Så här använder du Cisco Unified IP Phone med Cisco Vision Dynamic
Signage Director

Snabbstart

Beställning från svit

VÄLKOMMEN
Cisco Unified IP Phone kan användas för att beställa
mat, dryck och produkter till din lyxsvit. Den är utrustad
med pekskärm, programstyrda knappar (vars funktioner
ändras beroende på innehållet på skärmen och lokala
val), styrplatta och en telefonknappsats.

FÅ ÅTKOMST TILL
BESTÄLLNINGSTJÄNSTERNA

Peka på skärmen för att välja en vara.

Peka på Beställning för att börja beställa.

Produktmängden visas. Peka bara på en siffra.

VÄLJ PRODUKTER
Välj från den ursprungliga listan med tillgängliga
produktkategorier genom att peka på skärmen för att
visa mat, dryck och produkter som finns att beställa.

Använd pekskärmen för att välja TV eller en
tjänst.
TIPS: Tryck på knappen
om tjänsterna inte visas.

Tjänster

Använd de programstyrda knapparna för
att:
• navigera
• utföra åtgärder medan du beställer.
Använd styrplattan för att navigera bland
markerade produkter på skärmen.
Använd knappsatsen för att ringa ett
telefonnummer eller för att välja kanal.
Använd linjeknapparna för att välja
telefonlinje.

Obs! Om du vill beställa fler än tio, peka på 10 på
den här sidan. Välj sen varan igen för att beställa fler.
Din beställning visas på tv-skärmen. Om du vill välja
andra varor trycker du på den programstyrda knappen
Huvud.
Välj sedan en produktkategori genom att peka på
skärmen, eller peka på upp- och nedknapparna för
att visa fler sidor med varor.
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VISA DIN KUNDVAGN
Tryck på den programstyrda knappen Vagn för att visa
innehållet i din kundvagn.

SKICKA EN BESTÄLLNING

ANVÄNDA PROGRAMSTYRDA KNAPPAR

På sidan "Totalt i kundvagnen" trycker du på den
programstyrda knappen OK.

De programstyrda knapparna sitter längst ned på
telefonens pekskärm och ger tillgång till olika funktioner
beroende på vad som visas på skärmen för tillfället.

Om flera kundkonton konfigurerats för sviten och det
här är första gången du visar kundvagnen, blir du
ombedd att logga in på ditt konto.

Obs! Om flera konton inte har konfigurerats anger du
svitens PIN-kod istället.

Programstyrd
knapp

En bekräftelsesida med totalsumman visas. Tryck på
den programstyrda knappen Bekräfta för att genomföra
beställningen.

LOGGA IN PÅ KONTOT
Använd telefonens knappsats för att ange
användarnamn och lösenord (eller din PIN-kod,
om du ombeds att ange den).

•

Ange bokstäverna eller siffrorna i ditt användarnamn
med knappsatsen.
•
Tryck på samma knapp upprepade gånger för att välja
nästa tecken som visas i valrutan för den tangenten.
Exempelvis trycker du på siffran 2 tre gånger för att välja
lilla "c". Fortsätt tills du har angett din kontoinformation
eller PIN-kod.
•
Ta bort ett tecken genom att trycka på <<.
När du angett all information trycker du på OK.

När beställningen genomförts visas ett
bekräftelsenummer.

Funktion

Bakåt

Återgår till föregående sida.

Vagn

Visar de varor du valt.

Bekräfta

Skickar beställningen.

Redigera

Låter dig ändra antalet för en
markerad vara.

Avsluta

Lämnar beställningen utan att
bekräfta och återgår till telefonens
startsida.

Hem

Återgår till telefonens startsida.

Huvud

Återgår till inköpstjänstens
huvudsida där du kan välja
ytterligare varor.

OK

Visar en bekräftelse på
beställningen.

Ta bort

Tar bort den markerade varan från
beställningen.

<<

Backsteg över inmatningen
(användarnamn, lösenord eller PINkod)

Cisco har över 200 kontor
runt om i världen.
Adresser, telefonnummer
och faxnummer finns på
Ciscos webbplats på
adressen
www.cisco.com/go/offices.
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