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Portál údržby unifikovaných komunikácií
Tento dokument charakterizuje, ako pomocou Portálu údržby unifikovaných komunikácií nakonfigurovať používateľské nastavenia
pre telefóny Cisco Unified IP a aplikácie Jabber. Pomocou Portálu údržby unifikovaných komunikácií môžete nakonfigurovať
nastavenia ako čísla rýchlej voľby, zoznam kontaktov, telefonické služby a oznámenia hlasovej pošty.
Tento dokument obsahuje nasledujúce časti:

Nastavenia Portálu údržby unifikovaných komunikácií
Táto používateľská príručka dokumentuje všetky konfiguračné nastavenia dostupné na Portáli údržby unifikovaných komunikácií.
Táto príručka predpokladá, že váš telefón podporuje všetky dostupné nastavenia a že váš správca siete nakonfiguroval Portál údržby
unifikovaných komunikácií na zobrazovanie všetkých používateľských nastavení.
Uvedomte si, že niektoré nastavenia, ktoré sa zobrazujú v tejto príručke, sa z nasledujúcich dôvodov nemusia zobrazovať pri
nastavovaní telefónu na Portále údržby unifikovaných komunikácií:
• Možnosti telefónu—Ak konkrétna funkcia nie je podporovaná konkrétnym modelom telefónu, nezobrazí sa pri konfigurácii
telefónu na Portáli údržby unifikovaných komunikácií. Ak váš telefón napríklad nepodporuje funkciu Nerušiť, príslušná funkcia
sa nezobrazí v podobe dostupného nastavenia.
• Parameter podniku—Správca siete môže nastaviť Parameter podniku v aplikácii Cisco Unified Communications Manager, ktoré
obmedzujú nastavenia, ktoré používatelia môžu konfigurovať na Portáli údržby unifikovaných komunikácií. Správcovia siete
napríklad môžu nakonfigurovať, aby Portál údržby unifikovaných komunikácií odstránil všetky možnosti na presmerovanie
hovoru. Pri tejto konfigurácii Portál údržby unifikovaných komunikácií nezobrazuje možnosti presmerovania hovorov.
Ak sa nastavenie uvádzané v tejto príručke nezobrazí pri konfigurácii používateľských nastavení na Portále údržby unifikovaných
komunikácií, naštudujte si dokumentáciu k telefónu, aby ste mali istotu, že telefón funkciu podporuje. Ak je funkcia dostupná vo
vašom telefóne, požiadajte jedného zo správcov siete, aby overil podnikové parametre v aplikácii Cisco Unified Communications
Manager, aby sa zaistilo, že funkcia je dostupná koncovým používateľom na konfiguráciu.

Grafické používateľské rozhranie
Portál údržby unifikovaných komunikácií využíva webové grafické rozhranie so šiestimi hlavnými kartami. Každá karta obsahuje
prepojenie na rôzne možnosti, ktoré používateľ môže konfigurovať. Karty tú nasledujúce:
• Telefóny—Nastavenia na tejto karte vám umožňujú zobraziť a konfigurovať nastavenia telefónu ako čísla rýchlej voľby,
nastavenia zvonenia, históriu hovorov a nastavenia presmerovania hovorov.
• Hlasová pošta—Nastavenia na tejto karte vám umožňujú konfigurovať predvoľby hlasovej pošty.
• IM a dostupnosť—Nastavenia na tejto karte vám umožňujú konfigurovať status Nerušiť a IM a prítomnosť.
• Konferencia—Nastavenia na tejto karte vám umožňujú konfigurovať možnosti konferencie.
• Všeobecné nastavenia—Nastavenia na tejto karte vám umožňujú konfigurovať nastavenia, ako sú lokálne konfigurácie používateľa
a heslá.
• Prevzatia—Nastavenia v tejto časti vám umožňujú preberať zásuvné moduly a aplikácie pre svoje telefóny.
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Nasledujúca grafika zobrazuje hlavnú obrazovku.
Obrázok 1: Používateľské rozhranie

Spoločné funkcie a ikony
Portál údržby unifikovaných komunikácií využíva nasledujúce ikony na spúšťanie spoločných funkcií.
Ikona

Popis
Pridať nové—Kliknutím na túto ikonu pridáte novú položku, napr. nový telefón, novú službu
alebo nové číslo rýchlej voľby.
Odstrániť—Kliknutím na túto ikonu vymažete toto nastavenie.
Upraviť nastavenia—Kliknutím na túto ikonu upravíte existujúce nastavenie.
Prepojené—Keď sa zobrazí ikona Prepojené, nastavenia telefónu pre toto konkrétne nastavenie
telefónu sú prepojené. Ak aktualizujete jeden zo svojich telefónov, Portál údržby unifikovaných
komunikácií použije rovnajú aktualizáciu na všetky ostatné telefóny. Kliknutím na túto ikonu
zmeníte stav na neprepojený, aby ste mohli aplikovať jedinečné nastavenia pre jednotlivé
telefóny.
Neprepojené—Keď sa zobrazí ikona Neprepojené, každý z vašich telefónov bude mať
jedinečné nastavenia pre toto nastavenie telefónu. Kliknutím na túto ikonu zmeníte stav na
prepojené, aby vaše telefóny zdieľali rovnakú konfiguráciu pre toto nastavenie telefónu.
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Telefóny
Nastavenia, ktoré sa zobrazujú na karte Telefóny, vám umožňujú zobraziť a konfigurovať nastavenia pre jednotlivé telefóny Cisco
Unified IP a zariadenia Jabber. Karta Telefóny je rozdelená na tri hlavné časti:
• Moje telefóny—Pod položkou Moje telefóny môžete zobraziť zhrnutie všetkých svojich telefónov a pridávať nové telefóny.
• Nastavenia telefónu—Pod položkou Nastavenia telefónu môžete konfigurovať nastavenia telefónu ako čísla rýchlej voľby,
nastavenia zvonenia a oznámenia hlasovej pošty.
• Presmerovanie hovorov—Pod položkou presmerovanie hovorov môžete nakonfigurovať možnosti presmerovania hovorov pre
svoje telefóny.

Moje telefóny
Okno Moje telefóny zobrazuje súhrnný pohľad o vašich podnikových a prípadne ďalších telefónoch, na ktorých je možné vás zastihnúť,
keď nesedíte za pracovným stolom. Okno Moje telefóny je rozdelené na dva hlavné nadpisy:
Moje telefóny
Časť Moje telefóny zobrazuje telefóny, ktoré poskytla naša spoločnosť. V okne Moje telefóny môžete upraviť popisy telefónu
a linky pre vaše podnikové telefóny. Nastavenia, ktoré použijete pod položkou Nastavenie telefónu, sa vzťahujú výlučne na
podnikové telefóny.
Moje ďalšie telefóny
Ďalšie telefóny sú telefóny, ktoré neposkytla spoločnosť, ktoré chcete pridať do zoznamu čísel a na ktorých je možné vás
zastihnúť, keď nesedíte pri pracovnom stole. Ďalšie telefóny môžete povoliť pre funkciu Dosiahnutie jedného čísla, prístupom
funkčným tlačidlo Mobilita alebo ovládacím prvkom Rozšírenie a pripojenie aplikácie Jabber. Nemôžete však konfigurovať
nastavenia telefónu pre ďalšie telefóny.

Úprava podnikového telefónu
V zobrazení Moje Telefóny môžete prehliadať a upravovať menovky liniek a popisy telefónu pre podnikové telefóny. Ak chcete
upraviť podnikové telefóny, vykonajte nasledujúci postup:

Postup
Krok 1
Krok 2

Kliknite na kartu Telefóny.

Krok 3

Kliknite na podnikový telefón, ktorý chcete upraviť.
Kliknite na Upraviť telefón.

Krok 4
Krok 5
Krok 6
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Na ľavej navigačnej lište kliknite na Moje telefóny.

Zadajte nový text pre popis telefónu a telefónnej linky, ktoré upraviť.
Kliknite na Uložiť.

Prevzatie manuál k telefónu
Ak chcete prevziať manuál k jednému z podnikových telefónov, postupujte takto:

Postup
Krok 1
Krok 2
Krok 3
Krok 4

Kliknite na kartu Telefóny.
Na ľavej navigačnej lište kliknite na Moje telefóny.
Kliknite na telefón.
Kliknite na Prevziať manuál.

Nastavenia ďalšieho telefónu
Portál údržby unifikovaných komunikácií vám umožňuje nad rámec podnikových telefónov nakonfigurovať ďalšie telefóny ako
telefón domácej kancelárie alebo mobilný telefón. Ďalšie telefóny poskytujú ďalšie číslo, na ktorom je vás možné zastihnúť, ak nie
ste práve za svojím pracovným stolom.
Ak chcete nastaviť ďalší telefón, vykonajte nasledujúce kroky:

Postup
Krok 1
Krok 2

Kliknite na kartu Telefóny.

Krok 3

V časti Moje ďalšie telefóny kliknite na ikonu Pridať nový (

Krok 4

Zadajte telefónne číslo a popis svojho telefónu.

Krok 5

Voliteľné. Ak chcete nakonfigurovať funkciu Dosiahnutie jedného čísla, označte políčko Povoliť dosiahnutie jedného
čísla.

Krok 6

Voliteľné. Ak ide v tomto prípade o mobilný telefón, označte políčko Povoliť presmerovanie na mobilný telefón.

Krok 7

Voliteľné. Ak chcete tento telefón povoliť pre funkciu Prepojiť a pripojiť v aplikácii Cisco Jabber, označte políčko Povoliť
rozšírenie a pripojenie.
Kliknite na Uložiť.

Krok 8

Na ľavej navigačnej lište kliknite na Moje telefóny.
). Zobrazí sa okno Pridať nový telefón.

Povolenie funkcie Dosiahnutie jedného čísla na ďalšom telefóne
Ak nastavíte ďalší telefón, ako napríklad telefón pre prácu z domu, popri podnikových telefónoch, môžete povoliť funkciu Dosiahnutie
jedného čísla na ďalšom telefóne, aby v prípade, keď niekto vytočí podnikového číslo, zazvonil aj druhý telefón.
Ak chcete povoliť funkciu Dosiahnutie jedného čísla ďalšom telefóne, postupujte takto:
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Postup
Krok 1
Krok 2
Krok 3

Kliknite na kartu Telefóny.
Kliknite na Moje telefóny.

Krok 4

Začiarknite políčko Povoliť dosiahnutie jedného čísla.

Krok 5

Označte každú telefonickú linku, ktorá chcete aby zvonila spolu s vaším podnikovým telefónom.
Kliknite na Uložiť.

Krok 6

Kliknite na ďalší telefón a potom kliknite na Upraviť.

Nastavenie harmonogramu zvonenia pre funkciu Dosiahnutie jedného čísla
U ďalších telefónov so zapnutou funkciou Dosiahnutie jedného čísla vám harmonogram zvonenia umožňuje nastaviť dni a časy,
kedy je možné vytočiť ďalší telefón. Napríklad môžete nastaviť harmonogram, ktorý ustanovuje, že len počas bežných pracovných
hodín vás bude možné kontaktovať doma vytočením kancelárskeho čísla.
Ak chcete nastaviť harmonogram zvonenia, vykonajte tento postup:

Postup
Krok 1
Krok 2

Kliknite na kartu Telefóny.

Krok 3

Kliknite na ikonu Ďalšie nastavenia pre telefón, do ktorého chcete pridať harmonogram zvonenia.
Kliknite na Upraviť.
Kliknite na Vytvoriť rozvrh pre toto priradenie.

Krok 4
Krok 5
Krok 6
Krok 7

Na ľavej navigačnej lište kliknite na Moje telefóny.

Vyplňte polia v okne Pridať nový harmonogram, aby ste vytvorili nový harmonogram.
Kliknite na Uložiť.

Nastavenie ďalšieho telefónu pre mobilné hovory
Ak nastavíte jeden z vašich ďalších telefónov ako mobilný telefón, stlačením funkčného tlačidla Mobilita na podnikovom telefóne
môžete presmerovať hovory z jedného podnikového telefónu do mobilného telefónu.
Ak chcete nastaviť ďalší telefón ako mobilný telefón, vykonajte nasledujúce kroky:
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Postup
Krok 1
Krok 2

Kliknite na kartu Telefóny.

Krok 3

Kliknite na ďalší telefón a potom kliknite na Upraviť.

Krok 4

Začiarknite políčko Povoliť presmerovanie na mobilný telefón.
Kliknite na Uložiť.

Krok 5

Na ľavej navigačnej lište kliknite na Moje telefóny.

Nastavenia telefónu
Okno Nastavenia telefónu vám umožňuje konfigurovať nastavenia telefónu pre vaše podnikové telefóny.
Predvolene sú nastavenia telefónu pre jednotlivé podnikové telefóny prepojené. S predvoleným nastavením bude mať každý z vašich
telefónov identickú konfiguráciu pre konkrétne nastavenie telefónu. Podľa pokynov Prepojenie nastavení telefónu a zrušenie prepojenia,
na strane 7 prepojte svoje telefóny na jednotlivé nastavenia telefónu alebo prepojenie zrušte.
Uvedomte si, že možnosti dostupné pod položkou Nastavenia telefónu sa vzťahujú len na vaše podnikové telefóny. Nemôžete
konfigurovať nastavenia telefónu pre ďalšie telefóny.

Prepojenie nastavení telefónu a zrušenie prepojenia
V prípade nastavení telefónu môžete prepojiť nastavenia svojich telefónov. Keď prepojíte telefóny na nastavenie špecifického telefónu,
Portál údržby unifikovaných komunikácií aplikuje vašu konfiguráciu pre príslušné nastavenie telefónu na všetky vaše telefóny. Ak
napríklad vlastníte tri telefóny a prepojíte čísla rýchlej voľby všetkých troch telefónov, telefóny budú zdieľať spoločnú konfiguráciu
rýchlej voľby. Ak aktualizujete číslo rýchlej voľby jedného z telefónov, Portál údržby unifikovaných komunikácií automaticky použije
príslušné číslo rýchlej voľby aj na ostatné telefóny. Ak chcete použiť jedinečné nastavenie telefónu na prepojený telefón, zrušte
prepojenie telefónov.
Portál údržby unifikovaných komunikácií prepája a ruší prepojenie každého nastavenia telefónu samostatne. V dôsledku toho môžete
prepojiť nastavenia pre jedno špecifické nastavenie telefónu, ako sú rýchle voľby, zatiaľ čo nastavenie iného telefónu, napr. oznámenia
hlasovej pošty, ponecháte neprepojené. Predvolene sú všetky nastavenia telefónu prepojené.
Nastavenia môžete prepojiť alebo prepojenie zrušiť kliknutím na ikonu Prepojené/Neprepojené. Ikona zobrazuje aktuálny stav toho,
či sú telefóny prepojené alebo neprepojené.
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Nasledujúca grafika zobrazuje, ako skupina telefónov s prepojenými službami vyzerá v používateľskom rozhraní. Keďže služby sú
momentálne prepojené, zobrazí sa ikona Prepojené a nastavenia sa aplikujú na všetky tri telefóny. Ak chcete zrušiť prepojenie
telefónov a použiť jedinečné nastavenia na každý z telefónov, môžete kliknúť na ikonu Prepojené.
Obrázok 2: Prepojené nastavenia

Nasledujúca grafika zobrazuje, ako sa skupina telefónov s prepojenými nastaveniami čísel rýchlej voľby zobrazuje v používateľskom
rozhraní. V tomto prípade sa zobrazené nastavenia použijú len na Môj Jabber. Keďže nastavenia sú jedinečné pre každý telefón,
zobrazí sa ikona Prepojenie zrušené. Ak chcete použiť rovnaké nastavenia na každý z telefónov, môžete kliknúť na túto ikonu.
Obrázok 3: Neprepojené nastavenia
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Postup
Ak chcete prepojiť nastavenia telefónu alebo prepojenie zrušiť, postupujte takto:
• Ak chcete prepojiť nastavenie telefónu, kliknite na ikonu Neprepojené a vyberte, ktorý telefón chcete používať ako primárny
telefón. Portál údržby unifikovaných komunikácií aktualizuje príslušné nastavenie na všetkých telefónoch konfiguráciou z
primárneho telefónu.
• Ak chcete zrušiť prepojenie nastavenia telefónu, kliknite na ikonu Prepojené.

Poznámka

Ovládací prvok Filter, ktorý sa zobrazuje v hornom rohu konfiguračného okna, nastavuje, ktorý telefón
chcete zobraziť. Nemá žiaden vplyv na to, či sú nastavenia telefónu prepojené. Ak zobrazíte nastavenia
telefónu, ktorého nastavenia sú prepojené, a aktualizujete nastavenia príslušného telefónu, Portál údržby
unifikovaných komunikácií aktualizuje aj prepojené telefóny.

Nastavenie čísel rýchlej voľby
Ak chcete nastaviť čísla rýchlej voľby, postupujte takto:

Postup
Krok 1
Krok 2
Krok 3
Krok 4

Kliknite na kartu Telefóny.
Kliknite na Nastavenia telefónu.
Kliknite na Čísla rýchlej voľby.
Postupujte nasledovne:
• Ak sú vaše telefóny prepojené, kliknite na Nová rýchla voľba.
• Ak vaše telefóny nie sú prepojené, vyberte telefón, pre ktorý chcete pridať číslo rýchlej voľby, a kliknite na Pridať
novú rýchlu voľbu.

Krok 5

V poli číslo zadajte meno kontaktu alebo telefónne číslo. Portál údržby unifikovaných komunikácií prehľadá adresár
spoločnosti.
Poznámka
Adresár spoločnosti môžete prehľadať len v prípade, ak vám správca systému povolil prístup. Prístup je
nastavený prostredníctvom podnikových parametrov aplikácie Cisco Unified Communications Manager.

Krok 6

V textovom rámčeku Označenie zadajte popis čísla rýchlej voľby. Váš telefón použije popis na zobrazenie čísla rýchlej
voľby.

Krok 7

V textovom rámčeku Rýchla voľba priraďte číslo rýchlej voľby.
Kliknite na Uložiť.

Krok 8
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Nastavenie telefónnych služieb
Možnosť Služby vám umožňuje pridať telefónne služby ako podnikový adresár, vizuálnu hlasovú poštu alebo predpoveď počasia
do vašich telefónov Cisco Unified IP a aplikácií Jabber. Zoznam dostupných služieb závisí od toho, aký model telefónu konfigurujete.
Ak chcete pridať službu, vykonajte nasledujúce kroky:

Postup
Krok 1
Krok 2
Krok 3
Krok 4

Kliknite na kartu Telefóny.
Kliknite na Nastavenia telefónu.
Kliknutím na Služby rozbaľte zobrazenie Služby.
Postupujte nasledovne:
• Ak sú vaše telefóny prepojené, kliknite na Pridať novú službu.
• Ak vaše telefóny nie sú prepojené, vyberte telefón, pre ktorý chcete pridať službu a kliknite na Pridať novú službu.

Krok 5

V rozbaľovacom zozname Služba vyberte službu, ktorú chcete pridať.

Krok 6

V textovom rámčeku Zobrazovací názov zadajte menovku, ktorú chcete použiť na označenie služby na vašich telefónoch.

Krok 7

Zadajte požadované parametre.
Kliknite na OK.

Krok 8

Nastavenie oznámení hlasovej pošty
Oznámenia hlasovej pošty vám umožňujú nastaviť, ako chcete aby vás telefón upozorňoval na nové správy. Napríklad môžete
nakonfigurovať, aby vás telefóny upozorňovali na nové správy zobrazením kontextového hlásenia na obrazovke alebo blikaním
kontrolky čakajúcej správy.
Ak chcete nastaviť oznámenia hlasovej pošty, vykonajte tento postup:

Postup
Krok 1
Krok 2
Krok 3
Krok 4
Krok 5

Kliknite na kartu Telefóny.
Kliknite na Nastavenia telefónu.
Kliknite na Nastavenia oznámení hlasovej pošty.
U každého z telefónov označte možnosti, ktoré chcete použiť na svoje telefóny.
Kliknite na Uložiť.

Nastavenie histórie hovorov
História hovorov vám umožňuje zaznamenávať zmeškané hovory na vašich telefónoch. Nastavenie histórie hovorov:
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Postup
Krok 1
Krok 2
Krok 3
Krok 4
Krok 5

Kliknite na kartu Telefóny.
Kliknite na Nastavenia telefónu.
Kliknite na História hovorov.
Označte políčko Zaznamenávať zmeškané hovory pre každú telefonickú linku, ktorá chcete aby uchovávala históriu
hovorov.
Kliknite na Uložiť.

Nastavenie telefonických kontaktov
Telefonické kontakty vám umožňujú uložiť telefónne čísla a e-mailové adresy pre vaše telefonické kontakty. Zo svojich telefónov
môžete prehľadávať svoj zoznam kontaktov a volať priamo z kontaktného zoznamu bez nevyhnutnosti zakaždým zadávať číslo.
Ak chcete nastaviť zoznam kontaktov v telefóne, postupujte takto:

Poznámka

Každý používateľ má jeden zoznam telefonických kontaktov pre všetky svoje telefóny. Neexistuje žiadna
možnosť na prepojenie a zrušenie prepojenia telefonického zoznamu kontaktov.

Postup
Krok 1
Krok 2

Kliknite na kartu Telefóny.

Krok 3

Kliknite na Vytvoriť nový kontakt. Zobrazí sa okno Pridať nový telefonický kontakt.

Krok 4

Vyplňte polia kontaktnými údajmi kontaktu.
Kliknite na OK.

Krok 5

Na ľavej navigačnej lište kliknite na Nastavenia telefónu.

Možnosti presmerovania hovorov
Používateľské možnosti presmerovania hovorov vám umožňujú nakonfigurovať svoje telefóny Cisco Unified IP a zariadenia Jabber
na presmerovanie hovorov na iné číslo.

Nastavenie presmerovania všetkých hovorov
Ak chcete nastaviť telefón na presmerovanie všetkých prichádzajúcich hovorov na iné číslo, postupujte takto:
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Postup
Krok 1
Krok 2

Kliknite na kartu Telefóny.

Krok 3

Kliknite na telefónne číslo, pre ktoré chcete nastaviť presmerovanie hovorov.

Krok 4

Označte políčko Hovory presmerovať na: .

Krok 5

V rozbaľovacom zozname Hovory presmerovať na zadajte telefónne číslo, na ktoré chcete presmerovať hovory.
Kliknite na Uložiť.

Krok 6

Na ľavej navigačnej lište kliknite na Presmerovanie hovorov.

Nastavenie rozšírených možností presmerovania hovorov
Na Portáli údržby unifikovaných komunikácií môžete nakonfigurovať rozšírené možnosti presmerovania hovorov, ako je správanie
pri presmerovaní hovorov, ktoré je odlišné pri interných hovoroch ako pri externých hovoroch. Ak chcete nastaviť rozšírené
presmerovanie hovorov, postupujte takto:

Postup
Krok 1
Krok 2

Kliknite na kartu Telefóny.

Krok 3

Vyberte telefónne číslo, pre ktoré chcete nastaviť presmerovanie hovorov.
Kliknite na Pokročilé pravidlá volania.

Krok 4
Krok 5
Krok 6

Na ľavej navigačnej lište kliknite na Presmerovanie hovorov.

Pomocou rámčekov rozbaľovacieho zoznamu nakonfigurujte možnosti presmerovania hovorov pre interné a externé hovory.
Kliknite na Uložiť.

Ďalšie nastavenia
Táto časť dokumentuje nastavenia, ktoré sa nevzťahujú na telefón (napríklad Hlasová pošta, Konferencie a Všeobecné nastavenia).

Nastavenie predvolieb hlasovej pošty
Ak chcete nastaviť predvoľby hlasovej pošty na Portále údržby unifikovaných komunikácií Portal, kliknite na kartu Hlasová pošta
a potom na Vytočiť IVR preferencie hlasovej pošty. Aplikácia Cisco Web Dialer vytočí IVR preferencie hlasovej pošty, kde môžete
nastaviť preferencie hlasovej pošty pre svoje telefóny.

Zapnutie stavu Nerušiť
Ak je zapnutá funkcia Nerušiť a niekto vytočí vaše číslo, telefóny nebudú zvoniť. Ak chcete zapnúť stav Nerušiť na všetkých
telefónoch, postupujte nasledovne:
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Postup
Krok 1
Krok 2
Krok 3

Kliknite na kartu IM a dostupnosť.
Kliknite na Nerušiť.

Krok 4

Nakonfigurujte ďalšie nastavenia funkcie Nerušiť.
Poznámka
Ďalšie nastavenia sa zobrazia len v prípade, ak ich váš telefón
podporuje.
Kliknite na Uložiť.
Funkcia Nerušiť je zapnutá na všetkých podnikových telefónoch.

Krok 5

Začiarknite políčko Povoliť.

Zapnutie statusu IM a prítomnosť na vašich telefónoch
Na Portáli údržby unifikovaných komunikácií môžete zapnúť stav Cisco Unified IM a prítomnosť, aby vaše telefóny aktualizovali
váš status, keď ste na stretnutí. Ak chcete zapnúť stav Cisco Unified IM a prítomnosť, postupujte takto:

Postup
Krok 1
Krok 2
Krok 3
Krok 4

Kliknite na kartu IM a dostupnosť.
Kliknite na Pravidlá stavu.
Označte políčko Automaticky aktualizovať stav, keď je v mojom kalendári zaznačené stretnutie.
Kliknite na Uložiť.

Harmonogram konferencie
Karta Konferencia na Portáli údržby unifikovaných komunikácií vám umožňuje plánovať konferencie. V závislosti od používateľského
profilu, ktorý vám nastavil správca, môžete nastaviť konferencie buď prostredníctvom balíka Cisco TelePresence Management Suite,
alebo Cisco WebEx. Ak váš používateľský profil nezahŕňa možnosť plánovať konferencie, nezobrazí sa možnosť naplánovať
konferenciu.

Nastavenie jazyka telefónu
Ak chcete nastaviť jazyk pre vaše telefóny Cisco Unified IP alebo aplikáciu Jabber, postupujte nasledovne:
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Postup
Krok 1
Krok 2
Krok 3

Kliknite na kartu Všeobecné nastavenia.
Kliknite na Jazyk.
Vyberte možnosť v rozbaľovacom zoznam Jazyk zobrazenia a kliknite na Uložiť.

Nastavenie hesla
Ak chcete resetovať heslo, ktoré používate na prihlasovanie do Portálu údržby unifikovaných komunikácií, postupujte takto:

Postup
Krok 1
Krok 2
Krok 3

Kliknite na kartu Všeobecné nastavenia.
Kliknite na Heslo klienta/portálu.

Krok 4

V textovom rámčeku Potvrdiť nové heslo zadajte heslo.
Kliknite na Uložiť.

Krok 5

V textovom rámčeku Nové heslo zadajte heslo.

Nastavenie kódu PIN pre telefónne služby
Kód PIN pre telefónne služby slúži účely mobility klapiek a automatické uvádzanie nových telefónov do prevádzky. Ak chcete
resetovať kód PIN pre služby telefónu, vykonajte nasledujúce kroky:

Postup
Krok 1
Krok 2
Krok 3

Kliknite na kartu Všeobecné nastavenia.
Kliknite na PIN telefónnych služieb.

Krok 4

V textovom rámčeku Potvrdiť nový kód PIN telefónu zadajte kód PIN.
Kliknite na Uložiť.

Krok 5

V textovom rámčeku Nový kód PIN telefónu zadajte kód PIN.

Prevzatie zásuvných modulov
Zásuvné moduly aplikácie rozširujú funkcionalitu telefónov Cisco Unified IP a zariadení Jabber. Ak chcete prevziať zásuvné moduly
do telefónu, postupujte takto:
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Postup
Krok 1
Krok 2
Krok 3

Kliknite na kartu Prevzatia.
Vyberte zásuvný modul, ktorý chcete prevziať.
Kliknite na Prevziať.
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