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1 ل ص ف ل ا

Cisco Unified Communications Self Care مدخل حول
Portal

•1 الصفحة في الذاتية, العناية مدخل على عامة نظرة
•1 الصفحة في الذاتية, العناية مدخل واجهة على التعرف
•2 الصفحة في , اإلضافية والهواتف الشركات هواتف
•3 الصفحة في الذاتية, العناية مدخل ورموز أزرار

الذاتية العناية مدخل على عامة نظرة
وميزات إعدادات وتهيئة لتخصيص Cisco Unified Communications Self Care Portal مدخل استخدام كيفية المستند هذا يوضح
الصوتي البريد وإشعارات الرنين وإعدادات السريع الطلب أرقام مثل الهاتف، إعدادات إلدارة الذاتية العناية مدخل استخدام يمكنك هاتفك.

الهاتف. اتصال وجهات المكالمات توجيه وإعادة المكالمات ومحفوظات

على المدعومة الميزات تهيئة فقط يمكنك الدخول. تسجيل اعتماد بيانات لك ويوفر الذاتية العناية مدخل إلى الوصول في الشبكة مسؤول يتحكم
في الميزة تلك على العثور يمكنك فال اإلزعاج، عدم ميزه يدعم ال هاتفك كان إذا المثال، سبيل علي لك. بتوفيرها المسؤول قام التي أو هاتفك

الذاتية. العناية مدخل

الذاتية العناية مدخل واجهة على التعرف
عالمات خمس علي تشتمل رئيسية صفحة على تحتوي وهي .(GUI)الويب إلى مستندة رسومية مستخدم واجهة عن عبارة الذاتية العناية مدخل

لتهيئة هذه التبويب عالمات استخدام يمكنك والتنزيالت. العامة واإلعدادات والتوفر الفورية والرسائل الصوتي والبريد —الهواتف تبويب
وتخصيصها. بك الخاصة الهاتف ميزات

الذاتية. العناية لمدخل الرئيسية الصفحة التالية الصورة تعرض
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الذاتية العناية مدخل واجهة :1 الشكل

تبويب: عالمة كل وظائف التالي الجدول يسرد

الوظيفة تبويب عالمات

المكالمات. توجيه إعادة وإعدادات المكالمات ومحفوظات الرنين وإعدادات السريع الطلب أرقام بإعداد قم هواتف

الصوتي. البريد إعدادات بإعداد قم الصوتي البريد

التوافر. وحاله الفورية الرسائل بإعداد قم الفورية الرسائل
والتوافر

العرض. واسم المؤتمر إلى الوصول ورمز PIN رقم أو المرور كلمة تغيير أو بإعداد قم عامة إعدادات

لهواتفك. اإلضافية الوظائف بتنزيل قم التنزيالت

اإلضافية والهواتف الشركات هواتف
وهما: الذاتية. العناية مدخل إلى إضافتهما يمكنك الهواتف من نوعان هناك

محسنة.• لتجربة ميزات تهيئة يمكنك شركتك. توفرها التي Cisco IP Phone —هواتف الشركة هواتف
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مكالمات• لمعالجة واستخدامها الذاتية العناية بوابة إلى الهواتف هذه إضافة يمكنك المحمولة. أو الشخصية —هواتفك اإلضافية الهواتف
عليها. ميزات أي تهيئة يمكنك ال بك. الخاصة العمل

هواتفي. < Unified Communications Self Care Portal مدخل إلى انتقل الذاتية، العناية مدخل في الهواتف هذه لعرض

الذاتية العناية مدخل ورموز أزرار
حذفها. أو تعديلها أو الهاتف إعدادات إلضافة ورموز أزرار على الذاتية العناية مدخل يحتوي

الوصف االسم الرمز

جديد. سريع طلب رقم أو جديدة خدمة أو جديد هاتف مثل جديدًا، عنصرًا أضف جديد إضافة

وظيفة. أو ميزة أو إعداد احذف حذف

موجود. إعداد بتحرير قم إعداد تحرير

األخرى. هواتفك مع محدثًا إعدادًا شارك مرتبط

األخرى. هواتفك مع محدث إعداد مشاركة بإلغاء قم مرتبط غير

الهاتف. دليل بتنزيل وقم ووصفه، اإلضافي الهاتف اسم وحدّث هاتف، إعداد بتحرير قم إعدادات
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2 ل ص ف ل ا

االستخدام بدء
•5 الصفحة في الذاتية, العناية مدخل إطالق
•6 الصفحة في , المفضلة لغتك تعيين
•6 الصفحة في , هاتفك عرض اسم تغيير
•6 الصفحة في الذاتية, العناية مدخل إلى اإلضافية هواتفك إضافة
•7 الصفحة في هاتفك, تنشيط
•7 الصفحة في , الهاتف خدمات إعداد
•8 الصفحة في مدخلك, مرور كلمة تغيير
•8 الصفحة في , الهاتف لخدمات PIN رقم تغيير
•8 الصفحة في وصول, رمز باستخدام اجتماع جدولة
•9 الصفحة في المطلوبة, اإلضافية الوظائف تنزيل
•9 الصفحة في الهاتف, مستخدم دليل تنزيل
•9 الصفحة في الذاتية, العناية مدخل من الخروج تسجيل

الذاتية العناية مدخل إطالق
باستخدام التطبيق إلى الدخول بتسجيل وقم المطلوب URL عنوان أدخل وتخصيصها. الهاتف إعدادات لتهيئة الذاتية العناية مدخل بتشغيل قم

بك. الخاصين المرور وكلمة المستخدم اسم

البدء قبل

Unified Communications بـ الخاصة النهائيين المستخدمين مجموعة في بك الخاص المستخدم اسم بإضافة الشبكة مسؤول قيام من تأكد
لك: التالية التفاصيل Managerوتوفير

التطبيق• إلى للوصول URL عنوان

التطبيق• إلى للوصول االفتراضية المرور وكلمة المستخدم معرف

اجراء

1 الويب:الخطوة مستعرض في التالي URL عنوان أدخل
الويب تطبيق تثبيت تم الذي المضيف اسم إلى <server_name> يشير حيث https://<server_name:portnumber>/ucmuser

المضيف. هذا على المنفذ رقم إلى port number يشير كما عليه،
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2 الدخول.الخطوة تسجيل فوق انقر ثم المناسبة، الحقول في المرور وكلمة المستخدم اسم أدخل

المفضلة لغتك تعيين
أخرى لغة استخدام إلى ارتياحك حالة في اإلنجليزية. باللغة محتوياتها Jabberو Cisco IP Phone هاتف تطبيقات تعرض افتراضي، بشكل

العرض. كلغة اللغة هذه تعيين فيمكنك اإلنجليزية، اللغة غير

اجراء

1 لغة.الخطوة < عامة إعدادات اختر ،Unified Communications Self Care Portal مدخل من
2 حفظ.الخطوة فوق وانقر المفضلة، لغتك اختر العرض، لغة المنسدلة القائمة من

هاتفك عرض اسم تغيير
الهواتف. من العديد على الحصول هذا ويسهل .Cisco IP Phone هواتف من هاتف لكل الوصف تعديل يمكنك

اجراء

1 هواتفي.الخطوة < هواتف اختر ،Unified Communications Self Care Portal مدخل من

2 تحرير.الخطوة واختر اإلعدادات، رمز فوق وانقر الهاتف، اسم فوق بالتمرير قم
3 حفظ.الخطوة فوق انقر ثم ، الوصف حقل في للهاتف الجديد االسم ادخل

الذاتية العناية مدخل إلى اإلضافية هواتفك إضافة
معالجة الهواتف هذه لك تتيح الذاتية. العناية مدخل علي للحصول المنزلية المكتبية أو المحمولة هواتفك مثل اإلضافية، هواتفك إضافة يمكنك

عملك. مكتب أو مكتبك عن بعيدًا تكون عندما بالعمل الخاصة المكالمات

اجراء

1 هواتفي.الخطوة < هواتف اختر ،Unified Communications Self Care Portal مدخل من

2 جديد.الخطوة إضافة رمز فوق انقر
3 الصلة.الخطوة ذات الحقول في والوصف الهاتف رقم أدخل

وحدد• الجديد، هاتفك على أخرى) هواتف أو جهاز أي من المكالمات على بالرد (قم واحد رقم إلى الوصول تمكين في ترغب كنت إذا
واحد. رقم إلى الوصول تمكين االختيار خانة

المحمول.• الهاتف إلى النقل تمكين االختيار خانة فحدد لك، جديد كهاتف المحمول هاتفك أضفت إذا
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واالتصال.• التوسيع تمكين االختيار خانة فحدد الجديد، هاتفك على Cisco Jabber ميزات تمكين في ترغب كنت إذا

4 حفظ.الخطوة فوق انقر

هاتفك تنشيط
رمز رقمًا. 16 من مكون تنشيط رمز بتكوين لديك المسؤول يقوم استخدامه. من تتمكن أن قبل تنشيط رمز باستخدام هاتفك تنشيط عليك يجب

واحد. أسبوع لمدة صالح هذا التنشيط

الذاتية. العناية مدخل في هاتفك على للتنشيط جاهز الرسالة فستري نشط، غير هاتفك كان إذا مالحظة

اجراء

1 هواتفي.الخطوة < هواتف اختر ،Unified Communications Self Care Portal مدخل من
2 التنشيط.الخطوة رمز عرض فوق وانقر هاتفك، اختر

الشريطي. والرمز التنشيط رمز التنشيط" "رمز المنبثقة النافذة تعرض
3 هاتفك:الخطوة لتنشيط الخيارات أحد استخدم

الجديد.• هاتفك في رقمًا 16 من المكون التنشيط رمز أدخل

الشريطي.• الرمز لفحص الكاميرا استخدام فيمكنك فيديو، كاميرا به هاتفك كان إذا

4 حفظ.الخطوة فوق انقر

الهاتف خدمات إعداد
أو Cisco IP هواتف كانت إذا الذاتية، العناية مدخل في المرئي الصوتي البريد أو الطقس توقعات أو الدليل مثل الهاتف خدمات إضافة يمكنك

تدعمها. Jabber تطبيقات

اجراء

1 الخدمات.الخطوة < الهواتف إعدادات < هواتف اختر ،Unified Communications Self Care Portal مدخل من
2 جديدة.الخطوة خدمات إضافة فوق وانقر هاتفك اختر
3 حفظ.الخطوة فوق انقر ثم العرض، اسم حقل في العرض اسم أدخل الخدمات، المنسدلة القائمة من المطلوبة الخدمات اختر
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مدخلك مرور كلمة تغيير
آمنًا. الدخول تسجيل يظل بحيث االفتراضية المرور كلمة بتغيير نوصي وقت. أي في المرور كلمة تغيير يمكنك

لديك. الشبكة بمسؤول اتصل جديدة، مرور كلمة إلنشاء نسيتها. إذا جديدة مرور كلمه إنشاء يمكنك ال مالحظة

اجراء

1 العميل/المدخل.الخطوة مرور كلمة < عامة إعدادات اختر ،Unified Communications Self Care Portal مدخل من
2 حفظ.الخطوة فوق انقر ثم الجديدة، المرور كلمة تأكيد حقل في إدخالها وأعد الجديدة، المرور كلمة حقل في الجديدة المرور كلمة أدخل

الهاتف لخدمات PIN رقم تغيير
التعريف رقم يتضمن المتنقل. االتصال ميزة واستخدام المؤتمر مكالمات وتمكين الجديدة الهواتف لتهيئة الهاتف لخدمات PIN رقم استخدام يمكنك

خاصة. أحرف أو أحرف أو مسافات أي دون األرقام (PIN) الشخصي

على .Unified Communications Manager في المحدد االعتماد بيانات نهج أدخلته الذي (PIN) الشخصي التعريف رقم يلبي أن يجب
التعريف رقم طول يبلغ أن فيجب أرقام، 7 بـ (PIN) الشخصي التعريف رقم لطول األدنى الحد االعتماد بيانات نهج حدد إذا المثال، سبيل

النظام. بمسؤول اتصل المعلومات، من مزيد على للحصول رقمًا. 128 يتجاوز وأال األقل على أرقام 7 بإدخاله تقوم الذي الشخصي

مالحظة

اجراء

1 الهاتف.الخطوة لخدمات الشخصي التعريف رقم < عامة إعدادات اختر ،Unified Communications Self Care Portal مدخل من
2 الجديد،الخطوة للهاتف الشخصي التعريف رقم تأكيد حقل في إدخاله وأعد الجديد، للهاتف الشخصي التعريف رقم حقل في الشخصي التعريف رقم أدخل

حفظ. فوق انقر ثم

وصول رمز باستخدام اجتماع جدولة
فيمن للتحكم الوصول رمز استخدام يمكنك ذلك، تفضل كنت إذا العمل. في زمالئك مع اجتماع لجدولة الذاتية العناية مدخل استخدام يمكنك

خاصة. أحرف أو أحرف أو مسافات أي دون أرقام، عشرة إلى ثالثة من فريد، رقم هو الوصول رمز بك. الخاص االجتماع يحضر

اجراء

1 مؤتمر.الخطوة < عامة إعدادات اختر ،Unified Communications Self Care Portal مدخل من
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االستخدام بدء
مدخلك مرور كلمة تغيير



2 االجتماع.الخطوة رقم حقل في االجتماع رقم أدخل
3 حفظ.الخطوة فوق انقر ثم الحضور، وصول رمز حقل في الوصول رمز ادخل

المطلوبة اإلضافية الوظائف تنزيل
.Cisco IP هواتف أو Jabber تطبيق وظائف توسيع في ترغب كنت إذا المتوفرة اإلضافية الوظائف تنزيل يمكنك

اجراء

1 تنزيالت.الخطوة اختر ،Unified Communications Self Care Portal مدخل من
2 تنزيل.الخطوة الزر فوق وانقر تنزيلها في ترغب التي اإلضافية الوظيفة اختر

الهاتف مستخدم دليل تنزيل
إلى فانتقل األخير، اإلصدار هو ليس اإلصدار هذا أن اكتشاف حالة في الذاتية. العناية مدخل من بهاتفك الخاص المستخدم دليل تنزيل يمكنك

األحدث. اإلصدار لتنزيل cisco.com

اجراء

1 هواتفي.الخطوة < هواتف اختر ،Unified Communications Self Care Portal مدخل من

2 الدليل.الخطوة تنزيل واختر اإلعدادات، رمز فوق انقر اإلضافي، الهاتف فوق بالتمرير قم

الذاتية العناية مدخل من الخروج تسجيل
بك. الخاصة اإلعدادات حفظ من تأكد الخروج، تسجيل قبل الذاتية. العناية مدخل من الخروج تسجيل يمكنك وتخصيصها، اإلعدادات تكوين بعد

في العرض اسم يظهر الخروج. تسجيل واختر العرض، اسم فوق انقر ،Unified Communications Self Care Portal مدخل من
الشاشة. على بك الخاص المستخدم معرف يظهر بك، الخاص العرض اسم بتهيئة تقم لم إذا الرئيسية. للصفحة اليمنى العلوية الزاوية
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االستخدام بدء
المطلوبة اإلضافية الوظائف تنزيل

https://www.cisco.com/
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االستخدام بدء
الذاتية العناية مدخل من الخروج تسجيل



3 ل ص ف ل ا

الهاتف ميزات تكوين
•11 الصفحة في , السريع الطلب أرقام إنشاء
•12 الصفحة في الصوتي, البريد إعالمات إعداد
•13 الصفحة في ,Extension Mobility لـ الدخول تسجيل لوقت األقصى الحد تعيين
•14 الصفحة في لديك, األخيرة المكالمات حفظ
•14 الصفحة في هاتفك, اتصال جهات إلى أفراد إضافة
•15 الصفحة في هاتفك, مكالمات توجيه إعادة
•16 الصفحة في , هاتف أي من العمل مكالمات معالجة
•16 الصفحة في الشخصي, هاتفك إلى العمل مكالمات تحويل

السريع الطلب أرقام إنشاء
199 حتى إعداد يمكنك زر. بضغطة بهم االتصال يمكنك حتى متكرر، بشكل بهم باالتصال تقوم الذين لألشخاص سريع طلب إنشاء يمكنك

الذاتية. العناية مدخل في Cisco IP هاتف من تهيئتها تمت التي السريع الطلب أزرار تظهر ال السريع. للطلب رقمًا

اجراء

1 السريع.الخطوة الطلب أرقام < الهواتف إعدادات < الهواتف اختر ،Unified Communications Self Care Portal مدخل من
2 جديد.الخطوة سريع طلب إضافة فوق وانقر هاتفك اختر
3 موافق.الخطوة فوق انقر ثم السريع، والطلب (الوصف) والتسمية /URIالرقم مثل المطلوب الحقل تفاصيل أدخل
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المؤقتة التوقفات مع السريع الطلب أرقام تعيين
(FAC) اإلجباري التخويل رمز تتطلب التي الوجهات إلى المكالمات إجراء هذا لك يتيح السريع. االتصال في المؤقتة التوقفات تعيين يمكنك
بريد مرور كلمة أو الجتماع الوصول رمز أو مستخدم امتداد (مثل إضافية أرقامًا أو المؤقتة الطلب توقفات أو (CMC) العميل حالة رمز أو
الطلب توقفات جانب إلى الوجهة إلى أخرى أرقامًا ويرسل مكالمة الهاتف يُنشئ السريع، الطلب على الضغط عند يدوي. تدخل دون صوتي

المؤقتة.

ثانيتين. لمدة مؤقت توقف إلى فاصلة كل تشير السريع. الطلب سلسله في (,) فاصلة تحديد عليك يجب سريع، طلب في المؤقتة التوقفات لتضمين

متبوعًا ،(CMC) العميل حالة ورمز (FAC) اإلجباري التخويل رمز مثل رموزًا يتضمن سريع طلب إعداد في ترغب قد المثال، سبيل على
حيث: IVR بمطالبات

•.91886543 هو عليه المتصل الرقم

•.8787 هو FAC رمز

•.5656 هو CMC رمز

المكالمة.• توصيل بعد ثوانٍ أربع لمدة االستجابة هذه إدخال يجب .987989# هي IVR استجابة

السريع. الطلب بمثابة 91886543,8787,5656,987989# تعيين يمكنك الحالة، هذه في

الصوتي البريد إعالمات إعداد
يمكنك التلعثم. ونغمة الشاشة على والمطالبة االنتظار ضوء هي اإلعالم خيارات هاتفك. على رسالة ما شخص يترك عندما إعالمًا ستتلقى

لرسائلك. المختلفة أو نفسها اإلعالم خيارات تعيين

اجراء

1 الصوتي.الخطوة البريد إعالم إعدادات < الهاتف إعدادات < الهواتف اختر ،Unified Communications Self Care Portal مدخل من
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الهاتف ميزات تكوين
المؤقتة التوقفات مع السريع الطلب أرقام تعيين



2 لتمكينها.الخطوة باإلعالم الخاصة االختيار خانات من خانة أي وحدد الهاتف رقم اختر

صوتي.• بريد رسالة استالم عند الهاتف شاشة على الرسالة رمز زر من بالقرب أحمر ضوء —يومض الرسائل انتظار ضوء تشغيل

صوتي.• بريد رسالة استالمك عند الهاتف شاشة على الصوتي البريد رمز —يظهر الشاشة مطالبة عرض

بريد• رسالة وجود إلى الطلب نغمة تشير مكالمة. إجراء عند أو هاتفك التقاط عند طلب نغمة تسمع - المكالمة أثناء التلعثم نغمة تشغيل
صوتي.

3 حفظ.الخطوة فوق انقر

الصوتي البريد تفضيالت تعيين
وهكذا. به المفضلة اللغة أو الصوتي البريد تعيين تريد الذي الجهاز مثل الصوتي للبريد التفضيالت تعيين يمكنك

اجراء

1 الصوتي.الخطوة البريد اختر ،Unified Communications Self Care Portal مدخل من
2 الصوتي.الخطوة البريد طلب لتفضيالت IVR خدمة فوق انقر

لهواتفك. الصوتي البريد تفضيالت إعداد يمكنك حيث الصوتي، البريد لتفضيالت IVR خدمة بطلب Cisco Web Dialer يقوم

Extension Mobility لـ الدخول تسجيل لوقت األقصى الحد تعيين
السريعة والطلبات إعداداتك وتخصيص كهاتفك المختلفة Cisco IP Phone هواتف استخدام Cisco Extension Mobility ميزة لك تتيح

هذه. الدخول تسجيل لعملية زمني حد إعداد يمكنك بسيطة. دخول تسجيل عملية خالل من بك الخاصة

اجراء

1 Extension.الخطوة Mobility < عامة إعدادات اختر ،Unified Communications Self Care Portal مدخل من

تسجيل• لوقت األقصى الحد على الحفاظ أردت إذا للنظام، االفتراضي الدخول تسجيل لوقت األقصى الحد استخدام االختيار زر فوق انقر
االفتراضي. الدخول

الدخول.• تسجيل لوقت األقصى الحد تعيين تريد ال كنت إذا الدخول، تسجيل لوقت األقصى للحد ال االختيار زر فوق انقر
لوقت• حد تخصيص في ترغب كنت إذا الخاصة، الحقول في والدقائق الساعات وأدخل تلقائيًا، خروجي تسجيل االختيار زر فوق انقر

الدخول. تسجيل
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الهاتف ميزات تكوين
الصوتي البريد تفضيالت تعيين



2 حفظ.الخطوة فوق انقر

لديك األخيرة المكالمات حفظ
محفوظات إلى االنتقال فيمكنك مؤخرًا، بك اتصل الذي الشخص من التحقق في ترغب وكنت األخيرة الواردة المكالمات من مكالمة أي فاتتك إذا

وعرضها. المكالمات

فقم األخيرة، الفائتة المكالمات حفظ تريد تكن لم إذا المكالمات. محفوظات في عليها الرد يتم لم التي المكالمات جميع حفظ يتم افتراضي، بشكل
الفائتة. المكالمات االختيارتسجيل خانة تحديد بإلغاء

مالحظة

اجراء

1 المكالمات.الخطوة محفوظات < الهواتف إعدادات < الهواتف اختر ،Unified Communications Self Care Portal مدخل من
2 الفائتة.الخطوة المكالمات تسجيل االختيار خانة وحدد بك الخاص الهاتف رقم اختر

3 حفظ.الخطوة فوق انقر

هاتفك اتصال جهات إلى أفراد إضافة
استعراض يمكنك هاتفك، من بك. الخاصة االتصال جهات قائمة في الخاصبه اإللكتروني البريد وعنوان العمل في زميلك هاتف رقم حفظ يمكنك

مرة. كل في الرقم كتابة إلى الحاجة دون مباشرةً المكالمات وإجراء عنه البحث أو العمل في زميلك رقم

األخرى. هواتفك مع االتصال جهات قائمة مشاركة يمكنك ال هاتف. لكل فريدة االتصال جهات قائمة تكون مالحظة

12.5(1) SU1 اإلصدار Cisco Unified Communications لـ الداخلية العناية مدخل مستخدم دليل
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الهاتف ميزات تكوين
لديك األخيرة المكالمات حفظ



اجراء

1 الهاتف.الخطوة اتصال جهات < الهاتف إعدادات < الهواتف اختر ،Unified Communications Self Care Portal مدخل من
2 جديدة.الخطوة اتصال جهة إنشاء فوق انقر
3 حفظ.الخطوة فوق انقر ثم االتصال، جهات وأساليب االتصال جهة معلومات لـ المطلوبة الحقل تفاصيل أدخل

قائمة من االتصال جهة اسم إلزالة حذف الرمز فوق النقر أو االتصال جهة اسم لتعديل تحرير الرمز فوق النقر يمكنك
الهاتف.

مالحظة

هاتفك مكالمات توجيه إعادة
صوتي. بريد حساب إلى أو آخر هاتف إلى Cisco IP هاتف من المكالمات توجيه إعادة يمكنك مكتبك، أو هاتفك عن بعيدًا تكون عندما

اجراء

1 المكالمات.الخطوة توجيه إعادة < الهواتف اختر ،Unified Communications Self Care Portal مدخل من
2 التالية:الخطوة باإلجراءات وقم بك الخاص الهاتف رقم اختر

من• الصوتي البريد واختر إلى:، المكالمات جميع توجيه إعادة االختيار خانه حدد صوتي، بريد حساب إلى المكالمات توجيه إلعادة
المنسدلة. القائمة

القائمة• من جديد رقم إضافة واختر إلى:، المكالمات جميع توجيه إعادة االختيار خانه حدد آخر، هاتف رقم إلى المكالمات توجيه إلعادةه
النص. مربع في الهاتف رقم وأدخل المنسدلة،

3 القائمةالخطوة من جديد رقم إضافة أو الصوتي البريد إما واختر المتقدم، االتصال قواعد فوق انقر الخارجية، أو الداخلية مكالماتك توجيه إلعادة
حفظ. فوق انقر ثم المنسدلة،
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الهاتف ميزات تكوين
هاتفك مكالمات توجيه إعادة



فوق انقر ثم إلى:، المكالمات جميع توجيه إعادة االختيار خانة تحديد بإلغاء فقم المكالمات، توجيه إعادة في ترغب ال كنت إذا
حفظ.

مالحظة

هاتف أي من العمل مكالمات معالجة
مدخل في إضافية كهواتف الهواتف هذه إضافة يمكنك الرئيسي. المكتب هاتف أو الشخصي المحمول هاتفك من العمل مكالمات على الرد يمكنك

أيضًا. اإلضافي هاتفك يرن بك، الخاص الشركة هاتف بطلب األشخاص أحد قيام حالة في الذاتية. العناية

هواتفك. على شخص بك يتصل أن في ترغب عندما الزمني الفاصل تعيين يمكنك كما

اجراء

1 هواتفي.الخطوة < هواتف اختر ،Unified Communications Self Care Portal مدخل من

2 تحرير.الخطوة واختر اإلعدادات، رمز فوق وانقر اإلضافي، الهاتف فوق بالتمرير قم
3 حفظ.الخطوة فوق انقر ثم واحد، رقم إل الوصول تمكين االختيار خانه حدد إضافي، هاتف تحرير الشاشة في

الشخصي هاتفك إلى العمل مكالمات تحويل
في إضافية كهواتف المحمولة الهواتف هذه إضافة تتم المكتبي. هاتفك برقم المرتبطة المكالمات مع للتعامل المحمول هاتفك استخدام يمكنك

مكتبك. عن بعيدًا تكون عندما بك الخاصة العمل لمكالمات الحضور هذا لك يتيح الذاتية. العناية مدخل

اجراء

1 هواتفي.الخطوة < هواتف اختر ،Unified Communications Self Care Portal مدخل من

2 تحرير.الخطوة واختر اإلعدادات، رمز فوق وانقر اإلضافي، هاتفك فوق بالتمرير قم
3 حفظ.الخطوة فوق انقر ثم المحمول، الهاتف إلى النقل تمكين االختيار خانة حدد إضافي، هاتف تحرير الحوار مربع في
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الهاتف ميزات تكوين
هاتف أي من العمل مكالمات معالجة



4 ل ص ف ل ا

الحضور وحالة الفورية الرسالة
•17 الصفحة في مشغول, أنك يعرفون اآلخرين دع
•17 الصفحة في عملك, حالة مشاركة

مشغول أنك يعرفون اآلخرين دع
محاولة عند رنينًا هاتفك يصدر ال اإلزعاج". "عدم على حالتك بتعيين قم مكالمات، أي تلقي في ترغب وال بالعمل مشغوالً تكون عندما

بك. الخاص الرقم طلب اآلخرين األشخاص

شركتك. توفرها التي الهواتف على فقط اإلزعاج" "عدم حالة تعيين يمكنك مالحظة

اجراء

1 اإلزعاج.الخطوة عدم < والتوافر الفورية الرسالة اختر ،Unified Communications Self Care Portal مدخل من
2 حفظ.الخطوة فوق انقر ثم تشغيل، االختيار خانة حدد

عملك حالة مشاركة
أو بعيدًا كنت إذا المثال، سبيل علي بك. الخاصة العمل حاله لديك العمل زمالء يدرك بحيث الحضور، وحالة الفورية الرسالة تشغيل يمكنك

لذلك. تبعًا الحالة فستظهر اجتماع، في أو متصل غير أو متصالً

اجراء

1 الحالة.الخطوة سياسة < والتوافر الفورية الرسالة اختر ،Unified Communications Self Care Portal مدخل من
2 حفظ.الخطوة فوق انقر ثم الحالة، سياسة فوق وانقر تقويمك، في اجتماع وجود عند تلقائيًا الحالة تحديث االختيار خانة حدد
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