
,Cisco Unified Communications Self Care Portal למשתמש מדריך
14 מהדורה

2021-03-16 ראשון: פרסום

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 following information is for FCC compliance of Class A devices: This equipment has been tested and found to comply with the limits for a Class A digital device, pursuant to part 15
of the FCC rules. These limits are designed to provide reasonable protection against harmful interference when the equipment is operated in a commercial environment. This equipment

generates, uses, and can radiate radio-frequency energy and, if not installed and used in accordance with the instruction manual, may cause harmful interference to radio communications.
.Operation of this equipment in a residential area is likely to cause harmful interference, in which case users will be required to correct the interference at their own expense

The following information is for FCC compliance of Class B devices: This equipment has been tested and found to comply with the limits for a Class B digital device, pursuant to part 15 of
the FCC rules. These limits are designed to provide reasonable protection against harmful interference in a residential installation. This equipment generates, uses and can radiate radio

frequency energy and, if not installed and used in accordance with the instructions, may cause harmful interference to radio communications. However, there is no guarantee that interference
will not occur in a particular installation. If the equipment causes interference to radio or television reception, which can be determined by turning the equipment off and on, users are

:encouraged to try to correct the interference by using one or more of the following measures

•.Reorient or relocate the receiving antenna

•.Increase the separation between the equipment and receiver

•.Connect the equipment into an outlet on a circuit different from that to which the receiver is connected

•.Consult the dealer or an experienced radio/TV technician for help

.Modifications to this product not authorized by Cisco could void the FCC approval and negate your authority to operate the product

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
.1981, Regents of the University of California © the UNIX operating system. All rights reserved. Copyright

NOTWITHSTANDING ANY OTHERWARRANTY 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
Third-party trademarks mentioned are the property of their respective owners. The use of the word partner does not imply a .https://www.cisco.com/c/en/us/about/legal/trademarks.html

(partnership relationship between Cisco and any other company. (1721R

שמורות. הזכויות כל .2021 Cisco Systems, Inc ©

https://www.cisco.com/c/en/us/about/legal/trademarks.html


ן כ ו ת

1 Cisco Unified Communications עצמי שירות פורטל אודות 1 ק ר פ

1 העצמי השירות פורטל של סקירה

1 שלך העצמי השירות פורטל ממשק הכרת

2 נוספים וטלפונים החברה של טלפונים

3 העצמי השירות פורטל של וסמלים לחצנים

5 עבודה תחילת 2 ק ר פ

5 העצמי השירות פורטל הפעלת

6 המועדפת השפה הגדרת

6 הטלפון של התצוגה שם שינוי

6 העצמי השירות לפורטל נוספים טלפונים הוספת

7 שלך הטלפון הפעלת

7 טלפוניה שירות הגדרת

8 הפורטל סיסמת שינוי

8 הטלפוניה שירות של (PIN) האישי הזיהוי מספר שינוי

8 גישה קוד באמצעות פגישה תזמון

9 הדרושים Plug-ins-ה רכיבי הורדת

9 הטלפון של למשתמש המדריך הורדת

9 העצמי השירות מפורטל יציאה

11 הטלפון תכונת תצורת הגדרת 3 ק ר פ

11 מהיר חיוג מספרי יצירת

12 השהיות עם מהיר חיוג מספרי הגדרת

12 קולי תא הודעות הגדרת

13 קולי תא העדפות הגדרת

13 השלוחה ניידות עבור המרבית הכניסה זמן מגבלת הגדרת

14 מהדורה ,Cisco Unified Communications Self Care Portal למשתמש מדריך
iii



14 האחרונות השיחות שמירת

14 הקשר אנשי לרשימת אנשים הוספת

15 שלך מהטלפון נכנסות שיחות העברת

17 טלפון מכל עבודה בשיחות טיפול

18 שלך האישי הטלפון אל נכנסות עבודה שיחות העברת

19 נוכחות ומצב מיידית הודעה 4 ק ר פ

19 עסוק שאתה בכך אחרים יידע

19 שלך העבודה מצב את שתף

14 מהדורה ,Cisco Unified Communications Self Care Portal למשתמש מדריך
iv

תוכן



1 ק ר פ

Cisco Unified עצמי שירות פורטל אודות
Communications

•1 בדף העצמי, השירות פורטל של סקירה
•1 בדף שלך, העצמי השירות פורטל ממשק הכרת
•2 בדף , נוספים וטלפונים החברה של טלפונים
•3 בדף העצמי, השירות פורטל של וסמלים לחצנים

העצמי השירות פורטל של סקירה
את ולהגדיר אישית להתאים כדי Unified Communications העצמי השירות בפורטל להשתמש כיצד מתאר זה מסמך

הגדרות את לנהל כדי העצמי השירות בפורטל להשתמש באפשרותך שלך. הטלפון של וההגדרות התכונות תצורת
קשר. ואנשי שיחות העברת שיחות, היסטוריית קולי, תא הודעות צלצול, הגדרות מהיר, חיוג מספרי כגון שלך, הטלפון

להגדיר ניתן למערכת. לכניסה והססמה אתהשםמשתמש לך ומספק העצמי השירות לפורטל בגישה שולט הרשת מנהל
בתכונת תומך אינו הטלפון אם לדוגמה, עבורך. לזמין הפך שלך המערכת שמנהל כאלו או בטלפון הנתמכות תכונות רק

העצמי. השירות בפורטל זמינה תהיה לא זו תכונה להפריע', לא 'נא

שלך העצמי השירות פורטל ממשק הכרת
— כרטיסיות חמש עם בית דף כולל הוא מבוסס-אינטרנט. (GUI) גרפי משתמש ממשק הוא העצמי השירות פורטל

להגדיר כדי אלה בכרטיסיות להשתמש באפשרותך והורדות. כלליות, הגדרות וזמינות, מיידית הודעה קולי, תא טלפונים,
שלך. הטלפון תכונות את אישית ולהתאים

העצמי. השירות פורטל של הבית דף את מציגה הבאה התמונה
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העצמי השירות פורטל ממשק .1 איור

לשונית: כל של הפונקציות את מפרטת הבאה הטבלה

פונקציה לשוניות

שיחות. העברת והגדרות שיחות היסטוריית צלצול, הגדרות מהיר, חיוג מספרי הגדר טלפונים

שלך. הקולי הדואר הגדרות הגדרת קולי תא

זמינות. ומצב מיידיות הודעות הגדרת מיידית הודעה
וזמינות

שלך. התצוגה ושם לועידה, גישה קוד ,PIN הסיסמה, שינוי או הגדרת כלליות הגדרות

שלך. הטלפונים עבור Plug-ins הורדת הורדות

נוספים וטלפונים החברה של טלפונים
להוספה: טלפונים העצמי. השירות לפורטל להוסיף שניתן טלפונים סוגי שני קיימים

משופרת.• חוויה לקבלת תכונות להגדיר ניתן החברה. ידי על המסופקים Cisco IP Phones-החברה של טלפונים
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ולהשתמש• העצמי השירות לפורטל אלה טלפונים להוסיף ניתן שלך. הניידים או האישיים נוספים-הטלפונים טלפונים
תכונות. בהם להגדיר ניתן לא העבודה. בשיחות לטפל כדי בו

<Unified Comunications העצמי השירות פורטל אל עבור העצמי, השירות בפורטל האלה הטלפונים את להציג כדי
שלי. הטלפונים

העצמי השירות פורטל של וסמלים לחצנים
הטלפון. הגדרות של מחיקה או שינוי להוספה, המשמשים וסמלים לחצנים כולל העצמי השירות פורטל

תיאור שם סמל

חדש. מהיר חיוג מספר או חדש שירות חדש, טלפון כגון חדש, פריט הוספת חדש הוסף

פונקציה. או תכונה הגדרה, מחיקת מחק

קיימת. הגדרה עריכת הגדרה ערוך

שלך. האחרים הטלפונים עם מעודכנת הגדרה שיתוף קישור

האחרים. הטלפונים עם מעודכנת הגדרה של השיתוף ביטול קישור ביטול

מדריך והורדת נוסף טלפון של והתיאור השם עדכון טלפון, הגדרת עריכת
טלפון.

הגדרות
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2 ק ר פ

עבודה תחילת
•5 בדף העצמי, השירות פורטל הפעלת
•6 בדף , המועדפת השפה הגדרת
•6 בדף , הטלפון של התצוגה שם שינוי
•6 בדף העצמי, השירות לפורטל נוספים טלפונים הוספת
•7 בדף שלך, הטלפון הפעלת
•7 בדף , טלפוניה שירות הגדרת
•8 בדף הפורטל, סיסמת שינוי
•8 בדף , הטלפוניה שירות של (PIN) האישי הזיהוי מספר שינוי
•8 בדף גישה, קוד באמצעות פגישה תזמון
•9 בדף הדרושים, Plug-ins-ה רכיבי הורדת
•9 בדף הטלפון, של למשתמש המדריך הורדת
•9 בדף העצמי, השירות מפורטל יציאה

העצמי השירות פורטל הפעלת
הטלפון. הגדרות את אישית ולהתאים להגדיר כדי העצמי השירות פורטל את הפעל

שתתחילו לפני

הבאים: הפרטים את לך וסיפק העצמי השירות אל גישה אפשר הרשת מנהל כי ודא

עצמי• לשירות הפורטל של URL-ה כתובת

שלך• והסיסמה המשתמש שם

נוהל

1 ,שלב לדוגמה האינטרנט: בדפדפן הכתובת בשורת עצמי לשירות הפורטל של URL-ה כתובת את הזן
שבו לאופן בהתאם להשתנות עשויה הכתובת שתבנית לב שים .https://<server_name:portnumber >/ucmuser

השרת. תצורת את קובע המערכת מנהל
2 כניסה.שלב על ולחץ שלך והסיסמה המשתמש שם את הזן
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פורטל באפשרות בחירה על-ידי Jabber לקוח מממשק ישירות לפורטל לגשת יכולים Cisco Jabber של משתמשים
הגדרות. תפריט מתוך עצמי לשירות

הערה

המועדפת השפה הגדרת
אחרת בשפה עם בנוח מרגיש אתה אם אנגלית. היא Jabber-וCisco IP Phone יישומי של התצוגה שפת מחדל, כברירת

התצוגה. כשפת זו שפה להגדיר ניתן מאנגלית,

נוהל

1 Language.שלב < General Settings בתפריט ,Unified Communications העצמי השירות פורטל מתוך בחר
2 עלSave.שלב ולחץ עליך, המועדפת השפה את ,Display Language הנפתחת מהרשימה בחר

הטלפון של התצוגה שם שינוי
מספר לך יש אם יותר עליך מקלה זו פעולה .Cisco IP טלפון ממכשירי אחד כל עבור התיאור את לשנות באפשרותך

טלפונים.

נוהל

1 שלי.שלב הטלפונים < טלפונים בתפריט ,Unified Communications העצמי השירות פורטל מתוך בחר

2 ערוך.שלב ובחר הגדרות סמל על לחץ הטלפון, שם מעל רחף
3 שמור.שלב על ולחץ תיאור, בשדה החדש הטלפון שם את הזן

העצמי השירות לפורטל נוספים טלפונים הוספת
השירות לפורטל שלך הביתי המשרד או הנייד של הטלפון מספרי כגון שלך, הנוספים הטלפונים את להוסיף באפשרותך

במשרד. או בשולחן נמצא אינך כאשר שלך העבודה בשיחות לטפל לך מאפשרים אלה טלפונים העצמי.

נוהל

1 שלי.שלב הטלפונים < טלפונים בתפריט ,Unified Communications העצמי השירות פורטל מתוך בחר

2 חדש.שלב הוסף סמל על לחץ
3 המתאימים.שלב בשדות והתיאור הטלפון מספר את הזן
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אחרים)• טלפונים או מכשיר מכל עבורך נכנסת לשיחה (מענה טלפון מכל מענה תכונת את לאפשר ברצונך אם
טלפון. מכל מענה תיבתאפשר את סמן החדש, בטלפון

לנייד.• העברה אפשר הסימון תיבת את סמן שלך, החדש כטלפון שלך הנייד הטלפון את הוספת אם

והתחברות.• הרחבה אפשר אתתיבתהסימון סמן החדששלך, Ciscoבטלפון Jabberאתתכונות לאפשר ברצונך אם

4 שמור.שלב על לחץ

שלך הטלפון הפעלת
קוד של התצורה את קובע המערכת מנהל בו. להשתמש שתוכל לפני הפעלה קוד באמצעות הטלפון את להפעיל עליך

אחד. שבוע למשך תקף זה הפעלה קוד ספרות. 16 בן הפעלה

העצמי. השירות בפורטל בטלפון תוצג להפעלה מוכן ההודעה פעיל, אינו הטלפון אם הערה

נוהל

1 שלי.שלב הטלפונים < טלפונים בתפריט ,Unified Communications העצמי השירות פורטל מתוך בחר
2 הפעלה.שלב קוד הצג על ולחץ הטלפון את בחר

הברקוד. ואת ההפעלה קוד את יציג הפעלה קוד של המוקפץ החלון
3 הטלפון:שלב להפעלת הבאות מהאפשרויות באחת השתמש

שלך.• החדש בטלפון הספרות 16 בן ההפעלה קוד את הזן

הברקוד.• לסריקת במצלמה להשתמש באפשרותך וידאו, מצלמת כולל שלך הטלפון אם

4 שמור.שלב על לחץ

טלפוניה שירות הגדרת
אם העצמי, השירות בפורטל חזותי קולי תא או אוויר מזג תחזיות ספרייה, כגון טלפוניה שירות להוסיף באפשרותך

בהם. תומכים Jabber או Cisco IP Phones יישומי

נוהל

1 שירותים.שלב < טלפון הגדרות < טלפונים בתפריט ,Unified Communications העצמי השירות פורטל מתוך בחר
2 חדשים.שלב שירותים הוסף על ולחץ הרצוי הטלפון את בחר
3 שמור.שלב על ולחץ תצוגה, שם בשדה התצוגה שם את הזן שירותים, הנפתחת הרשימה מתוך הדרושים בשירותים בחר
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הפורטל סיסמת שינוי
תהיה שההתחברות מנת על המחדל ברירת סיסמת את לשנות ממליצים אנו עת. בכל סיסמתך את לשנות באפשרותך

יותר. מאובטחת

הרשת. למנהל פנה חדשה, סיסמה ליצור כדי אותה. שכחת אם חדשה סיסמה ליצור באפשרותך אין הערה

נוהל

1 לקוח/פורטל.שלב סיסמת < כלליות הגדרות בתפריט Unified Communications העצמי השירות פורטל מתוך בחר
2 עלשמור.שלב ולחץ חדשה, סיסמה בשדהאישור שוב אותה הזן חדשה, בשדהסיסמה שלך החדשה הסיסמה את הזן

הטלפוניה שירות של (PIN) האישי הזיהוי מספר שינוי
במצב ולהשתמש ועידה שיחות לאפשר חדשים, טלפונים להגדיר כדי טלפוניה שירותי של PIN-ב להשתמש באפשרותך

מיוחדים. תווים או אותיות רווחים, ללא מספרים כולל (PIN) האישי הזיהוי מספר לנייד. חיבור

.Unified Communications Manager-ב שהוגדרה וסיסמה משתמש שם במדיניות לעמוד חייב מזין שאתה PIN-ה
להיות חייב מזין שאתה PIN-ה ספרות, 7 של מינימלי PIN אורך מציינת והסיסמה המשתמש שם מדיניות אם לדוגמה,

המערכת. מנהל אל פנה נוסף, למידע ספרות. מ-128 לחרוג יכול ולא ספרות 7 לפחות

הערה

נוהל

1 טלפוניה.שלב שירות PIN < כלליות בתפריטהגדרות ,Unified Communications העצמי השירות פורטל מתוך בחר
2 עלשמור.שלב ולחץ חדש, טלפון PIN בשדהאישור שוב אותה הזן חדש, טלפון PINבשדה PIN-ה את הזן

גישה קוד באמצעות פגישה תזמון
באפשרותך מעדיף, אתה אם לעבודה. עמיתיך עם פגישה לתזמן כדי העצמי השירות בפורטל להשתמש באפשרותך
ללא ספרות, לעשר שלוש בין ייחודי, מספר הוא גישה קוד בפגישה. המשתתפים על לפקח כדי גישה בקוד להשתמש

מיוחדים. תווים או אותיות רווחים,
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עבודה תחילת
הפורטל סיסמת שינוי



נוהל

1 ועידה.שלב < כלליות הגדרות בתפריט ,Unified Communications העצמי השירות פורטל מתוך בחר
2 פגישה.שלב מספר בשדה הפגישה מספר את הזן
3 שמור.שלב על ולחץ למשתתפים גישה קוד בשדה הגישה קוד את הזן

הדרושים Plug-ins-ה רכיבי הורדת
.Jabber היישום Ciscoאו IP Phones-ה הפונקציונליותשל את להרחיב ברצונך אם הזמינים Plug-ins-ה את להוריד ניתן

נוהל

1 הורדות.שלב בתפריט בחר ,Unified Communications העצמי השירות פורטל מתוך
2 הורדה.שלב לחצן על ולחץ להורדה הרצוי Plug-in-ה את בחר

הטלפון של למשתמש המדריך הורדת
העדכנית הגרסה אינה שזוהי נמצא אם העצמי. השירות מפורטל הטלפון של למשתמש המדריך את להוריד באפשרותך

ביותר. העדכנית הגירסה להורדת cisco.com אל עבור ביותר,

נוהל

1 שלי.שלב הטלפונים < טלפונים בתפריט ,Unified Communications העצמי השירות פורטל מתוך בחר

2 מדריך.שלב הורד ובחר הגדרות סמל על לחץ הטלפון, שם מעל רחף

העצמי השירות מפורטל יציאה
יציאה, ביצוע לפני העצמי. השירות מפורטל להתנתק ניתן ההגדרות, של האישית וההתאמה התצורה קביעת לאחר

שלך. ההגדרות את ששמרת ודא

שלך התצוגה שם ובחריציאה. שלך התצוגה שם על לחץ ,Unified Communications העצמי השירות פורטל מתוך
על יופיע שלך המשתמש מזהה שלך, התצוגה שם את הגדרת לא אם הבית. דף של העליונה הימנית בפינה מופיע

המסך.
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העצמי השירות מפורטל יציאה



3 ק ר פ

הטלפון תכונת תצורת הגדרת
•11 בדף , מהיר חיוג מספרי יצירת
•12 בדף קולי, תא הודעות הגדרת
•13 בדף השלוחה, ניידות עבור המרבית הכניסה זמן מגבלת הגדרת
•14 בדף האחרונות, השיחות שמירת
•14 בדף הקשר, אנשי לרשימת אנשים הוספת
•15 בדף שלך, מהטלפון נכנסות שיחות העברת
•17 בדף , טלפון מכל עבודה בשיחות טיפול
•18 בדף שלך, האישי הטלפון אל נכנסות עבודה שיחות העברת

מהיר חיוג מספרי יצירת
איתם ליצור שתוכל כדי קרובות, לעיתים מתקשר אתה שאליהם האנשים עבור מהיר חיוג רשומות ליצור באפשרותך

לא Cisco IP Phone בעזרת שהוגדרו מהיר חיוג מספרי מהיר. חיוג מספרי 199 עד להגדיר ניתן מהירה. בלחיצה קשר
העצמי. השירות בפורטל יוצגו

נוהל

1 חיוגשלב מספרי < טלפון הגדרות < טלפונים בתפריט ,Unified Communications העצמי השירות מתוךפורטל בחר
מהיר.

2 חדש.שלב מהיר חיוג הוסף על ולחץ הרצוי הטלפון את בחר
3 אישור.שלב על לחץ מכן ולאחר מהיר וחיוג (תיאור) תווית ,URL מספר/כתובת כגון הדרושים השדה פרטי את הזן
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השהיות עם מהיר חיוג מספרי הגדרת
מקרה קוד ,(FAC) כפוי אישור קוד המחייבים יעדים אל שיחות לבצע לך מאפשר מהיר. בחיוג השהיות להגדיר ניתן
ללא קולי) תא סיסמת או לפגישה גישה מספר משתמש, שלוחת (כגון נוספות ספרות או חיוג השהיית ,(CMC) לקוח

החיוג. הפסקות עם יחד ליעד אחרות ספרות ושולח שיחה מבסס הטלפון מהיר, חיוג על תקיש כאשר ידנית. התערבות

שניות. שתי של הפוגה מציין פסיק כל המהיר. החיוג במחרוזת (,) פסיק להוסיף עליך מהיר, בחיוג השהיות לכלול כדי

מודעות ואחריו ,(CMC) לקוח חומר וקוד (FAC) כפוי הרשאות קוד כגון קודים הכולל מהיר חיוג להגדיר לדוגמה-ברצונך
כאשר: IVR

•.91886543 הוא המחויג המספר

•.8787 הוא FAC קוד

•.5656 הוא CMC קוד

מתחברת.• שהשיחה לאחר שניות ארבע זו תגובה להזין עליך .987989# היא IVR תגובת

המהיר. החיוג כמספר 91886543,8787,5656,987989# את תתכנת זה, במקרה

קולי תא הודעות הגדרת
התראה תאורה, חיווי הם ההתראות סוגי אפשרויות שלך. הקולי בתא הודעה משאיר שמישהו לאחר התראה מקבל אתה

שלך. ההודעות עבור שונות או דומות התראה אפשרויות להגדיר באפשרותך התראה. וצליל במסך,

נוהל

1 תאשלב התראות < טלפון הגדרות < טלפונים בתפריט ,Unified Communications העצמי השירות מתוךפורטל בחר
קולי.
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הטלפון תכונת תצורת הגדרת
השהיות עם מהיר חיוג מספרי הגדרת



2 לזמינות.שלב אותן להפוך כדי הרצויות התראה אפשרויות סימון תיבות את וסמן הטלפון מספר את בחר

קבלת• לאחר הודעה סמל לחצן ליד אדום אור יהבהב הטלפון במסך חדשה- קולי תא להודעת תאורה חיווי הפעלת
חדשה. קולי תא הודעת

חדשה.• קולי תא הודעת מתקבלת לאחר הטלפון במסך מופיע קולי תא —סמל מסך התראת

שקיימת• מציין החיוג צליל חיוג. צליל מושמע שיחה בעת או הטלפון הרמת שיחה-בעת במהלך חיווי צליל הפעלת
חדשה. קולית הודעה

3 שמור.שלב על לחץ

קולי תא העדפות הגדרת
וכדומה. המועדפת השפה או הקולי התא להגדרת הרצוי המכשיר כגון הקולי לתא העדפות להגדיר ניתן

נוהל

1 קולי.שלב תא בתפריט ,Unified Communications העצמי השירות פורטל מתוך בחר
2 IVR.שלב קולי לתא חיוג העדפות על לחץ

עבור הקולי התא העדפות את להגדיר שתוכל כך ,IVR קולי לתא חיוג העדפות אל מחייג Cisco Web Dialer חייגן
שלך. הטלפונים

השלוחה ניידות עבור המרבית הכניסה זמן מגבלת הגדרת
אישיתאתההגדרות ולהתאים משלך כטלפון Ciscoשונים IP Phones-להשתמשב לך Ciscoמאפשרת של ניידותשלוחה

זה. כניסה לתהליך זמן מגבלת להגדיר ניתן פשוט. כניסה תהליך באמצעות המהיר, והחיוג

נוהל

1 שלוחה.שלב ניידות < כלליות הגדרות בתפריט ,Unified Communications העצמי השירות פורטל מתוך בחר

הגדרת• על לשמור ברצונך אם המערכת, של מחדל ברירת - מרבי כניסה בזמן השתמש הרדיו לוחצן על לחץ
מרבית. התחברות זמן מגבלת של המחדל ברירת

המרבית.• ההתחברות זמן מגבלת את להגדיר מעוניין אינך אם מרבי, כניסה זמן ללא הבחירה לחצן על לחץ
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הטלפון תכונת תצורת הגדרת
קולי תא העדפות הגדרת



ברצונך• אם המתאימים, בשדות והדקות השעות את הזן מהמערכת, אוטומטית יציאה הבחירה לחצן על לחץ
ההתחברות. זמן מגבלת את אישית להתאים

2 שמור.שלב על לחץ

האחרונות השיחות שמירת
השיחות היסטוריית אל לעבור באפשרותך לאחרונה, אליך התקשר מי לבדוק וברצונך נכנסת שיחה כל פספסת אם

השיחות. להצגת

נענו שלא השיחות את לשמור מעוניין אינך אם השיחות. בהיסטוריית נשמרות נענו שלא השיחות כל מחדל, כברירת
נענו. שלא שיחות שמור תיבת של הסימון את בטל לאחרונה,

הערה

נוהל

1 היסטורייתשלב < טלפון הגדרות < טלפונים בתפריט ,Unified Communications העצמי השירות מתוךפורטל בחר
שיחות.

2 נענו.שלב שלא שיחות שמור הסימון תיבת את וסמן הרצוי הטלפון מספר את בחר

3 שמור.שלב על לחץ

הקשר אנשי לרשימת אנשים הוספת
מהטלפון, שלך. הקשר אנשי ברשימת לעבודה עמיתך של האלקטרוני הדואר וכתובת הטלפון מספר את לשמור ניתן
המספר את להקליד צורך מבלי ישירות שיחות ולבצע לעבודה עמיתך של המספר את לחפש או לדפדף באפשרותך

פעם. בכל
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הטלפון תכונת תצורת הגדרת
האחרונות השיחות שמירת



האחרים. הטלפונים עם הקשר אנשי רשימת את לשתף ניתן לא טלפון. לכל ייחודית הקשר אנשי רשימת הערה

נוהל

1 קשר.שלב אנשי < טלפון הגדרות < טלפונים בתפריט ,Unified Communications העצמי השירות מתוךפורטל בחר
2 חדש.שלב קשר איש צור על לחץ
3 שמור.שלב על ולחץ קשר, יצירת ופרטי קשר איש פרטי עבור הדרושים השדה פרטי את הזן

הקשר איש שם להסרת מחק סמל על ללחוץ או הקשר איש שם לשינוי ערוך סמל על ללחוץ ניתן
הטלפון. של הקשר אנשי מרשימת

הערה

שלך מהטלפון נכנסות שיחות העברת
לחשבון או אחר לטלפון Cisco IP מטלפון שיחות להעביר באפשרותך שלך, השולחן או הטלפון ליד נמצא אינך כאשר

קולי. תא

באפשרותך טלפון. למספר השיחות כל את להעביר בטלפון למשתמש מאפשר (CFA) השיחות כל את העבר מצב
מחויג יעד למספר או קולי תא למערכת שיחות ולהעביר וחיצוניות פנימיות שיחות עבור CFA של התצורה את להגדיר

.CFA עבור משנית שיחות חיפוש איזור תצורת שדה כולל .(CSS) שיחות חיפוש איזור של התצורה קביעת על-ידי
CSS מערכת בתצורה תמיכה לאפשר כדי הקיים CFA-ה עבור CSS-ה עם משתלב CSS-ה עבור המשני CSS-ה

מחדש וניתוב CFA-ה יעד לאימות משמשים והמשני הראשי CFA-ה עבור CSS-ה רק ,CFA הפעלת לאחר החלופית.
CSS-ב בשדות המוגדרים CSS שדות רק .CSS null-ב שימוש נעשה ריקים, אלה שדות אם .CFA ליעד השיחה של

שימוש על-ידי מאומת CFA-ה יעד מהטלפון, מופעל CFA אם בשימוש. יהיו משני CFA עבור CSS-ו הראשי CFA עבור
מאומת CFA-ה יעד מופעל, CFA כאשר נתונים. במסד נכתב CFA-ה ויעד משני, CFA עבור CSS-ו CFA עבור CSS-ב

משני. CFA עבור CSS-ו CFA עבור CSS כנגד תמיד

לוחץ המשתמש כאשר שיחות העברת לולאת מזהה לדוגמה, .CFA לולאת מזוהה אם בטלפון CFA של הפעלה מונע
השיחות כל את העביר ו-1001 ,CFA כיעד 1001 ומזין 1000 מספר שלוחה עם בטלפון CFwdALL מהיר מקש על
.1000 אל השיחות כל את העביר אשר ,1003 מספר שלוחה אל השיחות כל את העביר אשר ,1002 מספר לשלוחה

.1000 מספר עם בטלפון CFA של הפעלה ומונע לולאה של קיום מזהה זה, במקרה

בטלפון. CFA של הפעלה מאפשר ו-2, 1 במחיצות קיים 1000 מספר לדוגמה, שונות, במחיצות קיים דומה מספר אם עצה

,CFA לולאת זוהתה כי מבטיח אשר ,CFA לולאת בפריצת תומך ש מכיוון שיחה עיבוד על משפיעות אינן CFA לולאות
אם אף כצפוי, מסתיימת והלולאה השיחות, כל העברת מלולאת פורצת כולה, ההעברה שרשרת דרך עוברת השיחה

ההעברה. בשרשרת מהמספרים אחד עבור CFA עם יחד מוגדרות אחרות העברה אפשרויות או CFNA, CFB

את העביר אשר ,1001 מספר לשלוחה השיחות כל את מעביר 1000 מספר שלוחה עם טלפון בעל משתמש לדוגמה,
.CFA לולאת יוצרת אשר פעולה ,1000 מספר לשלוחה השיחות כל את העביר אשר ,1002 מספר לשלוחה השיחות כל

מתקשר 1003 מספר שלוחה טלפון עם משתמש .1004 מספר לשלוחה CFNA הגדיר 1002 מספר שלוחה בנוסף,
מהלולאה, פורצת אשר והשיחה ,CFAלולאת מזהה .1002 אל מעביר אשר ,1001 אל מעביר אשר ,1000 מספר לשלוחה
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שהמשתמש לפני יפוג לא התשובות צלצול משך של העצר שעון תוקף פג אם .1002 מספר שלוחה אל להתחבר מנסה
.1004 מספר לספריה השיחה את מעביר לשיחה, עונה 1002 מספר הספריה עם בטלפון

לולאה. של זיהוי לאחר השיחה את לקשר וינסה מרובות CFA לולאות לזהות עלול יחידה, שיחה עבור

מדף זה למספר להגיע לכדי תקין באופן הוגדר כבר css כן אם אלא עצמי, שירות מפורטל פועל אינו שיחה העברת מצב
."### אל "הועבר מופיע ותמיד הקו, של האינטרנט

הערה

נוהל

1 שיחה.שלב העברת < טלפונים בתפריט ,Unified Communications העצמי השירות פורטל מתוך בחר
2 הבאות:שלב הפעולות את ובצע הטלפון מספר את בחר

הרשימה• מתוך קולי תא ובחר השיחותאל:, אתכל העבר הסימון תיבת את סמן קולי, תא לחשבון להעברתשיחות
הנפתחת.

חדש• מספר הוסף בחר אל:, נכנסות שיחות העבר הסימון תיבת את סמן אחר, טלפון למספר שיחות להעברת
הטקסט. בשדה הטלפון מספר את והזן הנפתחת, הרשימה מתוך

3 אפשרותשלב בין הנפתחת מהרשימה ובחר מתקדמים שיחה כללי על לחץ שלך, החיצוניות או הפנימיות השיחות להעברת
שמור. על ולחץ חדש, מספר הוסף או קולי תא

הבאות: הפעולות את בצע שיחות, העברת הגדרת להסיר או למחוק כדי

כל• את העבר של הסימון בתיבת הסימון את בטל השיחות, כל את העבר של ההגדרה את למחוק כדי
שמור. על ולחץ השיחות

הסימון• את בטל מתקדם, חיוג כללי אזור את הרחב שיחות, העברת של מתקדמת הגדרה למחוק כדי
שמור. על ולחץ למחוק שברצונך ההגדרה של הסימון בתיבת

הערה
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טלפון מכל עבודה בשיחות טיפול
להוסיף ניתן שלך. הביתי המשרדי מהטלפון או האישי הנייד מהטלפון שלך העבודה שיחות על לענות באפשרותך
הטלפונים גם שלך, החברה בטלפון שיחה מתקבלת אם העצמי. השירות בפורטל נוספים כטלפונים אלה טלפונים

מצלצלים. הנוספים

שלך. בטלפונים קשר עמך יצור שמישהו מעוניין אתה כאשר הזמן מרווח את להגדיר גם ניתן

נוהל

1 שלי.שלב הטלפונים < טלפונים בתפריט ,Unified Communications העצמי השירות פורטל מתוך בחר

2 חדש.שלב הוסף סמל על לחץ
3 המתאימים.שלב בשדות והתיאור הטלפון מספר את הזן
4 הנייד.שלב אל מעבר אפשר הסימון תיבת ואת יחיד מספר טווח אפשר הסימון תיבת את סמן
5 השיחה.שלב העברת עבור זמן מרווח להגדיר ברצונך אם מהאפשרויות אחת ובחר מתקדם שיחה תזמון על לחץ

הטלפון• עבור הזמן מרווח את להגדיר לך מחויג-מאפשר העסקי הקו כאשר הטלפון צלצול לפני שניות ( ) המתן
החדש. במספר עמך שיחה יצירת ניסיון לפני לצלצול השולחני

על-ידי• הטלפון של זה קולי לדואר ישירות זו שיחה של העברה מנע

-מאפשר• הקולי לדואר ישירות עוברות השיחות כאשר לזהות מנת על שניות ( ) של השהיה בזמן שימוש
שלך הטלפון של הקולי לדואר השיחה העברת לפני זמן מרווח להגדיר לך
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בטלפון• ספרה להזין הנחיה מקבל ואתה בהמתנה שלך להתחבר-השיחה להנחיה להגיב אותך מחייב
שלך. הטלפון של הקולי לדואר אותה להעביר במקום לשיחה למענה

לך• זה-מאפשר טלפון של הקולי לדואר מהלתחבר להימנע כדי שניות ( ) לאחר זה בטלפון לצלצל הפסק
הטלפון. של הקולי לדואר יועברו לא שהשיחות כך לצלצל, להפסיק כדי לטלפון צלצול של זמן מרווח להגדיר

6 שמור.שלב על לחץ

שלך האישי הטלפון אל נכנסות עבודה שיחות העברת
אלה ניידים טלפונים שלך. השולחני הטלפון למספר המשויכות בשיחות לטפל כדי הנייד בטלפון להשתמש באפשרותך
למשרד. מחוץ אתה כאשר שלך העבודה בשיחות לטפל לך מאפשר העצמי. השירות בפורטל נוספים כטלפונים נוספים

נוהל

1 שלי.שלב הטלפונים < טלפונים בתפריט ,Unified Communications העצמי השירות פורטל מתוך בחר

2 ערוך.שלב ובחר , הגדרות סמל על לחץ הנוסף, הטלפון מעל רחף
3 שמור.שלב על ולחץ לנייד, העברה אפשר הסימון תיבת את סמן נוסף, טלפון ערוך הדו-שיח בתיבת
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נוכחות ומצב מיידית הודעה
•19 בדף עסוק, שאתה בכך אחרים יידע
•19 בדף שלך, העבודה מצב את שתף

עסוק שאתה בכך אחרים יידע
לא שלך הטלפון להפריע'. לא 'נא למצב שלך הסטטוס את העבר שיחות, לקבל מעוניין ואינך בעבודה עסוק אתה כאשר

שיחה. כניסת בכת מצלצל

החברה. על-ידי שסופקו בטלפונים רק להפריע' לא 'נא מצב את להגדיר ניתן הערה

נוהל

1 להפריע.שלב לא נא < וזמינות מיידית הודעה בתפריט ,,Unified Communications העצמי השירות פורטל מתוך בחר
2 שמור.שלב על ולחץ הפעל הסימון תיבת את סמן

שלך העבודה מצב את שתף
לדוגמה, שלך. לסטטוס מודעים יהיו לעבודה שעמיתיך כך נוכחות, ומצב מיידית הודעה מצב את להפעיל באפשרותך

בהתאם. מופיע המצב בפגישה, או מקוון לא מקוון, נמצא, אינך אם

נוהל

1 סטטוס.שלב מדיניות וזמינות> מיידית הודעה בתפריט ,,Unified Communications העצמי השירות פורטל מתוך בחר
2 עלשלב ולחץ סטטוס, מדיניות על לחץ שלי, ביומן פגישה קיימת כאשר אוטומטית סטטוס עדכן הסימון תיבת את סמן

.Save
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