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CAPITOLUL

1

Despre Cisco Unified Communications Self Care
Portal
• Prezentare generală Self Care Portal, la pagina 1
• Cunoaşterea interfeţei Self Care Portal, la pagina 1
• Telefoane de companie şi telefoane suplimentare , la pagina 2
• Butoane şi pictograme Self Care Portal, la pagina 3

Prezentare generală Self Care Portal
Acest document descrie modul de utilizare a Unified Communications Self-Care Portal pentru personalizarea
şi configurarea caracteristicilor şi setărilor telefonului. Puteţi utiliza Self Care Portal pentru a gestiona setările
telefonului, precum numerele de apelare rapidă, setările soneriei, notificările mesageriei vocale, istoricul
apelurilor, redirecţionarea apelurilor şi contactele telefonului.
Administratorul de reţea controlează accesul la Self Care Portal şi vă furnizează datele de conectare. Puteţi
configura numai caracteristici care sunt acceptate pe telefon sau pe care administratorul le-a pus la dispoziţia
dvs. De exemplu, dacă telefonul dvs. nu acceptă Nu deranjaţi, nu puteţi găsi această caracteristică în Self
Care Portal.

Cunoaşterea interfeţei Self Care Portal
Self Care Portal este o interfaţă grafică cu utilizatorul bazată pe web (GUI). Aceasta are o pagină de pornire
cu cinci file – Telefoane, Mesagerie vocală, IM şi disponibilitate, Setări generale şi Descărcări. Puteţi utiliza
aceste file pentru a configura şi a particulariza caracteristicile telefonului.
Imaginea următoare arată pagina de pornire Self Care Portal.
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Despre Cisco Unified Communications Self Care Portal
Telefoane de companie şi telefoane suplimentare

Fig. 1. Interfaţa Self Care Portal

Următorul tabel afişează funcţiile fiecărei file:
File

Funcţie

Telefoane

Setaţi numerele de apelare rapidă, setările soneriei, istoricul apelurilor şi setările de
redirecţionare a apelurilor.

Mesagerie vocală Configuraţi setările pentru mesageria vocală.
IM şi
disponibilitate

Configuraţi mesajele instantanee şi starea disponibilităţii.

Setări generale

Configuraţi sau modificaţi parola, codul PIN, codurile de acces la conferinţă şi numele
afişat.

Descărcări

Descărcaţi pluginuri pentru telefoanele dvs.

Telefoane de companie şi telefoane suplimentare
Există două tipuri de telefoane pe care le puteţi adăuga la Self Care Portal. Acestea sunt:
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Despre Cisco Unified Communications Self Care Portal
Butoane şi pictograme Self Care Portal

• telefoanele companiei – telefoanele Cisco IP furnizate de firma dvs. Puteţi configura caracteristicile
pentru o experienţă îmbunătăţită.
• telefoanele suplimentare – telefoanele dvs. personale sau mobile. Puteţi adăuga aceste telefoane la Self
Care Portal şi să le utilizaţi pentru a gestiona apelurile de lucru. Nu puteţi configura nicio caracteristică
pe acestea.
Pentru a vizualiza aceste telefoane în Self Care Portal, accesaţi Unified Communications Self Care Portal
> Telefoanele mele.

Butoane şi pictograme Self Care Portal
Self Care Portal are butoane şi pictograme pentru adăugarea, modificarea sau ştergerea setărilor telefonului.
Pictogramă

Nume

Descriere

Adăugare

Adăugaţi un element nou, precum un telefon nou, un serviciu nou sau
un număr de apelare rapidă nou.

Ştergere

Ştergeţi o setare, o caracteristică sau o funcţie.

Editare setări

Editaţi o setare existentă.

Asociată

Partajaţi o setare actualizată cu celelalte telefoane.

Neasociată

Anulaţi partajarea unei setări actualizate cu celelalte telefoane.

Setări

Editaţi setările unui telefon, actualizaţi numele şi descrierea telefonului
suplimentar şi descărcaţi manualul telefonului.
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Despre Cisco Unified Communications Self Care Portal
Butoane şi pictograme Self Care Portal
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CAPITOLUL

2

Să începem
• Lansarea Self Care Portal, la pagina 5
• Setarea limbii preferate , la pagina 6
• Schimbarea numelui afişat al telefonului , la pagina 6
• Adăugarea telefoanelor suplimentare la Self Care Portal, la pagina 6
• Activarea telefonului, la pagina 7
• Configurarea serviciilor telefonice , la pagina 7
• Schimbarea parolei pentru portal, la pagina 8
• Schimbarea codului PIN pentru serviciile telefonului , la pagina 8
• Programarea unei întâlniri utilizând un cod de acces, la pagina 9
• Descărcarea pluginurilor necesare, la pagina 9
• Descărcarea manualului de utilizare a telefonului, la pagina 9
• Deconectarea de la Self Care Portal, la pagina 10

Lansarea Self Care Portal
Lansaţi Self Care Portal pentru a configura şi particulariza setările telefonului. Introduceţi adresa URL necesară
şi conectaţi-vă la aplicaţie cu numele de utilizator şi parola.
Înainte de a începe
Asiguraţi-vă că administratorul de reţea a adăugat numele dvs. de utilizator în grupul de utilizatori finali
Unified Communications Manager şi v-a furnizat următoarele detalii:
• Adresa URL pentru accesarea aplicaţiei
• ID-ul dvs. de utilizator şi parola implicită pentru accesarea aplicaţiei
Procedură

Pas 1

Introduceţi următoarea adresă URL în browserul web:
https://<server_name:portnumber >/ucmuser unde < server_name > este numele serverului gazdă pe
care este instalată aplicaţia web şi numărul portului este numărul portului gazdei.
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Să începem
Setarea limbii preferate

Pas 2

Introduceţi numele de utilizator şi parola în câmpurile corespunzătoare, apoi faceţi clic peConectare.

Setarea limbii preferate
În mod implicit, telefoanele Cisco IP şi aplicaţiile Jabber îşi afişează conţinutul în limba engleză. Dacă
sunteţi familiarizat cu o altă limbă decât engleza, puteţi seta limba respectivă ca limbă de afişare.
Procedură

Pas 1

Din Unified Communications Self Care Portal, selectaţi Setări generale > Limbă.

Pas 2

Din lista derulantă Afişare limbă, selectaţi limba preferată şi faceţi clic pe Salvare.

Schimbarea numelui afişat al telefonului
Puteţi modifica descrierea fiecărui telefon Cisco IP. Acest lucru vă ajută dacă aveţi mai multe telefoane.
Procedură

Pas 1

Din Unified Communications Self Care Portal, selectaţi Telefoane > Telefoanele mele.

Pas 2

Treceţi peste numele telefonului, faceţi clic pe pictograma Setări

Pas 3

Introduceţi noul nume al telefonului în câmpul Descriere, apoi faceţi clic pe Salvare.

şi selectaţi Editare.

Adăugarea telefoanelor suplimentare la Self Care Portal
Puteţi adăuga telefoane suplimentare, cum ar fi telefoanele dvs. mobile, pe cele de la domiciliu sau pe cele
de la birou din Self Care Portal. Aceste telefoane vă permit gestionarea apelurilor de serviciu atunci când nu
sunteţi la birou.
Procedură

Pas 1

Din Unified Communications Self Care Portal, selectaţi Telefoane > Telefoanele mele.

Pas 2

Faceţi clic pe pictograma

Pas 3

Introduceţi în câmpurile respective numele şi descrierea telefonului.

Adăugare telefon nou.

• Dacă doriţi să activaţi accesul la un singur număr (răspundeţi la apeluri de pe orice alt dispozitiv sau
telefon) pe noul dvs telefon, bifaţi caseta de selectare Activare acces număr unic.
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Să începem
Activarea telefonului

• Dacă aţi adăugat telefonul dvs. mobil ca telefon nou, bifaţi caseta de selectare Activare mutare pe
mobil.
• Dacă doriţi să activaţi caracteristicile Cisco Jabber pe noul telefon, bifaţi caseta de selectare Activare
extindere şi conectare.
Pas 4

Faceţi clic pe Salvare.

Activarea telefonului
Înainte de a utiliza telefonul, trebuie să îl activaţi cu un cod de activare. Administratorul configurează un cod
de activare de 16 cifre. Acest cod de activare este valabil timp de o săptămână.

Notă

Dacă telefonul dvs. nu este activ, veţi vedea mesajul Pregătit pentru activare pe telefon, în Self Care Portal.
Procedură

Pas 1

Din Unified Communications Self Care Portal, selectaţi Telefoane > Telefoanele mele.

Pas 2

Selectaţi telefonul şi faceţi clic pe Vizualizare cod de activare.
Fereastra pop-up Cod de activare afişează codul de activare şi codul de bare.

Pas 3

Utilizaţi una din opţiuni pentru a activa telefonul:
• Introduceţi codul de activare din 16 cifre pe noul telefon.
• Dacă telefonul are o cameră video, o puteţi utiliza pentru a scana codul de bare.

Pas 4

Faceţi clic pe Salvare.

Configurarea serviciilor telefonice
Puteţi să adăugaţi servicii telefonice, cum ar fi director, prognoze meteo sau mesagerie vocală vizuală în Self
Care Portal, dacă telefoanele Cisco IP Phone sau aplicaţiile Jabber le acceptă.
Procedură

Pas 1

Din Unified Communications Self Care Portal, selectaţi Telefoane > Setări telefon > Servicii.

Pas 2

Selectaţi telefonul şi faceţi clic pe Adăugare servicii noi.
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Să începem
Schimbarea parolei pentru portal

Selectaţi serviciile dorite din lista derulantă Servicii, introduceţi numele afişat în câmpul Nume afişat şi
faceţi clic pe Salvare.

Pas 3

Schimbarea parolei pentru portal
Puteţi schimba parola oricând. Vă recomandăm să schimbaţi parola implicită pentru ca procesul de conectare
să rămână în siguranţă.

Notă

Nu puteţi genera o parolă nouă dacă aţi uitat parola implicită. Pentru a genera o parolă nouă, contactaţi
administratorul de reţea.
Procedură

Pas 1

Din Unified Communications Self Care Portal, selectaţi Setări generale > Parolă client/portal.

Pas 2

Introduceţi noua parolă în câmpul Parolă nouă, reintroduceţi-o în câmpul Confirmare parolă nouă, apoi
faceţi clic pe Salvare.

Schimbarea codului PIN pentru serviciile telefonului
Puteţi să utilizaţi un cod PIN pentru serviciile telefonului pentru configurarea telefoanelor noi, activarea
apelurile de conferinţă şi utilizarea conectării mobile. Codul PIN include numere fără spaţii, litere sau
caractere speciale.

Notă

Codul PIN pe care îl introduceţi trebuie să respecte politica de acreditare definită în Unified Communications
Manager. De exemplu, dacă politica de acreditare specifică o lungime minimă a codului PIN de 7 cifre, codul
pe care îl introduceţi trebuie să aibă cel puţin 7 cifre şi nu poate depăşi 128. Pentru informaţii suplimentare,
contactaţi administratorul de sistem.
Procedură

Pas 1

Din Unified Communications Self Care Portal, selectaţi Setări generale > Cod PIN pentru servicii telefon.

Pas 2

Introduceţi codul PIN în câmpul Cod PIN nou telefon, reintroduceţi-l în câmpul Confirmare cod PIN nou
telefon, apoi faceţi clic pe Salvare.
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Să începem
Programarea unei întâlniri utilizând un cod de acces

Programarea unei întâlniri utilizând un cod de acces
Puteţi utiliza Self Care Portal pentru a programa o întâlnire cu colegii dvs. Dacă preferaţi, puteţi utiliza un
cod de acces pentru a controla participanţii la întâlnire. Un cod de acces este un număr unic, între trei şi zece
cifre, fără spaţii, litere sau caractere speciale.
Procedură

Pas 1

Din Unified Communications Self Care Portal, selectaţi Setări generale > Conferinţă.

Pas 2

Introduceţi numărul întâlnirii în câmpul Număr întâlnire.

Pas 3

Introduceţi codul de acces în câmpul Cod acces participanţi, apoi faceţi clic pe Salvare.

Descărcarea pluginurilor necesare
Puteţi descărca pluginurile disponibile dacă doriţi să extindeţi funcţionalitatea telefoanelor Cisco IP Phone
sau a aplicaţiei Jabber.
Procedură

Pas 1

Din Unified Communications Self Care Portal, selectaţi Descărcări.

Pas 2

Selectaţi pluginul pe care doriţi să îl descărcaţi şi faceţi clic pe butonul Descărcare.

Descărcarea manualului de utilizare a telefonului
Puteţi descărca manualul de utilizare a telefonului din Self Care Portal. Dacă observaţi că nu este cea mai
recentă versiune, accesaţi cisco.com pentru a o descărca.
Procedură

Pas 1

Din Unified Communications Self Care Portal, selectaţi Telefoane > Telefoanele mele.

Pas 2

Treceţi peste telefonul suplimentar, faceţi clic pe pictograma

Setări şi selectaţi Descărcare manual.
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Să începem
Deconectarea de la Self Care Portal

Deconectarea de la Self Care Portal
După ce aţi configurat şi aţi particularizat setările, puteţi să vă deconectaţi de la Self Care Portal. Înainte de
a vă deconecta, asiguraţi-vă că aţi salvat setările.
Din Unified Communications Self Care Portal, faceţi clic pe numele afişat şi selectaţi Deconectare. Numele
afişat apare în colţul din dreapta sus al paginii de pornire. Dacă nu aţi configurat numele afişat, va apărea
ID-ul dvs. de utilizator pe ecran.
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Configurarea caracteristicilor telefonului
• Crearea numerelor de apelare rapidă , la pagina 11
• Configurarea notificărilor pentru mesageria vocală, la pagina 12
• Configurarea timpului de conectare pentru Extension Mobility, la pagina 13
• Salvarea apelurilor recente, la pagina 14
• Adăugarea persoanelor la contactele telefonului, la pagina 15
• Redirecţionarea apelurilor telefonului dvs., la pagina 15
• Gestionarea apelurilor de serviciu de pe orice telefon , la pagina 16
• Transferarea apelurilor de serviciu către telefonul dvs. personal, la pagina 17

Crearea numerelor de apelare rapidă
Puteţi crea apelări rapide pentru persoanele pe care le apelaţi frecvent, astfel încât să le puteţi contacta cu o
apăsare de buton. Puteţi configura până la 199 de numere de apelare rapidă. Numerele de apelare rapidă
configurate de la Cisco IP Phone nu apar în Self Care Portal.
Procedură

Pas 1

Din Unified Communications Self Care Portal, selectaţi Telefoane > Setări telefon > Numere de apelare
rapidă.

Pas 2

Selectaţi telefonul şi faceţi clic pe Adăugare apelare rapidă nouă.

Pas 3

Introduceţi detaliile necesare în câmp, cum ar fi număr/URI, etichetă (descriere) şi apelare rapidă, apoi faceţi
clic pe OK.
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Configurarea caracteristicilor telefonului
Configurarea numerelor de apelare rapidă cu pauze

Configurarea numerelor de apelare rapidă cu pauze
Puteţi configura pauze într-o apelare rapidă. Acestea vă permit să efectuaţi apeluri către destinaţii care
necesită coduri FAC sau CMC, pauze de apelare sau cifre suplimentare (cum ar fi extensia unui utilizator,
numărul de acces al unei întâlniri sau parola pentru mesageria vocală, fără intervenţie manuală. Când apăsaţi
pe apelare rapidă telefonul stabileşte un apel şi trimite alte cifre la destinaţie, împreună cu pauzele de apelare.
Pentru a include pauze într-o apelare rapidă, trebuie să specificaţi o virgulă (,) în şirul de apelare rapidă.
Fiecare virgulă indică o pauză de două secunde.
De exemplu – doriţi să configuraţi o apelare rapidă care să includă coduri FAC şi CMC, urmată de mesaje
IVR, unde:
• Numărul apelat este 91886543.
• Codul FAC este 8787.
• Codul CMC este 5656.
• Răspunsul IVR este 987989#. Trebuie să introduceţi acest răspuns în patru secunde după conectarea
apelului.
În acest caz, puteţi configura 91886543,8787,5656,987989# ca apelare rapidă.

Configurarea notificărilor pentru mesageria vocală
Atunci când cineva vă lasă un mesaj, primiţi o notificare. Opţiunile de notificare sunt lumină în aşteptare,
mesaj pe ecran şi ton întrerupt. Puteţi configura aceleaşi notificări sau notificări diferite pentru mesaje.
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Configurarea caracteristicilor telefonului
Configurarea preferinţelor pentru mesageria vocală

Procedură

Pas 1

Din Unified Communications Self Care Portal, selectaţi Telefoane > Setări telefon > Notificare mesagerie
vocală.

Pas 2

Selectaţi numărul de telefon şi bifaţi casetele de selectare a opţiunilor de notificare pentru a le activa.

• Activarea luminii de aşteptare a mesajului – o lumină roşie clipeşte în apropierea butonului pictogramei
mesajului de pe ecranul telefonului atunci când primiţi un mesaj în mesageria vocală.
• Mesaj pe ecranul de afişare – apare o pictogramă de mesagerie vocală pe ecranul telefonului atunci când
primiţi un mesaj în mesageria vocală.
• Redaţi un ton întrerupt atunci când sunteţi într-un apel – auziţi un ton de apel când ridicaţi telefonul sau
când sunteţi la un apel. Tonul de apel indică existenţa unui mesaj în mesageria vocală.
Pas 3

Faceţi clic pe Salvare.

Configurarea preferinţelor pentru mesageria vocală
Puteţi configura preferinţe pentru mesageria vocală, cum ar fi dispozitivul pe care doriţi să configuraţi
mesageria vocală sau limba preferată şi aşa mai departe.
Procedură

Pas 1

Din Unified Communications Self Care Portal, selectaţi Mesagerie vocală

Pas 2

Faceţi clic pe IVR preferinţe apelare mesagerie vocală.
Cisco Web Dialer apelează IVR preferinţe mesagerie vocală, în care puteţi configura preferinţele pentru
căsuţa vocală pentru telefoanele dvs.

Configurarea timpului de conectare pentru Extension Mobility
Cisco Extension Mobility vă permite să utilizaţi diferite telefoane Cisco IP Phone ca telefon propriu şi să
personalizaţi setările şi apelurile rapide, printr-un simplu proces conectare. Puteţi configura o limită de timp
pentru acest proces de conectare.
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Configurarea caracteristicilor telefonului
Salvarea apelurilor recente

Procedură

Pas 1

Din Unified Communications Self Care Portal, selectaţi Setări generale > Extension Mobility.
• Faceţi clic pe butonul radio Utilizare durată maximă de conectare implicită de sistem, dacă doriţi
să utilizaţi limita maximă a duratei de conectare implicită.
• Faceţi clic pe butonul radio Fără durată maximă de conectare, dacă nu doriţi să configuraţi limita
maximă a duratei de conectare.
• Faceţi clic pe butonul radio Deconectare automată, introduceţi orele şi minutele în câmpurile respective,
dacă doriţi să particularizaţi limita duratei de conectare.

Pas 2

Faceţi clic pe Salvare.

Salvarea apelurilor recente
Dacă aţi pierdut vreunul din apelurile primite recent şi doriţi să verificaţi cine v-a sunat, puteţi să accesaţi
istoricul apelurilor şi să le vizualizaţi.

Notă

Implicit, toate apelurile pierdute sunt salvate în istoricul apelurilor. Dacă nu doriţi să salvaţi apelurile pierdute
recente, debifaţi caseta de selectare Jurnal apeluri pierdute.
Procedură

Pas 1

Din Unified Communications Self Care Portal, selectaţi Telefoane > Setări telefon > Jurnal apeluri.

Pas 2

Selectaţi numărul dvs. de telefon şi bifaţi caseta de selectare Jurnal apeluri pierdute.

Pas 3

Faceţi clic pe Salvare.
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Adăugarea persoanelor la contactele telefonului
Puteţi salva numărul de telefon şi adresa de e-mail ale colegului dvs. în lista de contacte. Din telefonul dvs.,
puteţi răsfoi sau căuta numărul colegului şi puteţi efectua direct apeluri fără a fi necesar să tastaţi numărul
de fiecare dată.

Notă

Lista de contacte este unică pentru fiecare telefon. Nu puteţi partaja lista de contacte cu celelalte telefoane.
Procedură

Pas 1

Din Unified Communications Self Care Portal, selectaţi Telefoane > Setări telefon > Contacte telefon.

Pas 2

Faceţi clic pe Creare contact nou.

Pas 3

Introduceţi detaliile câmpului necesar pentru Informaţii de contact şi Metode de contact, apoi faceţi clic
pe Salvare.
Notă

Puteţi să faceţi clic pe pictograma Editare
clic pe pictograma Ştergere

pentru a modifica numele contactului sau să faceţi

pentru a elimina numele contactului din lista telefonului.

Redirecţionarea apelurilor telefonului dvs.
Când sunteţi departe de telefon sau de birou, puteţi redirecţiona apelurile de la telefonul Cisco IP Phone la alt
telefon sau la un cont de mesagerie vocală.
Procedură

Pas 1

Din Unified Communications Self Care Portal, selectaţi Telefoane > Redirecţionare apeluri.

Pas 2

Selectaţi numărul dvs. de telefon şi efectuaţi următoarele:
• Pentru a redirecţiona apelurile către un cont de mesagerie vocală, bifaţi caseta de selectare Redirecţionare
toate apelurile către: şi selectaţi Mesagerie vocală din lista derulantă.
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• Pentru a redirecţiona apelurile către un alt număr de telefon, bifaţi caseta de selectare Redirecţionare
toate apelurile către: selectaţi Adăugare număr nou şi introduceţi numărul de telefon în caseta text.
Pas 3

Pentru a redirecţiona apelurile interne sau externe, faceţi clic pe Reguli de apelare avansată şi selectaţi fie
Mesagerie vocală, fie Adăugare număr nou din lista derulantă, apoi faceţi clic pe Salvare.
Notă

Dacă nu doriţi să redirecţionaţi apelurile, debifaţi caseta de selectare Redirecţionare toate apelurile
către: şi faceţi clic pe Salvare.

Gestionarea apelurilor de serviciu de pe orice telefon
Puteţi răspunde la apelurile de serviciu de pe telefonul mobil personal sau de pe telefonul de la birou. Puteţi
adăuga aceste telefoane ca telefoane suplimentare în Self Care Portal. Dacă cineva apelează telefonul companiei
dvs., vor suna şi telefoanele suplimentare.
De asemenea, puteţi configura şi intervalul de timp în care doriţi ca cineva să vă contacteze pe telefoanele
dvs.
Procedură

Pas 1

Din Unified Communications Self Care Portal, selectaţi Telefoane > Telefoanele mele.

Pas 2

Treceţi peste telefonul suplimentar, faceţi clic pe pictograma

Pas 3

În ecranul Editare telefon suplimentar, bifaţi caseta de selectare Activare accesibilitate printr-un singur
număr, apoi faceţi clic pe Salvare.
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Transferareaapelurilordeserviciucătretelefonuldvs.personal
Puteţi utiliza telefonul mobil pentru a gestiona apelurile care sunt asociate cu numărul telefonului de birou.
Aceste telefoane mobile sunt adăugate ca telefoane suplimentare în Self Care Portal. Acest lucru vă permite
să participaţi la apelurile de serviciu atunci când sunteţi departe de birou.
Procedură

Pas 1

Din Unified Communications Self Care Portal, selectaţi Telefoane > Telefoanele mele.

Pas 2

Treceţi peste telefonul suplimentar, faceţi clic pe pictograma

Pas 3

În caseta de dialog Editare telefon suplimentar, bifaţi caseta de selectare Activare mutare la mobil, apoi
faceţi clic pe Salvare.

Setări şi selectaţi Editare.
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4

Mesaj instantaneu şi Stare prezenţă
• Cum anunţaţi alte persoane că sunteţi ocupat, la pagina 19
• Partajarea stării dvs. de activitate, la pagina 19

Cum anunţaţi alte persoane că sunteţi ocupat
Atunci când sunteţi ocupat şi nu doriţi să primiţi niciun apel, setaţi starea dvs. la Nu deranjaţi. Telefonul dvs.
nu sună atunci când alte persoane încearcă să vă apeleze numărul.

Notă

Puteţi seta starea Nu deranjaţi numai pe telefoanele furnizate de companie.
Procedură

Pas 1

Din Unified Communications Self Care Portal, selectaţi IM şi disponibilitate > Nu deranjaţi.

Pas 2

Bifaţi caseta de selectare Pornire şi faceţi clic pe Salvare.

Partajarea stării dvs. de activitate
Puteţi porni Mesaj instantaneu şi Stare de prezenţă, astfel încât colegii de serviciu să vă cunoască starea de
activitate. De exemplu, dacă sunteţi în deplasare, online, offline sau într-o întâlnire, starea va apărea în
consecinţă.
Procedură

Pas 1

Din Unified Communications Self Care Portal, selectaţi IM şi disponibilitate > Politică stare.

Pas 2

Faceţi clic pe caseta de selectare Se actualizează automat starea atunci când există o întâlnire în calendarul
meu, faceţi clic pe Politică stare şi pe Salvare.
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