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Cisco ViewMail voor Microsoft Outlook (versie 8.5 en later)
• Cisco ViewMail voor Microsoft Outlook, op pagina 2
• ViewMail met Outlook 2010 en Outlook 2007 gebruiken, op pagina 2
• ViewMail met Outlook 2003 gebruiken, op pagina 5
• ViewMail-accountinstellingen wijzigen, op pagina 7
• Veelgestelde vragen, op pagina 8

Cisco ViewMail voor Microsoft Outlook
Cisco ViewMail voor Microsoft Outlook biedt een visuele interface waarmee u spraakberichten vanuit Outlook kunt verzenden,
beluisteren en beheren.
Spraakberichten worden weergegeven in de Outlook-map Postvak IN of in een aparte map in Outlook, afhankelijk van de configuratie
van uw voicemailsysteem.

ViewMail met Outlook 2010 en Outlook 2007 gebruiken
• Spraakberichten opstellen in Outlook 2010 en 2007, op pagina 2
• Controleren op spraakberichten in Outlook 2010 en 2007, op pagina 4

Spraakberichten opstellen in Outlook 2010 en 2007
Selecteer het pictogram Nieuw of selecteer Spraakbericht in de lijst Nieuw. Of druk op Ctrl-Shift-M.
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1

Maak van het e-mailbericht een spraakbericht en geef 6
audio-opties en het tabblad ViewMail weer.

Selecteer het volumepictogram en gebruik de indicator
om het afspeelvolume aan te passen.

2

Label voor het berichttype.

7

Selecteer de pijltjes om de afspeelsnelheid aan te
passen.

3

Neem een spraakbericht op.

8

Voer de namen van geadresseerden in, waar van
toepassing.

4

Speel uw opgenomen spraakbericht af.

9

Voer begeleidende tekst voor het spraakbericht in,
indien van toepassing. Tekst en bijlagen kunnen alleen
worden toegevoegd aan niet-beveiligde berichten.

5

Voortgang en lengte van de berichtopname tijdens het 10
afspelen.

Het tabblad ViewMail biedt aanvullende berichtopties.

Selecteer audioapparaten en berichtopties op het tabblad ViewMail, indien van toepassing.
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1

Selecteer het apparaat dat moet worden gebruikt om 3
dit spraakbericht op te nemen. (Zie het gedeelte
ViewMail-accountinstellingen wijzigen op pagina 6 als
u een apparaat voor alle berichten wilt selecteren.)

2

Selecteer het apparaat dat moet worden gebruikt om
dit spraakbericht af te spelen. (Zie het gedeelte
ViewMail-accountinstellingen wijzigen op pagina 6 als
u een apparaat voor alle berichten wilt selecteren.)

Markeer het bericht als privé en/of beveiligd.
(Afhankelijk van de configuratie van uw
voicemailsysteem, zijn sommige opties mogelijk niet
beschikbaar.)

Controleren op spraakberichten in Outlook 2010 en 2007
U kunt spraakberichten van andere gebruikers beantwoorden en doorsturen, maar niet de berichten van externe bellers.

1

4

Stop het afspelen.

5

Selecteer de pijltjes om de afspeelsnelheid aan te
passen.

2

Start of onderbreek het afspelen.

6

Omzetting van spraakbericht. (Afhankelijk van de
configuratie van uw voicemailsysteem, is deze functie
mogelijk niet beschikbaar.)

3

Voortgang en lengte van de berichtopname.
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Het tabblad ViewMail biedt aanvullende berichtopties.

4

Selecteer het volumepictogram en gebruik de indicator 8
om het afspeelvolume aan te passen.

Selecteer op het tabblad ViewMail een apparaat voor het afspelen van dit bericht. (Zie het gedeelte ViewMail-accountinstellingen
wijzigen op pagina 6 wanneer u een apparaat voor alle berichten wilt selecteren.)

ViewMail met Outlook 2003 gebruiken
• Spraakberichten opstellen in Outlook 2003, op pagina 5
• Controleren op spraakberichten in Outlook 2003, op pagina 6

Spraakberichten opstellen in Outlook 2003
Selecteer Spraakbericht in de lijst Nieuw in Outlook. Of druk op Ctrl-Shift-M.
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1

Label voor het berichttype.

5

Selecteer het volumepictogram en gebruik de indicator
om het afspeelvolume aan te passen.

2

Neem een spraakbericht op.

6

Selecteer de pijltjes om de afspeelsnelheid aan te
passen.

3

Speel uw opgenomen spraakbericht af.

7

Voer de namen van geadresseerden in, waar van
toepassing.

4

Voortgang en lengte van de berichtopname tijdens het 8
afspelen.

Voer begeleidende tekst voor het spraakbericht in,
indien van toepassing. Tekst en bijlagen kunnen alleen
worden toegevoegd aan niet-beveiligde berichten.

Controleren op spraakberichten in Outlook 2003
U kunt spraakberichten van andere gebruikers beantwoorden en doorsturen, maar niet de berichten van externe bellers.

1

6

Stop het afspelen.

4

Selecteer het volumepictogram en gebruik de indicator
om het afspeelvolume aan te passen.

2

Start of onderbreek het afspelen.

5

Selecteer de pijltjes om de afspeelsnelheid aan te
passen.

3

Voortgang en lengte van de berichtopname.

6

Omzetting van spraakbericht. (Afhankelijk van de
configuratie van uw voicemailsysteem, is deze functie
mogelijk niet beschikbaar.)

ViewMail-accountinstellingen wijzigen
In Outlook 2010 selecteert u Instellingen op het tabblad ViewMail.
In Outlook 2007 en 2003 selecteert u Opties in het menu Extra en vervolgens opent u het tabblad ViewMail.

1

Voeg een gekoppelde e-mailaccount toe en stel deze
in.

4

2

Wijzig de instellingen voor de geselecteerde gekoppelde 5
e-mailaccount.

Schakel diagnostische tracering in of uit.

3

Stel de standaardserver voor de verzending van uw
spraakberichten in. (Deze optie is alleen beschikbaar
als u meerdere gekoppelde e-mailaccounts hebt
ingesteld.)

Selecteer de taal waarin ViewMail-velden en -labels
moeten worden weergegeven.

6

Verwijder de geselecteerde gekoppelde e-mailaccount.

Geef de betreffende gegevens op, of wijzig deze, en selecteer OK.
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1

De e-mailaccount die is gekoppeld aan de
voicemailserver. (Alleen weergegeven.)

7

Voer het telefoonnummer in dat door het systeem moet
worden gebeld voor het opnemen en afspelen van
spraakberichten wanneer u een telefoon hebt
geselecteerd als uw apparaat voor opnemen en/of
afspelen.

2

Selecteer het type voicemailserver waaraan de
e-mailaccount is gekoppeld.

8

Selecteer het apparaat dat moet worden gebruikt om
alle spraakberichten op te nemen.

3

Voer de naam van voicemailserver in.

9

Selecteer het apparaat dat moet worden gebruikt om
alle spraakberichten af te spelen.

4

De status van de verbinding met de voicemailserver.
(Alleen weergegeven.)

10

Ga naar Cisco PCA om toegang te krijgen tot de
webhulpmiddelen Berichtenassistent en Persoonlijke
doorschakelregels.

5

Voer uw gebruikersnaam in.

11

Test uw huidige ViewMail-accountinstellingen. De
status wordt weergegeven in het veld Serverstatus.

6

Voer uw wachtwoord voor Cisco PCA (webtoepassing)
in.

Veelgestelde vragen
Spraakberichten beheren
V. Ik heb een spraakbericht met een ander spraakbericht als bijlage ontvangen, maar wanneer ik het bijgevoegde spraakbericht open,
zijn niet dezelfde audio-opties beschikbaar als in het oorspronkelijke bericht. Hoe speel ik het bijgevoegde spraakbericht af?
A.Het bijgevoegde spraakbericht is een WAV-bestand dat u met een mediaspeler op uw computer kunt afspelen.
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V.Waarom kan ik geen spraakberichten verzenden naar de Gmail-account van een vriend?
A.Uw voicemailsysteem biedt mogelijk geen ondersteuning voor het verzenden van spraakberichten naar geadresseerden buiten het
systeem. Neem contact op met uw systeembeheerder.
V.Spraakberichten komen in hetzelfde Postvak IN terecht als mijn e-mail. Hoe zie ik wat de spraakberichten zijn?
A.Aan spraakberichten wordt de kleurcategorie ViewMail toegewezen. Standaard wordt voor berichten uit de categorie ViewMail
een blauw vierkant weergegeven in de kolom Categorieën. (Raadpleeg de Help van Outlook als u de kolom Categorieën wilt toevoegen
aan uw Postvak IN.)
V.Spraakberichten komen in hetzelfde Postvak IN terecht als mijn e-mail, maar ik zie ook een map Postvak UIT Spraak onder Postvak
UIT. Waarom zie ik soms berichten in deze map?
A.De map Postvak UIT Spraak fungeert als wachtrij voor de levering van spraakberichten. De berichten verdwijnen wanneer ze
worden verzonden. Probeer berichten niet bij te werken of opnieuw te verzenden wanneer deze zich in de map Postvak UIT Spraak
bevinden.
V.Spraakberichten komen in hetzelfde Postvak IN terecht als mijn e-mail. Is er een manier waarop ik al mijn spraakberichten op één
plaats kan weergeven in Outlook?
A.Afhankelijk van de configuratie van uw voicemailsysteem, wordt er mogelijk een map ViewMail onder Zoekmappen in uw
Outlook-postvak weergegeven. In de map ViewMail worden alle spraakberichten weergegeven die momenteel zijn opgenomen in
uw Postvak IN.
ViewMail-accountinstellingen
V.Toen ik Outlook opende, werd de initialisatiewizard voor Cisco ViewMail voor Microsoft Outlook gestart. Waarom?
A.De wizard wordt gestart wanneer u Outlook voor het eert uitvoert nadat ViewMail is geïnstalleerd op uw werkstation en er vereiste
gegevens ontbreken. Volg de aanwijzingen om de benodigde gegevens in te voeren en voltooi de wizard.
V.Ik heb zojuist een nieuw apparaat voor opnemen of afspelen toegevoegd aan of ingeschakeld op mijn computer. Waarom wordt
dit apparaat niet weergegeven in de ViewMail-apparaatlijsten?
A. U moet de invoegtoepassing ViewMail voor Outlook opnieuw starten zodat het nieuwe apparaat kan worden herkend. Als u
ViewMail opnieuw wilt starten, moet u Outlook opnieuw starten.
V. Ik heb in Outlook een nieuwe e-mailaccount toegevoegd. Waarom zie ik de e-mailaccount niet in de opties of instellingen van
ViewMail voor Outlook?
A. U moet de invoegtoepassing ViewMail voor Outlook opnieuw starten zodat de nieuwe account kan worden herkend. Als u ViewMail
opnieuw wilt starten, moet u Outlook opnieuw starten.
Algemeen
V. Heb ik toegang tot Cisco Persoonlijke communicatieassistent (PCA) vanuit ViewMail voor Outlook?
A. Een koppeling naar Cisco PCA bevindt zich onder in het dialoogvenster ViewMail-accountinstellingen, dat als volgt kan worden
geopend, afhankelijk van de Outlook-versie:
• Outlook 2010: Selecteer Instellingen op het tabblad ViewMail. Selecteer de betreffende account in het dialoogvenster Cisco
ViewMail-instellingen en selecteer vervolgens Bewerken.
• Outlook 2007 en 2003: Selecteer Opties in het menu Extra. In het dialoogvenster Opties opent u het tabblad ViewMail en
vervolgens selecteert u de betreffende account en Bewerken.
V. Waarom wordt de Help van ViewMail voor Outlook niet weergegeven wanneer ik voor meer informatie op F1 druk, zoals in de
knopinfo onder Cisco ViewMail voor Outlook wordt aangegeven?
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A. Er bestaat geen Help voor ViewMail voor Outlook. De knopinfo maakt deel uit van Outlook en hiermee wordt een venster met
koppelingen naar de Help van Outlook geopend.
V. Mijn systeembeheerder heeft me gevraagd de logboekbestanden te sturen. Hoe doe ik dat?
A. In Outlook 2010 selecteert u op het tabblad ViewMail in de groep Help de optie Logboekbestanden e-mailen. In Outlook 2007
en 2003 selecteert u in het menu Help de optie Cisco ViewMail voor Outlook en vervolgens Logboekbestanden e-mailen. De
logboekbestanden worden verzameld, gezipt en als bijlage toegevoegd aan een e-mailbericht dat u vervolgens adresseert en verzendt.
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