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F E J E Z E T 1
A Cisco Unified Communications Önkiszolgáló
portálról

• Az önkiszolgáló portál áttekintése, a(z) 1. oldalon
• Ismerje meg az önkiszolgáló portál felületét, a(z) 1. oldalon
• Vállalati telefonok és további telefonok , a(z) 2. oldalon
• Önkiszolgáló portál gombjai és ikonjai, a(z) 3. oldalon

Az önkiszolgáló portál áttekintése
Ez a dokumentum azt ismerteti, hogyan lehet az Unified Communications önkiszolgáló portál segítségével
beállítani és testre szabni a telefon szolgáltatásait és beállításait. Az önkiszolgáló portál segítségével kezelheti
a telefon beállításait, így például a gyorshívó számokat, a csengetési beállításokat, a hangposta értesítéseit, a
hívások előzményeit, a hívásátirányítást és a telefonos névjegyeket.

A hálózati rendszergazda irányítja az önkiszolgáló portál elérését, és megadja Önnek bejelentkezési adatait.
Csak a telefonja által támogatott vagy a rendszergazdája által Önnek elérhetővé tett funkciók konfigurálhatók.
Ha például a telefonja nem támogatja a Ne Zavarj üzemmódot, akkor az önkiszolgáló portálon nem találja
majd meg ezt a szolgáltatást.

Ismerje meg az önkiszolgáló portál felületét
Az önkiszolgáló portál egy web-alapú grafikus felhasználói felület (GUI). AKezdőoldal öt fülből áll: telefonok,
hangposta, IM & elérhetőség, általános beállítások és letöltések. Ezek a fülek a telefon funkcióinak
konfigurálására és testreszabására használhatók.

A következő kép az önkiszolgáló portál kezdőlapját mutatja.
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ábra 1: Önkiszolgáló portál felület

Az alábbi táblázat az egyes fülek funkcióit tartalmazza:

funkcióFülek

Állítson be gyorshívó-számokat, csengetési beállításokat, a hívások előzményeit és a
hívásátirányítás beállításait.

Telefonok

Adja meg hangposta-beállításait.Hangposta

Azonnali üzenetek és elérhetőségi állapot beállítása.IM és elérhetőség

A jelszó, a PIN-kód, a konferencia-hozzáférési kód és a megjelenített név beállítása vagy
módosítása.

Általános
beállítások

Letölthető beépülő modulok a telefonokhoz.Letöltés

Vállalati telefonok és további telefonok
Kétféle telefon adható hozzá az önkiszolgáló portálhoz. Ezek a következők:

• Vállalati telefonok – a vállalat által biztosított Cisco IP-telefonok. Amég jobb élmény érdekében beállíthat
különféle funkciókat.
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• További telefonok – az ön személyes vagy mobiltelefonjai. Ezeket a telefonokat felveheti az önkiszolgáló
portálra, és használhatja a munkahelyi hívások kezeléséhez. Szolgáltatásokat nem tud beállítani rajtuk.

Ha ezeket a telefonokat önkiszolgáló portálon szeretné megtekinteni, nyissameg az egységes kommunikációs
önkiszolgáló portál > saját telefonok mappáját.

Önkiszolgáló portál gombjai és ikonjai
Az önkiszolgáló portál gombjaival és ikonjaival adhatja hozzá, módosíthatja vagy törölheti a telefon beállításait.

LeírásNévIkon

Új elemet, például új telefont, új szolgáltatást vagy egy új
gyorshívószámot vehet fel.

Új

Beállítások, szolgáltatások, vagy funkciók törlése.Törlés

Meglévő beállítás szerkesztése.Beállítások
szerkesztése

Megoszthat egy frissített beállítást a többi telefonjával.Összekapcsolt

Megszüntetheti a frissített beállításokmegosztását a többi telefonjával.Nem összekapcsolt

Módosítsa a telefon beállításait, frissítse a második telefon nevét és
leírását, vagy töltse le a telefon kézikönyvét.

Beállítások
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F E J E Z E T 2
Az első lépések

• Önkiszolgáló portál indítása, a(z) 5. oldalon
• Preferált nyelv beállítása , a(z) 6. oldalon
• A telefon megjelenített nevének módosítása , a(z) 6. oldalon
• További telefonok hozzáadása önkiszolgáló portálhoz, a(z) 6. oldalon
• Telefon aktiválása, a(z) 7. oldalon
• Telefonos szolgáltatások beállítása , a(z) 7. oldalon
• A portáljelszó megváltoztatása, a(z) 8. oldalon
• A telefonos szolgáltatások PIN-kódjának módosítása , a(z) 8. oldalon
• Találkozó ütemezése hozzáférési kód használatával, a(z) 9. oldalon
• A szükséges beépülő modulok letöltése, a(z) 9. oldalon
• A telefon kézikönyvének letöltése, a(z) 9. oldalon
• Kijelentkezés önkiszolgáló portálról, a(z) 10. oldalon

Önkiszolgáló portál indítása
Indítsa el az önkiszolgáló portált a telefon beállításainak konfigurálásához és testreszabásához.

Mielőtt elkezdené

Győződjön meg arról, hogy a hálózati rendszergazda engedélyezte az önkiszolgáló hozzáférést, és megadta
Önnek az alábbi adatokat:

• Az önkiszolgáló portál URL-címe

• Felhasználónév és jelszó

Eljárás

Lépés 1 Adja meg az önkiszolgáló portál URL-címét a webböngésző címsorában: Például
https://<server_name:portnumber >/ucmuser. Ne feledje, hogy a cím formátuma attól függ, hogy a
rendszergazda hogyan konfigurálta a szervert.

Lépés 2 Írja be felhasználónevét és jelszavát, és kattintson a Bejelentkezés gombra.
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ACisco Jabber felhasználók a Beállításokmenüben azÖnkiszolgáló portál lehetőség kiválasztásával közvetlenül
a Jabber kliens felületről is elérhetik a portált.

Megjegyzés

Preferált nyelv beállítása
Alapértelmezés szerint a Cisco IP-telefon és a Jabber alkalmazások angol nyelven jelenítik meg a tartalmukat.
Ha az angoltól eltérő nyelvet használ, beállíthatja ezt a nyelvet megjelenítési nyelvként.

Eljárás

Lépés 1 Az Unified Communications önkiszolgáló portálon kattintson az Általános beállítások > nyelv opcióra.
Lépés 2 A megjelenítési nyelv legördülő listából válassza ki a kívánt nyelvet, majd kattintson a Mentés gombra.

A telefon megjelenített nevének módosítása
Az egyes Cisco IP-telefonokhoz tartozó leírásokat is módosíthatja. Ez megkönnyíti a dolgát, ha több telefonja
van.

Eljárás

Lépés 1 A Unified Communications önkiszolgáló portálon válassza a Telefonok > Saját telefonok menüpontot.

Lépés 2 Vigye az egérmutatót a telefonja nevére, kattintson a beállítások ikonra, majd válassza a Szerkesztés
lehetőséget.

Lépés 3 Írja be a telefon új nevét a Leírás mezőbe, majd kattintson a Mentés gombra.

További telefonok hozzáadása önkiszolgáló portálhoz
A további telefonok, például a mobil vagy otthoni irodai telefonok is hozzáadhatók az önkiszolgáló portálhoz.
Ezek a telefonok lehetővé teszik a munkahelyi hívások kezelését, amikor távol van az íróasztaltól vagy az
irodától.

Eljárás

Lépés 1 A Unified Communications önkiszolgáló portálon válassza a Telefonok > Saját telefonok menüpontot.

Lépés 2 Kattintson az Új hozzáadása ikonra.
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Lépés 3 Töltse ki a Név és a Leírás mezőket.

• Ha engedélyezni szeretné az egyszámos elérést (így fogadhatja a bármely más készülékről vagy telefonról
érkező hívásokat) az új telefonon, jelölje be az Egyszámos elérés engedélyezése jelölőnégyzetet.

• Ha ez egy mobiltelefon, akkor jelölje be a Mobilra áthelyezés engedélyezése jelölőnégyzetet.

• Ha a telefonon engedélyezni szeretné a Cisco Jabber funkcióit, jelölje be a Mellék és kapcsolás
engedélyezése jelölőnégyzetet.

Lépés 4 Kattintson a Mentés gombra.

Telefon aktiválása
Az aktiválási kóddal aktiválnia kell a telefont, mielőtt használni tudja. A rendszergazda 16 számjegyből álló
aktiváló kódot állít be. Az aktiválási kód egy hétig érvényes.

Ha a telefonja nem aktív, akkor az önkiszolgáló portálon megjelenik az Aktiválásra kész a telefonjához.Megjegyzés

Eljárás

Lépés 1 A Unified Communications önkiszolgáló portálon válassza a Telefonok > Saját telefonok menüpontot.
Lépés 2 Válassza ki a telefonját, majd kattintson az Aktiválási kód megtekintése gombra.

Az Aktivációs kód felugró ablakban jelenik meg az aktivációs kód és a vonalkód.
Lépés 3 A telefon aktiválásához használja a következő lehetőségek egyikét:

• Adja meg a 16 jegyű aktivációs kódot új telefonján.

• Ha a telefonon van videokamera, a kamerával beszkennelheti a vonalkódot.

Lépés 4 Kattintson a Mentés gombra.

Telefonos szolgáltatások beállítása
Az önkiszolgáló portálon telefonos szolgáltatásokat, például címtárat, időjárás-előrejelzést vagy vizuális
hangpostát adhat a telefonjához, ha a Cisco IP telefonok vagy Jabber alkalmazások támogatják őket.

Eljárás

Lépés 1 A Unified Communications önkiszolgáló portálon válassza a Telefonok > Telefonbeállítások >
Szolgáltatások opciót.
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Lépés 2 Válassza ki a telefonját, majd kattintson az Új szolgáltatások hozzáadása lehetőségre.
Lépés 3 Válassza ki a szükséges szolgáltatásokat a Szolgáltatások legördülő listából, írja be a megjelenített nevet a

Megjelenített név mezőbe, majd kattintson aMentés gombra.

A portáljelszó megváltoztatása
A jelszó bármikor módosítható. Azt javasoljuk, hogy változtassa meg az alapértelmezett jelszót, így
bejelentkezése biztonságos marad.

Nem hozhat létre új jelszót, ha elfelejtette volna. Ha új jelszót szeretne létrehozni, forduljon a hálózati
rendszergazdához.

Megjegyzés

Eljárás

Lépés 1 AUnified Communications önkiszolgáló portálon kattintson azÁltalános beállítások >Kliens/Portáljelszó
opcióra.

Lépés 2 Írja be az új jelszavát azÚj jelszómezőbe, ismételje meg azÚj jelszó megerősítésemezőben, aztán kattintson
a Mentés opcióra.

A telefonos szolgáltatások PIN-kódjának módosítása
A telefonos szolgáltatások PIN-kódja segítségével új telefonokat állíthat be, engedélyezheti a
konferenciahívásokat, és használhatja a mobil csatlakozást. A PIN-kód szóközök, betűk vagy különleges
karakterek nélkül tartalmaz számokat.

A megadott PIN-kódnak meg kell felelnie a Unified Communications Managerben definiált szabályoknak.
Ha például a szabályzat minimum 7 számjegyes PIN-t határoz meg, akkor a beírt PIN-kódnak legalább 7
számjegy hosszúnak kell lennie, és nem haladhatja meg a 128 számjegyet. További tájékoztatásért forduljon
a rendszergazdához.

Megjegyzés

Eljárás

Lépés 1 Az Unified Communications önkiszolgáló portálon válassza az Általános beállítások > Telefonos
szolgáltatások PIN-kódja opciót.

Lépés 2 Írja be a PIN kódot az Új telefonos PIN-kód mezőbe, írja be újra az Új telefonos PIN-kód megerősítése
mezőbe, majd kattintson a Mentés gombra.
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Találkozó ütemezése hozzáférési kód használatával
Az önkiszolgáló portál segítségével találkozót szervezhet a munkatársaival. Ha szeretné, egy hozzáférési kód
segítségével szabályozhatja, hogy kik vesznek részt az értekezleten. A hozzáférési kód egy egyedi szám,
három és tíz számjegy között, szóközök, betűk vagy különleges karakterek nélkül.

Eljárás

Lépés 1 A Unified Communications önkiszolgáló portálon kattintson az Általános beállítások > Konferencia
opcióra.

Lépés 2 Adja meg az értekezlet számát az Értekezlet száma mezőben.
Lépés 3 Adja meg a hozzáférési kódot a Résztvevők hozzáférési kódja mezőben, majd kattintson a Mentés gombra.

A szükséges beépülő modulok letöltése
Ha ki szeretné terjeszteni a Cisco IP telefonok vagy Jabber alkalmazás funkcióit, letöltheti a rendelkezésre
álló beépülő modulokat..

Eljárás

Lépés 1 A Unified Communications önkiszolgáló portálon válassza a Letöltések lehetőséget.
Lépés 2 Válassza ki a letölteni kívánt beépülő modult, majd kattintson a Letöltés gombra.

A telefon kézikönyvének letöltése
A telefon felhasználói kézikönyvét az önkiszolgáló portálról töltheti le. Ha úgy találja, hogy a kézikönyv nem
a legfrissebb verzió, acisco.com oldalon megtalálja a legfrissebbet.

Eljárás

Lépés 1 A Unified Communications önkiszolgáló portálon válassza a Telefonok > Saját telefonok menüpontot.

Lépés 2 Vigye a kurzort a második telefonra, kattintson a Beállítások ikonra, majd válassza a Kézikönyv letöltése
lehetőséget.
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Kijelentkezés önkiszolgáló portálról
Miután beállította és testreszabta a beállításokat, kijelentkezhet az önkiszolgáló portálról. Mielőtt kijelentkezik,
győződjön meg arról, hogy mentette a beállításait.

A Unified Communications önkiszolgáló portálon kattintson a megjelenített nevére, majd válassza a
Kijelentkezés lehetőséget. A megjelenített név a Kezdőlap jobb felső sarkában jelenik meg. Ha még nem
állította be a megjelenített nevet, akkor a felhasználó-azonosítója jelenik meg a képernyőn.

Cisco Unified Communications önkiszolgáló portál – felhasználói útmutató, 14-es kiadás
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F E J E Z E T 3
Telefon-szolgáltatás beállításai

• Gyorshívó számok létrehozása , a(z) 11. oldalon
• A hangposta értesítéseinek beállítása, a(z) 12. oldalon
• A bejelentkezési időhatár beállítása Extension Mobility-hez, a(z) 13. oldalon
• A legutóbbi hívások elmentése, a(z) 14. oldalon
• Hozzáadhat egy személyt a névjegyzékhez, a(z) 15. oldalon
• Hívások átirányítása, a(z) 15. oldalon
• Munkahelyi hívások kezelése bármely telefonról , a(z) 17. oldalon
• Munkahelyi hívások átadása a személyes telefonra, a(z) 19. oldalon

Gyorshívó számok létrehozása
A gyakran hívott személyek számára Gyorshívót hozhat létre, így a gomb megnyomásával is kapcsolatba
léphet velük. Legfeljebb 199 gyorshívó számot állíthat be. A Cisco IP-telefonról beállított gyorshívó gombok
nem jelennek meg az önkiszolgáló portálon.

Eljárás

Lépés 1 A Unified Communications önkiszolgáló portálon válassza a Telefonok > Telefonbeállítások >
Gyorshívó-számok opciót.

Lépés 2 Válassza ki a telefonját, majd kattintson az Új gyorshívó hozzáadása gombra.
Lépés 3 Adja meg a szükséges mezők részleteit, például a számot/URI-t, a címkét (Leírást) és a Gyorshívót, majd

kattintson azOK gombra.
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Gyorshívás beállítása szünetekkel
Beállíthat szüneteket is a gyorshívásba. Ezzel olyan számokat is hívhat, amelyek FAC (Kötelező Hitelesítési
Kódok), CMC (Ügyfélválasztó kód), tárcsázási szünet, további számjegyek (például felhasználói mellék,
értekezlet-hozzáférési kód, vagy hangposta jelszó) beütését követelik meg. Amikor megnyomja a gyorshívó
gombot, a telefon létrehozza a hívást, és a tárcsázási szünetekkel együtt további számjegyeket küld a célhelyre.

Ha szüneteket szeretne tenni egy gyorshívó hívásba, akkor meg kell adnia egy vesszőt (,) a gyorshívó
karakterláncban. Minden vessző két másodperces szünetet jelez.

Például: olyan Gyorshívót szeretne beállítani, amely kötelező hitelesítési kódot (FAC) és ügyféloldali kódot
(CMC) kér, majd IVR-hez jutunk, ahol:

• A hívott szám 91886543.

• A FAC kód 8787.

• A CMC kód 5656.

• Az IVR válasz 987989 #. Ezt a választ a hívás csatlakozása után négy másodperccel kell megadnia.

Ebben az esetben a programozott gyorstárcsázó 91886543,8787,5656,987989# lesz.

A hangposta értesítéseinek beállítása
Értesítést kap, amikor valaki üzenetet hagy a telefonján. Az értesítési beállításoknál választhat a várakozó
fény, a képernyőn megjelenő üzenet és a szaggatott hang közül Beállíthat hasonló vagy eltérő értesítési
beállításokat is.
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Eljárás

Lépés 1 A Unified Communications önkiszolgáló portálon válassza a Telefon> Telefon beállításai > Hangposta
értesítési beállításai opciót.

Lépés 2 Válassza ki a kívánt telefonszámot, és jelölje be az értesítési beállítások bármelyik jelölőnégyzetét az
engedélyezéshez.

• A várakozóüzenet-fény bekapcsolása – a hangpostamegjelenésekor a piros jelzőfény a telefon képernyőjén
látható üzenet ikonja mellett villog.

• A kijelzőn megjelenő üzenet – hangposta ikon jelenik meg a telefon képernyőjén, amikor hangposta
üzenetet kap.

• A szaggatott hang lejátszása hívás közben, amikor a telefont felveszi, vagy ha éppen hívása van, akkor
egy tárcsahang hallható. A tárcsahang azt jelzi, hogy a hangposta-üzenete van.

Lépés 3 Kattintson a Mentés gombra.

A hangposta beállításainak megadása
Beállíthatja a hangposta beállításait, például azt a készüléket, amelyen a hangpostát vagy az előnyben részesített
nyelvet szeretné beállítani.

Eljárás

Lépés 1 A Unified Communications önkiszolgáló portálon válassza a Hangposta menüpontot.
Lépés 2 Kattintson a Hangpostabeállítások IVR lehetőségre.

A Cisco Web Dialer tárcsázza a Hangposta beállításai IVR-t, ahol megadhatja a hangposta beállításait a
telefonokhoz.

A bejelentkezési időhatár beállítása Extension Mobility-hez
ACisco ExtensionMobility segítségével egy egyszerű bejelentkezési folyamat segítségével különböző Cisco
IP-telefonokat használhat saját telefonján, és egy egyszerű belépés után testreszabhatja a beállításokat és a
gyorshívókat. A bejelentkezési folyamathoz határidőt állíthat be.
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Eljárás

Lépés 1 AUnified Communications önkiszolgáló portálon kattintson azÁltalános beállítások >Extension Mobility
opcióra.

• Ha meg szeretné őrizni az alapértelmezett maximális bejelentkezési időkorlátot, kattintson a Rendszer
alapértelmezett maximális bejelentkezési idejének használata választógombra.

• Ha nem szeretné beállítani a maximális bejelentkezési időkorlátot, kattintson a Nincs maximális
bejelentkezési idő választógombra.

• Kattintson az automatikus Kijelentkezés választógombra, írja be az órákat és a perceket a megfelelő
mezőkbe, ha testre szeretné szabni a bejelentkezési időkorlátot.

Lépés 2 Kattintson a Mentés gombra.

A legutóbbi hívások elmentése
Ha nem fogadott néhány bejövő hívásait, és ellenőrizni szeretné, hogy ki hívta a közelmúltban, akkor a
Híváselőzmények pontban tekintse meg őket.

Alapértelmezés szerint az összes nem fogadott hívás mentésre kerül a hívások előzményei között. Ha nem
szeretné menteni a legutóbbi nem fogadott hívásokat, törölje a jelet a Nem fogadott hívások naplózása
jelölőnégyzetből.

Megjegyzés

Eljárás

Lépés 1 A Unified Communications önkiszolgáló portálon válassza a Telefonok > Telefonbeállítások >
Híváselőzmények opciót.

Lépés 2 Válassza ki a kívánt telefonszámot, és jelölje be a Nem fogadott hívások naplózása jelölőnégyzetet.
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Lépés 3 Kattintson a Mentés gombra.

Hozzáadhat egy személyt a névjegyzékhez
A munkatársa telefonszámát és e-mail címét elmentheti a névjegyzékbe. A telefonról böngészhet vagy
megkeresheti a munkatársa számát, és közvetlenül is kezdeményezhet hívást anélkül, hogy minden egyes
alkalommal be kellene írnia a számot.

A kapcsolatok listája minden telefonon egyedi. A kapcsolatok listája nem osztható meg a többi telefonnal.Megjegyzés

Eljárás

Lépés 1 AUnified Communications önkiszolgáló portálon válassza aTelefonok >Telefonbeállítások >Névjegyek
opciót.

Lépés 2 Kattintson az Új kapcsolat létrehozása gombra.
Lépés 3 Adja meg a szükséges mezők részleteit a Kapcsolati információk és a Kapcsolat módjamezőknél, majd

kattintson a Mentés gombra.

A Szerkesztés ikonra kattintvamódosíthatja a kapcsolat nevét, vagy a Törlés ikonra kattintva
eltávolíthatja a kapcsolat nevét a telefon listájáról.

Megjegyzés

Hívások átirányítása
Amikor távol van a telefontól vagy az asztaltól, átirányíthatja a hívást a Cisco IP-telefonról egy másik telefonra
vagy egy hangpostafiókra.

Az összes hívás átirányítása (CFA) lehetővé teszi, hogy a telefon felhasználója minden hívást egy telefonszámra
irányítson át. A CFA belső és külső hívásokhoz is konfigurálható, és a hívókeresési tartomány (Calling Search
Space - CSS) beállításával irányíthatja át a hívásokat egy hangpostára vagy egy tárcsázott célszámra. A(z)
tartalmaz egy másodlagos hívókeresési tartomány konfigurátor mezőt a CFA-hoz. A CFA másodlagos CSS-e
ameglévő CFACSS kombinálásával teszi lehetővé alternatív CSS rendszerkonfiguráció támogatását. Amikor
aktiválja a CFA-t, akkor csak az elsődleges és másodlagos CFA CSS-t használja a rendszer használja a CFA
cél ellenőrzéséhez, és hívás CFA célhelyre való átirányításához. Ha ezek a mezők üresek, akkor a rendszer a
null CSS-t használja. Csak az elsődleges CSS CFA és másodlagos CSS CFA mezőkben konfigurált CSS
mezőket használja a rendszer. Ha a CFA aktiválva van a telefonról, a CFA célhelyet az elsődleges és másodlagos
CSS CFA használatával ellenőrzi a rendszer, a CFA célhely pedig beíródik az adatbázisba. Amikor a CFA
aktiválva van, a CFA cél mindig az ellenőrzésre kerül a CFA és a CFA CSS esetében.

meggátolja a CFA aktiválását a telefonon CFA hurok azonosításakor. Például a(z) egy hívásátirányítási hurkot
azonosít, akkor amikor a felhasználó megnyomja az ÁtirMind funkciógombot a telefonon és az 1000-es
telefonszámot hívja, CFA célhelynek pedig 1001-et ad meg, és az 1001 számról minden hívás át lett irányítva
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az 1002-es számra, ahonnan az összes telefonszámot az 1003-as telefonszámra irányítja át, amely az összes
hívást az 1000-es telefonszámra irányította át. Ebben az esetben a(z) azonosítja, hogy hurok történt, és
megakadályozza a CFA aktiválást a telefonon az 1000-es telefonszám hívásakor.

Ha ugyanaz a telefonszám több partícióban is megtalálható, például van 1000-es telefonszám az 1-es és 2-es
partícióban is, akkor a(z) engedélyezi a CFA aktiválást a telefonon.

Tipp

ACFA hurkok nem befolyásolják a hívás feldolgozását, mivel a(z) támogatja a CFA huroktörést, ami biztosítja,
hogy, ha egy CFA hurkot azonosít a rendszer, a hívás a teljes átirányítási láncon áthalad, kitör az összes hívás
átirányítása (CFA) hurokból, a hurok a vártnak megfelelően teljesül, még akkor is, ha a CFNA, CFB vagy
más átirányítási beállítások is konfigurálva vannak a CFAmellett az átirányítási lánc valamely telefonszámán.

Például CFA hurok keletkezik, ha az 1000-es telefonszámhoz rendelt telefon felhasználója minden hívását
az 1001-es számra irányítja át, ami az összes hívást az 1002-es telefonszámra irányítja át, ami az összes hívást
az 1000-es telefonszámra irányítja át. Ezen kívül az 1002-es telefonszámra konfigurált CFNA az 1004-es
számra irányít át. Az 1003-as telefonszámhoz rendelt felhasználó felhívja az 1000-es telefonszámot, ami
átirányít az 1001-esre, ami átirányít az 1002-esre. A(z) CFA hurkot azonosít, és a hívás, ami kitör a hurokból,
megpróbál csatlakozni az 1002-es telefonszámra. Ha a nincs válasz csengetési időtartam időzítő lejár, mielőtt
az 1002-es telefonhoz rendelt felhasználó felvenné a hívást, a(z) átirányítja a hívást az 1004-es telefonszámra.

Egy híváshoz a(z) akár több CFA hurkot is azonosíthat, majd az egyes hurkok azonosítása után megpróbálhatja
csatlakoztatni a hívást.

A hívásátirányítás nem működik önkiszolgáló portálon, kivéve ha a css már helyesen van konfigurálva arra,
hogy elérje ezt a számot a vonal weboldaláról, és megjelenik az "átirányítva ###" üzenet.

Megjegyzés

Eljárás

Lépés 1 A Unified Communications önkiszolgáló portálon válassza a Telefonok > Hívásátirányítás menüpontot.
Lépés 2 Válassza ki a kívánt telefonszámot, és tegye a következőket:

• Ha át szeretné irányítani a hangpostára irányuló hívásokat, jelölje be az Összes hívás átirányítása ide:
jelölőnégyzetet, majd a legördülő listából válassza a Hangposta lehetőséget.
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• Ha át szeretné irányítani a hívásokat egy másik telefonszámra, jelölje be az Összes hívás átirányítása
ide: jelölőnégyzetet, majd a legördülő listából válassza az Új szám hozzáadása lehetőséget, majd írja
be a kívánt telefonszámot a szövegmezőbe.

Lépés 3 A belső vagy külső hívások továbbításához kattintson a Speciális hívási szabályok elemre, és válassza a
Hangposta lehetőséget, vagy a legördülű menüben válassza az Új szám hozzáadása lehetőséget, majd
nyomjon a lMentés gombra.

Ha szeretné törölni vagy eltávolítani a hívásátirányítás beállításait, tegye a következőt:

• Az összes hívásátirányítási beállítás törléséhez szüntesse meg az Összes hívás átirányítása
ide:jelölőnégyzet bejelölését, majd kattintson a Mentés gombra.

• A speciális hívásátirányítási beállítás törléséhez nyissa le a Speciális hívási szabályok mezőt,
szüntesse meg a törölni kívánt beállítás jelölőnégyzetének bejelölését, majd kattintson aMentés
gombra.

Megjegyzés

Munkahelyi hívások kezelése bármely telefonról
Amunkahelyi hívások a személyesmobiltelefonon vagy otthoni telefonon is fogadhatók. Ezeket a telefonokat
további telefonokként is hozzáadhatja az önkiszolgáló portálon. Ha valaki a vállalati telefont hívja, akkor a
további telefonok is kicsengenek.

Beállíthatja azt az időintervallumot is, amikor azt szeretné, hogy valaki a telefonon keresztül vegye fel a
kapcsolatot önnel.

Eljárás

Lépés 1 A Unified Communications önkiszolgáló portálon válassza a Telefonok > Saját telefonok menüpontot.

Lépés 2 Kattintson az Új hozzáadása ikonra.
Lépés 3 Töltse ki a Név és a Leírás mezőket.
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Lépés 4 Jelölje be az Egyszámos elérés engedélyezése jelölőnégyzetet és az Áthelyezés mobilra engedélyezése
jelölőnégyzetet.

Lépés 5 Kattintson a Speciális hívás időzítése lehetőségre, és válassza ki valamelyik lehetőséget, ha be szeretne
állítani időintervallumot a hívás átirányításához.

• Várjon ( ) másodpercet, mielőtt a telefon kicseng, amikor az üzleti vonalamat tárcsázzák –
Beállíthatja hogy asztali telefonja mennyi ideig csengjen ki mielőtt megpróbálnák Önt az új számán
elérni.

• A hívás nem mehet közvetlenül ennek a telefonnak a hangpostájára:

• ( ) másodperc késleltetési idő használata annak érzékelésére, hogy a hívások mikor kerüljenek
közvetlenül hangpostára – Beállíthatja, hogy mennyi idő eltelte után érje el a hívás az Ön
hangpostáját

• Üzenetre való válaszadási kötelezettség a kapcsoláshoz —Hívása tartásba kerül, a hívás
megválaszolásáhozmeg kell adnia egy számjegyet, ha nem akarja, hogy a hívás hangpostára kerüljön.

• A telefon kicsengésének leállítása ( ) másodperc múlva, hogy ne kapcsolódjon a hangpostához —
Beállíthatja, hogy a hívás mennyi ideig csöngjön ki, mielőtt a csöngés abbamarad, így a hívások nem
kerülnek át hangpostára.

Lépés 6 Kattintson a Mentés gombra.
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Munkahelyi hívások átadása a személyes telefonra
Az asztali telefonkészülék számához társított hívásokat a mobiltelefonján is kezelheti. Ezek a mobiltelefonok
további telefonokként kerülnek hozzáadásra az önkiszolgáló portálon. Ez lehetővé teszi, hogy fogadja a
munkahelyi hívásokat akkor is, amikor távol van az asztalától.

Eljárás

Lépés 1 A Unified Communications önkiszolgáló portálon válassza a Telefonok > Saját telefonok menüpontot.

Lépés 2 Vigye a kurzort a további telefonra, kattintson a Beállítások ikonra, majd válassza a Szerkesztés lehetőséget.
Lépés 3 A További telefon szerkesztése képernyőn jelölje be az Mobilra továbbít jelölőnégyzetet, majd kattintson

a Mentés gombra.
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F E J E Z E T 4
Azonnali üzenetek és Jelenlét-állapot

• Tudassa másokkal, hogy elfoglalt, a(z) 21. oldalon
• A munkahelyi állapot megosztása, a(z) 21. oldalon

Tudassa másokkal, hogy elfoglalt
Ha éppen elfoglalt, és nem szeretne hívást fogadni, akkor beállíthat Ne Zavarj állapotot. A telefon nem cseng
ki, ha mások megpróbálják tárcsázni a számát.

Beállíthatja, hogy a Ne Zavarj állapot csak a vállalat által biztosított telefonokon éljen.Megjegyzés

Eljárás

Lépés 1 A Unified Communications önkiszolgáló portálon válassza az IM & elérhetőség > Ne Zavarj pontot.
Lépés 2 Jelölje be a Bekapcsolás jelölőnégyzetet, majd kattintson a Mentés gombra.

A munkahelyi állapot megosztása
Bekapcsolhatja az azonnali üzenetet és a jelenléti állapotot, így a munkatársai tisztában vannak munkahelyi
állapotával. Például, ha távol van, on-line, offline vagy találkozón van, az állapot ennek megfelelően jelenik
meg.

Eljárás

Lépés 1 A Unified Communications önkiszolgáló portálon válassza az IM & elérhetőség > Állapotszabályok
pontot.
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Lépés 2 Jelölje be azAutomatikusan frissítse az állapotot, amikor egy találkozó van a naptáramban jelölőnégyzetet,
kattintson a Állapotszabályokra, és kattintson a Mentés opcióra.
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