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Portal d'atenció personal de Unified Communications
En aquest document es descriu com cal fer servir el Portal d'atenció personal de Unified Communications per definir la configuració
d'usuari de telèfons IP de Cisco Unified i aplicacions Jabber. Amb el Portal d'atenció personal de Unified Communications podeu
configurar opcions com ara els números de marcatge ràpid, les llistes de contactes, els serveis telefònics o les notificacions de la
bústia de veu.

Aquest document té les seccions següents:

Configuració del Portal d'atenció personal de Unified Communications
En aquesta guia d'usuari es tracten totes les opcions de configuració que ofereix el Portal d'atenció personal de Unified Communications.
Aquesta guia assumeix que el vostre telèfon és compatible amb totes les opcions de configuració disponibles i que l'administrador
de la xarxa us ha configurat el Portal d'atenció personal de Unified Communications perquè mostri totes les configuracions d'usuari.

Tingueu en compte que algunes de les opcions de configuració descrites en aquesta guia pot ser que no apareguin quan configureu
el telèfon en el Portal d'atenció personal de Unified Communications a causa d'algun dels factors següents:

• Funcions del telèfon. Si hi ha alguna funció que no està disponible en un model de telèfon determinat, no apareixerà quan
configureu el telèfon en el Portal d'atenció personal de Unified Communications. Per exemple, si el telèfon que teniu no és
compatible amb l'opció No molestar, aquesta no apareixerà com a configuració disponible.

• Paràmetres empresarials. L'administrador de la xarxa us pot definir paràmetres empresarials en el Cisco Unified Communications
Manager que limitin les opcions de configuració que els usuaris poden definir en el Portal d'atenció personal de Unified
Communications. Per exemple, els administradors de la xarxa poden configurar el Portal d'atenció personal de Unified
Communications perquè elimini totes les opcions de desviament de trucades. D'aquesta manera, el Portal d'atenció personal de
Unified Communications no mostrarà cap opció de desviament de trucades.

Si hi ha cap opció que apareix en aquesta guia i que no apareix quan definiu la configuració d'usuari en el Portal d'atenció personal
de Unified Communications, reviseu els documents del telèfon per assegurar-vos que el telèfon té aquesta funció. Si, en efecte, la té,
demaneu a un dels administradors de la xarxa que comprovi els paràmetres empresarials de Cisco Unified Communications Manager
per assegurar-se que els usuaris finals poden veure i configurar la funció en qüestió.

La interfície d'usuari gràfica
El Portal d'atenció personal de Unified Communications utilitza una interfície gràfica de web amb sis pestanyes principals, cadascuna
de les quals conté un enllaç a diferents opcions que l'usuari pot configurar. Les pestanyes són les següents:

• Telèfons. Aquí podeu veure i definir les configuracions de telèfon, com ara els números de marcatge ràpid, les opcions de
timbre, l'historial de trucades o les opcions de desviament de trucades.

• Bústia de veu. Aquí podeu configurar les preferències de la bústia de veu.

• MI i disponibilitat. Aquí podeu configurar l'opció No molestar i l'estat d'IM i Presence.

• Conferència. Aquí podeu configurar les opcions de les conferències.

• Configuració general. Aquí podeu definir opcions com ara les configuracions regionals o les contrasenyes d'usuari.

• Descàrregues. Aquí podeu descarregar complements i aplicacions per al telèfon.
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En la figura següent es mostra la pantalla principal.

Figura 1: Interfície d'usuari

Icones i funcions comunes
El Portal d'atenció personal de Unified Communications fa servir les icones següents per executar funcions comunes.

DescripcióIcona

Agregar nou. Feu clic en aquesta icona per afegir un element nou, com ara un telèfon, un
servei o un número de marcatge ràpid, per exemple.

Eliminar. Feu clic en aquesta icona per eliminar una configuració concreta.

Editar configuració. Feu clic en aquesta icona per editar una configuració ja existent.

Enllaçada. Quan apareix aquesta icona és que la configuració de telèfon en qüestió està
enllaçada. Si actualitzeu un dels telèfons, el Portal d'atenció personal de Unified
Communications aplica aquesta actualització a tots els altres telèfons. Feu clic en la icona per
canviar l'estat a Desenllaçada i així poder canviar les configuracions de cada telèfon per separat.

Desenllaçada. Quan apareix aquesta icona és que cada telèfon pot tenir configuracions
exclusives. Feu clic en la icona per canviar l'estat a Enllaçada i fer que tots els telèfons
comparteixin aquesta mateixa configuració.
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Telèfons
Sota la pestanya Telèfons apareix una sèrie d'opcions que podeu consultar i configurar en cada telèfon IP de Cisco Unified i dispositius
Jabber. Aquesta pestanya està dividida en tres seccions principals:

• Els meus telèfons. Aquí podeu veure un resum de tots els telèfons i afegir-n'hi de nous.

• Configuració de telèfon. Aquí podeu definir configuracions de telèfon, com ara els números de marcatge ràpid, les opcions de
timbre o les notificacions de la bústia de veu.

• Desviament de trucades. Aquí podeu configurar les opcions de desviament de trucades dels telèfons.

Els meus telèfons
La finestra Els meus telèfons mostra una vista resumida dels telèfons d'empresa i dels telèfons addicionals als quals us poden trucar
quan no sigueu a l'oficina. Aquesta finestra està dividida en dues seccions principals:

Els meus telèfons

Aquesta secció mostra els telèfons que us ha subministrat l'empresa. A la finestra Els meus telèfons podeu editar les descripcions
de les línies i els telèfons d'empresa. Les opcions que definiu a Configuració de telèfon només s'aplicaran als telèfons d'empresa.

Els meus telèfons addicionals

Els telèfons addicionals són telèfons que no us ha subministrat l'empresa però que potser us interessa afegir a la llista de números
als quals us poden trucar quan no sigueu a l'oficina. Podeu habilitar els telèfons addicionals perquè funcionin amb la funció
Abast de número únic, amb la tecla programadaMobilitat o amb el control Ampliar i connectar juntament amb Jabber. Tanmateix,
en els telèfons addicionals no podeu definir configuracions de telèfon.

Editar telèfons d'empresa

A la vista Els meus telèfons podeu veure i editar les etiquetes de línia i les descripcions dels telèfons d'empresa. Per fer-ho, seguiu
els passos següents:

Procediment

Pas 1 Feu clic a la pestanya Telèfons.
Pas 2 A la subfinestra de navegació esquerra, feu clic a Els meus telèfons.
Pas 3 Feu clic al telèfon d'empresa que vulgueu editar.
Pas 4 Feu clic a Editar telèfon.
Pas 5 Escriviu el nou text en la descripció del telèfon i les línies de telèfon que vulgueu editar.
Pas 6 Feu clic a Guardar.

Descarregar el manual del telèfon

Per descarregar el manual d'algun dels telèfons d'empresa, seguiu els passos següents:
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Procediment

Pas 1 Feu clic a la pestanya Telèfons.
Pas 2 A la subfinestra de navegació esquerra, feu clic a Els meus telèfons.
Pas 3 Feu clic al telèfon en qüestió.
Pas 4 Feu clic a Descarregar manual.

Configurar un telèfon addicional

El Portal d'atenció personal de Unified Communications us permet configurar telèfons addicionals, com pot ser un telèfon de casa
que utilitzeu per a la feina o un telèfon mòbil, perquè funcionin d'acord amb els telèfons que us ha subministrat l'empresa. Aquests
telèfons addicionals ofereixen un altre número al qual us poden trucar si no sou a l'oficina.

Per configurar un telèfon addicional, seguiu els passos següents:

Procediment

Pas 1 Feu clic a la pestanya Telèfons.
Pas 2 A la subfinestra de navegació esquerra, feu clic a Els meus telèfons.
Pas 3 En Els meus telèfons addicionals, feu clic a la icona Agregar nou ( ). S'obrirà la finestra Afegir un telèfon nou.
Pas 4 Escriviu el número i la descripció del vostre telèfon.
Pas 5 (Opcional). Si voleu configurar l'Abast de número únic en aquest telèfon, activeu la casella de selecció Habilitar Abast

de número únic.
Pas 6 (Opcional). Si el telèfon és un telèfon mòbil, activeu la casella de selecció Habilitar Moure a mòbil.
Pas 7 (Opcional). Si voleu habilitar el telèfon perquè funcioni amb la característica Ampliar i connectar juntament amb Cisco

Jabber, activeu la casella de selecció Habilitar Ampliar i connectar.
Pas 8 Feu clic a Guardar.

Habilitar l'Abast de número únic en telèfons addicionals

Si configureu un telèfon addicional, com ara un telèfon de casa que utilitzeu per a la feina, perquè funcioni d'acord amb els telèfons
de l'empresa, podeu habilitar l'opció Abast de número únic en aquest telèfon addicional perquè també soni quan us truquin en algun
telèfon d'empresa.

Per habilitar l'Abast de número únic en un telèfon addicional, seguiu els passos següents:

5



Procediment

Pas 1 Feu clic a la pestanya Telèfons.
Pas 2 Feu clic a Els meus telèfons.
Pas 3 Feu clic en el telèfon addicional i després feu clic a Editar.
Pas 4 Activeu la casella de selecció Habilitar Abast de número únic.
Pas 5 Seleccioneu totes les línies de telèfon que voleu que sonin alhora que el telèfon d'empresa.
Pas 6 Feu clic a Guardar.

Configurar el programa de timbre en Abast de número únic

En els telèfons addicionals que tinguin habilitat l'Abast de número únic, podeu programar les hores i els dies en què voleu que sonin.
Per exemple, podeu programar que el telèfon de casa us soni quan us truquin al número de telèfon de l'empresa només durant les
hores d'oficina.

Per configurar el programa de timbre, seguiu els passos següents:

Procediment

Pas 1 Feu clic a la pestanya Telèfons.
Pas 2 A la subfinestra de navegació esquerra, feu clic a Els meus telèfons.
Pas 3 Feu clic en la icona Configuració addicional del telèfon al qual voleu afegir el programa de timbre.
Pas 4 Feu clic a Editar.
Pas 5 Feu clic a Crear un programa per a aquesta assignació.
Pas 6 Empleneu els camps de la finestra Afegir un nou programa per crear un programa de timbre.
Pas 7 Feu clic a Guardar.

Configurar un telèfon addicional per a trucades mòbils

Si configureu un telèfon addicional com a telèfon mòbil, podeu transferir-hi les trucades que us arribin a un dels telèfons d'empresa;
només cal que premeu la tecla programada Mobilitat en el telèfon d'empresa.

Per configurar un telèfon addicional com a telèfon mòbil, seguiu els passos següents:
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Procediment

Pas 1 Feu clic a la pestanya Telèfons.
Pas 2 A la subfinestra de navegació esquerra, feu clic a Els meus telèfons.
Pas 3 Feu clic en el telèfon addicional i després feu clic a Editar.
Pas 4 Activeu la casella de selecció Habilitar Moure a mòbil.
Pas 5 Feu clic a Guardar.

Configuració de telèfon
La finestra Configuració de telèfon us permet definir configuracions de telèfon dels telèfons d'empresa.

Per defecte, les configuracions de telèfon de tots els telèfons d'empresa vénen enllaçades, de manera que hi haurà una configuració
de telèfon que serà idèntica en tots aquests telèfons. Seguiu els passos que es descriuen a Enllaçar i desenllaçar configuracions de
telèfon, a la pàgina 7, per enllaçar o desenllaçar els telèfons en relació a les diferents configuracions de telèfon.

Tingueu en compte que les opcions que apareixen a Configuració de telèfon només s'apliquen als telèfons d'empresa; en els telèfons
addicionals no podeu definir configuracions de telèfon.

Enllaçar i desenllaçar configuracions de telèfon

En la configuració del telèfon, podeu enllaçar diversos telèfons a una mateixa configuració de telèfon. D'aquesta manera, el Portal
d'atenció personal de Unified Communications aplica aquesta configuració a tots els telèfons. Per exemple, si teniu tres telèfons i
enllaceu els números de marcatge ràpid de tots tres, els tres telèfons passaran a compartir la mateixa configuració de marcatge ràpid.
Aleshores, si actualitzéssiu un número demarcatge ràpid d'un dels tres telèfons, el Portal d'atenció personal de Unified Communications
aplicaria automàticament aquest número de marcatge ràpid als altres dos telèfons. Per aplicar una configuració de telèfon específica,
desenllaceu els telèfons.

El Portal d'atenció personal de Unified Communications enllaça i desenllaça les configuracions de telèfon per separat. Per tant, podeu
enllaçar una configuració de telèfon determinada, com ara els números de marcatge ràpid, i alhora deixar-ne una altra desenllaçada,
com ara les notificacions de bústia de veu. Com a opció predeterminada, totes les configuracions de telèfon vénen enllaçades.

Podeu enllaçar o desenllaçar les configuracions de telèfon fent clic a la icona Enllaçada/Desenllaçada. La icona mostra l'estat actual
dels telèfons: enllaçats o desenllaçats.
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La figura següent mostra l'aspecte que té a la interfície d'usuari un conjunt de telèfons amb els Serveis enllaçats. Com que els Serveis
ara estan enllaçats, apareix la icona Enllaçada i la configuració s'aplica a tots tres telèfons. Podeu fer clic a la icona Enllaçada per
desenllaçar els telèfons i aplicar una configuració diferent per a cadascun.

Figura 2: Configuració enllaçada

La figura següent mostra l'aspecte que té a la interfície d'usuari un conjunt de telèfons amb la configuració de Números de marcatge
ràpid desenllaçada. En aquest cas, la configuració que apareix només s'aplica a El meu Jabber. Com que les configuracions són
específiques per a cada telèfon, apareix la icona Desenllaçada, a la qual podeu fer clic per aplicar la mateixa configuració a tots tres
telèfons.

Figura 3: Configuració desenllaçada
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Procediment

Per enllaçar o desenllaçar una configuració de telèfon, seguiu els passos següents:

• Per enllaçar una configuració de telèfon, feu clic a la icona Desenllaçada i escolliu el telèfon que voleu fer servir com a telèfon
base. El Portal d'atenció personal de Unified Communications actualitza aquesta configuració de telèfon a tots els telèfons amb
la configuració del telèfon base.

• Per desenllaçar una configuració de telèfon enllaçada, feu clic a la icona Desenllaçada.

El Control de filtre, que apareix a l'extrem superior dret de la finestra de configuració, defineix quin telèfon
voleu veure, independentment de si té una configuració de telèfon enllaçada. Si veieu la configuració d'un
telèfon que està enllaçada i l'actualitzeu, el Portal d'atenció personal de Unified Communications també
actualitza els telèfons enllaçats.

Nota

Configurar números de marcatge ràpid

Per configurar números de marcatge ràpid, seguiu els passos següents:

Procediment

Pas 1 Feu clic a la pestanya Telèfons.
Pas 2 Feu clic a Configuració de telèfon.
Pas 3 Feu clic a Números de marcatge ràpid.
Pas 4 Feu el següent:

• Si teniu els telèfons enllaçats, feu clic a Afegir nou marcatge ràpid.

• Si teniu els telèfons desenllaçats, seleccioneu el telèfon al qual voleu afegir el número de marcatge ràpid i feu clic a
Afegir nou marcatge ràpid.

Pas 5 En el camp Número, escriviu el número de telèfon o el nom del contacte. El Portal d'atenció personal de Unified
Communications fa una cerca en el directori de l'empresa.

Aquesta cerca en el directori de l'empresa només es pot fer si l'administrador de la xarxa us hi ha habilitat l'accés,
el qual es configura segons els paràmetres empresarials de Cisco Unified Communications Manager.

Nota

Pas 6 En el quadre de text Etiqueta, escriviu-hi una descripció que identifiqui el número de marcatge ràpid. El telèfon utilitzarà
aquesta descripció per mostrar el número de marcatge ràpid.

Pas 7 En el quadre de text Marcatge ràpid, assigneu-hi un número de marcatge ràpid.
Pas 8 Feu clic a Guardar.
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Configurar serveis de telèfon

L'opció Serveis us permet afegir serveis de telèfon, com ara un directori d'empresa, una bústia de veu visual o prediccions
meteorològiques, als telèfons IP de Cisco Unified i a les aplicacions Jabber. La llista de serveis disponibles dependrà del model de
telèfon que configureu.

Per afegir un servei, seguiu els passos següents:

Procediment

Pas 1 Feu clic a la pestanya Telèfons.
Pas 2 Feu clic a Configuració de telèfon.
Pas 3 Feu clic a Serveis per expandir la vista Serveis.
Pas 4 Feu el següent:

• Si teniu els telèfons enllaçats, feu clic a Afegir servei nou.

• Si teniu els telèfons desenllaçats, seleccioneu el telèfon al qual voleu afegir un servei i feu clic a Afegir servei nou.

Pas 5 A la llista desplegable Servei, seleccioneu el servei que voleu afegir.
Pas 6 Al quadre de text Nom de pantalla, escriviu-hi el nom amb el qual voleu identificar el servei en els telèfons.
Pas 7 Escriviu la resta de paràmetres que se us demani.
Pas 8 Feu clic a Acceptar.

Configurar les notificacions de la bústia de veu

Les notificacions de la bústia de veu us permeten configurar com voleu que el telèfon us notifiqui que hi ha missatges nous. Per
exemple, podeu configurar els telèfons perquè quan tingueu un missatge nou us ho notifiquin mostrant un avís a la pantalla o fent
parpellejar un llum de missatge pendent.

Per configurar les notificacions de la bústia de veu, seguiu els passos següents:

Procediment

Pas 1 Feu clic a la pestanya Telèfons.
Pas 2 Feu clic a Configuració de telèfon.
Pas 3 Feu clic a Configuració de notificacions de bústia de veu.
Pas 4 Seleccioneu les opcions que vulgueu aplicar a cada un dels telèfons.
Pas 5 Feu clic a Guardar.

Configurar l'historial de trucades

L'historial de trucades us permet registrar les trucades perdudes de cada telèfon. Per configurar l'historial de trucades:
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Procediment

Pas 1 Feu clic a la pestanya Telèfons.
Pas 2 Feu clic a Configuració de telèfon.
Pas 3 Feu clic a Historial de trucades.
Pas 4 Activeu la casella de selecció Registre de trucades perdudes de cada línia de telèfon que vulgueu desar a l'historial de

trucades.
Pas 5 Feu clic a Guardar.

Configurar els contactes telefònics

Els contactes telefònics us permeten emmagatzemar números de telèfon i adreces de correu electrònic dels vostres contactes telefònics.
Des del telèfon podeu examinar la llista de contactes i fer trucades directament des d'allà, sense haver d'escriure un número cada cop
que vulgueu trucar a algú.

Per configurar la llista de contactes telefònics, seguiu els passos següents:

Cada usuari disposa d'una única llista de contactes telefònics per a tots els seus telèfons; no hi ha l'opció
d'enllaçar-la i desenllaçar-la.

Nota

Procediment

Pas 1 Feu clic a la pestanya Telèfons.
Pas 2 A la subfinestra de navegació esquerra, feu clic a Configuració de telèfon.
Pas 3 Feu clic a Crear contacte nou. S'obrirà la finestra Afegir nou contacte telefònic.
Pas 4 Completeu els camps amb la informació del contacte.
Pas 5 Feu clic a Acceptar.

Opcions de desviament de trucades
Les opcions d'usuari de desviament de trucades us permeten configurar els telèfons IP de Cisco Unified i els dispositius Jabber perquè
desviïn les trucades a un altre número.

Desviar totes les trucades

Per configurar el telèfon perquè desviï totes les trucades entrants a un altre número, seguiu els passos següents:
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Procediment

Pas 1 Feu clic a la pestanya Telèfons.
Pas 2 A la subfinestra de navegació esquerra, feu clic a Desviament de trucades.
Pas 3 Feu clic en el número de telèfon en el qual voleu configurar el desviament de trucades.
Pas 4 Activeu la casella de selecció Desviar trucades a:.
Pas 5 A la llista desplegable Desviar trucades a, escriviu-hi el número de telèfon al qual voleu desviar les trucades.
Pas 6 Feu clic a Guardar.

Configurar les opcions avançades de desviament de trucades

Amb el Portal d'atenció personal de Unified Communications podeu configurar opcions avançades de desviament de trucades, com
definir que les trucades es desviïn de diferent manera quan siguin internes i quan siguin externes. Per configurar les opcions avançades
de desviament de trucades, seguiu els passos següents:

Procediment

Pas 1 Feu clic a la pestanya Telèfons.
Pas 2 A la subfinestra de navegació esquerra, feu clic a Desviament de trucades.
Pas 3 Escolliu el número de telèfon en el qual voleu configurar el desviament de trucades.
Pas 4 Feu clic a Regles de trucades avançades.
Pas 5 Feu servir les llistes desplegables per configurar les opcions de desviament de trucades per a trucades internes per a trucades

externes.
Pas 6 Feu clic a Guardar.

Configuració addicional
En aquesta secció es tracten les opcions de configuració alienes al telèfon, com ara Bústia de veu, Conferència o Configuració general,
entre d'altres.

Establir les preferències de la bústia de veu
Per establir les preferències de la bústia de veu al Portal d'atenció personal de Unified Communications, feu clic a la pestanya Bústia
de veu i, després, al botóMarcar preferències IVR de bústia de veu. Cisco Web Dialer marca les preferències IVR de bústia de
veu, en què podeu configurar les preferències de bústia de veu dels vostres telèfons.

Activar l'estat No molestar
Si l'estat No molestar està activat, els telèfons no sonaran quan us truquin. Per activar l'estat No molestar en tots els telèfons, seguiu
els passos següents:

12



Procediment

Pas 1 Feu clic a la pestanyaMI i disponibilitat.
Pas 2 Feu clic a No molestar.
Pas 3 Activeu la casella de selecció Habilitar.
Pas 4 Acabeu de definir les opcions addicionals de configuració de No molestar que hi pugui haver.

Aquestes opcions addicionals només hi seran si el telèfon hi és
compatible.

Nota

Pas 5 Feu clic a Guardar.
L'estat No molestar queda activat en tots els telèfons d'empresa.

Activar l'estat d'IM i Presence als telèfons
Al Portal d'atenció personal de Unified Communications podeu activar l'estat de Cisco Unified IM i Presence perquè els telèfons us
actualitzin l'estat quan estigueu en una reunió. Per activar l'estat de Cisco Unified IM i Presence, seguiu els passos següents:

Procediment

Pas 1 Feu clic a la pestanyaMI i disponibilitat.
Pas 2 Feu clic a Política d'estat.
Pas 3 Activeu la casella de selecció Actualitzar estat automàticament quan hi hagi una reunió al meu calendari.
Pas 4 Feu clic a Guardar.

Programar conferències
La pestanya Conferència del Portal d'atenció personal de Unified Communications us permet programar conferències. En funció del
perfil d'usuari que us hagi configurat l'administrador, podeu configurar conferències amb Cisco TelePresence Management Suite o
amb Cisco WebEx. Si el vostre perfil d'usuari no té permès programar conferències, no apareixerà cap opció en aquest sentit.

Definir l'idioma del telèfon
Per definir l'idioma dels telèfons IP de Cisco Unified o de les aplicacions Jabber, seguiu els passos següents:

Procediment

Pas 1 Feu clic a la pestanya Configuració general.
Pas 2 Feu clic a Idioma.
Pas 3 Seleccioneu una opció de la llista desplegable Idioma de pantalla i feu clic a Guardar.
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Establir la contrasenya de client
Per canviar la contrasenya que feu servir per iniciar la sessió al Portal d'atenció personal de Unified Communications, seguiu els
passos següents:

Procediment

Pas 1 Feu clic a la pestanya Configuració general.
Pas 2 Feu clic a Contrasenya client/portal.
Pas 3 Al quadre de text Nova contrasenya, escriviu-hi la contrasenya.
Pas 4 Al quadre de text Confirmar contrasenya nova, torneu a escriure-hi la contrasenya.
Pas 5 Feu clic a Guardar.

Establir el PIN de serveis de telèfon
El PIN de serveis de telèfon es fa servir en diferents serveis, com ara Extensió mòbil, Conferència ara, Connexió mòbil i per a
l'autoaprovisionament de telèfons nous. Per canviar el PIN de serveis de telèfon, seguiu els passos següents:

Procediment

Pas 1 Feu clic a la pestanya Configuració general.
Pas 2 Feu clic a PIN de serveis de telèfon.
Pas 3 Al quadre de text PIN nou del telèfon, escriviu-hi el PIN.
Pas 4 Al quadre de text Confirmar PIN nou del telèfon, torneu a escriure-hi el PIN.
Pas 5 Feu clic a Guardar.

Si l'administrador de la xarxa ha habilitat la sincronització de PIN, podeu utilitzar aquest mateix PIN per iniciar
la sessió en Extensió mòbil, Conferència ara, Connexió mòbil y a la bústia de correu de veu de Cisco Unity
Connection.

Nota

Establir el codi d'accés de Conferència ara
El nou codi d'accés ha de tenir entre 3 i 10 dígits de llarg. No pot incloure espais, lletres o caràcters especials. Per restablir el codi
d'accés, seguiu els passos següents:
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Procediment

Pas 1 Feu clic a la pestanya Configuració general.
Pas 2 Feu clic a Conferència ara.
Pas 3 En el quadre de text Codi d'accés dels assistents, escriviu-hi el nou codi d'accés.
Pas 4 Feu clic a Guardar.

Descarregar complements
Els complements per a aplicacions augmenten les funcions dels telèfons IP de Cisco Unified i dels dispositius Jabber. Per descarregar
complements per al telèfon, seguiu els passos següents:

Procediment

Pas 1 Feu clic a la pestanya Descàrregues.
Pas 2 Seleccioneu el complement que vulgueu descarregar.
Pas 3 Feu clic a Descarregar.

Veure i modificar el nom de pantalla
Quan s'inicia sessió amb un usuari local que no està sincronitzat amb el Protocol lleuger d'accés a directoris (LDAP), podeu veure i
modificar el nom de pantalla amb el següent procediment.

Quan s'inicia la sessió al Portal d'atenció personal de Unified Communications, l'enllaç que permet tancar
la sessió de la aplicació mostra el nom de pantalla, si s'ha configurat amb anterioritat. En cas contrari,
l'enllaç mostrarà la ID d'usuari.

Nota

Procediment

Pas 1 Al Portal d'atenció personal de Unified Communications, feu clic a la pestanya Configuració general.
Pas 2 Feu clic a Nom de pantalla.

Aquest camp es comporta de manera diferent en funció de l'usuari amb el qual inicia la sessió:Nota

• Usuari local. Quan inicieu la sessió amb usuari local que no està sincronitzat amb el Protocol lleuger d'accés
a directoris (LDAP), podeu modificar el nom de pantalla al camp Nom de pantalla.

• Usuari sincronitzat amb el LDAP. Quan inicieu sessió com un usuari sincronitzat amb el LDAP, el camp
Nom de pantalla es converteix en un camp no editable.

Apareixerà el quadre de text Nom de pantalla.
Pas 3 Al quadre de textNom de pantalla, escriviu-hi el nom que voleu que vegin la resta d'usuaris en comptes de la ID d'usuari.
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Nota • Si haveu configurat un nom de pantalla prèviament, el camp s'omplirà automàticament amb el nom en
qüestió.

• Si inicieu la sessió amb un usuari sincronitzat amb el LDAP, no es podrà editar el nom de pantalla. Així
doncs, els botons Guardar i Anul·lar no apareixeran en aquest camp.

Pas 4 Feu clic a Guardar.
Pas 5 (Opcional) Si voleu utilitzar el nom de pantalla que haveu configurat prèviament, feu clic a Anul·lar.
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