµής, ο 
διευθυντής και ο βοηθός χρησιµοποιούν από κοινού έναν αριθµό καταλόγου, 
για παράδειγµα το 8001. Ο βοηθός χειρίζεται τις κλήσεις που απευθύνονται 
σε ένα διευθυντή στον αριθµό του κοινόχρηστου καταλόγου. Όταν ο 
διευθυντής λαµβάνει µια κλήση στον αριθµό 8001, θα κουδουνίσει τόσο το 
τηλέφωνο του διευθυντή όσο και του βοηθού. 

Οι δυνατότητες του Cisco Unified CallManager Assistant που δεν ισχύουν 
στη λειτουργία κοινόχρηστης γραµµής είναι η επιλογή προεπιλεγµένου 
βοηθού, η παρακολούθηση βοηθού, το φιλτράρισµα κλήσεων και η εκτροπή 
όλων των κλήσεων. Ο βοηθός δεν µπορεί να δει ή να έχει πρόσβαση σε αυτές 
τις δυνατότητες στην εφαρµογή Assistant Console. Το τηλέφωνο του βοηθού 
δεν διαθέτει το προγραµµατιζόµενο πλήκτρο για τη δυνατότητα εκτροπής 
όλων των κλήσεων. Επίσης, το τηλέφωνο του διευθυντή δεν διαθέτει τα 
προγραµµατιζόµενα πλήκτρα για τις δυνατότητες παρακολούθησης βοηθού, 
αναχαίτισης κλήσεων ή εκτροπής όλων των κλήσεων. 
1-2
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Κεφάλαιο 1      Εισαγωγή στο Cisco Unified CallManager Assistant
Περιγραφή της λειτουργίας κοινόχρηστης γραµµής και της λειτουργίας γραµµής µεσολάβησης
Εάν είστε βοηθός και χρησιµοποιείτε την εφαρµογή Cisco Unified CallManager 
Assistant σε λειτουργία κοινόχρηστης γραµµής, δεν χρειάζεται να έχετε συνδεθεί 
για να λαµβάνετε κλήσεις. Οι κλήσεις προς το διευθυντή σας θα κουδουνίζουν 
αυτόµατα στο τηλέφωνό σας. Εάν θέλετε να χρησιµοποιήσετε την εφαρµογή 
προκειµένου να χειριστείτε κλήσεις ή εάν θέλετε να χρησιµοποιήσετε το 
προγραµµατιζόµενο πλήκτρο στο τηλέφωνό σας για να µεταβιβάσετε µια κλήση 
στον αυτόµατο τηλεφωνητή του διευθυντή σας, θα πρέπει να έχετε συνδεθεί στην 
εφαρµογή Assistant Console. Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά µε τη χρήση 
της εφαρµογής Assistant Console, ανατρέξτε στο Κεφάλαιο 2, "Έναρξη χρήσης 
της εφαρµογής Assistant Console".

Εάν είστε διευθυντής και χρησιµοποιείτε το Cisco Unified CallManager Assistant 
σε λειτουργία κοινόχρηστης γραµµής, µπορείτε να χρησιµοποιήσετε από κοινού 
τον αριθµό καταλόγου σας µε έως και 10 βοηθούς. Οποιοσδήποτε από τους 
βοηθούς χρησιµοποιεί από κοινού τον αριθµό καταλόγου σας µπορεί να απαντά 
και να χειρίζεται τις κλήσεις. Ανατρέξτε στο Κεφάλαιο 5, "∆ιευθυντές—Τρόπος 
χρήσης του τηλεφώνου µε το Cisco Unified CallManager Assistant σε λειτουργία 
κοινόχρηστης γραµµής".

Σχετικά θέµατα
• Χρήση του Cisco Unified CallManager Assistant σε λειτουργία γραµµής 

µεσολάβησης, στη σελίδα 1-4

• Αναγνώριση της λειτουργίας Cisco Unified CallManager Assistant σε ένα 
τηλέφωνο διευθυντή, στη σελίδα 1-5

• Αναγνώριση της ενεργού λειτουργίας Cisco Unified CallManager Assistant 
στην εφαρµογή Assistant Console, στη σελίδα 1-6
1-3
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Κεφάλαιο 1      Εισαγωγή στο Cisco Unified CallManager Assistant
Περιγραφή της λειτουργίας κοινόχρηστης γραµµής και της λειτουργίας γραµµής µεσολάβησης
Χρήση του Cisco Unified CallManager Assistant 
σε λειτουργία γραµµής µεσολάβησης

Εάν ο διαχειριστής του συστήµατος έχει διαµορφώσει την εφαρµογή Cisco 
Unified CallManager Assistant σε λειτουργία γραµµής µεσολάβησης, ο 
διευθυντής και ο βοηθός δεν χρησιµοποιούν από κοινού έναν αριθµό 
καταλόγου. Ο βοηθός χειρίζεται τις κλήσεις που απευθύνονται σε ένα 
διευθυντή χρησιµοποιώντας έναν αριθµό µεσολάβησης. Ο αριθµός 
µεσολάβησης δεν είναι ο αριθµός καταλόγου του διευθυντή, αλλά ένας άλλος 
αριθµός που έχει επιλεγεί από το σύστηµα και τον οποίο χρησιµοποιεί ένας 
βοηθός για να χειρίζεται τις κλήσεις που απευθύνονται στο διευθυντή. 
Στη λειτουργία γραµµής µεσολάβησης, ο διευθυντής και ο βοηθός έχουν 
πρόσβαση σε όλες τις δυνατότητες του Cisco Unified CallManager Assistant, 
όπως στη δυνατότητα επιλογής προεπιλεγµένου βοηθού, την παρακολούθηση 
βοηθού, το φιλτράρισµα κλήσεων και την εκτροπή όλων των κλήσεων. 
Εάν είστε βοηθός και χρησιµοποιείτε το Cisco Unified CallManager Assistant σε 
λειτουργία γραµµής µεσολάβησης, πρέπει να συνδεθείτε στην εφαρµογή Assistant 
Console και να ενεργοποιήσετε ένα φίλτρο για να λαµβάνετε στο τηλέφωνό σας τις 
κλήσεις που απευθύνονται στο διευθυντή σας. Μπορείτε να χρησιµοποιείτε την 
εφαρµογή Assistant Console για όλες τις δυνατότητες χειρισµού κλήσεων, όπως 
την απάντηση ή τη µεταβίβαση µιας κλήσης. Για περισσότερες πληροφορίες 
σχετικά µε τη χρήση της εφαρµογής Assistant Console, ανατρέξτε στο Κεφάλαιο 2, 
"Έναρξη χρήσης της εφαρµογής Assistant Console".
Εάν χρησιµοποιείτε την εφαρµογή Cisco Unified CallManager Assistant σε 
λειτουργία γραµµής µεσολάβησης, ως διευθυντής, µπορείτε να δηµιουργήσετε 
φίλτρα για να διακρίνετε και να φιλτράρετε τις εισερχόµενες κλήσεις στο 
τηλέφωνο του βοηθού σας. Για πληροφορίες σχετικά µε τη χρήση όλων των 
δυνατοτήτων της εφαρµογής Cisco Unified CallManager Assistant, ανατρέξτε 
στο Κεφάλαιο 6, "∆ιευθυντές—Τρόπος χρήσης του τηλεφώνου µε το 
Cisco Unified CallManager Assistant σε λειτουργία γραµµής µεσολάβησης".

Σχετικά θέµατα
• Χρήση του Cisco Unified CallManager Assistant σε λειτουργία γραµµής 

µεσολάβησης, στη σελίδα 1-4

• Αναγνώριση της λειτουργίας Cisco Unified CallManager Assistant σε ένα 
τηλέφωνο διευθυντή, στη σελίδα 1-5

• Αναγνώριση της ενεργού λειτουργίας Cisco Unified CallManager Assistant 
στην εφαρµογή Assistant Console, στη σελίδα 1-6
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Κεφάλαιο 1      Εισαγωγή στο Cisco Unified CallManager Assistant
Αναγνώριση της λειτουργίας Cisco Unified CallManager Assistant σε ένα τηλέφωνο διευθυντή
Αναγνώριση της λειτουργίας Cisco Unified 
CallManager Assistant σε ένα τηλέφωνο 
διευθυντή

Για να δείτε ποια λειτουργία χρησιµοποιεί η εφαρµογή Cisco Unified 
CallManager Assistant στο τηλέφωνο του διευθυντή, κλείστε και ανοίξτε ξανά 
την οθόνη LCD στο τηλέφωνο σηκώνοντας το ακουστικό και τοποθετώντας το 
πάλι στη θέση του. 

Εάν στο παράθυρο κατάστασης της οθόνης LCD εµφανιστεί ένα εικονίδιο (ένα 
κουδουνάκι ή ένα κουδουνάκι µε διαγραφή), τότε χρησιµοποιείτε την εφαρµογή 
Cisco Unified CallManager Assistant σε λειτουργία κοινόχρηστης γραµµής 
(∆είτε την Eικόvα 1-1). Ανατρέξτε στο Κεφάλαιο 5, "∆ιευθυντές—Τρόπος 
χρήσης του τηλεφώνου µε το Cisco Unified CallManager Assistant σε λειτουργία 
κοινόχρηστης γραµµής".

Eικόvα 1-1 Οθόνη LCD του παραθύρου κατάστασης σε τηλέφωνο µε 
ενεργοποιηµένη τη λειτουργία κοινόχρηστης γραµµής

Εάν στο παράθυρο κατάστασης της οθόνης LCD εµφανίζονται πολλά εικονίδια, 
τότε χρησιµοποιείτε την εφαρµογή Cisco Unified CallManager Assistant σε 
λειτουργία γραµµής µεσολάβησης (∆είτε Eικόvα 1-2). Ανατρέξτε στο 
Κεφάλαιο 6, "∆ιευθυντές—Τρόπος χρήσης του τηλεφώνου µε το Cisco Unified 
CallManager Assistant σε λειτουργία γραµµής µεσολάβησης".

Eικόvα 1-2 Οθόνη LCD του παραθύρου κατάστασης σε τηλέφωνο µε 
ενεργοποιηµένη τη λειτουργία γραµµής µεσολάβησης
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Κεφάλαιο 1      Εισαγωγή στο Cisco Unified CallManager Assistant
Αναγνώριση της ενεργού λειτουργίας Cisco Unified CallManager Assistant στην εφαρµογή Assistant Console
Σχετικά θέµατα
• Χρήση του Cisco Unified CallManager Assistant σε λειτουργία 

κοινόχρηστης γραµµής, στη σελίδα 1-2

• Χρήση του Cisco Unified CallManager Assistant σε λειτουργία γραµµής 
µεσολάβησης, στη σελίδα 1-4

• Αναγνώριση της ενεργού λειτουργίας Cisco Unified CallManager Assistant 
στην εφαρµογή Assistant Console, στη σελίδα 1-6

Αναγνώριση της ενεργού λειτουργίας 
Cisco Unified CallManager Assistant 
στην εφαρµογή Assistant Console

Για να δείτε ποια είναι η ενεργός λειτουργία του Cisco Unified CallManager 
Assistant από την εφαρµογή Assistant Console:

Βήµα 1 Συνδεθείτε στην εφαρµογή Assistant Console. Ανατρέξτε στο "Σύνδεση µε την 
εφαρµογή Assistant Console" στη σελίδα 2-3

Βήµα 2 Βρείτε το εσωτερικό του διευθυντή στον πίνακα "Οι κλήσεις µου". Ανατρέξτε στο 
"Χρήση του πίνακα "Οι κλήσεις µου"" στη σελίδα 2-11

Βήµα 3 Για τον ίδιο διευθυντή, βρείτε τον αριθµό εσωτερικού που εµφανίζεται δίπλα στο 
εικονίδιο τηλεφώνου στη στήλη "Στοιχεία κλήσεων" στον πίνακα "Οι διευθυντές 
µου". Ανατρέξτε στο "Χρήση του πίνακα "Οι διευθυντές µου"" στη σελίδα 2-13

Σηµείωση Εάν δεν βλέπετε αριθµό δίπλα στο εικονίδιο του τηλεφώνου, επιλέξτε 
και σύρετε το όριο της επικεφαλίδας "Στοιχεία κλήσεων" για να 
αυξήσετε το πλάτος της στήλης. 

Εάν οι αριθµοί εσωτερικού είναι ίδιοι, χρησιµοποιείτε τη λειτουργία κοινόχρηστης 
γραµµής στην εφαρµογή Cisco Unified CallManager Assistant. Ο βοηθός και ο 
διευθυντής έχουν τον ίδιο αριθµό καταλόγου και χρησιµοποιούν µια κοινόχρηστη 
γραµµή. 
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Κεφάλαιο 1      Εισαγωγή στο Cisco Unified CallManager Assistant
Αναγνώριση της ενεργού λειτουργίας Cisco Unified CallManager Assistant στην εφαρµογή Assistant Console
Εάν οι αριθµοί εσωτερικού είναι διαφορετικοί, χρησιµοποιείτε τη λειτουργία 
γραµµής µεσολάβησης στην εφαρµογή Cisco Unified CallManager Assistant. 
Ο βοηθός διαθέτει διαφορετικό αριθµό καταλόγου για το χειρισµό των κλήσεων 
για λογαριασµό του διευθυντή. Ο εναλλακτικός αυτός αριθµός είναι ένας αριθµός 
µεσολάβησης ο οποίος αντιπροσωπεύει τον πραγµατικό αριθµό καταλόγου του 
διευθυντή.

Σηµείωση Σε λειτουργία κοινόχρηστης γραµµής, βλέπετε τέσσερις επικεφαλίδες στον 
πίνακα του παραθύρου "Ο διευθυντής µου"—∆ιευθυντής, Ενδοσυνεννόηση, 
DND και Στοιχεία κλήσεων. Σε λειτουργία γραµµής µεσολάβησης, βλέπετε 
ακόµη τις κεφαλίδες—Εκτροπή όλων, Παρακολούθ. Βοηθού, Φιλτράρισµα 
κλήσεων και Λειτουργία φίλτρου.

Σχετικά θέµατα
• Χρήση του Cisco Unified CallManager Assistant σε λειτουργία 

κοινόχρηστης γραµµής, στη σελίδα 1-2

• Χρήση του Cisco Unified CallManager Assistant σε λειτουργία γραµµής 
µεσολάβησης, στη σελίδα 1-4

• Αναγνώριση της λειτουργίας Cisco Unified CallManager Assistant σε ένα 
τηλέφωνο διευθυντή, στη σελίδα 1-5
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Κεφάλαιο 1      Εισαγωγή στο Cisco Unified CallManager Assistant
Αναγνώριση της ενεργού λειτουργίας Cisco Unified CallManager Assistant στην εφαρµογή Assistant Console
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Έναρξη χρήσης µε την 
εφαρµογή Cisco Unified 
CallManager Assistant Console

Η εφαρµογή Assistant Console παρέχει τη δυνατότητα στους βοηθούς να 
χειρίζονται τις κλήσεις για λογαριασµό των διευθυντών τους πιο αποτελεσµατικά. 
Το Cisco Unified CallManager Assistant λειτουργεί µε δύο τρόπους— λειτουργία 
κοινόχρηστης γραµµής και λειτουργία γραµµής µεσολάβησης. Η πρόσβασή σας 
στις δυνατότητες που περιγράφονται παρακάτω εξαρτάται από τη λειτουργία την 
οποία ο διαχειριστής του συστήµατός σας έχει επιλέξει για τη διαµόρφωση του 
Cisco Unified CallManager Assistant. Εάν χρησιµοποιείτε την εφαρµογή 
Cisco Unified CallManager Assistant σε λειτουργία κοινόχρηστης γραµµής ως 
βοηθός, έχετε τον ίδιο αριθµό καταλόγου µε το διευθυντή σας. Μπορείτε να 
χρησιµοποιείτε αυτό τον κοινόχρηστο αριθµό για να χειρίζεστε τις κλήσεις για 
λογαριασµό του διευθυντή σας. Εάν χρησιµοποιείτε την εφαρµογή Cisco Unified 
CallManager Assistant σε λειτουργία γραµµής µεσολάβησης ως βοηθός, ο 
διευθυντής σας διαθέτει έναν αριθµό καταλόγου ενώ σε εσάς έχει εκχωρηθεί ένας 
διαφορετικός αριθµός καταλόγου τον οποίο θα χρησιµοποιείτε ως αριθµό 
µεσολάβησης. Μπορείτε να χρησιµοποιείτε αυτό τον αριθµό µεσολάβησης για να 
διεκπεραιώνετε κλήσεις για λογαριασµό του διευθυντή σας. Πριν να ξεκινήσετε, 
πρέπει να γνωρίζετε ποιον τρόπο λειτουργίας έχει επιλέξει ο διαχειριστής του 
συστήµατός σας. Για περισσότερες λεπτοµέρειες, ανατρέξτε στην ενότητα 
"Αναγνώριση της ενεργού λειτουργίας Cisco Unified CallManager Assistant στην 
εφαρµογή Assistant Console" στη σελίδα 1-6.

Ως βοηθός, µπορείτε να έχετε πρόσβαση στις δυνατότητες του Cisco Unified 
CallManager Assistant από τον υπολογιστή σας, χρησιµοποιώντας την εφαρµογή 
Assistant Console. 
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Κεφάλαιο 2      Έναρξη χρήσης µε την εφαρµογή Cisco Unified CallManager Assistant Console
Μπορείτε να χρησιµοποιείτε την εφαρµογή Assistant Console για:

• να πραγµατοποιείτε, να απαντάτε, να εκτρέπετε, να µεταβιβάζετε, 
να τερµατίζετε ή να θέτετε κλήσεις σε κράτηση

• να προσθέτετε συνοµιλητές σε µια κλήση συνδιάσκεψης

• να πραγµατοποιείτε κλήσεις µε κουµπιά µνήµης

• να πραγµατοποιείτε αναζητήσεις στον κατάλογο

• να ανοίγετε µια γραµµή ενδοσυνεννόησης µε το διευθυντή σας

• να παρακολουθείτε τη δραστηριότητα κλήσεων του διευθυντή

• να αλλάζετε τις δυνατότητες και ρυθµίσεις του διευθυντή

• να προσαρµόζετε τα εργαλεία χειρισµού των κλήσεών σας

• να πληκτρολογείτε αριθµούς σε ένα εικονικό πληκτρολόγιο για να 
απαντάτε σε αλληλεπιδραστικά φωνητικά συστήµατα.

Για περισσότερες πληροφορίες, ανατρέξτε στα ακόλουθα θέµατα:

• Περιγραφή της λειτουργίας κοινόχρηστης γραµµής και της λειτουργίας 
γραµµής µεσολάβησης, στη σελίδα 1-2

• Έναρξη χρήσης της εφαρµογής Assistant Console, στη σελίδα 2-3

• Χρήση της δυνατότητας ενδοσυνεννόησης από την κονσόλα, στη 
σελίδα 2-23

• Χρήση των συντοµεύσεων του πληκτρολογίου, στη σελίδα 2-24

• Χρήση της εφαρµογής Cisco Unified CallManager Assistant από εσάς 
και το διευθυντή σας, στη σελίδα 2-25

Σηµείωση Η εφαρµογή Cisco Unified CallManager Assistant σας επιτρέπει να χειρίζεστε 
τις δικές σας κλήσεις καθώς και τις κλήσεις για έως και 33 διευθυντές.
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Κεφάλαιο 2      Έναρξη χρήσης µε την εφαρµογή Cisco Unified CallManager Assistant Console
Έναρξη χρήσης της εφαρµογής Assistant Console
Έναρξη χρήσης της εφαρµογής 
Assistant Console

Η ενότητα αυτή περιλαµβάνει τα ακόλουθα θέµατα:

• Σύνδεση µε την εφαρµογή Assistant Console, στη σελίδα 2-3

• Τερµατισµός σύνδεσης µε την εφαρµογή Assistant Console, στη σελίδα 2-4

• Εξερεύνηση της κονσόλας χωρίς την παροχή βοήθειας σε διευθυντές, στη 
σελίδα 2-5

• Εξοικείωση µε την κονσόλα, στη σελίδα 2-6

• Χρήση της κονσόλας µε το ποντίκι και το πληκτρολόγιό σας, στη σελίδα 2-21

• Χρήση της δυνατότητας ενδοσυνεννόησης από την κονσόλα, στη 
σελίδα 2-23

Σύνδεση µε την εφαρµογή Assistant Console
Μπορείτε να συνδεθείτε µε την εφαρµογή Assistant Console για να χειριστείτε 
κλήσεις για λογαριασµό ενός ή περισσοτέρων διευθυντών. Αφού συνδεθείτε, 
είστε σε λειτουργία και έτοιµοι για το χειρισµό των κλήσεων. 

Για να συνδεθείτε, εισαγάγετε το όνοµα χρήστη και τον κωδικό πρόσβασης 
στο παράθυρο διαλόγου "Έναρξη σύνδεσης" του Cisco Unified CallManager 
Assistant. Το όνοµα χρήστη και τον κωδικό πρόσβασης σάς τα παρέχει ο 
διαχειριστής του συστήµατός σας.

Σηµείωση Μπορείτε να ζητήσετε από το Cisco Unified CallManager Assistant να 
αποµνηµονεύσει τις πληροφορίες σύνδεσής σας.

Στην επιφάνεια εργασίας ανοίγει η εφαρµογή Assistant Console.

Έχετε πλέον συνδεθεί και είστε έτοιµοι να χειριστείτε τις κλήσεις των διευθυντών 
σας µέχρι να αποσυνδεθείτε (ή µέχρι να υπάρξει κάποια αλλαγή ανάµεσα στις 
καταστάσεις "Σε λειτουργία", "Συνδεδεµένο" ή "Έλεγχος κλήσεων"). Για 
περισσότερες πληροφορίες σχετικά µε τις πληροφορίες κατάστασης, ανατρέξτε 
στο "Χρήση της γραµµής κατάστασης" στη σελίδα 2-18.)
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Κεφάλαιο 2      Έναρξη χρήσης µε την εφαρµογή Cisco Unified CallManager Assistant Console
Έναρξη χρήσης της εφαρµογής Assistant Console
Συµβουλές
• Ο πίνακας "Οι διευθυντές µου" της εφαρµογής εµφανίζει τους διευθυντές που 

αναµένουν τη βοήθειά σας. ∆ύο πράσινα βέλη δίπλα στο όνοµα ενός 
διευθυντή υποδηλώνουν ότι ο διευθυντής είναι συνδεδεµένος κι εποµένως 
αναµένει βοήθεια, ενώ ο διευθυντής του οποίου το όνοµα έχει γκρι χρώµα δεν 
αναµένει βοήθεια.

• Κάνοντας κλικ στο κουµπί Ρυθµίσεις του παραθύρου διαλόγου "Έναρξη 
σύνδεσης" της εφαρµογής Cisco Unified CallManager Assistant, µπορείτε να 
παρακολουθείτε βασικές και σύνθετες ρυθµίσεις διαχείρισης. Ο διαχειριστής 
του συστήµατός σας ίσως σάς ζητήσει να παρακολουθήσετε αυτές τις 
ρυθµίσεις για να τον βοηθήσετε να αντιµετωπίσει κάποιο πρόβληµα. Μην 
τροποποιήσετε αυτές τις ρυθµίσεις, εκτός εάν σας ζητηθεί από το διαχειριστή 
του συστήµατός σας.

Σχετικά θέµατα
• Τερµατισµός σύνδεσης µε την εφαρµογή Assistant Console, στη σελίδα 2-4
• Εξερεύνηση της κονσόλας χωρίς την παροχή βοήθειας σε διευθυντές, στη 

σελίδα 2-5
• Εξοικείωση µε την κονσόλα, στη σελίδα 2-6
• Χρήση του πίνακα "Οι διευθυντές µου", στη σελίδα 2-13
• Χρήση της κονσόλας µε το ποντίκι και το πληκτρολόγιό σας, στη σελίδα 2-21

Τερµατισµός σύνδεσης µε την εφαρµογή 
Assistant Console

Για να τερµατίσετε τη σύνδεση µε την εφαρµογή Assistant Console, κάντε 
κλικ στις εντολές Αρχείο > Έξοδος της γραµµής µενού στο επάνω µέρος της 
κονσόλας. Εάν ενεργοποιήσετε την επιλογή ∆ιατήρηση ονόµ. χρήστη και 
κωδ. πρόσβασης , την επόµενη φορά που θα ανοίξετε τον υπολογιστή σας θα 
συνδεθείτε αυτόµατα στο Assistant Console.

Σηµείωση Εάν χρησιµοποιείτε κοινόχρηστο υπολογιστή, ενδεχοµένως να θέλετε να 
τερµατίσετε τη σύνδεση µε την εφαρµογή Assistant Console κάνοντας κλικ στην 
επιλογή Αρχείο > Τερµατισµός σύνδεσης από τη γραµµή µενού. Θα εµφανιστεί 
το πλαίσιο διαλόγου σύνδεσης όπου το όνοµα χρήστη και ο κωδικός πρόσβασης 
θα είναι ήδη καταχωρηµένα.
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Κεφάλαιο 2      Έναρξη χρήσης µε την εφαρµογή Cisco Unified CallManager Assistant Console
Έναρξη χρήσης της εφαρµογής Assistant Console
Σχετικά θέµατα
• Έναρξη χρήσης της εφαρµογής Assistant Console, στη σελίδα 2-3

• Χρήση της δυνατότητας ενδοσυνεννόησης από την κονσόλα, στη 
σελίδα 2-23

• Χρήση των συντοµεύσεων του πληκτρολογίου, στη σελίδα 2-24

Εξερεύνηση της κονσόλας χωρίς την παροχή 
βοήθειας σε διευθυντές

Εάν χρησιµοποιείτε την εφαρµογή Cisco Unified CallManager Assistant σε 
λειτουργία γραµµής µεσολάβησης µπορείτε να εξοικειωθείτε  µε την εφαρµογή 
Assistant Console χωρίς ταυτόχρονα να είστε διαθέσιµοι στο διευθυντή. Σε 
λειτουργία κοινόχρηστης γραµµής, δεν έχετε τη δυνατότητα να αποσυνδεθείτε 
για να εξερευνήσετε την εφαρµογή.

Για να χρησιµοποιήσετε την κονσόλα χωρίς να παρέχετε βοήθεια σε διευθυντές, 
συνδεθείτε ως συνήθως και στη συνέχεια κάντε κλικ στο κουµπί ελέγχου 
κλήσεων Εκτός λειτουργίας . Είναι το πρώτο κουµπί-εικονίδιο στη σειρά 
εικονιδίων στο επάνω µέρος ή στο πλάι της οθόνης σας. Μπορείτε να εκτελέσετε 
την ίδια εργασία επιλέγοντας τις εντολές Αρχείο > Εκτός λειτουργίας από τη 
γραµµή µενού. 

Όταν µεταβαίνετε εκτός λειτουργίας µε αυτόν τον τρόπο, το Cisco Unified 
CallManager Assistant µεταφέρει σε άλλο βοηθό τους διευθυντές στους οποίους 
παρείχατε βοήθεια. Όσο είστε εκτός λειτουργίας, δεν θα µπορείτε να λαµβάνετε 
τηλεφωνικές κλήσεις που προορίζονται για διευθυντές και ο πίνακας "Οι 
διευθυντές µου" στην κονσόλα σας είναι ανενεργός.

Μόλις µεταβείτε εκτός λειτουργίας, θα είστε και πάλι διαθέσιµοι για παροχή 
βοήθειας σε διευθυντές. Το Cisco Unified CallManager Assistant ίσως σας 
επαναφέρει κάποιους από τους διευθυντές που βοηθούσατε προηγουµένως 
(προτού µεταβείτε εκτός λειτουργίας). Η ενέργεια αυτή εξαρτάται από τη 
διαθεσιµότητα των άλλων βοηθών και από το κατά πόσο έχετε οριστεί ως 
προεπιλεγµένος βοηθός ενός διευθυντή. Για πληροφορίες σχετικά µε την 
αντιστοίχιση ενός προεπιλεγµένου βοηθού, ανατρέξτε στο "Εκχώρηση ενός 
προεπιλεγµένου βοηθού σε ένα διευθυντή" στη σελίδα 7-4.
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Κεφάλαιο 2      Έναρξη χρήσης µε την εφαρµογή Cisco Unified CallManager Assistant Console
Έναρξη χρήσης της εφαρµογής Assistant Console
Για να µεταβείτε και πάλι σε λειτουργία, κάντε κλικ στο κουµπί ελέγχου κλήσεων 
Σε λειτουργία. (Είναι το ίδιο κουµπί µε το κουµπί "Εκτός λειτουργίας"). 
Εναλλακτικά, µπορείτε να επιλέξετε τις εντολές Αρχείο > Σε λειτουργία από τη 
γραµµή µενού.

Συµβουλή Η κατάσταση σε λειτουργία υποδεικνύεται στη γραµµή κατάστασης στην κάτω 
δεξιά γωνία της κονσόλας.

Σχετικά θέµατα
• Έναρξη χρήσης της εφαρµογής Assistant Console, στη σελίδα 2-3

• Χρήση της δυνατότητας ενδοσυνεννόησης από την κονσόλα, στη 
σελίδα 2-23

• Χρήση των συντοµεύσεων του πληκτρολογίου, στη σελίδα 2-24

Εξοικείωση µε την κονσόλα
Οι ακόλουθες ενότητες προσδιορίζουν τις περιοχές της εφαρµογής Assistant 
Console και τον τρόπο µε τον οποίο µπορείτε να τις χρησιµοποιείτε για να 
ελέγχετε δυνατότητες και να χειρίζεστε κλήσεις:

• Χρήση της γραµµής µενού, στη σελίδα 2-7

• Χρήση των κουµπιών ελέγχου κλήσεων, στη σελίδα 2-8

• Χρήση του πίνακα "Οι κλήσεις µου", στη σελίδα 2-11

• Χρήση του πίνακα "Οι διευθυντές µου", στη σελίδα 2-13

• Χρήση της δυνατότητας µνηµών, στη σελίδα 2-16

• Χρήση του καταλόγου, στη σελίδα 2-17

• Χρήση της γραµµής κατάστασης, στη σελίδα 2-18

• Προσαρµογή της διάταξης της κονσόλας, στη σελίδα 2-19

• Προβολή ρυθµίσεων διαχείρισης, στη σελίδα 2-20
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Κεφάλαιο 2      Έναρξη χρήσης µε την εφαρµογή Cisco Unified CallManager Assistant Console
Έναρξη χρήσης της εφαρµογής Assistant Console
Χρήση της γραµµής µενού
Η γραµµή µενού βρίσκεται κατά µήκος του επάνω µέρους της εφαρµογής 
Assistant Console. Οι εντολές του µενού προσαρµόζονται ανάλογα µε το θέµα.

Μπορείτε να χρησιµοποιείτε τη γραµµή µενού ως εξής:

• Αρχείο—Σε λειτουργία/Εκτός λειτουργίας, Έναρξη σύνδεσης/Τερµατισµός 
σύνδεσης και έξοδος από την κονσόλα.

• Επεξεργασία—∆ηµιουργία και επεξεργασία µνηµών, προσαρµογή 
συντοµεύσεων του πληκτρολογίου στις ανάγκες σας, αλλαγή του 
προορισµού άµεσης εκτροπής, ορισµός προτιµήσεων και πρόσβαση στις 
ρυθµίσεις διαχειριστή.

• Προβολή—Καθορισµός µεγέθους κειµένου και χρωµατικών συνδυασµών 
και ανανέωση της προεπιλεγµένης διάταξης.

• Κλήση—Πραγµατοποίηση, απάντηση, τερµατισµός, κράτηση, µεταβίβαση, 
εκτροπή κλήσεων ή προσθήκη συνοµιλητών σε µια κλήση συνδιάσκεψης.

• ∆ιευθυντής—Πραγµατοποίηση κλήσης ενδοσυνεννόησης σε ένα διευθυντή, 
πρόσβαση στο παράθυρο "∆ιαµόρφωση διευθυντή" και 
ενεργοποίηση/απενεργοποίηση δυνατοτήτων για ένα διευθυντή. 

• Βοήθεια—Πρόσβαση στην ηλεκτρονική βοήθεια.

Σχετικά θέµατα
• Εξοικείωση µε την κονσόλα, στη σελίδα 2-6

• Χρήση της δυνατότητας ενδοσυνεννόησης από την κονσόλα, στη 
σελίδα 2-23

• Χρήση των συντοµεύσεων του πληκτρολογίου, στη σελίδα 2-24

• Χρήση της εφαρµογής Assistant Console για το χειρισµό κλήσεων, στη 
σελίδα 3-1
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Κεφάλαιο 2      Έναρξη χρήσης µε την εφαρµογή Cisco Unified CallManager Assistant Console
Έναρξη χρήσης της εφαρµογής Assistant Console
Χρήση των κουµπιών ελέγχου κλήσεων
Μπορείτε να εκτελείτε εργασίες από την εφαρµογή Assistant Console κάνοντας 
κλικ σε κουµπιά ελέγχου κλήσεων (η σειρά εικονιδίων που βρίσκεται στο επάνω 
µέρος ή στο πλάι της κονσόλας). Τοποθετήστε το δείκτη του ποντικιού επάνω σε 
ένα κουµπί ελέγχου κλήσεων για να δείτε µια περιγραφή της λειτουργίας του.

Ανατρέξτε στον Πίνακας 2-1 για µια λίστα µε τα κουµπιά ελέγχου κλήσεων.

Πίνακας 2-1 Κουµπιά ελέγχου κλήσεων

Κουµπί ελέγχου 
κλήσεων Λειτουργία κουµπιού
Σε λειτουργία Λειτουργεί σε  συνδυασµό µε το κουµπί "Εκτός 

λειτουργίας" για να ενεργοποιεί/απενεργοποιεί την 
σύνδεσή σας στην εφαρµογή Assistant Console. 
Το κουµπί "Εκτός λειτουργίας" σας επιτρέπει να 
συνδέεστε µε την Assistant Console, για να µπορείτε να 
διεκπεραιώνετε κλήσεις εκ µέρους του διευθυντή σας.

Εκτός λειτουργίας Λειτουργεί σε  συνδυασµό µε το κουµπί "Σε λειτουργία" 
για να ενεργοποιεί/απενεργοποιεί τη σύνδεσή σας. 
Το κουµπί "Εκτός λειτουργίας" σας επιτρέπει να 
εξερευνήσετε την κονσόλα, ενώ δεν θα είστε διαθέσιµοι 
να χειρίζεστε τις κλήσεις του διευθυντή σας.

Επιλογή Ανοίγει ένα πληκτρολόγιο, µε το οποίο µπορείτε να 
πραγµατοποιείτε εξερχόµενες κλήσεις.

Απάντηση Σας συνδέει µε µια εισερχόµενη κλήση.
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Κεφάλαιο 2      Έναρξη χρήσης µε την εφαρµογή Cisco Unified CallManager Assistant Console
Έναρξη χρήσης της εφαρµογής Assistant Console
Τερµατισµός κλήσης Τερµατίζει µια ενεργό κλήση.

Κράτηση Λειτουργεί σε συνδυασµό µε το κουµπί "Συνέχιση" για 
την εναλλαγή της κατάστασης κράτησης/συνέχισης µιας 
κλήσης. Το κουµπί "Κράτηση" θέτει µια κλήση σε 
κράτηση. 

Συνέχιση Λειτουργεί σε συνδυασµό µε το κουµπί "Κράτηση" για 
την εναλλαγή της κατάστασης κράτησης/συνέχισης µιας 
κλήσης. Το κουµπί "Συνέχιση" επιτρέπει τη συνέχιση 
µιας κλήσης που έχει τεθεί σε κράτηση.

Μεταβίβαση Μεταβιβάζει µια συνδεδεµένη κλήση απευθείας στον 
αριθµό προορισµού, τον οποίο εισάγετε σε ένα 
αναδυόµενο παράθυρο.

Συµβ. µεταβίβαση Λειτουργεί όπως το κουµπί "Μεταβίβαση", αλλά σας 
επιτρέπει να µιλάτε στο άτοµο στο οποίο θέλετε να 
µεταβιβάσετε µια κλήση.

Πίνακας 2-1 Κουµπιά ελέγχου κλήσεων (συνέχεια)

Κουµπί ελέγχου 
κλήσεων Λειτουργία κουµπιού
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Κεφάλαιο 2      Έναρξη χρήσης µε την εφαρµογή Cisco Unified CallManager Assistant Console
Έναρξη χρήσης της εφαρµογής Assistant Console
Άµεση µεταβίβαση Μεταβιβάζει µια υπάρχουσα κλήση σε µια άλλη 
υπάρχουσα κλήση.

Συνδιάσκεψη Σας επιτρέπει να προσθέτετε συνοµιλητές σε µια κλήση 
συνδιάσκεψης.

Συµµετοχή Επιτρέπει τη δηµιουργία κλήσης συνδιάσκεψης µε τη 
χρήση πολλών υφιστάµενων κλήσεων. Σε µια τέτοια 
κλήση συνδιάσκεψης µπορούν να συµµετέχουν έως 
15 κλήσεις ταυτόχρονα.

Άµεση εκτροπή Εκτρέπει άµεσα µια κλήση που κουδουνίζει, µια 
συνδεδεµένη κλήση ή µια κλήση σε κράτηση στο 
διευθυντή για τον οποίο προοριζόταν αρχικά η κλήση ή 
σε έναν άλλο αριθµό προορισµού. Για να καθορίσετε τον 
προορισµό άµεσης εκτροπής, επιλέξτε Επεξεργασία > 
Άµεση εκτροπή από τη γραµµή µενού.

Προώθηση σε Α/Τ Ανακατευθύνει µια κλήση που κουδουνίζει ή µια 
συνδεδεµένη κλήση στο σύστηµα αυτόµατου 
τηλεφωνητή του διευθυντή.

Πίνακας 2-1 Κουµπιά ελέγχου κλήσεων (συνέχεια)

Κουµπί ελέγχου 
κλήσεων Λειτουργία κουµπιού
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Κεφάλαιο 2      Έναρξη χρήσης µε την εφαρµογή Cisco Unified CallManager Assistant Console
Έναρξη χρήσης της εφαρµογής Assistant Console
Η λειτουργία των κουµπιών ελέγχου κλήσεων προσαρµόζεται ανάλογα µε το 
περιβάλλον, ενώ η διαθεσιµότητα ενός κουµπιού εξαρτάται από την κατάσταση 
της επιλεγµένης κλήσης. 

Προτού κάνετε κλικ στο κουµπί, βεβαιωθείτε ότι είναι επιλεγµένη (επισηµασµένη) 
η κλήση που θέλετε να χειριστείτε µε ένα πλήκτρο ελέγχου κλήσεων.

Συµβουλή Μπορείτε να κάνετε κλικ µε το δεξί κουµπί του ποντικιού στο κενό διάστηµα 
(όχι στα ίδια τα κουµπιά) του πίνακα ελέγχου κλήσεων για να αλλάξετε τη θέση 
του στην κονσόλα.

Σχετικά θέµατα
• Εξοικείωση µε την κονσόλα, στη σελίδα 2-6

• Χρήση της δυνατότητας ενδοσυνεννόησης από την κονσόλα, στη 
σελίδα 2-23

• Χρήση των συντοµεύσεων του πληκτρολογίου, στη σελίδα 2-24

• Χρήση της εφαρµογής Assistant Console για το χειρισµό κλήσεων, 
στη σελίδα 3-1

Χρήση του πίνακα "Οι κλήσεις µου"
Η εφαρµογή Assistant Console εµφανίζει τις κλήσεις που προορίζονται για σας 
και τους διευθυντές σας στον πίνακα "Οι κλήσεις µου". Είναι οι κλήσεις στις 
οποίες µπορείτε να επιδράτε, χρησιµοποιώντας τα εργαλεία της εφαρµογής 
Assistant Console. Το Cisco Unified CallManager Assistant υποστηρίζει έως 
και 33 γραµµές. 

Κάθε κλήση εµφανίζεται κάτω από την τηλεφωνική γραµµή µε την οποία 
συνδέεται. 

Κάθε τηλεφωνική γραµµή εµφανίζεται κάτω από µία από τις ακόλουθες 
επικεφαλίδες:

• Οι γραµµές µου—Εµφανίζει τις τυχόν ενεργές εκείνη τη στιγµή κλήσεις 
που πραγµατοποιήσατε ή λάβατε από την τηλεφωνική γραµµή σας.

• Γραµµές διευθυντή—Εµφανίζει τις τυχόν ενεργές κλήσεις που χειρίζεστε 
ή που µπορείτε να χειριστείτε για λογαριασµό του διευθυντή σας.

• Ενδοσυνεννόηση—Εµφανίζει την κατάσταση των γραµµών 
ενδοσυνεννόησης, εάν υπάρχουν.
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Κεφάλαιο 2      Έναρξη χρήσης µε την εφαρµογή Cisco Unified CallManager Assistant Console
Έναρξη χρήσης της εφαρµογής Assistant Console
Ανάλογα µε τον αριθµό διευθυντών που σας έχει εκχωρηθεί, εµφανίζονται µία έως 
33 γραµµές, στην περιοχή "Γραµµές διευθυντή" του πίνακα "Οι κλήσεις µου".

Κάθε γραµµή διευθυντή περιλαµβάνει:

• Είτε τον αριθµό κοινόχρηστης γραµµής του διευθυντή σας είτε το εσωτερικό 
του τηλεφώνου µεσολάβησής του. Ο αριθµός µεσολάβησης δεν είναι ο 
αριθµός καταλόγου του διευθυντή σας, αλλά ο αριθµός που χρησιµοποιείτε 
για να χειρίζεστε τις κλήσεις του.

• Το όνοµα του διευθυντή.

• Πληροφορίες για την ενεργό κλήση—Οι ενεργές κλήσεις συµβολίζονται µε: 

– ένα κινούµενο εικονίδιο, το οποίο υποδηλώνει την κατάσταση της 
κλήσης (κωδωνισµός, συνδεδεµένο ή σε κράτηση)

– τον αριθµό του καλούντος

– ένα χρονόµετρο που υποδεικνύει τη διάρκεια της κλήσης

Συµβουλές
• Για να µεταβιβάσετε µια κλήση σε ένα διευθυντή, πρέπει να εισαγάγετε 

το εσωτερικό του (και όχι το εσωτερικό του τηλεφώνου µεσολάβησης). 
Μπορείτε να δείτε το πραγµατικό εσωτερικό ενός διευθυντή στον πίνακα 
"Οι διευθυντές µου" της εφαρµογής Assistant Console. 

• ∆εν είναι δυνατή η εφαρµογή των δυνατοτήτων µεταβίβασης στον 
αυτόµατο τηλεφωνητή ή άµεσης εκτροπής σε κλήσεις που πραγµατοποιείτε 
ή λαµβάνετε από την τηλεφωνική σας γραµµή. Οι δυνατότητες αυτές 
ισχύουν µόνο σε κλήσεις που λαµβάνετε από γραµµές του διευθυντή.

• Όταν χρησιµοποιείτε την εφαρµογή Cisco Unified CallManager Assistant σε 
λειτουργία κοινόχρηστης γραµµής, µπορείτε να αναγνωρίσετε εάν µια κλήση 
έχει απαντηθεί από το διευθυντή ή από άλλο βοηθό από το διπλό κόκκινο 
βέλος που εµφανίζεται στη γραµµή του διευθυντή σας.

Σχετικά θέµατα
• Εξοικείωση µε την κονσόλα, στη σελίδα 2-6

• Χρήση της δυνατότητας ενδοσυνεννόησης από την κονσόλα, στη σελίδα 2-23

• Χρήση των συντοµεύσεων του πληκτρολογίου, στη σελίδα 2-24

• Χρήση της εφαρµογής Assistant Console για το χειρισµό κλήσεων, στη 
σελίδα 3-1
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Κεφάλαιο 2      Έναρξη χρήσης µε την εφαρµογή Cisco Unified CallManager Assistant Console
Έναρξη χρήσης της εφαρµογής Assistant Console
Χρήση του πίνακα "Οι διευθυντές µου"
Μπορείτε να χρησιµοποιείτε τον πίνακα "Οι διευθυντές µου" στην εφαρµογή 
Assistant Console για να παρακολουθείτε τη δραστηριότητα των κλήσεων και την 
κατάσταση των δυνατοτήτων καθενός από τους διευθυντές σας. Από αυτόν τον 
πίνακα, µπορείτε επίσης να ενεργοποιείτε και να απενεργοποιείτε τις δυνατότητες 
των διευθυντών. 

Σηµείωση Οι δυνατότητες "Μην ενοχλείτε", εκτροπής όλων των κλήσεων, παρακολούθησης 
βοηθού, φιλτραρίσµατος των κλήσεων και λειτουργίας φιλτραρίσµατος, είναι 
διαθέσιµες µόνο σε λειτουργία γραµµής µεσολάβησης.

Στον Πίνακας 2-2 εξηγούνται οι πληροφορίες που εµφανίζονται κάτω από κάθε 
επικεφαλίδα στήλης του πίνακα "Οι διευθυντές µου".

Πίνακας 2-2 Πληροφορίες που εµφανίζονται στον πίνακα "Οι διευθυντές 
µου" της εφαρµογής Assistant Console

Επικεφαλίδα στήλης 
"Οι διευθυντές µου" Σηµασία
∆ιευθυντής Εµφανίζει το όνοµα του διευθυντή. Εάν ολόκληρη η σειρά πληροφοριών για 

ένα διευθυντή έχει γκρι χρώµα, ο διευθυντής δεν αναµένει τη διεκπεραίωση 
των κλήσεών του. Επιπλέον, δίπλα στο εικονίδιο του διευθυντή ενδέχεται να 
εµφανίζονται τα παρακάτω δύο εικονίδια:

• Εάν βλέπετε δύο πράσινα βέλη δίπλα στο εικονίδιο διευθυντή, ο 
συγκεκριµένος διευθυντής αναµένει το χειρισµό των κλήσεών του. 

• Εάν δίπλα στο εικονίδιο διευθυντή βλέπετε το εικονίδιο ενός φακέλου, 
αυτό σηµαίνει ότι ο συγκεκριµένος διευθυντής έχει ένα φωνητικό 
µήνυµα.

Ενδοσυνεννόηση Κάντε κλικ σε αυτήν τη στήλη για να πραγµατοποιήσετε µια κλήση 
ενδοσυνεννόησης σε έναν διευθυντή.

DND Εάν είναι επιλεγµένο αυτό το πλαίσιο, είναι ενεργοποιηµένη η δυνατότητα 
"Μην ενοχλείτε" (DND). Για να ενεργοποιήσετε ή να απενεργοποιήσετε τη 
δυνατότητα DND, κάνετε κλικ στο κελί DND. Η δυνατότητα DND 
απενεργοποιεί τον κωδωνισµό του τηλεφώνου του διευθυντή, αλλά δεν 
εκτρέπει τις κλήσεις.
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Κεφάλαιο 2      Έναρξη χρήσης µε την εφαρµογή Cisco Unified CallManager Assistant Console
Έναρξη χρήσης της εφαρµογής Assistant Console
ΕκτΌλων (Μόνο σε λειτουργία γραµµής µεσολάβησης) Εάν είναι επιλεγµένο αυτό το 
πλαίσιο, είναι ενεργοποιηµένη η δυνατότητα εκτροπής όλων των κλήσεων. 
Για να ενεργοποιήσετε/απενεργοποιήσετε τη δυνατότητα εκτροπής όλων 
των κλήσεων, κάντε κλικ στο κελί "ΕκτΌλων". Με αυτό τον τρόπο 
εκτρέπονται αυτόµατα όλες οι εισερχόµενες κλήσεις στον προορισµό 
εκτροπής του διευθυντή.

Παρακολ. βοηθού (Μόνο σε λειτουργία γραµµής µεσολάβησης) Ένα σηµάδι ελέγχου 
υποδηλώνει ότι ο διευθυντής έχει ενεργοποιήσει τη δυνατότητα 
παρακολούθησης βοηθού. Η δυνατότητα αυτή επιτρέπει σε ένα 
διευθυντή να προβάλλει τον αριθµό καλούντος και τη διάρκεια των 
κλήσεων που χειρίζεστε για λογαριασµό του.

Ενεργό φίλτρο (Μόνο σε λειτουργία γραµµής µεσολάβησης) Εάν είναι επιλεγµένο αυτό το 
πλαίσιο, είναι ενεργό ένα φίλτρο κλήσεων. Για να ενεργοποιήσετε ή να 
απενεργοποιήσετε το φίλτρο, κάνετε κλικ στο κελί του φίλτρου. Τα φίλτρα 
µπορούν να δροµολογούν τις κλήσεις σε εσάς ή στον αντίστοιχο διευθυντή, 
µε βάση τον αριθµό καλούντος και τη λειτουργία φίλτρου.

Λειτουργία φίλτρου (Μόνο σε λειτουργία γραµµής µεσολάβησης) Υπάρχουν δύο λειτουργίες 
φιλτραρίσµατος: 

• Συµπερίληψη—Οι κλήσεις που ταιριάζουν µε τους αριθµούς που 
συµπεριλαµβάνονται στη λίστα φίλτρου συµπερίληψης αποστέλλονται 
στον  διευθυντή, ενώ οι υπόλοιπες εκτρέπονται σε εσάς.

• Αποκλεισµός—Οι κλήσεις που ταιριάζουν µε τους αριθµούς που 
συµπεριλαµβάνονται στη λίστα αποκλεισµού εκτρέπονται στον εσάς, 
ενώ οι υπόλοιπες αποστέλλονται στο διευθυντή.

Για να διαµορφώσετε τα φίλτρα για ένα διευθυντή, χρησιµοποιήστε το 
παράθυρο "∆ιαµόρφωση διευθυντή". Κάντε δεξί κλικ σε οποιοδήποτε 
σηµείο της γραµµής ενός διευθυντή στον πίνακα "Οι διευθυντές µου" 
και επιλέξτε την εντολή ∆ιαµόρφωση για να ανοίξετε αυτό το παράθυρο.

Σηµειώστε ότι αρχικά είναι ενεργοποιηµένο το φίλτρο συµπερίληψης 
και όλες οι κλήσεις προς διευθυντές προωθούνται σε εσάς.

Πίνακας 2-2 Πληροφορίες που εµφανίζονται στον πίνακα "Οι διευθυντές 
µου" της εφαρµογής Assistant Console (συνέχεια)

Επικεφαλίδα στήλης 
"Οι διευθυντές µου" Σηµασία
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Κεφάλαιο 2      Έναρξη χρήσης µε την εφαρµογή Cisco Unified CallManager Assistant Console
Έναρξη χρήσης της εφαρµογής Assistant Console
Συµβουλή Μπορείτε να παρακολουθείτε—αλλά όχι να χειρίζεστε—κλήσεις που 
εµφανίζονται στον πίνακα "Οι διευθυντές µου" της κονσόλας. Είναι οι 
κλήσεις που έχετε ήδη ανακατευθύνει προς το διευθυντή σας ή οι κλήσεις 
που ο διευθυντής σας έχει πραγµατοποιήσει ή λάβει απευθείας.

Σχετικά θέµατα
• Εξοικείωση µε την κονσόλα, στη σελίδα 2-6

• Χρήση της δυνατότητας ενδοσυνεννόησης από την κονσόλα, στη 
σελίδα 2-23

• Χρήση των συντοµεύσεων του πληκτρολογίου, στη σελίδα 2-24

• Χρήση της εφαρµογής Assistant Console για το χειρισµό κλήσεων, στη 
σελίδα 3-1

• ∆ιαµόρφωση των δυνατοτήτων διευθυντή, στη σελίδα 7-1

Στοιχεία κλήσεων Τα στοιχεία κλήσεων περιλαµβάνουν τον αριθµό τηλεφώνου του διευθυντή, 
τη διάρκεια της κλήσης και τον αριθµό καλούντος:

• Γραµµή—Το εσωτερικό της πρωτεύουσας γραµµής τηλεφώνου του 
διευθυντή. Ένα εικονίδιο τηλεφώνου υποδηλώνει την κατάσταση της 
γραµµής.

• ∆ιάρκεια κλήσης—Η διάρκεια σε πραγµατικό χρόνο µιας ενεργού 
κλήσης που πραγµατοποιήθηκε ή λήφθηκε από το διευθυντή. Το 
χρονόµετρο ξεκινά µε την πραγµατοποίηση (εξερχόµενη) ή τη λήψη 
(εισερχόµενη) µιας κλήσης. Το χρονόµετρο σταµατά όταν τερµατίζεται 
ή µεταβιβάζεται η κλήση.

• Αριθµός καλούντος—Το όνοµα (εάν υπάρχει) και ο αριθµός του ατόµου 
το οποίο έχει καλέσει ο διευθυντής ή από το οποίο ο διευθυντής έχει 
λάβει µια κλήση. Όταν οι πληροφορίες προώθησης κλήσεων θα είναι 
διαθέσιµες, θα εµφανιστούν στην οθόνη σας. 

Πίνακας 2-2 Πληροφορίες που εµφανίζονται στον πίνακα "Οι διευθυντές 
µου" της εφαρµογής Assistant Console (συνέχεια)

Επικεφαλίδα στήλης 
"Οι διευθυντές µου" Σηµασία
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Κεφάλαιο 2      Έναρξη χρήσης µε την εφαρµογή Cisco Unified CallManager Assistant Console
Έναρξη χρήσης της εφαρµογής Assistant Console
Χρήση της δυνατότητας µνηµών
Η δυνατότητα µνηµών σας επιτρέπει να δηµιουργείτε έναν προσωπικό 
τηλεφωνικό κατάλογο στην εφαρµογή Assistant Console. Χρησιµοποιώντας τους 
αριθµούς µνήµης, µπορείτε να πραγµατοποιείτε κλήσεις και να εκτελείτε άλλες 
εργασίες χειρισµού κλήσεων.

Για να ανοίξετε το µενού µνηµών και να προβάλετε µια λίστα µε τις διαθέσιµες 
εντολές, κάντε κλικ µε το δεξί κουµπί του ποντικιού στον πίνακα "Μνήµες" ή 
επιλέξτε Επεξεργασία > Μνήµες από τη γραµµή µενού. Εάν κάποιες εντολές 
µνηµών έχουν γκρι χρώµα, δοκιµάστε να επιλέξετε µια καταχώρηση µνηµών 
προτού ανοίξετε το µενού.

Χρησιµοποιείτε το µενού µνηµών για να δηµιουργείτε και να τροποποιείτε 
οµάδες µνηµών, να πραγµατοποιείτε κλήσεις, να καθορίζετε προορισµούς 
µεταβίβασης κλήσεων και να προσθέτετε συνοµιλητές σε κλήσεις συνδιάσκεψης.

Για να έχετε γρήγορη πρόσβαση στις µνήµες, οργανώστε τις καταχωρήσεις σε 
οµάδες µνηµών. Για παράδειγµα, δηµιουργήστε µια προσωπική οµάδα για εσάς 
και µια οµάδα για κάθε έναν από τους διευθυντές σας. 

Όταν προσθέτετε νέες καταχωρήσεις µνηµών, αυτές εµφανίζονται µε τη σειρά 
δηµιουργίας τους. Για να ταξινοµήσετε όλα τα στοιχεία µιας λίστας µνηµών, 
κάντε κλικ στην επικεφαλίδα µιας στήλης (Όνοµα, Αριθµός τηλεφώνου ή 
Σηµειώσεις). Οι λίστες ταξινοµούνται αλφαβητικά ή αριθµητικά, ανάλογα µε την 
επικεφαλίδα που επιλέγετε. Κάντε και πάλι κλικ στην επικεφαλίδα για εναλλαγή 
µεταξύ αύξουσας και φθίνουσας σειράς.

Μπορείτε να πραγµατοποιείτε κλήσεις χρησιµοποιώντας τους καταλόγους 
µνηµών µε έναν από τους παρακάτω τρόπους:

• Σύρετε την καταχώρηση µνήµης είτε στη γραµµή σας είτε στη γραµµή του 
διευθυντή. 

• Πραγµατοποιήστε µια κλήση στη γραµµή σας επιλέγοντας τη γραµµή 
σας και κάνοντας διπλό κλικ στην καταχώρηση του κουµπιού µνήµης. 
Πραγµατοποιήστε µια κλήση στη γραµµή του διευθυντή επιλέγοντας τη 
γραµµή του και κάνοντας διπλό κλικ στην καταχώρηση του κουµπιού 
µνήµης.

• Σύρετε την καταχώρηση της µνήµης στο κουµπί κλήσης στον πίνακα ελέγχου 
κλήσεων και πατήστε OK.
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Κεφάλαιο 2      Έναρξη χρήσης µε την εφαρµογή Cisco Unified CallManager Assistant Console
Έναρξη χρήσης της εφαρµογής Assistant Console
Ακολουθούν µερικοί γρήγοροι τρόποι χρήσης των καταχωρήσεων µνηµών (χωρίς 
να ανοίξετε το µενού µνηµών):

• Για να πραγµατοποιήσετε µια άµεση µεταβίβαση σε ένα άτοµο στη λίστα 
µνηµών, σύρετε και αποθέστε µια ενεργό κλήση στην καταχώρηση µνήµης 
του ατόµου.

• Για να προσθέσετε µια νέα καταχώρηση µνήµης, σύρετε και αποθέστε µια 
καταχώρηση από τον πίνακα "Κατάλογος" στον πίνακα "Μνήµες".

Συµβουλή Το παράδειγµα οµάδας µνηµών και το παράδειγµα καταχώρησης µνήµης είναι 
ανενεργά. Περιλαµβάνονται απλά ως επίδειξη του τρόπου εµφάνισης των 
πληροφοριών µνηµών στην κονσόλα. Μπορείτε να διαγράψετε τα παραδείγµατα 
όποτε θέλετε.

Σχετικά θέµατα
• Εξοικείωση µε την κονσόλα, στη σελίδα 2-6

• Χρήση της δυνατότητας ενδοσυνεννόησης από την κονσόλα, στη 
σελίδα 2-23

• Χρήση των συντοµεύσεων του πληκτρολογίου, στη σελίδα 2-24

• Χρήση της εφαρµογής Assistant Console για το χειρισµό κλήσεων, στη 
σελίδα 3-1

Χρήση του καταλόγου
Χρησιµοποιείτε τον κατάλογο για την αναζήτηση συναδέλφων και την 
πραγµατοποίηση και το χειρισµό κλήσεων, χρησιµοποιώντας τα αποτελέσµατα 
αναζήτησης.

Για να αναζητήσετε ένα συνάδελφο, εισαγάγετε στα πεδία αναζήτησης 
οποιοδήποτε τµήµα του ονόµατος ή/και του επωνύµου του και κάντε κλικ 
στο κουµπί Αναζήτηση.

Ο κατάλογος εµφανίζει µια λίστα µε όλους τους χρήστες που ταιριάζουν µε την 
ακολουθία χαρακτήρων αναζήτησης. Τα αποτελέσµατα αναζήτησης ταξινοµούνται 
σύµφωνα µε το όνοµα, το επώνυµο, τον αριθµό τηλεφώνου και το τµήµα.

Για να απαλείψετε τα αποτελέσµατα και τα πεδία αναζήτησης, κάντε κλικ στο 
κουµπί Απάλειψη.
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Έναρξη χρήσης της εφαρµογής Assistant Console
Ακολουθούν ορισµένοι τρόποι χρήσης των αποτελεσµάτων αναζήτησης:

• Κάντε διπλό κλικ στο όνοµα ή τον αριθµό ενός ατόµου για να 
πραγµατοποιήσετε µια κλήση. 

• Εάν κάνετε δεξί κλικ στο όνοµα ενός ατόµου εµφανίζεται ένα αναδυόµενο 
µενού που περιέχει σχετικές εντολές.

• Για να πραγµατοποιήσετε µια άµεση µεταβίβαση σε ένα άτοµο στον 
κατάλογό σας, µεταφέρετε και αποθέστε µια ενεργό κλήση στο κατάλληλο 
όνοµα ή αριθµό.

• Για να προσθέσετε µια νέα καταχώρηση µνήµης, µεταφέρετε και αποθέστε 
µια καταχώρηση από τον πίνακα "Κατάλογος" στον πίνακα "Μνήµες".

Σχετικά θέµατα
• Εξοικείωση µε την κονσόλα, στη σελίδα 2-6

• Χρήση της δυνατότητας ενδοσυνεννόησης από την κονσόλα, στη 
σελίδα 2-23

• Χρήση των συντοµεύσεων του πληκτρολογίου, στη σελίδα 2-24

• Χρήση της εφαρµογής Assistant Console για το χειρισµό κλήσεων, στη 
σελίδα 3-1

Χρήση της γραµµής κατάστασης
Η γραµµή κατάστασης βρίσκεται κατά µήκος του κάτω µέρους της οθόνης της 
εφαρµογής Assistant Console και εµφανίζει τις εξής πληροφορίες συστήµατος: 

• Συνδεδεµένο/Αποσυνδεδεµένο—Υποδηλώνει την κατάσταση της σύνδεσής 
σας µε το διακοµιστή του Cisco Unified CallManager Assistant. 

• Σε λειτουργία/Εκτός λειτουργίας—Υποδηλώνει την κατάσταση της 
διαθεσιµότητάς σας στους διευθυντές.

• Σύστηµα ελέγχου κλήσεων σε λειτουργία/Σύστηµα ελέγχου κλήσεων 
εκτός λειτουργίας—Υποδηλώνει τη διαθεσιµότητα των δυνατοτήτων 
διεκπεραίωσης των κλήσεων.

• Φιλτράρισµα κάτω—∆ηλώνει τη διαθεσιµότητα των δυνατοτήτων 
φιλτραρίσµατος κλήσεων.
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Έναρξη χρήσης της εφαρµογής Assistant Console
Η γραµµή κατάστασης εµφανίζει ένα εικονίδιο ανάδυσης σε πρώτο πλάνο, το 
οποίο υποδηλώνει κατά πόσο η κονσόλα σας έχει ρυθµιστεί να αναδύεται 
αυτόµατα στην επιφάνεια εργασίας, όταν λαµβάνετε µια εισερχόµενη κλήση. 
Κάντε κλικ στο εικονίδιο ανάδυσης σε πρώτο πλάνο για να ενεργοποιήσετε ή να 
απενεργοποιήσετε αυτήν τη δυνατότητα. (Από προεπιλογή, η δυνατότητα είναι 
απενεργοποιηµένη.) Το εικονίδιο είναι πιο σκούρο (πατηµένο), όταν είναι 
ενεργοποιηµένη η δυνατότητα.

Επιπλέον, µπορείτε να ενεργοποιείτε/απενεργοποιείτε την ανάδυση σε πρώτο 
πλάνο από το µενού Επεξεργασία > Προτιµήσεις.

Σχετικά θέµατα
• Εξοικείωση µε την κονσόλα, στη σελίδα 2-6

• Χρήση της δυνατότητας ενδοσυνεννόησης από την κονσόλα, στη 
σελίδα 2-23

• Χρήση των συντοµεύσεων του πληκτρολογίου, στη σελίδα 2-24

• Χρήση της εφαρµογής Assistant Console για το χειρισµό κλήσεων, 
στη σελίδα 3-1

Προσαρµογή της διάταξης της κονσόλας
Η προσαρµογή του µεγέθους και της θέσης των πινάκων είναι δυνατή στην 
εφαρµογή Assistant Console. Χρησιµοποιήστε το µενού "Προβολή" για να 
αλλάξετε τους συνδυασµούς χρωµάτων και να ανανεώσετε τις αρχικές 
προεπιλεγµένες ρυθµίσεις.

Συµβουλή Είναι δυνατή η ρύθµιση της εφαρµογής, ώστε να αναδύεται αυτόµατα στην 
επιφάνεια εργασίας κάθε φορά που λαµβάνετε εισερχόµενες κλήσεις. Για να 
ενεργοποιήσετε αυτή τη δυνατότητα ανάδυσης σε πρώτο πλάνο, επιλέξτε 
Επεξεργασία > Προτιµήσεις από το βασικό µενού και στη συνέχεια κάντε κλικ 
στο πλαίσιο ελέγχου "Ενεργοποίηση κονσόλας στην επόµενη κλήση". Στο κάτω 
µέρος της οθόνης της κονσόλας σας εµφανίζεται ένα εικονίδιο ανάδυσης σε 
πρώτο πλάνο. Το εικονίδιο είναι πιο σκούρο (πατηµένο), όταν είναι 
ενεργοποιηµένη η δυνατότητα.
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Έναρξη χρήσης της εφαρµογής Assistant Console
Σχετικά θέµατα
• Εξοικείωση µε την κονσόλα, στη σελίδα 2-6

• Χρήση της δυνατότητας ενδοσυνεννόησης από την κονσόλα, στη 
σελίδα 2-23

• Χρήση των συντοµεύσεων του πληκτρολογίου, στη σελίδα 2-24

• Χρήση της εφαρµογής Assistant Console για το χειρισµό κλήσεων, 
στη σελίδα 3-1

Προβολή ρυθµίσεων διαχείρισης
Η προβολή των ρυθµίσεων διαχείρισης είναι δυνατή από το παράθυρο διαλόγου 
"Έναρξη σύνδεσης" ή µε επιλογή των εντολών Επεξεργασία > Ρυθµίσεις από τη 
γραµµή µενού.

Σηµείωση ∆εν χρειάζεται να τροποποιήσετε τις ρυθµίσεις διαχείρισης, εκτός εάν σάς 
ζητηθεί από το διαχειριστή του συστήµατός σας. 

Υπάρχουν δύο τύποι ρυθµίσεων:

• Βασικές ρυθµίσεις

– Cisco Unified CallManager Assistant – Όνοµα ή δ/νση IP διακοµιστή

– Cisco Unified CallManager Assistant – Θύρα διακοµιστή

• Ρυθµίσεις για προχωρηµένους

– Ενεργοποίηση/απενεργοποίηση καταγραφών

Η καρτέλα "Ρυθµίσεις για προχωρηµένους" εµφανίζει τη θέση 
αποθήκευσης των αρχείων καταγραφής.

Σχετικά θέµατα
• Έναρξη χρήσης της εφαρµογής Assistant Console, στη σελίδα 2-3

• Χρήση των συντοµεύσεων του πληκτρολογίου, στη σελίδα 2-24

• Χρήση της εφαρµογής Assistant Console για το χειρισµό κλήσεων, 
στη σελίδα 3-1

• ∆ιαµόρφωση των δυνατοτήτων διευθυντή, στη σελίδα 7-1
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Έναρξη χρήσης της εφαρµογής Assistant Console
Ρύθµιση προτιµήσεων
Από το µενού προτιµήσεων µπορείτε να ενεργοποιήσετε τις παρακάτω ρυθµίσεις:

• Ρύθµιση της κονσόλας ώστε να εµφανίζεται αυτόµατα στην επιφάνεια εργασίας 
σας όταν λαµβάνετε µια εισερχόµενη κλήση—Για να ενεργοποιήσετε τη 
δυνατότητα ανάδυσης σε πρώτο πλάνο της κονσόλας, επιλέξτε Επεξεργασία > 
Προτιµήσεις από το κύριο µενού και στη συνέχεια επιλέξτε το πλαίσιο ελέγχου 
"Ενεργοποίηση κονσόλας στην επόµενη κλήση". Στο κάτω µέρος της οθόνης της 
κονσόλας σας εµφανίζεται ένα εικονίδιο ανάδυσης σε πρώτο πλάνο. Το εικονίδιο 
είναι πιο σκούρο, όταν είναι ενεργοποιηµένη η δυνατότητα.

• Ρύθµιση του υπολογιστή ώστε να εκκινεί αυτόµατα την εφαρµογή κονσόλας 
όταν εκκινείτε τον υπολογιστή σας—Για να ενεργοποιήσετε τη δυνατότητα 
αυτόµατης έναρξης, επιλέξτε  Επεξεργασία > Προτιµήσεις  από το κύριο µενού 
και στη συνέχεια επιλέξτε το πλαίσιο ελέγχου "Αυτόµατη έναρξη κονσόλας κατά 
την έναρξη του υπολογιστή". Η εφαρµογή Assistant Console θα ξεκινήσει 
αυτόµατα την επόµενη φορά που θα εκκινήσετε τον υπολογιστή σας.

Για να απενεργοποιήσετε αυτές τις δυνατότητες, καταργήστε την επιλογή από το 
πλαίσιο ελέγχου.

Χρήση της κονσόλας µε το ποντίκι και το 
πληκτρολόγιό σας

Η εφαρµογή Assistant Console σας παρέχει πολλούς συνδυασµούς µε το ποντίκι 
και το πληκτρολόγιο, µε τους οποίους µπορείτε να εκτελείτε οποιαδήποτε 
εργασία.

Μπορείτε να:

• κάνετε κλικ, δεξί κλικ και διπλό κλικ σε στοιχεία της κονσόλας

• µεταφέρετε και να αποθέτετε στοιχεία της κονσόλας

• χρησιµοποιήσετε συντοµεύσεις πληκτρολογίου
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Κεφάλαιο 2      Έναρξη χρήσης µε την εφαρµογή Cisco Unified CallManager Assistant Console
Έναρξη χρήσης της εφαρµογής Assistant Console
Για παράδειγµα, µπορείτε να επιλέξετε έναν από τους ακόλουθους τρόπους για να 
απαντήσετε µια κλήση:

• Κάντε κλικ στο κουµπί ελέγχου κλήσεων Απάντηση

• Κάντε διπλό κλικ στην κλήση στον πίνακα "Οι κλήσεις µου"

• Κάντε κλικ µε το δεξί κουµπί του ποντικιού στον πίνακα "Οι κλήσεις µου" 
και στη συνέχεια επιλέξτε την εντολή Απάντηση από το αναδυόµενο µενού

• Χρησιµοποιήστε µια συντόµευση του πληκτρολογίου

Η εκτέλεση ορισµένων εργασιών είναι δυνατή µε µεταφορά και απόθεση 
στοιχείων της κονσόλας. Για να προσθέσετε µια καταχώρηση µνήµης, για 
παράδειγµα, µπορείτε να σύρετε και να αποθέσετε µια επιλεγµένη κλήση από 
τον πίνακα "Οι κλήσεις µου" στον πίνακα "Μνήµες". 

Συµβουλή Μπορείτε να βρείτε όλες τις επιλογές εκτέλεσης µιας συγκεκριµένης εργασίας, 
όπως η µεταβίβαση κλήσης, στο Κεφάλαιο 3, "Χρήση της εφαρµογής Assistant 
Console για το χειρισµό κλήσεων".

Σχετικά θέµατα
• Έναρξη χρήσης της εφαρµογής Assistant Console, στη σελίδα 2-3

• Χρήση της δυνατότητας ενδοσυνεννόησης από την κονσόλα, στη 
σελίδα 2-23

• Χρήση των συντοµεύσεων του πληκτρολογίου, στη σελίδα 2-24

• Χρήση της εφαρµογής Assistant Console για το χειρισµό κλήσεων, στη 
σελίδα 3-1
2-22
Εγχειρίδιο χρήσης του Cisco Unified CallManager Assistant

OL-10150-01



 

Κεφάλαιο 2      Έναρξη χρήσης µε την εφαρµογή Cisco Unified CallManager Assistant Console
Χρήση της δυνατότητας ενδοσυνεννόησης από την κονσόλα
Χρήση της δυνατότητας ενδοσυνεννόησης 
από την κονσόλα

Η δυνατότητα ενδοσυνεννόησης είναι µια προαιρετική δυνατότητα την οποία 
µπορεί να διαµορφώσει ο διαχειριστής του συστήµατός σας. Η δυνατότητα αυτή 
σας επιτρέπει να µιλάτε µε έναν διευθυντή σε µια γραµµή ενδοσυνεννόησης. 

Για να πραγµατοποιήσετε µια κλήση ενδοσυνεννόησης, κάντε διπλό κλικ στο 
όνοµα αυτού του διευθυντή στον πίνακα "Οι κλήσεις µου". Μπορείτε να κάνετε 
και µονό κλικ στο αντίστοιχο εικονίδιο ενδοσυνεννόησης στον πίνακα 
"Οι διευθυντές µου".

Εάν ο διευθυντής σας δεν είναι απασχοληµένος σε µια άλλη κλήση, όταν 
πραγµατοποιείτε µια κλήση ενδοσυνεννόησης, τόσο το δικό σας σύστηµα 
ανοικτής ακρόασης όσο και αυτό του διευθυντή σας ανοίγουν ταυτόχρονα. 
Στη συνέχεια, µπορείτε να συνοµιλήσετε µέσω του συστήµατος ανοικτής 
ακρόασης, των ακουστικών-µικροφώνου ή του ακουστικού του τηλεφώνου.

Εάν ο διευθυντής σας είναι απασχοληµένος σε µια άλλη κλήση, όταν 
πραγµατοποιείτε µια κλήση ενδοσυνεννόησης, η κλήση ενδοσυνεννόησης 
κουδουνίζει στο τηλέφωνο του διευθυντή και πρέπει να απαντηθεί µε µη 
αυτόµατο τρόπο. Το ίδιο ισχύει εάν ένας διευθυντής πραγµατοποιήσει µια κλήση 
ενδοσυνεννόησης προς εσάς ενώ είστε απασχοληµένοι σε µια άλλη κλήση.

Για να τερµατίσετε την κλήση ενδοσυνεννόησης, κάντε και πάλι κλικ στο 
εικονίδιο ενδοσυνεννόησης.

Σχετικά θέµατα
• Έναρξη χρήσης της εφαρµογής Assistant Console, στη σελίδα 2-3

• Εξοικείωση µε την κονσόλα, στη σελίδα 2-6

• Χρήση των συντοµεύσεων του πληκτρολογίου, στη σελίδα 2-24

• Βοηθοί—Χρήση του Cisco Unified CallManager Assistant από το τηλέφωνό 
σας, στη σελίδα 4-1
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Κεφάλαιο 2      Έναρξη χρήσης µε την εφαρµογή Cisco Unified CallManager Assistant Console
Χρήση των συντοµεύσεων του πληκτρολογίου
Χρήση των συντοµεύσεων του 
πληκτρολογίου

Εκτός από το ποντίκι σας, µπορείτε να χρησιµοποιείτε τις συντοµεύσεις του 
πληκτρολογίου για να χειρίζεστε τα περισσότερα εργαλεία και τις δυνατότητες 
της εφαρµογής Assistant Console. Οι συντοµεύσεις του πληκτρολογίου σας 
βοηθούν να χειρίζεστε πιο αποτελεσµατικά τις κλήσεις σας.

Μπορείτε να χρησιµοποιείτε τις προεπιλεγµένες συντοµεύσεις ή να προσαρµόζετε τις 
συντοµεύσεις στις ανάγκες σας. Κατά την επόµενη σύνδεσή σας, το Cisco Unified 
CallManager Assistant θα έχει αποµνηµονεύσει την προσαρµοσµένη συντόµευση.

Προβολή συντοµεύσεων
Κάνοντας κλικ σε ένα στοιχείο της γραµµής µενού εµφανίζονται οι εντολές και 
οι συντοµεύσεις τους. Μια συντόµευση πληκτρολογίου συνδέεται µε τις 
περισσότερες εντολές µενού.

Επιπλέον, µπορείτε να προβάλετε τις συντοµεύσεις από το αναδυόµενο παράθυρο 
"Επεξ/σία πλήκτρου συντόµευσης". Επιλέξτε Επεξεργασία > Συντοµεύσεις 
πληκτρολογίου για να ανοίξετε το παράθυρο και στη συνέχεια επιλέξτε µια 
εντολή µενού από τη λίστα για να δείτε την αντίστοιχη συντόµευση.

Για παράδειγµα, εάν επιλέξετε Κλήση > Απάντηση στο παράθυρο "Επεξ/σία 
πλήκτρου συντόµευσης", βλέπετε ότι η προεπιλεγµένη συντόµευση χρησιµοποιεί 
ένα συνδυασµό των πλήκτρων Control (Ctrl) και A (Ctrl-A). 

Προσαρµογή συντοµεύσεων πληκτρολογίου
Για να προσαρµόσετε µια συντόµευση πληκτρολογίου, επιλέξτε Επεξεργασία > 
Συντοµεύσεις πληκτρολογίου από τη γραµµή µενού. Επιλέξτε µια εντολή µενού 
από τη λίστα και κάντε κλικ στο πλήκτρο Ctrl, Shift ή το Alt για να αναθέσετε το 
πρώτο τµήµα της συντόµευσης. Στη συνέχεια, εισαγάγετε ένα γράµµα ή έναν 
αριθµό στο πεδίο "Πλήκτρο" για να εκχωρήσετε το τελευταίο τµήµα της 
συντόµευσης. Κάντε κλικ στο κουµπί Αποθήκευση για να εκχωρήσετε τη νέα 
συντόµευση πληκτρολογίου στην επιλεγµένη εντολή.
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Κεφάλαιο 2      Έναρξη χρήσης µε την εφαρµογή Cisco Unified CallManager Assistant Console
Χρήση της εφαρµογής Cisco Unified CallManager Assistant από εσάς και το διευθυντή σας
Χρήση των συντοµεύσεων
Για να εκτελέσετε µια συντόµευση, κρατήστε πατηµένο το πρώτο πλήκτρο του 
συνδυασµού της συντόµευσης και πατήστε το δεύτερο πλήκτρο. Για παράδειγµα, 
εάν θέλετε να χρησιµοποιήσετε τη συντόµευση Ctrl-L για να βάλετε σε κράτηση 
µια κλήση, κρατήστε πατηµένο το πλήκτρο Ctrl και µετά πατήστε το πλήκτρο L.

Σηµείωση Για να λειτουργήσουν οι συντοµεύσεις πληκτρολογίου, η σελίδα της εφαρµογής 
Assistant Console πρέπει να είναι το ενεργό παράθυρο στην επιφάνεια εργασίας.

Σχετικά θέµατα
• Έναρξη χρήσης της εφαρµογής Assistant Console, στη σελίδα 2-3

• Εξοικείωση µε την κονσόλα, στη σελίδα 2-6

• Χρήση της δυνατότητας ενδοσυνεννόησης από την κονσόλα, στη 
σελίδα 2-23

• Χρήση της εφαρµογής Assistant Console για το χειρισµό κλήσεων, στη 
σελίδα 3-1

Χρήση της εφαρµογής Cisco Unified 
CallManager Assistant από εσάς και το 
διευθυντή σας

Μπορείτε να χρησιµοποιείτε τις δυνατότητες του Cisco Unified CallManager 
Assistant από το τηλέφωνό σας και από την εφαρµογή Assistant Console για να 
χειρίζεστε κλήσεις για λογαριασµό του διευθυντή σας. Για παράδειγµα, όταν 
απαντάτε σε µια κλήση για λογαριασµό του διευθυντή σας, µπορείτε να 
συνοµιλήσετε µε το διευθυντή σας κάνοντας διπλό κλικ στη γραµµή 
ενδοσυνεννόησης στην εφαρµογή Assistant Console. Εάν ο διευθυντής σας 
επιλέξει να απαντήσει στην κλήση, µπορείτε να προωθήσετε την κλήση 
επιλέγοντας το στοιχείο άµεσης εκτροπής στην Assistant Console ή 
επιλέγοντας το προγραµµατιζόµενο πλήκτρο  Άµ.Eκτρ στο τηλέφωνό σας. Εάν 
ο διευθυντής σας θέλει ο καλών να αφήσει µήνυµα στον αυτόµατο τηλεφωνητή, 
µπορείτε να προωθήσετε την κλήση στο σύστηµα φωνητικών µηνυµάτων του 
διευθυντή σας επιλέγοντας το κουµπί κλήσης µεταβίβασης στον αυτόµατο 
τηλεφωνητή επιλέγοντας το προγραµµατιζόµενο πλήκτρο Πρθ.Α/Τ.
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Κεφάλαιο 2      Έναρξη χρήσης µε την εφαρµογή Cisco Unified CallManager Assistant Console
Χρήση της εφαρµογής Cisco Unified CallManager Assistant από εσάς και το διευθυντή σας
Από την άλλη, ο διευθυντής σας θα χρησιµοποιήσει τις δυνατότητες Cisco Unified 
CallManager Assistant κυρίως από το τηλέφωνο Cisco Unified IP. Για παράδειγµα, 
ο διευθυντής σας ενδέχεται να περιµένει µια κλήση από έναν µεσίτη. Σε αυτή την 
περίπτωση µπορεί να ενεργοποιήσει τη δυνατότητα παρακολούθησης των 
εισερχόµενων κλήσεων. Όταν εµφανιστεί ο αριθµός του µεσίτη, ο διευθυντής 
µπορεί να αναχαιτίσει την κλήση µε το προγραµµατιζόµενο πλήκτρο Αναχαίτ. 
Επίσης, µε το Cisco Unified CallManager Assistant, ο διευθυντής σας µπορεί να 
πατήσει το προγραµµατιζόµενο πλήκτρο Άµ.Eκτρ στο τηλέφωνο για να εκτρέψει 
την εισερχόµενη κλήση σε εσάς. Ο διευθυντής σας µπορεί να επιβεβαιώσει ότι 
έχετε απαντήσει στην κλήση και να παρακολουθεί τη διάρκεια της κλήσης στο 
παράθυρο κατάστασης του Cisco Unified CallManager Assistant, στην οθόνη 
LCD του τηλεφώνου.

Για να κατανοήσετε καλύτερα τον τρόπο µε τον οποίο οι διευθυντές µπορούν 
να χρησιµοποιούν τις δυνατότητες του Cisco Unified CallManager Assistant, 
ανατρέξτε στο Κεφάλαιο 6, "∆ιευθυντές—Τρόπος χρήσης του τηλεφώνου µε το 
Cisco Unified CallManager Assistant σε λειτουργία γραµµής µεσολάβησης" ή 
στο Κεφάλαιο 5, "∆ιευθυντές—Τρόπος χρήσης του τηλεφώνου µε το 
Cisco Unified CallManager Assistant σε λειτουργία κοινόχρηστης γραµµής". 

Συµβουλή Τόσο εσείς όσο και ο διευθυντής σας µπορείτε να προσαρµόζετε τις δυνατότητες 
διευθυντή από το παράθυρο "∆ιαµόρφωση διευθυντή". Για να ανοίξετε αυτό το 
παράθυρο, επιλέξτε ∆ιευθυντής > ∆ιαµόρφωση από τη γραµµή µενού ή κάντε 
δεξί κλικ επάνω σε οποιαδήποτε γραµµή ενός διευθυντή στον πίνακα 
"Οι διευθυντές µου" και επιλέξτε ∆ιαµόρφωση.

Σχετικά θέµατα
• Έναρξη χρήσης της εφαρµογής Assistant Console, στη σελίδα 2-3

• Χρήση της δυνατότητας ενδοσυνεννόησης από την κονσόλα, στη 
σελίδα 2-23

• Χρήση των συντοµεύσεων του πληκτρολογίου, στη σελίδα 2-24

• ∆ιαµόρφωση των δυνατοτήτων διευθυντή, στη σελίδα 7-1
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Χρήση της εφαρµογής Assistant 
Console για το χειρισµό κλήσεων

Μπορείτε να χρησιµοποιείτε το ποντίκι και το πληκτρολόγιό σας για να 
πραγµατοποιείτε, να απαντάτε, να µεταβιβάζετε, να τερµατίζετε και να 
χειρίζεστε µε άλλους τρόπους κλήσεις από την εφαρµογή Assistant Console.

Σηµείωση Βεβαιωθείτε ότι έχει επιλεγεί (επισηµανθεί) στην κονσόλα η κλήση που θέλετε να 
χειριστείτε. Τα κουµπιά ελέγχου κλήσεων και τα στοιχεία µενού εµφανίζονται σε 
γκρι χρώµα (ανενεργά), εάν δεν έχουν εφαρµογή στην επιλεγµένη κλήση.

Για περισσότερες πληροφορίες, ανατρέξτε στα ακόλουθα θέµατα χειρισµού 
κλήσεων:

• Πραγµατοποίηση µιας κλήσης, στη σελίδα 3-2

• Απάντηση µιας κλήσης, στη σελίδα 3-3

• Τερµατισµός µιας κλήσης, στη σελίδα 3-3

• Θέση µιας κλήσης σε κράτηση, στη σελίδα 3-4

• Μεταβίβαση µιας κλήσης, στη σελίδα 3-5

• Πραγµατοποίηση µιας κλήσης συνδιάσκεψης, στη σελίδα 3-7

• Εκτροπή µιας κλήσης σε άλλον αριθµό, στη σελίδα 3-9

• Αποστολή κλήσης σε µια υπηρεσία φωνητικών µηνυµάτων, στη σελίδα 3-11
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Κεφάλαιο 3      Χρήση της εφαρµογής Assistant Console για το χειρισµό κλήσεων
Πραγµατοποίηση µιας κλήσης
Πραγµατοποίηση µιας κλήσης
Για να πραγµατοποιήσετε µια κλήση από την εφαρµογή Assistant Console, 
χρησιµοποιήστε µια από τις ακόλουθες επιλογές:

• Κάντε κλικ στο κουµπί ελέγχου κλήσεων Επιλογή.

• Κάντε κλικ µε το δεξί κουµπί του ποντικιού σε µια γραµµή τηλεφώνου 
στον πίνακα "Οι κλήσεις µου" και επιλέξτε την εντολή Επιλογή από το 
αναδυόµενο µενού.

• Επιλέξτε Κλήση > Επιλογή από τη γραµµή µενού.

• Κάντε διπλό κλικ σε µια µνήµη ή έναν αριθµό καταλόγου.

• Σύρετε και αποθέστε έναν αριθµό καταλόγου στον πίνακα "Οι κλήσεις µου".

• Χρησιµοποιήστε την αντίστοιχη συντόµευση πληκτρολογίου.

• Με την κονσόλα ανοικτή και ενεργό στην επιφάνεια εργασίας, 
πληκτρολογήστε τον αριθµό τηλεφώνου που θέλετε να καλέσετε και στη 
συνέχεια πατήστε Enter. Ο αριθµός που καλείτε εµφανίζεται στη γραµµή 
κατάστασης κατά µήκος του κάτω µέρους της κονσόλας.

Εάν εµφανιστεί το αναδυόµενο παράθυρο "Εισαγωγή αριθµού", πληκτρολογήστε 
τον αριθµό τηλεφώνου που θέλετε να καλέσετε και κάντε κλικ στο κουµπί OK. 

Εισαγάγετε τον αριθµό ακριβώς όπως θα πραγµατοποιούσατε την κλήση από το 
τηλέφωνό σας Cisco Unified IP.

Οι κλήσεις που πραγµατοποιούνται από την εφαρµογή Assistant Console 
χρησιµοποιούν την πρώτη φυσική γραµµή του τηλεφώνου του βοηθού.

Σχετικά θέµατα
• Έναρξη χρήσης της εφαρµογής Assistant Console, στη σελίδα 2-3

• Χρήση των συντοµεύσεων του πληκτρολογίου, στη σελίδα 2-24

• Χρήση της εφαρµογής Assistant Console για το χειρισµό κλήσεων, στη 
σελίδα 3-1
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Κεφάλαιο 3      Χρήση της εφαρµογής Assistant Console για το χειρισµό κλήσεων
Απάντηση µιας κλήσης
Απάντηση µιας κλήσης
Για να απαντήσετε µια επιλεγµένη κλήση, επιλέξτε έναν από τους ακόλουθους 
τρόπους: 

• Κάντε κλικ στο κουµπί ελέγχου κλήσεων Απάντηση.

• Κάντε διπλό κλικ σε µια κλήση που κουδουνίζει στον πίνακα "Οι κλήσεις 
µου".

• Κάντε κλικ µε το δεξί κουµπί του ποντικιού στην κλήση και επιλέξτε την 
εντολή Απάντηση από το αναδυόµενο µενού.

• Επιλέξτε Κλήση > Απάντηση από τη γραµµή µενού.

• Χρησιµοποιήστε την αντίστοιχη συντόµευση πληκτρολογίου.

Εάν δεν είναι επιλεγµένη (επισηµασµένη) η εισερχόµενη κλήση που 
θέλετε να απαντήσετε, κάντε κλικ στην εισερχόµενη κλήση για να την 
επιλέξετε προτού πραγµατοποιήσετε κάποια από τις παραπάνω ενέργειες.

Σχετικά θέµατα
• Έναρξη χρήσης της εφαρµογής Assistant Console, στη σελίδα 2-3

• Χρήση των συντοµεύσεων του πληκτρολογίου, στη σελίδα 2-24

• Χρήση της εφαρµογής Assistant Console για το χειρισµό κλήσεων, στη 
σελίδα 3-1

Τερµατισµός µιας κλήσης
Για να τερµατίσετε µια επιλεγµένη κλήση, επιλέξτε έναν από τους ακόλουθους 
τρόπους:

• Κάντε κλικ στο κουµπί ελέγχου κλήσεων Τερµατισµός κλήσης.

• Κάντε κλικ µε το δεξί κουµπί του ποντικιού στην κλήση και επιλέξτε την 
εντολή Τερµατισµός κλήσης από το αναδυόµενο µενού.

• Επιλέξτε Κλήση > Τερµατισµός κλήσης από τη γραµµή µενού.

• Χρησιµοποιήστε την αντίστοιχη συντόµευση πληκτρολογίου. 
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Κεφάλαιο 3      Χρήση της εφαρµογής Assistant Console για το χειρισµό κλήσεων
Θέση µιας κλήσης σε κράτηση
Σχετικά θέµατα
• Έναρξη χρήσης της εφαρµογής Assistant Console, στη σελίδα 2-3

• Χρήση των συντοµεύσεων του πληκτρολογίου, στη σελίδα 2-24

• Χρήση της εφαρµογής Assistant Console για το χειρισµό κλήσεων, στη 
σελίδα 3-1

Θέση µιας κλήσης σε κράτηση
Για να θέσετε µια επιλεγµένη κλήση σε κράτηση, επιλέξτε έναν από τους 
ακόλουθους τρόπους: 

• Κάντε κλικ στο κουµπί ελέγχου κλήσεων Κράτηση.

• Κάντε διπλό κλικ στη συνδεδεµένη κλήση.

• Κάντε κλικ µε το δεξιό κουµπί του ποντικιού στην κλήση και επιλέξτε 
την εντολή Κράτηση από το αναδυόµενο µενού

• Επιλέξτε Κλήση > Κράτηση από τη γραµµή µενού.

• Χρησιµοποιήστε την αντίστοιχη συντόµευση πληκτρολογίου.

Σχετικά θέµατα
• Έναρξη χρήσης της εφαρµογής Assistant Console, στη σελίδα 2-3

• Χρήση των συντοµεύσεων του πληκτρολογίου, στη σελίδα 2-24

• Χρήση της εφαρµογής Assistant Console για το χειρισµό κλήσεων, στη 
σελίδα 3-1
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Κεφάλαιο 3      Χρήση της εφαρµογής Assistant Console για το χειρισµό κλήσεων
Κατάργηση κράτησης µιας κλήσης
Κατάργηση κράτησης µιας κλήσης
Για να καταργήσετε την κράτηση µιας επιλεγµένης κλήσης, επιλέξτε έναν από 
τους ακόλουθους τρόπους:

• Κάντε κλικ στο κουµπί ελέγχου κλήσεων Συνέχιση.

• Κάντε διπλό κλικ στην κρατηµένη κλήση.

• Κάντε κλικ µε το δεξί κουµπί του ποντικιού στην κλήση και επιλέξτε την 
εντολή Συνέχιση από το αναδυόµενο µενού.

• Επιλέξτε Κλήση > Συνέχιση από τη γραµµή µενού.

• Χρησιµοποιήστε την αντίστοιχη συντόµευση πληκτρολογίου.

Σχετικά θέµατα
• Έναρξη χρήσης της εφαρµογής Assistant Console, στη σελίδα 2-3

• Χρήση των συντοµεύσεων του πληκτρολογίου, στη σελίδα 2-24

• Χρήση της εφαρµογής Assistant Console για το χειρισµό κλήσεων, στη 
σελίδα 3-1

Μεταβίβαση µιας κλήσης
Μπορείτε να µεταβιβάσετε κλήσεις µε τρεις τρόπους: 

• Μεταβίβαση—Ανακατευθύνει άµεσα την κλήση χωρίς να σας επιτρέπει να 
µιλήσετε στον αποδέκτη της µεταβίβασης (το άτοµο στο οποίο µεταβιβάζετε 
την κλήση).

• Συµβουλευτική µεταβίβαση—Ανακατευθύνει την κλήση αφού σας επιτρέψει 
να συνοµιλήσετε µε τον αποδέκτη της µεταβίβασης.

• Άµεση µεταβίβαση—Συνδέει άµεσα δύο κλήσεις (ενεργές κλήσεις και 
κλήσεις σε κράτηση).

Σηµείωση Για να µεταβιβάσετε µια κλήση, πρέπει πρώτα να την απαντήσετε. 
Αφού µεταβιβάσετε µια κλήση, δεν µπορείτε να την ανακτήσετε 
(εκτός εάν η κλήση µεταβιβαστεί και πάλι σε εσάς).
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Κεφάλαιο 3      Χρήση της εφαρµογής Assistant Console για το χειρισµό κλήσεων
Μεταβίβαση µιας κλήσης
Μεταβίβαση
Για να πραγµατοποιήσετε µια µεταβίβαση για µια επιλεγµένη κλήση, 
χρησιµοποιήστε έναν από τους ακόλουθους τρόπους:

• Κάντε κλικ στο κουµπί ελέγχου κλήσεων Μεταβίβαση.

• Κάντε κλικ µε το δεξιό κουµπί του ποντικιού στην κλήση και επιλέξτε την 
εντολή Μεταβίβαση από το αναδυόµενο µενού.

• Επιλέξτε Κλήση > Μεταβίβαση από τη γραµµή µενού.

• Σύρετε και αποθέστε την κλήση σε µια καταχώρηση του πίνακα "Μνήµες".

• Σύρετε και αποθέστε την κλήση σε µια καταχώρηση του πίνακα "Κατάλογος".

• Χρησιµοποιήστε την αντίστοιχη συντόµευση πληκτρολογίου.

Εάν δεν σύρετε την κλήση σε έναν κατάλογο στον πίνακα "Μνήµες" ή "Κατάλογος", 
θα εµφανιστεί το παράθυρο "Εισαγωγή αριθµού". Εισαγάγετε τον αριθµό τηλεφώνου 
του αποδέκτη της µεταβίβασης και κάντε κλικ στο κουµπί OK.

Συµβουλευτική µεταβίβαση
Για να πραγµατοποιήσετε µια συµβουλευτική µεταβίβαση για µια επιλεγµένη 
κλήση, επιλέξτε έναν από τους ακόλουθους τρόπους: 

• Κάντε κλικ στο κουµπί ελέγχου κλήσεων Συµβ. µεταβίβαση.

• Κάντε κλικ µε το δεξί κουµπί του ποντικιού στην κλήση και επιλέξτε την 
εντολή Συµβ. µεταβίβαση από το αναδυόµενο µενού.

• Επιλέξτε Κλήση > Συµβ. µεταβίβαση από τη γραµµή µενού.

• Στον πίνακα "Μνήµες" ή "Κατάλογος", κάντε κλικ µε το δεξί κουµπί του 
ποντικιού στην καταχώρηση στην οποία θέλετε να µεταβιβάσετε την κλήση 
και στη συνέχεια επιλέξτε Συµβ. µεταβίβαση από το αναδυόµενο µενού.

• Χρησιµοποιήστε την αντίστοιχη συντόµευση πληκτρολογίου.

Εάν εµφανιστεί το αναδυόµενο παράθυρο "Εισαγωγή αριθµού", εισαγάγετε τον 
αριθµό τηλεφώνου του αποδέκτη της µεταβίβασης και κάντε κλικ στο κουµπί OK.

Αφού µιλήσετε µε τον αποδέκτη, κάντε και πάλι κλικ στο κουµπί Συµβ. 
µεταβίβαση για να ολοκληρώσετε τη µεταβίβαση.
3-6
Εγχειρίδιο χρήσης του Cisco Unified CallManager Assistant

OL-10150-01



 

Κεφάλαιο 3      Χρήση της εφαρµογής Assistant Console για το χειρισµό κλήσεων
Πραγµατοποίηση µιας κλήσης συνδιάσκεψης
Σηµείωση ∆εν µπορείτε να πραγµατοποιήσετε συµβουλευτική µεταβίβαση ενώ το τηλέφωνο 
κουδουνίζει ή χρησιµοποιώντας τη µέθοδο µεταφοράς και απόθεσης. Για να 
ολοκληρώσετε τη συµβουλευτική µεταβίβαση πρέπει να µιλήσετε µε τον 
αποδέκτη της κλήσης. 

Άµεση µεταβίβαση
Για να πραγµατοποιήσετε µια άµεση µεταβίβαση για δύο κλήσεις, επιλέξτε τις 
κλήσεις και χρησιµοποιήστε µία από τις ακόλουθες επιλογές: 

• Κάντε κλικ στο κουµπί ελέγχου κλήσεων Άµεση µεταβίβαση.

• Κάντε δεξί κλικ στην κλήση και επιλέξτε την εντολή Άµεση µεταβίβαση 
από το αναδυόµενο µενού.

• Επιλέξτε Κλήση > Άµεση µεταβίβαση από τη γραµµή µενού.

Σχετικά θέµατα
• Έναρξη χρήσης της εφαρµογής Assistant Console, στη σελίδα 2-3

• Χρήση των συντοµεύσεων του πληκτρολογίου, στη σελίδα 2-24

• Χρήση της εφαρµογής Assistant Console για το χειρισµό κλήσεων, στη 
σελίδα 3-1

Πραγµατοποίηση µιας κλήσης συνδιάσκεψης
Μπορείτε να πραγµατοποιήσετε µια κλήση συνδιάσκεψης µε δύο τρόπους:

• Συνδιάσκεψη—Πραγµατοποιείτε µια κλήση και προσθέτετε συµµετέχοντες 
σε µια συνδιάσκεψη. 

• Συµµετοχή—Συνδέετε ενεργές κλήσεις που βρίσκονται σε κράτηση σε µία 
κλήση συνδιάσκεψης. 
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Κεφάλαιο 3      Χρήση της εφαρµογής Assistant Console για το χειρισµό κλήσεων
Πραγµατοποίηση µιας κλήσης συνδιάσκεψης
Για να προσθέσετε συνοµιλητές συνδιάσκεψης σε µια ενεργό και επιλεγµένη 
κλήση, επιλέξτε έναν από τους ακόλουθους τρόπους:

• Κάντε κλικ στο κουµπί ελέγχου κλήσεων Συνδιάσκεψη.

• Κάντε κλικ µε το δεξί κουµπί του ποντικιού στην κλήση και επιλέξτε 
την εντολή Συνδιάσκεψη από το αναδυόµενο µενού.

• Επιλέξτε Κλήση > Συνδιάσκεψη από τη γραµµή µενού.

• Κάντε κλικ µε το δεξί κουµπί του ποντικιού σε µια καταχώρηση των 
πινάκων "Μνήµες" ή "Κατάλογος" και επιλέξτε Συνδιάσκεψη από το 
αναδυόµενο µενού.

• Χρησιµοποιήστε την αντίστοιχη συντόµευση πληκτρολογίου.

Εάν εµφανιστεί το αναδυόµενο παράθυρο "Εισαγωγή αριθµού", εισαγάγετε τον 
αριθµό τηλεφώνου του συνοµιλητή της κλήσης συνδιάσκεψης και κάντε κλικ στο 
κουµπί OK.

Αφού µιλήσετε µε τον νέο συµµετέχοντα στην κλήση συνδιάσκεψης, κάντε και 
πάλι κλικ στο κουµπί Συνδιάσκεψη για να προσθέσετε το άτοµο στην κλήση.

Για να δηµιουργήσετε µια κλήση συνδιάσκεψης χρησιµοποιώντας την επιλογή 
συµµετοχής, επιλέξτε τις κλήσεις που θέλετε και χρησιµοποιήστε µία από τις 
παρακάτω επιλογές:

• Κάντε κλικ στο κουµπί ελέγχου κλήσεων Συµµετοχή.

• Κάντε δεξί κλικ στην κλήση και επιλέξτε την εντολή Συµµετοχή από το 
αναδυόµενο µενού.

• Επιλέξτε Κλήση > Συµµετοχή από τη γραµµή µενού.

Σχετικά θέµατα
• Έναρξη χρήσης της εφαρµογής Assistant Console, στη σελίδα 2-3

• Χρήση των συντοµεύσεων του πληκτρολογίου, στη σελίδα 2-24

• Χρήση της εφαρµογής Assistant Console για το χειρισµό κλήσεων, 
στη σελίδα 3-1
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Κεφάλαιο 3      Χρήση της εφαρµογής Assistant Console για το χειρισµό κλήσεων
Εκτροπή µιας κλήσης σε άλλον αριθµό
Εκτροπή µιας κλήσης σε άλλον αριθµό
Χρησιµοποιήστε τη δυνατότητα άµεσης εκτροπής για να µεταβιβάσετε µια 
επιλεγµένη κλήση σε έναν προκαθορισµένο αριθµό προορισµού. Είναι δυνατή 
η εκτροπή µιας κλήσης που κουδουνίζει, είναι συνδεδεµένη ή σε κράτηση.
Στη λειτουργία γραµµής µεσολάβησης, ο αρχικός προεπιλεγµένος προορισµός 
είναι ο διευθυντής για τον οποίο προοριζόταν αρχικά η κλήση. Στη λειτουργία 
κοινόχρηστης γραµµής, δεν υπάρχει προεπιλεγµένος προορισµός. Ωστόσο, 
µπορείτε να διαµορφώσετε τον προορισµό χρησιµοποιώντας οποιονδήποτε 
έγκυρο αριθµό τηλεφώνου ή εσωτερικό αριθµό.
Για λεπτοµέρειες, ανατρέξτε στις εξής ενότητες: 
• Χρήση της άµεσης εκτροπής, στη σελίδα 3-9
• ∆ιαµόρφωση του προορισµού άµεσης εκτροπής, στη σελίδα 3-10

Χρήση της άµεσης εκτροπής
Για να εκτρέψετε µια επιλεγµένη κλήση στον προορισµό άµεσης εκτροπής, 
επιλέξτε έναν από τους ακόλουθους τρόπους:
• Κάντε κλικ στο κουµπί ελέγχου κλήσεων Άµεση εκτροπή.
• Κάντε κλικ µε το δεξί κουµπί του ποντικιού στην κλήση και επιλέξτε την 

εντολή Άµεση εκτροπή από το αναδυόµενο µενού.
• Επιλέξτε Κλήση > Άµεση εκτροπή από τη γραµµή µενού.
• Χρησιµοποιήστε την αντίστοιχη συντόµευση πληκτρολογίου.

Συµβουλές
• Σε αντίθεση µε τη µεταβίβαση, η οποία απαιτεί τον καθορισµό του 

προορισµού σε κάθε χρήση, η άµεση εκτροπή στέλνει τις κλήσεις σε έναν 
προκαθορισµένο αριθµό προορισµού.

• Είναι δυνατή η εκτροπή µιας κλήσης που κουδουνίζει, είναι συνδεδεµένη ή 
σε κράτηση.

• ∆εν είναι δυνατή η εκτροπή µιας κλήσης που έχετε πραγµατοποιήσει ή λάβει 
σε µια από τις δικές σας τηλεφωνικές γραµµές (και όχι σε µια γραµµή 
µεσολάβησης διευθυντή).

Σχετικό θέµα
• ∆ιαµόρφωση του προορισµού άµεσης εκτροπής, στη σελίδα 3-10
3-9
Εγχειρίδιο χρήσης του Cisco Unified CallManager Assistant

OL-10150-01



 

Κεφάλαιο 3      Χρήση της εφαρµογής Assistant Console για το χειρισµό κλήσεων
Εκτροπή µιας κλήσης σε άλλον αριθµό
∆ιαµόρφωση του προορισµού άµεσης εκτροπής
Μπορείτε να επιλέξετε, ο προορισµός άµεσης εκτροπής σας να είναι είτε ο 
διευθυντής για τον οποίο προοριζόταν αρχικά η κλήση είτε ένας άλλος αριθµός 
καταλόγου.

Για να προβάλετε ή να αλλάξετε τον προορισµό, επιλέξτε Επεξεργασία > Άµεση 
εκτροπή από τη γραµµή µενού. Εµφανίζεται το αναδυόµενο παράθυρο 
"Προορισµός άµεσης εκτροπής".

Σε λειτουργία κοινόχρηστης γραµµής, πληκτρολογήστε τον αριθµό τηλεφώνου 
ή το εσωτερικό στο πλαίσιο κειµένου. Εισαγάγετε τον αριθµό ακριβώς όπως θα 
τον καλούσατε από το τηλέφωνο του γραφείου σας.

Στη λειτουργία γραµµής µεσολάβησης, µπορείτε να επιλέξετε ως προορισµό 
τον αριθµό είτε του διευθυντή είτε του καταλόγου. Εάν επιλέξετε το κουµπί 
"Αριθµός καταλόγου", εισαγάγετε έναν αριθµό τηλεφώνου ή εσωτερικό αριθµό 
γραφείου. Εισαγάγετε τον αριθµό ακριβώς όπως θα τον καλούσατε από το 
τηλέφωνο του γραφείου σας.

Κάντε κλικ στο κουµπί Αποθήκευση για να διατηρήσετε τις αλλαγές σας.

Συµβουλές
• Εκτός της διαµόρφωσης του δικού σας προορισµού άµεσης εκτροπής, 

µπορείτε να κάνετε το ίδιο και για το διευθυντή σας. Ο προορισµός εκτροπής 
του διευθυντή διαφέρει από τον δικό σας. Για οδηγίες, ανατρέξτε στην 
"∆ιαµόρφωση του προορισµού εκτροπής για ένα διευθυντή" στη σελίδα 7-5. 

• Μπορείτε να εκτρέψετε µια κλήση χρησιµοποιώντας το τηλέφωνό σας 
Cisco Unified IP. Απαντήστε την κλήση και στη συνέχεια πατήστε το 
προγραµµατιζόµενο πλήκτρο Άµ.Eκτρ στο τηλέφωνό σας Cisco Unified IP 
για να µεταβιβάσετε την κλήση στον προορισµό άµεσης εκτροπής σας.

Σχετικά θέµατα
• Έναρξη χρήσης της εφαρµογής Assistant Console, στη σελίδα 2-3

• Χρήση της εφαρµογής Assistant Console για το χειρισµό κλήσεων, στη 
σελίδα 3-1

• Χρήση της άµεσης εκτροπής, στη σελίδα 3-9

• Βοηθοί—Χρήση του Cisco Unified CallManager Assistant από το τηλέφωνό 
σας, στη σελίδα 4-1

• ∆ιαµόρφωση των δυνατοτήτων διευθυντή, στη σελίδα 7-1
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Κεφάλαιο 3      Χρήση της εφαρµογής Assistant Console για το χειρισµό κλήσεων
Αποστολή κλήσης σε µια υπηρεσία φωνητικών µηνυµάτων
Αποστολή κλήσης σε µια υπηρεσία 
φωνητικών µηνυµάτων

Μπορείτε να µεταβιβάσετε άµεσα µια κλήση που κουδουνίζει ή µια συνδεδεµένη 
κλήση που χειρίζεστε για λογαριασµό ενός διευθυντή στον αυτόµατο 
τηλεφωνητή του συγκεκριµένου διευθυντή.

Για να µεταβιβάσετε µια επιλεγµένη κλήση σε µια υπηρεσία φωνητικών 
µηνυµάτων, χρησιµοποιήστε έναν από τους ακόλουθους τρόπους:

• Κάντε κλικ στο κουµπί ελέγχου κλήσεων Προώθηση σε Α/Τ.

• Κάντε κλικ µε το δεξί κουµπί του ποντικιού στην κλήση και επιλέξτε την 
εντολή Προώθηση σε Α/Τ από το αναδυόµενο µενού.

• Επιλέξτε Κλήση > Προώθηση σε Α/Τ από τη γραµµή µενού.

• Χρησιµοποιήστε την αντίστοιχη συντόµευση πληκτρολογίου.

Συµβουλές
• Μπορείτε να εκτελέσετε αυτήν την εργασία και από το τηλέφωνό σας 

Cisco Unified IP. Απαντήστε την κλήση και στη συνέχεια πατήστε το 
προγραµµατιζόµενο πλήκτρο Πρθ.Α/Τ στο τηλέφωνό σας Cisco Unified IP 
για να µεταβιβάσετε την κλήση του διευθυντή στην υπηρεσία φωνητικών 
µηνυµάτων του.

• Αυτή η δυνατότητα δεν ισχύει σε κλήσεις που έχετε πραγµατοποιήσει ή λάβει 
σε µία από τις δικές σας γραµµές τηλεφώνου. Αυτή η δυνατότητα ισχύει µόνο 
σε κλήσεις στη γραµµή µεσολάβησης του διευθυντή σας.

Σχετικά θέµατα
• Έναρξη χρήσης της εφαρµογής Assistant Console, στη σελίδα 2-3

• Χρήση των συντοµεύσεων του πληκτρολογίου, στη σελίδα 2-24

• Χρήση της εφαρµογής Assistant Console για το χειρισµό κλήσεων, στη 
σελίδα 3-1

• Βοηθοί—Χρήση του Cisco Unified CallManager Assistant από το τηλέφωνό 
σας, στη σελίδα 4-1
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Κεφάλαιο 3      Χρήση της εφαρµογής Assistant Console για το χειρισµό κλήσεων
Αποστολή κλήσης σε µια υπηρεσία φωνητικών µηνυµάτων
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Βοηθοί—Χρήση του Cisco 
Unified CallManager Assistant 
από το τηλέφωνό σας

Έχετε τη δυνατότητα πρόσβασης σε ορισµένες δυνατότητες του Cisco Unified 
CallManager Assistant απευθείας από το τηλέφωνό σας Cisco Unified IP . Εκτός 
του διακριτού κωδωνισµού, αυτές οι δυνατότητες είναι διαθέσιµες και από την 
εφαρµογή Assistant Console.

Ανατρέξτε στα ακόλουθα θέµατα:

• Χρήση των προγραµµατιζόµενων πλήκτρων Cisco Unified CallManager 
Assistant από το τηλέφωνό σας, στη σελίδα 4-2

• Προσαρµογή της δυνατότητας διακριτού κωδωνισµού, στη σελίδα 4-3

• Χρήση της δυνατότητας ενδοσυνεννόησης από το τηλέφωνό σας, στη 
σελίδα 4-4
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Κεφάλαιο 4      Βοηθοί—Χρήση του Cisco Unified CallManager Assistant από το τηλέφωνό σας
Χρήση των προγραµµατιζόµενων πλήκτρων Cisco Unified CallManager Assistant από το τηλέφωνό σας
Χρήση των προγραµµατιζόµενων 
πλήκτρων Cisco Unified CallManager 
Assistant από το τηλέφωνό σας

Για να µπορείτε να χρησιµοποιείτε τα προγραµµατιζόµενα πλήκτρα της 
εφαρµογής Cisco Unified CallManager Assistant στο τηλέφωνό σας, πρέπει να 
είστε συνδεδεµένοι στην Assistant Console. Για πληροφορίες σχετικά µε τη 
σύνδεση στην εφαρµογή Assistant Console, ανατρέξτε στην ενότητα Σύνδεση µε 
την εφαρµογή Assistant Console, στη σελίδα 2-3. Ανατρέξτε στο Πίνακας 4-1 για 
τα προγραµµατιζόµενα πλήκτρα του Cisco Unified CallManager Assistant στο 
τηλέφωνό σας. 

Σχετικά θέµατα
• Έναρξη χρήσης της εφαρµογής Assistant Console, στη σελίδα 2-3

• Προσαρµογή της δυνατότητας διακριτού κωδωνισµού, στη σελίδα 4-3

• Χρήση της δυνατότητας ενδοσυνεννόησης από το τηλέφωνό σας, στη 
σελίδα 4-4

Πίνακας 4-1 Προγραµµατιζόµενα πλήκτρα του Cisco Unified 
CallManager Assistant στο τηλέφωνο βοηθού

Προγραµµατιζόµενο 
πλήκτρο Λειτουργία
Άµ.Eκτρ Εκτρέπει άµεσα µια κλήση που κουδουνίζει, µια 

συνδεδεµένη κλήση ή µια κλήση σε κράτηση προς 
το διευθυντή ή έναν άλλο αριθµό.

Πρθ.Α/Τ Προωθεί µια κλήση που κουδουνίζει ή µια 
συνδεδεµένη κλήση στον αυτόµατο τηλεφωνητή 
του αντίστοιχου διευθυντή.
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Κεφάλαιο 4      Βοηθοί—Χρήση του Cisco Unified CallManager Assistant από το τηλέφωνό σας
Προσαρµογή της δυνατότητας διακριτού κωδωνισµού
Προσαρµογή της δυνατότητας 
διακριτού κωδωνισµού

Η δυνατότητα διακριτού κωδωνισµού σας επιτρέπει να συσχετίζετε ένα µοναδικό 
τύπο κωδωνισµού µε κάθε γραµµή του τηλεφώνου σας. Μπορείτε να συσχετίσετε 
ένα µοναδικό τύπο κωδωνισµού µε τη γραµµή µεσολάβησης του διευθυντή σας 
για να ξεχωρίζετε εύκολα τις δικές σας εισερχόµενες κλήσεις από αυτές του 
διευθυντή σας.

Χρησιµοποιήστε την ακόλουθη διαδικασία για να προσαρµόσετε τη δυνατότητα 
διακριτού κωδωνισµού απευθείας στο τηλέφωνό σας.

∆ιαδικασία

Βήµα 1 Πατήστε το κουµπί Ρυθµίσεις στο τηλέφωνο Cisco Unified IP.

Βήµα 2 Χρησιµοποιήστε το κουµπί Πλοήγηση για να επιλέξετε την εντολή Τύπος 
κωδωνισµού από το µενού "Ρυθµίσεις" (ή πατήστε το πλήκτρο 2 στο 
πληκτρολόγιο του τηλεφώνου).

Κάθε γραµµή του τηλεφώνου σας, µαζί µε τον επιλεγµένο τύπο κωδωνισµού της, 
εµφανίζεται στην οθόνη LCD του τηλεφώνου σας. Αρχικά, όλες αυτές οι γραµµές 
χρησιµοποιούν τον προεπιλεγµένο τύπο κωδωνισµού.

Βήµα 3 Για να αλλάξετε τον τύπο κωδωνισµού για µια γραµµή, χρησιµοποιήστε το 
κουµπί Πλοήγηση για να επιλέξετε τη γραµµή και στη συνέχεια πατήστε το 
προγραµµατιζόµενο πλήκτρο Επιλογή.

Σηµείωση Για να προσδιορίσετε ποια γραµµή µεσολάβησης διευθυντή στο 
τηλέφωνό σας συσχετίζεται µε ένα συγκεκριµένο διευθυντή, ανατρέξτε 
στον πίνακα "Οι κλήσεις µου" της εφαρµογής Assistant Console. Σε 
αυτήν την περιοχή εµφανίζονται οι γραµµές µεσολάβησης διευθυντή και 
τα ονόµατα των διευθυντών. (Η γραµµή µεσολάβησης ενός διευθυντή 
είναι η γραµµή στην οποία λαµβάνετε τις εισερχόµενες κλήσεις αυτού 
του διευθυντή.)
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Κεφάλαιο 4      Βοηθοί—Χρήση του Cisco Unified CallManager Assistant από το τηλέφωνό σας
Χρήση της δυνατότητας ενδοσυνεννόησης από το τηλέφωνό σας
Βήµα 4 Χρησιµοποιήστε το κουµπί Πλοήγηση για να µετακινηθείτε µέσα στη λίστα 
διαθέσιµων τύπων κωδωνισµού για την επιλεγµένη γραµµή. Για να ακούσετε ένα 
δείγµα κάποιου τύπου κωδωνισµού, επιλέξτε τον τύπο κωδωνισµού και στη 
συνέχεια πατήστε το προγραµµατιζόµενο πλήκτρο Αναπ/γή. 

Βήµα 5 Για να συσχετίσετε ένα νέο τύπο κωδωνισµού, πατήστε τα προγραµµατιζόµενα 
πλήκτρα Επιλογή και OΚ. 

Βήµα 6 Επαναλάβετε τα βήµατα 3 – 5 για να προσαρµόσετε τον τύπο κωδωνισµού για µια 
άλλη επιλεγµένη γραµµή. 

Βήµα 7 Πατήστε το προγραµµατιζόµενο πλήκτρο Έξοδος για να βγείτε από το µενού 
"Τύπος κωδωνισµού".

Σχετικά θέµατα
• Έναρξη χρήσης της εφαρµογής Assistant Console, στη σελίδα 2-3

• Χρήση των προγραµµατιζόµενων πλήκτρων Cisco Unified CallManager 
Assistant από το τηλέφωνό σας, στη σελίδα 4-2

• Χρήση της δυνατότητας ενδοσυνεννόησης από το τηλέφωνό σας, στη 
σελίδα 4-4

Χρήση της δυνατότητας ενδοσυνεννόησης 
από το τηλέφωνό σας

Η δυνατότητα ενδοσυνεννόησης είναι µια προαιρετική δυνατότητα την οποία 
µπορεί να διαµορφώσει ο διαχειριστής του συστήµατός σας. Η δυνατότητα 
ενδοσυνεννόησης σας επιτρέπει να µιλάτε µε έναν διευθυντή σε µια γραµµή 
ενδοσυνεννόησης. Εάν δεν υπάρχει κουµπί µνήµης ενδοσυνεννόησης στην 
εφαρµογή Assistant Console, απευθυνθείτε στο διαχειριστή του συστήµατός σας.

Προφύλαξη Εάν στην ιστοσελίδα επιλογών χρήστη, αλλάξετε τις ρυθµίσεις του κουµπιού 
µνήµης για κλήσεις ενδοσυνεννόησης, δεν θα µπορείτε να πραγµατοποιήσετε 
κλήση ενδοσυνεννόησης.
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Κεφάλαιο 4      Βοηθοί—Χρήση του Cisco Unified CallManager Assistant από το τηλέφωνό σας
Χρήση της δυνατότητας ενδοσυνεννόησης από το τηλέφωνό σας
Για να πραγµατοποιήσετε µια κλήση ενδοσυνεννόησης, πατήστε το κουµπί 
µνήµης ενδοσυνεννόησης στο τηλέφωνό Cisco Unified IP  που αντιστοιχεί 
στο διευθυντή που θέλετε.

Εάν ο διευθυντής σας δεν είναι απασχοληµένος σε µια άλλη κλήση, όταν 
πραγµατοποιείτε µια κλήση ενδοσυνεννόησης, τόσο το δικό σας σύστηµα 
ανοικτής ακρόασης όσο και αυτό του διευθυντή σας ανοίγουν ταυτόχρονα. 
Στη συνέχεια, µπορείτε να συνοµιλήσετε µέσω του συστήµατος ανοικτής 
ακρόασης, των ακουστικών-µικροφώνου ή του ακουστικού του τηλεφώνου.

Εάν ο διευθυντής σας είναι απασχοληµένος σε µια άλλη κλήση, όταν 
πραγµατοποιείτε µια κλήση ενδοσυνεννόησης, η κλήση ενδοσυνεννόησης 
κουδουνίζει στο τηλέφωνο του διευθυντή και πρέπει να απαντηθεί µε µη 
αυτόµατο τρόπο. Το ίδιο ισχύει εάν ένας διευθυντής πραγµατοποιήσει µια κλήση 
ενδοσυνεννόησης προς εσάς ενώ είστε απασχοληµένοι σε µια άλλη κλήση.

Για να τερµατίσετε την κλήση ενδοσυνεννόησης, κατεβάστε το ακουστικό του 
τηλεφώνου (ή πατήστε το κουµπί µεγαφώνου ή ακουστικών-µικροφώνου).

Σχετικά θέµατα
• Έναρξη χρήσης της εφαρµογής Assistant Console, στη σελίδα 2-3

• Χρήση των προγραµµατιζόµενων πλήκτρων Cisco Unified CallManager 
Assistant από το τηλέφωνό σας, στη σελίδα 4-2

• Προσαρµογή της δυνατότητας διακριτού κωδωνισµού, στη σελίδα 4-3
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Κεφάλαιο 4      Βοηθοί—Χρήση του Cisco Unified CallManager Assistant από το τηλέφωνό σας
Χρήση της δυνατότητας ενδοσυνεννόησης από το τηλέφωνό σας
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∆ιευθυντές—Τρόπος χρήσης 
του τηλεφώνου µε το 
Cisco Unified CallManager 
Assistant σε λειτουργία 
κοινόχρηστης γρα µµής

Η εφαρµογή Cisco Unified CallManager Assistant βελτιώνει τις λειτουργίες 
του τηλεφώνου σας και επιτρέπει σε εσάς και το βοηθό σας να χειρίζεστε τις 
κλήσεις πιο αποτελεσµατικά. Ο διαχειριστής συστήµατος µπορεί να επιλέξει 
τη λειτουργία κοινόχρηστης γραµµής ή τη λειτουργία γραµµής µεσολάβησης 
στη διαµόρφωση της εφαρµογής Cisco Unified CallManager Assistant. Στη 
λειτουργία κοινόχρηστης γραµµής, αντιστοιχίζετε ο ίδιος αριθµός καταλόγου 
τόσο σε εσάς όσο και στο βοηθό σας. Ο βοηθός σας χρησιµοποιεί την 
κοινόχρηστη γραµµή για να διεκπεραιώνει κλήσεις για λογαριασµό σας. 
Στη λειτουργία γραµµής µεσολάβησης, έχει αντιστοιχιστεί σε εσάς ένας 
αριθµός καταλόγου και στο βοηθό σας έχει αντιστοιχιστεί ένας άλλος αριθµός 
καταλόγου τον οποίο χρησιµοποιεί ως αριθµό µεσολάβησης. Ο βοηθός σας 
χρησιµοποιεί τη γραµµή µεσολάβησης για να διεκπεραιώνει κλήσεις για 
λογαριασµό σας. Πριν να ξεκινήσετε, πρέπει να γνωρίζετε ποιον τρόπο 
λειτουργίας έχει επιλέξει ο διαχειριστής του συστήµατός σας. Ανατρέξτε 
στο Κεφάλαιο 1, "Εισαγωγή στο Cisco Unified CallManager Assistant".
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Κεφάλαιο 5      ∆ιευθυντές—Χρήση του Cisco Unified CallManager Assistant σε κοινόχρηστη γραµµή
Χρήση της Φορητότητας Εσωτερικού Cisco
Η εφαρµογή Cisco Unified CallManager Assistant παρέχει τις παρακάτω δυνατότητες 
για διευθυντές το σύστηµα των οποίων έχει διαµορφωθεί ώστε να χρησιµοποιεί τη 
λειτουργία κοινόχρηστης γραµµής:

• Βελτιωµένες δυνατότητες διεκπεραίωσης κλήσεων στο τηλέφωνο 
Cisco Unified IP —Παρέχει νέα προγραµµατιζόµενα πλήκτρα και ένα 
παράθυρο κατάστασης στην οθόνη LCD του τηλεφώνου σας. 

• ∆υνατότητες ενδοσυνεννόησης—Σας επιτρέπει να πραγµατοποιείτε 
κλήσεις ενδοσυνεννόησης προς το βοηθό σας και να λαµβάνετε κλήσεις 
ενδοσυνεννόησης από αυτόν.

• ∆ιαµόρφωση δυνατοτήτων µέσω του Web—Σας επιτρέπει να προσαρµόζετε 
τον προορισµό εκτροπής χρησιµοποιώντας το παράθυρο «∆ιαµόρφωση 
διευθυντή». Εναλλακτικά, ο βοηθός σας µπορεί να διαµορφώνει αυτήν τη 
δυνατότητα για λογαριασµό σας από την εφαρµογή Assistant Console.

Ανατρέξτε στα ακόλουθα θέµατα για περισσότερες πληροφορίες:

• Αναγνώριση της λειτουργίας Cisco Unified CallManager Assistant σε ένα 
τηλέφωνο διευθυντή, στη σελίδα 1-5

• Εκτροπή και µεταβίβαση κλήσεων, στη σελίδα 5-3

• Χρήση της δυνατότητας ενδοσυνεννόησης για να συνοµιλήσετε µε ένα 
βοηθό, στη σελίδα 5-4

• Σίγαση του κωδωνισµού του τηλεφώνου σας, στη σελίδα 5-5

• Για διευθυντές—Πρόσβαση στη διαµόρφωση διευθυντή, στη σελίδα 7-2

Χρήση της Φορητότητας Εσωτερικού Cisco
Για να χρησιµοποιήσετε την εφαρµογή Cisco Unified CallManager Assistant µε 
τη δυνατότητα φορητότητας εσωτερικού Cisco:

Βήµα 1 Συνδεθείτε στην υπηρεσία "Φορητότητα εσωτερικού" του Cisco.

Βήµα 2 Στο µενού "Υπηρεσίες", επιλέξτε Assistant Service. 

Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά µε την υπηρεσία "Φορητότητα 
εσωτερικού" Cisco CallManager ανατρέξτε στο  Εγχειρίδιο χρήσης Cisco 
Unified IP 7960G και 7940G .
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Κεφάλαιο 5      ∆ιευθυντές—Χρήση του Cisco Unified CallManager Assistant σε κοινόχρηστη γραµµή
Εκτροπή και µεταβίβαση κλήσεων
Σχετικά θέµατα
• Εκτροπή και µεταβίβαση κλήσεων, στη σελίδα 5-3

• Χρήση της δυνατότητας ενδοσυνεννόησης για να συνοµιλήσετε µε ένα 
βοηθό, στη σελίδα 5-4

• Σίγαση του κωδωνισµού του τηλεφώνου σας, στη σελίδα 5-5

Εκτροπή και µεταβίβαση κλήσεων
Για διευθυντές
Μπορείτε να χρησιµοποιείτε τα προγραµµατιζόµενα πλήκτρα Cisco Unified 
CallManager Assistant στο τηλέφωνό σας για να εκτρέπετε, να µεταβιβάζετε 
και να διεκπεραιώνετε µε άλλους τρόπους µια ενεργό κλήση. 

Η ενότητα αυτή καλύπτει τα ακόλουθα θέµατα:

• Άµεση εκτροπή εισερχόµενης κλήσης σε άλλον αριθµό, στη σελίδα 5-3

• Μεταβίβαση µιας κλήσης στην υπηρεσία φωνητικών µηνυµάτων, στη 
σελίδα 5-4

Άµεση εκτροπή εισερχόµενης κλήσης σε άλλον αριθµό
Για διευθυντές
Πατήστε το προγραµµατιζόµενο πλήκτρο Άµ.Eκτρ για να εκτρέψετε µια κλήση 
που κουδουνίζει, µια συνδεδεµένη κλήση ή µια κλήση σε κράτηση από το 
τηλέφωνό σας σε ένα άλλο τηλέφωνο που έχει οριστεί ως προορισµός εκτροπής. 
Είτε εσείς είτε ο βοηθός σας µπορείτε να αλλάξετε αυτόν τον προορισµό από το 
παράθυρο "∆ιαµόρφωση διευθυντή". 

Σχετικά θέµατα
• Χρήση της Φορητότητας Εσωτερικού Cisco, στη σελίδα 5-2

• Εκτροπή και µεταβίβαση κλήσεων, στη σελίδα 5-3

• Χρήση της δυνατότητας ενδοσυνεννόησης για να συνοµιλήσετε µε ένα 
βοηθό, στη σελίδα 5-4

• ∆ιαµόρφωση του προορισµού εκτροπής για ένα διευθυντή, στη σελίδα 7-5
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Κεφάλαιο 5      ∆ιευθυντές—Χρήση του Cisco Unified CallManager Assistant σε κοινόχρηστη γραµµή
Χρήση της δυνατότητας ενδοσυνεννόησης για να συνοµιλήσετε µε ένα βοηθό
Μεταβίβαση µιας κλήσης στην υπηρεσία 
φωνητικών µηνυµάτων

Για διευθυντές
Πατήστε το προγραµµατιζόµενο πλήκτρο Πρθ.Α/Τ για να στείλετε αµέσως µια 
κλήση από το τηλέφωνό σας στην υπηρεσία φωνητικών µηνυµάτων. Μπορείτε να 
µεταβιβάσετε µια κλήση που έχει τεθεί σε κράτηση στην υπηρεσία φωνητικών 
µηνυµάτων.

Σχετικά θέµατα
• Χρήση της Φορητότητας Εσωτερικού Cisco, στη σελίδα 5-2

• Εκτροπή και µεταβίβαση κλήσεων, στη σελίδα 5-3

• Χρήση της δυνατότητας ενδοσυνεννόησης για να συνοµιλήσετε µε ένα 
βοηθό, στη σελίδα 5-4

• Σίγαση του κωδωνισµού του τηλεφώνου σας, στη σελίδα 5-5

Χρήση της δυνατότητας ενδοσυνεννόησης 
για να συνοµιλήσετε µε ένα βοηθό

Για διευθυντές
Η δυνατότητα ενδοσυνεννόησης, η οποία είναι προαιρετική, σας επιτρέπει να 
µιλήσετε στο βοηθό σας σε µια γραµµή ενδοσυνεννόησης. Η δυνατότητα αυτή 
διαµορφώνεται από το διαχειριστή του συστήµατός σας. Εάν θέλετε να έχετε 
αυτήν τη δυνατότητα απευθυνθείτε στο διαχειριστή του συστήµατός σας. 

Για να πραγµατοποιήσετε µια κλήση ενδοσυνεννόησης στο τηλέφωνο Cisco 
Unified IP, πατήστε το κουµπί µνήµης ενδοσυνεννόησης που αντιστοιχεί στο 
βοηθό σας.

Εάν ο βοηθός σας δεν είναι απασχοληµένος σε µια άλλη κλήση, όταν 
πραγµατοποιείτε µια κλήση ενδοσυνεννόησης, τόσο το δικό σας µεγάφωνο 
ανοικτής ακρόασης όσο και αυτό του βοηθού σας ανοίγουν ταυτόχρονα. Στη 
συνέχεια, µπορείτε να συνοµιλήσετε µέσω του συστήµατος ανοικτής ακρόασης, 
των ακουστικών-µικροφώνου ή του ακουστικού του τηλεφώνου. Το ίδιο ισχύει 
και όταν ο βοηθός σας πραγµατοποιεί µια κλήση ενδοσυνεννόησης προς εσάς.
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Κεφάλαιο 5      ∆ιευθυντές—Χρήση του Cisco Unified CallManager Assistant σε κοινόχρηστη γραµµή
Σίγαση του κωδωνισµού του τηλεφώνου σας
Εάν ο βοηθός σας είναι απασχοληµένος σε µια άλλη κλήση, όταν πραγµατοποιείτε 
µια κλήση ενδοσυνεννόησης, η κλήση ενδοσυνεννόησης κουδουνίζει στο τηλέφωνο 
του βοηθού και πρέπει να απαντηθεί µε µη αυτόµατο τρόπο. Το ίδιο ισχύει εάν ο 
βοηθός σας πραγµατοποιήσει µια κλήση ενδοσυνεννόησης προς εσάς ενώ είστε 
απασχοληµένοι σε µια άλλη κλήση.

Για να τερµατίσετε την κλήση ενδοσυνεννόησης, κατεβάστε το ακουστικό του 
τηλεφώνου (ή πατήστε το κουµπί µεγαφώνου ή ακουστικών-µικροφώνου).

Σχετικά θέµατα
• Χρήση της Φορητότητας Εσωτερικού Cisco, στη σελίδα 5-2

• Εκτροπή και µεταβίβαση κλήσεων, στη σελίδα 5-3

• Σίγαση του κωδωνισµού του τηλεφώνου σας, στη σελίδα 5-5

Σίγαση του κωδωνισµού του τηλεφώνου σας
Για διευθυντές
Προκειµένου να σιγάσετε τον κωδωνισµό στο τηλέφωνό σας, πατήστε το 
προγραµµατιζόµενο πλήκτρο DND για να ενεργοποιήσετε ή να απενεργοποιήσετε 
τη δυνατότητα "Μην ενοχλείτε". Όταν είναι ενεργός αυτή η δυνατότητα, 
απενεργοποιείται ο κωδωνισµός του τηλεφώνου Cisco Unified IP. Η δυνατότητα 
DND απενεργοποιεί τον κωδωνισµό για όλες τις γραµµές στο τηλέφωνο, 
συµπεριλαµβανοµένων και των γραµµών ενδοσυνεννόησης. Η δυνατότητα "Μην 
ενοχλείτε" αντιπροσωπεύεται µε µια καµπάνα στο παράθυρο κατάστασης της 
εφαρµογής Cisco Unified CallManager Assistant στην οθόνη LCD του τηλεφώνου 
Cisco Unified IP . Η διαγραµµένη καµπάνα υποδηλώνει ότι η δυνατότητα είναι 
ενεργοποιηµένη και ότι ο κωδωνισµός έχει απενεργοποιηθεί στο τηλέφωνό σας. 
Το δικό σας τηλέφωνο δεν θα κουδουνίσει, θα κουδουνίσει όµως το τηλέφωνο του 
βοηθού σας. Η καµπάνα δηλώνει ότι η δυνατότητα είναι απενεργοποιηµένη και ο 
κωδωνισµό ενεργός. 

Η προεπιλεγµένη ρύθµιση είναι ανενεργό. 

Σχετικά θέµατα
• Χρήση της Φορητότητας Εσωτερικού Cisco, στη σελίδα 5-2

• Εκτροπή και µεταβίβαση κλήσεων, στη σελίδα 5-3

• Χρήση της δυνατότητας ενδοσυνεννόησης για να συνοµιλήσετε µε ένα 
βοηθό, στη σελίδα 5-4
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Κεφάλαιο 5      ∆ιευθυντές—Χρήση του Cisco Unified CallManager Assistant σε κοινόχρηστη γραµµή
Σίγαση του κωδωνισµού του τηλεφώνου σας
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∆ιευθυντές—Τρόπος χρήσης 
του τηλεφώνου µε το 
Cisco Unified CallManager 
Assistant σε λειτουργία 
γραµµής µεσολάβησης

Η εφαρµογή Cisco Unified CallManager Assistant βελτιώνει τις λειτουργίες του 
τηλεφώνου σας και επιτρέπει σε εσάς και το βοηθό σας να χειρίζεστε τις κλήσεις 
πιο αποτελεσµατικά. Ο διαχειριστής του συστήµατός σας έχει διαµορφώσει την 
εφαρµογή Cisco Unified CallManager Assistant ώστε να χρησιµοποιείται είτε η 
λειτουργία κοινόχρηστης γραµµής είτε η λειτουργία γραµµής µεσολάβησης. 
Στη λειτουργία κοινόχρηστης γραµµής, έχει αντιστοιχιστεί ο ίδιος αριθµός 
καταλόγου τόσο σε εσάς όσο και στο βοηθό σας. Ο βοηθός σας χρησιµοποιεί την 
κοινόχρηστη γραµµή για να διεκπεραιώνει κλήσεις για λογαριασµό σας. Στη 
λειτουργία γραµµής µεσολάβησης, έχει αντιστοιχιστεί σε εσάς ένας αριθµός 
καταλόγου και στο βοηθό σας έχει αντιστοιχιστεί ένας άλλος αριθµός καταλόγου 
τον οποίο χρησιµοποιεί ως αριθµό µεσολάβησης. Ο βοηθός σας χρησιµοποιεί τη 
γραµµή µεσολάβησης για να χειρίζεται κλήσεις για λογαριασµό σας. Πριν να 
ξεκινήσετε, πρέπει να γνωρίζετε ποιον τρόπο λειτουργίας έχει επιλέξει ο 
διαχειριστής του συστήµατός σας. Ανατρέξτε στο Κεφάλαιο 1, "Εισαγωγή στο 
Cisco Unified CallManager Assistant".
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Κεφάλαιο 6      ∆ιευθυντές—Χρήση του Cisco Unified CallManager Assistant σε γραµµή µεσολάβησης
Η εφαρµογή Cisco Unified CallManager Assistant παρέχει τις παρακάτω 
δυνατότητες για διευθυντές το σύστηµα των οποίων έχει διαµορφωθεί ώστε 
να χρησιµοποιεί τη λειτουργία γραµµής µεσολάβησης:

• ∆ροµολόγηση κλήσης—Ανακατευθύνει επιλεκτικά τις εισερχόµενες κλήσεις 
προς το τηλέφωνό σας ή το τηλέφωνο του βοηθού σας, µε βάση την 
προσαρµοσµένη λίστα φίλτρων.

• Βελτιωµένες δυνατότητες διεκπεραίωσης κλήσεων στο τηλέφωνο 
Cisco Unified IP —Παρέχει νέα προγραµµατιζόµενα πλήκτρα και ένα 
παράθυρο κατάστασης στην οθόνη LCD του τηλεφώνου σας. 

• ∆υνατότητες ενδοσυνεννόησης—Σας επιτρέπει να πραγµατοποιείτε 
κλήσεις ενδοσυνεννόησης προς το βοηθό σας και να λαµβάνετε κλήσεις 
ενδοσυνεννόησης από αυτόν.

• ∆ιαµόρφωση δυνατοτήτων µέσω του Web—Σας επιτρέπει να προσαρµόζετε 
ορισµένες δυνατότητες διευθυντή, όπως τον προορισµό εκτροπής, 
χρησιµοποιώντας το παράθυρο "∆ιαµόρφωση διευθυντή". Εναλλακτικά, ο 
βοηθός σας µπορεί να διαµορφώνει αυτές τις δυνατότητες για λογαριασµό 
σας από την εφαρµογή Assistant Console.

Ανατρέξτε στα ακόλουθα θέµατα για περισσότερες πληροφορίες:

• Αναγνώριση της λειτουργίας Cisco Unified CallManager Assistant σε ένα 
τηλέφωνο διευθυντή, στη σελίδα 1-5

• Έναρξη χρήσης—για ∆ιευθυντές, στη σελίδα 6-3

• Αναχαίτιση, εκτροπή και µεταβίβαση κλήσεων, στη σελίδα 6-10

• Χρήση φιλτραρίσµατος κλήσεων, στη σελίδα 6-14

• Χρήση της δυνατότητας ενδοσυνεννόησης για να συνοµιλήσετε µε ένα 
βοηθό, στη σελίδα 6-17

• Σίγαση του κωδωνισµού του τηλεφώνου σας, στη σελίδα 6-18

• Για διευθυντές—Πρόσβαση στη διαµόρφωση διευθυντή, στη σελίδα 7-2
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Κεφάλαιο 6      ∆ιευθυντές—Χρήση του Cisco Unified CallManager Assistant σε γραµµή µεσολάβησης
Έναρξη χρήσης—για ∆ιευθυντές
Έναρξη χρήσης—για ∆ιευθυντές
Τα παρακάτω θέµατα θα σας βοηθήσουν να ξεκινήσετε να χρησιµοποιείτε το 
Cisco Unified CallManager Assistant:

• Χρήση της Φορητότητας Εσωτερικού Cisco, στη σελίδα 6-3

• Κατανόηση της επιλογής βοηθού, στη σελίδα 6-3

• Χρήση του παραθύρου κατάστασης, στη σελίδα 6-5

• Χρήση του µενού κατάστασης διευθυντή στο τηλέφωνό σας, στη σελίδα 6-9

Χρήση της Φορητότητας Εσωτερικού Cisco
Για να χρησιµοποιήσετε την εφαρµογή Cisco Unified CallManager Assistant µε 
τη δυνατότητα φορητότητας εσωτερικού Cisco:

Βήµα 1 Συνδεθείτε στην υπηρεσία "Φορητότητα εσωτερικού" του Cisco.

Βήµα 2 Στο µενού "Υπηρεσίες", επιλέξτε Assistant Service. 

Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά µε την υπηρεσία "Φορητότητα 
εσωτερικού" Cisco CallManager ανατρέξτε στο Εγχειρίδιο χρήσης Cisco 
Unified IP 7960G και 7940G .

Κατανόηση της επιλογής βοηθού
Ως διευθυντής, συνδέεστε αυτόµατα µε τη δυνατότητα Cisco Unified 
CallManager Assistant εκτός εάν έχετε επιλέξει να χρησιµοποιείτε τη 
φορητότητα εσωτερικού του Cisco.

Για να χειρίζεται τις κλήσεις σας, ο βοηθός σας πρέπει να συνδεθεί µε την 
εφαρµογή Cisco Unified CallManager Assistant Console και να παραµείνει 
συνδεδεµένος. Εάν ο ενεργός βοηθός σας αποσυνδεθεί ή βρεθεί εκτός 
λειτουργίας, το Cisco Unified CallManager Assistant θα προσπαθήσει να σας 
εκχωρήσει κάποιον άλλο βοηθό.
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Κεφάλαιο 6      ∆ιευθυντές—Χρήση του Cisco Unified CallManager Assistant σε γραµµή µεσολάβησης
Έναρξη χρήσης—για ∆ιευθυντές
Προσδιορισµός του ενεργού βοηθού σας
Ο ενεργός βοηθός σας είναι το άτοµο, το οποίο εκείνη τη στιγµή χειρίζεται τις 
κλήσεις σας για λογαριασµό σας.

Εάν έχετε πολλούς βοηθούς, ίσως θελήσετε να προσδιορίσετε ποιος βοηθός 
είναι ενεργός εκείνη τη στιγµή. Για να τον προσδιορίσετε, πατήστε το κουµπί 
Υπηρεσίες στο τηλέφωνό σας και επιλέξτε Assistant Service. Το στοιχείο 3 
προσδιορίζει τον ενεργό βοηθό σας.

Εκχώρηση του προεπιλεγµένου βοηθού σας
Όποτε είναι δυνατό, το Cisco Unified CallManager Assistant εκχωρεί τον 
προεπιλεγµένο βοηθό σας, ο οποίος θα είναι και ο ενεργός βοηθός σας. Εάν 
ο προεπιλεγµένος βοηθός σας δεν είναι διαθέσιµος (εκτός λειτουργίας ή 
αποσυνδεδεµένος), το Cisco Unified CallManager Assistant σας εκχωρεί έναν 
άλλο βοηθό µέχρι ο προεπιλεγµένος βοηθός σας να συνδεθεί ή να αποκαταστήσει 
τη σύνδεση µε το δίκτυο. 

Μπορείτε (εσείς ή ο βοηθός σας) να επιλέξετε τον προεπιλεγµένο βοηθό σας 
από το παράθυρο "∆ιαµόρφωση διευθυντή". Για λεπτοµέρειες, ανατρέξτε στο 
"Εκχώρηση ενός προεπιλεγµένου βοηθού σε ένα διευθυντή" στη σελίδα 7-4.

Αλλαγή βοηθών
Εάν έχετε πολλούς βοηθούς και περισσότεροι από ένας είναι συνδεδεµένοι και σε 
λειτουργία, µπορείτε να παραλείψετε την αυτόµατη επιλογή και να επιλέξετε 
χειροκίνητα τον ενεργό βοηθό σας.

Επιλέξτε το στοιχείο 3 από το µενού "Κατάσταση διευθυντή" στο τηλέφωνό σας 
για να δείτε τη λίστα µε τους διαθέσιµους βοηθούς. Εάν είναι διαθέσιµοι πολλοί 
βοηθοί, επιλέξτε έναν από αυτούς ως ενεργό βοηθό σας. Βγείτε από το µενού όταν 
τελειώσετε. 

Όταν οι βοηθοί σας δεν είναι διαθέσιµοι
Εάν κανένας βοηθός σας δεν είναι διαθέσιµος, το εικονίδιο "Βοηθός" (τελευταίο 
εικονίδιο στα αριστερά) στο Μενού κατάστασης διευθυντή στο τηλέφωνό σας 
εµφανίζεται διαγεγραµµένο. Η υποστήριξη διεκπεραίωσης των κλήσεών σας θα 
συνεχιστεί µόλις συνδεθεί ένας από τους βοηθούς σας.
6-4
Εγχειρίδιο χρήσης του Cisco Unified CallManager Assistant

OL-10150-01



 

Κεφάλαιο 6      ∆ιευθυντές—Χρήση του Cisco Unified CallManager Assistant σε γραµµή µεσολάβησης
Έναρξη χρήσης—για ∆ιευθυντές
Σχετικά θέµατα
• Έναρξη χρήσης—για ∆ιευθυντές, στη σελίδα 6-3

• Αναχαίτιση, εκτροπή και µεταβίβαση κλήσεων, στη σελίδα 6-10

• Χρήση φιλτραρίσµατος κλήσεων, στη σελίδα 6-14

• Χρήση της δυνατότητας ενδοσυνεννόησης για να συνοµιλήσετε µε ένα 
βοηθό, στη σελίδα 6-17

• Σίγαση του κωδωνισµού του τηλεφώνου σας, στη σελίδα 6-18

Χρήση του παραθύρου κατάστασης
Για διευθυντές
Εµφανίζεται το Μενού κατάστασης διευθυντή στην οθόνη LCD του τηλεφώνου 
Cisco Unified IP .

Υπάρχουν δύο περιοχές στο Μενού κατάστασης διευθυντή:

• Περιοχή παρακολούθησης βοηθού—Το επάνω µέρος του παραθύρου 
κατάστασης εµφανίζει τον αριθµό καλούντος και τη µέχρι τότε διάρκεια 
της κλήσης που χειρίζεται για λογαριασµό σας ένας βοηθός. Ανατρέξτε 
στην ενότητα Πίνακας 6-1 για λεπτοµέρειες.

• Περιοχή βοηθών και δυνατοτήτων—Το µεγαλύτερο τµήµα του παραθύρου 
κατάστασης εµφανίζει εικονίδια που υποδηλώνουν την παρουσία ενός 
ενεργού βοηθού και την ενεργό/ανενεργό κατάσταση των δυνατοτήτων σας. 
Ανατρέξτε στην ενότητα Πίνακας 6-2 για λεπτοµέρειες.

Πίνακας 6-1 Μηνύµατα παρακολούθησης βοηθού στο Μενού κατάστασης διευθυντή

Μήνυµα Σηµασία
"Παρακολούθηση βοηθού – 
Ενεργό"

Η παρακολούθηση βοηθού είναι ενεργή, αλλά εκείνη τη στιγµή 
δεν ανακατεθύνονται συνδεδεµένες ή εισερχόµενες κλήσεις στο 
βοηθό σας.

"Κλήση από" ακολουθούµενο 
από τον αριθµό καλούντος

Μια εισερχόµενη κλήση ανακατευθύνθηκε στο βοηθό σας και 
κουδουνίζει εκείνη τη στιγµή στο τηλέφωνο του βοηθού σας. 
Τώρα µπορείτε να αναχαιτίσετε την κλήση.
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Κεφάλαιο 6      ∆ιευθυντές—Χρήση του Cisco Unified CallManager Assistant σε γραµµή µεσολάβησης
Έναρξη χρήσης—για ∆ιευθυντές
Αριθµός καλούντος και ένα 
χρονόµετρο

Η εισερχόµενη κλήση απαντήθηκε από το βοηθό. Το χρονόµετρο 
ξεκινά µόλις ο βοηθός απαντήσει (ή µε άλλο τρόπο χειριστεί) την 
κλήση.

"Παρακολούθηση βοηθού – 
Ανενεργό"

Η παρακολούθηση βοηθού είναι ανενεργή. Για να την 
ενεργοποιήσετε, πατήστε το προγραµµατιζόµενο πλήκτρο 
Παρακ.. 

«Φιλτράρισµα κάτω» Η δυνατότητα φιλτραρίσµατος κλήσεων δεν είναι διαθέσιµη τη 
δεδοµένη στιγµή.

Πίνακας 6-2 Εικονίδια βοηθού και δυνατοτήτων στο Μενού κατάστασης διευθυντή

∆υνατότητα Περιγραφή
∆ιαθέσιµος βοηθός Το εικονίδιο βοηθού µοιάζει µε ένα πρόσωπο και βρίσκεται στην αριστερή 

πλευρά του παραθύρου κατάστασης. Το εικονίδιο δηλώνει ότι ένας ενεργός 
βοηθός είναι έτοιµος να λάβει τις κλήσεις σας.

Μη διαθέσιµος βοηθός Το εικονίδιο αυτό µοιάζει µε ένα διαγραµµένο πρόσωπο και δηλώνει ότι δεν 
υπάρχει κανένας διαθέσιµος βοηθός. 

Για να αναγνωρίσετε τον ενεργό βοηθό σας, πατήστε το κουµπί Υπηρεσίες 
στο τηλέφωνο Cisco Unified IP και στη συνέχεια επιλέξτε Assistant Service.

Πίνακας 6-1 Μηνύµατα παρακολούθησης βοηθού στο Μενού κατάστασης διευθυντή (συνέχεια)

Μήνυµα Σηµασία
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Κεφάλαιο 6      ∆ιευθυντές—Χρήση του Cisco Unified CallManager Assistant σε γραµµή µεσολάβησης
Έναρξη χρήσης—για ∆ιευθυντές
Ενεργό φιλτράρισµα 
κλήσεων

Ένας κύκλος µε πλέγµα στο εσωτερικό του δηλώνει ότι το φιλτράρισµα είναι 
ενεργό. 

Ανενεργό φιλτράρισµα 
κλήσεων

Ένας κενός κύκλος δηλώνει ότι το φιλτράρισµα είναι ανενεργό. 

Για να ενεργοποιήσετε ή να απενεργοποιήσετε το φίλτρο, επιλέξτε την εντολή 
Φίλτρο από το µενού κατάστασης διευθυντή. Μπορείτε να διαµορφώσετε το 
φιλτράρισµα κλήσεων από την ιστοσελίδα "∆ιαµόρφωση διευθυντή".

Ενεργός δυνατότητα 
«Μην ενοχλείτε»

Μια διαγραµµένη καµπάνα υποδηλώνει ότι η δυνατότητα είναι ενεργός και 
ότι ο κωδωνισµός έχει απενεργοποιηθεί.

Ανενεργός δυνατότητα 
«Μην ενοχλείτε»

Η καµπάνα δηλώνει ότι η δυνατότητα είναι ανενεργή και ο κωδωνισµό είναι 
ενεργοποιηµένος.

Για να ενεργοποιήσετε ή να απενεργοποιήσετε τη δυνατότητα "Μην 
ενοχλείτε" και τον κωδωνισµό, πατήστε το προγραµµατιζόµενο πλήκτρο 
DND.

Πίνακας 6-2 Εικονίδια βοηθού και δυνατοτήτων στο Μενού κατάστασης διευθυντή (συνέχεια)

∆υνατότητα Περιγραφή
6-7
Εγχειρίδιο χρήσης του Cisco Unified CallManager Assistant

OL-10150-01



 

Κεφάλαιο 6      ∆ιευθυντές—Χρήση του Cisco Unified CallManager Assistant σε γραµµή µεσολάβησης
Έναρξη χρήσης—για ∆ιευθυντές
Συµβουλές
• Το παράθυρο κατάστασης δεν είναι ορατό όταν χρησιµοποιείτε το τηλέφωνό 

σας για να πραγµατοποιείτε ή να λαµβάνετε κλήσεις.

• Πατήστε το προγραµµατιζόµενο πλήκτρο Παρακ. για να ενεργοποιήσετε ή 
να απενεργοποιήσετε τη δυνατότητα "Παρακολούθηση βοηθού".

Σχετικά θέµατα
• Έναρξη χρήσης—για ∆ιευθυντές, στη σελίδα 6-3

• Αναχαίτιση, εκτροπή και µεταβίβαση κλήσεων, στη σελίδα 6-10

• Χρήση φιλτραρίσµατος κλήσεων, στη σελίδα 6-14

• Χρήση της δυνατότητας ενδοσυνεννόησης για να συνοµιλήσετε µε ένα 
βοηθό, στη σελίδα 6-17

• Σίγαση του κωδωνισµού του τηλεφώνου σας, στη σελίδα 6-18

Ενεργός δυνατότητα 
εκτροπής όλων

Ένα βέλος που εκτρέπεται από ένα εµπόδιο υποδηλώνει ότι η δυνατότητα 
είναι ενεργός (οι κλήσεις εκτρέπονται από το τηλέφωνό σας).

Ανενεργός δυνατότητα 
εκτροπής όλων

Ένα ευθύ βέλος υποδηλώνει ότι η δυνατότητα είναι ανενεργός (οι κλήσεις 
προωθούνται στο τηλέφωνό σας).

Για να ενεργοποιήσετε/απενεργοποιήσετε τη δυνατότητα εκτροπής 
όλων των κλήσεων, πατήστε το προγραµµατιζόµενο πλήκτρο 
ΕκτΌλων. Ο αρχικός προεπιλεγµένος προορισµός αυτής της 
δυνατότητας είναι ο επιλεγµένος βοηθός σας. Μπορείτε να αλλάξετε 
τον προορισµό από την ιστοσελίδα "∆ιαµόρφωση διευθυντή".

Πίνακας 6-2 Εικονίδια βοηθού και δυνατοτήτων στο Μενού κατάστασης διευθυντή (συνέχεια)

∆υνατότητα Περιγραφή
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Κεφάλαιο 6      ∆ιευθυντές—Χρήση του Cisco Unified CallManager Assistant σε γραµµή µεσολάβησης
Έναρξη χρήσης—για ∆ιευθυντές
Χρήση του µενού κατάστασης διευθυντή 
στο τηλέφωνό σας

Για διευθυντές
Για να ανοίξετε το µενού κατάστασης διευθυντή στο τηλέφωνό σας, πατήστε 
το κουµπί Υπηρεσίες και επιλέξτε Assistant Service. Στο Πίνακας 6-3 
περιγράφονται τα στοιχεία του µενού κατάστασης διευθυντή και οι σχετικές 
εργασίες.

Σχετικά θέµατα
• Έναρξη χρήσης—για ∆ιευθυντές, στη σελίδα 6-3

• Αναχαίτιση, εκτροπή και µεταβίβαση κλήσεων, στη σελίδα 6-10

• Χρήση φιλτραρίσµατος κλήσεων, στη σελίδα 6-14

• Χρήση της δυνατότητας ενδοσυνεννόησης για να συνοµιλήσετε µε ένα 
βοηθό, στη σελίδα 6-17

• Σίγαση του κωδωνισµού του τηλεφώνου σας, στη σελίδα 6-18

Πίνακας 6-3 Στοιχεία του µενού κατάστασης διευθυντή και σχετικές εργασίες

Στοιχείο του µενού 
κατάστασης διευθυντή Λειτουργία
1 Φίλτρο Ενεργοποιεί και απενεργοποιεί το φιλτράρισµα 

κλήσεων.
2 Λειτουργία φίλτρου Εναλλάσσει µεταξύ φίλτρου συµπερίληψης και 

αποκλεισµού.
3 Βοηθός Εµφανίζει τον ενεργό βοηθό σας και τους άλλους 

διαθέσιµους βοηθούς.
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Κεφάλαιο 6      ∆ιευθυντές—Χρήση του Cisco Unified CallManager Assistant σε γραµµή µεσολάβησης
Αναχαίτιση, εκτροπή και µεταβίβαση κλήσεων
Αναχαίτιση, εκτροπή και µεταβίβαση κλήσεων 
Για διευθυντές
Μπορείτε να χρησιµοποιείτε τα προγραµµατιζόµενα πλήκτρα Cisco Unified 
CallManager Assistant στο τηλέφωνό σας για να αναχαιτίζετε, να εκτρέπετε, 
να µεταβιβάζετε και να χειρίζεστε µε άλλους τρόπους µια ενεργό κλήση. 

Η ενότητα αυτή καλύπτει τα ακόλουθα θέµατα:

• Αναχαίτιση κλήσης που κουδουνίζει στο τηλέφωνο του βοηθού, στη 
σελίδα 6-10

• Άµεση εκτροπή εισερχόµενης κλήσης σε άλλον αριθµό, στη σελίδα 6-11

• Εκτροπή όλων των κλήσεων σε έναν άλλο αριθµό, στη σελίδα 6-12

• Μεταβίβαση µιας κλήσης στην υπηρεσία φωνητικών µηνυµάτων, στη 
σελίδα 6-13

Αναχαίτιση κλήσης που κουδουνίζει στο τηλέφωνο 
του βοηθού

Για διευθυντές
Πατήστε το προγραµµατιζόµενο πλήκτρο Αναχαίτ στο τηλέφωνό σας Cisco 
Unified IP για να αναχαιτίσετε µια κλήση που κουδουνίζει στο τηλέφωνο του 
βοηθού σας και να ανακατευθύνετε την κλήση στο δικό σας τηλέφωνο. 

Για να αναχαιτίσετε επιτυχώς την κλήση, πρέπει να πιέσετε το 
προγραµµατιζόµενο πλήκτρο "Αναχαίτ" προτού απαντήσει την κλήση ο 
βοηθός σας. ∆εν µπορείτε να αναχαιτίσετε ήδη συνδεδεµένες κλήσεις.

Συµβουλή  Όταν µια κλήση που προορίζεται για εσάς κουδουνίζει στο τηλέφωνο του βοηθού 
σας, εµφανίζεται το κείµενο "Κλήση από" και ο αριθµός του καλούντος στο τµήµα 
"Παρακολούθηση βοηθού" του παραθύρου κατάστασης στο τηλέφωνό σας. 
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Κεφάλαιο 6      ∆ιευθυντές—Χρήση του Cisco Unified CallManager Assistant σε γραµµή µεσολάβησης
Αναχαίτιση, εκτροπή και µεταβίβαση κλήσεων
Σχετικά θέµατα
• Έναρξη χρήσης—για ∆ιευθυντές, στη σελίδα 6-3

• Αναχαίτιση, εκτροπή και µεταβίβαση κλήσεων, στη σελίδα 6-10

• Χρήση φιλτραρίσµατος κλήσεων, στη σελίδα 6-14

• Χρήση της δυνατότητας ενδοσυνεννόησης για να συνοµιλήσετε µε ένα 
βοηθό, στη σελίδα 6-17

• Σίγαση του κωδωνισµού του τηλεφώνου σας, στη σελίδα 6-18

Άµεση εκτροπή εισερχόµενης κλήσης σε άλλον αριθµό
Για διευθυντές
Πατήστε το προγραµµατιζόµενο πλήκτρο Άµ.Eκτρ για να εκτρέψετε µια κλήση 
που κουδουνίζει, µια συνδεδεµένη κλήση ή µια κλήση σε κράτηση από το 
τηλέφωνό σας σε ένα άλλο τηλέφωνο.

Από προεπιλογή, η δυνατότητα άµεσης εκτροπής (Άµ.Eκτρ) ανακατευθύνει τις 
κλήσεις στον επιλεγµένο βοηθό σας. Ωστόσο, είτε εσείς είτε ο βοηθός σας 
µπορείτε να αντικαταστήσετε τον προορισµό εκτροπής µε οποιονδήποτε αριθµό 
τηλεφώνου. 

Συµβουλές
• Εάν ο βοηθός σας είναι ο επιλεγµένος προορισµός άµεσης εκτροπής και 

εάν η δυνατότητα παρακολούθησης βοηθού είναι ενεργός, µπορείτε να 
επιβεβαιώσετε την εκτροπή της κλήσης στο βοηθό σας, κοιτάζοντας το 
παράθυρο κατάστασης στην οθόνη LCD.

• Οι δυνατότητες άµεσης εκτροπής και εκτροπής όλων έχουν τον ίδιο 
προορισµό εκτροπής. Είτε εσείς είτε ο βοηθός σας µπορείτε να αλλάξετε 
αυτόν τον προορισµό από το παράθυρο "∆ιαµόρφωση διευθυντή". 

Σχετικά θέµατα
• Έναρξη χρήσης—για ∆ιευθυντές, στη σελίδα 6-3

• Αναχαίτιση, εκτροπή και µεταβίβαση κλήσεων, στη σελίδα 6-10

• Χρήση φιλτραρίσµατος κλήσεων, στη σελίδα 6-14

• Χρήση της δυνατότητας ενδοσυνεννόησης για να συνοµιλήσετε µε ένα 
βοηθό, στη σελίδα 6-17

• ∆ιαµόρφωση του προορισµού εκτροπής για ένα διευθυντή, στη σελίδα 7-5
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Κεφάλαιο 6      ∆ιευθυντές—Χρήση του Cisco Unified CallManager Assistant σε γραµµή µεσολάβησης
Αναχαίτιση, εκτροπή και µεταβίβαση κλήσεων
Εκτροπή όλων των κλήσεων σε έναν άλλο αριθµό
Για διευθυντές
Για να ενεργοποιήσετε ή να απενεργοποιήσετε τη δυνατότητα εκτροπής όλων, 
πατήστε το προγραµµατιζόµενο πλήκτρο ΕκτΌλων. Όταν είναι ενεργός αυτή 
η δυνατότητα, οι εισερχόµενες κλήσεις σας ανακατευθύνονται σε ένα άλλο 
τηλέφωνο.

Σε αντίθεση µε την άµεση εκτροπή, την οποία ενεργοποιείτε ανά κλήση, 
η εκτροπή όλων σας επιτρέπει να ανακατευθύνετε όλες τις µελλοντικές 
εισερχόµενες κλήσεις µέχρι να απενεργοποιήσετε και πάλι τη δυνατότητα.

Από προεπιλογή, ο προορισµός εκτροπής όλων είναι ο επιλεγµένος σας βοηθός. 
Ωστόσο, είτε εσείς είτε ο βοηθός σας µπορείτε να αντικαταστήσετε τον 
προορισµό εκτροπής µε οποιονδήποτε αριθµό τηλεφώνου. Για παράδειγµα, εάν 
σκοπεύετε να λείψετε από το γραφείο αλλά θέλετε να λάβετε τις κλήσεις σας, 
µπορείτε να ορίσετε ως προορισµό της δυνατότητα εκτροπής όλων των κλήσεων 
τον αριθµό του κινητού σας τηλεφώνου.

Συµβουλές
• Ένα εικονίδιο στο παράθυρο κατάστασης του Μενού κατάστασης διευθυντή 

υποδηλώνει εάν η δυνατότητα εκτροπής όλων είναι ενεργός ή ανενεργός. 
Ένα βέλος που εκτρέπεται υποδηλώνει ότι η δυνατότητα είναι ενεργός, ενώ 
ένα ευθύ βέλος υποδηλώνει ότι η δυνατότητα είναι ανενεργός.

• Η δυνατότητα εκτροπής όλων των κλήσεων ισχύει για όλες τις γραµµές 
σας και µπορεί να τη διαχειριστεί ο βοηθός σας. Ωστόσο, δεν είναι δυνατή 
η ανακατεύθυνση των εισερχόµενων κλήσεων που λαµβάνετε σε µια 
προσωπική γραµµή στην οποία ο βοηθός σας δεν έχει πρόσβαση, ούτε και 
σε µια γραµµή ενδοσυνεννόησης.

• Οι δυνατότητες άµεσης εκτροπής και εκτροπής όλων έχουν τον ίδιο 
προορισµό εκτροπής. Είτε εσείς είτε ο βοηθός σας µπορείτε να αλλάξετε 
αυτόν τον προορισµό από το παράθυρο "∆ιαµόρφωση διευθυντή". 
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Κεφάλαιο 6      ∆ιευθυντές—Χρήση του Cisco Unified CallManager Assistant σε γραµµή µεσολάβησης
Αναχαίτιση, εκτροπή και µεταβίβαση κλήσεων
• Εάν έχετε ενεργοποιήσει τόσο τη δυνατότητα φιλτραρίσµατος κλήσεων όσο 
και τη δυνατότητα εκτροπής όλων, το Cisco Unified CallManager Assistant 
εφαρµόζει το φιλτράρισµα κλήσεων πρώτα στις εισερχόµενες κλήσεις. Το 
φιλτράρισµα κλήσεων προωθεί την κλήση σε εσάς ή στο βοηθό σας (ανάλογα 
µε τις ρυθµίσεις του φίλτρου). Στη συνέχεια, το Cisco Unified CallManager 
Assistant εφαρµόζει την εκτροπή όλων στις κλήσεις τις οποίες δέχεστε µετά 
το φιλτράρισµα. Η δυνατότητα εκτροπής όλων ανακατευθύνει αυτές τις 
κλήσεις στον προορισµό εκτροπής όλων.

• Εάν διαµορφώσετε τη δυνατότητα προώθησης όλων των κλήσεων στο 
τηλέφωνό σας, όλες οι εισερχόµενες κλήσεις θα προωθούνται στον αριθµό 
προώθησης κλήσεων που έχετε επιλέξει. Οι κλήσεις σας δεν θα φιλτράρονται 
από το βοηθό σας και δεν θα εκτρέπονται στον προορισµό εκτροπής. 

Σχετικά θέµατα
• Έναρξη χρήσης—για ∆ιευθυντές, στη σελίδα 6-3

• Αναχαίτιση, εκτροπή και µεταβίβαση κλήσεων, στη σελίδα 6-10

• Χρήση φιλτραρίσµατος κλήσεων, στη σελίδα 6-14

• Χρήση της δυνατότητας ενδοσυνεννόησης για να συνοµιλήσετε µε ένα 
βοηθό, στη σελίδα 6-17

• ∆ιαµόρφωση του προορισµού εκτροπής για ένα διευθυντή, στη σελίδα 7-5

Μεταβίβαση µιας κλήσης στην υπηρεσία φωνητικών 
µηνυµάτων

Για διευθυντές
Πατήστε το προγραµµατιζόµενο πλήκτρο Πρθ.Α/Τ για να στείλετε αµέσως µια 
κλήση από το τηλέφωνό σας στην υπηρεσία φωνητικών µηνυµάτων. Μπορείτε να 
µεταβιβάσετε µια κλήση που έχει τεθεί σε κράτηση στην υπηρεσία φωνητικών 
µηνυµάτων.
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Κεφάλαιο 6      ∆ιευθυντές—Χρήση του Cisco Unified CallManager Assistant σε γραµµή µεσολάβησης
Χρήση φιλτραρίσµατος κλήσεων
Σχετικά θέµατα
• Έναρξη χρήσης—για ∆ιευθυντές, στη σελίδα 6-3

• Αναχαίτιση, εκτροπή και µεταβίβαση κλήσεων, στη σελίδα 6-10

• Χρήση φιλτραρίσµατος κλήσεων, στη σελίδα 6-14

• Χρήση της δυνατότητας ενδοσυνεννόησης για να συνοµιλήσετε µε ένα 
βοηθό, στη σελίδα 6-17

• Σίγαση του κωδωνισµού του τηλεφώνου σας, στη σελίδα 6-18

Χρήση φιλτραρίσµατος κλήσεων
Για διευθυντές
Το φιλτράρισµα κλήσεων ανακατευθύνει επιλεκτικά τις εισερχόµενες κλήσεις 
σας στο βοηθό σας, µε βάση τον αριθµό καλούντος και τις ακόλουθες 
διαµορφώσεις και ρυθµίσεις:

• Λειτουργία φίλτρου

• Λίστες φίλτρων

• Ενεργός/ανενεργός κατάσταση φίλτρου

Στον Πίνακας 6-4 παρέχονται λεπτοµέρειες για κάθε µια από αυτές τις ρυθµίσεις 
φίλτρων.

Σηµείωση Οι προεπιλεγµένες ρυθµίσεις είναι τέτοιες ώστε το φιλτράρισµα συµπερίληψης 
κλήσεων να είναι ενεργό και οι λίστες φίλτρων να είναι κενές, εποµένως όλες οι 
εισερχόµενες κλήσεις σας ανακατευθύνονται στο βοηθό σας. Για την προσαρµογή 
του φιλτραρίσµατος, ανατρέξτε στο "∆ηµιουργία λιστών φίλτρων για ένα 
διευθυντή" στη σελίδα 7-6.

Προκειµένου να µπορεί ο βοηθός σας να χειρίζεται τις κλήσεις σας, θα πρέπει η 
δυνατότητα φιλτραρίσµατος κλήσεων να είναι ενεργός. Εάν έχετε ενεργοποιήσει 
τόσο τη δυνατότητα φιλτραρίσµατος κλήσεων όσο και τη δυνατότητα εκτροπής 
όλων, το Cisco Unified CallManager Assistant εφαρµόζει το φιλτράρισµα κλήσεων 
πρώτα στις εισερχόµενες κλήσεις. Το φιλτράρισµα κλήσεων προωθεί την κλήση σε 
εσάς ή στο βοηθό σας (ανάλογα µε τις ρυθµίσεις του φίλτρου). Στη συνέχεια, το 
Cisco Unified CallManager Assistant εφαρµόζει την εκτροπή όλων στις κλήσεις τις 
οποίες δέχεστε µετά το φιλτράρισµα. Η δυνατότητα εκτροπής όλων ανακατευθύνει 
αυτές τις κλήσεις στον προορισµό εκτροπής όλων.
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Κεφάλαιο 6      ∆ιευθυντές—Χρήση του Cisco Unified CallManager Assistant σε γραµµή µεσολάβησης
Χρήση φιλτραρίσµατος κλήσεων
Για παράδειγµα, µπορείτε να ρυθµίσετε ένα φίλτρο συµπερίληψης για να 
λαµβάνετε µόνο κλήσεις από τα µέλη της οικογένειάς σας. Όλες οι άλλες κλήσεις 
θα διεκπεραιώνονται από το βοηθό σας. Εάν σκοπεύετε να λείψετε από το 
γραφείο σας, µπορείτε να ορίσετε ως προορισµό για την εκτροπή όλων των 
κλήσεων τον αριθµό του κινητού σας τηλεφώνου, να ενεργοποιήσετε τη 
δυνατότητα εκτροπής όλων και να λαµβάνετε τις κλήσεις από τα µέλη της 
οικογένειάς σας στο κινητό σας τηλέφωνο. Ο βοηθός σας θα εξακολουθεί να 
λαµβάνει όλες τις άλλες κλήσεις.

Σηµείωση Όταν διαµορφώσετε τη δυνατότητα προώθησης όλων των κλήσεων στο τηλέφωνό 
σας, όλες οι εισερχόµενες κλήσεις θα προωθούνται στον αριθµό προώθησης 
κλήσεων που έχετε επιλέξει. Οι κλήσεις σας δεν θα φιλτράρονται από το βοηθό 
σας και δεν θα εκτρέπονται στον προορισµό εκτροπής. 

Πίνακας 6-4 Ρυθµίσεις φιλτραρίσµατος κλήσεων

Ρύθµιση Σκοπός Πού θα την βρείτε Σηµειώσεις
Λειτουργία 
φίλτρου

Χρησιµοποιήστε τη ρύθµιση λειτουργίας 
φίλτρου για εναλλαγή µεταξύ των λιστών 
φίλτρων συµπερίληψης και αποκλεισµού.

Φιλτράρισµα συµπερίληψης—Στη 
λειτουργία αυτή, το Cisco Unified 
CallManager Assistant αποστέλλει τις 
εισερχόµενες κλήσεις που συµπίπτουν 
µε τους αριθµούς της λίστας φίλτρων 
συµπερίληψης σε εσάς. Οι υπόλοιπες 
κλήσεις ανακατευθύνονται στο βοηθό σας.

Φιλτράρισµα αποκλεισµού—Στη λειτουργία 
αυτή, το Cisco Unified CallManager 
Assistant ανακατευθύνει τις εισερχόµενες 
κλήσεις που συµπίπτουν µε τους αριθµούς 
της λίστας φίλτρων αποκλεισµού σας στο 
βοηθό σας. Οι υπόλοιπες κλήσεις 
αποστέλλονται σε εσάς. 

Ενεργοποιήστε τις 
λίστες φίλτρου 
συµπερίληψης ή 
αποκλεισµού από το 
µενού κατάστασης 
διευθυντή στην 
οθόνη LCD του 
τηλεφώνου σας.

Από προεπιλογή, 
είναι ενεργό 
το φίλτρο 
συµπερίληψης.

Οι βοηθοί µπορούν 
να ελέγχουν για 
λογαριασµό σας 
τη λειτουργία 
φίλτρου από 
την εφαρµογή 
Assistant Console.
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Κεφάλαιο 6      ∆ιευθυντές—Χρήση του Cisco Unified CallManager Assistant σε γραµµή µεσολάβησης
Χρήση φιλτραρίσµατος κλήσεων
Συµβουλή
• Το εικονίδιο κύκλου στο µενού "Κατάσταση διευθυντή" υποδηλώνει κατά 

πόσο η δυνατότητα φιλτραρίσµατος κλήσεων είναι ενεργός ή ανενεργός. 
Ένας κύκλος µε πλέγµα στο εσωτερικό του υποδηλώνει ότι το φιλτράρισµα 
είναι ενεργό. Ένας κενός κύκλος υποδηλώνει ότι το φιλτράρισµα είναι 
ανενεργό. 

Λίστες 
φίλτρων

Οι λίστες φίλτρων αποτελούνται από έναν ή 
περισσότερους αριθµούς τηλεφώνου (µέρος 
αυτών ή ολόκληροι). Όταν λαµβάνετε µια 
νέα κλήση και το φιλτράρισµα είναι ενεργό, 
το Cisco Unified CallManager Assistant 
συγκρίνει τον αριθµό καλούντος µε τους 
αριθµούς στην ενεργό λίστα σας. Αναλόγως 
εάν οι αριθµοί συµπίπτουν και ποιο φίλτρο 
είναι ενεργό (συµπερίληψης ή 
αποκλεισµού), το Cisco Unified 
CallManager Assistant δροµολογεί την 
κλήση σε εσάς ή στο βοηθό σας.

∆ηµιουργήστε 
λίστες φίλτρων 
από το παράθυρο 
"∆ιαµόρφωση 
διευθυντή". Επιλέξτε 
την καρτέλα φίλτρου 
συµπερίληψης ή 
αποκλεισµού.

Ο βοηθός σας 
µπορεί να ορίσει 
λίστες φίλτρων 
για εσάς. Από 
προεπιλογή, οι 
λίστες φίλτρων 
είναι κενές.

Ενεργός/αν
ενεργός 
κατάσταση 
φίλτρου

Η ρύθµιση ενεργού/ανενεργού κατάστασης 
φίλτρου ενεργοποιεί ή απενεργοποιεί το 
φιλτράρισµα κλήσεων.

Όταν η δυνατότητα είναι ενεργός, όλες οι 
εισερχόµενες κλήσεις σας αναχαιτίζονται 
και επαναπροωθούνται σύµφωνα µε τις 
ρυθµίσεις φίλτρων.

Ενεργοποιήστε ή 
απενεργοποιήστε το 
φιλτράρισµα από το 
µενού κατάστασης 
διευθυντή στην οθόνη 
LCD του τηλεφώνου 
σας. Πατήστε το 
κουµπί Υπηρεσίες και 
επιλέξτε την υπηρεσία 
Assistant Service και 
στη συνέχεια επιλέξτε 
Φίλτρο.

Από προεπιλογή 
το φίλτρο είναι 
ενεργό.

Πίνακας 6-4 Ρυθµίσεις φιλτραρίσµατος κλήσεων (συνέχεια)

Ρύθµιση Σκοπός Πού θα την βρείτε Σηµειώσεις
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Κεφάλαιο 6      ∆ιευθυντές—Χρήση του Cisco Unified CallManager Assistant σε γραµµή µεσολάβησης
Χρήση της δυνατότητας ενδοσυνεννόησης για να συνοµιλήσετε µε ένα βοηθό
Σχετικά θέµατα
• Έναρξη χρήσης—για ∆ιευθυντές, στη σελίδα 6-3

• Αναχαίτιση, εκτροπή και µεταβίβαση κλήσεων, στη σελίδα 6-10

• Χρήση της δυνατότητας ενδοσυνεννόησης για να συνοµιλήσετε µε ένα 
βοηθό, στη σελίδα 6-17

• ∆ηµιουργία λιστών φίλτρων για ένα διευθυντή, στη σελίδα 7-6

Χρήση της δυνατότητας ενδοσυνεννόησης 
για να συνοµιλήσετε µε ένα βοηθό

Για διευθυντές
Η δυνατότητα ενδοσυνεννόησης, η οποία είναι προαιρετική, σας επιτρέπει να 
µιλήσετε στο βοηθό σας σε µια γραµµή ενδοσυνεννόησης. Η δυνατότητα αυτή 
διαµορφώνεται από το διαχειριστή του συστήµατός σας. Εάν θέλετε να έχετε 
αυτήν τη δυνατότητα απευθυνθείτε στο διαχειριστή του συστήµατός σας.

Για να πραγµατοποιήσετε µια κλήση ενδοσυνεννόησης στο τηλέφωνό σας 
Cisco Unified IP, πατήστε το κουµπί µνήµης ενδοσυνεννόησης που 
αντιστοιχεί στο βοηθό σας.

Εάν ο βοηθός σας δεν είναι απασχοληµένος σε µια άλλη κλήση, όταν 
πραγµατοποιείτε µια κλήση ενδοσυνεννόησης, τόσο το δικό σας σύστηµα 
ανοικτής ακρόασης όσο και αυτό του βοηθού σας ανοίγουν ταυτόχρονα. Στη 
συνέχεια, µπορείτε να συνοµιλήσετε µέσω του συστήµατος ανοικτής ακρόασης, 
των ακουστικών-µικροφώνου ή του ακουστικού του τηλεφώνου. Το ίδιο ισχύει 
και όταν ο βοηθός σας πραγµατοποιεί µια κλήση ενδοσυνεννόησης προς εσάς.

Εάν ο βοηθός σας είναι απασχοληµένος σε µια άλλη κλήση, όταν πραγµατοποιείτε 
µια κλήση ενδοσυνεννόησης, η κλήση ενδοσυνεννόησης κουδουνίζει στο τηλέφωνο 
του βοηθού και πρέπει να απαντηθεί µε µη αυτόµατο τρόπο. Το ίδιο ισχύει εάν ο 
βοηθός σας πραγµατοποιήσει µια κλήση ενδοσυνεννόησης προς εσάς ενώ είστε 
απασχοληµένοι σε µια άλλη κλήση.

Για να τερµατίσετε την κλήση ενδοσυνεννόησης, κατεβάστε το ακουστικό του 
τηλεφώνου (ή πατήστε το κουµπί µεγαφώνου ή ακουστικών-µικροφώνου).
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Κεφάλαιο 6      ∆ιευθυντές—Χρήση του Cisco Unified CallManager Assistant σε γραµµή µεσολάβησης
Σίγαση του κωδωνισµού του τηλεφώνου σας
Σχετικά θέµατα
• Έναρξη χρήσης—για ∆ιευθυντές, στη σελίδα 6-3

• Αναχαίτιση, εκτροπή και µεταβίβαση κλήσεων, στη σελίδα 6-10

• Χρήση φιλτραρίσµατος κλήσεων, στη σελίδα 6-14

• Σίγαση του κωδωνισµού του τηλεφώνου σας, στη σελίδα 6-18

Σίγαση του κωδωνισµού του τηλεφώνου σας
Για διευθυντές
Προκειµένου να σιγάσετε τον κωδωνισµό στο τηλέφωνό σας, πατήστε το 
προγραµµατιζόµενο πλήκτρο DND για να ενεργοποιήσετε ή να απενεργο-
ποιήσετε τη δυνατότητα "Μην ενοχλείτε". Όταν είναι ενεργός αυτή η 
δυνατότητα, απενεργοποιείται ο κωδωνισµός του τηλεφώνου Cisco Unified IP. 
Η δυνατότητα "DND" απενεργοποιεί τον κωδωνισµό για όλες τις γραµµές 
του τηλεφώνου, συµπεριλαµβανόµενων των γραµµών ενδοσυνεννόησης. 
Η δυνατότητα αυτή αναπαρίσταται µε ένα κουδουνάκι στο µενού κατάστασης 
διευθυντή στην οθόνη LCD του τηλεφώνου Cisco Unified IP Phone. Η δια-
γραµµένη καµπάνα υποδηλώνει ότι η δυνατότητα είναι ενεργοποιηµένη και ότι 
ο κωδωνισµός έχει απενεργοποιηθεί στο τηλέφωνό σας. Το τηλέφωνο του 
βοηθού σας θα εξακολουθεί να κουδουνίζει. Η καµπάνα δηλώνει ότι η 
δυνατότητα είναι απενεργοποιηµένη και ο κωδωνισµό ενεργός.

Η προεπιλεγµένη ρύθµιση είναι ανενεργός. 

Συµβουλή
• Η δυνατότητα αυτή δεν επηρεάζει το φιλτράρισµα κλήσεων.

Σχετικά θέµατα
• Έναρξη χρήσης—για ∆ιευθυντές, στη σελίδα 6-3

• Αναχαίτιση, εκτροπή και µεταβίβαση κλήσεων, στη σελίδα 6-10

• Χρήση φιλτραρίσµατος κλήσεων, στη σελίδα 6-14

• Χρήση της δυνατότητας ενδοσυνεννόησης για να συνοµιλήσετε µε ένα 
βοηθό, στη σελίδα 6-17
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Εγχειρίδιο χρήσης του Cis
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Κ Ε Φ Α Λ Α Ι Ο  7

∆ιαµόρφωση των 
δυνατοτήτων διευθυντή

Τόσο οι διευθυντές όσο και οι βοηθοί µπορούν να τροποποιούν τις προτιµήσεις 
διευθυντή από το παράθυρο "∆ιαµόρφωση διευθυντή". Οι διευθυντές µπορούν να 
αποκτούν πρόσβαση σε αυτό το παράθυρο από µια τοποθεσία Web, ενώ οι βοηθοί 
από την εφαρµογή Assistant Console. 

Ο διαχειριστής του συστήµατός σας έχει διαµορφώσει την εφαρµογή Cisco 
Unified CallManager Assistant ώστε να χρησιµοποιείται είτε η λειτουργία 
κοινόχρηστης γραµµής είτε η λειτουργία γραµµής µεσολάβησης. Εάν ο 
διαχειριστής του συστήµατός σας έχει διαµορφώσει την εφαρµογή Cisco 
Unified CallManager Assistant ώστε να χρησιµοποιείται η λειτουργία γραµµής 
µεσολάβησης, θα µπορείτε να αντιστοιχίσετε έναν προεπιλεγµένο βοηθό, να 
διαµορφώσετε έναν προορισµό εκτροπής και να δηµιουργήσετε λίστες φίλτρων. 
Εάν στην εφαρµογή Cisco Unified CallManager Assistant έχει επιλεγεί η 
λειτουργία κοινόχρηστης γραµµής, θα µπορείτε να διαµορφώσετε µόνο τον 
προορισµό εκτροπής. Σε λειτουργία κοινόχρηστης γραµµής, δεν θα µπορείτε να 
αντιστοιχίσετε έναν προεπιλεγµένο βοηθό ούτε να διαµορφώσετε φίλτρα ώστε 
να µπορείτε να φιλτράρετε τις κλήσεις που απευθύνονται σε έναν βοηθό. 

Οι αρχικές προεπιλεγµένες ρυθµίσεις δίνουν τη δυνατότητα στους διευθυντές να 
χρησιµοποιούν το Cisco Unified CallManager Assistant χωρίς να διαµορφώνουν 
πρώτα τις προτιµήσεις.
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Κεφάλαιο 7      ∆ιαµόρφωση των δυνατοτήτων διευθυντή
Πρόσβαση στη διαµόρφωση διευθυντή
Για περισσότερες πληροφορίες, ανατρέξτε στα ακόλουθα θέµατα:

• Περιγραφή της λειτουργίας κοινόχρηστης γραµµής και της λειτουργίας 
γραµµής µεσολάβησης, στη σελίδα 1-2

• Πρόσβαση στη διαµόρφωση διευθυντή, στη σελίδα 7-2

• Εκχώρηση ενός προεπιλεγµένου βοηθού σε ένα διευθυντή, στη σελίδα 7-4

• ∆ιαµόρφωση του προορισµού εκτροπής για ένα διευθυντή, στη σελίδα 7-5

• ∆ηµιουργία λιστών φίλτρων για ένα διευθυντή, στη σελίδα 7-6

Πρόσβαση στη διαµόρφωση διευθυντή
Ανατρέξτε σε ένα από τα ακόλουθα θέµατα:

• Για διευθυντές—Πρόσβαση στη διαµόρφωση διευθυντή, στη σελίδα 7-2

• Για βοηθούς—Πρόσβαση στη διαµόρφωση διευθυντή, στη σελίδα 7-3

Για διευθυντές—Πρόσβαση στη διαµόρφωση διευθυντή
Οι διευθυντές έχουν πρόσβαση στη σελίδα διαµόρφωσης διευθυντή µέσω 
µιας τοποθεσίας Web. Μπορείτε να µάθετε το URL από το διαχειριστή του 
συστήµατός σας. 

∆ιαδικασία

Βήµα 1 Σε έναν υπολογιστή µε Microsoft Windows 2000, ανοίξτε το πρόγραµµα 
ανάγνωσης ιστοσελίδων Microsoft Internet Explorer (Microsoft IE).

Το πρόγραµµα ανάγνωσης ιστοσελίδων πρέπει να είναι έκδοσης 5.5 ή νεότερης.

Βήµα 2 Ανοίξτε το URL που σας έδωσε ο διαχειριστής του συστήµατός σας. Το URL θα 
πρέπει να έχει την εξής µορφή: http://<ip-address>/ma/desktop/maLogin.jsp

Ένα αναδυόµενο παράθυρο σας ρωτά εάν θέλετε να εγκαταστήσετε το λογισµικό 
Cisco Unified CallManager Assistant.
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Κεφάλαιο 7      ∆ιαµόρφωση των δυνατοτήτων διευθυντή
Πρόσβαση στη διαµόρφωση διευθυντή
Βήµα 3 Κάντε κλικ στο πλαίσιο ελέγχου για να δηλώσετε ότι συµφωνείτε µε τα εξής: 
"Always trust content from Cisco Systems Inc." (Περιεχόµενο που προέρχεται 
από τη Cisco Systems Inc. είναι πάντα αξιόπιστο). Στη συνέχεια, κάντε κλικ στο 
κουµπί Ναι.

Εµφανίζεται η σελίδα έναρξης σύνδεσης.

Βήµα 4 Εισαγάγετε το όνοµα χρήστη και τον κωδικό πρόσβασης (όπως σας παρέχονται 
από το διαχειριστή του συστήµατός σας) και κάντε κλικ στο κουµπί 
Εισαγ.στοιχείων.

Εµφανίζεται το παράθυρο "∆ιαµόρφωση διευθυντή". 

Βήµα 5 Όταν είστε έτοιµοι να τερµατίσετε τη σύνδεση, κλείστε το παράθυρο του 
προγράµµατος ανάγνωσης ιστοσελίδων. Εάν χρειάζεται, επαναλάβετε το Βήµα 3.

Σχετικά θέµατα
• Εκχώρηση ενός προεπιλεγµένου βοηθού σε ένα διευθυντή, στη σελίδα 7-4

• ∆ιαµόρφωση του προορισµού εκτροπής για ένα διευθυντή, στη σελίδα 7-5

• ∆ηµιουργία λιστών φίλτρων για ένα διευθυντή, στη σελίδα 7-6

Για βοηθούς—Πρόσβαση στη διαµόρφωση διευθυντή
Οι βοηθοί µπορούν να αποκτούν πρόσβαση στο παράθυρο "∆ιαµόρφωση 
διευθυντή" από την εφαρµογή Assistant Console. 

Για να αποκτήσετε πρόσβαση στο παράθυρο για ένα συγκεκριµένο διευθυντή, κάντε 
κλικ µε το δεξί κουµπί του ποντικιού σε οποιοδήποτε σηµείο της γραµµής αυτού του 
διευθυντή στον πίνακα "Οι διευθυντές µου" της εφαρµογής Assistant Console. Στη 
συνέχεια, επιλέξτε την εντολή ∆ιαµόρφωση από το αναδυόµενο µενού.

Για να αποκτήσετε πρόσβαση στο παράθυρο για όλους τους διευθυντές σας, 
επιλέξτε ∆ιευθυντής > ∆ιαµόρφωση από τη γραµµή µενού. Εάν χρειάζεται, 
επιλέξτε το διευθυντή του οποίου θέλετε να διαµορφώσετε τις δυνατότητες 
από την αναπτυσσόµενη λίστα "∆ιευθυντής".

Σχετικά θέµατα
• Εκχώρηση ενός προεπιλεγµένου βοηθού σε ένα διευθυντή, στη σελίδα 7-4

• ∆ιαµόρφωση του προορισµού εκτροπής για ένα διευθυντή, στη σελίδα 7-5

• ∆ηµιουργία λιστών φίλτρων για ένα διευθυντή, στη σελίδα 7-6
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Κεφάλαιο 7      ∆ιαµόρφωση των δυνατοτήτων διευθυντή
Εκχώρηση ενός προεπιλεγµένου βοηθού σε ένα διευθυντή
Εκχώρηση ενός προεπιλεγµένου βοηθού σε 
ένα διευθυντή

Μπορείτε να προσδιορίσετε έναν από τους διαµορφωµένους βοηθούς ενός 
διευθυντή ως προεπιλεγµένο βοηθό.

Όποτε είναι δυνατό, το Cisco Unified CallManager Assistant εκχωρεί τον 
προεπιλεγµένο βοηθό ως ενεργό βοηθό του διευθυντή. Εάν ο προεπιλεγµένος 
βοηθός δεν είναι συνδεδεµένος, το Cisco Unified CallManager Assistant εκχωρεί 
έναν άλλο βοηθό (εάν είναι κάποιος διαθέσιµος) ως ενεργό βοηθό. Αφού 
συνδεθεί ο προεπιλεγµένος βοηθός, το Cisco Unified CallManager Assistant 
αλλάζει βοηθούς, ώστε να γίνει ενεργός ο προεπιλεγµένος βοηθός και να 
ξεκινήσει το χειρισµό των κλήσεων.

∆ιαδικασία

Βήµα 1 Από το παράθυρο "∆ιαµόρφωση διευθυντή", κάντε κλικ στην καρτέλα 
Προεπιλεγµένος βοηθός (εάν είναι απαραίτητο) για να εµφανίσετε το 
παράθυρο "Επιλογή προεπιλεγµένου βοηθού".

Βήµα 2 Επιλέξτε τον κατάλληλο βοηθό από το αναπτυσσόµενο µενού βοηθών.

Βήµα 3 Αποθηκεύστε τις αλλαγές σας.

Σχετικά θέµατα
• Πρόσβαση στη διαµόρφωση διευθυντή, στη σελίδα 7-2

• ∆ιαµόρφωση του προορισµού εκτροπής για ένα διευθυντή, στη σελίδα 7-5

• ∆ηµιουργία λιστών φίλτρων για ένα διευθυντή, στη σελίδα 7-6
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Κεφάλαιο 7      ∆ιαµόρφωση των δυνατοτήτων διευθυντή
∆ιαµόρφωση του προορισµού εκτροπής για ένα διευθυντή
∆ιαµόρφωση του προορισµού εκτροπής 
για ένα διευθυντή

Οι διευθυντές που χρησιµοποιούν τη λειτουργία γραµµής µεσολάβησης στην 
εφαρµογή Cisco Unified CallManager Assistant µπορούν να χρησιµοποιούν τις 
δυνατότητες εκτροπής όλων (ΕκτΌλων) και άµεσης εκτροπής (Άµ.Eκτρ) για να 
προωθούν τις κλήσεις στο βοηθό ή σε έναν άλλον αριθµό τηλεφώνου (αναφέρεται 
ως προορισµός). Οι δυνατότητες άµεσης εκτροπής και εκτροπής όλων έχουν τον 
ίδιο προορισµό εκτροπής. 

Οι διευθυντές που χρησιµοποιούν τη λειτουργία κοινόχρηστης γραµµής στην 
εφαρµογή Cisco Unified CallManager Assistant µπορούν να ορίσουν έναν 
προορισµό εκτροπής και να προωθούν τις εισερχόµενες κλήσεις χρησιµοποιώντας 
το προγραµµατιζόµενο πλήκτρο Άµ.Eκτρ. Όταν συνδέεστε, εµφανίζεται αυτόµατα 
η οθόνη εκτροπής.

Από προεπιλογή, ο προορισµός εκτροπής ταυτίζεται µε τον ενεργό βοηθό του 
διευθυντή. Οι διευθυντές και οι βοηθοί µπορούν να χρησιµοποιούν την παρακάτω 
διαδικασία για να αλλάζουν αυτόν τον προορισµό.

∆ιαδικασία

Βήµα 1 Από το παράθυρο "∆ιαµόρφωση διευθυντή", κάντε κλικ στην καρτέλα Εκτροπή 
για να εµφανίσετε το παράθυρο "∆ιαµόρφωση εκτροπής".

Βήµα 2 (Μόνο σε λειτουργία γραµµής µεσολάβησης) Επιλέξτε Αριθµός καταλόγου ή 
Βοηθός.

Βήµα 3 Εάν επιλέξατε την εντολή "Αριθµός καταλόγου", εισαγάγετε έναν έγκυρο αριθµό 
τηλεφώνου. Εισαγάγετε τον αριθµό ακριβώς όπως θα τον καλούσατε από το 
τηλέφωνο του γραφείου σας.

Βήµα 4 Αποθηκεύστε τις αλλαγές σας.

Σχετικά θέµατα
• Αναχαίτιση, εκτροπή και µεταβίβαση κλήσεων, στη σελίδα 6-10

• Πρόσβαση στη διαµόρφωση διευθυντή, στη σελίδα 7-2

• Εκχώρηση ενός προεπιλεγµένου βοηθού σε ένα διευθυντή, στη σελίδα 7-4

• ∆ηµιουργία λιστών φίλτρων για ένα διευθυντή, στη σελίδα 7-6
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Κεφάλαιο 7      ∆ιαµόρφωση των δυνατοτήτων διευθυντή
∆ηµιουργία λιστών φίλτρων για ένα διευθυντή
∆ηµιουργία λιστών φίλτρων για ένα διευθυντή
Οι λίστες φίλτρων δίνουν τη δυνατότητα στους διευθυντές ή τους βοηθούς να 
προσαρµόζουν τη δυνατότητα φιλτραρίσµατος κλήσεων του διευθυντή. 

Από προεπιλογή, οι λίστες φίλτρων είναι κενές. Προσθέστε αριθµούς σε µια 
λίστα φίλτρων για να την προσαρµόσετε. Επιλέξτε µια λειτουργία φίλτρου για 
εναλλαγή µεταξύ των λιστών φίλτρων συµπερίληψης ή αποκλεισµού: 

• Συµπερίληψη—Οι κλήσεις που ταιριάζουν µε τους αριθµούς που 
συµπεριλαµβάνονται στη λίστα φίλτρου συµπερίληψης αποστέλλονται 
στον  διευθυντή, ενώ οι υπόλοιπες εκτρέπονται στον ενεργό βοηθό.

• Αποκλεισµός—Οι κλήσεις που ταιριάζουν µε τους αριθµούς που 
συµπεριλαµβάνονται στη λίστα αποκλεισµού εκτρέπονται στον βοηθό, 
ενώ οι υπόλοιπες αποστέλλονται στο διευθυντή.

Το Cisco Unified CallManager Assistant συγκρίνει τον αριθµό καλούντος της 
εισερχόµενης κλήσης µε τον αριθµό ή τους αριθµούς τηλεφώνου που 
συµπεριλαµβάνονται στην ενεργό λίστα φίλτρων. 

Για παράδειγµα, εάν επιλέξετε να προσθέσετε τον αριθµό τηλεφώνου 54321 
στη λίστα φίλτρων συµπερίληψης ενός διευθυντή, όλες οι εισερχόµενες 
κλήσεις που πραγµατοποιούνται στο τηλέφωνο του διευθυντή από τον αριθµό 
54321 δροµολογούνται στο διευθυντή (όχι στο βοηθό), εάν είναι ενεργό το 
φιλτράρισµα συµπερίληψης.

Ή, εάν προσθέσετε τον αριθµό 54xxx στη λίστα φίλτρων αποκλεισµού ενός 
διευθυντή, όλες οι εισερχόµενες κλήσεις που πραγµατοποιούνται από µια γραµµή 
τηλεφώνου µε πενταψήφιο αριθµό που ξεκινά µε 54, δροµολογούνται στο βοηθό 
(και όχι στο διευθυντή), εάν είναι ενεργό το φίλτρο αποκλεισµού.

Σηµείωση Ανά πάσα στιγµή, µόνο µια λειτουργία φίλτρου (συµπερίληψης ή αποκλεισµού) 
µπορεί να είναι ενεργός. Οι διευθυντές µπορούν να αλλάζουν µεταξύ των 
λειτουργιών φίλτρων από το µενού του Cisco Unified CallManager Assistant στα 
τηλέφωνά τους. Οι βοηθοί µπορούν να αλλάζουν µεταξύ των λειτουργιών 
φίλτρων για ένα διευθυντή από την εφαρµογή Assistant Console.
7-6
Εγχειρίδιο χρήσης του Cisco Unified CallManager Assistant

OL-10150-01



 

Κεφάλαιο 7      ∆ιαµόρφωση των δυνατοτήτων διευθυντή
∆ηµιουργία λιστών φίλτρων για ένα διευθυντή
Οι λίστες φίλτρων µπορούν να περιλαµβάνουν τους ακόλουθους χαρακτήρες 
µπαλαντέρ: 

• x—Χρησιµοποιήστε το x για να αντικαταστήσετε ένα µεµονωµένο ψηφίο, σε 
οποιοδήποτε σηµείο του φίλτρου. Για παράδειγµα, το "123x5" 
αντιπροσωπεύει τους πενταψήφιους αριθµούς, των οποίων το τέταρτο ψηφίο 
είναι 0 – 9. Μπορείτε να χρησιµοποιείτε είτε κεφαλαίο ή πεζό χαρακτήρα "x".

• *—Χρησιµοποιήστε το * για να αντικαταστήσετε πολλά ψηφία, στην αρχή 
ή στο τέλος του φίλτρου. Για παράδειγµα, το "5*" αντιπροσωπεύει τους 
αριθµούς τηλεφώνου οποιουδήποτε µήκους που ξεκινούν µε 5.

Εκτός των χαρακτήρων µπαλαντέρ, οι λίστες φίλτρων µπορούν να περιέχουν 
παύλες (-), τελείες (.) και κενά διαστήµατα.

Συµβουλή Οι λίστες φίλτρων µπορούν να είναι κενές. Από προεπιλογή, το φίλτρο είναι 
ενεργό και η λίστα φίλτρων συµπερίληψης είναι κενή. Αυτό σηµαίνει ότι όλες 
οι εισερχόµενες κλήσεις ενός διευθυντή εκτρέπονται στο βοηθό.

∆ιευθυντές—Ενεργοποιήστε τις λίστες φίλτρων σας από το τηλέφωνό σας. Για 
να το κάνετε αυτό, ανοίξτε το µενού Cisco Unified CallManager Assistant στο 
τηλέφωνό σας. Πατήστε 1 για να ενεργοποιήσετε ή να απενεργοποιήσετε τη 
δυνατότητα φίλτρων. Πατήστε 2 για να αλλάξετε τις λειτουργίες φίλτρων 
συµπερίληψης και αποκλεισµού.

Οι διευθυντές και οι βοηθοί µπορούν να χρησιµοποιούν την ακόλουθη διαδικασία 
για να δηµιουργούν λίστες φίλτρων.

∆ιαδικασία

Βήµα 1 Από το παράθυρο "∆ιαµόρφωση διευθυντή", κάντε κλικ στην καρτέλα 
Συµπερίληψη ή Αποκλεισµός για να εµφανίσετε το κατάλληλο παράθυρο 
διαµόρφωσης.

Βήµα 2 Εισαγάγετε ολόκληρο τον αριθµό τηλεφώνου ή µέρος αυτού στο πεδίο Φίλτρο. 

Εάν χρειάζεστε βοήθεια, κάντε κλικ στη σύνδεση Περισσότερα στοιχεία για να 
δείτε παραδείγµατα φίλτρων.
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Κεφάλαιο 7      ∆ιαµόρφωση των δυνατοτήτων διευθυντή
∆ηµιουργία λιστών φίλτρων για ένα διευθυντή
Βήµα 3 Μπορείτε να προσθέσετε, να αντικαταστήσετε ή να διαγράψετε φίλτρα: 

• Για να προσθέσετε ένα νέο φίλτρο, εισαγάγετε ένα φίλτρο στο πεδίο 
"Φίλτρο" και κάντε κλικ στο κουµπί Προσθήκη.

Το νέο φίλτρο εµφανίζεται στη λίστα φίλτρων. 

• Για να αντικαταστήσετε ένα υπάρχον φίλτρο µε ένα νέο, επιλέξτε το υπάρχον 
φίλτρο που θέλετε να τροποποιήσετε στη λίστα φίλτρων. Αλλάξτε 
κατάλληλα το φίλτρο στο πεδίο "Φίλτρο" και κάντε κλικ στο κουµπί 
Αντικατάσταση.

Το τροποποιηµένο φίλτρο εµφανίζεται στη λίστα φίλτρων. 

• Για να διαγράψετε ένα φίλτρο, επιλέξτε το φίλτρο από τη λίστα φίλτρων 
και κάντε κλικ στο κουµπί ∆ιαγραφή.

Το διαγεγραµµένο φίλτρο καταργείται από τη λίστα φίλτρων. 

Βήµα 4 Αποθηκεύστε τις αλλαγές σας.

Συµβουλές
• Εάν έχετε ενεργοποιήσει τόσο τη δυνατότητα φιλτραρίσµατος κλήσεων όσο 

και τη δυνατότητα εκτροπής όλων, το Cisco Unified CallManager Assistant 
εφαρµόζει το φιλτράρισµα κλήσεων πρώτα στις εισερχόµενες κλήσεις. Το 
φιλτράρισµα κλήσεων προωθεί την κλήση σε εσάς ή στο βοηθό σας (ανάλογα 
µε τις ρυθµίσεις του φίλτρου). Στη συνέχεια, το Cisco Unified CallManager 
Assistant εφαρµόζει την εκτροπή όλων στις κλήσεις τις οποίες δέχεστε µετά 
το φιλτράρισµα. Η δυνατότητα εκτροπής όλων ανακατευθύνει αυτές τις 
κλήσεις στον προορισµό εκτροπής όλων.

• Το εικονίδιο κύκλου στο παράθυρο κατάστασης του Cisco Unified CallManager 
Assistant υποδηλώνει κατά πόσο η δυνατότητα φιλτραρίσµατος κλήσεων είναι 
ενεργός ή ανενεργός. Ένας κύκλος µε πλέγµα στο εσωτερικό του υποδηλώνει ότι 
το φιλτράρισµα είναι ενεργό. Ένας κενός κύκλος υποδηλώνει ότι το φιλτράρισµα 
είναι ανενεργό. 

Σχετικά θέµατα
• Χρήση φιλτραρίσµατος κλήσεων, στη σελίδα 6-14

• Πρόσβαση στη διαµόρφωση διευθυντή, στη σελίδα 7-2

• Εκχώρηση ενός προεπιλεγµένου βοηθού σε ένα διευθυντή, στη σελίδα 7-4

• ∆ιαµόρφωση του προορισµού εκτροπής για ένα διευθυντή, στη σελίδα 7-5
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πλήκτρου "Αναχαίτ" µε 6-10

πίνακας "Κατάλογος" 2-17

πίνακας "Οι διευθυντές µου" 2-13

πίνακας "Οι κλήσεις µου" 2-11

πληκτρολόγιο, χειρισµός της κονσόλας µε 2-21
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ποντίκι

χειρισµός της εφαρµογής 
Assistant Console µε 2-21

πραγµατοποίηση µιας κλήσης 3-2

προγραµµατιζόµενα πλήκτρα

βοηθοί 4-2

διευθυντές 5-3, 6-10

προγραµµατιζόµενο πλήκτρο "Άµ.Eκτρ"

βοηθοί 4-2

διευθυντές 5-3, 6-11

προορισµός διευθυντή για 7-5

προγραµµατιζόµενο πλήκτρο "Αναχαίτ", 
διευθυντές 6-10

προγραµµατιζόµενο πλήκτρο "ΕκτΌλων"

προορισµός διευθυντή για 7-5

χρήση 6-12

προγραµµατιζόµενο πλήκτρο "Πρθ.Α/Τ"

βοηθοί 4-2

διευθυντές 5-4, 6-13

προγραµµατιζόµενο πλήκτρο DND 5-5, 6-18

προεπιλεγµένος βοηθός

εκχώρηση 7-4

προορισµός εκτροπής, διαµόρφωση

βοηθοί 3-9

διευθυντές 7-5

προώθηση όλων των κλήσεων 6-12
EYP-4
Εγχειρίδιο χρήσης του Cisco Unified CallMan
Ρ

ρυθµίσεις

διαχείρισης 2-20

Σ

σίγαση τηλεφώνου 5-5, 6-18

σύνδεση, βοηθοί 2-3

συντοµεύσεις πληκτρολογίου 2-24

Τ

τεκµηρίωση

για το τηλέφωνο Cisco Unified IP xi

οργάνωση της ix

τερµατισµός µιας κλήσης 3-3

τερµατισµός σύνδεσης, βοηθοί 2-4

τηλέφωνο Cisco Unified IP

βοηθοί 4-1

γραµµή µεσολάβησης (διευθυντές) 6-1

κοινόχρηστη γραµµή (διευθυντές) 5-1

παράθυρο κατάστασης στο (διευθυντές) 6-5

προγραµµατιζόµενα πλήκτρα στο 
(βοηθοί) 4-1

προγραµµατιζόµενα πλήκτρα στο 
(διευθυντές) 5-3, 6-10
ager Assistant
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Φ

φιλτράρισµα

λίστες για 7-6

περιγραφή 6-14

φιλτράρισµα κλήσεων

λειτουργίες 7-6

λίστες για 7-6

µε εκτροπή όλων 7-8

περιγραφή 6-14

Φίλτρο αποκλεισµού

ορισµός 6-14

Φίλτρο συµπερίληψης

ορισµός 6-14

Χ

χαρακτήρες µπαλαντέρ

σε λίστες φίλτρων 7-6

χειρισµός κλήσεων

από την εφαρµογή Assistant Console 3-1

από το τηλέφωνο βοηθού 4-1

από το τηλέφωνο του διευθυντή 5-3, 6-10

µε τα κουµπιά ελέγχου κλήσεων 2-8
Εγχειρίδιο χρήσης το
OL-10150-01
A

Assistant Console

αναγνώριση τµηµάτων της εφαρµογής 2-6

εκκίνηση 2-3

κουµπιά ελέγχου κλήσεων 2-8

µενού για 2-7

ορισµός 2-1

προσαρµογή της διάταξης 2-19

πρόσβαση χωρίς παροχή βοήθειας 
σε διευθυντές 2-5

σύνδεση σε 2-3

συντοµεύσεις πληκτρολογίου για 2-24

τερµατισµός σύνδεσης µε την εφαρµογή 2-4

χειρισµός κλήσεων από 3-1

χειρισµός µε ποντίκι και πληκτρολόγιο 2-21

χρήση της ενδοσυνεννόησης από 2-23

C

Cisco Unified CallManager Assistant, 
ορισµός 2-1
EYP-5
υ Cisco Unified CallManager Assistant
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