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Unified Communications Self Care Portal
Acest document descrie cum se utilizează Unified Communications Self-Care Portal pentru a configura
setările de utilizator pentru telefoanele IP Cisco Unified şi pentru aplicaţiile Jabber. Cu ajutorul Unified
Communications Self Care Portal, puteţi configura setări precum numerele de apelare rapidă, listele de
contacte, serviciile telefonice şi notificările pentru căsuţa vocală.
Acest document conţine următoarele secţiuni:
• Setări Unified Communications Self Care, pagina 1
• Telefoane, pagina 3
• Setări suplimentare, pagina 12

Setări Unified Communications Self Care
Acest ghid de utilizare prezintă toate setările de configurare disponibile în Unified Communications Self-Care
Portal. În acest ghid se presupune că telefonul dvs. acceptă toate setările disponibile şi că administratorul de
reţea a configurat Unified Communications Self-Care Portal pentru a afişa toate setările utilizatorului.
Reţineţi că unele setări care apar în acest ghid pot să nu apară atunci când configuraţi telefonul în Unified
Communications Self-Care Portal din cauza următorilor factori:
• Capacităţi telefon — Dacă o anumită caracteristică nu este disponibilă pentru modelul dvs. de telefon,
respectiva caracteristică nu apare atunci când configuraţi telefonul în Unified Communications Self-Care
Portal. De exemplu, dacă telefonul nu acceptă opţiunea Nu deranjaţi, respectiva caracteristică nu apare
în setările disponibile.
• Parametri de întreprindere — Administratorul poate seta parametri de întreprindere în Cisco Unified
Communications Manager care limitează setările pe care utilizatorii le pot configura în Unified
Communications Self-Care Portal. De exemplu, administratorii de întreprindere pot configura Unified
Communications Self-Care Portal pentru a elimina toate opţiunile de redirecţionare a apelurilor. Cu
această configuraţie, Unified Communications Self-Care Portal nu afişează opţiunile de redirecţionare
a apelurilor.
Dacă o setare din acest ghid nu apare atunci când configuraţi setările de utilizator din Unified Communications
Self-Care Portal, consultaţi documentaţia telefonului pentru a vă asigura că respectiva caracteristică este
disponibilă pe telefonul dvs. În cazul în care caracteristica este disponibilă pentru telefonul dvs., solicitaţi
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unuia dintre administratorii de reţea să verifice parametrii de întreprindere din Cisco Unified Communications
Manager pentru a se asigura că respectiva caracteristică este disponibilă pentru configurarea de către utilizatorii
finali.

Interfaţa grafică cu utilizatorul
Unified Communications Self-Care Portal utilizează o interfaţă grafică bazată pe web cu şase file principale.
Fiecare filă conţine un link către diferite opţiuni pe care utilizatorul le poate configura. Filele sunt următoarele:
• Telefoane — Setările din această filă vă permit să vizualizaţi şi să configuraţi setările telefonului
precum numerele de apelare rapidă, setările soneriei, istoricul apelurilor şi setările de redirecţionare a
apelurilor.
• Căsuţă vocală — Setările din această filă vă permit să configuraţi preferinţele pentru căsuţa vocală.
• IM şi disponibilitate — Setările din această filă vă permit să configuraţi stările Nu deranjaţi şi IM şi
prezenţă.
• Conferinţă — Setările din această filă vă permit să configuraţi opţiunile pentru conferinţe.
• Setări generale — Setările din această filă vă permit să configuraţi setări precum regiunile şi parolele
utilizatorului.
• Descărcări — Setările din această filă vă permit să descărcaţi module plug-in şi aplicaţii pentru
telefoane.
Următoarea imagine prezintă ecranul principal.
Figura 1: Interfaţă cu utilizatorul
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Caracteristici şi pictograme obişnuite
Unified Communications Self Care Portal utilizează următoarele pictograme pentru a executa funcţii obişnuite.
Pictogramă

Descriere
Adaăugare nou — Faceţi clic pe această pictogramă pentru a adăuga un element
nou, precum un telefon nou, un serviciu nou sau un nou număr de apelare rapidă.
Ştergere — Faceţi clic pe această pictogramă pentru a şterge această setare.
Editare setări — Faceţi clic pe această pictogramă pentru a edita o setare
existentă.
Asociat — Atunci când este afişată pictograma Asociat, setările telefonului
pentru această setare de telefon specifică sunt asociate. Dacă actualizaţi unul
dintre telefoanele dvs., Unified Communications Self Care Portal aplică aceeaşi
actualizare şi celorlalte telefoane. Faceţi clic pe pictogramă pentru a modifica
starea la Neasociat pentru a putea aplica setări unice pentru fiecare telefon.
Neasociat — Atunci când este afişată pictograma Neasociat, fiecare dintre
telefoanele dvs. are o setare unică pentru această setare de telefon. Faceţi clic
pe pictogramă pentru a modifica starea la Asociat pentru ca telefoanele dvs. să
utilizeze aceeaşi configurare pentru această setare de telefon.

Telefoane
Setările care apar în fila Telefoane vă permit să vizualizaţi şi să configuraţi setările pentru fiecare telefon
IP Cisco Unified şi dispozitiv Jabber. Fila Telefoane este împărţită în trei secţiuni principale:
• Telefoanele mele — În Telefoanele mele puteţi vizualiza un rezumat cu toate telefoanele dvs. şi puteţi
adăuga telefoane noi.
• Setări telefon — În Setări telefon puteţi configura setările de telefon precum numerele de apelare rapidă,
setările soneriei şi notificările căsuţei vocale.
• Redirecţionare apeluri — În Redirecţionare apeluri puteţi configura opţiunile de redirecţionare a apelurilor
pentru telefoanele dvs.

Telefoanele mele
Fereastra Telefoanele mele afişează o vizualizare sumarizată a telefoanelor de companie şi a celorlalte
telefoane pe care puteţi fi contactat atunci când nu vă aflaţi la birou. Fereastra Telefoanele mele este împărţită
în două secţiuni principale:
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Telefoanele mele
Secţiunea Telefoanele mele afişează telefoanele care au fost furnizate de companie. În fereastra
Telefoanele mele, puteţi edita descrierile telefoanelor şi liniilor pentru telefoanele de companie. Setările
pe care le aplicaţi în Setări telefon se aplică exclusiv telefoanelor de companie.
Telefoanele mele suplimentare
Telefoanele suplimentare sunt telefoane care nu au fost furnizate de companie, dar pe care este posibil
să doriţi să le adăugaţi la lista de numere la care puteţi fi contactat atunci când nu vă aflaţi la birou.
Puteţi activa telefoanele suplimentare pentru Acces număr unic, acces prin tasta soft Mobilitate sau
control Extindere şi Conectare de către Jabber. Totuşi, nu puteţi configura setările telefonului pentru
telefoanele suplimentare.

Editarea telefonului companiei
În vizualizarea Telefoanele mele puteţi vizualiza şi edita etichetele liniilor şi descrierile telefoanelor pentru
telefoanele companiei dvs. Pentru a edita telefoanele companiei, efectuaţi următoarea procedură:

Procedură
Pas 1

Faceţi clic pe fila Telefoane.

Pas 2

În panoul de navigare din stânga, faceţi clic pe Telefoanele mele.

Pas 3

Faceţi clic pe telefonul de companie pe care doriţi să îl editaţi.

Pas 4

Faceţi clic pe Editare telefon.

Pas 5

Introduceţi noul text pentru descrierea telefonului şi pentru liniile telefonice pe care doriţi să le editaţi.

Pas 6

Faceţi clic pe Salvare.

Descărcarea manualului telefonului
Pentru a descărca manualul pentru unul dintre telefoanele companiei dvs., executaţi procedura următoare:

Procedură
Pas 1

Faceţi clic pe fila Telefoane.

Pas 2

În panoul de navigare din stânga, faceţi clic pe Telefoanele mele.

Pas 3

Faceţi clic pe telefon.

Pas 4

Faceţi clic pe Descărcare manual.
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Configurarea unui telefon suplimentar
Unified Communications Self Care Portal vă permite să configuraţi telefoane suplimentare, cum ar fi un
telefon de serviciu la domiciliu sau un telefon mobil, pe telefoanele furnizate de compania dvs. Telefoanele
suplimentare furnizează un număr suplimentar pe care puteţi fi contactat dacă nu sunteţi la birou.
Pentru a configura un telefon suplimentar, executaţi paşii următori:

Procedură
Pas 1

Faceţi clic pe fila Telefoane.

Pas 2

În panoul de navigare din stânga, faceţi clic pe Telefoanele mele.

Pas 3

În Telefoanele mele suplimentare, faceţi clic pe pictograma Adăugare nou (
telefon nou.

Pas 4

Introduceţi numărul de telefon şi o descriere pentru telefon.

Pas 5

Opţional. Dacă doriţi să configuraţi Acces număr unic pentru acest telefon, bifaţi caseta Activare acces
număr unic.

Pas 6

Opţional. Dacă acest telefon este mobil, bifaţi caseta Activare mutare pe mobil.

Pas 7

Opţional. Dacă doriţi ca acest telefon să fie compatibil cu caracteristica Extindere şi Conectare cu Cisco
Jabber, bifaţi caseta Activare extindere şi conectare.

Pas 8

Faceţi clic pe Salvare.

). Este afişată fereastra Adăugare

Activarea opţiunii Acces număr unic pe un telefon suplimentar
Dacă configuraţi un telefon suplimentar, cum ar fi un telefon de serviciu de acasă, pentru a corespunde cu
telefoanele furnizate de compania dvs., puteţi activa Acces număr unic pe telefonul suplimentar pentru ca,
atunci când cineva apelează telefonul companiei, să sune şi telefonul suplimentar.
Pentru a activa Acces număr unic pe un telefon suplimentar, executaţi paşii următori:

Procedură
Pas 1

Faceţi clic pe fila Telefoane.

Pas 2

Faceţi clic pe Telefoanele mele.

Pas 3

Faceţi clic pe telefonul suplimentar, apoi faceţi clic pe Editare.

Pas 4

Bifaţi caseta Activare acces număr unic.

Pas 5

Bifaţi fiecare linie telefonică care doriţi să sune odată cu telefonul dvs. de companie.

Pas 6

Faceţi clic pe Salvare.
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Configurarea programului soneriei pentru Acces număr unic
Pentru telefoanele suplimentare care au activată opţiunea Acces număr unic, un program pentru sonerie vă
permite să dictaţi zilele şi orele în care telefonul suplimentar poate fi apelat. De exemplu, puteţi configura
un program care defineşte că cineva vă va putea contacta acasă atunci când formează numărul de la birou
doar în timpul programului de lucru.
Pentru a configura un program pentru sonerie, executaţi procedura următoare:

Procedură
Pas 1

Faceţi clic pe fila Telefoane.

Pas 2

În panoul de navigare din stânga, faceţi clic pe Telefoanele mele.

Pas 3

Faceţi clic pe pictograma Setări suplimentare pentru telefonul pe care doriţi să adăugaţi un program pentru
sonerie.

Pas 4

Faceţi clic pe Editare.

Pas 5

Faceţi clic pe Creare program pentru această atribuire.

Pas 6

Completaţi câmpurile din fereastra Adăugare program nou pentru a crea un program pentru sonerie.

Pas 7

Faceţi clic pe Salvare.

Setaţi un telefon suplimentar pentru Apeluri mobilitate
Dacă setaţi unul dintre telefoanele dumneavoastră ca telefon mobil, puteţi transfera apeluri de la unul dintre
telefoanele de companie către telefonul mobil apăsând tasta soft Mobilitate de pe telefonul de companie.
Pentru a seta un telefon suplimentar ca telefon mobil, efectuaţi paşii următori:

Procedură
Pas 1

Faceţi clic pe fila Telefoane.

Pas 2

În panoul de navigare din stânga, faceţi clic pe Telefoanele mele.

Pas 3

Faceţi clic pe telefonul suplimentar, apoi faceţi clic pe Editare.

Pas 4

Bifaţi caseta Activare mutare pe mobil.

Pas 5

Faceţi clic pe Salvare.

Setări telefon.
Fereastra Setări telefon vă permite să configuraţi setările de telefon pentru telefoanele companiei.
Setările de telefon pentru diferite telefoane de companie sunt asociate în mod implicit. Atunci când este
selectată setarea implicită, fiecare telefon va avea o configuraţie identică pentru o setare de telefon specifică.
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Urmaţi procedura Asocierea şi anularea asocierii setărilor telefonului, la pagina 7 pentru a asocia sau pentru
a anula asocierea diferitelor setări ale telefoanelor dvs.
Reţineţi că opţiunile disponibile în Setări telefon se aplică doar telefoanelor de companie. Nu puteţi configura
setările telefonului pentru telefoanele suplimentare.

Asocierea şi anularea asocierii setărilor telefonului
Pentru setările telefonului, puteţi asocia setările pentru telefoanele dvs. Atunci când asociaţi telefoane pe o
anumită setare de telefon, Unified Communications Self Care Portal aplică configuraţia dvs. pentru acel
telefon la toate telefoanele dvs. De exemplu, dacă aveţi trei telefoane şi asociaţi numerele de apelare rapidă
pentru cele trei telefoane, toate vor avea aceeaşi configuraţie de apelare rapidă. Dacă actualizaţi un număr
de apelare rapidă pentru unul dintre telefoane, Unified Communications Self Care Portal aplică automat
respectivul număr de apelare rapidă pentru celelalte telefoane. Pentru a aplica o setare unică de telefon pe
un telefon asociat, anulaţi asocierea telefoanelor.
Unified Communications Self Care asociază şi anulează asocierea pentru fiecare setare de telefon în mod
separat. Drept rezultat, puteţi asocia setările pentru o setare specifică de telefon, cum ar fi numerele de apelare
rapidă, lăsând alte setări de telefon, precum notificările de mesagerie vocală, neasociate. În mod implicit,
toate setările telefoanelor sunt asociate.
Puteţi asocia sau anula asocierea setărilor făcând clic pe pictoghrama Asociat/Neasociat. Pictograma indică
dacă telefoanele sunt asociate sau nu.
Următorul grafic indică modul în care un set de telefoane cu servicii asociate apare în interfaţa utilizatorului.
Având în vedere că în mod curent există servicii asociate, este afişată pictograma Asociat şi setările se aplică
tuturor celor trei telefoane. Puteţi face clic pe pictograma Asociat pentru a anula asocierea telefoanelor şi
pentru a aplica setări unice pentru fiecare telefon.
Figura 2: Setări asociate

Următorul grafic indică modul în care un set de telefoane cu setări neasociate pentru numerele de apelare
rapidă apare în interfaţa utilizatorului. În acest caz, setările afişate se aplică doar pentru My Jabber. Deoarece
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setările sunt unice pentru fiecare telefon, este afişată pictograma Neasociat. Puteţi face clic pe pictogramă
pentru a aplica aceleaşi setări pentru toate cele trei telefoane.
Figura 3: Setări neasociate

Procedură
Pentru a asocia sau anula asocierea setărilor telefonului, procedaţi după cum urmează:
• Pentru a asocia o setare de telefon, faceţi clic pe pictograma Neasociat şi alegeţi ce telefon doriţi să
utilizaţi pentru telefonul de bază. Unified Communications Self Care Portal actualizează respectiva
setare de telefon pe toate telefoanele cu configuraţia telefonului de bază.
• Pentru a anula asocierea unei setări de telefon asociate, faceţi clic pe pictograma Asociat.

Notă

Controlul filtrelor, care apare în colţul din dreapta sus al ferestrei de configurare, stabileşte ce telefon
doriţi să vedeţi. Acesta nu afectează starea de asociere a setărilor telefonului. Dacă vizualizaţi setările
unui telefon ale cărui setări sunt asociate şi actualizaţi setările respectivului telefon, Unified
Communications Self Care Portal actualizează şi telefoanele asociate.

Configurarea numerelor de apelare rapidă
Pentru a configura numerele de apelare rapidă, utilizaţi următoarea procedură:
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Procedură
Pas 1

Faceţi clic pe fila Telefoane.

Pas 2

Faceţi clic pe Setări telefon.

Pas 3

Faceţi clic pe Numere de apelare rapidă.

Pas 4

Procedaţi după cum urmează:
• Dacă telefoanele sunt asociate, faceţi clic pe Adăugare apelare rapidă nouă.
• Dacă telefoanele nu sunt asociate, selectaţi telefonul pentru care doriţi să adăugaţi numărul de apelare
rapidă, apoi faceţi clic pe Adăugare apelare rapidă nouă.

Pas 5

În câmpul Număr, introduceţi numele persoanei de contact sau numărul de telefon. Unified Communications
Self Care Portal caută în directorul companiei.
Notă
Puteţi căuta în directorul companiei doar dacă administratorul de reţea v-a conferit acces la acesta.
Accesul este configurat prin intermediul parametrilor de întreprindere Cisco Unified Communications
Manager.

Pas 6

În caseta text Etichetă, introduceţi o descriere pentru numărul de apelare rapidă. Telefonul dvs. va utiliza
descrierea pentru a afişa numărul de apelare rapidă.

Pas 7

În caseta text Apelare rapidă, alocaţi un număr de apelare rapidă.

Pas 8

Faceţi clic pe Salvare.

Configurarea serviciilor telefonice
Opţiunea Servicii vă permite să adăugaţi servicii telefonice precum directorul de companie, mesageria vocală
vizuală sau prognozele meteo, la telefoanele IP Cisco Unified şi la aplicaţiile Jabber. Lista de servicii
disponibile depinde de modelul de telefon configurat.
Pentru a adăuga un serviciu, efectuaţi paşii de mai jos:

Procedură
Pas 1

Faceţi clic pe fila Telefoane.

Pas 2

Faceţi clic pe Setări telefon.

Pas 3

Faceţi clic pe Servicii pentru a extinde vizualizarea Servicii.

Pas 4

Procedaţi după cum urmează:
• Dacă telefoanele dvs. sunt asociate, faceţi clic pe Adăugare serviciu nou.
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• Dacă telefoanele nu sunt asociate, selectaţi telefonul pentru care doriţi să adăugaţi un serviciu şi faceţi
clic pe Adăugare serviciu nou.
Pas 5

Din lista verticală Servicii, selectaţi serviciul pe care doriţi să îl adăugaţi.

Pas 6

În caseta text Nume afişat, introduceţi eticheta pe care doriţi să o utilizaţi pentru a identifica serviciul pe
telefoanele dvs.

Pas 7

Introduceţi parametrii necesari.

Pas 8

Faceţi clic pe OK.

Configurarea notificărilor căsuţei vocale
Notificările căsuţei vocale vă permit să configuraţi cum doriţi să vă notifice telefonul cu privire la mesajele
noi. De exemplu, puteţi configura telefoanele pentru a furniza indicaţii pe ecran sau pentru a clipi o lumină
de mesaj în aşteptare cu scopul de a vă indica că aveţi mesaje noi.
Pentru a configura notificările pentru căsuţa vocală, executaţi procedura de mai jos:

Procedură
Pas 1

Faceţi clic pe fila Telefoane.

Pas 2

Faceţi clic pe Setări telefon.

Pas 3

Faceţi clic pe Setări notificare căsuţă vocală.

Pas 4

Pentru fiecare telefon, selectaţi opţiunile de notificare pe care doriţi să le aplicaţi la telefoanele dvs.

Pas 5

Faceţi clic pe Salvare.

Configurarea istoricului apelurilor
Istoricul apelurilor vă permite să înregistraţi apelurile pierdute pentru fiecare telefon. Pentru a configura
istoricul apelurilor

Procedură
Pas 1

Faceţi clic pe fila Telefoane.

Pas 2

Faceţi clic pe Setări telefon.

Pas 3

Faceţi clic pe Istoric apeluri.

Pas 4

Bifaţi caseta Înregistrare apeluri pierdute pentru fiecare linie telefonică pentru care doriţi să salvaţi istoricul
apelurilor.

Pas 5

Faceţi clic pe Salvare.
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Configurarea Contacte telefon
Contacte telefon vă permite să stocaţi numere de telefon şi adrese de e-mail pentru contactele dvs. din telefon.
De pe telefoanele dvs., puteţi răsfoi lista de contacte şi puteţi efectua apeluri direct din aceasta fără să fiţi
nevoiţi să formaţi de fiecare dată numărul.
Pentru a configura lista de contacte din telefonul dvs., executaţi procedura următoare:

Notă

Fiecare utilizator are o listă de contacte telefonice pentru toate telefoanele sale. Nu există opţiune de
asociere sau anulare a asocierii pentru lista de contacte telefonice.

Procedură
Pas 1

Faceţi clic pe fila Telefoane.

Pas 2

În panoul de navigare din stânga, faceţi clic pe Setări telefon.

Pas 3

Faceţi clic pe Creare contact nou. Apare fereastra Adăugare contact telefonic nou.

Pas 4

Completaţi câmpurile cu informaţiile de contact.

Pas 5

Faceţi clic pe OK.

Opţiuni redirecţionare apeluri
Opţiunile utilizatorului pentru redirecţionarea apelurilor vă permit să configuraţi telefoanele IP Cisco Unified
şi dispozitivele Jabber pentru a redirecţiona apelurile către un alt număr.

Redirecţionarea tuturor apelurilor
Pentru a configura telefonul să redirecţioneze toate apelurile primite către un alt număr, executaţi procedura
următoare:

Procedură
Pas 1

Faceţi clic pe fila Telefoane.

Pas 2

În panoul de navigare din stânga, faceţi clic pe Redirecţionare apeluri.

Pas 3

Faceţi clic pe numărul de telefon pentru care doriţi să configuraţi redirecţionarea apelurilor.

Pas 4

Bifaţi caseta Redirecţionare apeluri către:.

Pas 5

Din lista verticală Redirecţionare apeluri, introduceţi numărul de telefon către care doriţi să redirecţionaţi
toate apelurile.

Pas 6

Faceţi clic pe Salvare.
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Setarea opţiunilor avansate de redirecţionare a apelurilor
Prin intermediul Unified Communications Self Care Portal, puteţi configura opţiunile avansate de redirecţionare
a apelurilor, cum ar fi comportamentul de redirecţionare a apelurilor care este diferit pentru apeluri interne
faţă de cele externe. Pentru a configura redirecţionarea avansată a apelurilor, utilizaţi procedura următoare:

Procedură
Pas 1

Faceţi clic pe fila Telefoane.

Pas 2

În panoul de navigare din stânga, faceţi clic pe Redirecţionare apeluri.

Pas 3

Alegeţi numărul de telefon pentru care doriţi să configuraţi redirecţionarea apelurilor.

Pas 4

Faceţi clic pe Reguli avansate de apelare.

Pas 5

Utilizaţi listele verticale pentru a configura opţiunile de redirecţionare a apelurilor pentru apelurile interne şi
externe.

Pas 6

Faceţi clic pe Salvare.

Setări suplimentare
Această secţiune prezintă setările care nu sunt legate de telefon, cum ar fi cele pentru căsuţa vocală, conferinţe
şi setările generale.

Setarea preferinţelor pentru căsuţa vocală
Pentru a seta preferinţele pentru căsuţa vocală în Unified Communications Self Care Portal, faceţi clic pe fila
Căsuţă vocală apoi pe butonul IVR apelare preferinţe mesagerie vocală. Cisco Web Dialer apelează IVR
preferinţe mesagerie vocală, în care puteţi configura preferinţele pentru căsuţa vocală pentru telefoanele dvs.

Activarea stării Nu deranjaţi
Dacă Nu deranjaţi este activată, telefoanele dvs. nu sună atunci când cineva vă apelează. Pentru a activa
starea Nu deranjaţi pentru toate telefoanele, utilizaţi procedura de mai jos:

Procedură
Pas 1

Faceţi clic pe fila IM şi disponibilitate.

Pas 2

Faceţi clic pe Nu deranjaţi.

Pas 3

Faceţi clic pe caseta Activare.

Pas 4

Efectuaţi eventualele setări suplimentare pentru opţiunea Nu deranjaţi.
Notă
Setările suplimentare apar doar dacă telefonul dvs. le
acceptă
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Pas 5

Faceţi clic pe Salvare.
Opţiunea Nu deranjaţi este activată pentru toate telefoanele de companie.

Activarea stării IM şi prezenţă pentru telefoanele dvs.
În Unified Communications Self Care Portal, puteţi activa starea IM şi prezenţă Cisco Unified astfel încât
telefoanele dvs. să actualizeze starea atunci când vă aflaţi într-o întâlnire. Pentru a activa starea IM şi prezenţă
Cisco Unified, executaţi procedura următoare:

Procedură
Pas 1

Faceţi clic pe fila IM şi disponibilitate.

Pas 2

Faceţi clic pe Politică stare.

Pas 3

Faceţi clic pe caseta Se actualizează automat starea atunci când există o întâlnire în calendarul meu.

Pas 4

Faceţi clic pe Salvare.

Programarea unei conferinţe
Fila Conferinţă din Unified Communications Self Care Portal vă permite să programaţi conferinţe. În funcţie
de profilul de utilizator pe care administratorul l-a configurat pentru dvs., puteţi crea conferinţe prin Cisco
TelePresence Management Suite sau Cisco WebEx. Dacă profilul dvs. de utilizator nu include capacitatea de
a programa conferinţe, nu va apărea nicio opţiune în acest sens.

Setare limbă telefon
Pentru a seta limba pentru telefoanele IP Cisco Unified sau aplicaţia Jabber, executaţi procedura următoare:

Procedură
Pas 1

Faceţi clic pe fila Setări generale.

Pas 2

Faceţi clic pe Limbă.

Pas 3

Selectaţi o opţiune din lista verticală Limbă afişaj şi faceţi clic pe Salvare.
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Setarea parolei de client
Pentru a reseta parola utilizată pentru autentificare la Unified Communications Self Care Portal, executaţi
paşii următori:

Procedură
Pas 1

Faceţi clic pe fila Setări generale.

Pas 2

Faceţi clic pe Parolă client/portal.

Pas 3

În caseta text Parolă nouă, introduceţi parola.

Pas 4

În caseta text Confirmare parolă nouă, introduceţi parola.

Pas 5

Faceţi clic pe Salvare.

Setarea codului PIN pentru servicii telefonice
Codul PIN pentru servicii telefonice este utilizat pentru diverse servicii, cum ar fi Extension Mobility,
Conferinţă acum, Mobile Connect şi pentru autoaprovizionarea telefoanelor noi. Pentru a reseta codul PIN
pentru servicii telefonice, executaţi paşii următori:

Procedură
Pas 1

Faceţi clic pe fila Setări generale.

Pas 2

Faceţi clic pe PIN servicii telefonice.

Pas 3

În caseta text PIN nou telefon, introduceţi codul PIN.

Pas 4

În caseta text Confirmare PIN nou telefon, introduceţi codul PIN.

Pas 5

Faceţi clic pe Salvare.
Notă
Dacă administratorul de reţea a activat Sincronizarea PIN-ului, puteţi utiliza acest cod PIN pentru a
vă conecta la Extension Mobility, Conferinţă acum, Mobile Connect şi la căsuţa de poştă vocală
Cisco Unity Connection.

Setaţi acum codul de acces pentru conferinţă
Noul cod de acces trebuie să aibă între 3 şi 10 cifre. Nu poate include spaţii, litere sau caractere speciale.
Pentru a reseta codul de acces, efectuaţi paşii următori:
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Procedură
Pas 1

Faceţi clic pe fila Setări generale.

Pas 2

Faceţi clic pe Conferinţă acum.

Pas 3

În caseta text Cod de acces participanţi, introduceţi noul cod de acces.

Pas 4

Faceţi clic pe Salvare.

Descărcarea modulelor plug-in
Modulele plug-in ale aplicaţiilor extind funcţionalitatea telefoanelor IP Cisco Unified şi a dispozitivelor
Jabber. Pentru descărca module plug-in pentru telefon, executaţi procedura următoare:

Procedură
Pas 1

Faceţi clic pe fila Descărcări.

Pas 2

Selectaţi modulul plug-in pe care doriţi să îl descărcaţi.

Pas 3

Faceţi clic pe Descărcare.

Vizualizaţi şi modificaţi numele afişat
Când vă conectaţi ca utilizator local care nu este sincronizat cu Lightweight Directory Access Protocol (LDAP),
puteţi vizualiza şi modifica numele afişat utilizând următoarea procedură.

Notă

Atunci când vă conectaţi la Portalul de comunicaţii Cisco Unified, linkul pentru a vă deconecta din
aplicaţie afişează numele afişat, în cazul în care a fost configurat anterior. În caz contrar, linkul de
deconectare afişează ID-ul utilizatorului.

Procedură
Pas 1

Din Portalul de comunicaţii Cisco Unified, faceţi clic pe fila Setări generale.

Pas 2

Faceţi clic pe Nume afişat.
Notă
Comportamentul acestui câmp se schimbă atunci când vă conectaţi ca următorii utilizatori:
• Utilizator local: când vă conectaţi ca utilizator local care nu este sincronizat cu Lightweight
Directory Access Protocol (LDAP), puteţi modifica numele afişat prin intermediul câmpului
Nume afişat.
• Utilizator sincronizat LDAP: când vă conectaţi ca utilizator sincronizat LDAP, câmpul Nume
afişat devine needitabil.
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Apare caseta text Nume afişat.
Pas 3

În caseta text Nume afişat introduceţi un nume pe care doriţi să îl vadă ceilalţi utilizatori în locul ID-ului
dvs. de utilizator.
Notă
• Dacă aţi configurat anterior un nume afişat, acest câmp este automat populat cu acel nume
configurat.
• Dacă vă conectaţi ca utilizator sincronizat LDAP, numele afişat nu este editabil şi, prin urmare,
butoanele Salvare şi Anulare nu apar pentru acest câmp.

Pas 4

Faceţi clic pe Salvare.

Pas 5

(Opţional) Pentru a reveni la numele afişat configurat anterior, faceţi clic pe Anulare.
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