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K A P I T E L 1
Om självhjälpsportalen för Cisco Unified
Communications

• Översikt över självhjälpsportalen, på sidan 1
• Lär känna gränssnittet för självhjälpsportalen, på sidan 1
• Företagstelefoner och extratelefoner , på sidan 2
• Knappar och ikoner i självhjälpsportalen, på sidan 3

Översikt över självhjälpsportalen
Det här dokumentet beskriver hur man använder Unified Communications självhjälpsportal för att anpassa
och konfigurera din telefons funktioner och inställningar. Du kan använda självhjälpsportalen för att hantera
telefoninställningar, som snabbvalsnummer, samtalsinställningar, röstmeddelanden, samtalshistorik,
vidarebefordra samtal och telefonkontakter.

Nätverksadministratören styr åtkomsten till självhjälpsportalen och ger dig dina inloggningsuppgifter. Du kan
bara konfigurera funktioner som stöds på telefonen eller som administratören har gjort tillgängliga för dig.
Om din telefon till exempel inte har stöd för Stör ej, kan du inte hitta den funktionen i självhjälpsportalen.

Lär känna gränssnittet för självhjälpsportalen
Självhjälpsportalen är ett webbaserat grafiskt användargränssnitt (GUI). Den har en startsida med fem flikar
– telefoner, röstmeddelanden, snabbmeddelanden och tillgänglighet, allmänna inställningar samt hämtningsbara
filer. Du kan använda flikarna för att konfigurera och anpassa telefonens funktioner.

Följande bild visar startsidan för självhjälpsportalen.
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Figur 1. Gränssnittet i självhjälpsportalen

Följande tabell innehåller funktioner i respektive flik:

FunktionFlikar

Ange snabbvalsnummer, samtalsinställningar, samtalshistorik och inställningar för
vidarebefordra samtal.

Telefoner

Konfigurera inställningar för din röstbrevlåda.Röstbrevlåda

Ställ in snabbmeddelanden och tillgänglighetsstatus.IM och
tillgänglighet

Ange eller ändra lösenord, PIN-kod, åtkomstkod för konferenser och visningsnamn.Allmänna
inställningar

Hämta plugin-program för dina telefoner.Hämtningsbara
filer

Företagstelefoner och extratelefoner
Det finns två typer av telefoner som du kan lägga till i självhjälpsportalen. Dessa är följande:
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• Företagstelefoner –Cisco IP Phones som tillhandahålls av företaget. Du kan konfigurera funktioner för
att utnyttja dem bättre.

• Extratelefoner – Din privata telefon eller mobiltelefoner. Du kan lägga till dessa telefoner i
självhjälpsportalen och använda den för att hantera dina arbetssamtal. Det går inte att konfigurera
funktioner på dem.

För att visa dessa telefoner i självhjälpsportalen ska du gå till Unified Communications självhjälpsportal
>Mina telefoner.

Knappar och ikoner i självhjälpsportalen
Självhjälpsportalen har knappar och ikoner för att lägga till, ändra eller rader inställningar i din telefon.

BeskrivningNamnSymbol

Lägga till ett nytt objekt, som en ny telefon, ny tjänst eller ett nytt
snabbvalsnummer.

L. t. ny

Radera en inställning eller funktion.Ta bort

Redigera en befintlig inställning.Redigera inställning

Dela en uppdaterad inställning till dina andra telefoner.Länkad

Sluta dela en uppdaterad inställning till dina andra telefoner.Inte länkad

Redigera en telefoninställning, uppdatera namn och beskrivning för
din extratelefon och hämta en telefonmanual.

Inställningar
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K A P I T E L 2
Kom i gång

• Öppna självhjälpsportalen, på sidan 5
• Ange önskat språk , på sidan 6
• Ändra telefonens visningsnamn , på sidan 6
• Lägga till dina extratelefoner till självhjälpsportalen, på sidan 6
• Aktivera din telefon, på sidan 7
• Konfigurera telefontjänster , på sidan 7
• Ändra lösenord till självhjälpsportalen, på sidan 8
• Ändra PIN-kod för dina telefontjänster , på sidan 8
• Schemalägga möte med en åtkomstkod, på sidan 8
• Hämta plugin-program som behövs, på sidan 9
• Hämta användarmanual för din telefon, på sidan 9
• Logga ut från självhjälpsportalen, på sidan 9

Öppna självhjälpsportalen
Öppna självhjälpsportalen för att konfigurera och anpassa inställningarna för din telefon. Ange URL och
logga in till programmet med ditt användarnamn och lösenord.

Innan du börjar

Kontrollera att nätverksadministratören har lagt till ditt användarnamn i Unified Communications
slutanvändargrupp och gett dig följande information:

• URL för åtkomst till programmet

• Användar-ID och standardlösenord för att få tillgång till programmet

Arbetsordning

Steg 1 Ange följande URL i din webbläsare:
https://<server_name:portnumber>/ucmuser/, där <server_name> är värdservern där webbprogrammet
är installerat och finns installerad och port number är portnumret hos värden.
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Steg 2 Ange ditt användarnamn och lösenord i fälten och klicka sedan på Logga in.

Ange önskat språk
Som standard visar Cisco IP Phone och Jabber-programmen innehållet på engelska. Om du hellre använder
något annat språk än engelska kan du ställa in det som visningsspråk.

Arbetsordning

Steg 1 I Unified Communications självhjälpsportal väljer du Allmänna inställningar > Språk.
Steg 2 Från listrutan Visningsspråk väljer du önskat språk och klickar på Spara.

Ändra telefonens visningsnamn
Du kan ändra beskrivningen för var och en av dinaCisco IP Phones. Det gör det enklare om du har flera
telefoner.

Arbetsordning

Steg 1 I Unified Communications självhjälpsportal väljer du Telefoner >Mina telefoner.

Steg 2 Peka på telefonens namn, klicka på ikonen Inställningar och välj Redigera.
Steg 3 Ange namn på din telefon i fältet Beskrivning och klicka sedan på Spara.

Lägga till dina extratelefoner till självhjälpsportalen
Du kan lägga till dina extratelefoner, som mobiltelefon eller hemtelefon, i självhjälpsportalen. Med de
telefonerna kan du hantera dina arbetssamtal när du inte år på din arbetsplats eller ditt kontor.

Arbetsordning

Steg 1 I Unified Communications självhjälpsportal väljer du Telefoner >Mina telefoner.

Steg 2 Klicka på ikonen Lägg till ny .
Steg 3 Ange telefonnummer och beskrivning i sina respektive fält.

• Om du vill aktivera unikt nåbart nummer (svara på dina samtal på någon annan enhet eller telefon)
markerar du kryssrutan Aktivera unikt nåbart nummer.
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• Om du har lagt till din mobiltelefon som ny telefon markerar du kryssrutan Aktivera flytt till mobil.

• Om du vill att telefonen ska aktiveras för Cisco Jabber-funktioner markerar du kryssrutan Aktivera
utöka och anslut.

Steg 4 Klicka på Spara.

Aktivera din telefon
Dumåste aktivera din telefonmed en aktiveringskod innan du kan använda den. Din administratör konfigurerar
en 16-siffrig aktiveringskod. Aktiveringskoden är giltig i en vecka.

Om din telefon inte är aktiv visas meddelandet Klar att aktivera för telefonen i självhjälpsportalen.OBS!

Arbetsordning

Steg 1 I Unified Communications självhjälpsportal väljer du Telefoner >Mina telefoner.
Steg 2 Välj din telefon och klicka på Visa aktiveringskod.

Popup-fönstret för aktiveringskod visar aktiveringskoden och streckkoden.
Steg 3 Använd något av alternativen för att aktivera din telefon:

• Ange den 16-siffriga aktiveringskoden på din nya telefon.

• Om din telefon har en videokamera kan du använda kameran för att skanna streckkoden.

Steg 4 Klicka på Spara.

Konfigurera telefontjänster
Du kan lägga till telefontjänster som katalog, väderprognoser eller visuella röstmeddelanden i självhjälpsportalen
om dinaCisco IP Phones eller Jabber-program har stöd för dem.

Arbetsordning

Steg 1 I Unified Communications självhjälpsportal väljer du Telefoner > Telefoninställningar > Tjänster.
Steg 2 Välj din telefon och klicka på Lägg till nya tjänster.
Steg 3 Välj önskade tjänster från listrutan Tjänster, ange visningsnamn i fältetVisningsnamn och klicka på Spara.
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Ändra lösenord till självhjälpsportalen
Du kan när som helst ändra ditt lösenord. Vi rekommenderar att du ändrar standardlösenordet så att din
inloggning är säker.

Du kan inte generera ett nytt lösenord om du har glömt det. För att generera ett nytt lösenord ska du kontakta
din nätverksadministratör.

OBS!

Arbetsordning

Steg 1 IUnifiedCommunications självhjälpsportal väljer duAllmänna inställningar>Lösenord för klient/portal.
Steg 2 Ange det nya lösenordet i fältetNytt lösenord och ange det på nytt i fältet Bekräfta nytt lösenord och klicka

sedan på Spara.

Ändra PIN-kod för dina telefontjänster
Du kan använda en PIN-kod för telefontjänster för att konfigurera nya telefoner, aktivera konferenssamtal
och använda mobilanslutning. PIN-koden innehåller siffror utan mellanrum, bokstäver eller specialtecken.

PIN-koden som du anger måste uppfylla behörighetspolicyn som definieras i Unified Communications
Manager. Om behörighetspolicyn exempelvis anger minsta antal tecken i PIN-koden som sju ska den PIN-kod
du anger vara minst sju siffror lång och får inte överstiga 128 siffror. Kontakta systemadministratören om du
behöver mer information.

OBS!

Arbetsordning

Steg 1 I Unified Communications självhjälpsportal väljer du Allmänna inställningar > PIN-kod för
telefontjänster.

Steg 2 Ange den nya PIN-koden i fältet Ny telefon-PIN och ange den på nytt i fältet Bekräfta ny telefon-PIN och
klicka sedan på Spara.

Schemalägga möte med en åtkomstkod
Du kan använda självhjälpsportalen för att schemalägga ett möte med dina kollegor. Om du vill kan du använda
en åtkomstkod för att bestämma vilka som närvarar på ditt möte. En åtkomstkod är ett unikt nummer, mellan
tre till tio siffror långt, utan mellanrum, bokstäver eller specialtecken.
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Arbetsordning

Steg 1 I Unified Communications självhjälpsportal väljer du Allmänna inställningar > Konferens.
Steg 2 Ange mötets nummer i fältetMötesnummer.
Steg 3 Ange åtkomstkoden i fältet Deltagares åtkomstkod och klicka sedan på Spara.

Hämta plugin-program som behövs
Du kan hämta tillgängliga plugin-program om du vill utöka funktionaliteten för dinaCisco IP Phones eller
Jabber-program.

Arbetsordning

Steg 1 I Unified Communications självhjälpsportal väljer du Hämtningsbara filer.
Steg 2 Välj det plugin-program du vill hämta och klicka på knappen Hämta.

Hämta användarmanual för din telefon
Du kan hämta telefonens användarmanual i självhjälpsportalen. Om du märker att det inte är den senaste
versionen ska du gå till cisco.com och hämta den senaste versionen.

Arbetsordning

Steg 1 I Unified Communications självhjälpsportal väljer du Telefoner >Mina telefoner.

Steg 2 Peka på telefonens namn, klicka på ikonen Inställningar och välj Hämta manual.

Logga ut från självhjälpsportalen
När du har konfigurerat och anpassat dina inställningar kan du logga ut från självhjälpsportalen. Innan du
loggar ut ska du kontrollera att du har sparat dina inställningar.

I Unified Communications självhjälpsportal klickar du på ditt visningsnamn och väljer Logga ut. Ditt
visningsnamn visas längst upp till höger på startsidan. Om du inte har konfigurerat ditt visningsnamn visas
ditt användar-ID på skärmen.
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K A P I T E L 3
Telefonfunktionskonfiguration

• Skapa snabbvalsnummer , på sidan 11
• Konfigurera aviseringar för dina röstmeddelanden, på sidan 12
• Ange inloggningstid för Extension Mobility, på sidan 13
• Spara dina senaste samtal, på sidan 14
• Lägga till personer till telefonkontakter, på sidan 15
• Vidarekoppla dina telefonsamtal, på sidan 15
• Hantera arbetssamtal på valfri telefon , på sidan 16
• Överför dina arbetssamtal till din privata telefon, på sidan 17

Skapa snabbvalsnummer
Du kan skapa snabbval för de personer som du ofta ringer så att du enkelt kommer åt dem, genom att bara
trycka på en knapp. Du kan ställa in upp till 199 snabbvalsnummer. Snabbvalsknapparna som konfigureras
från en Cisco IP Phone visas inte i självhjälpsportalen.

Arbetsordning

Steg 1 I Unified Communications självhjälpsportal väljer du Telefoner > Telefoninställningar >
Snabbvalsnummer.

Steg 2 Välj din telefon och klicka på Lägg till nytt snabbval.
Steg 3 Ange de obligatoriska uppgifterna i fälten, som nummer/URI, etikett (beskrivning) och snabbval, och klicka

sedan på OK.
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Ställa in snabbvalsnummer med pauser
Du kan ställa in pauser i snabbval. Det gör att du kan ringa dina snabbvalsnummer för att nå mottagare som
kräver en obligatorisk behörighetskod (FAC), en ärendekod (CMC), ringpaus eller ytterligare siffror (exempelvis
en användaranslutning, ett åtkomstnummer för möte eller ett lösenord för röstbrevlåda) utan att behöva göra
något manuellt. När du trycker på snabbvalet upprättar telefonen ett samtal och skickar övriga siffror till
destinationen tillsammans med ringpauserna.

För att inkludera pauser i ett snabbval ska du ange ett kommatecken (,) i snabbvalsnumret. Varje kommatecken
(,) motsvarar en paus på två sekunder.

Om du exempelvis vill ställa in ett snabbval med koder som obligatorisk behörighetskod (FAC) och ärendekod
(CMC) som följs av IVR-uppmaningar där:

• Det uppringda numret är 91886543.

• FAC-koden är 8787.

• CMC-koden är 5656.

• IVR-svaret är 987989#. Du måste ange detta svar fyra sekunder efter samtalet har kopplats.

I detta fall kan du ange 91886543,8787,5656,987989# som snabbval.

Konfigurera aviseringar för dina röstmeddelanden
Du får en avisering när någon lämnar ett meddelande på din telefon. Aviseringsalternativen är väntarlampa,
skärmprompt och kopplingston. Du kan ange samma eller olika aviseringsalternativ för dina meddelanden.
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Arbetsordning

Steg 1 I Unified Communications självhjälpsportal väljer du Telefoner > Telefoninställningar > Inställningar
för avisering om röstmeddelande.

Steg 2 Välj ditt telefonnummer och markera kryssrutorna för de aviseringsalternativ som du vill aktivera.

• Aktivera meddelande väntarlampa – en röd lampa blinkar vid knappen för meddelande på telefonskärmen
när du får ett röstmeddelande.

• Skärmprompt – en röstbrevlåda visas på telefonskärmen när du får ett röstmeddelande.

• Spela upp kopplingston när du sitter i ett samtal – en kopplingston hörs när du lyfter telefonen eller när
du är i ett samtal. Kopplingstonen indikerar att det finns ett röstmeddelande.

Steg 3 Klicka på Spara.

Konfigurera inställningar för röstmeddelanden
Du kan göra inställningar för din röstbrevlåda, som vilken enhet du vill använda för röstbrevlådan eller önskat
språk och så vidare.

Arbetsordning

Steg 1 I Unified Communications självhjälpsportal väljer du Röstbrevlåda.
Steg 2 Klicka på Röstmeddelandeinställningar IVR.

Ciscos webbknappsats ringer upp IVR för röstmeddelandenas inställningar där du kan konfigurera dina
röstmeddelandens inställningar för dina telefoner.

Ange inloggningstid för Extension Mobility
Med Cisco Extension Mobility kan du använda olikaCisco IP Phones som din egen telefon och anpassa dina
inställningar och snabbval med en enkel inloggningsprocess. Du kan ställa in tidsgräns för inloggningsprocessen.
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Arbetsordning

Steg 1 I Unified Communications självhjälpsportal väljer du Allmänna inställningar > Extension Mobility.

• Klicka på Använd systemstandard för maximal inloggningstid om du vill behålla den förvalda
maximala inloggningstiden.

• Klicka på Ingen längsta inloggningstid du inte vill ange maximal inloggningstid.
• Klicka på Logga ut automatiskt, ange timmar och minuter i respektive fält för att anpassa tidsgränsen
för inloggning.

Steg 2 Klicka på Spara.

Spara dina senaste samtal
Om du har missat några av dina senaste inkommande samtal och vill kontrollera vem som har ringt, kan du
gå till samtalshistoriken och visa dem.

Som standard sparas alla missade samtal i samtalshistoriken. Om du inte vill spara de senaste missade samtalen
avmarkerar du kryssrutan Logga missade samtal.

OBS!

Arbetsordning

Steg 1 IUnified Communications självhjälpsportal väljer duTelefoner >Telefoninställningar > Samtalshistorik.
Steg 2 Välj ditt telefonnummer och markera kryssrutan Logga missade samtal.

Steg 3 Klicka på Spara.
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Lägga till personer till telefonkontakter
Du kan spara en kollegas telefonnummer och e-postadress i din kontaktlista. Från din telefon kan du bläddra
till eller söka efter kollegans nummer och ringa samtal direkt utan att behöva ange numret varenda gång.

Kontaktlistan är unik för varje telefon. Du kan inte dela kontaktlistan med dina andra telefoner.OBS!

Arbetsordning

Steg 1 IUnifiedCommunications självhjälpsportal väljer duTelefoner>Telefoninställningar>Telefonkontakter.
Steg 2 Klicka på Skapa ny kontakt.
Steg 3 Ange informationen i de obligatoriska fälten Kontaktinformation och Kontaktmetoder och klicka sedan

på Spara.

Du kan klicka på ikonen Redigera om du vill ändra kontaktnamnet eller klicka på ikonen Radera
om du vill ta bort kontaktnamnet från din telefon lista.

OBS!

Vidarekoppla dina telefonsamtal
När du är borta från din telefon eller ditt skrivbord kan du vidarekoppla samtal från Cisco IP Phone till en
annan telefon eller till ett röstbrevlådekonto.

Arbetsordning

Steg 1 I Unified Communications självhjälpsportal väljer du Telefoner > Vidarekoppling.
Steg 2 Välj ditt telefonnummer och gör följande:

• Om du vill vidarekoppla samtal till ett röstbrevlådekonto markerar du kryssrutan Vidarekoppla alla
samtal till: och väljer Röstmeddelande i listrutan.
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• Om du vill vidarekoppla samtal till ett annat telefonnummer markerar du kryssrutan Vidarekoppla alla
samtal till: och klickar på Lägg till ett nummer i listrutan och anger telefonnumret i textrutan.

Steg 3 Om du vill vidarekoppla dina interna eller externa samtal klickar du påAvancerade samtalsregler och väljer
antingen Röstmeddelande eller Lägg till ett nummer i listrutan. Klicka sedan på Spara.

Om du inte vill vidarekoppla dina samtal avmarkerar du kryssrutan Vidarekoppla alla samtal till:
och klickar på Spara.

OBS!

Hantera arbetssamtal på valfri telefon
Du kan svara dina arbetssamtal på din privata mobiltelefon eller hemtelefon. Du kan lägga till dessa telefoner
som extratelefoner i självhjälpsportalen. Om någon ringer företagstelefonen ringer även dina extratelefoner.

Du kan också ange ett tidsintervall när du vill att någon ska kontakta dig på dina telefoner.

Arbetsordning

Steg 1 I Unified Communications självhjälpsportal väljer du Telefoner >Mina telefoner.

Steg 2 Peka på extratelefonen, klicka på ikonen Inställningar och välj Redigera.
Steg 3 På skärmen Redigera extratelefon markerar du kryssrutan Aktivera unikt nåbart nummer och klickar

sedan på Spara.
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Överför dina arbetssamtal till din privata telefon
Du kan använda mobiltelefonen för att hantera samtal som är kopplade till skrivbordstelefonens nummer.
Dessa mobiltelefoner läggs till som extratelefoner i självhjälpsportalen. Det gör att du kan hantera dina
arbetssamtal även när du inte befinner dig på din plats.

Arbetsordning

Steg 1 I Unified Communications självhjälpsportal väljer du Telefoner >Mina telefoner.

Steg 2 Peka på extratelefonen, klicka på ikonen Inställningar och välj Redigera.
Steg 3 I dialogrutan Redigera extratelefon markerar du kryssrutan Aktivera flytta till mobil och klickar sedan på

Spara.
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K A P I T E L 4
Snabbmeddelande och närvarostatus

• Låt andra veta att du är upptagen, på sidan 19
• Dela din arbetsstatus, på sidan 19

Låt andra veta att du är upptagen
När du är upptagen med arbete och inte vill ta emot några samtal kan du ställa in din status på Stör ej. Din
telefon ringer inte när andra försöker ringa ditt nummer.

Du kan inte ange status Stör ej på företagstelefoner.OBS!

Arbetsordning

Steg 1 I Unified Communications självhjälpsportal väljer du IM och tillgänglighet > Stör ej.
Steg 2 Markera kryssrutan Slå på och klicka på Spara.

Dela din arbetsstatus
Du kan slå på ditt snabbmeddelande och närvarostatus så att dina kollegor känner till din arbetsstatus. Om du
exempelvis är borta, online, offline eller i möte visas status för detta.

Arbetsordning

Steg 1 I Unified Communications självhjälpsportal väljer du IM och tillgänglighet > Statuspolicy.
Steg 2 Markera kryssrutan Uppdatera automatiskt när det finns ett möte i min kalender, klicka på IM och

tillgänglighet och klickar på Spara.
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