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P O G L A V J E 1
O portalu za samopomoč Cisco Unified
Communications

• Pregled portala za samopomoč, na strani 1
• Spoznajte vmesnik portala za samopomoč, na strani 1
• Telefoni podjetja in dodatni telefoni , na strani 2
• Gumbi in ikone portala samopomoč, na strani 3

Pregled portala za samopomoč
Ta dokument opisuje, kako uporabljati portal za samopomoč Unified Communications za prilagajanje in
konfiguriranje funkcij ter nastavitev telefona. Portal za samopomoč lahko uporabite za upravljanje nastavitev
telefona, na primer številk za hitre klice, nastavitev zvonjenja, obvestil glasovne pošte, zgodovine klicev,
posredovanja klicev in telefonskih stikov.

Skrbnik omrežja nadzoruje dostop do portala za samopomoč in vam zagotovi poverilnice za prijavo.
Konfigurirate lahko samo funkcije, ki so podprte v vašem telefonu, ali tiste, ki jih je za vas omogočil skrbnik.
Če vaš telefon na primer ne podpira funkcije »Ne moti«, je ne boste našli v portalu za samopomoč.

Spoznajte vmesnik portala za samopomoč
Portal za samopomoč je spletni grafični uporabniški vmesnik (GUI). Vključuje domačo stran s petimi zavihki:
Telefoni, Glasovna pošta, Neposredno sporočilo in prisotnost, Splošne nastavitve in Prenosi. S temi zavihki
lahko konfigurirate in prilagodite funkcije telefona.

Spodnja slika prikazuje domačo stran portala za samopomoč.
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Slika 1: Vmesnik portala za samopomoč

V spodnji tabeli so prikazane funkcije posameznih zavihkov:

FunkcijeZavihki

Določite številke za hitre klice, nastavitve zvonjenja, zgodovino klicev in nastavitve
preusmerjanja klicev.

Telefoni

Določite nastavitve glasovne pošte.Glasovna pošta

Nastavite neposredna sporočila in stanje prisotnost.Neposredno
sporočilo in
prisotnost

Nastavite ali spremenite geslo, kodo PIN, kodo za dostop do konferenc in ime za prikaz.Splošne nastavitve

Prenesite vtičnike za svoje telefone.Prenosi

Telefoni podjetja in dodatni telefoni
Obstajata dve vrsti telefonov, ki ju lahko dodate v portal za samopomoč. To sta:
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• Telefoni podjetja – telefoni Cisco IP, ki jih zagotovi vaše podjetje. Funkcije lahko konfigurirate za boljšo
izkušnjo.

• Dodatni telefoni – vaši osebni ali mobilni telefoni. Te telefone lahko dodate v portal za samopomoč in
jih uporabljate za upravljanje službenih klicev. V njih ni mogoče konfigurirati nobenih funkcij.

Če si želite ogledati te telefone v portalu za samopomoč, izberite Portal za samopomoč Unified
Communications > Moji telefoni.

Gumbi in ikone portala samopomoč
Portal za samopomoč vsebuje tipke in ikone za dodajanje, spreminjanje ali brisanje nastavitev telefona.

OpisImeIkona

Dodajte nov element, na primer nov telefon, novo storitev ali novo
številki za hitri klic.

Dod.nov.

Izbrišite nastavitev, komponento ali funkcijo.Izbriši

Uredite obstoječo nastavitev.Uredi nastavitev

Delite posodobljeno nastavitev z drugimi telefoni.Povezano

Prekinite deljenje posodobljene nastavitve z drugimi telefoni.Nepovezano

Uredite nastavitev telefona, posodobite ime in opis dodatnega telefona
ter prenesite priročnik za uporabo telefona.

Nastavitve
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P O G L A V J E 2
Začetek

• Zagon portala za samopomoč, na strani 5
• Nastavitev želenega jezika , na strani 6
• Sprememba imena za prikaz telefona , na strani 6
• Dodajanje dodatnih telefonov v portal za samopomoč, na strani 6
• Aktiviranje telefona, na strani 7
• Nastavitev telefonskih storitev , na strani 7
• Sprememba gesla portala, na strani 8
• Sprememba kode PIN za telefonske storitve , na strani 8
• Načrtovanje sestanka s kodo za dostop, na strani 8
• Prenos zahtevanih vtičnikov, na strani 9
• Prenos uporabniškega priročnika za telefon, na strani 9
• Izpis iz portala za samopomoč, na strani 9

Zagon portala za samopomoč
Zaženite portal za samopostrežbo, da konfigurirate in prilagodite nastavitve telefona.

Preden začnete

Prepričajte se, da je skrbnik omrežja omogočil dostop do samopostrežbe in vam priskrbel naslednje podatke:

• URL portala za samopostrežbo

• Uporabniško ime in geslo

Postopek

Korak 1 Vnesite URL portala za samopostrežbo v naslovno vrstico spletnega brskalnika, na primer:
https://<server_name:portnumber>/ucmuser. Oblika zapisa naslova se lahko razlikuje glede na to, kako
skrbnik konfigurira strežnik.

Korak 2 Vnesite uporabniško ime in geslo in pritisnite Vpis.
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Uporabniki storitve Cisco Jabber lahko dostopajo do portala neposredno iz vmesnika odjemalca za Jabber,
in sicer tako, da v meniju z nastavitvami izberejo možnost Portal za samopostrežbo.

Opomba

Nastavitev želenega jezika
Privzeto telefon Cisco IP in aplikacije Jabber prikazujejo vsebino v angleščini. Če želite uporabljati kakšen
drug jezik, ga lahko nastavitev kot jezik za prikaz.

Postopek

Korak 1 V portalu za samopomoč Unified Communications izberite Splošne nastavitve > Jezik.
Korak 2 V spustnem seznamu Jezik za prikaz izberite želeni jezik in kliknite Shrani.

Sprememba imena za prikaz telefona
Opis vsakega od telefonov Cisco IP lahko spremenite. S tem si boste olajšali delo, če imate več telefonov.

Postopek

Korak 1 V portalu za samopomoč Unified Communications izberite Telefoni > Moji telefoni.

Korak 2 Pokažite na ime telefona, kliknite ikono Nastavitve in izberite Uredi.
Korak 3 V polje Opis vnesite novo ime telefona in kliknite Shrani.

Dodajanje dodatnih telefonov v portal za samopomoč
V portal za samopomoč lahko dodate dodatne telefone, npr. mobilne telefone ali telefone iz domače pisarne.
S temi telefoni lahko upravljate službene klice, ko niste pri delovni mizi ali v pisarni.

Postopek

Korak 1 V portalu za samopomoč Unified Communications izberite Telefoni > Moji telefoni.

Korak 2 Kliknite ikono Dodaj novo .
Korak 3 V ustrezni polji dodajte telefonsko številko in opis.

• Če želite v novem telefonu omogočiti dosegljivost ene same številke (odgovarjanje na klice iz katere
koli druge naprave ali telefonov), označite potrditveno polje Omogoči dosegljivost ene številke.
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• Če ste kot novi telefon dodali mobilni telefon, označite potrditveno polje Omogoči premik v mobilni
telefon.

• Če želite v novem telefonu omogočiti funkcije Cisco Jabber, označite potrditveno polje Omogoči
razširitev in povezavo.

Korak 4 Kliknite Shrani.

Aktiviranje telefona
Preden lahko uporabite telefon, ga morate aktivirati z aktivacijsko kodo. Skrbnik konfigurira 16-mestno
aktivacijsko kodo. Ta aktivacijska koda je veljavna en teden.

Če vaš telefon ni aktiven, bo v portalu za samopomoč prikazano sporočilo Pripravljen za aktiviranje.Opomba

Postopek

Korak 1 V portalu za samopomoč Unified Communications izberite Telefoni > Moji telefoni.
Korak 2 Izberite svoj telefon in kliknite Prikaz aktivacijske kode.

V pojavnem oknu Aktivacijska koda, ki se odpre, sta prikazani aktivacijska koda in črtna koda.
Korak 3 Uporabite eno od možnosti za aktiviranje telefona:

• V novem telefonu vnesite 16-mestno aktivacijsko kodo.

• Če ima telefon videokamero, jo lahko uporabite za branje črtne kode.

Korak 4 Kliknite Shrani.

Nastavitev telefonskih storitev
V portalu za samopomoč lahko dodate telefonske storitve, na primer imenik, vremensko napoved ali vizualno
glasovno pošto, če jih vaši telefoni Cisco IP in aplikacije Jabber podpirajo.

Postopek

Korak 1 V portalu za samopomoč Unified Communications izberite Telefoni > Nastavitve telefonov > Storitve.
Korak 2 Izberite svoj telefon in kliknite Dodaj nove storitve.
Korak 3 V spustnem seznamu Storitve izberite zahtevane storitve, v polje Ime za prikaz vnesite ime za prikaz, nato

pa kliknite Shrani.
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Sprememba gesla portala
Geslo lahko spremenite kadar koli. Priporočamo, da spremenite privzeto geslo, s čimer poskrbite za varno
prijavo.

Če geslo pozabite, ne morete ustvariti novega. Če želite ustvariti novo geslo, se obrnite na skrbnika omrežja.Opomba

Postopek

Korak 1 V portalu za samopomoč Unified Communications izberite Splošne nastavitve >Geslo odjemalca/portala.
Korak 2 Geslo vnesite v polje Novo geslo, znova ga vnesite v polje Potrdite novo geslo, nato pa kliknite Shrani.

Sprememba kode PIN za telefonske storitve
S kodo PIN za telefonske storitve lahko konfigurirate nove telefone, omogočite konferenčne klice in uporabljate
mobilno povezavo. Koda PIN vključuje številke brez presledkov, črk ali posebnih znakov.

Koda PIN, ki jo vnesete, mora ustrezati pravilniku o poverilnicah, ki je določen v sistemu Unified
Communications Manager. Če pravilnik o poverilnicah za kodo PIN na primer določa minimalno dolžino
sedem števk, mora koda PIN, ki jo vnesete, vsebovati vsaj sedem števk in ne sme preseči 128 števk. Za več
informacij se obrnite na skrbnika sistema.

Opomba

Postopek

Korak 1 V portalu za samopomoč Unified Communications izberite Splošne nastavitve >Koda PIN za telefonske
storitve.

Korak 2 Vnesite kodo PIN v poljeNova koda PIN telefona, znova jo vnesite v polje Potrdite novo kodo PIN telefona
in kliknite Shrani.

Načrtovanje sestanka s kodo za dostop
V portalu za samopomoč lahko načrtujete sestanek s sodelavci. Če želite, lahko nadzorujete osebe, ki se
udeležijo sestanka, s kodo za dostop. Koda za dostop je edinstvena številka, ki vsebuje od tri do deset števk
in ne vsebuje nobenih presledkov, črk ali posebnih znakov.
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Postopek

Korak 1 V portalu za samopomoč Unified Communications izberite Splošne nastavitve > Konferenca.
Korak 2 Vnesite številko sestanka v polje Številka sestanka.
Korak 3 Vnesite kodo za dostop v polje Koda za dostop udeležencev in kliknite Shrani.

Prenos zahtevanih vtičnikov
Če želite razširiti funkcionalnost telefona Cisco IP ali aplikacije Jabber, lahko prenesete razpoložljive vtičnike.

Postopek

Korak 1 V portalu za samopomoč Unified Communications izberite Prenosi.
Korak 2 Izberite vtičnik, ki ga želite prenesti, in kliknite gumb Prenos.

Prenos uporabniškega priročnika za telefon
Iz portala za samopomoč lahko prenesete uporabniški priročnik za telefon. Če ugotovite, da to ni najnovejša
različica, pojdite na cisco.com in prenesite najnovejšo različico.

Postopek

Korak 1 V portalu za samopomoč Unified Communications izberite Telefoni > Moji telefoni.

Korak 2 Pokažite na dodatni telefon, kliknite ikono Nastavitve in izberite Prenos priročnika.

Izpis iz portala za samopomoč
Ko končate s konfiguriranjem in prilagajanjem nastavitev, se lahko odjavite iz portala za samopomoč. Preden
se odjavite, preverite, ali ste shranili svoje nastavitve.

V portalu za samopomoč Unified Communications kliknite ime za prikaz in izberiteOdjava. Ime za prikaz
je prikazano v zgornjem desnem kotu domače strani. Če imena za prikaz niste konfigurirali, je na zaslonu
prikazan ID uporabnika.
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P O G L A V J E 3
Konfiguracija funkcij telefona

• Ustvarjanje številk za hitre klice , na strani 11
• Nastavitev obvestil glasovne pošte, na strani 12
• Nastavitev omejitve časa prijave za Extension Mobility, na strani 13
• Shranitev nedavnih klicev, na strani 14
• Dodajanje ljudi med telefonske stike, na strani 15
• Preusmeritev telefonskih klicev, na strani 15
• Upravljanje službenih klicev s katerega koli telefona , na strani 17
• Prenos službenih klicev na osebni telefon, na strani 18

Ustvarjanje številk za hitre klice
Za osebe, ki jih pogosto kličete, lahko ustvarite hitre številke, ki omogočajo, da jih lahko hitro pokličete že s
pritiskom na tipko. Nastavite lahko do 199 številk za hitre klice. Številke za hitre klice, ki so konfigurirane v
telefonu Cisco IP, niso prikazane v portalu za samopomoč.

Postopek

Korak 1 V portalu za samopomoč Unified Communications izberite Telefoni > Nastavitve telefona > Številke za
hitre klice.

Korak 2 Izberite svoj telefon in kliknite Dodaj novo številko za hitri klic.
Korak 3 Vnesite zahtevane podrobnosti polja, na primer Številko/URI, Oznako (opis) in Hitri klic, nato pa kliknite V

redu.
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Nastavitev številk za hitre klice s premori
V hitrem klicu lahko nastavite začasne premore. Tako lahko pokličete številke, ki zahtevajo FAC (Forced
Authorization Code), CMC (ClientMatter Code), premor med izbiranjem ali dodatne števke (na primer interno
številko uporabnika, številko za dostop do sestanka ali geslo glasovne pošte brez ročnega posega). Ko pritisnete
številko za hitri klic, telefon vzpostavi klic in na cilj pošlje druge števke skupaj s premori med izbiranjem.

Če želite v hitri klic vključiti premore, morate v nizu hitrega klica podati vejico (,). Vsaka vejica označuje
premor dveh sekund.

Denimo, da želite nastaviti hitri klic, ki vključuje kodi, kot sta FAC (Forced Authorization Code) in CMC
(Client Matter Code), ki jima sledijo pozivi IVR:

• klicana številka 91886543;

• koda FAC 8787;

• koda CMC 5656;

• odziv IVR 987989#. Ta odziv morate vnesti štiri sekunde po povezavi klica.

V tem primeru lahko kot hitri klic nastavite 91886543,8787,5656,987989#.

Nastavitev obvestil glasovne pošte
Ko nekdo pusti sporočilo v vašem telefonu, prejmete obvestilo.Možnosti obvestil so lučka za čakanje, zaslonski
poziv in zaostali ton. Za sporočila lahko nastavite enake ali različne možnosti obveščanja.
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Postopek

Korak 1 V portalu za samopomoč Unified Communications izberite Telefoni > Nastavitve telefona > Nastavitve
obvestil glasovne pošte.

Korak 2 Izberite svojo telefonsko številko in označite poljubna potrditvena polja možnosti obveščanja, da jih omogočite.

• Vklopi lučko za čakajoča sporočila – ko prejmete glasovno sporočilo, na zaslonu telefona utripa rdeča
lučka zraven gumba ikone sporočila.

• Prikaži zaslonski poziv – če prejmete glasovno sporočilo, se na zaslonu telefona prikaže ikona glasovne
pošte.

• Pri klicu predvajaj zaostali ton – ko dvignete telefon ali ko ste med klicem, zaslišite znak centrale. Znak
centrale pomeni, da ste prejeli glasovno sporočilo.

Korak 3 Kliknite Shrani.

Nastavitev možnosti glasovne pošte
Določite lahko nastavitve glasovne pošte, na primer napravo, v kateri želite nastaviti glasovno pošto, ali želeni
jezik in druge.

Postopek

Korak 1 V portalu za samopomoč Unified Communications izberite Glasovna pošta.

Korak 2 Kliknite IVR nastavitev glasovne pošte.
Orodje Cisco Web Dialer pokliče sistem IVR za nastavitev glasovne pošte, kjer lahko nastavite možnosti
glasovne pošte za svoje telefone.

Nastavitev omejitve časa prijave za Extension Mobility
Funkcija Cisco Extension Mobility omogoča uporabo različnih telefonov Cisco IP kot lastnega telefona in
prilagajanje nastavitev ter hitrih klicev s preprostim postopkom prijave. Za ta postopek prijave lahko nastavite
časovno omejitev.
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Postopek

Korak 1 V portalu za samopomoč Unified Communications izberite Splošne nastavitve > Extension Mobility.

• Če želite ohraniti privzeto najdaljšo omejitev časa prijave, klikniteUporabi sistemski privzeti najdaljši
čas prijave.

• Če ne želite nastaviti najdaljše omejitve za čas prijave, kliknite izbirni gumb Brez najdaljšega časa
prijave.

• Če želite prilagoditi omejitev časa prijave, kliknite izbirni gumb Samodejno me odjavi in v ustrezna
polja vnesite ure in minute.

Korak 2 Kliknite Shrani.

Shranitev nedavnih klicev
Če ste zamudili katerega od zadnjih dohodnih klicev in želite preveriti, kdo vas je poklical pred kratkim, greste
lahko na zgodovino klicev in si ogledate klice.

Privzeto se vsi neodgovorjeni klici shranijo v zgodovino klicev. Če ne želite shraniti zadnjih neodgovorjenih
klicev, počistite potrditveno polje Beleži neodgovorjene klice.

Opomba

Postopek

Korak 1 V portalu za samopomoč Unified Communications izberite Telefoni > Nastavitve telefona > Zgodovina
klicev.

Korak 2 Izberite svojo telefonsko številko in označite potrditveno polje Beleži neodgovorjene klice.

Korak 3 Kliknite Shrani.
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Dodajanje ljudi med telefonske stike
Telefonsko številko sodelavca in e-poštni naslov lahko shranite na seznam stikov. V telefonu lahko prebrskate
ali poiščete številko sodelavca in ga neposredno pokličete, ne da bi morali vsakič vnesti številko.

Seznam stikov je edinstven za vsak telefon. Seznama stikov ni mogoče deliti z drugimi telefoni.Opomba

Postopek

Korak 1 V portalu za samopomoč Unified Communications izberite Telefoni > Nastavitve telefonov > Telefonski
stiki.

Korak 2 Kliknite Ustvari nov stik.
Korak 3 Vnesite zahtevane podrobnosti za polji Informacije o stiku in Načini stika, nato pa kliknite Shrani.

Če želite spremeniti ime stika, lahko kliknete ikono za urejanje, , če želite odstraniti ime stika s
seznama v telefonu, pa kliknete ikono za brisanje .

Opomba

Preusmeritev telefonskih klicev
Ko niste v bližini telefona ali delovne mize, lahko preusmerite klice iz telefona Cisco IP v drug telefon ali v
račun glasovne pošte.

»Preusmeri vse klice« (CFA) omogoča uporabniku telefona preusmeritev vseh klicev na številko iz imenika.
CFA lahko konfigurirate za interne in zunanje klice, ki jih lahko preusmerite v sistem glasovne pošte ali
klicano ciljno številko, tako da konfigurirate klicni iskalni prostor (KII). vključuje sekundarno konfiguracijsko
polje klicnega iskalnega prostora za CFA. Sekundarni KII za CFA deluje skupaj z obstoječimi KII za CFA
in omogoči podporo za alternativne konfiguracije sistema KII. Ko aktivirate CFA, se za preverjanje veljavnosti
cilja CFA in preusmeritev klica na destinacijo CFA uporabljata samo primarni in sekundarni KII za CFA. Če
so ta polja prazna, se uporablja ničelni KII. Uporabljajo se samo polja KII, ki so konfigurirana v poljih
primarnega KII za CFA in sekundarnega KII za CFA. Če je CFA aktiviran iz telefona, se veljavnost cilja CFA
preverja z uporabo KII za CFA in sekundarnega KII za CFA, cilj CFA pa se zapiše v zbirko podatkov. Ko se
aktivira CFA, se veljavnost cilja CFA vedno preverja glede na KII za CFA in sekundarni KII za CFA.

preprečuje aktiviranje CFA v telefonu, ko je ugotovljena zanka CFA. Primer: označuje zanko za preusmeritev
klicev, ko uporabnik pritisne programsko tipko PreuVse na telefonu z imeniško številko 1000 ter kot cilj CFA
vnese 1001, 1001 pa je vse klice preusmerja na imeniško številko 1002, ki je preusmerila vse klice na imeniško
številko 1003, ki je preusmerila vse klice na 1000. V tem primeru označuje, da je prišlo do zanke in preprečuje
aktiviranje CFA v telefonu z imeniško številko 1000.

Če ista imeniška številka obstaja v različnih particijah (na primer imeniška številka 1000 obstaja v particijah
1 in 2), omogoča aktiviranje CFA v telefonu.

Namig
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Zanke CFA ne vplivajo na obdelavo klicev, ker podpira izhod iz zanke CFA, kar zagotavlja, da gre klic v
primeru, da je ugotovljena zanka CFA, skozi celotno verigo preusmerjanja ter nato izstopi iz zanke
preusmerjanja, tako da se zanka zaključi po pričakovanjih, tudi če so skupaj s CFA konfigurirane možnosti
CFNA, CFB ali druge možnosti preusmeritve za eno od imeniških številk v preusmeritveni verigi.

Primer: uporabnik telefona z imeniško številko 1000 vse klice preusmerja na imeniško številko 1001, ki je
preusmerila vse klice na imeniško številko 1002, ki je preusmerila vse klice na imeniško številko 1000, kar
ustvari zanko CFA. Poleg tega je imeniška številka 1002 konfigurirala CFNA za imeniško številko 1004.
Uporabnik telefona z imeniško številko 1003 pokliče imeniško številko 1000, ki preusmeri na 1001, ki
preusmeri na 1002. prepozna zanko CFA in klic, ki izstopi iz zanke, poskuša vzpostaviti povezavo z imeniško
številko 1002. Če časovnik za trajanje zvonjenja brez odgovora ni potekel, preden uporabnik telefona z
imeniško številko 1002 sprejme klic, preusmeri klic na imeniško številko 1004.

Za posamezen klic lahko ugotovi več zank CFA in poskuša vzpostaviti klic, potem ko prepozna posamezne
zanke.

Preusmeritev ne deluje s portala za samopostrežbo, razen če je css že pravilno konfiguriran, da doseže to
številko s spletne strani linije, in se vedno prikaže »preusmerjeno na ###«.

Opomba

Postopek

Korak 1 V portalu za samopomoč Unified Communications izberite Telefoni > Preusmeritev klicev.
Korak 2 Izberite svojo telefonsko številko in naredite naslednje:

• Če želite preusmeriti klice v glasovno pošto, označite potrditveno polje Preusmeri vse klice na: in v
spustnem seznamu izberite Glasovna pošta.

• Če želite preusmeriti klice na drugo telefonsko številko, označite potrditveno polje Preusmeri vse klice
na: in v spustnem seznamu izberite Dodaj novo številko, nato pa vnesite številko v besedilno polje.

Korak 3 Če želite preusmeriti notranje ali zunanje klice, kliknite Napredna pravila za klicanje, v spustnem seznamu
izberite Glasovna pošta ali Dodaj novo številko, nato pa kliknite Shrani.
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Če želite izbrisati ali odstraniti nastavitev preusmeritve klicev, uporabite ta postopek:

• Če želite izbrisati nastavitev preusmerjanja vseh klicev klic, počistite potrditveno polje
Preusmeri vse klice na: in kliknite Shrani.

• Če želite izbrisati napredno nastavitev preusmeritve klicev, razširite območjeNapredna pravila
klicanja, počistite potrditveno polje za nastavitev, ki jo želite izbrisati, in kliknite Shrani.

Opomba

Upravljanje službenih klicev s katerega koli telefona
Na službene klice lahko odgovorite s svojega osebnega mobilnega telefona ali telefona domače pisarne. Ta
telefona lahko dodate kot dodatna telefona v portal za samopomoč. Če nekdo pokliče na vaš telefon podjetja,
zazvonijo tudi dodatni telefoni.

Nastavite lahko tudi časovni interval, ko ste dosegljivi v svojih telefonih.

Postopek

Korak 1 V portalu za samopomoč Unified Communications izberite Telefoni > Moji telefoni.

Korak 2 Kliknite ikono Dodaj novo .
Korak 3 V ustrezni polji dodajte telefonsko številko in opis.
Korak 4 Označite potrditveni polji Omogoči doseg posamezne številke in Omogoči premik v mobilni telefon.
Korak 5 Kliknite Napredno časovno usklajevanje klicev in izberite eno od možnosti, če želite nastaviti časovni

interval za preusmeritev klica.
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• Počakaj () sekund, preden zvoni ta telefon, ko je klicana moja službena linija – omogoča nastavitev
časovnega intervala, ko naj namizni telefon zvoni, preden vas poskuša kontaktirati na novi številki.

• Prepreči posredovanje tega klica neposredno v glasovno pošto telefona z

• Uporabo časovne zakasnitve () s za zaznavanje, kdaj gredo klici naravnost v glasovno pošto
– omogoča nastavitev časovnega intervala, preden lahko klic doseže glasovno pošto telefona.

• Zahtevo, da za vzpostavitev povezave odgovorite na poziv – klic je na čakanju in vas pozove,
da v telefonu vnesete števko za sprejem klica, namesto da ga preusmeri v glasovno pošto telefona.

• Ustavitvijo zvonjenja tega telefona po () s, da se izognete povezovanju z glasovno pošto tega telefona
– omogoča nastavitev časovnega intervala, po katerem se zvonjenje ustavi, tako da se klici ne premaknejo
v glasovno pošto telefona.

Korak 6 Kliknite Shrani.

Prenos službenih klicev na osebni telefon
Mobilni telefon lahko uporabite za obravnavanje klicev, povezanih z vašo namizno telefonsko številko. Ti
mobilni telefoni so dodani kot dodatni telefoni v portal za samopomoč. S tem omogočite odgovarjanja na
službene klice, ko niste pri delovni mizi.
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Postopek

Korak 1 V portalu za samopomoč Unified Communications izberite Telefoni > Moji telefoni.

Korak 2 Pokažite na dodatni telefon, kliknite ikono Nastavitve in izberite Uredi.
Korak 3 V pogovornem oknu Urejanje dodatnega telefona označite potrditveno polje Omogoči prenos na mobilni

telefon, nato pa kliknite Shrani.
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P O G L A V J E 4
Neposredno sporočilo in stanje prisotnosti

• Obveščanje drugih, da ste zasedeni, na strani 21
• Deljenje stanja dela, na strani 21

Obveščanje drugih, da ste zasedeni
Če ste zaposleni in ne želite prejemati nobenih klicev, nastavite stanje na »Ne moti«. Če nekdo poskusi
poklicati vašo številko, vaš telefon ne zazvoni.

Stanje »Ne moti« lahko nastavite samo v telefonih podjetja.Opomba

Postopek

Korak 1 V portalu za samopomoč Unified Communications izberite Neposredno sporočilo in prisotnost > Ne
moti.

Korak 2 Označite potrditveno polje Vklopi in kliknite Shrani.

Deljenje stanja dela
Vklopite lahko neposredno sporočilo in stanje prisotnosti, da so vaši sodelavci seznanjeni z vašim stanjem
dela. Če na primer niste prisotni, niste povezani ali ste na sestanku, se prikaže ustrezno stanje.

Postopek

Korak 1 V portalu za samopomoč Unified Communications izberiteNeposredno sporočilo in prisotnost >Pravilnik
o stanju.
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Korak 2 Označite potrditveno polje Samodejno posodobi stanje, ko je na koledarju sestanek, kliknite Pravilnik o
stanju in kliknite Shrani.
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