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Portal za samopomo Unified Communications
V tem dokumentu je opisano, kako uporabljati portal za samopomoč Unified Communications za konfiguriranje uporabniških
nastavitev za telefone Cisco Unified IP in aplikacije Jabber. S portalom za samopomoč Unified Communications lahko konfigurirate
nastavitve, kot so številke za hitro klicanje, seznami stikov, telefonske storitve in obvestila glasovne pošte.
V tem dokumentu so naslednji razdelki:

Nastavitve samopomo i Unified Communications
V teh navodilih za uporabo so navedene vse nastavitve konfiguracij, ki so na voljo v portalu za samopomoč Unified Communications.
V teh navodilih je predpostavljeno, da vaš telefon podpira vse razpoložljive nastavitve in da je vaš omrežni skrbnik konfiguriral portal
za samopomoč Unified Communications tako, da prikazuje vse uporabniške nastavitve.
Nekatere nastavitve iz teh navodil se morda ob nastavitvi telefona v portalu za samopomoč Unified Communications ne bodo prikazale
zaradi teh razlogov:
• Zmogljivosti telefona – če določena funkcija ni na voljo za vaš model telefona, se ta funkcija ne prikaže, ko nastavite svoj
telefon v portalu za samopomoč Unified Communications. Primer: če vaš telefon ne podpira funkcije Ne moti, se ta funkcija
ne prikaže kot razpoložljiva nastavitev.
• Parametri podjetja – vaš omrežni skrbnik lahko v orodju Cisco Unified Communications Manager nastavi parametre podjetja,
ki omejujejo nastavitve, ki jih uporabniki lahko konfigurirajo v portalu za samopomoč Unified Communications. Primer: omrežni
skrbniki lahko portal za samopomoč Unified Communications konfigurirajo tako, da odstranijo vse možnosti preusmeritve
klicev. Pri tej konfiguraciji portal za samopomoč Unified Communications ne prikazuje možnosti preusmeritve klicev.
Če se nastavitev, ki je navedena v teh navodilih, ne prikaže, ko konfigurirate svoje uporabniške nastavitve v portalu za samopomoč
Unified Communications, preverite dokumentacijo telefona, da preverite, ali je ta funkcija na voljo v vašem telefonu. Če je funkcija
v vašem telefonu na voljo, se obrnite na enega od omrežnih skrbnikov, da preveri parametre podjetja v orodju Cisco Unified
Communications Manager in se prepriča, da lahko končni uporabniki konfigurirajo to funkcijo.

Grafi ni uporabniški vmesnik
Portal za samopomoč Unified Communications uporablja spletni grafični vmesnik s šestimi glavnimi zavihki. Na vsakem zavihku
je povezava do različnih možnosti, ki jih lahko uporabnik konfigurira. Zavihki so naslednji:
• Telefoni – nastavitve na tem zavihku omogočajo ogled in konfiguriranje nastavitev telefona, kot so številke za hitro klicanje,
nastavitve zvonjenja, zgodovina klicev in nastavitve preusmerjanja klicev.
• Glasovna pošta – nastavitve na tem zavihku omogočajo nastavitev glasovne pošte.
• IM in dosegljivost – z nastavitvami na tem zavihku lahko omogočite stanje Ne moti ter IM in Presence.
• Konference – nastavitve na tem zavihku omogočajo nastavljanje možnosti za konference.
• Splošne nastavitve – nastavitve na tem zavihku omogočajo konfiguriranje nastavitev, kot so lokalne nastavitve uporabnika in
gesla.
• Prenosi – nastavitve na tem zavihku omogočajo prenos vtičnikov in aplikacij za telefone.

2

Na naslednji sliki je prikazan glavni zaslon.
Slika 1: Uporabniški vmesnik

Pogoste funkcije in ikone
Portal za samopomoč Unified Communications uporablja naslednje ikone za izvajanje pogostih funkcij.
Ikona

Opis
Dodaj novo – kliknite to ikono, če želite dodati nov element, kot je nov telefon, nova storitev
ali nova številka za hitro klicanje.
Izbriši – kliknite to ikono za izbris te nastavitve.
Uredi nastavitve – kliknite to ikono za urejanje obstoječe nastavitve.
Povezano – kadar se prikaže ikona Povezano, so nastavitve telefona za to določeno nastavitev
telefona povezane. Če posodobite enega od svojih telefonov, portal za samopomoč Unified
Communications isto posodobitev uveljavi tudi v drugih telefonih. Kliknite ikono, da spremenite
stanje v nepovezano, pri čemer lahko uveljavite ločene nastavitve za vsak telefon posebej.
Nepovezano – kadar se prikaže ikona Nepovezano, ima lahko vsak telefon nastavljene različne
možnosti za to nastavitev telefona. Kliknite ikono, da spremenite stanje na povezano, pri čemer
bodo telefoni uporabljali iste možnosti za to nastavitev telefona.
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Telefoni
Nastavitve, ki se prikažejo na zavihku Telefoni, omogočajo ogled in konfiguriranje nastavitev za vsak telefon Cisco Unified IP in
napravo Jabber. Zavihek Telefoni je razdeljen na tri glavne razdelke:
• Moji telefoni – v razdelku Moji telefoni si lahko ogledate povzetek vseh svojih telefonov in dodajate nove telefone.
• Nastavitve telefona – v razdelku Nastavitve telefona lahko konfigurirate nastavitve telefona, kot so številke za hitro klicanje,
nastavitve zvonjenja in obvestila glasovne pošte.
• Preusmeritev klicev – v razdelku Preusmeritev klicev lahko konfigurirate možnosti preusmeritve klicev za svoje telefone.

Moji telefoni
V oknu Moji telefoni je prikazan povzetek vaših službenih telefonov in morebitnih dodatnih telefonov, prek katerih ste dosegljivi,
kadar vas ni v pisarni. Okno Moji telefoni je razdeljeno na dva glavna razdelka:
Moji telefoni
V razdelku Moji telefoni so prikazani telefoni, ki jih je priskrbelo vaše podjetje. V oknu Moji telefoni lahko urejate opise
telefonov in linij za službene telefone. Nastavitve, ki jih nastavite v možnosti Nastavitve telefona, veljajo izključno za službene
telefone.
Moji dodatni telefoni
Dodatni telefoni so telefoni, ki jih ni zagotovilo vaše podjetje, a jih morda želite dodati na seznam številk, na katerih ste
dosegljivi, kadar vas ni v pisarni. Dodatne telefone lahko omogočate za dosegljivost ene same številke, dostop do dinamičnih
tipk za mobilnost oziroma nadzor razširjanja in povezovanja v funkciji Jabber. Vendar konfiguriranje nastavitev dodatnih
telefonov ni mogoče.

Urejanje telefona v podjetju
V pogledu Moji telefoni si lahko ogledate in urejate oznake linij ter opise telefonov za telefone v podjetju. Za urejanje telefonov v
podjetju upoštevajte naslednji postopek:

Postopek
Korak 1
Korak 2
Korak 3
Korak 4
Korak 5
Korak 6
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Kliknite zavihek Telefoni.
V levem navigacijskem podoknu kliknite Moji telefoni.
Kliknite telefon v podjetju, ki ga želite urediti.
Kliknite Uredi telefon.
Vnesite novo besedilo za opis telefona in telefonske linije, ki jih želite urediti.
Kliknite Shrani.

Prenos priro nika za telefon
Če želite prenesti priročnik za enega od službenih telefonov, upoštevajte naslednja navodila:

Postopek
Korak 1
Korak 2
Korak 3
Korak 4

Kliknite zavihek Telefoni.
V levem navigacijskem podoknu kliknite Moji telefoni.
Kliknite telefon.
Kliknite Prenesi priročnik.

Nastavitev dodatnega telefona
Portal za samopomoč Unified Communications omogoča nastavitev dodatnih telefonov, kot je telefon v domači pisarni ali mobilni
telefon, ki jih lahko povežete s telefoni, ki jih je zagotovilo podjetje. Dodatni telefoni omogočajo dodatno številko, na kateri ste
dosegljivi, kadar vas ni v pisarni.
Za nastavitev dodatnega telefona upoštevajte naslednja navodila:

Postopek
Korak 1
Korak 2
Korak 3
Korak 4
Korak 5
Korak 6
Korak 7
Korak 8

Kliknite zavihek Telefoni.
V levem navigacijskem podoknu kliknite Moji telefoni.
V razdelku Moji dodatni telefoni kliknite ikono Dodaj nov ( ). Odpre se okno Dodaj nov telefon.
Vnesite telefonsko številko in opis telefona.
Izbirno. Če želite konfigurirati Dosegljivost ene same številke za ta telefon, označite potrditveno polje Omogoči dosegljivost
ene številke.
Izbirno. Če je ta telefon mobilni, označite potrditveno polje Omogoči premik na mobilno.
Izbirno. Če želite, da je ta telefon omogočen v funkciji razširjanja in povezovanja v storitvi Cisco Jabber, označite potrditveno
polje Omogoči razširitev in povezovanje.
Kliknite Shrani.

Omogo anje dosegljivosti ene same številke v dodatnem telefonu
Če ste nastavili dodaten telefon, na primer telefon domače pisarne, ki deluje v povezavi s telefoni v podjetju, lahko v dodatnem
telefonu omogočite funkcijo dosegljivosti ene same številke. Ob prejetju klica s službenim telefonom bo tako zazvonil tudi dodatni
telefon.
Če želite v dodatnem telefonu omogočiti dosegljivost ene same številke, opravite naslednje korake:
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Postopek
Korak 1
Korak 2
Korak 3
Korak 4
Korak 5
Korak 6

Kliknite zavihek Telefoni.
Kliknite Moji telefoni.
Kliknite dodatni telefon in nato kliknite Uredi.
Označite potrditveno polje Omogoči dosegljivost ene številke.
Označite posamezne telefonske linije, ki bodo zazvonile ob prejetju klica s službenim telefonom.
Kliknite Shrani.

Nastavitev urnika zvonjenja za dosegljivost ene same številke
Pri dodatnih telefonih z omogočeno funkcijo dosegljivosti ene same številke vam urnik zvonjenja omogoča določanje dni in ur, ob
katerih je mogoče poklicati dodatni telefon. Primer: nastavite lahko urnik, ki določa, da ste prek službene številke dosegljivi na domu
le v rednem delovnem času.
Za nastavitev urnika zvonjenja upoštevajte naslednja navodila:

Postopek
Korak 1
Korak 2
Korak 3
Korak 4
Korak 5
Korak 6
Korak 7

Kliknite zavihek Telefoni.
V levem navigacijskem podoknu kliknite Moji telefoni.
Kliknite ikono Dodatne nastavitve za telefon, v katerega želite dodati urnik zvonjenja.
Kliknite Uredi.
Kliknite Ustvari urnik za to dodelitev.
Izpolnite polja v oknu Dodaj nov urnik, da ustvarite urnik zvonjenja.
Kliknite Shrani.

Nastavitev dodatnega telefona za mobilne klice
Če enega od dodatnih telefonov nastavite kot mobilni telefon, lahko klice iz enega od telefonov v podjetju preusmerite v mobilni
telefon tako, da na telefonu v podjetju pritisnete dinamično tipko Mobilnost.
Če želite dodatni telefon nastaviti kot mobilni telefon, upoštevajte naslednja navodila:
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Postopek
Korak 1
Korak 2
Korak 3
Korak 4
Korak 5

Kliknite zavihek Telefoni.
V levem navigacijskem podoknu kliknite Moji telefoni.
Kliknite dodatni telefon in nato Uredi.
Potrdite polje Omogoči premik na mobilno.
Kliknite Shrani.

Nastavitve telefona
V oknu Nastavitve telefona lahko določite nastavitve službenih telefonov.
Nastavitve telefona za različne telefone v podjetju so privzeto povezane. Pri privzeti nastavitvi bo imel vsak telefon enako konfiguracijo
za določeno nastavitev telefona. Upoštevajte navodila v razdelku Povezane in nepovezane nastavitve telefona, na strani 7 za
povezovanje telefonov ali odstranjevanje njihove povezave za različne nastavitve telefona.
Možnosti, ki so na voljo v Nastavitvah telefona, veljajo le za službene telefone. Konfiguriranje nastavitev dodatnih telefonov ni
mogoče.

Povezane in nepovezane nastavitve telefona
Nastavitve telefonov lahko povežete. Kadar pri določeni nastavitvi telefona povezujete telefone, portal za samopomoč Unified
Communications vašo konfiguracijo za to nastavitev telefona uveljavi pri vseh vaših telefonih. Primer: če imate tri telefone in zanje
povežete številke za hitro klicanje, imajo vsi trije telefoni enako konfiguracijo hitrega klicanja. Če za enega od telefonov posodobite
številko za hitro klicanje, portal za samopomoč Unified Communications to številko za hitro klicanje samodejno uveljavi tudi za
druge telefone. Če želite v povezanem telefonu uvesti edinstveno nastavitev, odstranite povezavo med telefoni.
Samopomoč Unified Communications vsako nastavitev telefona poveže in odstrani njeno povezavo ločeno. Tako lahko povežete
nastavitve za določeno nastavitev telefona, kot so številke za hitro klicanje, medtem ko druge nastavitve telefona, kot so obvestila
glasovne pošte, pustite nepovezane. Vse nastavitve telefona so privzeto povezane.
Nastavitve lahko povežete ali odstranite njihovo povezavo tako, da kliknete ikono Povezano/nepovezano. Ikona prikazuje trenutno
stanje povezanosti telefonov.
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Na naslednji sliki je prikazano, kako je v uporabniškem vmesniku videti komplet telefonov s povezanimi storitvami. Ker so storitve
trenutno povezane, je prikazana ikona Povezano in nastavitve veljajo za vse tri telefone. Če želite odstraniti povezavo med telefoni
in uveljaviti edinstvene nastavitve za vsak telefon posebej, kliknite ikono Povezano.
Slika 2: Povezane nastavitve

Na naslednji sliki je prikazano, kako je v uporabniškem vmesniku videti komplet telefonov z nepovezanimi številkami za hitro
klicanje. V tem primeru prikazane nastavitve veljajo le za My Jabber. Ker so nastavitve edinstvene za vsak telefon, je prikazana ikona
Nepovezano. Če želite uveljaviti iste nastavitve v vseh treh telefonih, pritisnite to ikono.
Slika 3: Nepovezane nastavitve
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Postopek
Če želite povezati nastavitve telefona ali odstraniti njihovo povezavo, naredite naslednje:
• Če želite povezati nastavitev telefona, kliknite ikono Nepovezano in izberite telefon, ki ga želite nastaviti kot osnovni telefon.
Portal za samopomoč Unified Communications to nastavitev telefona posodobi v vseh telefonih, ki imajo enako konfiguracijo
kot osnovni telefon.
• Če želite odstraniti povezano nastavitev telefona, kliknite ikono Povezano.

Opomba

S krmilnikom Filter, ki se prikaže v desnem zgornjem kotu konfiguracijskega okna, nastavite telefon, ki
si ga želite ogledati. To ne vpliva na to, ali so nastavitve telefona povezane. Če si ogledujete nastavitve
telefona, ki so povezane, in te nastavitve posodobite, portal za samopomoč Unified Communications
posodobi tudi povezane telefone.

Nastavitev številk za hitro klicanje
Če želite nastaviti številke za hitro klicanje, upoštevajte naslednja navodila:

Postopek
Korak 1
Korak 2
Korak 3
Korak 4

Kliknite zavihek Telefoni.
Kliknite Nastavitve telefona.
Kliknite Številke za hitro klicanje.
Naredite naslednje:
• Če so vaši telefoni povezani, kliknite Dodaj novo hitro klicanje.
• Če vaši telefoni niso povezani, izberite telefon, ki mu želite dodati številko za hitro klicanje, in nato kliknite Dodaj
novo hitro klicanje.

Korak 5

Korak 6
Korak 7
Korak 8

V polje Številka vnesite ime ali telefonsko številko stika. Portal za samopomoč Unified Communications preišče imenik
podjetja.
Opomba
Po imeniku podjetja lahko iščete le, če vam je skrbnik omrežja omogočil dostop do imenika. Dostop se nastavi
prek parametrov podjetja v orodju Cisco Unified Communications Manager.
V besedilno polje Oznaka vnesite opis številke za hitro klicanje. Telefon bo ta opis uporabil za prikaz številke za hitro
klicanje.
V besedilnem polju Hitro klicanje dodelite številko za hitro klicanje.
Kliknite Shrani.
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Nastavitev telefonskih storitev
Prek možnosti Storitve lahko v telefone Cisco Unified IP in aplikacije Jabber dodate telefonske storitve, kot so imenik podjetja,
vizualna glasovna pošta ali vremenske napovedi. Seznam razpoložljivih storitev je odvisen od modela telefona, ki ga konfigurirate.
Pri dodajanju storitve upoštevajte naslednja navodila:

Postopek
Korak 1
Korak 2
Korak 3
Korak 4

Kliknite zavihek Telefoni.
Kliknite Nastavitve telefona.
Kliknite Storitve, da razširite pogled Storitve.
Naredite naslednje:
• Če so telefoni povezani, kliknite Dodaj novo storitev.
• Če telefoni niso povezani, izberite telefon, v katerega želite dodati storitev, in kliknite Dodaj novo storitev.

Korak 5
Korak 6
Korak 7
Korak 8

V polju s spustnim seznamom Storitev izberite storitev, ki jo želite dodati.
V besedilno polje Prikazno ime vnesite oznako, ki jo želite uporabljati za prepoznavanje storitve v vaših telefonih.
Vnesite zahtevane parametre.
Kliknite OK.

Nastavitev obvestil glasovne pošte
Obvestila glasovne pošte omogočajo nastavitev načina, kako vas telefon obvešča o novih sporočilih. Primer: telefone lahko konfigurirate
za prikaz pozivov na zaslonu ali utripanje lučke čakajočega sporočila, ki opozarja na nova sporočila.
Za nastavitev obvestil glasovne pošte upoštevajte naslednja navodila:

Postopek
Korak 1
Korak 2
Korak 3
Korak 4
Korak 5

Kliknite zavihek Telefoni.
Kliknite Nastavitve telefona.
Kliknite Nastavitve obvestil glasovne pošte.
Za vsakega od svojih telefonov označite možnosti za obvestila, ki jih želite uveljaviti v telefonih.
Kliknite Shrani.

Nastavitev zgodovine klicev
Zgodovina klicev omogoča beleženje zgrešenih klicev za vsakega od vaših telefonov. Nastavitev zgodovine klicev:
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Postopek
Korak 1
Korak 2
Korak 3
Korak 4
Korak 5

Kliknite zavihek Telefoni.
Kliknite Nastavitve telefona.
Kliknite Zgodovina klicev.
Označite potrditveno polje Beleži zgrešene klice za vsako telefonsko linijo, za katero želite hraniti zgodovino klicev.
Kliknite Shrani.

Nastavitev stikov telefona
Stiki telefona omogočajo shranjevanje telefonskih številk in e-poštnih naslovov za stike vašega telefona. V telefonih lahko brskate
po seznamu stikov in kličete neposredno s seznama stikov, pri čemer vam ni treba vsakič vnašati številke.
Za nastavitev seznama stikov v telefonu upoštevajte naslednji postopek:

Opomba

Vsak uporabnik ima za vse svoje telefone en seznam stikov v telefonu. Seznama stikov v telefonu ni
mogoče povezati ali odstraniti njegove povezave.

Postopek
Korak 1
Korak 2
Korak 3
Korak 4
Korak 5

Kliknite zavihek Telefoni.
V levem navigacijskem podoknu kliknite Nastavitve telefona.
Kliknite Ustvari nov stik. Odpre se okno Dodaj nov stik telefona.
Vnesite podatke o stiku v polja.
Kliknite OK.

Možnosti preusmeritve klicev
Uporabniške možnosti za preusmerjanje klicev omogočajo, da telefone Cisco Unified IP in naprave Jabber nastavite tako, da klice
preusmerjajo na drugo številko.

Nastavitev preusmeritve vseh klicev
Če želite nastaviti, da telefon preusmeri vse dohodne klice na drugo številko, upoštevajte naslednja navodila:
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Postopek
Korak 1
Korak 2
Korak 3
Korak 4
Korak 5
Korak 6

Kliknite zavihek Telefoni.
V levem navigacijskem podoknu kliknite Preusmeritev klicev.
Kliknite telefonsko številko, za katero želite nastaviti preusmeritev klicev.
Potrdite polje Preusmeri klice na: .
V polju s spustnim seznamom Preusmeri klice na vnesite telefonsko številko, na katero želite preusmeriti vse klice.
Kliknite Shrani.

Nastavljanje naprednih možnosti preusmeritve klicev
S portalom za samopomoč Unified Communications lahko nastavite napredne možnosti preusmeritve klicev, kot je preusmeritev, ki
je različna za notranje in zunanje klice. Če želite nastaviti napredno preusmeritev klicev, upoštevajte naslednja navodila:

Postopek
Korak 1
Korak 2
Korak 3
Korak 4
Korak 5
Korak 6

Kliknite zavihek Telefoni.
V levem navigacijskem podoknu kliknite Preusmeritev klicev.
Izberite telefonsko številko, za katero želite nastaviti preusmeritev klicev.
Kliknite Pravila naprednega klicanja.
S polji s spustnim seznamom konfigurirajte možnosti posredovanja klicev za notranje in zunanje klice.
Kliknite Shrani.

Dodatne nastavitve
V tem razdelku so navedene nastavitve, ki niso povezane s telefoni, kot so glasovna pošta, konference in splošne nastavitve.

Nastavitev možnosti glasovne pošte
Če želite nastaviti možnosti glasovne pošte v portalu za samopomoč Unified Communications, kliknite zavihek Glasovna pošta in
nato gumb Kliči sistem IVR za nastavitev glasovne pošte. Orodje Cisco Web Dialer pokliče sistem IVR za nastavitev glasovne
pošte, kjer lahko nastavite možnosti glasovne pošte za svoje telefone.

Omogo anje stanja Ne moti
Če je funkcija Ne moti vklopljena, telefoni ne bodo zvonili, kadar prejmete klic. Če želite stanje Ne moti omogočiti za vse svoje
telefone, upoštevajte naslednja navodila:
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Postopek
Korak 1
Korak 2
Korak 3
Korak 4
Korak 5

Kliknite zavihek IM in dosegljivost.
Kliknite Ne moti.
Označite potrditveno polje Omogoči.
Dokončajte morebitne dodatne nastavitve funkcije Ne moti.
Opomba
Dodatne nastavitve se prikažejo le, če jih vaš telefon
podpira
Kliknite Shrani.
Funkcija Ne moti je vklopljena za vse telefone v podjetju.

Omogo anje stanja IM in Presence za telefone
V portalu za samopomoč Unified Communications lahko omogočite stanje Cisco Unified IM in Presence, tako da bodo vaši telefoni
posodabljali vaše stanje, kadar ste na sestanku. Stanje Cisco Unified IM in Presence omogočite tako:

Postopek
Korak 1
Korak 2
Korak 3
Korak 4

Kliknite zavihek IM in dosegljivost.
Kliknite Pravilnik stanja.
Potrdite polje Samodejno posodobi stanje, ko je v mojem koledarju načrtovan sestanek.
Kliknite Shrani.

Na rtovanje konference
Zavihek Konference v portalu za samopomoč Unified Communications omogoča načrtovanje konferenc. Odvisno od uporabniškega
profila, ki ga je za vas nastavil skrbnik, lahko konference nastavljate prek zbirke Cisco TelePresence Management Suite ali funkcije
Cisco WebEx. Če vaš uporabniški profil ne vključuje možnosti načrtovanja konferenc, se ne prikaže nobena možnost načrtovanja
sestanka.

Nastavitev jezika telefona
Če želite nastaviti jezik za telefone Cisco Unified IP ali aplikacijo Jabber, upoštevajte naslednja navodila:

Postopek
Korak 1
Korak 2
Korak 3

Kliknite zavihek Splošne nastavitve.
Kliknite Jezik.
V polju s spustnim seznamom Jezik prikaza izberite možnost in kliknite Shrani.
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Nastavitev gesla odjemalca
Če želite ponastaviti geslo, ki ga uporabljate za prijavo v portal za samopomoč Unified Communications, upoštevajte naslednja
navodila:

Postopek
Korak 1
Korak 2
Korak 3
Korak 4
Korak 5

Kliknite zavihek Splošne nastavitve.
Kliknite Geslo odjemalca/portala.
V besedilno polje Novo geslo vnesite geslo.
V besedilno polje Potrdi novo geslo vnesite geslo.
Kliknite Shrani.

Nastavitev kode PIN za telefonske storitve
Koda PIN za telefonske storitve se uporablja za mobilnost internih številk in za samopreskrbo novih telefonov. Če želite ponastaviti
kodo PIN za telefonske storitve, opravite naslednje korake:

Postopek
Korak 1
Korak 2
Korak 3
Korak 4
Korak 5

Kliknite zavihek Splošne nastavitve.
Kliknite Koda PIN za telefonske storitve.
V besedilno polje Nova koda PIN za telefon vnesite kodo PIN.
V besedilno polje Potrdi novo kodo PIN za telefon vnesite kodo PIN.
Kliknite Shrani.

Prenos vti nikov
Vtičniki aplikacij razširijo funkcionalnost telefonov Cisco Unified IP in naprav Jabber. Če želite prenesti vtičnike za svoj telefon,
naredite naslednje:

Postopek
Korak 1
Korak 2
Korak 3
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Kliknite zavihek Prenosi.
Izberite vtičnik, ki ga želite prenesti.
Kliknite Prenesi.

SPECIFIKACIJE IN INFORMACIJE V ZVEZI Z IZDELKI V TEM PRIROČNIKU SE LAHKO SPREMENIJO BREZ OBVESTILA. VSE IZJAVE, INFORMACIJE IN PRIPOROČILA
V TEM PRIROČNIKU SO TOČNE, VENDAR BREZ KAKRŠNE KOLI GARANCIJE, IZRECNE ALI POSREDNE. UPORABNIKI SO V CELOTI SAMI ODGOVORNI ZA UPORABO
KATEREGA KOLI IZDELKA.
LICENCA PROGRAMSKE OPREME IN OMEJENA GARANCIJA IZDELKOV STA PRILOŽENI V INFORMACIJSKEM PAKETU SKUPAJ Z IZDELKOM IN STA S TEM SKLICEM
VKLJUČENI V TA DOKUMENT. ČE LICENCE PROGRAMSKE OPREME ALI OMEJENE GARANCIJE NE MORETE NAJTI, SE ZA KOPIJO OBRNITE NA LOKALNEGA
PREDSTAVNIKA CISCO.
Ciscova implementacija stiskanja glav TCP je prilagoditev programa, razvitega na univerzi Berkeley v Kaliforniji (UCB), v okviru različice operacijskega sistema te univerze UNIX v javni
lasti. Vse pravice pridržane. Copyright © 1981, Regents of the University of California.
NE GLEDE NA KATERO KOLI DRUGO GARANCIJO SO VSI DOKUMENTI IN PROGRAMSKA OPREMA TEH DOBAVITELJEV DOBAVLJENI »KOT SO« Z VSEMI
MOREBITNIMI POMANJKLJIVOSTMI. CISCO IN ZGORAJ OMENJENI DOBAVITELJI ZANIKAJO VSE GARANCIJE, IZRECNE ALI POSREDNE, KI MED DRUGIM
VKLJUČUJEJO GARANCIJE, VEZANE NA MOŽNOST PRODAJE, USTREZNOST ZA DOLOČEN NAMEN IN NEKRŠENJE DRUGIH PRAVIC, KOT IZHAJA IZ NAČINA
RAVNANJA, UPORABE ALI TRŽNE PRAKSE.
CISCO ALI NJEGOVI DOBAVITELJI V NOBENEM PRIMERU NISO ODGOVORNI ZA KAKRŠNO KOLI NEPOSREDNO, POSEBNO, POSLEDIČNO ALI NAKLJUČNO ŠKODO,
KI MED DRUGIM VKLJUČUJE IZGUBO DOHODKA ALI IZGUBO PODATKOV, KI BI NASTALA ZARADI UPORABE ALI NEZMOŽNOSTI UPORABE TEGA PRIROČNIKA,
TUDI ČE JE BILO PODJETJE CISCO (ALI NJEGOVI DOBAVITELJI) OBVEŠČENO O MOŽNOSTI TAKE ŠKODE.
Nobeni naslovi internetnega protokola (IP) in telefonske številke, uporabljeni v tem dokumentu, niso bili uporabljeni kot dejanski naslovi in telefonske številke. Vsi primeri, prikazi na
ukaznem zaslonu, diagrami omrežne topologije in druge slike v dokumentu se uporabljajo samo za namene prikaza. Kakršna koli uporaba dejanskih naslovov IP ali telefonskih številk v
prikazani vsebini je nenamerna in naključna.
Cisco in logotip Cisco sta blagovni znamki ali registrirani blagovni znamki podjetja Cisco in/ali njegovih lastniško povezanih podjetij v ZDA in drugih državah. Za ogled blagovnih znamk
Cisco obiščite naslednje spletno mesto: http://www.cisco.com/go/trademarks. Omenjene blagovne znamke tretjih oseb so last svojih lastnikov. Uporaba besede partner ne
pomeni partnerstva med podjetjem Cisco in katerim koli drugim podjetjem. (1110R)
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