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ILMOITTAMATTA. KAIKKI OPPAAN SISÄLTÄMÄT LAUSUNNOT, TIEDOT JA SUOSITUKSET ON ANNETTU SIINÄ KÄSITYKSESSÄ, 
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RAJOITETTUA TAKUUTA, PYYDÄ KOPIO NIISTÄ CISCO-EDUSTAJALTASI.
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OLETETUT TAKUUT TUOTTEIDEN SOVELTUVUUDESTA KAUPANKÄYNNIN KOHTEIKSI, SOPIVUUDESTA TIETTYYN 
TARKOITUKSEEN JA OIKEUKSIEN LOUKKAAMATTOMUUDESTA TAI TAKUISTA, JOTKA AIHEUTUVAT JÄLLEENMYYNNISTÄ, 
KÄYTÖSTÄ TAI KAUPPATAVASTA.

CISCO JA SEN TOIMITTAJAT EIVÄT MISSÄÄN TAPAUKSESSA OLE VASTUUSSA EPÄSUORISTA, ERITYISISTÄ, 
SEURAAMUKSELLISISTA TAI SATUNNAISISTA VAHINGOISTA, MUKAAN LUKIEN ILMAN RAJOITUSTA LIIKEVOITON MENETYS 
TAI TIETOJEN MENETYS TAI VAHINGOITTUMINEN, JOKA AIHEUTUU TÄMÄN OPPAAN KÄYTÖSTÄ TAI KYVYTTÖMYYDESTÄ 
KÄYTTÄÄ SITÄ, VAIKKA CISCOLLE TAI SEN TOIMITTAJILLE OLISI ILMOITETTU VAHINKOJEN MAHDOLLISUUDESTA.
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Esipuhe

Tässä esipuheessa kuvataan oppaan tarkoitusta, kohderyhmää, järjestystä ja 
merkintätapoja sekä annetaan tietoja asiaan liittyvästä dokumentaatiosta. 
Esipuheessa käsitellään seuraavia aiheita:

• Tarkoitus, sivu vii

• Kohderyhmä, sivu viii

• Järjestys, sivu viii

• Asiaan liittyvä dokumentaatio, sivu ix

• Merkintätavat, sivu x

• Asiaan liittyvä dokumentaatio, sivu ix

Tarkoitus
Cisco CallManager Attendant Console -käyttöopas auttaa välittäjiä seuraavissa 
tehtävissä:

• Cisco CallManager Attendant Console -käyttöliittymään ja ominaisuuksiin 
perehtyminen

• Cisco CallManager Attendant Console -sovelluksen käynnistäminen ja 
sovellukseen kirjautuminen

• Online-tilaan siirtyminen ja välittäjälle ohjattujen puheluiden käsitteleminen
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• Puhelujen soittaminen ja ohjaaminen sekä puheluihin vastaaminen 
Cisco CallManager Attendant Console -sovelluksen avulla

• Lyhytvalintapainikkeiden määrittäminen ja käyttäminen

• Luettelonumeroiden etsiminen, puhelujen ohjaaminen ja linjatilan 
tarkasteleminen luettelon avulla

Kohderyhmä
Tässä oppaassa on tietoja ja ohjeita Cisco CallManager Attendant Console 
-sovelluksen käyttäjille. Järjestelmänvalvoja voi hakea asennus- ja määritystietoja 
tätä versiota vastaavasta Cisco CallManager Attendant Console -sovelluksen 
asennus- ja hallintaoppaasta.

Järjestys
Kohdassa Taulukko 1 on esitetty oppaan pääosat:

Taulukko 1 Oppaan yhteenveto

Luku Kuvaus

Luku 1, ”Näin pääset alkuun” Sisältää yhteenvedon Cisco CallManager Attendant 
Console -sovelluksesta sekä ohjeita ympäristön 
määrittämisestä, välityskonsolin käynnistämisestä, 
kirjautumisesta ja siirtymisestä online-tilaan puheluiden 
käsittelemistä varten.

Luku 2, ”Puhelujen käsitteleminen” Tässä selostetaan, miten puheluita soitetaan ja ohjataan 
sekä miten puheluihin vastataan Puhelujenhallinta- 
painikkeiden, valikkorivin, pikanäppäinten ja hiiren avulla.

Luku 3, ”Valikkorivi” Tässä selostetaan, miten siirrytään online- tai 
offline-tilaan, kirjaudutaan ulos, muokataan 
pikanäppäimiä, muutetaan konsolin tekstin kokoa ja 
värimallia, tehdään puhelujenhallintatehtäviä, käytetään 
Valitse numerot -näppäimistöä ja avataan online-ohje.
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Esipuhe
Asiaan liittyvä dokumentaatio

Asiaan liittyvä dokumentaatio
Lisätietoja asiaan liittyvistä Cisco IP -puhelinsovelluksista ja -tuotteista on 
seuraavissa asiakirjoissa:

• Cisco CallManager Attendant Console Keyboard Shortcuts (vain 
englanninkielinen)

• Cisco IP -puhelinmallit 7960 ja 7940 -käyttöopas

• Cisco IP -puhelin 7960 ja 7940 -sarja lyhyesti

• Cisco IP -puhelimen seinätelineen asentaminen

Luku 4, ”Puhelujenhallinta-ikkuna” Tässä selostetaan, miten puhelujenhallintatehtäviä tehdään 
Puhelujenhallinta-ikkunassa.

Luku 5, ”Lyhytvalinta-ikkuna” Tässä selostetaan, miten lyhytvalintaryhmiä ja -tietueita 
määritetään ja miten puhelujenhallintatehtäviä tehdään 
tietueiden avulla.

Luku 6, ”Luettelo-ikkuna” Tässä selostetaan, miten Cisco CallManager 
-tietokannassa määritettyjä luettelonumeroita etsitään 
luettelon avulla.

Luku 7, ”Parkkipuhelut-ikkuna” Tässä selostetaan, miten puhelu asetetaan parkkiin ja miten 
parkkipuheluun palataan Parkkipuhelut-ikkunassa.

Luku 8, ”Lähetetyt puhelut -ikkuna” Tässä selostetaan, miten puheluihin vastataan Lähetetyt 
puhelut -ikkunassa.

Luku 9, ”Vianmääritys” Tässä selostetaan joitakin yleisiä tapauksia ja annetaan 
niihin selitys tai ratkaisumalli.

Taulukko 1 Oppaan yhteenveto (jatkuu)
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Merkintätavat
Huomautuksissa on käytetty seuraavia merkintätapoja:

Huom. Tarkoittaa, että lukijan tulee huomioida tämä kohta. Huomautukset sisältävät 
hyödyllisiä ohjeita tai viittauksia aineistoon, joka ei ole mukana tässä julkaisussa.

Vihjeissä on käytetty seuraavia merkintätapoja:

Vihje Tarkoittaa, että lukijalle annetaan hyödyllisiä vihjeitä.

Varoituksissa on käytetty seuraavia merkintätapoja:

Varoitus Tarkoittaa, että lukijan tulee olla varovainen. Tässä tilanteessa on mahdollista 
tehdä jotain sellaista, joka voi vahingoittaa laitetta tai tuhota tietoja.

Dokumentaation hankkiminen
Ciscolta voi tilata dokumentaatiota, teknistä tukea ja muita teknisiä resursseja. 
Tässä luvussa kerrotaan, miten Cisco Systemsiltä tilataan tietoja.

Cisco.com
Uusin Cisco-dokumentaatio on Internetissä osoitteessa:

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

Ciscon sivut ovat osoitteessa:

http://www.cisco.com

Ciscon kansainväliset sivut ovat osoitteessa:

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

http://www.cisco.com/univercd/home/home.htm
http://www.cisco.com
http://www.cisco.com/public/countries_languages.shtml
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Esipuhe
Dokumentaation hankkiminen

CD-ROM-dokumentaatio
Ciscon dokumentaatio ja muu ohjekirjallisuus ovat saatavana Ciscon 
CD-ROM-dokumentaatiopaketissa, jonka olet ehkä saanut tuotteen mukana. 
CD-ROM-dokumentaatiota päivitetään säännöllisesti, ja se voi olla painettua 
aineistoa ajankohtaisempi. CD-ROM-pakettia voi tilata yksittäiskappaleena, 
vuositilauksena tai neljännesvuositilauksena.

Rekisteröityneet Cisco.com-sivujen käyttäjät voivat tilata CD-ROM- 
dokumentaation yksittäiskappaleena (tuotenumero DOC-CONDOCCD=) 
Ciscon tilaustyökalulla:

http://www.cisco.com/en/US/partner/ordering/ordering_place_order
_ordering_tool_launch.html

Kaikki käyttäjät voivat tehdä kuukausi- tai neljännesvuositilauksia Internetissä 
tilaussivuilla osoitteessa:

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

Dokumentaation tilaaminen
Dokumentaation tilausohjeita on osoitteessa:

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

Ciscon dokumentaatiota voit tilata seuraavasti:

• Rekisteröityneet Cisco.com-sivujen käyttäjät (Ciscon suorat asiakkaat) 
voivat tilata Cisco-tuotedokumentaatiota verkkotuotteiden markkinapaikasta 
osoitteesta:

http://www.cisco.com/en/US/partner/ordering/index.shtml

• Rekisteröitymättömät Cisco.com-sivujen käyttäjät voivat tilata 
dokumentaatiota paikallisen edustajan kautta soittamalla Cisco Systemsin 
pääkonttoriin (Kalifornia, USA) numeroon +1 408 526-7208. Muualla 
Pohjois-Amerikassa asuvat voivat soittaa numeroon 800 553-NETS (6387). 

http://www.cisco.com/en/US/partner/ordering/ordering_place_order_ordering_tool_launch.html
http://www.cisco.com/go/subscription
http://www.cisco.com/univercd/cc/td/doc/es_inpck/pdi.htm
http://www.cisco.com/en/US/partner/ordering/index.shtml
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Dokumentaatiota koskeva palaute
Voit lähettää kommentteja Cisco.com-sivuille sähköisesti. Valitse Ciscon 
dokumentaatiosivujen yläreunasta Palaute.

Voit lähettää kommenttisi sähköpostitse osoitteeseen bug-doc@cisco.com.

Voit lähettää kommentteja oppaan etukannen takaa mahdollisesti löytyvällä 
vastauskortilla tai kirjeitse seuraavaan osoitteeseen:

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

Otamme mielellämme vastaan kommentteja.

Tekninen tuki
Ciscon teknisenä tukena toimii ennen kaikkea Cisco.com-sivusto, joka sisältää 
Ciscon TAC (Technical Assistance Center) -sivut. Asiakkaat ja kumppanit 
voivat saada online-dokumentaatiota, vianmääritysvihjeitä ja 
määritysesimerkkejä Ciscon TAC-sivuilta. Ciscon TAC-sivujen tekniset 
tukiresurssit, mukaan lukien TAC-työkalut ja apuohjelmat, ovat 
Cisco.com-sivujen rekisteröityneiden käyttäjien käytettävissä. 

Cisco.com
Cisco.com-sivujen vuorovaikutteisten verkkopalvelujen avulla voit käyttää 
Ciscon tietoja, verkkoratkaisuja, palveluja, ohjelmia ja resursseja ajasta ja 
paikasta riippumatta. 
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Esipuhe
Tekninen tuki

Cisco.com-sivustossa on monipuolisia toimintoja ja palveluja seuraaviin 
tehtäviin:

• liikeprosessien järkeistäminen ja tuottavuuden parantaminen

• teknisten ongelmien ratkaiseminen online-tuen avulla

• ohjelmistopakettien lataaminen ja testaaminen

• Cisco-oppimateriaalin ja -tuotteiden tilaaminen

• online-tasokokeisiin, koulutukseen ja sertifikaattiohjelmiin 
rekisteröityminen.

Jos haluat mukautettuja tietoja ja palveluja, voit rekisteröityä itse 
Cisco.com-sivuille osoitteessa:

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

Tekninen tukikeskus (TAC)
Ciscon TAC-keskuksesta saa Ciscon tuotteisiin, tekniikkaan ja ratkaisuihin 
liittyvää teknistä tukea. Keskus on kaikkien asiakkaiden käytettävissä. Ciscolla on 
kaksi eri tukipalvelua: Ciscon TAC-sivut ja Cisco TAC Escalation Center. Valitse 
tukityyppi ongelman kiireellisyyden ja mahdollisten palvelusopimusten ehtojen 
mukaisesti.

Ciscon TAC-kyselyt luokitellaan kiireellisyyden mukaan seuraavasti:

• Tärkeysaste 4 (T4)—Tarvitset Ciscon tuotteiden ominaisuuksia, asennusta tai 
perusmäärityksiä koskevia tietoja tai tukea. Ongelma ei juuri vaikuta 
liiketoimintaasi.

• Tärkeysaste 3 (T3)—Verkon toiminta on heikentynyt, mutta liiketoiminta 
sujuu suurimmalta osin. Sinä ja Cisco olette valmiita käyttämään resursseja 
normaalina työaikana palvelun palauttamiseksi tyydyttävälle tasolle.

• Tärkeysaste 2 (T2)—Verkon toiminta on heikentynyt tuntuvasti tai Ciscon 
tuotteiden toimintahäiriöt haittaavat liiketoimintaasi merkittävästi. Sinä ja 
Cisco olette valmiit käyttämään resursseja kokoaikaisesti tilanteen 
ratkaisemiseksi normaalina työaikana.

• Tärkeysaste 1 (T1)—Verkko ei ole toiminnassa, tai liiketoimintasi on 
vakavasti uhattuna. Sinä ja Cisco olette valmiit käyttämään kaikki tarvittavat 
resurssit kellonajasta riippumatta tilanteen ratkaisemiseksi.

http://tools.cisco.com/RPF/register/register.do
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Ciscon TAC-sivusto

Ciscon TAC-sivuilla on online-asiakirjoja ja työkaluja, jotka auttavat Ciscon 
tuotteisiin ja tekniikkaan liittyvien teknisten ongelmien vianmäärityksessä ja 
ratkaisemisessa. Ciscon TAC-sivut ovat osoitteessa:

http://www.cisco.com/tac

Ciscon TAC-sivujen teknisen tuen resursseja voivat käyttää kaikki ne asiakkaat, 
kumppanit ja jälleenmyyjät, joilla on voimassa oleva Cisco-palvelusopimus. 
Jotkin Ciscon TAC-sivujen palvelut vaativat Cisco.com-sivujen 
kirjautumistunnuksen ja salasanan. Jos palvelusopimuksesi on voimassa, 
mutta sinulla ei ole kirjautumistunnusta tai salasanaa, rekisteröidy osoitteessa:

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

Jos olet Cisco.com-sivujen rekisteröitynyt käyttäjä etkä pysty ratkaisemaan 
teknisiä ongelmia Ciscon TAC-sivujen avulla, voit kirjoittaa selostuksen 
ongelmasta osoitteessa:

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

Jos käytettävissäsi on Internet-yhteys, suosittelemme, että avaat T3- ja 
T4-tapaukset Internetissä, jotta voit antaa täydellisen kuvauksen tilanteesta 
ja liittää mukaan tarvittavat tiedostot.

Cisco TAC Escalation Center

Cisco TAC Escalation Center auttaa tärkeysasteiden 1 ja 2 ongelmissa. Nämä 
luokitukset tarkoittavat sitä, että verkon toiminnan vakava heikentyminen 
vaikuttaa merkittävästi liiketoimintaan. Kun otat yhteyden TAC Escalation 
Center -keskukseen ja kerrot T1- tai T2-ongelmasta, Ciscon TAC-asiantuntija 
avaa tapauksen automaattisesti.

Saat luettelon ilmaisista maakohtaisista Ciscon TAC-puhelinnumeroista 
osoitteesta:

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

Ennen kuin soitat, tarkista omasta verkkokeskuksestasi Cisco-tukipalvelut, joita 
yritykselläsi on oikeus käyttää, esimerkiksi SMARTnet, SMARTnet Onsite tai 
Network Supported Accounts (NSA). Kun soitat keskukseen, pidä 
palvelusopimuksen numero ja tuotteen sarjanumero käsillä.

http://www.cisco.com/tac
http://tools.cisco.com/RPF/register/register.do
http://www.cisco.com/tac/caseopen
http://www.cisco.com/warp/public/687/Directory/DirTAC.shtml
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Esipuhe
Lisäjulkaisut ja -tiedot

Lisäjulkaisut ja -tiedot
Tietoja Ciscon tuotteista, tekniikoista ja verkkoratkaisusta on saatavana erilaisista 
online-lähteistä sekä painetuista lähteistä.

• Cisco-tuoteluettelossa on kuvaus Cisco Systemsin verkkotuotteista, 
tilaamisesta ja asiakastukipalveluista. Cisco-tuoteluettelo on saatavilla 
osoitteessa:

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

• Cisco Press julkaisee useita erilaisia verkkojulkaisuja. Cisco suosittelee 
uusille ja kokeneille käyttäjille seuraavia julkaisuja: Internetworking Terms 
and Acronyms Dictionary, Internetworking Technology Handbook, 
Internetworking Troubleshooting Guide ja Internetworking Design Guide. 
Ajankohtaiset Cisco Press -julkaisut ja muita tietoja on Cisco Press -sivuilla 
osoitteessa:

http://www.ciscopress.com

• Packet-lehti on Ciscon neljännesvuotuinen julkaisu, jossa kerrotaan 
uusimmista verkkotrendeistä, teknisistä läpimurroista sekä Ciscon tuotteista 
ja ratkaisuista, joiden avulla alan ammattilaiset saavat verkko- 
investoinneistaan eniten irti. Lehdessä on verkon käyttöönotto- ja 
vianmääritysvihjeitä, määritysesimerkkejä, asiakastapaustutkimuksia, 
opastusta ja koulutusta, sertifiointitietoja sekä linkkejä useisiin 
online-resursseihin. Packet-lehti löytyy Internetistä osoitteesta:

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

• iQ Magazine on Ciscon joka toinen kuukausi ilmestyvä julkaisu, jossa on 
uusinta tietoa johtotason Internet-liikestrategioista. iQ Magazine löytyy 
Internetistä osoitteesta:

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

http://www.cisco.com/en/US/products/products_catalog_links_launch.html
http://www.ciscopress.com
http://www.cisco.com/go/packet
http://www.cisco.com/go/iqmagazine
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• Internet Protocol Journal on Cisco Systemsin julkaisema neljännesvuosittain 
ilmestyvä lehti, joka on suunnattu suunnittelu- ja kehitystyössä sekä julkisten 
ja yksityisten verkkojen parissa työskenteleville teknisen alan 
ammattilaisille. Internet Protocol Journal löytyy Internetistä osoitteesta:

http://www.cisco.com/en/US/about/ac123/ac147/about_cisco
_the_internet_protocol_journal.html

• Koulutus—Cisco tarjoaa laadukasta verkkokoulutusta. Ajankohtaiset 
verkkokoulutustapahtumat löytyvät Internetistä osoitteesta:

http://www.cisco.com/en/US/learning/le31/learning_recommended
_training_list.html

http://www.cisco.com/en/US/about/ac123/ac147/about_cisco_the_internet_protocol_journal.html 
http://www.cisco.com/en/US/learning/le31/learning_recommended_training_list.html
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1
Näin pääset alkuun

Cisco CallManager Attendant Console -sovelluksen avulla voit määrittää 
Cisco IP -puhelimia välityskonsoleiksi. Cisco CallManager Attendant Console 
-sovelluksessa on graafinen käyttöliittymä. Lyhytvalintatietueet ja luetteloiden 
nopea käyttö helpottavat puhelinnumeroiden etsimistä, linjatilan valvomista ja 
puheluiden käsittelyä. Cisco CallManager Attendant Console -sovelluksen avulla 
vastaanottovirkailija tai avustaja voivat käsitellä yrityksen tai osaston puheluita. 
Työntekijät voivat sovelluksen avulla hallita omia puheluitaan.

Cisco CallManager Attendant Console asennetaan tietokoneeseen, jossa on 
IP -yhteys Cisco CallManager -järjestelmään. Välityskonsoli toimii 
Cisco CallManager -järjestelmään rekisteröidyn Cisco IP -puhelimen kanssa 
(yksi välityskonsoli kutakin puhelinta kohti). Yhteen Cisco CallManager 
-järjestelmään voidaan kytkeä useita konsoleita.

Tässä luvussa käsitellään seuraavia aiheita:

• Cisco CallManager Attendant Console -käyttöliittymä, sivu 1-2

• Cisco CallManager Attendant Console -sovelluksen käynnistäminen 
ensimmäistä kertaa, sivu 1-19

• Kirjautuminen ja Online-tilaan siirtyminen, sivu 1-21

• Offline-tilaan siirtyminen, kirjautuminen ulos ja poistuminen, sivu 1-23
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Cisco CallManager Attendant Console 
-käyttöliittymä

Kun käynnistät järjestelmän, avautuva Asetukset-valintaikkuna kysyy 
Cisco CallManager -palvelimen nimeä ja sen puhelimen luettelonumeroa, 
jota käytät välityskonsolin kanssa. Cisco CallManager Attendant Console 
-kirjautumisikkuna avautuu ja kysyy käyttäjätunnusta sekä salasanaa. 
Kun olet kirjautunut palvelimeen, Cisco CallManager Attendant Console 
-käyttöliittymässä näkyy ikkunoita, valikkorivi, työkalurivi ja tilarivi, 
joita selostetaan seuraavissa luvuissa. 

Cisco CallManager Attendant Console -sovelluksen graafinen käyttöliittymä 
tukee seuraavia näytön resoluutioita: 800 x 600, 1 024 x 768, 1 280 x 1 024 
ja 1 600 x 1 200. 

Konsolia voi käyttää Windows 2000 Professional-, Windows XP- tai Windows NT 
4.0 -ympäristöissä. Varmista, että tietokoneeseen on asennettu uusimmat 
Microsoft Service Packit. Jos sinulla on kysyttävää käyttöympäristöstä, ota yhteys 
järjestelmänvalvojaan.

Jos tietokoneessa on äänikortti ja kaiuttimet, voit määrittää soittoäänen, 
”piippauksen”, joka kuuluu äänikortin ja kaiuttimien kautta. 

Kosketusnäyttöä voi käyttää välityskonsolin kanssa.

Kun kirjaudut ulos konsolista, palvelin tallentaa automaattisesti välittäjän asetukset, 
esimerkiksi lyhytvalintaryhmät tai -tietueet sekä ikkunan sijainnin ja koon.

Vihje Voit muuttaa ikkunoiden kokoa manuaalisesti napsauttamalla ikkunan oikeassa 
yläkulmassa olevaa suurennus- tai pienennyspainiketta tai vetämällä nuolta, joka 
tulee näkyviin, kun kosketat ikkunan ulkoreunaa hiiriosoittimella. 

Voit muuttaa sarakkeiden kokoa vetämällä nuolta, joka tulee esiin, kun kosketat 
sarakkeen ulkoreunaa hiiriosoittimella.

Kuva 1-1 esittää Cisco CallManager Attendant Console -käyttöliittymää ja sen 
komponenttehin liittyviä kuvatekstejä.
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Kuva 1-1 Cisco CallManager Attendant Console -käyttöliittymä

1 Cisco CallManager Attendant 
Console -ikkuna

9 Operaattorin linjapainike

2 Valikkorivi 10 Puhelutietoruutu

3 Luettelo-ikkuna 11 Puhelujenhallinta-ikkuna

4 Puhelujenhallinnan työkalurivi 12 Puhelutila-alue

5 Lyhytvalinta-ikkuna 13 Parkkipuhelutiedot-ruutu

6 Lyhytvalintaryhmä-välilehti 14 Parkkipuhelut-ikkuna

7 Palvelimen IP-osoite 15 Lähetetyt puhelut -ruutu

8 Päällimmäiseksi-kuvake 16 Lähetetyt puhelut -ikkuna
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Cisco CallManager Attendant Console -asetusten valintaikkuna
Kun käynnistät Cisco CallManager Attendant Console -sovelluksen ensimmäisen 
kerran, näkyviin tulee Asetukset-valintaikkuna. Valintaikkunassa kysytään 
palvelinta, puhelinta (katso Perusasetukset-välilehteä), luettelotietoja, 
puhelunkäsittelypalvelimia sekä linjatilan paikallista IP-osoitetta (katso 
Lisäasetukset-välilehteä), jonka saat järjestelmänvalvojalta. Lisätietoja saat 
järjestelmänvalvojalta.

Lisäasetukset-välilehdellä voit ottaa seurannan käyttöön vianmääritystä varten. 
Jos tietokoneessa on äänikortti ja kaiuttimet, voit määrittää soittoäänen, 
”piippauksen”, joka ilmoittaa saapuvista puheluista tietokoneen välityksellä.

Asiaan liittyviä aiheita

• Cisco CallManager Attendant Console -sovelluksen käynnistäminen 
ensimmäistä kertaa, sivu 1-19

Cisco CallManager Attendant Console -sovelluksen 
kirjautumisikkuna

Cisco CallManager Attendant Console -kirjautumisikkuna avautuu ja kysyy 
välittäjän käyttäjätunnusta sekä salasanaa. Tässä valintaikkunassa voit:

• määrittää, että välittäjäkonsoli muistaa käyttäjätunnuksen ja salasanan

• muuttaa asetuksia, jotka vaikuttavat siihen, miten voit käyttää 
Cisco CallManager Attendant Console -sovellusta

• määrittää välittäjäkonsolin näyttökielen.

Asiaan liittyviä aiheita

• Kirjautuminen ja Online-tilaan siirtyminen, sivu 1-21

• Offline-tilaan siirtyminen, kirjautuminen ulos ja poistuminen, sivu 1-23
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Cisco CallManager Attendant Console -ikkuna
Tässä ikkunassa ovat Lähetetyt puhelut-, Parkkipuhelut-, Puhelujenhallinta-, 
Lyhytvalinta- ja Luettelo-ikkunat, valikkorivi, puhelujenhallinnan työkalurivi ja 
tilarivi. Ikkunan vasemmassa yläkulmassa on ikkunan sekä välityskonsolia 
käyttävän välittäjän nimi. Ikkunan oikeassa yläkulmassa ovat ikkunan suurennus- 
ja pienennyspainikkeet. Ikkunan oikeassa alakulmassa on tilarivi.

Asiaan liittyviä aiheita

• Cisco CallManager Attendant Console -käyttöliittymä, sivu 1-2

Puhelujenhallinta-ikkuna 
Puhelujenhallinta-ikkuna koostuu seuraavista osista:

• Puhelutiedot-ruutu—Puhelun tila, saapuvan puhelun luettelonumero, 
soittajan nimi (jos saatavilla), välittäjän luettelonumero ja mahdollisesti 
välittäjän tekemä toiminto.

Puhelutiedot-ruudussa voi olla esimerkiksi seuraava tietue: ”2000 kohteeseen 
4000, siirtänyt 3000”. Tietueesta näkyy, että luettelonumeron 3000 käyttäjä on 
siirtänyt puhelun luettelonumerosta 2000 välittäjälle luettelonumeroon 4000.

• Aktiivisten tai pidossa olevien puhelujen aikaosoitin—Puhelutiedot-ruudussa 
oleva ajastin näyttää aktiivisen tai pidossa olevan puhelun keston.

Kun vastaat puheluun, ajastin näyttää automaattisesti, miten kauan puhelu on 
ollut aktiivisena.

Kun asetat puhelun pitoon, ajastin nollautuu näyttää, miten pitkään puhelu on 
ollut pidossa. 

Kun palaat puheluun eli poistat sen pidosta, ajastin näyttää automaattisesti, 
miten kauan puhelu on näkynyt Puhelutiedot-ruudussa mukaan lukien ajan, 
jonka puhelu on ollut pidossa ja aktiivisena.

• Operaattorin linjapainikkeet—Cisco IP -välityspuhelimen linjatila ja 
luettelonumero näkyvät ikkunan oikeassa yläkulmassa.
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Puhelutiedot-ruudussa näkyvät Cisco CallManager Attendant Console 
-sovelluksen ohjaaman Cisco IP -puhelimen linjat. Ikkunassa käytettävissä 
olevien linjojen määrä määräytyy järjestelmänvalvojan Cisco IP -puhelimelle 
määrittämän linjamäärän mukaisesti. Jos käytössäsi on esimerkiksi Cisco IP 
-puhelimen malli 7960 ja kaksi Cisco IP -puhelimen 7914-laajennusmoduulin 
lisälaitetta, ikkunassa näkyy yhteensä 34 linjaa, jos järjestelmänvalvoja on 
määrittänyt luettelonumeron jokaiselle linjalle. 

Puhelutiedot-ruudussa näkyvät myös jaetulla linjalla meneillään olevat puhelut. 
Jaettu linja käyttää samaa luettelonumeroa useissa puhelimissa. Kun jaettu linja 
on käytössä, Cisco CallManager Attendant Console -sovelluksen 
Puhelujenhallinta-ikkunassa on samanlainen kuvake kuin kohdassa Taulukko 1-1. 
Cisco CallManager Attendant Console ei reititä puheluita välittäjälle jaetulla 
linjalla, jos jokin jaetuista linjoista on käytössä.

Huom. Lisätietoja puhelimen tai Cisco 7914 -laajennusmoduulin toiminnoista saat 
puhelimen mukana toimitetusta dokumentaatiosta tai järjestelmänvalvojalta. 

Linjat näkyvät yhdessä, kahdessa tai kolmessa sarakkeessa sen mukaisesti, miten 
monta linjaa olet määrittänyt. Voit tehdä puhelunhallintatehtäviä linjoilla ikkunan 
yläosassa olevien valikoiden tai tilannekohtaisten valikoiden, pikanäppäinten tai 
hiiren avulla.

Huom. Jos ikkunassa näkyy vain yksi puhelu, se näkyy korostettuna, jollet valitse tyhjää 
riviä Puhelutiedot-ruudusta.

Asiaan liittyviä aiheita

• Valikkorivi, sivu 1-12

• Puhelujenhallinta-ikkuna, sivu 4-1 

• Puhelujen käsitteleminen, sivu 2-1.
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Lähetetyt puhelut -ikkuna
Tässä ikkunassa on Lähetetyn puhelun tiedot -ruutu, jossa näkyy luettelo jonoon 
asetetuista saapuvista puheluista sekä puheluista, jotka on lähetetty välittäjille 
mutta joihin ei ole vastattu. Kuka tahansa vapaana oleva välittäjä voi vastata 
lähetettyyn puheluun. Kun välittäjä vastaa lähetettyyn puheluun, puhelu siirtyy 
Lähetetyt puhelut -ikkunasta puheluun vastanneen välittäjän Puhelujenhallinta 
-ikkunaan. Jos välittäjällä on puhelu meneillään, Attendant Console -sovellus 
asettaa kyseisen puhelun pitoon, kun välittäjä vastaa lähetettyyn puheluun.

Lähetetyn puhelun tiedot -ruudussa oleva Lähetetyt puhelut -tietue sisältää 
seuraavat tiedot:

• lähetetyn puhelun soittajan valitseman luettelonumeron (ohjauspisteen)

• lähetettävän puhelun luettelonumeron ja käyttäjätunnuksen

• ajan, jonka puhelu on ollut jonossa.

Asiaan liittyviä aiheita

• Valikkorivi, sivu 1-12

• Puhelujenhallinta-ikkuna, sivu 4-1 

• Puhelujen käsitteleminen, sivu 2-1

Lyhytvalinta-ikkuna 
Välittäjäkohtaisesti määritettävät lyhytvalintatietueet näkyvät Lyhytvalinta- 
ikkunassa lyhytvalintaryhmien välilehdillä. Jokainen lyhytvalintatietue sisältää 
seuraavat tiedot:

• linjan tilan, jota osoittavat myös Puhelujenhallinta-ikkunassa näkyvät 
kuvakkeet (katso Taulukko 1-1 sivulla 1-9)

• henkilön nimen

• puhelinnumeron

• huomautukset (valinnainen kenttä).

Asiaan liittyviä aiheita

• Valikkorivi, sivu 1-12

• Lyhytvalinta-ikkuna, sivu 5-1

• Puhelujen käsitteleminen, sivu 2-1
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Luettelo-ikkuna 
Luettelo-ikkunassa näkyvät Cisco CallManager -käyttäjäluettelosta haetut linjan 
tila, sukunimi, etunimi, puhelinnumero ja osaston tiedot. Välityskonsoli päivittää 
luettelon automaattisesti järjestelmänvalvojan määrittämin aikavälein. Voit ladata 
luettelon uudelleen manuaalisesti napsauttamalla Lataa uudelleen -painiketta.

Kun teet luettelohaun etunimen, sukunimen tai osaston perusteella, tietueet 
näkyvät dynaamisesti syöttäessäsi perusteita kenttään. Voit tehdä tarkennetun 
haun napsauttamalla Tarkennettu haku -painiketta ja syöttämällä tarvittavat tiedot 
käyttäjästä kenttiin. Kun hakutietueet tulevat näkyviin, voit lajitella ne nousevaan 
tai laskevaan järjestykseen. Voit myös määrittää linjan tilan, jota osoittavat samat 
kuvakkeet, joita käytetään muissakin ikkunoissa.

Asiaan liittyviä aiheita

• Valikkorivi, sivu 1-12

• Luettelo-ikkuna, sivu 6-1 

• Puhelujen käsitteleminen, sivu 2-1



 

1-9
Cisco CallManager Attendant Console -käyttöopas

OL-5148-01 

Luku 1      Näin pääset alkuun
Cisco CallManager Attendant Console -käyttöliittymä

Puhelun/linjan tila Puhelujenhallinta-, Luettelo- ja Lyhytvalinta- 
ikkunoissa

Jokainen Puhelujenhallinta-ikkunassa oleva linja tai operaattorin linjapainike 
osoittaa jotakin seuraavista tiloista, joita ilmaisevat kohdassa Taulukko 1-1 
näkyvät vastaavat kuvakkeet.

Taulukko 1-1   Puhelun tai linjan tila

Linjan/puhelun tila
Vastaava 
kuvake Ikkunan/operaattorin linjapainike

Linjalla soi puhelu. Näkyy Puhelujenhallinta-, 
Luettelo- ja Lyhytvalinta 
-ikkunoissa.

Linjalla soi puhelu. Näkyy operaattorin 
linjapainikkeessa.

Linja on käytössä.

 

Näkyy operaattorin 
linjapainikkeessa.

Linja on varattu. Näkyy Puhelujenhallinta-, 
Lyhytvalinta- ja 
Luettelo-ikkunoissa.
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Linja on pidossa.

Tätä tilaa esittää kolme 
kuvaketta. Kun alun perin 
asetat puhelun pitoon, 
kuvake näkyy vihreänä. 
Jos puhelu on pidossa 60 
sekuntia, kuvakkeen väri 
vaihtuu keltaiseksi. Jos 
puhelu on pidossa 120 
sekuntia, kuvakkeen väri 
vaihtuu punaiseksi.

Järjestelmänvalvoja voi 
muuttaa kuvakkeiden 
aika-arvoa. 

Näkyy Puhelujenhallinta- 
ikkunassa.

Linja on vapaa.

 

Näkyy Luettelo- ja Lyhytvalinta- 
ikkunoissa sekä operaattorin 
linjapainikkeessa.

Jaettu linja on käytössä.

Jaettu linja käyttää samaa 
luettelonumeroa useissa 
puhelimissa. 
Cisco CallManager 
Attendant Console ei 
reititä puheluita 
välittäjälle jaetulla 
linjalla, jos jokin 
jaetuista linjoista on 
käytössä.

Näkyy Puhelujenhallinta- 
ikkunassa.

Taulukko 1-1   Puhelun tai linjan tila (jatkuu)

Linjan/puhelun tila
Vastaava 
kuvake Ikkunan/operaattorin linjapainike
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Parkkipuhelut-ikkuna
Tässä ikkunassa on Parkkipuhelutiedot-ruutu, jossa näkyvät parkkialanumeroon 
parkkiin asetetut puhelut. Parkkiin asetettu puhelu asetetaan pitoon ja se voidaan 
noutaa toisella järjestelmään kytketyllä puhelimella. Jos esimerkiksi puhut 
parhaillaan puhelua, voit asettaa sen parkkiin parkkialanumeroon, esimerkiksi 
numeroon 1234. Toista järjestelmään kytkettyä puhelinta käyttävä voi noutaa 
puhelun valitsemalla alanumeron 1234.

Parkkipuhelutiedot-ruudussa oleva Parkkipuhelut-tietue sisältää seuraavat tiedot:

• parkkiin asetetun puhelun luettelonumeron

• parkkialanumeron, johon puhelu on asetettu parkkiin

• palvelun parkkiin asettaneen välityspuhelimen luettelonumeron.

Linjan tila ei ole tiedossa. Näkyy Puhelujenhallinta-, 
Lyhytvalinta- ja Luettelo- 
ikkunoissa sekä operaattorin 
linjapainikkeessa.

Linjan tila osoittaa, että 
käyttäjä on määrittänyt 
Siirrä kaikki puhelut 
-asetukseen puhepostin 
Cisco IP -puhelimessa.

Näkyy Luettelo-ikkunassa, 
kun hakutietueita on alle 10.

Linjan tila osoittaa, että 
käyttäjä on määrittänyt 
soitonsiirron tiettyyn 
luettelonumeroon.

Näkyy Luettelo- ja Lyhytvalinta- 
ikkunoissa.

Taulukko 1-1   Puhelun tai linjan tila (jatkuu)

Linjan/puhelun tila
Vastaava 
kuvake Ikkunan/operaattorin linjapainike



 

Luku 1      Näin pääset alkuun
Cisco CallManager Attendant Console -käyttöliittymä

1-12
Cisco CallManager Attendant Console -käyttöopas

OL-5148-01

Parkkipuhelun tiedot -ruudussa voi olla esimerkiksi seuraava tietue: ”2000 
parkissa 4000, asettaja 3000”. Tämä tarkoittaa sitä, että luettelonumeroa 
3000 käyttävä välittäjä asetti luettelonumerossa 2000 olevan puhelun parkkiin 
Cisco CallManagerin valitsemaan alanumeroon, joka tässä tapauksessa oli 
parkkialanumero 4000. Luettelonumerossa 2000 oleva puhelu pysyy pidossa, 
kunnes käyttäjä vastaa puheluun tai parkkipuhelu palautuu välittäjälle.

Huom. Cisco CallManager valitsee parkkialanumeron, joka perustuu 
järjestelmänvalvojan määrittämään Cisco CallManager -hallinta-asetukseen.

Parkkipuhelu-ikkunassa voit katsella ja poimia kaikkien Attendant-palvelimeen 
kytkettyjen välittäjien parkkiin asettamia puheluita. Et pysty kuitenkaan 
katselemaan etkä poimimaan puheluita, jotka on asetettu parkkiin ennen 
kirjautumistasi välityskonsoliin.

Jos käyttäjä ei vastaa parkkialanumeroon parkkiin asetettuun puheluun, 
parkkipuhelu pysyy alanumerossa määritetyn ajan, yleensä 60 sekuntia. 
Järjestelmänvalvoja määrittää aika-arvon manuaalisesti Cisco CallManager 
-hallinta-asetuksissa. Tämän jälkeen puhelu palautuu automaattisesti 
Puhelujenhallinnan tiedot -ruutuun. 

Voit noutaa parkkipuhelun manuaalisesti Puhelujenhallinnan työkalurivillä 
olevan Palaa seisontaan -painikkeen, tilannekohtaisen valikon Palaa seisontaan 
-vaihtoehdon tai Palaa seisontaan -pikanäppäimen avulla. Kun palaat 
parkkipuheluun, puhelu näkyy Puhelujenhallinnan tiedot -ruudussa.

Asiaan liittyviä aiheita

• Parkkipuhelut-ikkuna, sivu 7-1

• Puhelujen käsitteleminen, sivu 2-1

Valikkorivi
Valikkorivillä voit siirtyä Online-tilasta Offline-tilaan tai päinvastoin, kirjautua 
ulos, muokata pikanäppäimiä, muuttaa konsolin tekstikokoa ja värimallia, ohjata 
ikkunan kokoa ja sijaintia, tehdä puhelujenhallintatehtäviä ja avata online-ohjeen.

Asiaan liittyviä aiheita

• Valikkorivi, sivu 3-1
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Luku 1      Näin pääset alkuun
Cisco CallManager Attendant Console -käyttöliittymä

Puhelujenhallinnan työkalurivi 
Puhelujenhallinnan työkalurivillä on painikkeita välittäjän yleisimpiä 
puhelujenhallintatehtäviä varten. Välityskonsolin puhelujenhallinnan 
työkalurivin painikkeet ovat käytössä vain, kun niillä pystyy tekemään 
puhelujenhallintatehtäviä. Painikkeen napsauttaminen aktivoi automaattisesti 
valikkorivin tai tilannekohtaisen valikon vastaavat asetukset.

Lisätietoja puhelujenhallintatehtävistä ja vastaavista painikkeista on kohdassa 
Taulukko 1-2:

Taulukko 1-2   Puhelujenhallinnan työkalurivi

Puhelujenhal-
lintapainikkeet Puhelujenhallintatehtävät

Offline/Online

Huom. Tämän puhelujenhallintapainikkeen tila 
vaihtuu napsauttamalla. Voit siis tehdä 
kaksi puhelujenhallintatehtävää saman 
painikkeen avulla.

Lisätietoja on seuraavissa luvuissa:

• Kirjautuminen ja Online-tilaan siirtyminen, sivu 1-21 

• Offline-tilaan siirtyminen, kirjautuminen ulos ja 
poistuminen, sivu 1-23 

Soita

Lisätietoja on ”Soittaminen” -luvussa sivulla 2-6.

Vastaa

Lisätietoja on ”Puheluun vastaaminen” -luvussa sivulla 2-2.
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Katkaise

Lisätietoja on ”Puhelun lopettaminen” -luvussa sivulla 2-5.

Pidossa/Palaa

Huom. Tämän puhelujenhallintapainikkeen tila 
vaihtuu napsauttamalla. Voit siis tehdä 
kaksi puhelujenhallintatehtävää saman 
painikkeen avulla.

Lisätietoja on seuraavissa luvuissa:

• Puhelun asettaminen pitoon, sivu 2-3 

• Puhelun noutaminen pidosta (Palaa), sivu 2-4

Siirrä 

Lisätietoja on ”Puhelun siirtäminen” -luvussa sivulla 2-8.

Tutki siirto

Lisätietoja on ”Siirron tutkiminen” -luvussa sivulla 2-10.

Suora siirto

Lisätietoja on ”Suora siirto” -luvussa sivulla 2-11.

Taulukko 1-2   Puhelujenhallinnan työkalurivi (jatkuu)

Puhelujenhal-
lintapainikkeet Puhelujenhallintatehtävät
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Luku 1      Näin pääset alkuun
Cisco CallManager Attendant Console -käyttöliittymä

Liitä

Lisätietoja on ”Puhelujen liittäminen” -luvussa sivulla 2-12.

Parkki/Palaa seisontaan

Huom. Voit tehdä tämän puhelujenhallintatehtävän vain, jos 
välityskonsoliin kytketty Cisco CallManager -palvelin 
käyttää Cisco CallManager Release 3.3 -versiota tai 
uudempaa versiota. Lisätietoja saat 
järjestelmänvalvojalta.

Nämä kuvakkeet näkyvät Puhelujenhallinnan 
työkalurivillä vain, jos välityskonsoliin kytketty 
palvelin käyttää yhteensopivaa Cisco CallManager 
Release 3.3 -versiota.

Huom. Tämän puhelujenhallintapainikkeen tila 
vaihtuu napsauttamalla. Voit siis tehdä 
kaksi puhelujenhallintatehtävää saman 
painikkeen avulla. 

Huom. Jos vastaat aktiiviseen puheluun Puhelutiedot- 
ruudussa, Parkki-kuvake ja työkaluvihjeen teksti 
tulevat näkyviin. Kun parkkipuhelu näkyy 
Parkkipuhelutiedot-ruudussa, Palaa seisontaan 
-kuvake ja työkaluvihjeen teksti ovat näkyvissä. 

Lisätietoja on seuraavissa luvuissa:

• Puhelun asettaminen parkkiin, sivu 2-14 

• Parkkipuheluun palaaminen, sivu 2-16

Taulukko 1-2   Puhelujenhallinnan työkalurivi (jatkuu)

Puhelujenhal-
lintapainikkeet Puhelujenhallintatehtävät
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Voit milloin tahansa muuttaa työkalurivin paikkaa. Paikkavaihtoehtoja ovat 
seuraavat:

• Vasen—Työkalurivi on Cisco CallManager Attendant Console -ikkunassa 
alhaalla vasemmalla.

• Ylhäällä—Työkalurivi on valikkorivin ja Puhelujenhallinta-ikkunan välissä.

• Oikea—Työkalurivi on Cisco CallManager Attendant Console -ikkunassa 
alhaalla oikealla.

• Alhaalla—Työkalurivi näkyy Cisco CallManager Attendant Console 
-ikkunan vasemmassa alakulmassa tilarivin alapuolella.

Vihje Jos et muista jonkin painikkeen toimintoa, vie hiiren osoitin painikkeen päälle, 
niin työkaluvihjeen teksti tulee näkyviin.

Neuvottelu

Lisätietoja on ”Tilapäisen neuvottelupuhelun luominen” 
-luvussa sivulla 2-13.

Soitonsiirto puhepostiin

Lisätietoja on ”Soitonsiirto puhepostiin” -luvussa sivulla 2-17.

Taulukko 1-2   Puhelujenhallinnan työkalurivi (jatkuu)

Puhelujenhal-
lintapainikkeet Puhelujenhallintatehtävät
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Luku 1      Näin pääset alkuun
Cisco CallManager Attendant Console -käyttöliittymä

Muuta työkalurivin paikkaa ikkunassa seuraavasti:

Menettely

Vaihe 1 Napsauta Puhelujenhallinnan työkaluriviä hiiren oikeanpuoleisella painikkeella 
ja valitse Sijainti.

Vaihe 2 Valitse työkalurivin paikka seuraavasta luettelosta:

• Vasen

• Ylhäällä

• Oikea

• Alhaalla

Olet nyt muuttanut työkalurivin paikkaa.

Asiaan liittyviä aiheita

• Puhelujen käsitteleminen, sivu 2-1

Tilannekohtaiset valikot
Jokaisessa ikkunassa on tilannekohtaisia valikoita, jotka saat näkyviin 
napsauttamalla hiiren oikeanpuoleista painiketta ikkunan sisällä. Näiden 
valikoiden avulla voit esimerkiksi lisätä lyhytvalintatietueita ja muuttaa 
tekstikokoa. 

Asiaan liittyviä aiheita

• Puhelujen käsitteleminen, sivu 2-1

• Puhelujenhallinta-ikkuna, sivu 4-1

• Lyhytvalinta-ikkuna, sivu 5-1

• Luettelo-ikkuna, sivu 6-1

• Parkkipuhelut-ikkuna, sivu 7-1



 

Luku 1      Näin pääset alkuun
Cisco CallManager Attendant Console -käyttöliittymä

1-18
Cisco CallManager Attendant Console -käyttöopas

OL-5148-01

Tilarivi
Tilarivillä näkyvät seuraavat tiedot:

• Päällimmäiseksi-kuvake

Kuva 1-2 esittää Päällimmäiseksi-kuvaketta.

Kuva 1-2  Päällimmäiseksi-kuvake

Kun Puhelujenhallinta-ikkunaa pienennetään tai se jää toisen ikkunan taakse, 
tilarivin oikeassa alakulmassa olevan Päällimmäiseksi-kuvakkeen avulla saat 
Puhelujenhallinta-ikkunan nopeasti näkyviin, kun vastaat puheluun tai soitat 
puhelun välityspuhelimesta. 

• Puhelujenhallinnan tila (Yritetään, Puhelujenhallinta toiminnassa)

• Offline/Online-tilakuvake

• Välityskonsoliin kytketyn Attendant-palvelimen IP-osoite tai isäntänimi

Asiaan liittyviä aiheita

• Cisco CallManager Attendant Console -käyttöliittymä, sivu 1-2

Soita/Siirrä/Neuvottelu-näppäimistö
Voit soittaa tai siirtää puhelun tai luoda neuvottelupuhelun usealla tavalla. 
Voit halutessasi tehdä nämä toiminnot käyttämällä näppäimistöä, jossa on

• kenttä, johon voit syöttää puhelinnumeron

• ruutu, jossa voit etsiä käyttäjää luettelosta

• painike, jonka avulla voit viedä tapahtuman loppuun (esimerkiksi siirtää 
puhelun tai luoda neuvottelun).

Asiaan liittyviä aiheita

• Puhelujen käsitteleminen, sivu 2-1
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Cisco CallManager Attendant Console -sovelluksen 
käynnistäminen ensimmäistä kertaa

Kun käynnistät Cisco CallManager Attendant Console -sovelluksen ensimmäistä 
kertaa, voit syöttää tietoja Asetukset-valintaikkunaan tai vahvistaa ikkunassa jo 
olevat asetukset. Tarvittavat tiedot saat järjestelmänvalvojalta.

Käynnistä Cisco CallManager Attendant Console seuraavasti:

Menettely

Vaihe 1 Kaksoisnapsauta työpöydällä olevaa Cisco CallManager Attendant Console 
-kuvaketta tai valitse Käynnistä > Ohjelmat > Cisco CallManager 
Attendant Console. 

Kuva 1-3 esittää Cisco CallManager Attendant Console -kuvaketta.

Kuva 1-3 Cisco CallManager Attendant Console -kuvake

Vaihe 2 Ennen kuin kirjaudut tietokoneeseen, napsauta Asetukset-painiketta.

Asetukset-valintaikkunassa on Perusasetukset- ja Lisäasetukset-välilehti.

Asetukset-valintaikkuna tuo näkyviin ja pyytää seuraavia tietoja 
Perusasetukset-välilehdellä:

• palvelimen isäntänimeä tai IP-osoitetta

• puhelimen luettelonumeroa.

Vaihe 3 Syötä tarvittavat tiedot kenttiin.

Vaihe 4 Jos et halua määrittää Lisäasetukset-välilehden asetuksia, 
napsauta OK-painiketta.

Lisäasetukset-välilehdellä voit määrittää tietokoneen äänikortin kautta kuuluvan 
soittoäänen, ottaa seurannan käyttöön vianmääritystä varten tai määrittää 
vaihtoehtoisia asetuksia.
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Vaihe 5 Napsauta Lisäasetukset-välilehteä. 

Järjestelmänvalvojalta saat kenttiin syötettävät tiedot.

Vaihe 6 Voit muuttaa paikallisen luettelotiedoston polkua kirjoittamalla uuden polun 
Paikallisen luettelotiedoston polku -kenttään.

Huom. Ikkunoissa näkyvät luettelotiedot tulevat paikallisesta luettelotiedostosta, 
joka on määritetty käyttäjäluettelotiedostoksi.

Vaihe 7 Voit muuttaa aikaväliä, jonka mukaisesti välityskonsoli lataa luettelotiedoston 
uudelleen, syöttämällä uuden aikavälin (sekunteina) Luettelon 
uudelleenlatausväli -kenttään.

Vaihe 8 Voit muuttaa puhelunkäsittelypalvelimen isäntänimeä tai IP-osoitetta syöttämällä 
tarvittavat tiedot Puhelunkäsittelypalvelimen isäntänimi tai IP-osoite -kenttään. 

Vaihe 9 Syötä välityskonsolin paikallinen IP-osoite Paikallisen isännän IP-osoite (linjan 
tilaa varten) -kenttään.

Huom. Jos välittäjäkoneessa on kaksi verkkoliittymäkorttia (NIC), järjestel- 
mänvalvoja voi määrittää IP-osoitteen, joka vastaanottaa linjan 
tilapäivityksiä.

Jos järjestelmänvalvoja haluaa turvallisuussyistä vastaanottaa linjan 
tilan tietyssä UDP-portissa, hän voi määrittää UDP-portin muodossa 
IP-osoite:Portti Paikallisen isännän IP-osoite (linjan tilaa varten) 
-kentässä.

Vaihe 10 Valitse Ota seuranta käyttöön -valintaruutu.

Vaihe 11 Määritä äänimerkin soittoääni, ”piipitys”, joka ilmoittaa saapuvista puheluista 
tietokoneen äänikortin välityksellä, seuraavasti:

a. Napsauta Äänimerkin soittoäänen asetus -painiketta.

b. Napsauta Äänetön-, Soi kerran- tai Tavallinen-valintanappia.

c. Napsauta OK-painiketta.

Vaihe 12 Napsauta Tallenna-painiketta. Nyt voit kirjautua sisään ja siirtyä online-tilaan.
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Kirjautuminen ja Online-tilaan siirtyminen
Kirjautuessasi välittäjäkoneeseen anna käyttäjätunnus ja salasana sekä valitse 
graafisen käyttöliittymän kieli. 

Kirjaudu, siirry online-tilaan ja käsittele puheluita seuraavasti:

Menettely

Vaihe 1 Jos et ole jo kirjautunut sovellukseen, kaksoisnapsauta työpöydällä olevaa Cisco 
CallManager Attendant Console -kuvaketta tai valitse Käynnistä > Ohjelmat > 
Cisco CallManager Attendant Console.

Vaihe 2 Kirjoita välityskonsolin käyttäjätunnus ja salasana kirjautumisikkunaan.

Vihje Jos haluat tallentaa tiedot niin, ettei niitä tarvitse syöttää joka kerta 
välityskonsoliin kirjauduttaessa, valitse Muista käyttäjätunnus ja salasana 
-valintaruutu.

Vaihe 3 Kun kirjaudut välityskonsoliin ensimmäisen kerran, kirjautumisikkunan kieli on 
käyttöjärjestelmän tukema kieli. Voit valita vain käyttöjärjestelmän tukemia 
kieliä. Jos valitsemasi kieli ei tule näkyviin, ota yhteys järjestelmänvalvojaan.

Valitse avattavasta Kieli-luettelosta graafisen käyttöliittymän kieli.

Kirjautumisikkunassa näkyy edellisellä kirjautumiskerralla valitsemasi kieli aina 
automaattisesti.

Varoitus Joskus osa tekstistä voi näkyä englanninkielisenä, vaikka olet vaihtanut kieltä. 
Lisätietoja on ”Vianmääritys” -luvussa sivulla 9-1.

Vihje Voit tarkastella ja muuttaa välityskonsolille määritettyjä asetuksia napsauttamalla 
Asetukset-painiketta. Lisätietoja asetusten muuttamisesta on ”Cisco CallManager 
Attendant Console -sovelluksen käynnistäminen ensimmäistä kertaa” -luvussa 
sivulla 1-19.
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Vaihe 4 Napsauta Kirjaudu-painiketta.

Kun kirjaudut sisään, Cisco CallManager Attendant Console tarkastaa Asetukset- 
valintaikkunan tiedot.

Kun kirjaudut Cisco CallManager Attendant Console -sovellukseen, voit vastata, 
soittaa ja käsitellä puheluita, tarkastella linjan tilaa, käyttää luetteloa sekä 
määrittää ja käyttää lyhytvalintatietueita.

Cisco CallManager Attendant Console -sovelluksen käyttäjätunnuksen ja 
salasanan määrittää järjestelmänvalvoja. Jos et pysty kirjautumaan sisään, ota 
yhteys järjestelmänvalvojaan.

Huom. Välityskonsoli tallentaa sen välittäjän käyttäjätunnuksen, joka on 
viimeksi käyttänyt sovellusta koneessa.

Vaihe 5 Napsauta Puhelujenhallinnan työkalurivillä olevaa Online-painiketta tai valitse 
Tiedosto > Online.

Kun siirryt online-tilaan, painikkeen nuolten väri muuttuu vihreästä valkoiseksi 
ja Online-valikkoasetus muuttuu Offline-asetukseksi. Konsolin alareunassa oleva 
tilarivi ilmaisee, että olet online-tilassa.

Cisco Telephony Call Dispatcher saa tiedon siitä, että olet tavoitettavissa ja voit 
vastata puheluihin. Tilarivillä pitäisi lukea Puhelujenhallinta toiminnassa.
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Offline-tilaan siirtyminen, kirjautuminen ulos ja 
poistuminen

Kun et käytä Cisco CallManager Attendant Console -sovellusta, siirry offline- 
tilaan. Näin Cisco Telephony Call Dispatcher tietää, ettet voi enää käsitellä 
puheluita välityskonsolille määritetyistä luettelonumeroista. Huomaa, että voit 
yhä vastata Cisco IP -puhelimeen omaan puhelinnumeroosi saapuviin puheluihin.

Huom. Huomaa, että Online- ja Offline-painikkeet sekä -valikkoasetukset ovat 
tilannekohtaisia. Jos olet online-tilassa, näkyvissä on Offline-painike ja 
-valikkoasetus. Jos olet offline-tilassa, näkyvissä on Online-painike ja 
-valikkoasetus. 

• Jos haluat lopettaa puheluiden käsittelyn lyhyeksi aikaa, napsauta 
Puhelujenhallinnan työkalurivillä olevaa Offline-painiketta tai valitse 
Tiedosto > Offline. 

• Kun haluat jatkaa puheluiden käsittelyä, napsauta Puhelujenhallinnan 
työkalurivillä olevaa Online-painiketta tai valitse Tiedosto > Online.

• Jos haluat poistua Cisco CallManager Attendant Console -sovelluksesta 
kokonaan ja sulkea sovellusikkunan, valitse Tiedosto > Kirjaudu ulos 
tai Tiedosto > Poistu. 

Valitsemalla Tiedosto > Kirjaudu ulos poistut sovelluksesta, ja 
Cisco CallManager Attendant Console -kirjautumisikkuna tulee 
automaattisesti näkyviin. Valitsemalla Tiedosto > Poistu poistut 
sovelluksesta, eikä valintaikkunaa tule näkyviin.
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2
Puhelujen käsitteleminen

Voit käsitellä puheluja Cisco CallManager Attendant Console -sovelluksessa 
hiiren, työkalurivin painikkeiden, valikkorivin, pikanäppäimien tai 
Cisco IP -puhelimen avulla, joka on liitetty Cisco CallManager Attendant 
Console -sovellukseen ja voi tehdä näitä toimintoja. 

Tässä luvussa käsitellään seuraavia aiheita:

• Puheluun vastaaminen, sivu 2-2

• Puhelun asettaminen pitoon, sivu 2-3

• Puhelun noutaminen pidosta (Palaa), sivu 2-4

• Puhelun lopettaminen, sivu 2-5

• Soittaminen, sivu 2-6

• Puhelun siirtäminen, sivu 2-8

• Puhelujen liittäminen, sivu 2-12

• Tilapäisen neuvottelupuhelun luominen, sivu 2-13

• Puhelun asettaminen parkkiin, sivu 2-14

• Parkkipuheluun palaaminen, sivu 2-16

• Soitonsiirto puhepostiin, sivu 2-17

• Pikanäppäinten käyttäminen, sivu 2-17
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Puheluun vastaaminen
Kun Cisco CallManager Attendant Console vastaanottaa puhelun, puhelu näkyy 
Puhelujenhallinta-ikkunassa Puhelutiedot-ruudussa. Voit vastata puheluihin 
Puhelujenhallinta-ikkunassa käyttämällä mitä tahansa kohdassa Taulukko 2-1 
mainituista menetelmistä. Puheluihin ei voi vastata Lyhytvalinta- tai 
Luettelo-ikkunoissa.

Huom. Kun uuteen puheluun vastataan, meneillään oleva puhelu asetetaan 
automaattisesti pitoon.

Huom. Lisätietoja lähetettyyn puheluun vastaamisesta Lähetetyt puhelut -ikkunassa on 
”Lähetettyyn puheluun vastaaminen”- luvussa sivulla 8-1.

Taulukko 2-1   Puheluun vastaaminen

Menetelmä Tehtävä

Tilannekohtainen 
valikko

Napsauta puhelua hiiren oikeanpuoleisella painikkeella 
ja valitse Vastaa.

Puhelujenhallinnan 
työkalurivi

Napsauta Vastaa-painiketta.

Toiminnot-valikko Valitse Vastaa.

Hiiri Kaksoisnapsauta puhelua Puhelujenhallinta-ikkunassa.

Vedä korostettu puhelu hiiren avulla Vastaa-painikkeen 
päälle.

Pikanäppäin Paina puhelujen vastaamista varten määritettyä 
pikanäppäintä. Oletuspikanäppäinyhdistelmä on Ctrl+A. 

Cisco IP -puhelin Vastaa puheluun Cisco IP -puhelimella.
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Puhelun asettaminen pitoon
Voit asettaa meneillään olevan puhelun pitoon, jos haluat vastata toiseen puheluun 
tai tarkistaa vastaanottajan tavoitettavuuden. Kun asetat puhelun pitoon 
Puhelujenhallinta-ikkunassa, pitokuvake näkyy Puhelun tila -alueella ja 
aktiivisuuskuvake näkyy operaattorin linjapainikkeessa. 

Voit asettaa puheluja pitoon Puhelujenhallinta-ikkunassa käyttämällä mitä 
tahansa kohdassa Taulukko 2-2 mainituista menetelmistä. 

Huom. Puheluja ei voi asettaa pitoon Lyhytvalinta- tai Luettelo-ikkunoissa.

Taulukko 2-2   Puhelun asettaminen pitoon

Menetelmä Tehtävä

Tilannekohtainen 
valikko

Napsauta puhelua hiiren oikeanpuoleisella painikkeella 
ja valitse Pito.

Puhelujenhallinnan 
työkalurivi

Napsauta puhelua ja sen jälkeen Pito-painiketta.

Toiminnot-valikko Napsauta puhelua ja valitse Toiminnot-valikosta Pito.

Hiiri Vedä aktiivinen puhelu hiiren avulla Pito-painikkeen 
päälle.

Kaksoisnapsauta aktiivista puhelua.

Pikanäppäin Napsauta puhelua ja paina sitten pitoon asettamista 
varten määritettyä pikanäppäintä. 
Oletuspikanäppäinyhdistelmä on Ctrl+L.

Cisco IP -puhelin Aseta puhelu pitoon käyttämällä Cisco IP -puhelinta.
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Puhelun noutaminen pidosta (Palaa)
Kun noudat puhelun pidosta, puhelu yhdistyy sinun puhelimeesi. Kun noudat 
puhelun pidosta Puhelujenhallinta-ikkunassa, aktiivisuuskuvake näkyy linjan 
tila-alueella ja operaattorin linjapainikkeessa. 

Voit noutaa puheluja pidosta Puhelujenhallinta-ikkunassa käyttämällä mitä 
tahansa kohdassa Taulukko 2-3 mainituista menetelmistä. 

Huom. Puheluja ei voi noutaa pidosta Lyhytvalinta- tai Luettelo-ikkunoissa.

Taulukko 2-3   Puheluun palaaminen

Menetelmä Tehtävä

Tilannekohtainen 
valikko

Kaksoisnapsauta pidossa olevaa puhelua ja valitse Palaa.

Puhelujenhallinnan 
työkalurivi

Napsauta pidossa olevaa puhelua ja sen jälkeen 
Palaa-painiketta.

Toiminnot-valikko Napsauta pidossa olevaa puhelua ja valitse 
Toiminnot-valikosta Palaa.

Hiiri Vedä pidossa oleva puhelu hiirellä Puhelujenhallinnan 
työkalurivillä olevan Palaa-painikkeen päälle.

Palaa pidossa olevaan puheluun kaksoisnapsauttamalla 
puhelua.

Pikanäppäin Napsauta pidossa olevaa puhelua ja paina sitten pidossa 
olevan puhelun noutamista varten määritettyä 
pikanäppäintä. Oletuspikanäppäinyhdistelmä on Ctrl+L.

Cisco IP -puhelin Nouda puhelu pidosta käyttämällä Cisco IP -puhelinta.
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Puhelun lopettaminen

Puhelun lopettaminen
Kun Cisco CallManager Attendant Console katkaisee puhelun, puhelu katoaa 
Puhelujenhallinta-ikkunan Puhelutiedot-ruudusta. Voit lopettaa puheluja 
Puhelujenhallinta-ikkunassa käyttämällä mitä tahansa kohdassa Taulukko 2-4 
mainituista menetelmistä.

Huom. Puheluja ei voi lopettaa Lyhytvalinta- tai Luettelo-ikkunoissa.

Taulukko 2-4   Puhelun lopettaminen

Menetelmä Tehtävä

Tilannekohtainen 
valikko

Napsauta puhelua hiiren oikeanpuoleisella painikkeella 
ja valitse Katkaise.

Puhelujenhallinnan 
työkalurivi

Napsauta puhelua ja sen jälkeen Katkaise-painiketta.

Toiminnot-valikko Napsauta puhelua ja valitse Toiminnot-valikosta 
Katkaise.

Hiiri Vedä aktiivinen puhelu hiiren avulla 
Katkaise-painikkeen päälle.

Pikanäppäin Napsauta puhelua ja paina sitten puhelujen lopettamista 
varten määritettyä pikanäppäintä. 
Oletuspikanäppäinyhdistelmä on Ctrl + H.

Cisco IP -puhelin Lopeta puhelu Cisco IP -puhelimella.
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Soittaminen
Voit soittaa puheluja, kun Puhelujenhallinta-ikkunassa on käytettävissä linja. 
Voit soittaa luettelo- tai lyhytvalintatietueeseen tai ulkoiseen puhelinnumeroon. 
Voit soittaa käyttämällä mitä tahansa kohdassa Taulukko 2-5 mainituista 
menetelmistä. 

Taulukko 2-5   Soittaminen

Menetelmä Tehtävä

Tilannekohtainen 
valikko

Napsauta luettelo- tai lyhytvalintatietuetta hiiren 
oikeanpuoleisella painikkeella ja valitse Soita.

Puhelujenhallinnan 
työkalurivi

Napsauta luettelo- tai lyhytvalintatietuetta ja sen jälkeen 
Soita-painiketta.

Toiminnot-valikko Napsauta luettelo- tai lyhytvalintatietuetta ja valitse 
Toiminnot-valikosta Soita.

Hiiri Valitse numero automaattisesti kaksoisnapsauttamalla 
luettelo- tai lyhytvalintatietuetta.

Vedä luettelo- tai lyhytvalintatietue Puhelujenhallinnan 
työkalurivillä olevan Soita-painikkeen päälle, 
Puhelutiedot-ruutuun tai Puhelujenhallinta-ikkunassa 
olevan operaattorin linjapainikkeen päälle.
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Soittaminen

Pikanäppäin Napsauta luettelo- tai lyhytvalintatietuetta. Paina 
soittamista varten määritettyä pikanäppäintä ja napsauta 
Soita-painiketta. Oletuspikanäppäinyhdistelmä on 
Ctrl + D.

Valitse numero tietokoneen numeronäppäimillä ja paina 
Enter-näppäintä tai soittamista varten määritettyä 
pikanäppäintä. Oletuspikanäppäinyhdistelmä on Ctrl + D.

Avaa linja napsauttamalla jotakin operaattorin 
linjapainiketta, jos niitä on määritetty useita. Näppäile 
sitten puhelinnumero näppäimistöllä ja soita puhelu 
napsauttamalla OK-painiketta tai painamalla 
Enter-näppäintä.

Voit ottaa näppäimistön käyttöön painamalla 
pikanäppäintä, joka on määritetty soittamista varten. 
Oletuspikanäppäinyhdistelmä on Ctrl + D.

Näppäimistö 1. Tee jompikumpi seuraavista:

Paina Ctrl+D-näppäinyhdistelmää.

Valitse Toiminnot-valikosta Soita.

2. Tee jompikumpi seuraavista:

Näppäile numero, johon haluat soittaa.

Etsi luettelosta numero tai käyttäjä, johon haluat 
yhteyden. Napsauta luettelotietuetta.

3. Napsauta Soita-painiketta.

Cisco IP -puhelin Valitse numero Cisco IP -puhelimella.

Taulukko 2-5   Soittaminen (jatkuu)

Menetelmä Tehtävä
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Puhelun siirtäminen
Kun siirrät aktiivista puhelua, järjestelmä yhdistää soittajan määrittämäsi 
henkilön numeroon. Cisco CallManager Attendant Console -sovelluksen avulla 
voit siirtää puhelun, tutkia siirron tai tehdä suoran siirron. Nämä toiminnot on 
esitelty seuraavissa luvuissa:

• Puhelun siirtäminen, sivu 2-8

• Siirron tutkiminen, sivu 2-10

• Suora siirto, sivu 2-11

Voit siirtää puhelun, tutkia siirron tai tehdä suoran siirron missä tahansa ikkunassa 
käyttämällä pikanäppäimiä, tilannekohtaisia valikoita, valikkoriviä tai hiirtä.

Huom. Lisätietoja virhesanomista puheluja siirrettäessä on ”Vianmääritys”- luvussa 
sivulla 9-1.

Puhelun siirtäminen
Kun siirrät puhelun, et voi ilmoittaa puhelusta vastaanottajalle ennen siirtoa. 

Voit siirtää puhelun käyttämällä Siirrä-numeronäppäimistöä kohdassa 
Taulukko 2-6 mainittujen menetelmien mukaisesti.

Taulukko 2-6   Puhelun siirtäminen

Menetelmä Tehtävä

Tilannekohtainen 
valikko

Napsauta siirrettävää puhelua, kaksoisnapsauta 
lyhytvalinta- tai luettelotietuetta ja valitse Siirrä.

Hiiri Vedä siirrettävä puhelu lyhytvalinta- tai luettelotietueen 
päälle.
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Puhelun siirtäminen

Oletuspikanäppäin 1. Napsauta siirrettävää puhelua.

2. Näppäile tietokoneen näppäimistöllä numero, johon 
haluat siirtää puhelun.

3. Siirrä puhelu painamalla 
Ctrl+X-näppäinyhdistelmää.

Näppäimistö 1. Tee jokin seuraavista:

Napsauta siirrettävää puhelua hiiren 
oikeanpuoleisella painikkeella ja valitse 
tilannekohtaisesta valikosta Siirrä.

Napsauta siirrettävää puhelua ja sen jälkeen 
Puhelujenhallinnan työkalurivillä olevaa 
Siirrä-painiketta.

Napsauta siirrettävää puhelua ja valitse 
Toiminnot-valikosta Siirrä.

Napsauta siirrettävää puhelua ja paina 
Ctrl+X-näppäinyhdistelmää.

2. Kun siirtonäppäimistö tulee näkyviin, anna numero, 
johon haluat siirtää puhelun.

3. Napsauta OK-painiketta.

Taulukko 2-6   Puhelun siirtäminen (jatkuu)

Menetelmä Tehtävä
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Siirron tutkiminen
Tutki siirto -toiminnolla voit ilmoittaa puhelun vastaanottajalle puhelusta ennen 
siirtoa. Voit tutkia puhelun siirron käyttämällä mitä tahansa kohdassa Taulukko 2-7 
mainituista menetelmistä.

Taulukko 2-7   Siirron tutkiminen

Menetelmä Tehtävä

Tilannekohtainen 
valikko

Napsauta siirrettävää puhelua, kaksoisnapsauta 
lyhytvalinta- tai luettelotietuetta ja valitse Tutki siirto.

Oletuspikanäppäin 1. Napsauta siirrettävää puhelua.

2. Näppäile tietokoneen näppäimistöllä numero, johon 
haluat siirtää puhelun.

3. Paina Ctrl + T-näppäinyhdistelmää.

Näppäimistö 1. Tee jokin seuraavista:

Napsauta siirrettävää puhelua hiiren 
oikeanpuoleisella painikkeella ja valitse 
tilannekohtaisesta valikosta Tutki siirto.

Napsauta siirrettävää puhelua ja sen jälkeen 
Puhelujenhallinnan työkalurivillä olevaa Tutki 
siirto -painiketta.

Napsauta siirrettävää puhelua ja valitse Toiminnot- 
valikosta Tutki siirto.

Napsauta siirrettävää puhelua ja paina Ctrl+T- 
näppäinyhdistelmää.

2. Kun siirtonäppäimistö tulee näkyviin, anna numero, 
johon haluat siirtää puhelun.

3. Napsauta OK-painiketta. Olet nyt asettanut 
Puhelujenhallinta-ikkunassa näkyvän aktiivisen 
puhelun pitoon.

4. Kysy vastaanottajalta, siirretäänkö puhelu.

5. Siirrä pidossa oleva puhelu käyttämällä mitä tahansa 
menetelmää vaiheesta 1. alkaen.
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Suora siirto
Suoran siirron avulla voit yhdistää kaksi puhelua. Suoran siirtotoiminnon 
käyttäminen edellyttää, että valitset Puhelutiedot-ikkunasta aktiivisena olevan 
puhelun sekä toisen samalla linjalla olevan puhelun.

Tee suora siirto käyttämällä mitä tahansa kohdassa Taulukko 2-8 mainituista 
menetelmistä.

Taulukko 2-8   Suora siirto

Menetelmä Tehtävä

Tilannekohtainen 
valikko

Valitse Puhelujenhallinta-ikkunasta siirrettävät puhelut 
painamalla Ctrl-näppäintä ja napsauttamalla puheluja. 
Valitse tämän jälkeen tilannekohtaisesta valikosta 
Suora siirto kaksoisnapsauttamalla.

Puhelujenhallinnan 
työkalurivi

Napsauta siirrettäviä puheluja ja pidä samalla 
Ctrl-näppäintä painettuna. Napsauta sitten Suora 
siirto -painiketta.

Toiminnot-valikko Napsauta siirrettäviä puheluja ja pidä samalla 
Ctrl-näppäintä painettuna. Valitse sitten 
Toiminnot-valikosta Suora siirto.

Oletuspikanäppäin 1. Napsauta siirrettävää puhelua ja pidä samalla 
Ctrl-näppäintä painettuna.

2. Siirrä puhelu painamalla 
Ctrl+R-näppäinyhdistelmää.
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Puhelujen liittäminen
Liittämistoiminto yhdistää useita puheluja ja välittäjän neuvottelupuheluksi. 
Toiminnon käyttäminen edellyttää, että valitset aktiivisena olevan puhelun ja 
muut puhelut samalta linjalta.

Voit liittää puheluja käyttämällä mitä tahansa kohdassa Taulukko 2-9 mainituista 
menetelmistä.

Huom. Lisätietoja kahden aktiivisen puhelun yhdistämisestä niin, ettei välittäjää liitetä 
mukaan, on ”Suora siirto”- luvussa sivulla 2-11. 

Taulukko 2-9   Puhelujen liittäminen

Menetelmä Tehtävä

Tilannekohtainen 
valikko

Valitse Puhelujenhallinta-ikkunasta liitettävät puhelut 
painamalla Ctrl-näppäintä ja napsauttamalla puheluja. 
Valitse tämän jälkeen tilannekohtaisesta valikosta Liitä 
kaksoisnapsauttamalla.

Puhelujenhallinnan 
työkalurivi

Napsauta liitettäviä puheluja ja pidä samalla 
Ctrl-näppäin painettuna. Napsauta sitten 
Liitä-painiketta.

Toiminnot-valikko Napsauta liitettäviä puheluja ja pidä samalla 
Ctrl-näppäintä painettuna. Valitse sitten 
Toiminnot-valikosta Liitä.

Oletuspikanäppäin 1. Napsauta liitettäviä puheluja ja pidä samalla 
Ctrl-näppäintä painettuna.

2. Liitä puhelut painamalla 
Ctrl+J-näppäinyhdistelmää.
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Tilapäisen neuvottelupuhelun luominen
Cisco CallManager Attendant Console -sovelluksen avulla voit neuvottelun 
ohjaajana luoda neuvottelun, jota ei ole järjestetty aiemmin. Lisää osallistujat 
tilapäiseen neuvotteluun erikseen soittamalla.

Voit luoda tilapäisen neuvottelun missä tahansa ikkunassa käyttämällä jotakin 
kohdassa Taulukko 2-10 mainituista menetelmistä. 

Huom. Voit luoda tilapäisen neuvottelun missä tahansa ikkunassa. Kun luot neuvottelun 
lyhytvalinta- tai luetteloikkunassa, jonkin menetelmän käyttäminen, esimerkiksi 
Neuvottelu-painikkeen napsauttaminen tai vastaavan valikkoasetuksen 
valitseminen, lisää osallistujan neuvottelupuheluun ja yhdistää luettelosta tai 
lyhytvalintaryhmästä valitun käyttäjän neuvotteluun.

Taulukko 2-10   Tilapäisen neuvottelupuhelun luominen

Menetelmä Tehtävä

Tilannekohtainen 
valikko

Valittuasi puhelun, jonka haluat lisätä neuvotteluun, 
napsauta lyhytvalinta- tai luettelotietuetta hiiren 
oikeanpuoleisella painikkeella ja valitse Neuvottelu.

Hiiri Vedä lyhytvalinta- tai luettelotietue 
Neuvottelu-painikkeen päälle.

Oletuspikanäppäin 1. Vastaa puheluun.

2. Näppäile tietokoneen näppäimistöllä 
luettelonumero, jonka haluat lisätä neuvotteluun. 

3. Luo neuvottelupuhelu painamalla 
Ctrl+C-näppäinyhdistelmää.
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Puhelun asettaminen parkkiin
Parkissa-toiminnon avulla voit asettaa puhelun parkkiin noudettavaksi toisella 
järjestelmään kuuluvalla puhelimella. Jos esimerkiksi puhut parhaillaan puhelua, 
voit asettaa sen parkkiin parkkialanumeroon, esimerkiksi numeroon 1234. Toista 
järjestelmään kytkettyä puhelinta käyttävä voi noutaa puhelun valitsemalla 
alanumeron 1234.

Parkkipuhelutiedot-ruudussa oleva Parkkipuhelut-tietue sisältää seuraavat tiedot:

• parkkiin asetetun puhelun luettelonumeron

• parkkialanumeron, johon puhelu on asetettu parkkiin

• palvelun parkkiin asettaneen välityspuhelimen luettelonumeron.

Näppäimistö 1. Tee jokin seuraavista:

Napsauta puhelua hiiren oikeanpuoleisella 
painikkeella ja valitse tilannekohtaisesta valikosta 
Neuvottelu. 

Napsauta haluamaasi puhelua ja sen jälkeen 
Puhelujenhallinnan työkalurivillä olevaa 
Neuvottelu-painiketta. 

Napsauta haluamaasi puhelua ja valitse Toiminnot > 
Neuvottelu.

Napsauta haluamaasi puhelua ja paina tietokoneen 
Ctrl+C-näppäinyhdistelmää. 

2. Kun neuvottelunäppäimistö tulee näkyviin, anna 
neuvotteluun lisättävän käyttäjän luettelonumero. 
Napsauta OK-painiketta.

3. Napsauta Neuvottelu-painiketta, valitse Toiminnot 
> Neuvottelu tai paina tietokoneen Ctrl + C- 
näppäinyhdistelmää.

Taulukko 2-10   Tilapäisen neuvottelupuhelun luominen (jatkuu)

Menetelmä Tehtävä
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Parkkipuhelutiedot-ruudussa voi olla esimerkiksi seuraava tietue: ”2000 parkissa 
4000, asettaja 3000”. Tämä tarkoittaa sitä, että luettelonumeroa 3000 käyttävä 
välittäjä asetti luettelonumerossa 2000 olevan puhelun parkkiin 
Cisco CallManagerin valitsemaan alanumeroon, joka tässä tapauksessa oli 
parkkialanumero 4000. Luettelonumerossa 2000 oleva puhelu pysyy pidossa, 
kunnes käyttäjä vastaa puheluun tai parkkipuhelu palautuu välittäjälle.

Huom. Cisco CallManager valitsee parkkialanumeron, joka perustuu järjestelmän- 
valvojan määrittämään Cisco CallManager -hallinta-asetukseen.

Aseta puhelu parkkiin seuraavasti.

Menettely

Vaihe 1 Tee jokin seuraavista:

• Napsauta parkkiin asetettavaa puhelua hiiren oikeanpuoleisella painikkeella 
ja valitse tilannekohtaisesta valikosta Parkissa.

• Napsauta parkkiin asetettavaa puhelua ja sen jälkeen Puhelujenhallinnan 
työkalurivillä olevaa Parkissa-painiketta.

• Napsauta parkkiin asetettavaa puhelua ja valitse Toiminnot-valikosta 
Parkissa.

• Paina pikanäppäintä, joka on määritetty puhelujen parkkiin asettamista 
varten. Oletuspikanäppäinyhdistelmä on Ctrl + P.

• Vedä parkkiin asetettava puhelu Puhelujenhallinta-ikkunasta 
Parkkipuhelut-ikkunaan.

Vaihe 2 Valintaikkunassa näkyy luettelonumero, johon puhelu on asetettu parkkiin. 
Napsauta OK-painiketta.

Parkkipuhelu näkyy Parkkipuhelutiedot-ruudussa.

Vaihe 3 Ota yhteys käyttäjään, jonka on määrä noutaa parkkipuhelu.
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Parkkipuheluun palaaminen
Jos käyttäjä ei vastaa parkkialanumeroon parkkiin asetettuun puheluun, voit 
noutaa parkkipuhelun parkkialanumerosta.

Parkkipuhelu-ikkunassa voit katsella ja poimia kaikkien Attendant-palvelimeen 
kytkettyjen välittäjien parkkiin asettamia puheluja. Et pysty kuitenkaan 
tarkastelemaan etkä poimimaan puheluja, jotka on asetettu parkkiin ennen 
kirjautumistasi välityskonsoliin.

Palaa parkkipuheluun seuraavasti.

Menettely

Vaihe 1 Jos käyttäjä ei vastaa puheluun, palaa parkkipuheluun jollakin seuraavista 
tavoista:

• Napsauta parkkiin asetettavaa puhelua hiiren oikeanpuoleisella painikkeella 
ja valitse tilannekohtaisesta valikosta Palaa seisontaan.

• Napsauta parkkiin asetettavaa puhelua ja sen jälkeen Puhelujenhallinnan 
työkalurivillä olevaa Palaa seisontaan -painiketta.

• Napsauta parkkiin asetettavaa puhelua ja valitse Toiminnot-valikosta Palaa 
seisontaan.

• Paina pikanäppäintä, joka on määritetty parkkipuheluihin palaamista varten. 
Oletuspikanäppäinyhdistelmä on Ctrl + P.

Vaihe 2 Palaa näkyviin tulevaan valintaikkunaan valitsemalla luettelonumero. Napsauta 
Palaa-painiketta.

Aktiivinen puhelu näkyy Puhelujenhallinnan tiedot -ruudussa.

Vaihe 3 Ilmoita soittajalle tilanteesta.

Vaihtoehtoiset menetelmät (pikanäppäimet)

• Voit valita tietokoneen numeronäppäimillä sen puhelun luettelonumeron, 
johon haluat palata, ja painaa sen jälkeen parkkipuheluun palaamista varten 
määritettyä pikanäppäintä. Oletuspikanäppäinyhdistelmä on Ctrl+P. 
Parkkipuhelu palautuu automaattisesti Puhelujenhallinnan tiedot -ruutuun.

• Voit palata parkkipuheluun vetämällä sen Parkkipuhelut-ikkunasta 
operaattorin linjapainikkeen päälle.
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Soitonsiirto puhepostiin
Siirrä puhelu puhepostiin seuraavasti:

Vaihe 1 Vastaa puheluun.

Vaihe 2 Tee jokin seuraavista:

• Napsauta puhelua hiiren oikeanpuoleisella painikkeella ja valitse 
tilannekohtaisesta valikosta Puheposti.

• Napsauta Puhelujenhallinnan työkalurivillä olevaa Puheposti-painiketta.

• Valitse Toiminnot-valikosta Puheposti.

• Paina tietokoneen näppäimistöstä pikanäppäintä, joka on määritetty 
puhepostiin siirtoa varten. Oletuspikanäppäinyhdistelmä on Ctrl+V.

Vaihe 3 Puhelu asetetaan automaattisesti pitoon, ja näppäimistö tulee näkyviin. Anna sen 
henkilön luettelonumero, johon haluat yhteyden, ja napsauta Soita-painiketta.

Vaihe 4 Puhelujenhallinta-ruudussa näkyy, että olet siirtämässä puhelua puhepostiin. 
Odota siirron tapahtumista.

Järjestelmänvalvoja määrittää soitonsiirtoon kuluvan ajan. Jos haluat muuttaa 
aika-asetusta, ota yhteys järjestelmänvalvojaan.

Pikanäppäinten käyttäminen
Cisco CallManager Attendant Console -sovellukselle määritettyjen 
pikanäppäinten avulla voit tehokkaasti tehdä erilaisia puhelujenhallintatehtäviä. 
Jos haluat lisätietoja pikanäppäinten käyttämisestä, katso Taulukko 2-11. 

Vihje Tulosta tämä sivu ja kiinnitä se tietokoneen näytön läheisyyteen myöhempää 
käyttöä varten.
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Huom. Voit muuttaa mitä tahansa oletuspikanäppäintä. Lisätietoja on ”Valikkorivi”- 
luvussa sivulla 3-1.

Taulukko 2-11   Pikanäppäimet

Haluttu tulos
Järjestelmän 
oletuspikanäppäin1

1. Välityskonsoli määrittää automaattisesti oletuspikanäppäimet. 

Käyttäjän 
määrittämä 
pikanäppäin2

2. Jos haluat muuttaa järjestelmän oletuspikanäppäimiä, kirjoita määrittämäsi pikanäppäin 
Käyttäjän määrittämä pikanäppäin -sarakkeeseen. 

Vastaa puheluun Ctrl+A

Soita Ctrl+D

Lopeta puhelu Ctrl+H

Aseta puhelu pitoon Ctrl+L

Nouda puhelu pidosta (Palaa) Ctrl+L

Aseta puhelu parkkiin Ctrl+P

Palaa parkkipuheluun Ctrl+P

Siirrä Ctrl+X

Tutki siirto Ctrl+T

Suora siirto Ctrl+R

Liitä puhelut Ctrl+J

Neuvottelupuhelu Ctrl+C

Soitonsiirto puhepostiin Ctrl+V

Valitse numerot -näppäimistö Ctrl+S



L U K U

 

3-1
Cisco CallManager Attendant Console -käyttöopas

OL-5148-01 

3
Valikkorivi

Tässä luvussa käsitellään seuraavia aiheita:

• Tiedosto-valikko, sivu 3-1

• Muokkaa-valikko, sivu 3-2

• Näytä-valikko, sivu 3-3

• Toiminnot-valikko, sivu 3-6

• Valitse numerot, sivu 3-7

• Ohje-valikko, sivu 3-8

Tiedosto-valikko
Tiedosto-valikossa voit siirtyä online-tilasta offline-tilaan ja päinvastoin, 
kirjautua ulos ja poistua ohjelmasta. Lisätietoja näistä toiminnoista on seuraavissa 
luvuissa:

• Kirjautuminen ja Online-tilaan siirtyminen, sivu 1-21 

• Offline-tilaan siirtyminen, kirjautuminen ulos ja poistuminen, sivu 1-23
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Muokkaa-valikko
Muokkaa-valikossa voit luoda omia pikanäppäimiä, lisätä, muokata ja poistaa 
lyhytvalintatietueita ja -ryhmiä sekä valinnaisena toimintona tarkastella 
asetuksia. Lisätietoja on seuraavissa luvuissa:

• Pikanäppäinten luominen ja muokkaaminen, sivu 3-2

• Lyhytvalintaryhmien ja -tietueiden luominen, muokkaaminen ja poistaminen, 
sivu 3-3

• Asetusten tarkasteleminen ja muokkaaminen, sivu 3-3

Pikanäppäinten luominen ja muokkaaminen
Cisco CallManager Attendant Console -sovelluksessa voit luoda tai muokata 
pikanäppäimiä määritystesi mukaisesti. Pikanäppäimet tallentuvat, kun poistut 
konsolista. Voit luoda pikanäppäimiä kaikille valikkorivin toiminnoille. 

Luo ja muokkaa pikanäppäimiä seuraavasti:

Menettely

Vaihe 1 Valitse Muokkaa-valikosta Pikanäppäinvihjeet....

Vaihe 2 Valitse valintaikkunan Komennot-alueen luettelosta komento, jolle haluat luoda 
pikanäppäimen tai jonka pikanäppäintä haluat muokata.

Vaihe 3 Syötä Näppäin-kenttään näppäimet, joita haluat käyttää pikanäppäimenä.

Vaihe 4 Valitse CTRL-, VAIHTO- tai ALT-valintaruutu (tai useita valintaruutuja).

Vaihe 5 Valitse Tallenna, Tallenna ja sulje tai Peruuta. 

Huom. Jos napsautat Tallenna-painiketta, voit luoda uuden pikanäppäimen tai 
muokata jotakin toista pikanäppäintä.

Kun valintaikkuna sulkeutuu, pikanäppäin näkyy valikkoasetuksen vieressä. 
Se näkyy myös Näppäin-kentän yläpuolella, kun valitset komennon 
valintaikkunan Komento-alueelta. 
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Luku 3      Valikkorivi
Näytä-valikko

Lyhytvalintaryhmien ja -tietueiden luominen, muokkaaminen 
ja poistaminen

Lisätietoja lyhytvalintaryhmien ja -tietueiden luomisesta, muokkaamisesta ja 
poistamisesta Muokkaa-valikossa on ”Lyhytvalinta-ikkuna” -luvussa sivulla 5-1.

Asetusten tarkasteleminen ja muokkaaminen
Sinä tai järjestelmänvalvoja voitte muuttaa Muokkaa-valikossa asetuksia, jotka 
vaikuttavat siihen, miten pystyt käyttämään Cisco CallManager Attendant 
Console -sovellusta. Asetusten avulla välityskonsoli voi olla vuorovaikutuksessa 
Attendant Console -palvelimen sekä luettelon kanssa. Luettelo sisältää kaikki 
Luettelo-ikkunassa olevat luettelotiedot. 

Cisco suosittelee näiden asetusten muuttamista vain järjestelmänvalvojan 
kehotuksesta. 

Tarkastele ja muokkaa asetuksia seuraavasti:

Menettely

Vaihe 1 Valitse Muokkaa-valikosta Asetukset....

Vaihe 2 Lisätietoja asetusten määrittämisestä ja muuttamisesta on ”Cisco CallManager 
Attendant Console -sovelluksen käynnistäminen ensimmäistä kertaa” -luvussa 
sivulla 1-19.

Näytä-valikko
Näytä-valikossa voit muuttaa ikkunoiden tekstikokoa tai konsolin näytön väriä. 
Lisätietoja on seuraavissa luvuissa:

• Tekstin koon muuttaminen, sivu 3-4

• Värimallin muuttaminen, sivu 3-5

• Ikkunan koon ja asettelun lukitseminen, sivu 3-5

• Ikkunan oletusasettelun valitseminen, sivu 3-6
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Tekstin koon muuttaminen
Cisco CallManager Attendant Console -sovelluksessa voit muuttaa tekstin kokoa 
määritystesi mukaisesti. Voit muuttaa kaikissa ikkunoissa näkyvän tekstin kokoa 
tai vain yhdessä tietyssä ikkunassa näkyvän tekstin kokoa. 

Muuta ikkunoissa näkyvän tekstin kokoa seuraavasti:

Menettely

Vaihe 1 Tee jokin seuraavista:

• Jos haluat muuttaa kaikissa ikkunoissa näkyvän tekstin kokoa, valitse 
Näytä-valikosta Tekstin koko.

• Jos haluat muuttaa jossakin tietyssä ikkunassa näkyvän tekstin kokoa, 
napsauta ikkunaa hiiren oikeanpuoleisella painikkeella ja valitse 
tilannekohtaisesta valikosta Tekstin koko.

Vaihe 2 Valitse jokin seuraavista asetuksista:

• Suurin

• Suuri

• Keskikoko

• Pienin

• Pieni

Tekstin koko ikkunassa tai ikkunoissa muuttuu.
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Luku 3      Valikkorivi
Näytä-valikko

Värimallin muuttaminen
Cisco CallManager Attendant Console -sovelluksessa voit muuttaa välityskonsolin 
värimallia määritystesi mukaisesti. Kun käytät konsolia ensimmäistä kertaa, 
näkyvissä on sinivalkoinen oletusvärimalli. 

Voit muuttaa näkyvää värimallia seuraavasti:

Menettely

Vaihe 1 Valitse Näytä-valikosta Värimallit.

Vaihe 2 Valitse jokin seuraavista asetuksista:

• Oletus, sinivalkoinen

• Ruskea

• Vihreä

• Harmaa

• Kontrasti, joka näkyy valkoisena vaaleanharmaata taustaa vasten

Välityskonsolin värimalli muuttuu.

Ikkunan koon ja asettelun lukitseminen
Voit lukita ikkunan koon ja asettelun valitsemalla Näytä > Lukitse ikkunat. 
Näin voit varmistaa, ettei ikkunan koko muutu ja ikkunat näkyvät aina 
haluamallasi tavalla.

Vihje Poista asettelun lukitus valitsemalla Näytä > Poista ikkunoiden lukitus.

Vihje Voit valita Ikkunan oletusasettelu -asetuksen, vaikka lukitsisit ikkunan paikan. 
Ikkunat pysyvät lukittuina.
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Ikkunan oletusasettelun valitseminen
Cisco CallManager Attendant Console -sovelluksessa voit suurentaa ja pienentää 
kaikki näkyvät ikkunat. Kun palautat ikkunan oletusasettelun, voi näyttää siltä, 
kuin Cisco CallManager Attendant Console -ikkuna pienenisi ja sulkisi sisäänsä 
muut kolme ikkunaa, valikkorivin, Puhelunhallinnan työkalurivin ja tilarivin.

Huom. Jos pienennät ikkunan ennen Ikkunan oletusasettelu -asetuksen valitsemista, 
ikkuna suurenee valinnan tekemisen jälkeen. 

Jos muutat tekstin kokoa ja värimallia ennen Ikkunan oletusasettelu -asetuksen 
valitsemista, nämä muutokset jäävät voimaan valinnan tekemisen jälkeen.

Palauta ikkunan oletusasettelu valitsemalla Muokkaa > Ikkunan oletusasettelu.

Toiminnot-valikko
Toiminnot-valikossa voit tehdä puhelujenhallintatehtäviä. Lisätietoja puhelujen- 
hallintatehtävien tekemisestä Toiminnot-valikossa on ”Puhelujen käsitteleminen” 
-luvussa sivulla 2-1.

Huom. Näytössä näkyvät vain käyttöön otetut toiminnot. Jos toiminto on poistettu 
käytöstä, sitä ei voi käyttää.
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Luku 3      Valikkorivi
Valitse numerot

Valitse numerot
Kun automaattinen äänikehote, esimerkiksi Cisco IP AutoAttendant, pyytää 
tekemään jonkin toiminnon Cisco IP -puhelimen tai välityskoneen näppäimistön 
avulla, toiminto on tehtävä Valitse numerot -toiminnolla. 

Esimerkki: Valitse numerot -näppäimistö 

Jos soitat toiseen yritykseen ja automaattinen äänikehote pyytää valitsemaan 
alanumeron näppäimellä 1, tuo näppäimistö näkyviin ja kirjoita numero 1.

Vihje Voit napsauttaa hiirtä tai painaa näppäimiä Valitse numerot -näppäimistöä 
käyttäessäsi.

Käytä Valitse numerot -näppäimistöä seuraavasti:

Menettely

Vaihe 1 Tuo Valitse numerot -näppäimistö näyttöön seuraavasti:

a. Valitse Toiminnot > Valitse numerot.

b. Paina Ctrl+S-näppäinyhdistelmää.

Vaihe 2 Kun Valitse numerot -näppäimistö tulee näkyviin, tee jokin seuraavista:

a. Jos siirrät puhelun puhepostiin, syötä luettelossa olevan käyttäjän 
luettelonumero ja kirjoita sen jälkeen tarvittavat aakkosnumeeriset merkit 
tai symbolit kenttään automaattisen äänikehotteen pyyntöjen mukaisesti.

b. Jos olet valinnut ulkoisen luettelonumeron ja saat automaattisen 
äänikehotteen, syötä tarvittavat aakkosnumeeriset merkit tai symbolit 
kenttään automaattisen äänikehotteen pyyntöjen mukaisesti.

Vaihe 3 Kun olet valmis, napsauta Sulje-painiketta.

Vaihtoehtoinen menetelmä (pikanäppäin)

Voit syöttää valintanumeroita myös ilman Valitse numerot -näppäimistöä. 
Kun kuulet automaattisen äänikehotteen, paina tietokoneen vastaavia näppäimiä 
ja sen jälkeen Ctrl+S-näppäinyhdistelmää.
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Ohje-valikko
Cisco CallManager Attendant Console -sovelluksessa voit käyttää online-ohjetta 
ja hakea helposti uusimman laajennuksen päivitystä varten. Jos saat kirjautuessasi 
sanoman, jonka mukaan yhteyttä palvelimeen ei voi muodostaa, välityskonsolin 
versio on päivitettävä. Uuden version saa Cisco CallManager -hallintasivuilta. 
Kun olet aloittanut päivittämisen Ohje-valikossa, pyydä järjestelmänvalvojalta 
ohjeita päivittämisen viemisestä loppuun.

Avaa online-ohje ja hae konsolin sekä palvelimen versio seuraavasti:

Menettely

Vaihe 1 Avaa online-ohje valitsemalla Ohje > Cisco CallManager Attendant 
Console -ohje.

Online-ohje tulee näkyviin.

Vaihe 2 Valitse Ohje > Tietoja Cisco CallManager Attendant Console -sovelluksesta 
ja tee jokin seuraavista:

• Hae välityskonsolin ja siihen kytketyn palvelimen versio. 

Kun olet hakenut versiot, napsauta OK-painiketta.

• Päivitä välityskonsolin uusin versio.

Kun ohjelma kysyy, haluatko päivittää version, napsauta Kyllä-painiketta. 
Odota, kunnes Cisco CallManager Attendant Console -sovelluksen 
Asetukset-ikkuna latautuu. Vie päivitys loppuun ikkunoiden kehotteiden 
mukaisesti tai pyydä lisätietoja järjestelmänvalvojalta.
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4
Puhelujenhallinta-ikkuna

Kun soitat puhelun tai vastaat puheluun, puhelun tila, saapuvan puhelun 
luettelonumero, soittajan nimi (mikäli saatavilla), operaattorin luettelonumero 
ja kulunut aika näkyvät Puhelujenhallinta-ikkunan Puhelutiedot-ruudussa.

Tässä luvussa käsitellään seuraavia aiheita:

• Soittaminen Puhelujenhallinta-ikkunassa, sivu 4-2

• Puhelujenhallintatehtävät Puhelujenhallinta-ikkunassa, sivu 4-2
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Soittaminen Puhelujenhallinta-ikkunassa
Soita puhelu Puhelujenhallinta-ikkunassa seuraavasti:

Menettely

Vaihe 1 Napsauta oikeassa yläkulmassa olevaa Operaattorin linja -painiketta, joka 
ilmoittaa Cisco CallManager Attendant Console -sovellusta ohjaavan Cisco 
IP -puhelimen luettelonumeron.

Vaihe 2 Kirjoita valintaikkunaan numero, johon haluat soittaa.

Vaihe 3 Napsauta OK- tai Peruuta-painiketta. 

Vihje Jos haluat soittaa lyhytvalinta- tai luettelotietueeseen, vedä tietue 
Puhelujenhallinta-ikkunan oikeassa yläkulmassa olevan Operaattorin linja 
-painikkeen päälle. 

Puhelujenhallintatehtävät 
Puhelujenhallinta-ikkunassa

Voit tehdä Puhelujenhallinta-ikkunassa seuraavia puhelujenhallintatehtäviä:

• vastata puheluun

• asettaa puhelun pitoon ja palata puheluun

• siirtää puhelun, tutkia siirron tai tehdä suoran siirron

• siirtää puhelun puhepostiin

• luoda puhelusta neuvottelun

• liittää puheluja

• asettaa puhelun parkkiin.

Lisätietoja näiden tehtävien tekemisestä Puhelujenhallinta-ikkunassa on 
”Puhelujen käsitteleminen” -luvussa sivulla 2-1.
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5
Lyhytvalinta-ikkuna

Tässä luvussa käsitellään seuraavia aiheita:

• Lyhytvalintaryhmän lisääminen, sivu 5-2

• Lyhytvalintaryhmän nimeäminen uudelleen, sivu 5-3

• Lyhytvalintaryhmän poistaminen, sivu 5-3

• Lyhytvalintatietueen lisääminen, sivu 5-4

• Lyhytvalintatietueen muokkaaminen, sivu 5-5

• Lyhytvalintatietueen poistaminen, sivu 5-6

• Puhelujenhallintatehtävien tekeminen lyhytvalintatietueiden avulla, sivu 5-7

Lyhytvalintatietueet ryhmitellään lyhytvalintaryhmiksi, jotka näkyvät omina 
välilehtinään Lyhytvalinta-ikkunassa. Välilehdet voivat pinottua päällekkäin, 
joten voit lisätä niin monta ryhmää kuin haluat. Samoin voit lisätä ryhmään 
haluamasi määrän tietueita.

Ennen kuin käytät pikavalintatietueita puhelujenhallintatehtäviin, sinun täytyy 
lisätä vähintään yksi lyhytvalintaryhmä ja liittää siihen vähintään yksi tietue. 
Voit myös nimetä Esimerkkiryhmä-välilehden uudelleen ja lisätä tietueita siihen. 
Lisätietoja on ”Lyhytvalintaryhmän nimeäminen uudelleen” -luvussa sivulla 5-3.

Vihje Napsauttamalla Lyhytvalinta-ikkunan välilehtiä hiiren oikeanpuoleisella 
painikkeella voit nopeasti lisätä, muokata tai poistaa lyhytvalintaryhmiä.
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Lyhytvalintaryhmän lisääminen
Lyhytvalintatietueet ryhmitellään määrittämällä ne lyhytvalintaryhmiksi. 
Voit esimerkiksi lisätä Henkilöstöhallinto-nimisen lyhytvalintaryhmän ja 
liittää siihen henkilöstöhallinnon työntekijöitä lyhytvalintatietueiksi. 

Huom. Voit lisätä niin monta lyhytvalintaryhmää kuin haluat, koska Cisco CallManager 
Attendant Console pystyy pinoamaan ryhmiä päällekkäin Lyhytvalinta-ikkunassa. 

Lyhytvalintaryhmät eivät näy aakkosjärjestyksessä. Ne näkyvät siinä järjestyksessä, 
jossa olet määrittänyt ne Lyhytvalinta-ikkunassa. Jos esimerkiksi määrität 
Henkilöstöhallinto-lyhytvalintaryhmän ensin ja sen jälkeen Kehitystyö- 
lyhytvalintaryhmän, Henkilöstöhallinto-lyhytvalintaryhmä näkyy vasemmalla, 
koska olet määrittänyt sen ensin.

Lisää lyhytvalintaryhmä Lyhytvalinta-ikkunaan seuraavasti:

Menettely

Vaihe 1 Tee jompikumpi seuraavista:

• Napsauta hiiren oikeanpuoleista painiketta Lyhytvalinta-ikkunassa ja valitse 
tilannekohtaisesta valikosta Uusi lyhytvalintaryhmä....

• Valitse Muokkaa-valikosta Lyhytvalinnat > Uusi lyhytvalintaryhmä....

Vaihe 2 Kirjoita uuden ryhmän nimi valintaikkunan Ryhmän nimi -kenttään ja napsauta 
Tallenna-painiketta. 

Valintaikkuna sulkeutuu automaattisesti, ja uusi välilehti tulee näkyviin 
Lyhytvalinta-ikkunaan.

Vaihe 3 Nyt voit nimetä lyhytvalintaryhmän uudelleen, poistaa ryhmän tai lisätä siihen 
lyhytvalintatietueita.
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Lyhytvalintaryhmän nimeäminen uudelleen

Lyhytvalintaryhmän nimeäminen uudelleen
Voit nimetä lyhytvalintaryhmän halutessasi uudelleen, esimerkiksi 
Esimerkkiryhmä-ryhmän, joka tuli automaattisesti näkyviin 
Lyhytvalinta-ikkunassa, kun kirjauduit välityskonsoliin. 

Nimeä lyhytvalintaryhmä uudelleen seuraavasti:

Menettely

Vaihe 1 Napsauta sen lyhytvalintaryhmän välilehteä, jonka haluat nimetä uudelleen.

Vaihe 2 Napsauta hiiren oikeanpuoleista painiketta Lyhytvalinta-ikkunassa ja valitse 
tilannekohtaisesta valikosta Nimeä lyhytvalintaryhmä uudelleen.

Vaihe 3 Kirjoita uuden ryhmän nimi valintaikkunan Ryhmän nimi -kenttään ja napsauta 
Tallenna-painiketta.

Valintaikkuna sulkeutuu automaattisesti, ja uusi välilehti tulee 
näkyviin Lyhytvalinta-ikkunaan.

Lyhytvalintaryhmän poistaminen
Voit poistaa lyhytvalintaryhmän halutessasi. Huomaa, että jos poistat 
lyhytvalintaryhmän, poistat samalla kaikki ryhmään määrittämäsi tietueet. 

Poista lyhytvalintaryhmä seuraavasti:

Menettely

Vaihe 1 Napsauta sen lyhytvalintaryhmän välilehteä, jonka haluat poistaa.

Vaihe 2 Tee jompikumpi seuraavista:

• Napsauta hiiren oikeanpuoleista painiketta Lyhytvalinta-ikkunassa ja valitse 
tilannekohtaisesta valikosta Poista lyhytvalintaryhmä.

• Valitse Muokkaa-valikosta Lyhytvalinnat > Poista lyhytvalintaryhmä.
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Vaihe 3 Kun sovellus kysyy, haluatko poistaa ryhmän, valitse Kyllä, Ei tai Peruuta. 

Varoitus Jos valitset Kyllä, poistat samalla kaikki lyhytvalintatietueet ryhmästä. 

Kun valitset Kyllä, välilehti ei enää näy Lyhytvalinta-ikkunassa.

Vihje Kun napsautat lyhytvalintavälilehteä, lyhytvalintaryhmän nimi näkyy 
Lyhytvalinta-ikkunan oikeassa yläkulmassa.

Lyhytvalintatietueen lisääminen
Lyhytvalintatietueet sisältävät lyhytvalintaryhmään lisäämäsi henkilön nimen, 
puhelinnumeron ja muita tietoja. Lyhytvalintatietueita lisäämällä voit nopeasti 
soittaa ja siirtää puheluja, tutkia siirtoja ja aloittaa neuvottelupuhelun 
lyhytvalintatietueeseen liitetyn henkilön kanssa.

Cisco CallManager Attendant Console -sovelluksessa Huomautukset-kentän 
täyttäminen ei ole pakollista, mutta jokaisella lyhytvalintatietueella tulee olla 
nimi ja puhelinnumero.

Lisää lyhytvalintatietue Lyhytvalinta-ikkunaan seuraavasti:

Menettely

Vaihe 1 Napsauta sitä lyhytvalintavälilehteä, jolle haluat lisätä tietueen.

Vaihe 2 Tee jompikumpi seuraavista:

• Napsauta hiiren oikeanpuoleista painiketta Lyhytvalinta-ikkunassa ja valitse 
tilannekohtaisesta valikosta Lisää lyhytvalinta....

• Valitse Muokkaa-valikosta Lyhytvalinnat > Lisää lyhytvalinta....
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Lyhytvalintatietueen muokkaaminen

Vaihe 3 Kun valintaikkuna avautuu, kirjoita nimi, puhelinnumero ja mahdolliset 
huomautukset omiin kenttiinsä. 

Vaihe 4 Valitse Tallenna tai Tallenna ja sulje. 

Huom. Jos valitset Tallenna, voit lisätä tämän jälkeen heti uuden 
lyhytvalintatietueen ryhmään.

Valintaikkuna sulkeutuu, ja lyhytvalintatietue tulee näkyviin 
Lyhytvalinta-ikkunaan. 

Vihje Voit lisätä lyhytvalintatietueita myös vetämällä luettelotietueen 
Luettelo-ikkunasta ja pudottamalla sen Lyhytvalinta-ikkunaan.

Lyhytvalintatietueen muokkaaminen
Voit milloin tahansa muokata lyhytvalintatietueen nimeä, puhelinnumeroa tai 
huomautuksia. Cisco CallManager Attendant Console -sovelluksessa 
Huomautukset-kentän täyttäminen ei ole pakollista, mutta jokaisella 
lyhytvalintatietueella tulee olla nimi ja puhelinnumero. 

Muokkaa lyhytvalintatietuetta seuraavasti:

Menettely

Vaihe 1 Napsauta sitä lyhytvalintavälilehteä, jonka tietuetta haluat muokata.

Vaihe 2 Napsauta lyhytvalintatietuetta, jota haluat päivittää.

Vaihe 3 Tee jompikumpi seuraavista:

• Napsauta hiiren oikeanpuoleista painiketta Lyhytvalinta-ikkunassa ja valitse 
tilannekohtaisesta valikosta Muokkaa lyhytvalintaa.

• Valitse Muokkaa-valikosta Lyhytvalinnat > Muokkaa lyhytvalintaa.
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Vaihe 4 Kun valintaikkuna avautuu, muokkaa aiemmin kenttiin kirjoittamaasi nimeä, 
puhelinnumeroa tai huomautuksia.

Vaihe 5 Tallenna tiedot napsauttamalla Tallenna-painiketta. 

Valintaikkuna sulkeutuu ja päivitetty lyhytvalintatietue tulee näkyviin 
Lyhytvalinta-ikkunaan.

Lyhytvalintatietueen poistaminen
Voit poistaa lyhytvalintatietueen halutessasi. Poistaessasi lyhytvalintatietueen 
koko tietue tuhoutuu. Et voi poistaa vain tietueen osia. Huomautukset-kenttä 
on ainoa kenttä, josta voit poistaa tietoja. Jos haluat poistaa huomautuksia, 
lyhytvalintatietuetta kannattaa muokata. 

Lyhytvalintatietueen poistaminen ei poista samalla koko lyhytvalintaryhmää. 
Poista lyhytvalintatietue seuraavasti:

Menettely

Vaihe 1 Napsauta sitä lyhytvalintavälilehteä, josta haluat poistaa tietueen.

Vaihe 2 Napsauta lyhytvalintatietuetta, jonka haluat poistaa.

Vaihe 3 Tee jompikumpi seuraavista:

• Napsauta hiiren oikeanpuoleista painiketta Lyhytvalinta-ikkunassa ja valitse 
tilannekohtaisesta valikosta Poista lyhytvalinta.

• Valitse Muokkaa-valikosta Lyhytvalinnat > Poista lyhytvalinta.

Vaihe 4 Kun sovellus kysyy, haluatko poistaa tietueen, valitse Kyllä, Ei tai Peruuta.

Kun valitset Kyllä, lyhytvalintatietue katoaa Lyhytvalinta-ikkunasta.
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Luku 5      Lyhytvalinta-ikkuna
Lyhytvalintaryhmän tietueiden lajitteleminen

Lyhytvalintaryhmän tietueiden lajitteleminen
Lyhytvalintatietueita voi lajitella nimen perusteella napsauttamalla 
Lyhytvalinta-ikkunan Nimi-otsikkoa. Otsikossa näkyvä ylänuoli ilmaisee, että 
tietueet lajitellaan nousevaan järjestykseen; alanuoli ilmaisee, että ne lajitellaan 
laskevaan järjestykseen. 

Puhelujenhallintatehtävien tekeminen 
lyhytvalintatietueiden avulla

Seuraavat puhelujenhallintatehtävät vaikuttavat Lyhytvalinta-ikkunassa näkyvään 
käyttäjään eli lyhytvalintatietueeseen:

• käyttäjälle soittaminen

• Puhelujenhallinta-ikkunassa näkyvän puhelun siirtäminen käyttäjälle

• ilmoittaminen käyttäjälle ja sen jälkeen Puhelujenhallinta-ikkunassa näkyvän 
puhelun siirtäminen käyttäjälle

• käyttäjän liittäminen neuvotteluun Puhelujenhallinta-ikkunassa näkyvään 
puheluun

• Puhelujenhallinta-ikkunassa näkyvän puhelun siirtäminen käyttäjän 
puhepostiin.

Lisätietoja näistä puhelujenhallintatehtävistä on ”Puhelujen käsitteleminen” 
-luvussa sivulla 2-1.
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6
Luettelo-ikkuna

Cisco CallManager Attendant Console -sovellus sisältää luettelon yrityksesi 
alanumeroista. Luettelon avulla voit etsiä luettelonumeroita sekä soittaa tai 
tarkistaa, onko jokin puhelin käytössä. 

Cisco CallManager Attendant Console -luettelo käyttää Cisco CallManager 
-käyttäjäluetteloa tai Asetukset-valintaikkunan Lisäasetukset-välilehdellä 
määrittämiesi käyttäjien luetteloa. Voit etsiä kaikki käyttäjät, jotka on määritetty 
Cisco CallManager Administration -sivujen Käyttäjä-alueella. 
Cisco CallManager -luetteloa ylläpitää järjestelmänvalvoja. Jos haluat lisätä 
luetteloon henkilöitä tai tietoja, pyydä järjestelmänvalvojaa päivittämään 
tietokanta. 

Luettelo-ikkunassa on seuraavat tiedot:

• Tila—Näyttää, onko linja vapaa, soiva, käytössä tai tuntematon. 

• Puhelin—Näyttää alanumeron.

• Etunimi, sukunimi ja osasto—Näyttää lisätietoja alanumerosta. Jos jokin 
kentistä on tyhjä, järjestelmänvalvoja ei ole määrittänyt tietoja 
Cisco CallManager Administration -sivujen Käyttäjä-alueella. 
Järjestelmänvalvoja voi päivittää kentät.

Tässä luvussa käsitellään seuraavia aiheita:

• Tietyn nimen etsiminen luettelosta, sivu 6-2

• Luettelon lataaminen uudelleen, sivu 6-3

• Luettelon lajitteleminen, sivu 6-3

• Luettelo-ikkunan sarakkeiden järjestäminen uudelleen, sivu 6-3

• Puhelujenhallintatehtävien tekeminen luettelotietueiden avulla, sivu 6-3



 

Luku 6      Luettelo-ikkuna
Tietyn nimen etsiminen luettelosta

6-2
Cisco CallManager Attendant Console -käyttöopas

OL-5148-01

Tietyn nimen etsiminen luettelosta
Voit etsiä jotain tiettyä nimeä luettelosta Sukunimi- tai Etunimi-kenttien tai 
avattavan Osasto-luettelon avulla. Jos haluat etsiä nopeasti jonkun henkilön, 
kannattaa käyttää ensin avattavaa Osasto-luetteloa (jos sellainen on käytettävissä) 
ja tarkentaa sitten hakua Sukunimi- tai Etunimi-kentän avulla. Kun kirjoitat 
tietoja tarvittaviin kenttiin, Cisco CallManager Attendant Console yrittää etsiä 
henkilöä tietojen osan perusteella. Voit tyhjentää otsikoiden alla tai kentissä 
näkyvät tietueet milloin tahansa napsauttamalla Tyhjennä-painiketta.

Voit tehdä tarkennetun haun napsauttamalla Tarkennettu haku -painiketta ja 
syöttämällä tarvittavat tiedot henkilöstä kenttiin.

Esimerkki: Nimen etsiminen

Luettelo yrittää löytää tietueen kirjoittaessasi tietoja kenttiin. Jos haluat etsiä 
käyttäjän, jonka sukunimi on Virtanen, voit kirjoittaa Sukunimi-kenttään 
kirjaimet Vir, niin sovellus vierittää luetteloa seuraavan tietoja vastaavan tietueen 
kohdalle.

Etsi jokin tietty nimi luettelosta seuraavasti:

Menettely

Vaihe 1 Etsi henkilö seuraavasti:

• Kirjoita etu- ja sukunimi omiin kenttiinsä. 

• Valitse osasto Valitse yksi -kohdasta tai valitse avautuvasta Osasto- 
luetteloruudusta Näytä kaikki käyttäjät.

Näytä kaikki käyttäjät -asetus näkyy vain, jos luettelossa on alle 1000 
käyttäjää. Jos valitset Valitse yksi -asetuksen, näkyviin tulee yrityksen 
jokin osasto.

Valittuasi osaston voit tarkentaa hakua kirjoittamalla etu- ja sukunimen omiin 
kenttiinsä.

• Voit tehdä tarkennetun haun napsauttamalla Tarkennettu haku -painiketta, 
kirjoittamalla tarvittavat tiedot henkilöstä omiin kenttiinsä ja napsauttamalla 
Hae-painiketta.

Vaihe 2 Voit tyhjentää näkyviin tulevat luettelotietueet tai suku- ja etunimen 
napsauttamalla Tyhjennä-painiketta.
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Luku 6      Luettelo-ikkuna
Luettelon lataaminen uudelleen

Luettelon lataaminen uudelleen
Välityskonsoli päivittää luettelon automaattisesti järjestelmänvalvojan 
määrittämin aikavälein. Voit ladata luettelon uudelleen manuaalisesti 
napsauttamalla Lataa uudelleen -painiketta.

Luettelon lajitteleminen
Luettelon otsikoista näkyy luettelotietueiden nykyinen (nouseva tai laskeva) 
järjestys. Voit lajitella luettelon napsauttamalla ylä- tai alanuolta missä tahansa 
Luettelo-ikkunan otsikossa. 

Luettelo-ikkunan sarakkeiden järjestäminen 
uudelleen

Voit milloin tahansa muuttaa sarakkeiden näyttöjärjestystä Luettelo-ikkunassa. 
Muuta järjestystä vetämällä sarakkeen otsikko uuteen paikkaan ikkunassa.

Huom. Sarakkeita ei voi vetää Luettelo-ikkunan ulkopuolelle.

Puhelujenhallintatehtävien tekeminen 
luettelotietueiden avulla

Seuraavat puhelujenhallintatehtävät vaikuttavat Luettelo-ikkunassa näkyvään 
käyttäjään eli luettelotietueeseen:

• käyttäjälle soittaminen

• Puhelujenhallinta-ikkunassa näkyvän puhelun siirtäminen käyttäjälle

• ilmoittaminen käyttäjälle ja sen jälkeen Puhelujenhallinta-ikkunassa näkyvän 
puhelun siirtäminen käyttäjälle
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• käyttäjän liittäminen neuvotteluun Puhelujenhallinta-ikkunassa näkyvään 
puheluun

• Puhelujenhallinta-ikkunassa näkyvän puhelun siirtäminen käyttäjän 
puhepostiin.

Lisätietoja näistä puhelujenhallintatehtävistä on ”Puhelujen käsitteleminen” 
-luvussa sivulla 2-1.
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7
Parkkipuhelut-ikkuna

Huom. Tämä ikkuna näkyy vain, jos välityskonsoliin kytketty palvelin käyttää 
Cisco CallManager Release 3.3 -versiota tai uudempaa versiota.

Tässä luvussa käsitellään seuraavia aiheita:

• Puhelun asettaminen parkkiin, sivu 7-2

• Parkkipuheluun palaaminen, sivu 7-3

• Puhelujenhallintatehtävien tekeminen Parkkipuhelut-ikkunassa, sivu 7-4

Asiaan liittyviä aiheita

• Parkkipuhelut-ikkuna, sivu 1-11 (kuvaustietoja)
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Puhelun asettaminen parkkiin
Parkissa-toiminnon avulla voit asettaa puhelun parkkiin noudettavaksi toisella 
järjestelmään kuuluvalla puhelimella. Aseta puhelu parkkiin seuraavasti:

Menettely

Vaihe 1 Tee jokin seuraavista:

• Napsauta parkkiin asetettavaa puhelua hiiren oikeanpuoleisella painikkeella 
ja valitse tilannekohtaisesta valikosta Parkissa.

• Napsauta parkkiin asetettavaa puhelua ja sen jälkeen Puhelujenhallinnan 
työkalurivillä olevaa Parkissa-painiketta.

• Napsauta parkkiin asetettavaa puhelua ja valitse Toiminnot-valikosta 
Parkissa.

• Paina Ctrl+P-näppäinyhdistelmää.

• Vedä parkkiin asetettava puhelu Puhelujenhallinta-ikkunasta 
Parkkipuhelut-ikkunaan.

Vaihe 2 Valintaikkunassa näkyy parkkialanumero, johon puhelu on asetettu parkkiin. 
Napsauta OK-painiketta.

Parkkipuhelu näkyy Parkkipuhelutiedot-ruudussa.

Vaihe 3 Ota yhteys käyttäjään, jonka on määrä noutaa parkkipuhelu.
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Parkkipuheluun palaaminen

Parkkipuheluun palaaminen
Jos käyttäjä ei vastaa parkkialanumeroon parkkiin asetettuun puheluun, 
voit noutaa parkkipuhelun parkkialanumerosta.

Palaa parkkipuheluun seuraavasti:

Menettely

Vaihe 1 Jos käyttäjä ei vastaa puheluun, palaa parkkipuheluun jollakin seuraavista 
tavoista:

• Napsauta parkkiin asetettavaa puhelua hiiren oikeanpuoleisella painikkeella 
ja valitse tilannekohtaisesta valikosta Palaa seisontaan.

• Napsauta parkkiin asetettavaa puhelua ja sen jälkeen Puhelujenhallinnan 
työkalurivillä olevaa Palaa seisontaan -painiketta.

• Napsauta parkkiin asetettavaa puhelua ja valitse Toiminnot-valikosta Palaa 
seisontaan.

• Paina Ctrl+P-näppäinyhdistelmää.

Vaihe 2 Palaa näkyviin tulevaan valintaikkunaan valitsemalla luettelonumero. Napsauta 
Palaa seisontaan -painiketta.

Aktiivinen puhelu näkyy Puhelujenhallinnan tiedot -ruudussa.

Vaihe 3 Ilmoita soittajalle tilanteesta.

Vaihtoehtoiset menetelmät (pikanäppäimet)

• Jos haluat palata puheluun, valitse puhelun luettelonumero tietokoneen 
numeronäppäimillä ja paina sen jälkeen Ctrl+P-näppäinyhdistelmää. 
Parkkipuhelu palautuu automaattisesti Puhelujenhallinnan tiedot -ruutuun.

• Voit palata parkkipuheluun vetämällä sen Parkkipuhelut-ikkunasta 
Puhelujenhallinnan tiedot -ruudun päälle.
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Puhelujenhallintatehtävien tekeminen 
Parkkipuhelut-ikkunassa

Seuraava puhelujenhallintatehtävä vaikuttaa Parkkipuhelu-ikkunassa näkyvään 
parkkipuheluun:

• Parkkipuhelun palauttaminen välittäjälle ja Puhelujenhallinta-ikkunaan.

Lisätietoja näistä puhelujenhallintatehtävistä on ”Puhelujen käsitteleminen” 
-luvussa sivulla 2-1.



L U K U

 

8-1
Cisco CallManager Attendant Console -käyttöopas

OL-5148-01 

8
Lähetetyt puhelut -ikkuna

Järjestelmänvalvoja voi määrittää Cisco CallManager Attendant Console 
-sovelluksen asettamaan saapuvat puhelut jonoon ja lähettämään puhelut 
välittäjille, jotka ovat vapaina puhelun saapuessa tai vapautuvat ennen puheluun 
vastaamista. Lähetetyt puhelut näkyvät Lähetetyt puhelut -ikkunassa. Puhelu 
pysyy Lähetetyt puhelut -ikkunassa, kunnes välittäjä vastaa puheluun. 
Lähetettyihin puheluihin vastataan pikanäppäinten, tilannekohtaisten valikoiden, 
valikkorivin tai hiiren avulla. 

Tässä luvussa käsitellään seuraavaa aihetta:

• Lähetettyyn puheluun vastaaminen, sivu 8-1

Asiaan liittyviä aiheita

• Lähetetyt puhelut -ikkuna, sivu 1-7 (kuvaustietoja)

Lähetettyyn puheluun vastaaminen
Attendant Console -sovelluksella voit katsella vastaamatta jääneitä lähetettyjä 
puheluja ja vastata niihin. Vastaa jonossa olevaan puheluun seuraavasti:

• Napsauta puhelua, johon haluat vastata, hiiren oikeanpuoleisella painikkeella 
ja valitse tilannekohtaisesta valikosta Vastaa.

• Napsauta puhelua, johon haluat vastata, ja sen jälkeen Puhelujenhallinnan 
työkalurivillä olevaa Vastaa-painiketta.

• Napsauta puhelua, johon haluat vastata, ja valitse Toiminnot-valikosta 
Vastaa.
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• Kaksoisnapsauta Lähetetyt puhelut -ikkunassa olevaa puhelua ja vedä 
korostettu puhelu hiiren avulla Vastaa-painikkeen päälle.

• Vedä puhelu Lähetetyt puhelut -ikkunasta operaattorin linjapainikkeen 
päälle.

• Paina Ctrl+A-näppäinyhdistelmää. 

Asiaan liittyviä aiheita

• Lähetetyt puhelut -ikkuna, sivu 1-7 (kuvaustietoja)
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9
Vianmääritys

Tässä luvussa on Cisco CallManager Attendant Console -sovelluksen 
vianmääritysohjeita. Jos tarvitset apua ongelmissa, joita ei ole mainittu tässä 
luvussa, ota yhteys järjestelmänvalvojaan.

Kirjautuminen ei onnistunut. Miten ratkaisen ongelman?

Tarkista ja päivitä Cisco CallManager Attendant Console -käyttäjätunnuksesi ja 
-salasanasi ottamalla yhteyttä järjestelmänvalvojaan.

Sain virhesanoman, jonka mukaan soittamiseen ei ole käytettävissä 
yhtään linjaa. 

Kaikki käyttöön määritetyt linjat ovat varattuina. Odota, kunnes jokin linjoista 
vapautuu, niin voit soittaa puhelun.

Sain virhesanoman, jonka mukaan en voi muodostaa yhteyttä samaan 
operaattoripäätteeseen.

Sanoma tarkoittaa sitä, ettet voi soittaa Cisco IP -puhelimeesi määritetylle linjalle 
saman puhelimen toiselta linjalta. 

Sain virhesanoman, jonka mukaan valittu linja ei ole käytettävissä.

Jokainen linja tukee vain määritettyä puhelumäärää samaan aikaan. Jos olet 
esimerkiksi määrittänyt linjan tukemaan kahta puhelua samaan aikaan ja käytät 
linjaa 1 puhelun siirtämiseen ja olet asettanut toisen puhelun pitoon samalla 
linjalla, valitsemasi linja ei ole käytettävissä. Linja on käytettävissä vasta, 
kun viet toisen tehtävistä loppuun.

Sain virhesanoman, jonka mukaan operaattoripääte ei ole toiminnassa. 

Tarkista, että olet kytkenyt Cisco IP -puhelimen kunnolla verkkoon. 
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Sain virhesanomia, joiden mukaan en voi siirtää puhelua.

Voit saada seuraavat virhesanomat, kun puhelun siirto ei onnistu:

• Yritys siirtää puhelua, jota ei ole tai joka ei ole enää aktiivinen.

• Yritys siirtää tuntemattomaan kohteeseen.

• Kaukopää katkaisi siirrettävän puhelun.

• Siirtokohde on varattu.

• Siirtokohde on epäkunnossa.

• Sisäinen virhe - puhelun siirto epäonnistui.

Sain virhesanoman, jonka mukaan minun tulisi kirjautua ulos ja takaisin 
sisään Cisco CallManager Attendant Console -sovellukseen, jos puhelimeni 
luettelonumerot ovat muuttuneet.

Jos kirjaudut Cisco IP -puhelimeen tai kirjaudut puhelimesta ulos käyttämällä 
Cisco CallManager Alanumeron liikkuvuus -asetusta, kun olet kirjautuneena 
Cisco CallManager Attendant Console -sovellukseen, Cisco IP -puhelimen 
asetukset palautuvat ja välityskonsolin puhelujenhallintatila poistuu käytöstä. 
Sinun täytyy kirjautua ulos Cisco CallManager Attendant Console -sovelluksesta. 
Kun kirjaudut takaisin Cisco CallManager Attendant Console -sovellukseen, 
sinun täytyy määrittää puhelimen nykyinen luettelonumero Asetukset- 
valintaikkunan Oman puhelimen luettelonumero -kentässä. 

Puhelimessani ei näy oikeita linjapainikkeita.

Välityskonsoli ei automaattisesti päivitä linjatietoja puhelimesta. Kun 
järjestelmänvalvoja palauttaa puhelimesi asetukset, välityskonsolissa näkyy 
sanoma, jonka mukaan sinun tulee kirjautua ulos ja uudelleen sisään konsoliin. 
Kun olet kirjautunut ulos ja takaisin sisään, oikeat linjapainikkeet ovat näkyvissä.

Osa tekstistä näkyy englanninkielisenä, vaikka muut osat näkyvät 
Cisco CallManager Attendant Console -valintaikkunassa valitsemallani 
kielellä.

Järjestelmänvalvojan tulee asentaa valitsemasi kielen uusin saatavilla oleva 
asennusohjelma. Ilmoita järjestelmänvalvojalle Cisco IP Telephony Locale 
Installer -asennusohjelman dokumentaatiosta, joka on saatavilla Internetissä.
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