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Általános információk a Cisco Unity Connection Webes beérkezett üzenetek
mappájáról
A Cisco Unity Connection Webes beérkezett üzenetek mappája segítségével kezelheti a hangüzeneteket és a hangüzenetekről kapott
visszaigazolásokat. Létrehozhat új hangüzeneteket, valamint lejátszhatja, megválaszolhatja, továbbíthatja és törölheti a kapott
hangüzeneteket.
A Webes beérkezett üzenetek mappája webböngészővel érhető el a http://<Cisco Unity Connection-kiszolgáló>/inbox címen. (Az
URL-címben a kis- és nagybetűk különbözőnek számítanak.)

Id megtakarítás

2

Ha felveszi a Webes beérkezett üzenetek mappájának URL-címét a kedvencek közé, akkor nem kell
minden alkalommal beírnia a Webes beérkezett üzenetek mappájának eléréséhez.

A Webes beérkezett üzenetek mappájának vezérl i

1

Az Üzenetkezelő titkár megnyitása új ablakban vagy
lapon.
Megjegyzés

2

6

Ha nem rendelkezik hozzáféréssel az
eszközhöz, ez a gomb nem jelenik meg.

A Cisco Unity Connection Személyes hívásátirányítási 7
szabályok webes eszköz megnyitása új ablakban vagy
lapon.
Megjegyzés

Az aktuális oldal információinak frissítése.

Új hangüzenet létrehozása.

Ha nem rendelkezik hozzáféréssel az
eszközhöz, ez a gomb nem jelenik meg.

3

(Csak megjelenítés) A bejelentkezéshez használt fiók. 8

Az Elküldött üzenetek mappában lévő üzenetek
megjelenítése és kezelése.

4

Kijelentkezés a Webes beérkezett üzenetek mappájából, 9
és visszatérés a bejelentkezési oldalra.

A Törölt elemek mappában lévő üzenetek megjelenítése
és kezelése.

5

A Webes beérkezett üzenetek mappájával kapcsolatos 10
információk megjelenítése.

A Beérkezett üzenetek mappában lévő üzenetek
megjelenítése és kezelése.

3

Beérkezett üzenetek mappa Üzenetek területe

1

Az üzenet Sürgős jelölésének jelzése.

7

Válaszadás a feladónak és az összes címzettnek.

2

Az üzenet Védett jelölésének jelzése.

8

Az üzenet továbbítása.

3

Amikor kiválasztja az üzenetlista egyik üzenetét, az
9
adott üzenet kiemelten jelenik meg, és további vezérlők
válnak elérhetővé az üzenethez tartozó hang letöltéséhez,
a válaszadáshoz, az üzenet továbbításához stb.

Az üzenet megjelölése olvasatlanként.

4

Ha továbbított üzenetet választ, a rendszer lejátssza a
bevezetőt. Az eredeti üzenet a bevezető alatt külön
üzenetként, nagyobb behúzással jelenik meg.

10

Az üzenethez tartozó hang lejátszása, illetve a lejátszás
szüneteltetése.

5

Az üzenethez tartozó hangot a jobb egérgombbal
11
rákattintva letöltheti, és a fájlt a számítógépre mentheti.
(Ez a lehetőség Védett jelölésű üzenetek esetén nem
működik.)

Az üzenet törlése. (Ha a rendszergazda úgy állította be
a postafiókot, hogy a törölt üzeneteket ideiglenesen
mentse, akkor ez a művelet az adott üzenetet a Törölt
üzenetek mappába helyezi át.)

6

Válaszadás csak a feladónak.

Hangvezérl k

4

1

A hanglejátszás hangerejének módosítása. (Csak akkor 3
érhető el, ha felvevő- és lejátszóeszközként a
Számítógép van beállítva.)

A Cisco Unity Connection a mezőben megadott
melléken vagy URI-címen felhívja Önt felvétel
készítéséhez vagy hang lejátszásához. Ennek során a
telefonkészülék vagy a kihangosító használatával veheti
fel, illetve hallgathatja meg az üzeneteket.

2

Megtekintheti a mappában lévő üzenetek számát, és, ha 4
a mappa 25 üzenetnél többet tartalmaz, görgetéssel
tekintheti meg az összes üzenetet.

A Connection a számítógép mikrofonjának és
hangszóróinak, vagy más alapértelmezett
audioeszközének használatával veszi fel és rögzíti a
hangokat.

Új üzenet létrehozása

1

Írja be a felhasználó nevének első vagy első néhány
betűjét (a név lehet a vezetéknév, az utónév vagy a
felhasználónév is). A Cisco Unity Connection
automatikusan felajánlja azokat a felhasználókat,
akiknek a neve illeszkedik a beírt karakterekre.

8

Az üzenet megjelölése Személyesként.

2

A Másolatot kap mezőt megnyitva további, az üzenetről 9
másolatot kapó címzettek vehetők fel.

Az üzenet elvetése küldés vagy mentés nélkül.

3

A Titkos másolatot kap mezőt megnyitva további, az 10
üzenetről titkos másolatot kapó címzettek vehetők fel.

Az üzenet küldése.

5

4

Olvasási visszaigazolás kérése az üzenetről.

11

Felvétel módban a Felvétel indítása lehetőség
választásával használhatja a Telefon vagy a Számítógép
audioeszközt.
Feltöltés módban a Feltöltés lehetőség (az ábrán nem
szerepel) választásával használhat előre felvett hangfájlt.

5

Az üzenet megjelölése Védettként. (A postafiók
12
beállításától függően előfordulhat, hogy ez a lehetőség
nem érhető el, vagy más be van jelölve.)

Üzenet megjelölése Sürgősként.

6

Feltöltés mód választása.

Az üzenet tárgyának megadása.

7

Felvétel mód választása.

Megjegyzés

13

Ha új üzenet létrehozásakor biztonsági figyelmeztetési jelenik meg a Mozilla Firefox böngészőben, akkor
kattintson a Tanúsítvány megtekintése gombra, és telepítse a tanúsítványt annak érdekében, hogy a riasztás
a későbbiekben ne jelenjen meg.

Törölt üzenetek mappa

1

Az összes elem végleges törlése a Törölt üzenetek
mappából.

2

A kiválasztott üzenet visszahelyezése a Beérkezett
üzenetek mappába.

6

3

Az üzenethez tartozó hangot a jobb egérgombbal
rákattintva letöltheti, és a fájlt a számítógépre mentheti.
(Ez a lehetőség védett üzenetek esetén nem érhető el.)

Elküldött üzenetek mappa

1

Az üzenethez tartozó hangot a jobb egérgombbal
4
rákattintva letöltheti, és a fájlt a számítógépre mentheti.
(Ez a lehetőség védett üzenetek esetén nem érhető el.)

Az üzenet továbbítása.

2

Válaszadás csak a feladónak.

5

Az üzenet végleges törlése. (Az elküldött üzenetek nem
kerülnek át a Törölt üzenetek mappába.)

3

Válaszadás a feladónak és az összes címzettnek.

6

Az üzenet megjelölése olvasatlanként.

Konfigurációs beállítások a Webes beérkezett üzenetek mappájának
használatához
A Webes beérkezett üzenetek mappájának különböző operációs rendszereken történő, IPv6-hálózaton keresztüli eléréséhez el kell
végeznie az alábbiakban leírt műveleteket az összes böngészőben. Tanulmányozza át az alábbi témaköröket:
A Webes beérkezett üzenetek mappájának megnyitása Firefox 3.6 használatával Mac operációs rendszeren, a(z) 8. oldalon
Hangüzenet lejátszása a Webes beérkezett üzenetek mappájában Safari böngészővel, Mac operációs rendszeren, a(z) 8. oldalon
A Felvétel indítása gomb engedélyezése a Chrome böngészőben, a(z) 9. oldalon
A Felvétel indítása gomb engedélyezése a Firefox böngészőben, a(z) 9. oldalon
A Felvétel indítása gomb engedélyezése Internet Explorer böngészőben, a(z) 10. oldalon

Megjegyzés

A fenti fejezetekben olvasható lépéseket minden Connection-kiszolgálóhoz csak az első alkalommal kell
elvégezni.

7

A Webes beérkezett üzenetek mappájának megnyitása Firefox 3.6 használatával Mac operációs
rendszeren
A követend eljárás
Lépés 1

Nyissa meg a Webes beérkezett üzenetek mappáját az IPv6-cím használatával a címsorban. A Connection által használt
szintaxis alább látható:
Szintaxis
https://<Connection_ipv6_címe>/inbox

Megjelenik egy előugró ablak.
Lépés 2

Kattintson a Tanúsítvány megtekintése gombra.

Lépés 3

Jelölje be a Mindig megbízom a(z) „<Connection_állomásneve>” a(z) „<Connection_ip_címe>” címhez való
csatlakozáskor jelölőnégyzetet.

Lépés 4

Bontsa ki a Bizalom csomópontot, és válassza a „Mindig megbízom” lehetőséget az Ennek a tanúsítványnak a
használatakor legördülő listából.

Lépés 5

Húzza a Gyökértanúsítvány tanúsítványt az asztalra.

Lépés 6

Húzza a Gyökértanúsítvány tanúsítványt a Keychain Access alkalmazásba.

Lépés 7

Kattintson duplán a Gyökértanúsítvány elemre. Megjelenik egy előugró ablak.

Lépés 8

Kattintson a Mindig megbízom gombra a Webes beérkezett üzenetek mappájának megnyitásához a Firefox 3.6 használatával.

Megjegyzés

A fenti lépéseket minden Connection-kiszolgáló esetén csak az első alkalommal kell elvégezni.

Hangüzenet lejátszása a Webes beérkezett üzenetek mappájában Safari böngész vel, Mac operációs
rendszeren
A követend eljárás
Lépés 1

Kattintson a jobb egérgombbal a kívánt hangüzenet „message.wav” fájljára, és válassza a Megnyitás új lapon lehetőséget.
Megjelenik a Hitelesítés párbeszédablak.

Lépés 2

Írja be a felhasználó bejelentkezési hitelesítő adatait a Hitelesítés párbeszédablakban.
Az üzeneteknek a Webes beérkezett üzenetek mappájában történő lejátszásával kapcsolatos problémák elkerülése érdekében
jelölje be a Megjegyzés mindig jelölőnégyzetet a Hitelesítés párbeszédablakban.

Lépés 3
Lépés 4

Kattintson a Lejátszás gombra a Webes beérkezett üzenetek mappájában. Megjelenik egy előugró ablak.
Az előugró ablakban válassza a Mindig megbízom lehetőséget.

Lépés 5

Üzenet lejátszásához kattintson a Webes beérkezett üzenetek mappájának Lejátszás gombjára.
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A Felvétel indítása gomb engedélyezése a Chrome böngész ben
A követend eljárás
Lépés 1
Lépés 2
Lépés 3

Írja be a Webes beérkezett üzenetek mappájának megnyitására szolgáló URL-címet a címsorba.
Kattintson a címsor bal sarkában látható lakat ikonra. Megjelenik egy előugró ablak.
Kattintson az Információk a tanúsítványról elemre az előugró ablakban. Megjelenik a Tanúsítvány párbeszédablak.

Lépés 4

A Tanúsítvány párbeszédablakban kattintson a Részletek fülre.

Lépés 5

Kattintson a Másolás fájlba gombra. Megjelenik a Tanúsítványexportáló varázsló.

Lépés 6

Kattintson a Tovább gombra.

Lépés 7
Lépés 8

Keresse meg azt a helyet, ahová a tanúsítványt menteni szeretné.
Kattintson az OK gombra. A tanúsítvány sikeres exportálásáról tájékoztató párbeszédablak jelenik meg.

Lépés 9

Kattintson az OK gombra.

Lépés 10 Kattintson a Chrome böngésző jobb felső sarkában található Beállítások ikonra. Megjelenik a Beállítások oldal.
Lépés 11 Kattintson a Motorháztető alatt lehetőségre a Beállítások oldal bal panelén.
Lépés 12 Kattintson a Tanúsítványok kezelése gombra. Megjelenik a Tanúsítványok párbeszédablak.
Lépés 13 Kattintson a Közbenső szintű hitelesítésszolgáltatók fülre.
Lépés 14 Kattintson az Importálás gombra. Megjelenik a Tanúsítványimportáló varázsló.
Lépés 15 Keresse meg azt a helyet, ahová a tanúsítványt exportálta, és kattintson a Tanúsítvány gombra.
Lépés 16 Kattintson a Megnyitás gombra. A tanúsítvány sikeres importálásáról tájékoztató párbeszédablak jelenik meg.
Lépés 17 Kattintson az OK gombra.
Lépés 18 Írja be a Webes beérkezett üzenetek mappájának megnyitására szolgáló URL-címet a címsorba.
Lépés 19 Hangüzenet küldése közben ellenőrizze, hogy engedélyezett-e a Felvétel indítása gomb.

A Felvétel indítása gomb engedélyezése a Firefox böngész ben
A követend eljárás
Lépés 1
Lépés 2

Nyissa meg a Firefox böngészőt.
Kattintson az Eszközök > Beállítások menüpontra.

Lépés 3

Kattintson a Biztonság fülre.

Lépés 4

Kattintson a Biztonság lap első Kivételek gombjára. Megjelenik az Engedélyezett webhelyek – Kiegészítők telepítése
párbeszédablak.
Írja be a Connection-kiszolgáló állomásnevét a Webhely címe: mezőbe.

Lépés 5
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A Felvétel indítása gomb engedélyezése Internet Explorer böngész ben
A követend eljárás
Lépés 1
Lépés 2

Nyissa meg az Internet Explorer böngészőt.
Kattintson az Eszközök > Internetbeállítások menüpontra.

Lépés 3

Kattintson a Biztonság fülre.

Lépés 4
Lépés 5

Kattintson a Megbízható helyek ikonra a Válasszon ki egy zónát a beállítások megtekintéséhez vagy módosításához
területen.
Kattintson a Helyek gombra.

Lépés 6

Írja be a Connection URL-címét A webhely felvétele a zónába mezőbe.

A webes beérkezett üzenetek mappájának elérése
A webes beérkezett üzenetek mappájának összes funkciója elérhető a billentyűzeten keresztül is. A webes beérkezett üzenetek
mappájának billentyűparancsai az alábbiakban olvashatók.
Funkció

Billenty parancs Windows esetén

Billenty parancs
Mac esetén

A felhasználás
módja

Internet Explorer

Firefox

Chrome / Safari

Hangbeállítás
elérése

alt+shift+V

alt+shift+V

alt+V. A Chrome
ctrl+alt+V
esetében a
parancsikon csak
akkor működik, ha
az üzenetet
tartalmazó kereten
van a fókusz.

Nyomja meg a
billentyűparancsot.
A fókusz átkerül a
hangbeállításra. Ezt
követően nyomja
meg a balra és
jobbra nyilat a
hangerő
növeléséhez és
csökkentéséhez.

A beérkező
üzenetek
mappájának
elérése, Törlés és
Küldés gombok

alt+shift+f

alt+shift+f

alt+shift+f. A
ctrl+alt+f
Chrome esetében a
parancsikon csak
akkor működik, ha
az üzenetet
tartalmazó kereten
van a fókusz.

Nyomja meg a
billentyűparancsot.
A fókusz átkerül az
üzenetlistára, majd
nyomja meg a fel és
le nyilat a kívánt
elem
kiválasztásához,
majd nyomja meg
az 'Enter' gombot a
megnyitáshoz.

Megjegyzés
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Firefox / Chrome /
Safari

Az Alt+f
billentyűparancs
foglalt a
Chrome-ban.

Funkció

Billenty parancs Windows esetén
Internet Explorer

Billenty parancs
Mac esetén

Firefox

Chrome / Safari

Üzenetlista elérése alt+shift+I

alt+shift+I

alt+I. A Chrome
ctrl+alt+I
esetében a
parancsikon csak
akkor működik, ha
az üzenetet
tartalmazó kereten
van a fókusz.

Mozgás az
üzenetlistában

Balra, jobbra, fel,
le, Shift+balra,
Shift+jobbra

Balra, jobbra, fel,
le, Shift+balra,
Shift+jobbra

Balra, jobbra, fel,
le, Shift+balra,
Shift+jobbra

A felhasználás
módja

Firefox / Chrome /
Safari

Balra, jobbra, fel,
le, Shift+balra,
Shift+jobbra

Nyomja meg a
billentyűparancsot.
A fókusz átkerül az
üzenetlistára, majd
nyomja meg a fel és
le nyilat a kívánt
elem
kiválasztásához,
majd nyomja meg
az 'Enter' gombot a
megnyitáshoz.
• Le, fel
nyílgomb:
Ugrás a
következő és
előző
üzenetre a
listában.
• Balra vagy
jobbra
nyílgomb:Ugrás a
beágyazott
üzenetre.
• Shift+balra
nyílgomb,
Shift+jobbra
nyílgomb:
Ugrás a
következő és
előző oldalra.

Új üzenet és
alt+shift+n,
Üzenetek frissítése alt+shift+r
gombok elérése

alt+shift+n,
alt+shift+r

alt+n, alt+r. A
ctrl+alt+n,
Chrome esetében a ctrl+alt+r
parancsikon csak
akkor működik, ha
az üzenetet
tartalmazó kereten
van a fókusz.

Új üzenethez
nyomja meg az
alt+shift+n, a
frissítéshez pedig
az alt+shift+r
billentyűparancsot.
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Funkció

A telefon és
számítógép gomb
elérése

Billenty parancs Windows esetén

Billenty parancs
Mac esetén

Internet Explorer

Firefox

Chrome / Safari

alt+shift+e,
alt+shift+c

alt+shift+e,
alt+shift+c

alt+shift+e,
ctrl+alt+e,
alt+shift+c. A
ctrl+alt+c
Chrome esetében a
parancsikon csak
akkor működik, ha
az üzenetet
tartalmazó kereten
van a fókusz.
Megjegyzés

A felhasználás
módja

Firefox / Chrome /
Safari

Megjegyzés:
Az alt+e,
alt+c
billentyűparancs
foglalt a
Chrome-ban.

A telefon gomb
eléréshez nyomja
meg az alt+shift+e,
a számítógép gomb
eléréséhez pedig az
alt+shift+c
billentyűparancsot.
Ha a parancsikon
segítségével már
aktiválta a telefon
vagy a számítógép
gombot, akkor a
balra és jobbra nyíl
segítségével is
mozoghat közöttük.
Amikor a Telefon
gomb van a
fókuszban,
megjelenik a
Telefonszám mező.
A telefonszám
beírásához nyomja
meg a Tabulátor
gombot.

Kijelentkezés

alt+shift+s. Itt meg alt+shift+s.
kell nyomni az
'Enter' gombot,
amikor a
billentyűparancs
megnyomása után
a kijelentkezés
aktiválódik.

alt+s. A Chrome
ctrl+alt+s
esetében a
fókusznak a
szülőablakon kell
lennie, vagyis ahol
a Kijelentkezés és
a Névjegy linkek
vannak.

Nyomja meg a
billentyűparancsot
a kijelentkezéshez.

A Névjegy
párbeszédpanel
elérése

alt+shift+a. Itt meg alt+shift+a.
kell nyomni az
'Enter' gombot,
amikor a
billentyűparancs
megnyomása után
a kijelentkezés
aktiválódik.

alt+a. A Chrome
ctrl+alt+a
esetében a
fókusznak a
szülőablakon kell
lennie, vagyis ahol
a Kijelentkezés és
a Névjegy linkek
vannak.

Nyomja meg a
billentyűparancsot
a Névjegy
párbeszédpanel
megtekintéséhez.
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Funkció

Billenty parancs Windows esetén
Internet Explorer

Billenty parancs
Mac esetén

Firefox

Chrome / Safari

Az Üzenetek,
alt+shift+q
Beállítások,
Útválasztási
szabályok gombok
elérése

alt+shift+q

alt+q. A
ctrl+alt+q
Chrome/Safari
esetében a
fókusznak azon a
kereten kell lennie,
amelyik az
üzenetek gombjait
és az elküldés
gombot
tartalmazza.

Az üzenethez
tartozó Válasz,
Válasz
mindenkinek,
Továbbítás,
Megjelölés
olvasatlanként és
Törlés gombok
elérése

Nyomja meg:

Nyomja meg:

Nyomja meg:

A felhasználás
módja

Firefox / Chrome /
Safari
Nyomja meg a
billentyűparancsot.
A fókusz átkerül az
Üzenetek,
Beállítások,
Útválasztási
szabályok gombjait
tartalmazó menüre.
Ezután nyomja meg
a balra és jobbra
nyilat a kívánt elem
kiválasztásához,
majd nyomja meg
az 'Enter' gombot
az aktiváláshoz.

Nyomja meg:

• r – válasz

• r – válasz

• r – válasz

• a – válasz
mindenkinek

• a – válasz
mindenkinek

• a – válasz
mindenkinek

• f – továbbítás

• f – továbbítás

• f – továbbítás

• x – törlés

• x – törlés

• x – törlés

Jelölje ki az
üzenetet az
• r – válasz
üzenetre kattintva.
Megjelennek a
• a – válasz
mindenkinek gombok. Ezután
nyomja meg a
• f – továbbítás következő
gombokat:
• x – törlés

•u–
megjelölés
olvasatlanként

•u–
megjelölés
olvasatlanként

•u–
megjelölés
olvasatlanként

•u–
megjelölés
olvasatlanként

• r (válasz)

• p – lejátszás

• p – lejátszás

• p – lejátszás

• p – lejátszás

• f (továbbítás)

• a (válasz
mindenkinek)

• x (törlés)
• u (megjelölés
olvasatlanként)
• p (lejátszás)
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