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ΚΕΦΑΛΑΙΟ

1

Σχετικά με το Cisco Unified Communications
Self Care Portal
• Επισκόπηση του Self Care Portal, στη σελίδα 1
• Γνωρίστε το περιβάλλον εργασίας χρήστη Self Care Portal, στη σελίδα 1
• Εταιρικά τηλέφωνα και πρόσθετα τηλέφωνα , στη σελίδα 3
• Πλήκτρα και εικονίδια Self Care Portal, στη σελίδα 3

Επισκόπηση του Self Care Portal
Σε αυτό το έγγραφο περιγράφεται ο τρόπος χρήσης του Unified Communications Self Care Portal για
την προσαρμογή και διαμόρφωση των ρυθμίσεων και των δυνατοτήτων του τηλεφώνου σας. Μπορείτε
να χρησιμοποιήσετε την πύλη Self Care για να διαχειριστείτε τις ρυθμίσεις του τηλεφώνου σας, όπως
αριθμούς ταχείας κλήσης, ρυθμίσεις ήχων κλήσης, ειδοποιήσεις μηνυμάτων αυτόματου τηλεφωνητή,
ιστορικό κλήσεων, προώθηση κλήσεων και επαφές τηλεφώνου.
Ο διαχειριστής του δικτύου σας ελέγχει την πρόσβαση στο Self Care Portal και σας παρέχει τα
διαπιστευτήρια σύνδεσής σας. Μπορείτε να διαμορφώσετε μόνο δυνατότητες που υποστηρίζονται
στο τηλέφωνό σας ή που έχει καταστήσει διαθέσιμες ο διαχειριστής τηλεφώνου σας. Για παράδειγμα,
εάν το τηλέφωνό σας δεν υποστηρίζει Μην ενοχ., δεν μπορείτε να βρείτε αυτή τη δυνατότητα στο Self
Care Portal.

Γνωρίστε το περιβάλλον εργασίας χρήστη Self Care Portal
Το Self Care Portal είναι μια γραφική διασύνδεση χρήστη (GUI) μέσω web. Έχει μια αρχική σελίδα με
πέντε καρτέλες: τηλέφωνα, μηνύματα αυτόματου τηλεφωνητή, IM & διαθεσιμότητα, γενικές ρυθμίσεις,
και λήψεις. Μπορείτε να χρησιμοποιήσετε αυτές τις καρτέλες για να διαμορφώσετε και να προσαρμόσετε
τις δυνατότητες του τηλεφώνου σας.
Η παρακάτω εικόνα εμφανίζει την αρχική σελίδα του Self Care Portal.

Οδηγός χρήσης της Πύλης αυτοεξυπηρέτησης της Cisco Unified Communications, Έκδοση 14
1

Σχετικά με το Cisco Unified Communications Self Care Portal
Γνωρίστε το περιβάλλον εργασίας χρήστη Self Care Portal

Σχήμα 1: Περιβάλλον εργασίας χρήστη Self Care Portal

Ο παρακάτω πίνακας παραθέτει τις λειτουργίες κάθε καρτέλας:
Καρτέλες

Λειτουργία

Τηλέφωνα

Ορισμός των αριθμών ταχείας κλήσης, των ρυθμίσεων ήχων κλήσης, του ιστορικού
κλήσεων και των ρυθμίσεων προώθησης κλήσεων.

Μηνύματα
αυτόματου
τηλεφωνητή

Ορισμός των ρυθμίσεων μηνυμάτων αυτόματου τηλεφωνητή.

IM και
διαθεσιμότητα

Ορισμός των άμεσων μηνυμάτων και της κατάστασης διαθεσιμότητας.

Γενικές ρυθμίσεις Ορισμός ή αλλαγή του κωδικού πρόσβασης, του PIN, του κωδικού πρόσβασης
συνδιάσκεψης και του ονόματος προβολής.
Λήψεις

Λήψη προσθέτων για τα τηλέφωνά σας.
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Σχετικά με το Cisco Unified Communications Self Care Portal
Εταιρικά τηλέφωνα και πρόσθετα τηλέφωνα

Εταιρικά τηλέφωνα και πρόσθετα τηλέφωνα
Υπάρχουν δύο τύποι τηλεφώνων που μπορείτε να προσθέσετε στο Self Care Portal. Είναι οι εξής:
• Τηλέφωνα εταιριών: τηλέφωνα IP Cisco που παρέχονται από την εταιρεία σας. Μπορείτε να
διαμορφώσετε δυνατότητες για βελτιωμένη εμπειρία.
• Πρόσθετα τηλέφωνα: τα προσωπικά ή τα κινητά σας τηλέφωνα. Μπορείτε να προσθέσετε αυτά
τα τηλέφωνα στο Self Care Portal και να τα χρησιμοποιήσετε για να χειριστείτε τις κλήσεις σε
εταιρικό αριθμό. Δεν μπορείτε να διαμορφώσετε καμία δυνατότητα σε αυτά.
Για να προβάλετε αυτά τα τηλέφωνα στο Self Care Portal, μεταβείτε στο Unified Communications Self
Care Portal > Τα τηλέφωνά μου.

Πλήκτρα και εικονίδια Self Care Portal
Το Self Care Portal διαθέτει πλήκτρα και εικονίδια για να προσθέσετε, να τροποποιήσετε ή να διαγράψετε
τις ρυθμίσεις του τηλεφώνου σας.
Εικονίδιο

Όνομα

Περιγραφή

Προσθήκη νέου

Προσθήκη νέου στοιχείου, όπως ένα νέο τηλέφωνο, μια νέα
υπηρεσία ή έναν νέο αριθμό ταχείας κλήσης.

Διαγραφή

Διαγραφή μιας ρύθμισης, δυνατότητας ή λειτουργίας.

Επεξεργασία
ρύθμισης

Επεξεργασία υπάρχουσας ρύθμισης.

Συνδέθηκε

Κοινή χρήση μιας ενημερωμένης ρύθμισης με τα άλλα τηλέφωνά
σας.

Αποσυνδέθηκε

Κατάργηση κοινής χρήσης μιας ενημερωμένης ρύθμισης με τα
άλλα τηλέφωνά σας.

Ρυθμίσεις

Επεξεργασία μιας ρύθμισης τηλεφώνου, ενημέρωση του
ονόματος και περιγραφή του πρόσθετου τηλεφώνου σας, καθώς
και λήψη ενός εγχειριδίου τηλεφώνου.
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Σχετικά με το Cisco Unified Communications Self Care Portal
Πλήκτρα και εικονίδια Self Care Portal
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ

2

Ξεκινήστε
• Εκκίνηση Self Care Portal, στη σελίδα 5
• Ορισμός της προτιμώμενης γλώσσας , στη σελίδα 6
• Αλλαγή του ονόματος προβολής του τηλεφώνου , στη σελίδα 6
• Προσθήκη των πρόσθετων τηλεφώνων σας στο Self Care Portal, στη σελίδα 7
• Ενεργοποίηση του τηλεφώνου, στη σελίδα 7
• Ορισμός υπηρεσιών τηλεφώνου , στη σελίδα 8
• Αλλαγή κωδικού πρόσβασης πύλης, στη σελίδα 8
• Αλλαγή PIN τηλεφωνικών υπηρεσιών , στη σελίδα 9
• Προγραμματισμός μιας σύσκεψης με χρήση ενός κωδικού πρόσβασης, στη σελίδα 9
• Λήψη των απαραίτητων προσθηκών, στη σελίδα 10
• Κατεβάστε το εγχειρίδιο χρήσης του τηλεφώνου σας, στη σελίδα 10
• Αποσύνδεση από το Self Care Portal, στη σελίδα 10

Εκκίνηση Self Care Portal
Κάντε εκκίνηση της Πύλης αυτοφροντίδας για να διαμορφώσετε και να προσαρμόσετε τις ρυθμίσεις
του τηλεφώνου σας.
Πριν ξεκινήσετε
Βεβαιωθείτε ότι ο διαχειριστής του δικτύου σας έχει ενεργοποιήσει την πρόσβαση στην Αυτοφροντίδα
και σας έχει δώσει τα ακόλουθα στοιχεία:
• Το URL της Πύλης αυτοφροντίδας
• Το όνομα χρήστη και ο κωδικός πρόσβασής σας
Διαδικασία

Βήμα 1

Εισαγάγετε το URL της Πύλης αυτοφροντίδας στη μπάρα διεύθυνσης του προγράμματος περιήγησης:
Για παράδειγμα, https://<server_name:portnumber>/ucmuser. Σημειώστε ότι η μορφή της διεύθυνσης
ενδέχεται να διαφέρει ανάλογα με τον τρόπο ρύθμισης παραμέτρων του διακομιστή από τον διαχειριστή.
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Ξεκινήστε
Ορισμός της προτιμώμενης γλώσσας

Βήμα 2

Προσθέστο το όνομα χρήστη και τον κωδικό πρόσβασής σας και κάντε κλικ στο Σύνδεση.

Σημείωση

Οι χρήστες του Cisco Jabber μπορούν να έχουν πρόσβαση στην πύλη απευθείας από το περιβάλλον
εργασίας του προγράμματος-πελάτη Jabber, επιλέγοντας την επιλογή "Self Care Portal" (Πύλη
αυτοφροντίδας) εντός του μενού "Ρυθμίσεις".

Ορισμός της προτιμώμενης γλώσσας
Από προεπιλογή, το Cisco IP Phone και οι εφαρμογές Jabber προβάλλουν το περιεχόμενό τους στα
Αγγλικά. Εάν είστε εξοικειωμένοι με τη χρήση διαφορετικής γλώσσας εκτός της Αγγλικής, μπορείτε
να ορίσετε αυτή τη γλώσσα ως γλώσσα προβολής.
Διαδικασία

Βήμα 1

Από το Unified Communications Self Care Portal, επιλέξτε Γενικές ρυθμίσεις > Γλώσσα.

Βήμα 2

Από την αναπτυσσόμενη λίστα Γλώσσα προβολής, επιλέξτε την προτιμώμενη γλώσσα και κάντε κλικ
στο Αποθήκευση.

Αλλαγή του ονόματος προβολής του τηλεφώνου
Μπορείτε να τροποποιήσετε την περιγραφή για κάθε ένα από τα Cisco IP Phones. Αυτό το καθιστά
ευκολότερο εάν έχετε πολλά τηλέφωνα.
Διαδικασία

Βήμα 1

Από το Unified Communications Self Care Portal, επιλέξτεΤηλέφωνα >Τα τηλέφωνά μου.

Βήμα 2

Τοποθετήστε τον δείκτη του ποντικιού πάνω από το όνομα του τηλεφώνου σας, κάντε κλικ στο εικονίδιο
Ρυθμίσεις

Βήμα 3

και επιλέξτε Επεξεργασία.

Πληκτρολογήστε το νέο όνομα του τηλεφώνου στο πεδίο Περιγραφή και στη συνέχεια κάντε κλικ στο
Αποθήκευση.

Οδηγός χρήσης της Πύλης αυτοεξυπηρέτησης της Cisco Unified Communications, Έκδοση 14
6

Ξεκινήστε
Προσθήκη των πρόσθετων τηλεφώνων σας στο Self Care Portal

Προσθήκη των πρόσθετων τηλεφώνων σας στο Self Care
Portal
Μπορείτε να προσθέσετε τα πρόσθετα τηλέφωνά σας, όπως τα κινητά ή τα τηλέφωνα οικίας και
γραφείου στο Self Care Portal. Αυτά τα τηλέφωνα σάς επιτρέπουν να χειρίζεστε τις κλήσεις σε εταιρικό
αριθμό όταν βρίσκεστε μακριά από τη θέση ή το γραφείο σας.
Διαδικασία

Βήμα 1

Από το Unified Communications Self Care Portal, επιλέξτεΤηλέφωνα >Τα τηλέφωνά μου.

Βήμα 2

Κάντε κλικ στο εικονίδιο

Βήμα 3

Εισαγάγετε τον αριθμό τηλεφώνου και την περιγραφή στα αντίστοιχα πεδία.

Προσθήκη νέου.

• Εάν θέλετε να ενεργοποιήσετε τη σιωπηρή παρακολούθηση (να απαντήσετε στις κλήσεις σας
από οποιαδήποτε άλλη συσκευή ή τηλέφωνο) στο νέο σας τηλέφωνο, επιλέξτε το πλαίσιο ελέγχου
Ενεργοποίηση σιωπηρής παρακολούθησης.
• Εάν το τηλέφωνο που προσθέσατε είναι κινητό, επιλέξτε το πλαίσιο ελέγχου Ενεργοποίηση
μετακίνησης προς κινητό.
• Εάν θέλετε να ενεργοποιήσετε τις δυνατότητες του Cisco Jabber στο νέο σας τηλέφωνο, επιλέξτε
το πλαίσιο ελέγχου Ενεργοποίηση επέκτασης και σύνδεση.
Βήμα 4

Κάντε κλικ στο Αποθήκευση.

Ενεργοποίηση του τηλεφώνου
Πρέπει να ενεργοποιήσετε το τηλέφωνό σας με έναν κωδικό ενεργοποίησης πριν το χρησιμοποιήσετε.
Ο διαχειριστής σας διαμορφώνει έναν κωδικό ενεργοποίησης 16 ψηφίων. Αυτός ο κωδικός
ενεργοποίησης ισχύει για μία εβδομάδα.

Σημείωση

Εάν το τηλέφωνό σας δεν είναι ενεργό, βλέπετε το μήμυμα Έτοιμο για ενεργοποίηση στο τηλέφωνό
σας στο Self Care Portal.
Διαδικασία

Βήμα 1

Από το Unified Communications Self Care Portal, επιλέξτεΤηλέφωνα >Τα τηλέφωνά μου.

Βήμα 2

Επιλέξτε το τηλέφωνό σας και κάντε κλικ στο Προβολή κωδικού ενεργοποίησης.
Το αναδυόμενο παράθυρο του Κωδικού ενεργοποίησης προβάλλει τον κωδικό ενεργοποίησης και
γραμμωτό κώδικα.
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Ξεκινήστε
Ορισμός υπηρεσιών τηλεφώνου

Βήμα 3

Χρησιμοποιήστε μία από τις επιλογές για να ενεργοποιήσετε το τηλέφωνό σας:
• Εισαγάγετε τον κωδικό ενεργοποίησης 16 ψηφίων στο νέο σας τηλέφωνο.
• Εάν το τηλέφωνό σας διαθέτει βιντεοκάμερα, μπορείτε να χρησιμοποιήσετε την κάμερα για να
σαρώσετε τον γραμμωτό κώδικα.

Βήμα 4

Κάντε κλικ στο Αποθήκευση.

Ορισμός υπηρεσιών τηλεφώνου
Μπορείτε να προσθέσετε τηλεφωνικές υπηρεσίες όπως τον κατάλογο, τις μετεωρολογικές προβλέψεις
ή το οπτικό μήνυμα τηλεφωνητή στο Self Care Portal, εάν τα Cisco IP Phones ή οι εφαρμογές Jabber σας
τις υποστηρίζουν.
Διαδικασία

Βήμα 1

Από το Unified Communications Self Care Portal, επιλέξτε Τηλέφωνα>Ρυθμίσεις
τηλεφώνων>Υπηρεσίες.

Βήμα 2

Επιλέξτε το τηλέφωνό σας και κάντε κλικ στο Προσθήκη νέων υπηρεσιών.

Βήμα 3

Επιλέξτε τις απαιτούμενες υπηρεσίες από την αναπτυσσόμενη λίστα Υπηρεσίες, εισαγάγετε το όνομα
προβολής στο πεδίο Όνομα προβολής και κάντε κλικ στο Αποθήκευση.

Αλλαγή κωδικού πρόσβασης πύλης
Μπορείτε να αλλάξετε τον κωδικό πρόσβασής σας ανά πάσα στιγμή. Σας συνιστούμε να αλλάξετε
τον προεπιλεγμένο κωδικό πρόσβασης ώστε η σύνδεσή σας να παραμένει ασφαλής.

Σημείωση

Δεν μπορείτε να δημιουργήσετε νέο κωδικό πρόσβασης αν τον ξεχάσετε. Για να δημιουργήσετε έναν
νέο κωδικό πρόσβασης, επικοινωνήστε με το διαχειριστή του δικτύου σας.
Διαδικασία

Βήμα 1

Από το Unified Communications Self Care Portal, επιλέξτε Γενικές ρυθμίσεις > Κωδικός πρόσβασης
πελάτη/πύλης.

Βήμα 2

Εισαγάγετε τον νέο κωδικό πρόσβασης στο πεδίο Νέος κωδικός πρόσβασης , πληκτρολογήστε τον
ξανά στο πεδίο Επιβεβαίωση νέου κωδικού πρόσβασης και στη συνέχεια κάντε κλικ στοΑποθήκευση.
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Ξεκινήστε
Αλλαγή PIN τηλεφωνικών υπηρεσιών

Αλλαγή PIN τηλεφωνικών υπηρεσιών
Μπορείτε να χρησιμοποιήσετε ένα PIN τηλεφωνικών υπηρεσιών για να διαμορφώσετε νέα τηλέφωνα,
να ενεργοποιήσετε κλήσεις συνδιάσκεψης και να χρησιμοποιήσετε το Mobile Connect. Ο PIN
περιλαμβάνει αριθμούς χωρίς κενά, γράμματα ή ειδικούς χαρακτήρες.

Σημείωση

Ο PIN που πληκτρολογείτε πρέπει να πληροί την πολιτική πιστοποίησης που έχει οριστεί στο Unified
Communications Manager. Για παράδειγμα, εάν η πολιτική πιστοποίησης καθορίζει ένα ελάχιστο μήκος
PIN 7 ψηφίων, o PIN που πληκτρολογείτε πρέπει να έχει μήκος τουλάχιστον 7 ψηφίων και δεν μπορεί
να υπερβαίνει τα 128 ψηφία. Για περισσότερες πληροφορίες, επικοινωνήστε με τον διαχειριστή του
συστήματος.
Διαδικασία

Βήμα 1

Από το Unified Communications Self Care Portal, επιλέξτε Γενικές ρυθμίσεις>PIN τηλεφωνικών
υπηρεσιών.

Βήμα 2

Εισαγάγετε τον PIN στο πεδίο Νέος PIN τηλεφώνου, πληκτρολογήστε τον ξανά στο πεδίο Επιβεβαίωση
νέου PIN τηλεφώνουκαι στη συνέχεια Αποθήκευση.

Προγραμματισμός μιας σύσκεψης με χρήση ενός κωδικού
πρόσβασης
Μπορείτε να χρησιμοποιήσετε το Self Care Portal για να προγραμματίσετε μια σύσκεψη με τους
συναδέλφους σας. Εάν προτιμάτε, μπορείτε να χρησιμοποιήσετε έναν κωδικό πρόσβασης για να
ελέγξετε ποιος θα παραστεί στη σύσκεψή σας. Ένας κωδικός πρόσβασης είναι ένας μοναδικός
αριθμός, μεταξύ τριών έως δέκα ψηφίων, χωρίς κενά, γράμματα ή ειδικούς χαρακτήρες.
Διαδικασία

Βήμα 1

Από το Unified Communications Self Care Portal, επιλέξτε Γενικές ρυθμίσεις > Συνδιάσκεψη.

Βήμα 2

Εισαγάγετε τον αριθμό σύσκεψης στο πεδίο Αριθμός σύσκεψης.

Βήμα 3

Εισαγάγετε τον κωδικό πρόσβασης στο πεδίο Κωδικός πρόσβασης συμμετεχόντων και στη συνέχεια
κάντε κλικ στο Αποθήκευση.
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Ξεκινήστε
Λήψη των απαραίτητων προσθηκών

Λήψη των απαραίτητων προσθηκών
Μπορείτε να πραγματοποιήσετε λήψη των διαθέσιμων προσθηκών, εάν θέλετε να επεκτείνετε τη
λειτουργικότητα των Cisco IP Phones ή της εφαρμογής Jabber.
Διαδικασία

Βήμα 1

Από το Unified Communications Self Care Portal, επιλέξτε Λήψεις.

Βήμα 2

Επιλέξτε την προσθήκη της οποίας θέλετε να πραγματοποιήσετε λήψη και κάντε κλικ στο πλήκτρο
Λήψη.

Κατεβάστε το εγχειρίδιο χρήσης του τηλεφώνου σας
Μπορείτε να πραγματοποιήσετε λήψη του εγχειριδίου χρήστη τηλεφώνου από το Self Care Portal. Εάν
αυτό που βρέθηκε δεν είναι η τελευταία έκδοση, μεταβείτε στο cisco.com για να πραγματοποιήσετε
λήψη της τελευταίας έκδοσης.
Διαδικασία

Βήμα 1

Από το Unified Communications Self Care Portal, επιλέξτεΤηλέφωνα >Τα τηλέφωνά μου.

Βήμα 2

Τοποθετήστε τον δείκτη του ποντικιού πάνω από το πρόσθετο τηλέφωνό σας, κάντε κλικ στο εικονίδιο
Ρυθμίσεις

και επιλέξτε Λήψη εγχειριδίου.

Αποσύνδεση από το Self Care Portal
Αφού διαμορφώσετε και προσαρμόσετε τις ρυθμίσεις σας, μπορείτε να αποσυνδεθείτε από το Self
Care Portal. Πριν αποσυνδεθείτε, βεβαιωθείτε ότι έχετε αποθηκεύσει τις ρυθμίσεις σας.
Από το Unified Communications Self Care Portal, κάντε κλικ στο εμφανιζόμενο όνομά σας και επιλέξτε
Έξοδος. Το εμφανιζόμενο όνομά σας εμφανίζεται στην επάνω δεξιά γωνία της αρχικής σελίδας. Εάν
δεν έχετε διαμορφώσει το εμφανιζόμενο όνομά σας, το αναγνωριστικό χρήστη εμφανίζεται στην οθόνη.
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ

3

Ρύθμιση παραμέτρων τηλεφώνου
• Δημιουργία αριθμών ταχείας κλήσης , στη σελίδα 11
• Ορισμός ειδοποιήσεων αυτόματου τηλεφωνητή, στη σελίδα 12
• Ορισμός του ορίου χρόνου σύνδεσης για το Extension Mobility, στη σελίδα 14
• Αποθήκευση των πρόσφατων κλήσεων, στη σελίδα 14
• Προσθήκη ατόμων στις επαφές του τηλεφώνου, στη σελίδα 15
• Προώθηση τηλεφωνικών κλήσεων, στη σελίδα 16
• Χειρισμός κλήσεων σε εταιρικό αριθμό από οποιοδήποτε τηλέφωνο , στη σελίδα 18
• Μεταβίβαση των κλήσεων σε εταιρικό αριθμό στο προσωπικό σας τηλέφωνο, στη σελίδα 20

Δημιουργία αριθμών ταχείας κλήσης
Μπορείτε να δημιουργήσετε ταχείες κλήσεις για τα άτομα που καλείτε συχνά, ώστε να μπορείτε να
έχετε δυνατότητα πρόσβασης σε αυτά με το πάτημα ενός πλήκτρου. Μπορείτε να ορίσετε έως 199
αριθμούς ταχείας κλήσης. Οι αριθμοί ταχείας κλήσης που διαμορφώνονται από Cisco IP Phone δεν
εμφανίζονται στο Self Care Portal.
Διαδικασία

Βήμα 1

Από το Unified Communications Self Care Portal, επιλέξτε Τηλέφωνα>, Ρυθμίσεις τηλεφώνου >
Αριθμούς ταχείας κλήσης.

Βήμα 2

Επιλέξτε το τηλέφωνό σας και κάντε κλικ στο Προσθήκη νέου αριθμού ταχείας κλήσης.

Βήμα 3

Εισαγάγετε τα στοιχεία των υποχρεωτικών πεδίων, όπως τον αριθμό/URI, την ετικέτα (περιγραφή)
και την ταχεία κλήση και στη συνέχεια κάντε κλικ στο OK.
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Ρύθμιση παραμέτρων τηλεφώνου
Ορισμός αριθμών ταχείας κλήσης με παύσεις

Ορισμός αριθμών ταχείας κλήσης με παύσεις
Μπορείτε να ορίσετε παύσεις σε μια ταχεία κλήση. Αυτό σας δίνει τη δυνατότητα να πραγματοποιήσετε
κλήσεις σε προορισμούς που απαιτούν υποχρεωτικό έλεγχο ταυτότητας, κωδικό υπόθεσης πελάτη,
παύση κλήσης ή επιπλέον ψηφία (όπως η επέκταση χρήστη, ο αριθμός πρόσβασης σύσκεψης ή ο
κωδικός πρόσβασης αυτόματου τηλεφωνητή χωρίς χειροκίνητη παρέμβαση. Όταν πατάτε την ταχεία
κλήση το τηλέφωνο δημιουργεί μια κλήση και στέλνει άλλα ψηφία στον προορισμό μαζί με τις παύσεις
κλήσης.
Για να συμπεριλάβετε παύσεις σε μια ταχεία κλήση, πρέπει να καθορίσετε ένα κόμμα (,) στη
συμβολοσειρά της ταχείας κλήσης. Κάθε κόμμα δηλώνει μια παύση δύο δευτερολέπτων.
Για παράδειγμα: θέλετε να ορίσετε μια ταχεία κλήση που περιλαμβάνει κωδικούς όπως ο υποχρεωτικός
έλεγχος ταυτότητας και ο κωδικός υπόθεσης πελάτη, ακολουθούμενους από εντολές IVR, όπου:
• Ο καλούμενος αριθμός είναι 91886543.
• Ο κωδικός FAC είναι 8787.
• Ο κωδικός CMC είναι 5656.
• Η απάντηση IVR είναι 987989#. Πρέπει να εισαγάγετε αυτήν την απόκριση τέσσερα δευτερόλεπτα
μετά τη σύνδεση της κλήσης.
Στην περίπτωση αυτή, μπορείτε να ορίσετε 91886543,8787,5656,987989# ως ταχεία κλήση.

Ορισμός ειδοποιήσεων αυτόματου τηλεφωνητή
Λαμβάνετε μια ειδοποίηση όταν κάποιος αφήνει ένα μήνυμα στο τηλέφωνό σας. Οι επιλογές
ειδοποίησης είναι λυχνία αναμονής, μήνυμα στην οθόνη και διακεκομμένο ηχητικό σήμα. Μπορείτε
να ορίσετε παρόμοιες ή διαφορετικές επιλογές ειδοποίησης για τα μηνύματά σας.
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Ρύθμιση παραμέτρων τηλεφώνου
Ορισμός προτιμήσεων μηνύματος αυτόματου τηλεφωνητή

Διαδικασία

Βήμα 1

Από το Unified Communications Self Care Portal, επιλέξτε Τηλέφωνα > Ρυθμίσεις τηλεφώνου >
Ρυθμίσεις ειδοποίησης μηνύματος αυτόματου τηλεφωνητή.

Βήμα 2

Επιλέξτε τον αριθμό τηλεφώνου σας και ελέγξτε τα πλαίσια ελέγχου των επιλογών ειδοποίησης για
να τα ενεργοποιήσετε.

• Ενεργοποίηση της λυχνίας αναμονής μηνυμάτων: μια κόκκινη φωτεινή ένδειξη αναβοσβήνει
κοντά στο πλήκτρο εικονιδίου μηνύματος στην οθόνη του τηλεφώνου σας όταν λαμβάνετε ένα
μήνυμα αυτόματου τηλεφωνητή.
• Προβολή μηνύματος οθόνης: ένα εικονίδιο μηνύματος αυτόματου τηλεφωνητή εμφανίζεται στην
οθόνη του τηλεφώνου σας όταν λαμβάνετε ένα φωνητικό μήνυμα.
• Αναπαραγωγή του διακεκομμένου ηχητικού σήματος κατά την πραγματοποίηση κλήσης: ακούτε
έναν τόνο κλήσης όταν σηκώνετε το τηλέφωνό σας ή κατά τη διάρκεια μιας τηλεφωνικής κλήσης.
Ο τόνος κλήσης δηλώνει ότι υπάρχει ένα μήνυμα αυτόματου τηλεφωνητή.
Βήμα 3

Κάντε κλικ στο Αποθήκευση.

Ορισμός προτιμήσεων μηνύματος αυτόματου τηλεφωνητή
Μπορείτε να ορίσετε τις προτιμήσεις για τον αυτόματο τηλεφωνητή σας, όπως τη συσκευή στην οποία
θέλετε να ορίσετε τον αυτόματο τηλεφωνητή σας ή την προτιμώμενη γλώσσα σας και ούτω καθεξής.
Διαδικασία

Βήμα 1

Από το Unified Communications Self Care Portal, επιλέξτε τοΑυτόματος τηλεφωνητής.

Βήμα 2

Κάντε κλικ στο IVR προτιμήσεων αυτόματου τηλεφωνητή τηλεφωνικών κλήσεων
Το Cisco Web Dialer καλεί το IVR προτιμήσεων μηνυμάτων αυτόματου τηλεφωνητή, όπου μπορείτε
να ορίσετε τις προτιμήσεις μηνυμάτων αυτόματου τηλεφωνητή για τα τηλέφωνά σας.
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Ρύθμιση παραμέτρων τηλεφώνου
Ορισμός του ορίου χρόνου σύνδεσης για το Extension Mobility

Ορισμός του ορίου χρόνου σύνδεσης για το Extension
Mobility
Το Cisco Extension Mobility σάς επιτρέπει να χρησιμοποιείτε διαφορετικά Cisco IP Phones ως δικό σας
τηλέφωνο και να εξατομικεύετε τις ρυθμίσεις και τις ταχείες κλήσεις σας, με μια απλή διαδικασία
σύνδεσης. Μπορείτε να ορίσετε ένα χρονικό όριο για αυτήν τη διαδικασία σύνδεσης.
Διαδικασία

Βήμα 1

Από το Unified Communications Self Care Portal, επιλέξτε Γενικές ρυθμίσεις > Extension Mobility.
• Κάντε κλικ στο κουμπί επιλογής Χρήση του προεπιλεγμένου μέγιστου χρόνου σύνδεσης του
συστήματος εάν θέλετε να διατηρήσετε το προεπιλεγμένο μέγιστο όριο χρόνου σύνδεσης.
• Κάντε κλικ στο κουμπί επιλογής Κανένας μέγιστος χρόνος σύνδεσης εάν δεν θέλετε να ορίσετε
το μέγιστο όριο χρόνου σύνδεσης.
• Κάντε κλικ στο κουμπί επιλογής Αυτόματη αποσύνδεση, πληκτρολογήστε τις ώρες και τα λεπτά
στα αντίστοιχα πεδία, εάν θέλετε να προσαρμόσετε το χρονικό όριο σύνδεσης.

Βήμα 2

Κάντε κλικ στο Αποθήκευση.

Αποθήκευση των πρόσφατων κλήσεων
Εάν έχετε χάσει οποιαδήποτε από τις πρόσφατες εισερχόμενες κλήσεις σας και θέλετε να ελέγξετε
ποιος σας κάλεσε πρόσφατα, μπορείτε να μεταβείτε στο ιστορικό κλήσεων και να τις προβάλετε.

Σημείωση

Από προεπιλογή, όλες οι αναπάντητες κλήσεις σας αποθηκεύονται στο ιστορικό κλήσεων. Εάν δεν
θέλετε να αποθηκεύσετε τις πρόσφατες αναπάντητες κλήσεις σας, αποεπιλέξτε το πλαίσιο ελέγχου
Καταγραφή αναπάντητων κλήσεων.
Διαδικασία

Βήμα 1

Από το Unified Communications Self CarePortal, επιλέξτε Τηλέφωνα > Ρυθμίσεις τηλεφώνου > Ιστορικό
λήσεων.

Βήμα 2

Επιλέξτε τον αριθμό τηλεφώνου σας και ελέγξτε το πλαίσιο ελέγχου Καταγραφή αναπάντητων κλήσεων.
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Ρύθμιση παραμέτρων τηλεφώνου
Προσθήκη ατόμων στις επαφές του τηλεφώνου

Βήμα 3

Κάντε κλικ στο Αποθήκευση.

Προσθήκη ατόμων στις επαφές του τηλεφώνου
Μπορείτε να αποθηκεύσετε τον αριθμό τηλεφώνου και τη διεύθυνση email του συναδέλφου σας στη
λίστα επαφών σας. Από το τηλέφωνό σας, μπορείτε να περιηγηθείτε ή να αναζητήσετε τον αριθμό
του συναδέλφου σας και να πραγματοποιήσετε κλήσεις απευθείας, χωρίς να χρειάζεται να
πληκτρολογείτε τον αριθμό κάθε φορά.

Σημείωση

Η λίστα επαφών είναι μοναδική σε κάθε τηλέφωνο. Δεν μπορείτε να κάνετε κοινή χρήση της λίστας
επαφών με τα άλλα σας τηλέφωνα.
Διαδικασία

Βήμα 1

Από το Unified Communications Self Care Portal, επιλέξτε Τηλέφωνα > Ρύθμιση τηλεφώνου > Επαφές
τηλεφώνου.

Βήμα 2

Κάντε κλικ στο Δημιουργία νέας επαφής.

Βήμα 3

Εισαγάγετε τα στοιχεία των απαιτούμενων πεδίων για Πληροφορίες επικοινωνίας και Μεθόδους
επαφής και στη συνέχεια κάντε κλικ στο Αποθήκευση.
Σημείωση

Μπορείτε να κάνετε κλικ στο εικονίδιο επεξεργασίας
επαφής ή να κάνετε κλικ στο εικονίδιο διαγραφής
από τη λίστα του τηλεφώνου σας.

για να τροποποιήσετε το όνομα της
για να καταργήσετε το όνομα επαφής
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Ρύθμιση παραμέτρων τηλεφώνου
Προώθηση τηλεφωνικών κλήσεων

Προώθηση τηλεφωνικών κλήσεων
Όταν βρίσκεστε μακριά από το τηλέφωνο ή το γραφείο σας, μπορείτε να προωθήσετε κλήσεις από
το Cisco IP Phone σε ένα άλλο τηλέφωνο ή σε ένα λογαριασμό αυτόματου τηλεφωνητή.
Call Forward All (CFA) επιτρέπει σε έναν χρήστη του τηλεφώνου να προωθεί όλες τις κλήσεις σε έναν
αριθμό καταλόγου. Μπορείτε να διαμορφώσετε το CFA για εσωτερικές και εξωτερικές κλήσεις και να
προωθήσετε κλήσεις σε ένα σύστημα φωνητικού ταχυδρομείου ή έναν αριθμό προορισμού που έχει
κληθεί, ρυθμίζοντας τις παραμέτρους του χώρου κλήσης αναζήτησης (CSS). περιλαμβάνει ένα
δευτερεύον πεδίο διαμόρφωσης χώρου αναζήτησης κλήσεων για το CFA. Το δευτεροβάθμιο CSS για
το CFA συνδυάζει με το υπάρχον CSS για το CFA για να επιτρέψει την υποστήριξη της εναλλακτικής
διαμόρφωσης συστημάτων CSS. Όταν ενεργοποιείτε το CFA, μόνο το πρωτεύον και το δευτερεύον
CSS για το CFA χρησιμοποιούνται για να επικυρώσουν τον προορισμό CFA και να
επαναπροσανατολίσουν την κλήση στον προορισμό CFA. Εάν αυτά τα πεδία είναι κενά,
χρησιμοποιείται το μηδενικό CSS. Χρησιμοποιούνται μόνο τα πεδία CSS που έχουν διαμορφωθεί στο
πρωτεύον CSS για το CFA και το δευτερεύον CSS για τα πεδία CFA. Εάν CFA is δραστηριοποιημένος
από το τηλέφωνο, The CFA προορισμόs is επικύρωση από χρησιμοποιώνταs the CSS για CFA και the
δευτερεύων CSS για CFA, και The CFA προορισμόs gets γραμμένος στο βάση δεδομένων. Πότε έναs
CFA is δραστηριοποιημένος, The CFA προορισμόs πάντοτε gets επικύρωση εναντίον the CSS για CFA
και the δευτερεύων CSS για CFA.
αποτρέπει την ενεργοποίηση CFA στο τηλέφωνο όταν εντοπίζεται ένας βρόχος CFA. Για παράδειγμα,
προσδιορίζει μια κλήση προώθηση βρόχου όταν ο χρήστης πιέζει το πρόλων πλήκτρο στο τηλέφωνο
με τον αριθμό καταλόγου 1000 και εισέρχεται 1001 ως προορισμό CFA, και 1001 έχει προωθήσει όλες
τις κλήσεις σε αριθμό καταλόγου 1002, η οποία έχει προωθήσει όλες τις κλήσεις προς τον αριθμό
καταλόγου 1003, η οποία έχει προωθήσει όλες τις κλήσεις σε 1000. Σε αυτήν την περίπτωση,
προσδιορίζει ότι ένας βρόχος έχει εμφανιστεί και αποτρέπει την ενεργοποίηση CFA στο τηλέφωνο
με τον αριθμό καταλόγου 1000.

Συμβουλή

Εάν ο ίδιος αριθμός καταλόγου υπάρχει σε διαφορετικά διαμερίσματα, για παράδειγμα, ο αριθμός
καταλόγου 1000 υπάρχει στα διαμερίσματα 1 και 2, επιτρέπει την ενεργοποίηση του CFA στο τηλέφωνο.
CFA βρόχοι δεν επηρεάζουν την επεξεργασία κλήσεων , επειδή υποστηρίζει CFA βρόχο
ξεμπλοκάρισμα, που εξασφαλίζει ότι εάν ένας βρόχος CFA προσδιορίζεται, η κλήση περνά μέσα από
ολόκληρη την αλυσίδα προώθησης, διαλείμματα από την προώθηση όλων των βρόχο και το βρόχο
ολοκληρώνεται όπως αναμένεται, ακόμη και αν CFNA, CFB, ή άλλες επιλογές προώθησης έχουν
διαμορφωθεί μαζί με το CFA για έναν από τους αριθμούς καταλόγου στην αλυσίδα προώθησης.
Παραδείγματος χάριν, ο χρήστης για το τηλέφωνο με τον αριθμό καταλόγου 1000 προωθεί όλες τις
κλήσεις στον αριθμό καταλόγου 1001, ο οποίος έχει προωθήσει όλες τις κλήσεις στον αριθμό καταλόγου
1002, ο οποίος έχει προωθήσει όλες τις κλήσεις στον αριθμό καταλόγου 1000, ο οποίος δημιουργεί
έναν βρόχο CFA. Επιπλέον, ο αριθμός καταλόγου 1002 έχει διαμορφώσει CFNA στον αριθμό καταλόγου
1004. Ο χρήστης στο τηλέφωνο με τον αριθμό καταλόγου 1003 καλεί τον αριθμό καταλόγου 1000, ο
οποίος διαβιβάζει σε 1001, το οποίο διαβιβάζει σε 1002. προσδιορίζει ένα βρόχο CFA, και η κλήση, η
οποία ξεσπάει από το βρόχο, προσπαθεί να συνδεθεί με τον αριθμό καταλόγου 1002. Εάν ο χρονιστής
διάρκειας κλήσης χωρίς απάντηση λήγει πριν ο χρήστης του τηλεφώνου με τον αριθμό καταλόγου
1002 απαντήσει στην κλήση, προωθεί την κλήση στον αριθμό καταλόγου 1004.
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Ρύθμιση παραμέτρων τηλεφώνου
Προώθηση τηλεφωνικών κλήσεων

Για μια μεμονωμένη κλήση, μπορεί να προσδιορίσει πολλαπλούς βρόχους CFA και να επιχειρήσει
να συνδέσει την κλήση μετά την αναγνώριση κάθε βρόχου.

Σημείωση

Το μπροστινό δεν λειτουργεί από το Self Care Portal εκτός CSS έχει ήδη διαμορφωθεί σωστά για να
φθάσει σε αυτόν τον αριθμό από τη γραμμή ιστοσελίδα, και το "Forwarded To # # #" πάντα έρχεται.
Διαδικασία

Βήμα 1

Από το Unified Communications Self Care Portal, επιλέξτε Τηλέφωνα > Προώθηση κλήσεων.

Βήμα 2

Επιλέξτε τον αριθμό τηλεφώνου σας και κάντε τα εξής:
• Για να προωθήσετε κλήσεις σε ένα λογαριασμό αυτόματου τηλεφωνητή, ελέγξτε το πλαίσιο
ελέγχου Προώθηση όλων των κλήσεων σε: και επιλέξτε Αυτόματος τηλεφωνητής από την
αναπτυσσόμενη λίστα.

• Για να προωθήσετε κλήσεις σε έναν άλλο αριθμό τηλεφώνου, ελέγξτε το πλαίσιο ελέγχου
Προώθηση όλων των κλήσεων σε: και επιλέξτε Προσθήκη νέου αριθμού από την αναπτυσσόμενη
λίστα και πληκτρολογήστε τον αριθμό τηλεφώνου στο πλαίσιο κειμένου.
Βήμα 3

Για να προωθήσετε τις εσωτερικές ή εξωτερικές κλήσεις σας κάντε κλικ στο Κανόνες κλήσεων για
προχωρημένουςκαι επιλέξτε είτε Αυτόματος τηλεφωνητής είτε Προσθήκη νέου αριθμού από την
αναπτυσσόμενη λίστα και στη συνέχεια κάντε κλικ στο Αποθήκευση.
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Ρύθμιση παραμέτρων τηλεφώνου
Χειρισμός κλήσεων σε εταιρικό αριθμό από οποιοδήποτε τηλέφωνο

Σημείωση Για να διαγράψετε ή να καταργήσετε μια ρύθμιση προώθησης κλήσεων, κάντε τα εξής:

• Για να διαγράψετε την κλήση προώθηση όλων settting, αποεπιλέξτε το προώθηση όλων
των κλήσεων σε: πλαίσιο ελέγχου και κάντε κλικ στο κουμπί Αποθήκευση.
• Για να διαγράψετε μια προηγμένη ρύθμιση προώθησης κλήσεων, αναπτύξτε την περιοχή
κανόνες κλήσης για προχωρημένους , αποεπιλέξτε το πλαίσιο ελέγχου για τη ρύθμιση
που θέλετε να διαγράψετε και κάντε κλικ στο κουμπί Αποθήκευση.

Χειρισμός κλήσεων σε εταιρικό αριθμό από οποιοδήποτε
τηλέφωνο
Μπορείτε να απαντήσετε στις κλήσεις σε εταιρικό αριθμό από το προσωπικό κινητό τηλέφωνό σας
ή το εσωτερικό τηλέφωνο γραφείου σας. Μπορείτε να προσθέσετε αυτά τα τηλέφωνα ως πρόσθετα
τηλέφωνα στο Self Care Portal. Εάν κάποιος πληκτρολογήσει το τηλέφωνο της εταιρείας σας, τα
πρόσθετα τηλέφωνά σας χτυπούν επίσης.
Μπορείτε επίσης να ρυθμίσετε το χρονικό μεσοδιάστημα κατά το οποίο θέλετε κάποιος να επικοινωνεί
μαζί σας στα τηλέφωνά σας.
Διαδικασία

Βήμα 1

Από το Unified Communications Self Care Portal, επιλέξτε Τηλέφωνα >Τα τηλέφωνά μου.

Βήμα 2

Κάντε κλικ στο εικονίδιο

Βήμα 3

Εισαγάγετε τον αριθμό τηλεφώνου και την περιγραφή στα αντίστοιχα πεδία.

Βήμα 4

Επιλέξτε το πλαίσιο ελέγχου Ενεργοποίηση προσέγγισης μεμονωμένου αριθμού και το πλαισίου
ελέγχου Ενεργοποίηση μετακίνησης στο κινητό.

Βήμα 5

Κάντε κλικ στο κουμπί " προχωρημένος χρονισμός κλήσεων" και επιλέξτε οποιαδήποτε από τις
επιλογές εάν θέλετε να ορίσετε ένα χρονικό διάστημα για τη μεταβίβαση κλήσεων.

Προσθήκη νέου.
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Ρύθμιση παραμέτρων τηλεφώνου
Χειρισμός κλήσεων σε εταιρικό αριθμό από οποιοδήποτε τηλέφωνο

• Περιμένετε () δευτερόλεπτα πριν να καλέσετε αυτό το τηλέφωνο όταν η γραμμή της επιχείρησής
μου είναι σε κλήση — σας επιτρέπει να ρυθμίσετε το χρονικό διάστημα για το τηλέφωνο του
γραφείου σας ώστε να κουδουνίζει πριν επιχειρήσετε να επικοινωνήσετε μαζί σας στο νέο αριθμό.
• Αποτρέψτε αυτήν την κλήση από το να μεταβεί απευθείας στους αυτόματους τηλεφωνητές αυτών
των τηλεφώνων με τους εξής τρόπους:
• Η χρήση μιας χρονικής καθυστέρησης () δευτερολέπτων για τον εντοπισμό των κλήσεων
που προωθούνται απευθείας στο φωνητικό ταχυδρομείο — σας επιτρέπει να ρυθμίσετε ένα
χρονικό διάστημα πριν επιτρέψετε την κλήση για να προσεγγίσετε το φωνητικό ταχυδρομείο
του τηλεφώνου σας
• Η απαίτηση να απαντήσετε σε ένα προτρεπτικό μήνυμα για να συνδεθείτε — η κλήση σας
είναι σε κράτηση και σας ζητά να εισαγάγετε ένα ψηφίο στο τηλέφωνό σας για να απαντήσετε
στην κλήση αντί να το στείλετε στο φωνητικό ταχυδρομείο του τηλεφώνου σας.
• Διακοπή κλήσης αυτού του τηλεφώνου μετά από () δευτερόλεπτα για να αποφύγετε τη σύνδεση
σε αυτό το φωνητικό ταχυδρομείο τηλεφώνων — σας επιτρέπει να ρυθμίσετε ένα χρονικό
διάστημα κλήσης για να σταματήσει να κουδουνίζει το τηλέφωνό σας, ώστε οι κλήσεις να μην
μετακινηθούν στα φωνητικά μηνύματα του τηλεφώνου σας.
Βήμα 6

Κάντε κλικ στο Αποθήκευση.

Οδηγός χρήσης της Πύλης αυτοεξυπηρέτησης της Cisco Unified Communications, Έκδοση 14
19

Ρύθμιση παραμέτρων τηλεφώνου
Μεταβίβαση των κλήσεων σε εταιρικό αριθμό στο προσωπικό σας τηλέφωνο

Μεταβίβαση των κλήσεων σε εταιρικό αριθμό στο
προσωπικό σας τηλέφωνο
Μπορείτε να χρησιμοποιήσετε το κινητό σας τηλέφωνο για να χειριστείτε κλήσεις που συσχετίζονται
με τον αριθμό του τηλεφώνου του γραφείου σας. Αυτά τα κινητά τηλέφωνα προστίθενται ως πρόσθετα
τηλέφωνα στο Self Care Portal. Αυτό σας επιτρέπει να παρακολουθείτε τις κλήσεις σε εταιρικό αριθμό
όταν βρίσκεστε μακριά από το γραφείο σας.
Διαδικασία

Βήμα 1

Από το Unified Communications Self Care Portal, επιλέξτε Τηλέφωνα >Τα τηλέφωνά μου.

Βήμα 2

Τοποθετήστε τον δείκτη του ποντικιού πάνω από το πρόσθετο τηλέφωνό σας, κάντε κλικ στο εικονίδιο
Ρυθμίσεις

Βήμα 3

και επιλέξτε Επεξεργασία.

Στο κουτί διαλόγου Επεξεργασία πρόσθετου τηλεφώνου, επιλέξτε το πλαίσιο ελέγχου Ενεργοποίηση
μετακίνησης σε κινητό και στη συνέχεια κάντε κλικ στο Αποθήκευση.
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ

4

Άμεσα μηνύματα και κατάσταση παρουσίας
• Ενημέρωση των άλλων όταν είστε απασχολημένοι, στη σελίδα 21
• Κοινοποίηση της κατάστασης εργασίας σας, στη σελίδα 21

Ενημέρωση των άλλων όταν είστε απασχολημένοι
Όταν είστε απασχολημένοι με την εργασία και δεν θέλετε να λαμβάνετε κλήσεις, ορίστε την κατάστασή
σας σε Μην ενοχλείτε. Το τηλέφωνό σας δεν κουδουνίζει όταν άλλοι χρήστες επιχειρούν να καλέσουν
τον αριθμό σας.

Σημείωση

Μπορείτε να ορίσετε την κατάσταση Μην ενοχλείτε μόνο στα τηλέφωνα που παρέχει η εταιρεία σας.
Διαδικασία

Βήμα 1

Από το Unified Communications Self Care Portal, επιλέξτε ΙΜ & διαθεσιμότητα > Μην ενοχλείτε.

Βήμα 2

Επιλέξτε το πλαίσιο ελέγχου Ενεργοποίηση και κάντε κλικ στο Αποθήκευση.

Κοινοποίηση της κατάστασης εργασίας σας
Μπορείτε να ενεργοποιήσετε το άμεσο μήνυμά σας και την κατάσταση παρουσίας σας, ώστε οι
συνάδελφοί σας να γνωρίζουν την κατάσταση της εργασίας σας. Για παράδειγμα, εάν βρίσκεστε
μακριά, συνδεδεμένοι, εκτός σύνδεσης ή σε μια σύσκεψη, η κατάσταση εμφανίζεται ανάλογα.
Διαδικασία

Βήμα 1

Από το Unified Communications Self Care Portal, επιλέξτε ΙΜ & διαθεσιμότητα > Πολιτική κατάστασης.
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Άμεσα μηνύματα και κατάσταση παρουσίας
Κοινοποίηση της κατάστασης εργασίας σας

Βήμα 2

Επιλέξτε το πλαίσιο ελέγχου Αυτόματη ενημέρωση κατάστασης όταν υπάρχει σύσκεψη στο ημερολόγιό
μου, κάντε κλικ στο Πολιτική κατάστασης και κάντε κλικ στο Αποθήκευση.
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