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Program Cisco ViewMail for Microsoft Outlook (wersja 8.5
i nowsze)
• Informacje o programie Cisco ViewMail for Microsoft Outlook, na stronie 2
• Korzystanie z narzędzia ViewMail w programach Outlook 2010 i Outlook 2007, na stronie 2
• Korzystanie z programu ViewMail w programie Outlook 2003, na stronie 5
• Zmiana ustawień konta w programie ViewMail, na stronie 7
• Najczęściej zadawane pytania, na stronie 9

Informacje o programie Cisco ViewMail for Microsoft Outlook
Program Cisco ViewMail for Microsoft Outlook zapewnia interfejs graficzny umożliwiający wysyłanie i odsłuchiwanie wiadomości
głosowych oraz zarządzanie nimi w programie Outlook.
W zależności od konfiguracji systemu poczty głosowej wiadomości głosowe są widoczne w skrzynce odbiorczej albo w odrębnym
folderze pocztowym w programie Outlook.

Korzystanie z narzędzia ViewMail w programach Outlook 2010 i Outlook 2007
• Tworzenie wiadomości głosowych w programach Outlook 2010 i 2007, na stronie 2
• Sprawdzanie wiadomości głosowych w programach Outlook 2010 i 2007, na stronie 4

Tworzenie wiadomości głosowych w programach Outlook 2010 i 2007
W programie Outlook wybierz ikonę Nowa, a następne z listy Nowa wybierz pozycję Wiadomość głosowa. Możesz też nacisnąć
kombinację klawiszy Ctrl + Shift + M.
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1

Przekształcenie wiadomości pocztowej w głosową, z 6
widocznymi elementami sterującymi dźwiękiem i kartą
ViewMail.

2

Etykieta typu wiadomości.

7

Strzałki Szybkość pozwalające zwiększać i zmniejszać
szybkość odtwarzania w jego trakcie.

3

Nagrywanie wiadomości głosowej.

8

Pole do wpisywania nazw odbiorców.

4

Odtwarzanie nagranej wiadomości głosowej.

9

Pole do wpisywania tekstu towarzyszącego
wiadomości głosowej. Uwaga: tekst i załączniki są
obsługiwane tylko w przypadku wiadomości innych
niż zabezpieczone.

5

Postęp odtwarzania i czas trwania nagranej
wiadomości.

10

Karta ViewMail zawierająca dodatkowe opcje
wiadomości.

Ikona Głośność i suwak pozwalające zwiększać i
zmniejszać poziom głośności odtwarzania w jego
trakcie.

Na karcie ViewMail można wybrać odpowiednie urządzenia dźwiękowe i opcje wiadomości.
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1

Wybór urządzenia używanego do nagrania wiadomości 3
głosowej (sposób wyboru urządzenia
wykorzystywanego do odtwarzania wszystkich
wiadomości opisano w części „Zmiana ustawień konta
w programie ViewMail” na str. 6).

2

Wybór urządzenia używanego do odtworzenia nagranej
wiadomości głosowej (sposób wyboru urządzenia
wykorzystywanego do odtwarzania wszystkich
wiadomości opisano w części „Zmiana ustawień konta
w programie ViewMail” na str. 6).

Oznaczenie wiadomości jako prywatnej lub
zabezpieczonej (dostępność niektórych opcji zależy
od konfiguracji systemu poczty głosowej).

Sprawdzanie wiadomości głosowych w programach Outlook 2010 i 2007
Można przesyłać dalej wiadomości głosowe od innych użytkowników i odpowiadać na nie, ale nie jest to możliwe w przypadku
wiadomości od nadawców z zewnątrz.
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1

Zatrzymanie odtwarzania.

5

Strzałki Szybkość pozwalające zwiększać i zmniejszać
szybkość odtwarzania.

2

Rozpoczęcie/wstrzymanie odtwarzania.

6

Transkrypcja wiadomości głosowej (dostępność tej
funkcji zależy od konfiguracji systemu poczty
głosowej).

3

Postęp i czas trwania nagrywania wiadomości.

7

Karta ViewMail zawierająca dodatkowe opcje
wiadomości.

4

Ikona Głośność i suwak pozwalające zwiększać i
zmniejszać poziom głośności odtwarzania.

8

Na karcie ViewMail można wybrać urządzenie, za pomocą którego wiadomość zostanie odtworzona (sposób wyboru urządzenia
wykorzystywanego do odtwarzania wszystkich wiadomości opisano w części „Zmiana ustawień konta w programie ViewMail” na
str. 6).

Korzystanie z programu ViewMail w programie Outlook 2003
• Tworzenie wiadomości głosowych w programie Outlook 2003, na stronie 5
• Sprawdzanie wiadomości głosowych w programie Outlook 2003, na stronie 6

Tworzenie wiadomości głosowych w programie Outlook 2003
W programie Outlook, na liście Nowa wybierz opcję Wiadomość głosowa. Możesz też nacisnąć kombinację klawiszy Ctrl + Shift
+ M.
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1

Etykieta typu wiadomości.

5

Ikona Głośność i suwak pozwalające zwiększać i
zmniejszać poziom głośności odtwarzania w jego
trakcie.

2

Nagrywanie wiadomości głosowej.

6

Strzałki Szybkość pozwalające zwiększać i zmniejszać
szybkość odtwarzania w jego trakcie.

3

Odtwarzanie nagranej wiadomości głosowej.

7

Pole do wpisywania nazw odbiorców.

4

Postęp odtwarzania i czas trwania nagranej
wiadomości.

8

Pole do wpisywania tekstu towarzyszącego
wiadomości głosowej. Uwaga: tekst i załączniki są
obsługiwane tylko w przypadku wiadomości innych
niż zabezpieczone.

Sprawdzanie wiadomości głosowych w programie Outlook 2003
Można przesyłać dalej wiadomości głosowe od innych użytkowników i odpowiadać na nie, ale nie jest to możliwe w przypadku
wiadomości od nadawców z zewnątrz.
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1

Zatrzymanie odtwarzania.

4

Ikona Głośność i suwak pozwalające zwiększać i
zmniejszać poziom głośności odtwarzania.

2

Rozpoczęcie/wstrzymanie odtwarzania.

5

Strzałki Szybkość pozwalające zwiększać i zmniejszać
szybkość odtwarzania.

3

Postęp i czas trwania nagrywania wiadomości.

6

Transkrypcja wiadomości głosowej (dostępność tej
funkcji zależy od konfiguracji systemu poczty
głosowej).

Zmiana ustawień konta w programie ViewMail
W programie Outlook 2010 wybierz opcję Ustawienia na karcie ViewMail.
W programach Outlook 2007 i 2003 wybierz z menu Narzędzia pozycję Opcje, a następnie kartę ViewMail.
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1

Dodanie i konfiguracja powiązanego konta e-mail.

4

Usunięcie wybranego powiązanego konta e-mail.

2

Zmiana ustawień wybranego powiązanego konta
e-mail.

5

Zaznaczenie lub usunięcie zaznaczenia tego pola
pozwala włączyć lub wyłączyć funkcję śledzenia
diagnostycznego.

3

Zaznaczenie tej opcji pozwala ustawić domyślny serwer 6
poczty głosowej wykorzystywany do wysyłania
wiadomości głosowych (opcja ta jest dostępna tylko
wtedy, jeśli powiązanych kont e-mail jest więcej niż
jedno).

Wybór języka, w którym wyświetlane będą pola i
etykiety programu ViewMail.

Należy tu wpisać lub zmienić odpowiednie informacje, a następnie kliknąć przycisk OK.
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1

Konto e-mail powiązane z serwerem poczty głosowej 7
(tylko wyświetlane).

Pole do wpisania numeru telefonu wybieranego przez
system w celu nagrywania i odtwarzania wiadomości
głosowych, jeśli jako urządzenie do nagrywania i/lub
odtwarzania wiadomości wybrano telefon.

2

Wybór typu serwera poczty głosowej, z którym
powiązane jest konto e-mail.

8

Wybór urządzenia używanego do nagrywania
wszystkich wiadomości głosowych.

3

Pole do wpisania nazwy serwera poczty głosowej.

9

Wybór urządzenia używanego do odtwarzania
wszystkich wiadomości głosowych.

4

Stan połączenia z serwerem poczty głosowej (tylko
wyświetlane).

10

Przejście do Osobistego asystenta komunikacji Cisco
w celu uzyskania dostępu do narzędzi internetowych
Asystent wiadomości i Osobiste reguły
przekierowywania połączeń.

5

Pole do wpisania nazwy użytkownika.

11

Sprawdzenie aktualnych ustawień konta w programie
ViewMail. Stan wyświetlany jest w polu Status
serwera.

6

Pole do wpisania hasła dostępu do Osobistego asystenta
komunikacji Cisco (aplikacji internetowej).

Najczęściej zadawane pytania
Zarządzanie wiadomościami głosowymi
P. Dotarła do mnie wiadomość głosowa z inną wiadomością głosową w załączniku, ale po otwarciu wiadomości z załącznika nie
widzę elementów sterujących dźwiękiem takich jak w wiadomości oryginalnej. Jak odtworzyć wiadomość głosową z załącznika?
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O. Wiadomość głosowa z załącznika to plik w formacie .wav, który można odtworzyć za pomocą odtwarzacza plików multimedialnych
na komputerze.
P. Dlaczego po wysłaniu wiadomości głosowej na konto Gmail otrzymuję komunikat o niepowodzeniu dostarczania wiadomości?
O. Być może Twój system poczty głosowej nie obsługuje wysyłania wiadomości głosowej do odbiorców spoza systemu. Skontaktuj
się z administratorem systemu.
P. Wiadomości głosowe dostaję do tej samej skrzynki odbiorczej, co wiadomości e-mail. Jak poznać, które wiadomości są
wiadomościami głosowymi?
O. Do wiadomości głosowych przypisana jest kategoria kolorystyczna „ViewMail”. Domyślnie kategoria ViewMail oznaczona jest
niebieskim kwadratem widocznym w kolumnie Kategorie (sposób dodawania kolumny Kategorie do skrzynki odbiorczej opisano w
Pomocy programu Outlook).
P. Wiadomości głosowe dostaję do tej samej skrzynki odbiorczej, co wiadomości e-mail, ale w skrzynce nadawczej mam też folder
Głosowa skrzynka nadawcza. Dlaczego czasem widzę wiadomości w tym folderze?
O. Wiadomości głosowe są zapisywane w folderze Głosowa skrzynka nadawcza w kolejce do doręczenia. Po wysłaniu ich przez
system znikają. Nie próbuj aktualizować ani wysyłać ponownie wiadomości znajdujących się w folderze Głosowa skrzynka nadawcza.
P. Wiadomości głosowe dostaję do tej samej skrzynki odbiorczej, co wiadomości e-mail. Czy w programie Outlook mogę jakoś
wyświetlić wszystkie wiadomości głosowe razem?
O. W zależności od konfiguracji systemu poczty głosowej w opcji Przeszukaj foldery w skrzynce pocztowej programu Outlook może
być dostępny folder ViewMail. W folderze ViewMail widoczne są wszystkie wiadomości głosowe znajdujące się obecnie w skrzynce
odbiorczej.
Ustawienia konta w programie ViewMail
P. Po włączeniu programu Outlook uruchomił się kreator inicjalizacji programu Cisco ViewMail for Microsoft Outlook. Do czego
on służy?
O. Kreator uruchamiany jest po pierwszym włączeniu programu Outlook po zainstalowaniu aplikacji ViewMail na stacji roboczej.
Wymaga on wprowadzenia pewnych brakujących informacji. Postępuj zgodnie z instrukcjami na ekranie, aby wprowadzić te
informacje i zakończyć pracę kreatora.
P. Na moim komputerze właśnie zostało dodane lub włączone nowe urządzenie służące do nagrywania lub odtwarzania. Dlaczego
nie widać go na liście urządzeń w programie ViewMail?
O. Aby nowe urządzenie zostało rozpoznane w programie ViewMail for Outlook, trzeba go uruchomić ponownie. W tym celu należy
wyłączyć i ponownie włączyć program Outlook.
P. W programie Outlook zostało dodane nowe konto e-mail. Dlaczego nie widzę tego konta w opcjach ani ustawieniach programu
ViewMail for Outlook?
O. Aby nowe konto zostało rozpoznane w programie ViewMail for Outlook, trzeba go uruchomić ponownie. W tym celu należy
wyłączyć i ponownie włączyć program Outlook.
Ogólne
P. Czy za pomocą programu ViewMail for Outlook mogę uzyskać dostęp do Osobistego asystenta komunikacji Cisco?
O. Łącze do Osobistego asystenta komunikacji znajduje się na dole okna dialogowego ustawień konta w programie ViewMail, które
— w zależności od wersji programu Outlook — dostępne jest w następujących miejscach:
• Outlook 2010: Na karcie ViewMail wybierz opcję Ustawienia. W oknie dialogowym Ustawienia programu Cisco ViewMail
wybierz odpowiednie konto, a następnie opcję Edycja.
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• Outlook 2007 i 2003: Z menu Narzędzia wybierz pozycję Opcje. W oknie dialogowym Opcje przejdź do karty ViewMail, a
następnie wybierz odpowiednie konto i opcję Edycja.
P. Po naciśnięciu klawisza F1, aby uzyskać dodatkową pomoc zgodnie z podpowiedzią wyświetlaną dla pozycji Dodatek Cisco
ViewMail for Outlook, pomoc programu ViewMail for Outlook nie jest wyświetlana. Dlaczego?
O. Pomoc dla programu ViewMail for Outlook nie jest dostępna. Podpowiedź jest częścią programu Outlook i powoduje otwarcie
okna z łączami do Pomocy programu Outlook.
P. Administrator poprosił mnie o przesłanie plików dziennika. Jak to zrobić?
O. W programie Outlook 2010, na karcie ViewMail w grupie Pomoc, wybierz polecenie Wyślij wiadomość e-mail z plikami
dziennika. W programach Outlook 2007 i 2003 wybierz opcję Cisco ViewMail for Outlook, a następnie polecenie Wyślij wiadomość
e-mail z plikami dziennika. Pliki dziennika zostaną zebrane, spakowane do formatu .zip, załączone do wiadomości e-mail i wysłane
na podany przez Ciebie adres.
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