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Samoobslužný portál systému Unified Communications
Tento dokument popisuje konfiguraci nastavení uživatele pro telefony Cisco Unified IP Phone a aplikace Jabber pomocí
samoobslužného portálu systému Unified Communications. Pomocí samoobslužného portálu systému Unified Communications
můžete konfigurovat nastavení čísel rychlé volby, seznamů kontaktů, telefonních služeb a oznámení hlasové schránky.
Tento dokument obsahuje následující části:

Nastavení samoobslužného portálu systému Unified Communications
Tato uživatelská příručka uvádí všechna nastavení konfigurace, která jsou k dispozici v samoobslužném portálu systému Unified
Communications. V této příručce se předpokládá, že váš telefon podporuje všechna dostupná nastavení a že správce sítě nakonfiguroval
samoobslužný portál systému Unified Communications tak, aby zobrazoval všechna nastavení uživatele.
Upozorňujeme, že některá nastavení uvedená v této příručce nemusí být zobrazena, když telefon nastavujete v samoobslužném
portálu systému Unified Communications. Důvodem jsou následující skutečnosti:
• Funkce telefonu. Není-li určitá funkce ve vašem modelu telefonu k dispozici, nebude tato funkce zobrazena, když budete telefon
nastavovat v samoobslužném portálu systému Unified Communications. Pokud například váš telefon nepodporuje funkci
Nerušit, nebude tato funkce uvedena jako dostupné nastavení.
• Podnikové parametry. Správce vaší sítě může nastavit v aplikaci Cisco Unified Communications Manager podnikové parametry,
a tím omezit možnosti nastavení, která mohou uživatelé nakonfigurovat v samoobslužném portálu systému Unified
Communications. Správce sítě může například nakonfigurovat samoobslužný portál Unified Communications tak, aby byly
odebrány všechny možnosti přesměrování hovorů. S touto konfigurací nebude samoobslužný portál systému Unified
Communications zobrazovat možnosti přesměrování hovorů.
Pokud se některé nastavení uvedené v této příručce nezobrazuje, když konfigurujete nastavení uživatele v samoobslužném portálu
systému Unified Communications, zkontrolujte v dokumentaci telefonu, zda je v telefonu daná funkce k dispozici. Je-li funkce v
telefonu k dispozici, požádejte správce sítě, aby zkontroloval podnikové parametry v aplikaci Cisco Unified Communications Manager
a aby zpřístupnil koncovým uživatelům konfiguraci dané funkce.

Grafické uživatelské rozhraní
Samoobslužný portál systému Unified Communications využívá webové grafické rozhraní se šesti hlavními kartami. Každá karta
obsahuje odkaz na různé možnosti, které může konfigurovat uživatel. Jde o následující karty:
• Telefony. Pomocí nastavení na této kartě můžete zobrazit a konfigurovat nastavení telefonu, jako například čísla rychlé volby,
nastavení vyzvánění, historii hovorů a nastavení přesměrování hovorů.
• Hlasová schránka. Pomocí nastavení na této kartě můžete nastavit předvolby své hlasové schránky.
• Rychlé zprávy a dostupnost. Pomocí nastavení na této kartě můžete nastavit svůj stav funkce Nerušit a stav ve službě IM &
Presence.
• Konference. Pomocí nastavení na této kartě můžete nastavit možnosti konferenčních hovorů.
• Obecná nastavení. Pomocí nastavení na této kartě můžete konfigurovat nastavení, jako je národní prostředí uživatele a hesla.
• Stahování. Pomocí nastavení v této části můžete stahovat rozšíření a aplikace pro své telefony.
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Na následujícím obrázku je znázorněna hlavní obrazovka.
Obrázek 1: Uživatelské rozhraní

Společné funkce a ikony
Samoobslužný portál systému Unified Communications využívá pro provádění společných funkcí následující ikony.
Ikona

Popis
Přidat nové. Klepněte na tuto ikonu, chcete-li přidat novou položku, například nový telefon,
novou službu nebo nové číslo rychlé volby.
Odstranit. Klepnutím na tuto ikonu odstraníte dané nastavení.
Upravit nastavení. Klepněte na tuto ikonu, chcete-li upravit existující nastavení.
Propojeno. Když je zobrazena ikona Propojeno, je toto konkrétní nastavení telefonu propojeno.
Pokud aktualizujete jeden ze svých telefonů, použije samoobslužný portál systému Unified
Communications stejnou aktualizaci pro vaše další telefony. Na tuto ikonu klepněte, chcete-li
změnit stav na Rozpojeno, ve kterém můžete mít v každém telefonu toto konkrétní nastavení
odlišné.
Rozpojeno. Když je zobrazena ikona Rozpojeno, může mít každý z vašich telefonů toto
konkrétní nastavení telefonu odlišné. Na tuto ikonu klepněte, chcete-li změnit stav na
Propojeno, ve kterém mají vaše telefony toto konkrétní nastavení telefonu stejné.
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Telefony
Pomocí nastavení na kartě Telefony můžete zobrazit a nakonfigurovat nastavení všech svých telefonů Cisco Unified IP Phone a
zařízení Jabber. Karta Telefony je rozdělena na tři hlavní části:
• Moje telefony. V části Moje telefony můžete zobrazit přehled všech svých telefonů a přidat nové telefony.
• Nastavení telefonu. V části Nastavení telefonu můžete konfigurovat nastavení, jako jsou čísla rychlé volby, nastavení vyzvánění
a oznámení hlasové schránky.
• Přesměrování hovorů. V části Přesměrování hovorů můžete konfigurovat možnosti přesměrování hovorů na svých telefonech.

Moje telefony
V okně Moje telefony je zobrazen přehled vašich služebních telefonů a případných dalších telefonů, na kterých můžete být zastiženi,
když nejste u svého pracovního stolu. Okno Moje telefony je tvořeno dvěma hlavními částmi:
Moje telefony
V části Moje telefony jsou zobrazeny telefony, které vám poskytla vaše společnost. V okně Moje telefony můžete upravit
popisy telefonů a linek svých služebních telefonů. Nastavení, která použijete v části Nastavení telefonu, budou použita výlučně
na služebních telefonech.
Moje další telefony
Další telefony jsou telefony, které vám neposkytla vaše společnost, ale které chcete přidat do seznamu čísel, na kterých můžete
být zastiženi, když nejste u svého pracovního stolu. Použití dalších telefonů můžete aktivovat pro funkci Dosažitelnost na
jednom čísle, pro přístup k softwarovému tlačítku funkce Mobility nebo pro ovládání funkce Rozšířit a připojit v aplikaci
Jabber. Nemůžete však konfigurovat nastavení dalších telefonů.

Úprava telefonu společnosti
V zobrazení Moje telefony můžete zobrazit a upravit názvy linek a popisy telefonů vaší společnosti. Chcete-li upravit telefony
společnosti, postupujte takto:

Postup
Krok 1

Klepněte na kartu Telefony.

Krok 2

V levém podokně navigace klepněte na položku Moje telefony.

Krok 3

Klepněte na telefon společnosti, který chcete upravit.

Krok 4

Klepněte na položku Upravit telefon.
Zadejte nový text popisu telefonu a telefonních linek, které chcete upravit.

Krok 5
Krok 6
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Klepněte na položku Uložit.

Stažení příručky k telefonu
Chcete-li stáhnout příručku pro některý z telefonů společnosti, postupujte takto:

Postup
Krok 1

Klepněte na kartu Telefony.

Krok 2

V levém podokně navigace klepněte na položku Moje telefony.

Krok 3

Klepněte na požadovaný telefon.

Krok 4

Klepněte na položku Stáhnout příručku.

Nastavení dalšího telefonu
Pomocí samoobslužného portálu systému Unified Communications můžete kromě telefonů poskytnutých vaší společností nastavit
další telefony, jako například telefon v domácí kanceláři nebo mobilní telefon. Další telefony představují další čísla, na kterých
můžete být zastiženi, když nejste u svého pracovního stolu.
K nastavení dalšího telefonu použijte následující postup:

Postup
Krok 1

Klepněte na kartu Telefony.

Krok 2

V levém podokně navigace klepněte na položku Moje telefony.

Krok 3

V části Moje další telefony klepněte na ikonu Přidat nové (

Krok 4

Zadejte telefonní číslo a popis telefonu.

Krok 5

Volitelný krok: Chcete-li pro zvolený telefon nakonfigurovat funkci Dosažitelnost na jednom čísle, zaškrtněte políčko
Povolit dosažitelnost na jednom čísle.

Krok 6

Volitelný krok: Je-li zvolený telefon mobilním telefonem, zaškrtněte políčko Povolit přesun do mobilu.

Krok 7

Volitelný krok: Chcete-li pro zvolený telefon povolit funkci Rozšířit a připojit v aplikaci Cisco Jabber, zaškrtněte políčko
Povolit funkci Rozšířit a připojit.

Krok 8

Klepněte na položku Uložit.

). Zobrazí se okno Přidat nový telefon.

Povolení funkce Dosažitelnost na jednom čísle v dalším telefonu
Nastavíte-li další telefon, například telefon v domácí kanceláři, který používáte souběžně s telefony poskytnutými vaší společností,
můžete na tomto dalším telefonu povolit funkci Dosažitelnost na jednom čísle. Když je povolena tato funkce a někdo zavolá na váš
telefon ve společnosti, bude vyzvánět také tento další telefon.
Chcete-li povolit funkci Dosažitelnost na jednom čísle na dalším telefonu, postupujte takto:
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Postup
Krok 1

Klepněte na kartu Telefony.

Krok 2

Klepněte na položku Moje telefony.

Krok 3

Klepněte na další telefon a poté na položku Upravit.

Krok 4

Zaškrtněte políčko Povolit dosažitelnost na jednom čísle.

Krok 5

Zaškrtněte každou telefonní linku, která má vyzvánět společně s vaším telefonem ve společnosti.

Krok 6

Klepněte na položku Uložit.

Nastavení plánu zvonění pro funkci Dosažitelnost na jednom čísle
Pokud povolíte funkci Dosažitelnost na jednom čísle pro další telefony, můžete pomocí plánu zvonění určit dny a časy, kdy lze
volat na další telefon. Můžete například nastavit plán, podle kterého vás může během běžné pracovní doby zastihnout doma jakýkoliv
účastník tím, že zavolá na vaše číslo do kanceláře.
Chcete-li nastavit plán zvonění, postupujte takto:

Postup
Krok 1

Klepněte na kartu Telefony.

Krok 2

V levém podokně navigace klepněte na položku Moje telefony.

Krok 3

Klepněte na ikonu Další nastavení u telefonu, pro který chcete přidat plán zvonění.

Krok 4

Klepněte na položku Upravit.

Krok 5

Klepněte na položku Vytvořit plán pro toto přiřazení.

Krok 6

Vyplňte pole v okně Přidat nový plán a vytvořte plán zvonění.

Krok 7

Klepněte na položku Uložit.

Nastavení dalšího telefonu pro hovory s funkcí Mobility
Nastavíte-li jeden ze svých dalších telefonů jako mobilní telefon, můžete přepojovat hovory z jednoho ze svých telefonů společnosti
na mobilní telefon stisknutím softwarového tlačítka Mobility na telefonu společnosti.
Chcete-li nastavite některý další telefon jako mobilní telefon, postupujte takto:
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Postup
Krok 1

Klepněte na kartu Telefony.

Krok 2

V levém podokně navigace klepněte na položku Moje telefony.

Krok 3

Klepněte na další telefon a poté na položku Upravit.

Krok 4

Zaškrtněte políčko Povolit přesun do mobilu.

Krok 5

Klepněte na položku Uložit.

Nastavení telefonu
V okně Nastavení telefonu můžete provést nastavení telefonů, které vám poskytla vaše společnost.
Ve výchozím nastavení jsou nastavení vašich různých telefonů ve společnosti propojená. Ve výchozím nastavení má každý z vašich
telefonů stejnou konfiguraci pro konkrétní nastavení telefonu. Chcete-li propojit nebo rozpojit různá nastavení svých telefonů,
postupujte podle části Propojení a rozpojení nastavení telefonu, na straně 7.
Upozorňujeme, že možnosti dostupné v části Nastavení telefonu se použijí pouze na telefony, které vám poskytla vaše společnost.
Nastavení svých dalších telefonů nemůžete konfigurovat.

Propojení a rozpojení nastavení telefonu
Nastavení svých telefonů můžete propojit. Propojíte-li určité nastavení telefonu, použije samoobslužný portál systému Unified
Communications vaši konfiguraci na dané nastavení ve všech vašich telefonech. Máte-li například tři telefony, pro které propojíte
čísla rychlé volby, budou všechny tři telefony sdílet stejnou konfiguraci rychlých voleb. Pokud změníte některé z čísel rychlé volby
na jednom z telefonů, samoobslužný portál systému Unified Communications automaticky použije dané číslo rychlé volby také v
ostatních telefonech. Chcete-li na propojeném telefonu použít odlišné nastavení telefonu, musíte telefony rozpojit.
Samoobslužný portál systému Unified Communications propojuje a rozpojuje jednotlivá nastavení telefonu odděleně. Výsledkem
je, že můžete propojit jedno konkrétní nastavení telefonu, například čísla rychlé volby, a současně můžete ponechat rozpojené jiné
nastavení telefonu, například oznámení hlasové schránky. Ve výchozím nastavení jsou všechna nastavení telefonu propojená.
Propojení nebo rozpojení nastavení můžete provést klepnutím na ikonu Propojeno nebo ikonu Rozpojeno. Tato ikona znázorňuje
aktuální stav propojení nebo rozpojení vašich telefonů.
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Na následujícím obrázku je znázorněno uživatelské rozhraní se skupinou telefonů s propojenými službami. Protože jsou služby
aktuálně propojeny, je zobrazena ikona Propojeno a nastavení jsou použita na všech třech telefonech. Klepnutím na ikonu Propojeno
můžete telefony rozpojit a použít pro jednotlivé telefony odlišná nastavení.
Obrázek 2: Propojená nastavení

Na následujícím obrázku je znázorněno uživatelské rozhraní se skupinou telefonů s rozpojeným nastavením čísel rychlé volby. V
tomto případě jsou zobrazená nastavení použita pouze na telefonu My Jabber (Můj Jabber). Protože se nastavení pro jednotlivé
telefony liší, je zobrazena ikona Rozpojeno. Klepnutím na ikonu použijete stejná nastavení na všech třech telefonech.
Obrázek 3: Rozpojená nastavení
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Postup
Chcete-li propojit nebo rozpojit nastavení telefonu, postupujte takto:
• Chcete-li propojit určité nastavení telefonu, klepněte na ikonu Rozpojeno a zvolte telefon, který chcete použít jako základní
telefon. Samoobslužný portál systému Unified Communications provede aktualizaci daného nastavení telefonu na všech
telefonech s použitím konfigurace základního telefonu.
• Chcete-li rozpojit propojené nastavení telefonu, klepněte na ikonu Propojeno.

Poznámka

Pomocí ovládacího prvku filtru v pravém horním rohu okna konfigurace můžete určit, který telefon chcete
zobrazit. Tento ovládací prvek nemá vliv na propojení nastavení telefonu. Zobrazíte-li nastavení telefonu,
který má propojená nastavení, a provedete-li aktualizaci nastavení tohoto telefonu, provede samoobslužný
portál systému Unified Communications také aktualizaci propojených telefonů.

Nastavení čísel rychlé volby
Chcete-li nastavit čísla rychlé volby, postupujte takto:

Postup
Krok 1

Klepněte na kartu Telefony.

Krok 2

Klepněte na položku Nastavení telefonu.

Krok 3

Klepněte na položku Čísla rychlé volby.
Postupujte takto:

Krok 4

• Jsou-li vaše telefony propojené, klepněte na položku Přidat novou rychlou volbu.
• Nejsou-li vaše telefony propojené, vyberte telefon, ke kterému chcete přidat rychlou volbu, a poté klepněte na
položku Přidat novou rychlou volbu.
Krok 5

V poli Číslo zadejte jméno nebo telefonní číslo kontaktu. Samoobslužný portál systému Unified Communications prohledá
adresář společnosti.
Poznámka
V adresáři společnosti můžete hledat pouze tehdy, pokud vám správce sítě poskytl potřebný přístup. Přístup
se nastavuje prostřednictvím podnikových parametrů aplikace Cisco Unified Communications Manager.

Krok 6

V textovém poli Název zadejte popisek čísla rychlé volby. Telefon tento popisek použije k zobrazení čísla rychlé volby.

Krok 7

V textovém poli Rychlá volba přiřaďte číslo rychlé volby.

Krok 8

Klepněte na položku Uložit.
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Nastavení telefonních služeb
Pomocí možnosti Služby můžete k telefonům Cisco Unified IP Phone a aplikacím Jabber přidat telefonní služby, jako je například
adresář společnosti, službu Visual Voicemail nebo předpovědi počasí. Seznam dostupných služeb závisí na modelu konfigurovaného
telefonu.
Chcete-li přidat službu, postupujte takto:

Postup
Krok 1

Klepněte na kartu Telefony.

Krok 2

Klepněte na položku Nastavení telefonu.

Krok 3

Klepnutím na položku Služby rozbalte zobrazení Služby.
Postupujte takto:

Krok 4

• Jsou-li vaše telefony propojené, klepněte na položku Přidat novou službu.
• Nejsou-li vaše telefony propojené, vyberte telefon, ke kterému chcete přidat službu, a klepněte na položku Přidat
novou službu.
Krok 5

V rozevíracím seznamu Služba vyberte službu, kterou chcete přidat.

Krok 6

V textovém poli Zobrazovaný název zadejte název, který chcete použít k identifikaci služby ve vašich telefonech.

Krok 7

Zadejte případné požadované parametry.

Krok 8

Klepněte na tlačítko OK.

Nastavení oznámení hlasové schránky
Pomocí oznámení hlasové schránky můžete nastavit, jak vás má telefon upozorňovat na nové hlasové zprávy. Své telefony můžete
například nakonfigurovat tak, aby na nové zprávy upozorňovaly zobrazením upozornění na obrazovce nebo světelnou indikací
čekajících zpráv.
Chcete-li nastavit oznámení hlasové schránky, postupujte takto:

Postup
Krok 1

Klepněte na kartu Telefony.

Krok 2

Klepněte na položku Nastavení telefonu.

Krok 3

Klepněte na položku Nastavení oznámení hlasové schránky.

Krok 4

Pro každý ze svých telefonů zaškrtněte možnosti oznámení, které chcete použít ve svých telefonech.

Krok 5

Klepněte na položku Uložit.
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Nastavení historie hovorů
Pomocí historie hovorů můžete zaznamenávat zmeškané hovory na všech svých telefonech. Nastavení historie hovorů:

Postup
Krok 1

Klepněte na kartu Telefony.

Krok 2

Klepněte na položku Nastavení telefonu.

Krok 3

Klepněte na položku Historie hovorů.

Krok 4

Zaškrtněte políčko Zaznamenat zmeškané hovory pro každou telefonní linku, pro kterou chcete uložit historii hovorů.

Krok 5

Klepněte na položku Uložit.

Nastavení telefonních kontaktů
Pomocí funkce telefonních kontaktů můžete uchovávat telefonní čísla a e-mailové adresy kontaktů ve svých telefonech. Ze svých
telefonů můžete procházet seznam kontaktů a uskutečňovat hovory přímo ze seznamu kontaktů, aniž byste museli pokaždé zadávat
číslo.
Chcete-li nastavit seznam telefonních kontaktů, postupujte takto:

Poznámka

Každý uživatel má jeden seznam telefonních kontaktů pro všechny své telefony. Pro propojení nebo
rozpojení seznamu telefonních kontaktů není k dispozici žádná možnost.

Postup
Krok 1

Klepněte na kartu Telefony.

Krok 2

V levém podokně navigace klepněte na položku Nastavení telefonu.

Krok 3

Klepněte na položku Vytvořit nový kontakt. Zobrazí se okno Přidat nový telefonní kontakt.

Krok 4

Vyplňte pole s kontaktními údaji.

Krok 5

Klepněte na tlačítko OK.

Možnosti přesměrování hovorů
Pomocí uživatelských možností přesměrování hovorů můžete nastavit své telefony Cisco Unified IP Phone a zařízení Jabber k
přesměrování hovorů na jiné číslo.

Nastavení přesměrování všech hovorů
Chcete-li nastavit telefon tak, aby přesměroval všechny příchozí hovory na jiné číslo, postupujte takto:
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Postup
Krok 1

Klepněte na kartu Telefony.

Krok 2

V levém podokně navigace klepněte na položku Přesměrování hovorů.

Krok 3

Klepněte na telefonní číslo, pro které chcete přesměrovat hovory.

Krok 4

Zaškrtněte políčko Přesměrovat hovory na: .

Krok 5

V rozevíracím seznamu „Přesměrovat hovory na“ zadejte číslo, na které chcete přesměrovat všechny hovory.

Krok 6

Klepněte na položku Uložit.

Upřesnění nastavení přesměrování hovorů
Pomocí samoobslužného portálu systému Unified Communications můžete upřesnit nastavení přesměrování hovorů, například
odlišné přesměrování hovorů pro interní a externí hovory. Chcete-li upřesnit nastavení přesměrování hovorů, postupujte takto:

Postup
Krok 1

Klepněte na kartu Telefony.

Krok 2

V levém podokně navigace klepněte na položku Přesměrování hovorů.

Krok 3

Zvolte telefonní číslo, pro které chcete přesměrovat hovory.

Krok 4

Klepněte na položku Upřesnit pravidla volání.

Krok 5

Volbou položek v rozevíracích seznamech nakonfigurujte možnosti přesměrování interních a externích hovorů.

Krok 6

Klepněte na položku Uložit.

Další nastavení
Tato část dokumentuje nastavení, která nesouvisí s telefonem, jako je hlasová schránka, konference a obecná nastavení.

Nastavení předvoleb hlasové schránky
Chcete-li nastavit předvolby hlasové schránky v samoobslužném portálu sytému Unified Communications, klepněte na kartu Hlasová
schránka a poté na tlačítko Systém IVR pro předvolby volání hlasové schránky. Program Cisco Web Dialer zavolá systém IVR
pro předvolby hlasové schránky, ve kterém můžete nastavit předvolby hlasové schránky pro své telefony.

Zapnutí stavu Nerušit
Je-li zapnutý stav Nerušit, nebudou vaše telefony vyzvánět, když někdo zavolá na vaše číslo. Chcete-li zapnout stav Nerušit na
všech svých telefonech, postupujte takto:
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Postup
Krok 1

Klepněte na kartu Rychlé zprávy a dostupnost.

Krok 2

Klepněte na položku Nerušit.

Krok 3

Zaškrtněte políčko Povolit.

Krok 4

Proveďte případná další nastavení funkce Nerušit.
Poznámka
Další nastavení budou zobrazena, pouze pokud je váš telefon
podporuje.
Klepněte na položku Uložit.
Stav Nerušit bude zapnut na všech vašich telefonech společnosti.

Krok 5

Zapnutí stavu služby IM & Presence na telefonech
V samoobslužném portálu systému Unified Communications můžete zapnout stav služby Cisco Unified IM and Presence. Vaše
telefony tak budou aktualizovat váš stav, když budete na schůzce. Chcete-li zapnout stav služby Cisco Unified IM and Presence,
postupujte takto:

Postup
Krok 1

Klepněte na kartu Rychlé zprávy a dostupnost.

Krok 2

Klepněte na položku Pravidlo pro stav.

Krok 3

Zaškrtněte políčko Automaticky aktualizovat stav, když mám v kalendáři schůzku.

Krok 4

Klepněte na položku Uložit.

Naplánování konferenčního hovoru
Na kartě Konference v samoobslužném portálu systému Unified Communications můžete naplánovat konferenční hovory. V závislosti
na profilu uživatele, který pro vás správce vytvořil, můžete vytvářet konferenční hovory pomocí aplikace Cisco TelePresence
Management Suite nebo aplikace Cisco WebEx. Pokud váš profil uživatele nezahrnuje možnost plánovat konferenční hovory,
nezobrazí se žádná možnost pro naplánování schůzky.

Nastavení jazyku telefonu
Chcete-li nastavit jazyk pro telefony Cisco Unified IP Phone nebo aplikaci Jabber, postupujte takto:
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Postup
Krok 1

Klepněte na kartu Obecná nastavení.

Krok 2

Klepněte na položku Jazyk.

Krok 3

V rozevíracím seznamu Jazyk zobrazení vyberte požadovanou možnost a klepněte na položku Uložit.

Nastavení hesla klienta
Chcete-li nastavit nové heslo pro přihlašování k samoobslužnému portálu systému Unified Communications, postupujte takto:

Postup
Krok 1

Klepněte na kartu Obecná nastavení.

Krok 2

Klepněte na položku Heslo klienta/portálu.

Krok 3

V textovém poli „Nové heslo“ zadejte heslo.

Krok 4

V textovém poli „Potvrzení nového hesla“ zadejte heslo znovu.

Krok 5

Klepněte na položku Uložit.

Nastavení kódu PIN pro telefonní služby
Kód PIN pro telefonní služby je určen pro službu Extension Mobility a pro samoposkytování na nových telefonech. Chcete-li nastavit
nový kód PIN pro telefonní služby, postupujte takto:

Postup
Krok 1

Klepněte na kartu Obecná nastavení.

Krok 2

Klepněte na položku Kód PIN pro telefonní služby.

Krok 3

V textovém poli „Nový kód PIN telefonu“ zadejte kód PIN.

Krok 4

V textovém poli „Potvrzení nového kódu PIN telefonu“ zadejte kód PIN znovu.

Krok 5

Klepněte na položku Uložit.

Stahování rozšíření
Rozšíření aplikací rozšiřují funkce telefonů Cisco Unified IP Phone a zařízení Jabber. Chcete-li stáhnout rozšíření pro svůj telefon,
postupujte takto:
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Postup
Krok 1

Klepněte na kartu Stahování.

Krok 2

Vyberte rozšíření, které chcete stáhnout.

Krok 3

Klepněte na položku Stáhnout.
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SPECIFIKACE A INFORMACE TÝKAJÍCÍ SE PRODUKTŮ V TÉTO PŘÍRUČCE SE MOHOU BEZ UPOZORNĚNÍ ZMĚNIT. VŠECHNA PROHLÁŠENÍ, INFORMACE A
DOPORUČENÍ V TÉTO PŘÍRUČCE SE POVAŽUJÍ ZA PŘESNÁ, JSOU VŠAK PŘEDKLÁDÁNA BEZ JAKÝCHKOLIV VÝSLOVNĚ UVEDENÝCH NEBO ODVOZENÝCH
ZÁRUK. ZA ZPŮSOB POUŽITÍ JAKÝCHKOLIV PRODUKTŮ MUSÍ PŘEVZÍT PLNOU ODPOVĚDNOST UŽIVATELÉ.
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verze operačního systému UNIX šířené Kalifornskou univerzitou v Berkeley. Všechna práva vyhrazena. Copyright © 1981, Regents of the University of California.
BEZ OHLEDU NA JAKÉKOLIV DALŠÍ ZÁRUKY POSKYTNUTÉ V TOMTO TEXTU SE VEŠKERÉ SOUBORY DOKUMENTŮ A SOFTWARE TĚCHTO DODAVATELŮ
POSKYTUJÍ VE STAVU „TAK JAK JSOU“, SE VŠEMI SVÝMI VADAMI. SPOLEČNOST CISCO A VÝŠE VYJMENOVANÍ DODAVATELÉ ODMÍTAJÍ POSKYTNOUT VEŠKERÉ
ZÁRUKY, VÝSLOVNĚ UVEDENÉ NEBO ODVOZENÉ, MIMO JINÉ VČETNĚ ZÁRUK PRODEJNOSTI, VHODNOSTI PRO URČITÝ ÚČEL A NEPORUŠENÍ CIZÍCH PRÁV
NEBO ZÁRUK VYPLÝVAJÍCÍCH Z PRŮBĚHU PRODEJE, POUŽITÍ NEBO OBCHODNÍCH PRAKTIK.
SPOLEČNOST CISCO ANI JEJÍ DODAVATELÉ V ŽÁDNÉM PŘÍPADĚ NEPONESOU ODPOVĚDNOST ZA ŽÁDNÉ NEPŘÍMÉ, ZVLÁŠTNÍ, NÁSLEDNÉ NEBO NÁHODNÉ
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