
„Cisco Unified Communications“ savitarnos portalo naudotojo vadovas,
12.5(1) leidimas
Pirmą kartą publikuota 2019-02-15

Americas Headquarters
Cisco Systems, Inc.
170 West Tasman Drive
San Jose, CA 95134-1706
USA
http://www.cisco.com
Tel: 408 526-4000

800 553-NETS (6387)
Fax: 408 527-0883



THE SPECIFICATIONS AND INFORMATION REGARDING THE PRODUCTS IN THIS MANUAL ARE SUBJECT TO CHANGE WITHOUT NOTICE. ALL STATEMENTS,
INFORMATION, AND RECOMMENDATIONS IN THIS MANUAL ARE BELIEVED TO BE ACCURATE BUT ARE PRESENTED WITHOUT WARRANTY OF ANY KIND,
EXPRESS OR IMPLIED. USERS MUST TAKE FULL RESPONSIBILITY FOR THEIR APPLICATION OF ANY PRODUCTS.

THE SOFTWARE LICENSE AND LIMITED WARRANTY FOR THE ACCOMPANYING PRODUCT ARE SET FORTH IN THE INFORMATION PACKET THAT SHIPPED WITH
THE PRODUCT AND ARE INCORPORATED HEREIN BY THIS REFERENCE. IF YOU ARE UNABLE TO LOCATE THE SOFTWARE LICENSE OR LIMITED WARRANTY,
CONTACT YOUR CISCO REPRESENTATIVE FOR A COPY.

The Cisco implementation of TCP header compression is an adaptation of a program developed by the University of California, Berkeley (UCB) as part of UCB's public domain version of
the UNIX operating system. All rights reserved. Copyright © 1981, Regents of the University of California.

NOTWITHSTANDING ANY OTHER WARRANTY HEREIN, ALL DOCUMENT FILES AND SOFTWARE OF THESE SUPPLIERS ARE PROVIDED “AS IS" WITH ALL FAULTS.
CISCO AND THE ABOVE-NAMED SUPPLIERS DISCLAIM ALL WARRANTIES, EXPRESSED OR IMPLIED, INCLUDING, WITHOUT LIMITATION, THOSE OF
MERCHANTABILITY, FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE AND NONINFRINGEMENT OR ARISING FROM A COURSE OF DEALING, USAGE, OR TRADE PRACTICE.

IN NO EVENT SHALL CISCO OR ITS SUPPLIERS BE LIABLE FOR ANY INDIRECT, SPECIAL, CONSEQUENTIAL, OR INCIDENTAL DAMAGES, INCLUDING, WITHOUT
LIMITATION, LOST PROFITS OR LOSS OR DAMAGE TO DATA ARISING OUT OF THE USE OR INABILITY TO USE THIS MANUAL, EVEN IF CISCO OR ITS SUPPLIERS
HAVE BEEN ADVISED OF THE POSSIBILITY OF SUCH DAMAGES.

Any Internet Protocol (IP) addresses and phone numbers used in this document are not intended to be actual addresses and phone numbers. Any examples, command display output, network
topology diagrams, and other figures included in the document are shown for illustrative purposes only. Any use of actual IP addresses or phone numbers in illustrative content is unintentional
and coincidental.

All printed copies and duplicate soft copies of this document are considered uncontrolled. See the current online version for the latest version.

Cisco has more than 200 offices worldwide. Addresses and phone numbers are listed on the Cisco website at www.cisco.com/go/offices.

Cisco and the Cisco logo are trademarks or registered trademarks of Cisco and/or its affiliates in the U.S. and other countries. To view a list of Cisco trademarks, go to this URL: www.cisco.com
go trademarks. Third-party trademarks mentioned are the property of their respective owners. The use of the word partner does not imply a partnership relationship between Cisco and any
other company. (1721R)

© 2019 Cisco Systems, Inc. Visos teisės saugomos.

www.cisco.com/go/trademarks
www.cisco.com/go/trademarks


T U R I N Y S

„Unified Communications“ savitarnos portalas 1S K Y R I U S 1

„Unified Communications“ savitarnos portalo nuostatos 1

Grafinė naudotojo sąsaja 2

Bendrosios funkcijos ir piktogramos 2

Telefonai 3

Mano telefonai 3

Įmonės telefono taisymas 4

Telefono aktyvinimas 4

Telefono vadovo atsisiuntimas 4

Papildomo telefono nustatymas 5

Pasiekiamumo vienu numeriu funkcijos papildomame telefone įjungimas 5

Pasiekiamo vienu numeriu funkcijos skambėjimo tvarkaraščio nustatymas 6

Papildomo telefono nustatymas mobiliesiems skambučiams 6

Telefono nuostatos 7

Telefono nuostatų susiejimas ir atsiejimas 7

Sparčiojo rinkimo numerių nustatymas 8

Telefono paslaugų nustatymas 9

Balso pašto pranešimų nustatymas 10

Skambučių istorijos nustatymas 10

Telefono kontaktų nustatymas 11

Skambučių peradresavimo parinktys 11

Visų skambučių peradresavimo nustatymas 11

Papildomų skambučio peradresavimo parinkčių nustatymas 12

Papildomos nuostatos 12

Balso pašto parinkčių nustatymas 12

Būsenos „Netrukdyti“ įjungimas 12

„Cisco Unified Communications“ savitarnos portalo naudotojo vadovas, 12.5(1) leidimas
iii



Jūsų telefonų IM ir „Presence“ būsenos įjungimas 13

Konferencijos planavimas 13

Telefono kalbos nustatymas 13

Kliento slaptažodžio nustatymas 13

Telefono paslaugų PIN kodo nustatymas 14

„Conference Now“ prieigos kodo nustatymas 14

Nustatykite didžiausią „Extension Mobility“ prisijungimo laiką 15

Papildinių atsisiuntimas 15

Rodomojo vardo peržiūra ir keitimas 15

„Cisco Unified Communications“ savitarnos portalo naudotojo vadovas, 12.5(1) leidimas
iv

Turinys



S K Y R I U S 1
„Unified Communications“ savitarnos portalas

Šiame dokumente aprašyta, kaip naudoti „Unified Communications“ savitarnos portalą „Cisco Unified IP
Phones“ ir „Jabber“ programų naudotojo nuostatoms konfigūruoti. Naudodami „Unified Communications“
savitarnos portalą, galite konfigūruoti nuostatas, pvz., sparčiojo rinkimo numerius, kontaktų sąrašus, telefono
paslaugas ir balso pašto pranešimus.

Šiame dokumente yra toliau nurodyti skyriai.

• „Unified Communications“ savitarnos portalo nuostatos, p. 1
• Telefonai, p. 3
• Papildomos nuostatos, p. 12

„Unified Communications“ savitarnos portalo nuostatos
Šiame naudotojo vadove aprašytos visos galimos „Unified Communications“ savitarnos portalo nuostatos.
Laikoma, kad jūsų telefonas palaiko visas galimas nuostatas, o jūsų tinklo administratorius „Unified
Communications“ savitarnos portalą yra sukonfigūravęs taip, kad būtų matomos visos naudotojo nuostatos.

Atminkite, kad kai kurios nuostatos, pateiktos šiame vadove, gali nebūti matomos, kai nustatote savo telefoną
„Unified Communications“ savitarnos portale, dėl toliau nurodytų priežasčių.

• Dėl telefono galimybių – jei tam tikra funkcija negalima jūsų telefono modelyje, kai savo telefoną
konfigūruojate „Unified Communications“ savitarnos portale, ta funkcija nerodoma. Pvz., jei jūsų telefonas
nepalaiko funkcijos „Netrukdyti“, ši funkcija nerodoma kaip galima nuostata.

• Dėl įmonės parametrų – jūsų tinklo administratorius „Cisco Unified Communications Manager“ gali
nustatyti tokius įmonės parametrus, kuriais apribojamos nuostatos, kurias naudotojas gali konfigūruoti
„Unified Communications“ savitarnos portale. Pvz., tinklo administratorius gali sukonfigūruoti „Unified
Communications“ savitarnos portalą taip, kad jame nebūtų jokių skambučių peradresavimo parinkčių.
Esant tokiai konfigūracijai, „Unified Communications“ savitarnos portalas nerodys skambučių
peradresavimo parinkčių.

Jei funkcijos, esančios šiame vadove, nėra, kai konfigūruojate savo naudotojo nuostatas „Unified
Communications“ savitarnos portale, patikrinkite telefono dokumentus ir įsitikinkite, kad ta funkcija galima
jūsų telefone. Jei ta funkcija jūsų telefone galima, kreipkitės į savo tinklo administratorių ir išsiaiškinkite,
ar „Unified Communications Manager“ nustatyti įmonės parametrai leidžia galutiniams naudotojams
konfigūruoti tą funkciją.
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Grafinė naudotojo sąsaja
„Unified Communications“ savitarnos portale naudojama žiniatinklio grafinė sąsaja, kurioje yra trys pagrindinės
kortelės. Kiekvienoje kortelėje yra nuoroda į skirtingas parinktis, kurias naudotojas gali konfigūruoti. Yra
šios kortelės:

• Telefonai – šioje kortelėje esančios nuostatos leidžia jums peržiūrėti ir konfigūruoti savo telefono
nuostatas, pvz., sparčiojo rinkimo numerius, skambėjimo nuostatas, skambučių istoriją ir skambučių
peradresavimo nuostatas.

• Balso paštas – šioje kortelėje esančios nuostatos leidžia jums nustatyti balso pašto parinktis.

• IM ir pasiekiamumas – šioje kortelėje esančios nuostatos leidžia jums nustatyti funkcijų „Netrukdyti“
bei IM ir „Presence“ būseną.

• Konferencija – šioje kortelėje esančios nuostatos leidžia jums nustatyti konferencijos parinktis.

• Bendrosios nuostatos – šioje kortelėje esančios nuostatos laidžia jums konfigūruoti tokias nuostatas,
kaip naudotojo lokalės ir slaptažodžiai.

• Siuntos – šioje kortelėje esančios nuostatos leidžia jums į savo telefonus atsisiųsti papildinius ir programas.

Toliau iliustracijoje pavaizduotas pagrindinis ekranas.
Piešinys 1: Naudotojo sąsaja

Bendrosios funkcijos ir piktogramos
„Unified Communications“ savitarnos portale naudojamos šios piktogramos, kurios naudojamos bendrosioms
funkcijoms atlikti.
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AprašasPiktograma

Įtraukti naują – spustelėkite šią piktogramą, jei norite įtraukti naują elementą,
pvz., naują telefoną, naują paslaugą ar naują sparčiojo rinkimo numerį.

Šalinti – spustelėkite šią piktogramą, jei norite pašalinti nuostatą.

Taisyti nuostatas – spustelėkite šią piktogramą, jei norite taisyti esamą nuostatą.

Susieta – jei rodoma piktograma „Susieta“, šio telefono nuostatos, susijusios su
šia konkrečia telefono nuostata, yra susietos. Jei atnaujinate vieną iš savo
telefonų, „Unified Communications“ savitarnos portalas tuos pačius atnaujinimus
pritaikys ir kituose jūsų telefonuose. Spustelėkite šią piktogramą, jei norite
pakeisti būseną į „Nesusieta“, kad kiekviename telefone galėtumėte naudoti
unikalias nuostatas.

Nesusieta – jei rodoma piktograma „Nesusieta“, kiekvienas jūsų telefonas gali
turėti unikalias šios konkrečios telefono nuostatos nuostatas. Spustelėkite šią
piktogramą, jei norite pakeisti būseną į „Susieta“, kad jūsų telefonai turėtų
vienodas šios konkrečios telefono nuostatos nuostatas.

Telefonai
Kortelėje „Telefonai“ esančios nuostatos leidžia peržiūrėti ir konfigūruoti kiekvieno jūsų „Cisco Unified IP
Phones“ ir „Jabber“ įrenginio nuostatas. Kortelė „Telefonai“ padalyta į tris pagrindines dalis:

• Mano telefonai – skyriuje „Mano telefonai“ galite peržiūrėti visų savo telefonų suvestinę ir įtraukti naują
telefoną.

• Telefono nuostatos – skyriuje „Telefono nuostatos“ galite konfigūruoti telefono nuostatas, pvz., sparčiojo
rinkimo numerius, skambėjimo nuostatas ir balso pašto pranešimus.

• Skambučių peradresavimas – skyriuje „Skambučių peradresavimas“ galite konfigūruoti savo telefonų
skambučių peradresavimo parinktis.

Mano telefonai
Lange „Mano telefonai“ rodoma jūsų įmonės telefonų suvestinė ir papildomi telefonai, kuriais jus galima
pasiekti, kai nesate darbo vietoje. Langas „Mano telefonai“ padalytas į dvi pagrindines dalis:

Mano telefonai

Skyriuje „Mano telefonai“ rodomi telefonai, kuriuos jums suteikė jūsų įmonė. Lange „Mano telefonai“
galite taisyti savo įmonės telefonų ir linijų aprašymus. Nuostatos, kurias nustatote skyriuje „Telefono
nuostatos“, taikomos tik įmonės telefonams.

Mano papildomi telefonai

Papildomi telefonai yra telefonai, kurių jums nesuteikė įmonė, tačiau jūs galite įtraukti juos į numerių,
kuriais jus galima pasiekti, kai nesate darbo vietoje, sąrašą. Savo papildomuose telefonuose galite įjungti
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pasiekiamumą vienu numeriu, pasiekiamumą mobilumo daugiafunkciu mygtuku ar išplėtimo ir
prisijungimo valdymą iš „Jabber“. Tačiau negalite konfigūruoti papildomų telefonų nuostatų.

Įmonės telefono taisymas
Rodinyje „Mano telefonai“ galite peržiūrėti ir taisyti savo įmonės linijų etiketes ir telefonų aprašymus. Jei
norite taisyti įmonės telefonus, atlikite toliau nurodytą procedūrą.

Procedūra

Žingsnis 1 Spustelėkite kortelę Telefonai.
Žingsnis 2 Kairiojoje naršymo juostoje spustelėkiteMano telefonai.
Žingsnis 3 Spustelėkite norimą taisyti įmonės telefoną.
Žingsnis 4 Spustelėkite Taisyti telefoną.
Žingsnis 5 Įveskite naują norimo taisyti telefono aprašymo ar linijos etiketės tekstą.
Žingsnis 6 Spustelėkite Įrašyti.

Telefono aktyvinimas
Jei jums buvo priskirtas naujas telefonas ir savitarnoje jis rodomas kaip parengtas aktyvinti, turite įvesti
aktyvinimo kodą, kad galėtumėte naudotis telefonu.

Procedūra

Žingsnis 1 Spustelėkite kortelę Telefonai.
Žingsnis 2 Kairiojoje naršymo juostoje spustelėkiteMano telefonai.

Jei suteiktas telefonas nesuaktyvintas, bus rodomas pranešimas Reikalingas aktyvinimas.Pastaba

Žingsnis 3 Spustelėkite norimą taisyti telefoną.
Žingsnis 4 Spustelėkite Peržiūrėti aktyvinimo kodą.

Aktyvinimo kodo iššokančiame lange rodomas aktyvinimo kodas ir brūkšninis kodas.
Žingsnis 5 Atlikite vieną iš šių veiksmų, kad suaktyvintumėte telefoną:

• Įveskite 16-os ženklų aktyvinimo kodą savo naujajame telefone.
• Pasirinktinai. Jei jūsų telefone yra vaizdo kamera, ją naudodami galite nuskaityti brūkšninį kodą.

Po aktyvinimo, jūsų telefonas yra paruoštas naudoti.

Telefono vadovo atsisiuntimas
Jei norite atsisiųsti vieno iš įmonės telefonų vadovą, atlikite toliau nurodytą procedūrą.
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Procedūra

Žingsnis 1 Spustelėkite kortelę Telefonai.
Žingsnis 2 Kairiojoje naršymo juostoje spustelėkiteMano telefonai.
Žingsnis 3 Spustelėkite telefoną.
Žingsnis 4 Spustelėkite Atsisiųsti vadovą.

Papildomo telefono nustatymas
„Unified Communications“ savitarnos portalas leidžia nustatyti papildomus telefonus, pvz., namų ar biuro
telefonus arba mobilųjį telefoną, greta tų telefonų, kuriuos jums suteikė jūsų įmonė. Papildomi telefonai
suteikia papildomus numerius, kuriais galima su jumis susisiekti, kai nesate prie savo darbo stalo.

Jei norite nustatyti papildomus telefonus, atlikite toliau nurodytus veiksmus.

Procedūra

Žingsnis 1 Spustelėkite kortelę Telefonai.
Žingsnis 2 Kairiojoje naršymo juostoje spustelėkiteMano telefonai.

Žingsnis 3 Srityje „Mano papildomi telefonai“ spustelėkite piktogramą „Įtraukti naują“ ( ). Atsivers langas „Įtraukti
naują telefoną“.

Žingsnis 4 Įveskite telefono numerį ir jūsų telefono aprašymą.
Žingsnis 5 Pasirinktinai. Jei norite šiam telefonui sukonfigūruoti pasiekiamumo vienu numeriu funkciją, pažymėkite

žymimąjį langelį Įjungti pasiekiamumo vienu numeriu funkciją.
Žingsnis 6 Pasirinktinai. Jei telefonas yra mobilusis, pažymėkite žymimąjį langelį Įjungti perėjimą įmobilųjį.
Žingsnis 7 Pasirinktinai. Jei norite, kad šiame telefone būtų įjungta išplėtimo ir prisijungimo prie „Cisco Jabber“ funkcija,

pažymėkite žymimąjį langelį Įjungti išplėtimą ir prisijungimą.
Žingsnis 8 Spustelėkite Įrašyti.

Pasiekiamumo vienu numeriu funkcijos papildomame telefone įjungimas
Jei esate nustatę papildomą telefoną, pvz., namų biuro telefoną, naudoti kartu su įmonės suteiktais telefonais,
papildomame telefone galite įjungti pasiekiamumo vienu numeriu funkciją, kad, jei kas nors skambins jums
įmonės telefonu, jūsų papildomas telefonas taip pat skambėtų.

Jei papildomame telefone norite įjungti pasiekiamumo vienu numeriu funkciją, atlikite toliau nurodytus
veiksmus.

Procedūra

Žingsnis 1 Spustelėkite kortelę Telefonai.
Žingsnis 2 SpustelėkiteMano telefonai.
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Žingsnis 3 Spustelėkite papildomą telefoną, tada spustelėkite Taisyti.
Žingsnis 4 Pažymėkite žymimąjį langelį Įjungti pasiekiamumo vienu numeriu funkciją.
Žingsnis 5 Pažymėkite visas telefono linijas, kurios turės skambėti, kai bus skambinama įmonės telefonu.
Žingsnis 6 Spustelėkite Įrašyti.

Pasiekiamo vienu numeriu funkcijos skambėjimo tvarkaraščio nustatymas
Jei papildomuose telefonuose esate įjungę pasiekiamo vienu numeriu funkciją, skambėjimo tvarkaraštyje
galite nustatyti dienas ir laiką, kada galima skambinti papildomų telefonų numeriais. Pvz., tvarkaraštyje galite
nustatyti, kad namuose būtumėte pasiekiami tik įprastomis darbo valandomis skambinant jūsų biuro telefono
numeriu.

Jei norite nustatyti skambėjimo tvarkaraštį, atlikite toliau nurodytą procedūrą.

Procedūra

Žingsnis 1 Spustelėkite kortelę Telefonai.
Žingsnis 2 Kairiojoje naršymo juostoje spustelėkiteMano telefonai.
Žingsnis 3 Spustelėkite telefono, kuriame norite nustatyti skambėjimo tvarkaraštį, piktogramą „Papildomos nuostatos“.
Žingsnis 4 Spustelėkite Taisyti.
Žingsnis 5 Spustelėkite Sukurti šios užduoties tvarkaraštį.
Žingsnis 6 Skambėjimo tvarkaraščiui sukurti užpildykite lange „Pridėti naują tvarkaraštį“ esančius laukus.
Žingsnis 7 Spustelėkite Įrašyti.

Papildomo telefono nustatymas mobiliesiems skambučiams
Jei kaip mobilųjį telefoną nustatėte vieną iš savo papildomų telefonų, galite perjungti vieno iš savo įmonės
telefonų skambučius į mobilųjį telefoną, įmonės telefone paspausdami daugiafunkcį mygtuką „Mobilumas“.

Jei kaip mobilųjį telefoną norite nustatyti papildomą telefoną, atlikite toliau nurodytus veiksmus.

Procedūra

Žingsnis 1 Spustelėkite kortelę Telefonai.
Žingsnis 2 Kairiojoje naršymo juostoje spustelėkiteMano telefonai.
Žingsnis 3 Spustelėkite papildomą telefoną, tada spustelėkite Taisyti.
Žingsnis 4 Pažymėkite žymimąjį langelį Įjungti perėjimą įmobilųjį.
Žingsnis 5 Spustelėkite Įrašyti.
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Telefono nuostatos
Lange „Telefono nuostatos“ galite nustatyti savo įmonės telefonų nuostatas.

Pagal numatytąją nuostatą įvairių jūsų įmonės telefonų nuostatos yra susietos. Taip pat pagal numatytąją
nuostatą visi jūsų telefonai turi vienodą konkrečios telefono nuostatos konfigūraciją. Naudodami skyriuje
Telefono nuostatų susiejimas ir atsiejimas, p. 7, aprašomą procedūrą, galite susieti arba atsieti įvairias
telefonų nuostatas.

Atminkite, kad skyriuje „Telefono nuostatos“ esančios parinktys bus taikomos tik jūsų įmonės telefonams.
Negalite konfigūruoti savo papildomų telefonų nuostatų.

Telefono nuostatų susiejimas ir atsiejimas
Galite susieti savo telefonų nuostatas. Jei susiejate tam tikrą savo telefonų nuostatą, „Unified Communications“
savitarnos portalas pritaiko tos konkrečios telefono nuostatos konfigūraciją visiems jūsų telefonams. Pvz.,
jei turite tris telefonus ir susiejate visų trijų telefonų sparčiojo rinkimo numerius, visuose trijuose telefonuose
bus ta pati sparčiojo rinkimo numerių konfigūracija. Jei viename telefone atnaujinate sparčiojo rinkimo
numerį, „Unified Communications“ savitarnos portalas automatiškai atnaujins tą sparčiojo rinkimo numerį ir
kituose telefonuose. Jei norite telefono nuostatą pakeisti tik viename iš susietų telefonų, atsiekite telefonus.

„Unified Communications“ savitarnos portalas kiekvieną telefono nuostatą susieja ir atsieja atskirai. Todėl
galite susieti vieną konkrečią telefono nuostatą, pvz., sparčiojo rinkimo numerius, o kitų telefono nuostatų,
pvz., balso pašto pranešimų, nesusieti. Numatytoji nuostata yra ta, kad visos telefono nuostatos yra susietos.

Nuostatas susieti arba jas atsieti galite spustelėdami piktogramą „Susieta / Nesusieta“. Piktograma rodo, ar
jūsų telefonai susieti ar atsieti.

Toliau iliustracijoje parodyta, kaip telefonų rinkinys, turintis susietų paslaugų, rodomas naudotojo sąsajoje.
Paslaugos yra susietos, rodoma piktograma „Susieta“, todėl nuostatos taikomos visiems trims telefonams.
Galite spustelėti piktogramą „Susieta“, atsieti telefonus ir pritaikyti kiekvienam telefonui unikalias nuostatas.
Piešinys 2: Susietos nuostatos

Toliau iliustracijoje parodyta, kaip telefonų rinkinys, turintis atsietą sparčiojo rinkimo numerių nuostatą,
rodomas naudotojo sąsajoje. Šiuo atveju rodomos nuostatos taikomos tik „My Jabber“. Kadangi kiekvieno
telefono nuostatos yra unikalios, rodoma piktograma „Nesusieta“. Galite spustelėti piktogramą ir pritaikyti
tas pačias nuostatas visiems trims telefonams.
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Piešinys 3: Nesusietos nuostatos

Procedūra

Jei norite susieti ar atsieti telefono nuostatas, atlikite toliau nurodytus veiksmus.

• Jei norite susieti telefono nuostatas, spustelėkite piktogramą „Nesusieta“ ir pasirinkite, kurį telefoną
norite naudoti kaip pagrindinį. „Unified Communications“ savitarnos portalas atnaujins visų telefonų
nuostatas, naudodamas pagrindinio telefono konfigūraciją.

• Jei norite atsieti susietą telefono nuostatą, spustelėkite piktogramą „Susieta“.

Filtro valdiklis, esantis viršutiniame dešiniajame konfigūracijos lango kampe, nustato, kurį telefoną norite
matyti. Tai neturi įtakos telefono nuostatų susiejimui. Jei matydami susietas telefono nuostatas atnaujinsite
jas, „Unified Communications“ savitarnos portalas atnaujins ir kitų susietų telefonų nuostatas.

Pastaba

Sparčiojo rinkimo numerių nustatymas
Jei norite nustatyti sparčiojo rinkimo numerius, atlikite toliau nurodytą procedūrą.

Procedūra

Žingsnis 1 Spustelėkite kortelę Telefonai.
Žingsnis 2 Spustelėkite Telefono nuostatos.
Žingsnis 3 Spustelėkite Sparčiojo rinkimo numeriai.

Informacijos, kaip naudoti spartųjį numerio rinkimą, rasite savo telefono dokumentuose.Pastaba
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Žingsnis 4 Atlikite toliau nurodytus veiksmus.

• Jei jūsų telefonai susieti, spustelėkite Įtraukti naują sparčiojo rinkimo numerį.
• Jei jūsų telefonai nesusieti, pasirinkite telefoną, kuriam norite įtraukti sparčiojo rinkimo numerį, ir tada
spustelėkite Įtraukti naują sparčiojo rinkimo numerį.

Žingsnis 5 Lauke „Numeris“ įveskite kontakto vardą (pavardę) arba telefono numerį. „Unified Communications“ savitarnos
portalas atliks paiešką įmonės kataloge.

Įmonės kataloge paiešką atlikti galėsite tik jei jums tokią galimybę suteikė tinklo administratorius.
Prieiga suteikiama naudojant „Unified Communications Manager“ įmonės parametrus.

Pastaba

Žingsnis 6 Teksto lauke „Etiketė“ įveskite sparčiojo rinkimo numerio aprašymą. Šį aprašymą jūsų telefonas naudos
rodydamas sparčiojo rinkimo numerį.

Žingsnis 7 Teksto lauke „Spartusis rinkimas“ priskirkite sparčiojo rinkimo numerį.
Žingsnis 8 Spustelėkite Įrašyti.

Programuojamas spartusis numerio rinkimas su pristabdymais

Galite suprogramuoti kablelius sparčiajame numerio rinkime, kad pasiektumėte vietas, kurioms reikia
priverstinio leidimo kodo (FAC), kliento turinio kodo (CMC), numerio rinkimo pristabdymo arba papildomų
skaitmenų (pvz., naudotojo plėtinio, susitikimo prieigos numerio arba balso pašto slaptažodžio). Sparčiajame
numerio rinkime kiekvienas kablelis (,) yra arba:

• A skyriklis, atskiriantis paskirties skambučio adresą nuo FAC arba CMC kodo;

• 2 sekundžių pristabdymas prieš išsiunčiant DTMF skaitmenis po sujungimo.

Tarkime, kad norite naudoti spartųjį numerio rinkimą, apimantį FAC ir CMC kodus, po kurių pateikiami IVR
raginimai, kur:

• Skambinimo numeris yra 91886543,

• FAC kodas yra 8787,

• CMC kodas yra 5656,

• IVR atsakymas yra 987989#, kurį reikės įvesti praėjus 4 sekundėms po to, kai sujungiama.

Tokiu atveju kaip spartųjį numerio rinkimą turėtumėte suprogramuoti 91886543,8787,5656,,987989#.

Telefono paslaugų nustatymas
Paslaugų parinktis leidžia į jūsų „Cisco Unified IP Phones“ ir „Jabber“ programas pridėti telefono paslaugų,
pvz., įmonės katalogą, vaizdinį balso paštą ar oro prognozes. Galimos paslaugos priklauso nuo konfigūruojamo
telefono modelio.

Jei norite įtraukti papildomų paslaugų, atlikite toliau nurodytą procedūrą.

Procedūra

Žingsnis 1 Spustelėkite kortelę Telefonai.
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Žingsnis 2 Spustelėkite Telefono nuostatos.
Žingsnis 3 Spustelėkite Paslaugos, kad išplėstumėte rodinį „Paslaugos“.
Žingsnis 4 Atlikite toliau nurodytus veiksmus.

• Jei jūsų telefonai susieti, spustelėkite Pridėti naują paslaugą.
• Jei jūsų telefonai nesusieti, pasirinkite telefoną, kuriam norite pridėti paslaugą, ir tada spustelėkite
Pridėti naują paslaugą.

Žingsnis 5 Išskleidžiamajame sąraše „Paslauga“ pasirinkite norimą įtraukti paslaugą.
Žingsnis 6 Tekstiniame lauke „Rodomas vardas“ įveskite etiketę, kurią norite naudoti paslaugai savo telefone žymėti.
Žingsnis 7 Įveskite reikiamus parametrus.
Žingsnis 8 Spustelėkite Gerai.

Balso pašto pranešimų nustatymas
Balso pašto pranešimai leidžia jums nustatyti, kaip telefonas turėtų pranešti jums apie naujus pranešimus.
Pvz., galite sukonfigūruoti, kad telefonai pateiktų ekrano užklausas arba mirksėtų laukiančio pranešimo
lemputė – taip būtų pranešama jums, kad turite naują pranešimą.

Jei norite nustatyti balso pašto pranešimus, atlikite toliau nurodytą procedūrą.

Procedūra

Žingsnis 1 Spustelėkite kortelę Telefonai.
Žingsnis 2 Spustelėkite Telefono nuostatos.
Žingsnis 3 Spustelėkite Balso pašto pranešimų nuostatos.
Žingsnis 4 Pažymėkite tas kiekvieno telefono pranešimų parinktis, kurias norite pritaikyti savo telefonuose.
Žingsnis 5 Spustelėkite Įrašyti.

Skambučių istorijos nustatymas
Skambučių istorija leidžia registruoti visų jūsų telefonų praleistus skambučius. Jei norite nustatyti skambučių
istoriją, atlikite toliau nurodytą procedūrą.

Procedūra

Žingsnis 1 Spustelėkite kortelę Telefonai.
Žingsnis 2 Spustelėkite Telefono nuostatos.
Žingsnis 3 Spustelėkite Skambučių istorija.
Žingsnis 4 Pažymėkite visų telefonų, kurių praleistus skambučius norite registruoti, žymimuosius langelius Praleistų

skambučių registravimas.
Žingsnis 5 Spustelėkite Įrašyti.
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Telefono kontaktų nustatymas
Telefono kontaktuose galite įrašyti telefonų numerius ir el. pašto adresus. Savo telefonuose galite naršyti
kontaktų sąrašą ir skambinti tiesiai iš jo kaskart nerinkdami numerio.

Jei norite nustatyti telefono kontaktų sąrašą, atlikite toliau nurodytą procedūrą.

Kiekvienas naudotojas turi vieną kontaktų sąrašą, skirtą visiems savo telefonams. Nėra galimybės susieti
arba atsieti telefono kontaktų sąrašo.

Pastaba

Procedūra

Žingsnis 1 Spustelėkite kortelę Telefonai.
Žingsnis 2 Kairiojoje naršymo juostoje spustelėkite Telefono nuostatos.
Žingsnis 3 Spustelėkite Sukurti naują kontaktą. Atsivers langas „Įtraukti naują telefono kontaktą“.
Žingsnis 4 Įveskite į atitinkamus laukus kontakto informaciją.
Žingsnis 5 Spustelėkite Gerai.

Skambučių peradresavimo parinktys
Skambučių peradresavimo parinktys leidžia nustatyti „Cisco Unified IP Phones“ ir „Jabber“ įrenginius ir
peradresuoti skambučius į kitą numerį.

Visų skambučių peradresavimo nustatymas
Jei norite peradresuoti visus gaunamuosius skambučius į kitą numerį, atlikite toliau nurodytą procedūrą.

Procedūra

Žingsnis 1 Spustelėkite kortelę Telefonai.
Žingsnis 2 Kairiojoje naršymo juostoje spustelėkite Skambučių peradresavimas.
Žingsnis 3 Spustelėkite telefono numerį, kuriam norite nustatyti skambučių peradresavimą.
Žingsnis 4 Pažymėkite žymimąjį langelį Peradresuoti skambučius į.
Žingsnis 5 Išskleidžiamajame sąraše „Peradresuoti skambučius į“ parinkite telefono numerį, į kurį norite peradresuoti

visus skambučius.
Žingsnis 6 Spustelėkite Įrašyti.
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Papildomų skambučio peradresavimo parinkčių nustatymas
„Unified Communications“ savitarnos portale galite nustatyti papildomas skambučių peradresavimo parinktis,
pvz., skirtingą skambučių peradresavimą vidiniams skambučiams ir išoriniams skambučiams. Jei norite
nustatyti papildomą skambučių peradresavimą, atlikite toliau nurodytą procedūrą.

Procedūra

Žingsnis 1 Spustelėkite kortelę Telefonai.
Žingsnis 2 Kairiojoje naršymo juostoje spustelėkite Skambučių peradresavimas.
Žingsnis 3 Pasirinkite telefono numerį, kuriam norite nustatyti skambučių peradresavimą.
Žingsnis 4 Spustelėkite Papildomos skambinimo taisyklės.
Žingsnis 5 Naudodami išskleidžiamojo sąrašo langelius, sukonfigūruokite skambučių peradresavimo parinktis vidiniams

ir išoriniams skambučiams.
Žingsnis 6 Spustelėkite Įrašyti.

Papildomos nuostatos
Šiame skyriuje aprašytos su telefonu nesusijusios nuostatos, pvz., balso paštas, konferencijos ir bendrosios
nuostatos.

Balso pašto parinkčių nustatymas
Jei „Unified Communications“ savitarnos portale norite nustatyti balso pašto parinktis, spustelėkite kortelę
Balso paštas, tada mygtuką Rinkti balso pašto nuostatas IVR. „Cisco Web Dialer“ surinks balso pašto
nuostatų IVR, kur galėsite nustatyti savo telefonų balso pašto parinktis.

Būsenos „Netrukdyti“ įjungimas
Jei įjungta funkcija „Netrukdyti“, jūsų telefonas neskambės, kai kas nors surinks jūsų numerį. Jei visuose
savo telefonuose norite nustatyti būseną „Netrukdyti“, atlikite toliau nurodytą procedūrą.

Procedūra

Žingsnis 1 Spustelėkite kortelę IM ir pasiekiamumas.
Žingsnis 2 Spustelėkite Netrukdyti.
Žingsnis 3 Pažymėkite žymimąjį langelį Įjungti.
Žingsnis 4 Nustatykite norimas papildomas funkcijos „Netrukdyti“ nuostatas.

Papildomos nuostatos rodomas tik tokiu atveju, kai jūsų telefonas jas palaiko.Pastaba

Žingsnis 5 Spustelėkite Įrašyti.
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Funkcija „Netrukdyti“ įjungta visuose jūsų įmonės telefonuose.

Jūsų telefonų IM ir „Presence“ būsenos įjungimas
„Unified Communications“ savitarnos portale galite įjungti „Cisco Unified“ IM ir „Presence“ būsenas, kad
jūsų „Jabber“ klientas atnaujintų jūsų būseną, kai esate susitikime. Jei norite įjungti „Cisco Unified“ IM ir
„Presence“ būsenas, atlikite toliau nurodytą procedūrą.

Procedūra

Žingsnis 1 Spustelėkite kortelę IM ir pasiekiamumas.
Žingsnis 2 Spustelėkite Būsenos politika.
Žingsnis 3 Pažymėkite žymimąjį langelį Automatiškai naujinti būseną, kai mano kalendoriuje yra susitikimas.
Žingsnis 4 Spustelėkite Įrašyti.

Konferencijos planavimas
„Unified Communications“ savitarnos portalo kortelėje „Konferencijos“ galite suplanuoti konferencijas.
Priklausomai nuo naudotojo profilio, kurį jums nustatė administratorius, konferencijas galite nustatyti per
„Cisco TelePresenceManagement Suite“ arba „CiscoWebEx“. Jei jūsų profiliui nenumatyta galimybė planuoti
konferencijas, parinkties „Įtraukti susitikimą į tvarkaraštį“ nematysite.

Telefono kalbos nustatymas
Jei norite nustatyti savo „Cisco Unified IP Phones“ ar „Jabber“ programos kalbą, atlikite toliau nurodytą
procedūrą.

Procedūra

Žingsnis 1 Spustelėkite kortelę Bendrosios nuostatos.
Žingsnis 2 Spustelėkite Kalba.
Žingsnis 3 Išskleidžiamajame sąraše „Rodymo kalba“ pasirinkite norimą parinktį ir spustelėkite Įrašyti.

Kliento slaptažodžio nustatymas
Jei norite nustatyti slaptažodį, kurį naudojate jungdamiesi prie „Unified Communications“ savitarnos portalo,
atlikite toliau nurodytus veiksmus.
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Procedūra

Žingsnis 1 Spustelėkite kortelę Bendrosios nuostatos.
Žingsnis 2 Spustelėkite Kliento / portalo slaptažodis.
Žingsnis 3 Teksto lauke „Naujas slaptažodis“ įveskite naują slaptažodį.
Žingsnis 4 Teksto lauke „Patvirtinti naują slaptažodį“ įveskite naują slaptažodį.
Žingsnis 5 Spustelėkite Įrašyti.

Telefono paslaugų PIN kodo nustatymas
Telefono paslaugų PIN kodas naudojamas įvairioms paslaugoms, pavyzdžiui, „ExtensionMobility“, „Conference
Now“, „Mobile Connect“, ir naujų telefonų savitarnos funkcijoms. Jei norite atkurti telefono paslaugų PIN
kodą, atlikite toliau nurodytus veiksmus.

Procedūra

Žingsnis 1 Spustelėkite kortelę Bendrosios nuostatos.
Žingsnis 2 Spustelėkite Telefono paslaugų PIN.
Žingsnis 3 Teksto lauke Naujas telefono PIN kodas įveskite naują PIN kodą.
Žingsnis 4 Teksto lauke Patvirtinti naują telefono PIN kodą įveskite naują PIN kodą.
Žingsnis 5 Spustelėkite Įrašyti.

Jei tinklo administratorius įjungė PIN kodo sinchronizavimo funkciją, šiuo PIN kodu galėsite
prisijungti prie „Extension Mobility“, „Conference Now“, „Mobile Connect“ ir savo „Cisco Unity
Connection“ balso pašto dėžutės.

Pastaba

„Conference Now“ prieigos kodo nustatymas
Naujasis prieigos kodas turi būti 3–10 ženklų ilgio. Jame neturi būti tarpų, raidžių ir specialiųjų ženklų. Jei
norite prieigos kodą nustatyti iš naujo, atlikite toliau nurodytus veiksmus:

Procedūra

Žingsnis 1 Spustelėkite kortelę Bendrosios nuostatos.
Žingsnis 2 Spustelėkite Conference Now.
Žingsnis 3 Teksto lauke Dalyvių prieigos kodas įveskite naująjį prieigos kodą.
Žingsnis 4 Spustelėkite Įrašyti.
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Nustatykite didžiausią „Extension Mobility“ prisijungimo laiką
Norėdami nustatyti didžiausią „ExtensionMobility“ (EM) ir „ExtensionMobility“ perėjimo blokinio (EMCC)
prisijungimo laiką, atlikite šiuos veiksmus:

Procedūra

Žingsnis 1 Spustelėkite kortelę Bendrosios nuostatos.
Žingsnis 2 Spustelėkite Extension Mobility.
Žingsnis 3 Norėdami naudoti didžiausią paslaugos parametrų prisijungimo laiką, spustelėkite pasirinkimo mygtuką

Naudoti sistemos numatytąjį didžiausią prisijungimo laiką.
Žingsnis 4 Norėdami nustatyti neribotą prisijungimo laiką, patikrinkite pasirinkimo mygtuką Nėra didžiausio

prisijungimo laiko.
Žingsnis 5 Norėdami nustatyti konkretų prisijungimo laiką, patikrinkite pasirinkimomygtukąAutomatiškai išregistruoti

mane po ___val. ___min. ir įveskite minutes (nuo 0 iki 59) ir valandas (nuo 0 iki 168).
Žingsnis 6 Spustelėkite Įrašyti.

Papildinių atsisiuntimas
Programų papildiniai praplečia jūsų „Cisco Unified IP Phones“ ir „Jabber“ įrenginių funkcijas. Jei į savo
telefoną norite atsisiųsti papildinių, atlikite toliau nurodytą procedūrą.

Procedūra

Žingsnis 1 Spustelėkite kortelę Siuntos.
Žingsnis 2 Pasirinkite norimą atsisiųsti papildinį.
Žingsnis 3 Spustelėkite Atsisiųsti.

Rodomojo vardo peržiūra ir keitimas
Jei prisijungiate kaip vietinis naudotojas, kuris nesinchronizuojamas su LDAP protokolu (angl. „Lightweight
Directory Access Protocol“), savo rodomąjį vardą galite peržiūrėti ir keisti pagal toliau pateikiamą procedūrą.

Kai prisijungiate prie „Unified Communications“ savitarnos portalo, atsijungimo nuo programos nuorodoje
rodomas rodomasis vardas, jei jis anksčiau buvo sukonfigūruotas. Jei ne, atsijungimo nuorodoje yra naudotojo
ID.

Pastaba
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Procedūra

Žingsnis 1 „Unified Communications“ savitarnos portale spustelėkite ąselę Bendrosios nuostatos.
Žingsnis 2 Spustelėkite Rodomas vardas.

Šio lauko elgsena priklauso nuo to, kurio naudotojo teisėmis prisijungiate:

• Vietinis naudotojas. Jei prisijungiate kaip vietinis naudotojas, kuris nesinchronizuojamas su
LDAP protokolu (angl. „Lightweight Directory Access Protocol“), savo rodomąjį vardą galite
keisti lauke Rodomas vardas.

• Su LDAP sinchronizuojamas naudotojas. Jei prisijungiate kaip su LDAP sinchronizuojamas
naudotojas, lauko Rodomas vardas turinio taisyti neįmanoma.

Pastaba

Atsiranda teksto laukas Rodomas vardas.
Žingsnis 3 Teksto laukeRodomas vardas įveskite pageidaujamą vardą, kurį kiti naudotojai matys vietoj jūsų naudotojo

ID.

• Jei rodomąjį vardą konfigūravote anksčiau, į lauką automatiškai įkeliamas sukonfigūruotas
vardas.

• Jei prisijungiate kaip su LDAP sinchronizuojamas naudotojas, rodomojo vardo taisyti
neįmanoma, todėl šiame lauke nėra mygtukų Įrašyti ir Atšaukti.

Pastaba

Žingsnis 4 Spustelėkite Įrašyti.
Žingsnis 5 (Pasirinktinai) Jei norite grąžinti anksčiau sukonfigūruotą rodomąjį vardą, spustelėkite Atšaukti.
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