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Prefaţă

Această prefaţă prezintă cui se adresează această publicaţie şi convenţiile acestui document.
Prefaţa acoperă următoarele subiecte:
• Prezentare generală, pagina vii
• Organizare, pagina viii
• Cum se utilizează ajutorul interactiv, pagina ix
• Documentaţie corelată, pagina ix
• Obţinerea documentaţiei, obţinerea asistenţei şi instrucţiuni de securitate, pagina x

Prezentare generală
Cisco Unified Communications Manager Assistant este o caracteristică ce îmbunătăţeşte funcţionalitatea 
sistemului de telefonie pentru a permite managerilor şi asistenţilor lor să lucreze mai eficient împreună. 
Ghidul utilizatorului pentru Cisco Unified Communications Manager Assistant furnizează instrucţiuni şi 
exemple pentru a vă ajuta să utilizaţi caracteristica Cisco Unified Communications Manager Assistant.
Această publicaţie este recomandată tuturor utilizatorilor aplicaţiei Cisco Unified Communications Manager 
Assistant. Utilizatorii pot fi manageri şi asistenţi. 

Manageri
Un manager Cisco Unified Communications Manager Assistant este un utilizator ale cărui apeluri 
recepţionate sunt interceptate şi redirecţionate către un asistent. Managerul este deservit de cel puţin 
un asistent.
Managerii pot utiliza Cisco Unified Communications Manager Assistant direct pe 
telefoanele IP Cisco Unified. Cu toate acestea, managerii vor configura caracteristicile din fereastra 
Configuraţie manager sau pot solicita asistenţilor să configureze aceste preferinţe în locul lor.
Pentru detalii, consultaţi Cum se configurează caracteristicile pentru manager, pagina 71.

Asistenţi
Un asistent Cisco Unified Communications Manager Assistant este un utilizator care gestionează apelurile 
în numele unui manager. 
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În funcţie de cum este configurată şi utilizată caracteristica, Cisco Unified Communications Manager 
Assistant interceptează în mod automat sau manual apelurile recepţionate care erau destinate iniţial unui 
manager şi le redirecţionează către o altă destinaţie care poate fi asistentul managerului. Asistenţii pot 
răspunde, transfera, devia sau gestiona în alt mod apelurile pe care Cisco Unified Communications Manager 
Assistant le redirecţionează către ei.
Un asistent poate oferi suport pentru până la 33 de manageri.
Asistenţii pot accesa majoritatea caracteristicilor Cisco Unified Communications Manager Assistant de la 
computerele personale, utilizând o aplicaţie denumită Consola asistent. Asistenţii pot utiliza Consola asistent 
pentru: 
• Efectuarea, răspunsul, transferarea, plasarea în aşteptare, terminarea, devierea unui apel sau adăugarea 

de participanţi la o conferinţă.
• Monitorizarea activităţii de apel şi a stării caracteristicilor managerului. 
• Activarea sau dezactivarea caracteristicilor managerului.
• Configurarea caracteristicilor managerului.

Organizare
Tabelul 1 oferă o prezentare generală a organizării acestui ghid.

Tabelul 1 Organizarea Ghidul utilizatorului pentru Cisco Unified Communications Manager 
Assistant

Secţiune Descriere
„Prezentare introductivă a aplicaţiei Cisco Unified 
Communications Manager Assistant”

Descrie Cisco Unified Communications Manager 
Assistant în modul Linie partajată, în modul Linie 
proxy şi modalitatea de a identifica modul pe care 
îl utilizaţi.

„Noţiuni de bază despre Consola Cisco Unified 
Communications Manager Assistant”

Oferă asistenţilor o prezentare generală 
cuprinzătoare a Consolei asistent.

„Cum se utilizează Consola asistent pentru 
gestionarea apelurilor”

Oferă asistenţilor instrucţiuni pe bază de activitate 
pentru utilizarea Consolei asistent în vederea 
gestionării şi monitorizării apelurilor şi 
caracteristicilor pentru unul până la cinci manageri. 

„Asistenţi — Cum se utilizează Cisco Unified 
Communications Manager Assistant pe telefonul 
dvs.”

Descrie modul de utilizare a tonurilor de apel 
distincte, a cheilor soft şi a caracteristicii intercom 
pe telefonul IP Cisco Unified al asistentului.

„Pentru manageri — Cum se utilizează telefonul cu 
Cisco Unified Communications Manager Assistant 
în modul Linie partajată”

Descrie modul de utilizare a caracteristicilor Cisco 
Unified Communications Manager Assistant în 
mod linie partajată.
viii OL-13730-01



Prefaţă
 

Cum se utilizează ajutorul interactiv
Sistemul de ajutor interactiv Cisco Unified Communications Manager Assistant oferă ajutor orientat pe 
activitate, precum şi ajutor dependent de context din majoritatea ferestrelor interfeţei de utilizator a aplicaţiei 
Cisco Unified Communications Manager Assistant.
Pentru a accesa ajutorul interactiv, faceţi clic pe butonul ? sau pe Ajutor din bara de meniu situată de-a lungul 
părţii de sus a consolei.
După ce aţi deschis fereastra de ajutor, puteţi face clic pe Căutare din bara de instrumente pentru a căuta 
în întreg Ghidul utilizatorului pentru Cisco Unified Communications Manager Assistant după cuvinte cheie. 
Faceţi clic pe Vizualizare PDF pentru a afişa o versiune indicată pentru imprimarea documentului. 

Notă În unele versiuni de ajutor interactiv este posibil să nu funcţioneze caracteristica de Căutare.

Trebuie să fie instalat Adobe Acrobat (fie ca aplicaţie independentă, fie ca plug-in la browser) pentru 
a vizualiza o copie PDF a acestui document.

Documentaţie corelată
Pentru mai multe informaţii, consultaţi documentaţia pentru telefoanele IP Cisco Unified la următoarea 
adresă URL:
http://www.cisco.com/en/US/products/hw/phones/ps379/tsd_products_support_series_home.html

„Pentru manageri — Cum se utilizează telefonul cu 
Cisco Unified Communications Manager Assistant 
în modul Linie proxy”

Descrie modul de utilizare a meniului Cisco Unified 
Communications Manager Assistant, cheile soft 
şi fereastra de stare a telefonului IP Cisco Unified 
al managerului, pentru a gestiona apelurile şi 
a monitoriza activitatea apelurilor asistentului 
în mod linie proxy.

„Cum se configurează caracteristicile pentru 
manager”

Descrie modul în care managerii şi asistenţii pot 
particulariza caracteristicile de manager utilizând 
fereastra Configuraţie manager.

Tabelul 1 Organizarea Ghidul utilizatorului pentru Cisco Unified Communications Manager 
Assistant (continuare)

Secţiune Descriere
Cisco Unified Communications Manager Assistant ix
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Obţinerea documentaţiei, obţinerea asistenţei 
şi instrucţiuni de securitate
Pentru informaţii despre obţinerea documentaţiei, obţinerea asistenţei, furnizarea răspunsurilor legate de 
documentaţie, instrucţiuni de securitate, precum şi titlurile recomandate şi documentele Cisco generale, 
consultaţi publicaţia lunară What’s New in Cisco Product Documentation (Ce este nou în documentaţia pentru 
produsele Cisco), care listează, de asemenea, toată documentaţia tehnică Cisco nouă şi revizuită, la adresa:
http://www.cisco.com/en/US/docs/general/whatsnew/whatsnew.html
x OL-13730-01
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Prezentare introductivă a aplicaţiei Cisco 
Unified Communications Manager Assistant

Telefoanele IP Cisco Unified se utilizează într-o reţea care poate avea până la 3500 de manageri şi 3500 de 
asistenţi. Managerii şi asistenţii dintr-o reţea mare pot avea de gestionat volume mari de apeluri telefonice atât 
din exteriorul, cât şi din interiorul reţelei.
Pentru a-i ajuta pe manageri şi pe asistenţi să manevreze mai eficient aceste apeluri telefonice, Cisco Unified 
Communications Manager Assistant oferă capabilităţi de rutare a apelurilor şi alte caracteristici.
Acest capitol conţine următoarele secţiuni:
• Descrierea modurilor Linie partajată şi Linie proxy, pagina 1
• Cum se identifică modul la telefonul unui manager, pagina 3
• Cum se identifică modul de la Consola asistent, pagina 4

Descrierea modurilor Linie partajată şi Linie proxy
Cisco Unified Communications Manager Assistant operează în două moduri — Linie partajată şi Linie proxy. 
Caracteristicile disponibile se bazează pe modul de configurare ales de administratorul de sistem pentru
Cisco Unified Communications Manager Assistant. 
Acest capitol conţine următoarele secţiuni:
• Utilizarea aplicaţiei Manager Assistant în mod Linie partajată, pagina 1
• Utilizarea aplicaţiei Manager Assistant în mod Linie proxy, pagina 2

Utilizarea aplicaţiei Manager Assistant în mod Linie 
partajată
Dacă administratorul de sistem a configurat Cisco Unified Communications Manager Assistant în mod linie 
partajată, managerul şi asistentul partajează un număr director, de exemplu 8001. Asistentul gestionează 
apeluri pentru manager pe o linie partajată. Când un manager primeşte un apel la 8001, vor suna atât telefonul 
managerului, cât şi al asistentului. 
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Caracteristicile Cisco Unified Communications Manager Assistant ce nu se aplică în modul linie partajată 
includ: selectare asistent implicit, supervizare asistent, filtrare apeluri şi deviere totală apeluri. Un asistent 
nu poate vedea sau accesa aceste caracteristici din aplicaţia Consolă asistent. Telefonul asistentului nu va avea 
cheia soft pentru caracteristica de deviere totală. Telefonul managerului nu va avea cheile soft pentru 
caracteristicile supervizare asistent, interceptare apel sau deviere totală. 
Dacă sunteţi asistent şi utilizaţi Cisco Unified Communications Manager Assistant în mod linie partajată, 
nu este nevoie să fiţi conectat pentru a primi apeluri. Apelurile către manager vor suna automat şi la telefonul 
dvs. Trebuie să faceţi Login la Consola asistent dacă doriţi să utilizaţi aplicaţia pentru a gestiona apelurile sau 
dacă doriţi să utilizaţi cheia soft de pe telefon pentru a transfera un apel către sistemul de mesagerie vocală 
al managerului. Consultaţi „Noţiuni de bază despre Consola asistent” pentru mai multe informaţii despre 
utilizarea Consolei asistent.
Dacă sunteţi manager şi utilizaţi Cisco Unified Communications Manager Assistant în mod linie partajată, 
puteţi partaja numărul de director cu până la 10 asistenţi. Orice asistent care a partajat numărul dvs. de director 
poate răspunde la apel sau poate gestiona un apel. Consultaţi „Pentru manageri — Cum se utilizează telefonul 
cu Cisco Unified Communications Manager Assistant în modul Linie partajată”.

Subiecte corelate
• Utilizarea aplicaţiei Manager Assistant în mod Linie proxy, pagina 2
• Cum se identifică modul la telefonul unui manager, pagina 3
• Cum se identifică modul de la Consola asistent, pagina 4

Utilizarea aplicaţiei Manager Assistant în mod Linie proxy
Dacă un administrator de sistem a configurat Cisco Unified Communications Manager Assistant în mod 
linie proxy, managerul şi asistentul nu partajează un număr de director. Asistentul gestionează apeluri pentru 
un manager cu ajutorul unui număr proxy. Numărul proxy nu este numărul de director al managerului, 
ci un alt număr ales de sistem, pe care un asistent îl utilizează pentru a gestiona apelurile managerului. 
În modul linie proxy, un manager şi un asistent au acces la toate caracteristicile din Cisco Unified 
Communications Manager Assistant, inclusiv selectare asistent implicit, supraveghere asistent, filtrare apeluri 
şi deviere totală apeluri. 
Dacă sunteţi asistent şi utilizaţi Cisco Unified Communications Manager Assistant în mod linie proxy, trebuie 
să vă conectaţi la Consola asistent şi să aveţi un filtru activat pentru a primi pe telefonul propriu apelurile 
efectuate către manager. Puteţi să utilizaţi aplicaţia Consolă asistent pentru toate caracteristicile de gestionare 
a apelurilor, cum ar fi răspunsul la un apel sau transferarea unui apel. Consultaţi „Noţiuni de bază despre 
Consola asistent” pentru mai multe informaţii despre utilizarea Consolei asistent.
Dacă sunteţi manager şi utilizaţi Cisco Unified Communications Manager Assistant în mod linie proxy, puteţi 
seta filtre pentru a sorta şi filtra selectiv apelurile către asistent. Consultaţi „Pentru manageri — Cum se 
utilizează telefonul cu Cisco Unified Communications Manager Assistant în modul Linie proxy” pentru mai 
multe informaţii despre utilizarea tuturor caracteristicilor din Cisco Unified Communications Manager 
Assistant.
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Subiecte corelate
• Utilizarea aplicaţiei Manager Assistant în mod Linie proxy, pagina 2
• Cum se identifică modul la telefonul unui manager, pagina 3
• Cum se identifică modul de la Consola asistent, pagina 4

Cum se identifică modul la telefonul unui manager
Pentru a identifica modul Cisco Unified Communications Manager Assistant pe telefonul unui manager, 
resetaţi afişajul LCD al telefonului prin ridicarea şi aşezarea receptorului. 
Dacă vedeţi o singură pictogramă în fereastra de stare a afişajului LCD (o pictogramă clopoţel sau clopoţel 
tăiat), înseamnă că utilizaţi Cisco Unified Communications Manager Assistant în mod linie partajată 
(vezi Figura 1 sau Figura 2). Consultaţi „Pentru manageri — Cum se utilizează telefonul cu Cisco Unified 
Communications Manager Assistant în modul Linie partajată”.

Figura 1 Afişajul LCD al ferestrei de stare la un telefon IP Cisco Unified (7940G sau 7960G) în modul 
Linie partajată

Figura 2 Afişajul LCD al ferestrei de stare la un telefon IP Cisco Unified (7941G, 7941G-GE, 7961G, 
7961G-GE, 7970G, 7971G-GE) în modul Linie partajată

Dacă vedeţi mai multe pictograme în fereastra de stare a afişajului LCD, înseamnă că utilizaţi Cisco Unified 
Communications Manager Assistant în mod linie proxy (vezi Figura 3 sau Figura 4). Consultaţi „Pentru 
manageri — Cum se utilizează telefonul cu Cisco Unified Communications Manager Assistant în modul Linie 
proxy”.

Figura 3 Afişajul LCD al ferestrei de stare la un telefon IP Cisco Unified (7940G sau 7960G) în modul 
Linie proxy
Cisco Unified Communications Manager Assistant 3



 

Figura 4 Afişajul LCD al ferestrei de stare la un telefon IP Cisco Unified (7941G, 7941G-GE, 7961G, 
7961G-GE, 7970G, 7971G-GE) în modul Linie proxy

Subiecte corelate
• Utilizarea aplicaţiei Manager Assistant în mod Linie partajată, pagina 1
• Utilizarea aplicaţiei Manager Assistant în mod Linie proxy, pagina 2
• Cum se identifică modul de la Consola asistent, pagina 4

Cum se identifică modul de la Consola asistent
Pentru a identifica modul Cisco Unified Communications Manager Assistant de la Consola asistent:

Pasul 1 Faceţi Login la aplicaţia Consolă asistent. Consultaţi Cum se face Login la Consola asistent, 
pagina 8

Pasul 2 Găsiţi numărul de extensie adiacent numelui managerului, în panoul Apelurile mele. Consultaţi 
Utilizarea panoului Apelurile mele, pagina 14

Pasul 3 Pentru acelaşi manager, găsiţi numărul de extensie adiacent pictogramei telefon din coloana Detalii 
apel, din panoul Managerii mei. Consultaţi Utilizarea panoului Managerii mei, pagina 16

Notă Dacă nu vedeţi un număr adiacent pictogramei telefon, faceţi clic şi glisaţi chenarul antetului 
Detalii apel pentru a mări lăţimea coloanei. 

Dacă numerele de extensie sunt identice, înseamnă că utilizaţi Cisco Unified Communications Manager 
Assistant în modul Linie partajată. Asistentul şi managerul au acelaşi număr de director şi partajează o linie. 
Dacă numerele de extensie sunt diferite, înseamnă că utilizaţi Cisco Unified Communications Manager 
Assistant în modul Linie proxy. Asistentului îi este atribuit un număr de director alternativ pentru a gestiona 
apelurile în numele managerului. Numărul alternativ este un număr proxy ce reprezintă numărul de director 
real al managerului.

Notă În mod linie partajată, veţi vedea patru anteturi în panoul ferestrei Managerii mei — Manager, 
Intercom, ND şi Detalii apel. În mod linie proxy, vedeţi anteturile suplimentare — Deviere totală, 
Supv. asistent, Filtrare apeluri şi Mod filtru.
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Subiecte corelate
• Utilizarea aplicaţiei Manager Assistant în mod Linie partajată, pagina 1
• Utilizarea aplicaţiei Manager Assistant în mod Linie proxy, pagina 2
• Cum se identifică modul la telefonul unui manager, pagina 3

Suport pentru alte limbi
Cisco Unified Communications Manager Assistant suportă un număr de limbi, inclusiv araba şi ebraica.

Notă Dacă se utilizează araba sau ebraica, aspectul ecranelor aplicaţiei Cisco Unified Communications 
Manager Assistant se modifică pentru a reflecta direcţia de la dreapta la stânga a acestor limbi.

Pentru mai multe informaţii despre utilizarea diferitelor limbi cu telefonul, contactaţi administratorul 
de sistem.
Cisco Unified Communications Manager Assistant 5
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Noţiuni de bază despre Consola Cisco Unified 
Communications Manager Assistant

Aplicaţia Consolă asistent îi ajută pe asistenţi să manevreze mai eficient apelurile pentru manageri.
Cisco Unified Communications Manager Assistant operează în două moduri: Linie partajată şi Linie proxy. 
Accesul la caracteristicile descrise mai jos se bazează pe modul de configuraţie Cisco Unified 
Communications Manager Assistant selectat de administratorul de sistem. Ca asistent ce utilizează
Cisco Unified Communications Manager Assistant în mod linie partajată, vă este atribuit acelaşi număr de 
director ca şi al managerului. Utilizaţi acest număr partajat pentru a gestiona apelurile în numele managerului. 
Ca asistent ce utilizează Cisco Unified Communications Manager Assistant în mod linie proxy, managerului 
îi este atribuit un număr de director, iar dumneavoastră un altul, pe care-l veţi utiliza ca proxy. Utilizaţi acest 
număr proxy pentru a gestiona apelurile în numele managerului. Înainte de a începe, trebuie să identificaţi 
modul selectat de administratorul de sistem. Pentru a afla mai multe informaţii, consultaţi Cum se identifică 
modul de la Consola asistent, pagina 4.
Ca asistent, puteţi accesa caracteristicile Cisco Unified Communications Manager Assistant de la computer 
cu ajutorul aplicaţiei Consolă asistent. 
Puteţi utiliza Consola asistent pentru:
• Efectuarea, răspunsul, devierea, transferarea, terminarea sau plasarea unui apel în aşteptare
• Adăugarea participanţilor la conferinţă la un apel
• Efectuarea apelărilor rapide
• Efectuarea căutărilor în director
• Deschiderea unei linii intercom către manager

Notă În cazul în care caracteristica intercom nu este disponibilă pe telefonul dvs., contactaţi 
administratorul de sistem.

• Monitorizarea activităţii apelurilor managerului
• Modificarea caracteristicilor şi setărilor managerului
• Particularizarea instrumentelor de gestionare a apelurilor
• Introducerea numerelor de la o tastatură virtuală ca răspuns la sistemele vocale interactive
Cisco Unified Communications Manager Assistant 7



 

Subiecte corelate
• Descrierea modurilor Linie partajată şi Linie proxy, pagina 1
• Noţiuni de bază despre Consola asistent, pagina 8
• Cum se utilizează caracteristica Intercom de la Consolă, pagina 22
• Cum se utilizează comenzile rapide de la tastatură, pagina 24
• Cum veţi utiliza, dvs. şi managerul, aplicaţia Cisco Unified Communications Manager Assistant, 

pagina 25

Notă Cisco Unified Communications Manager Assistant vă permite să manevraţi apelurile dumneavoastră 
şi pentru până la 33 de manageri.

Noţiuni de bază despre Consola asistent
Această secţiune conţine următoarele subiecte:
• Cum se face Login la Consola asistent, pagina 8
• Cum se face Logout de la Consola asistent, pagina 9
• Cum se explorează Consola fără a oferi suport managerilor, pagina 10
• Cum să vă familiarizaţi cu Consola, pagina 10
• Cum se utilizează Consola cu mouse-ul şi tastatura, pagina 22
• Cum se utilizează caracteristica Intercom de la Consolă, pagina 22

Cum se face Login la Consola asistent
Faceţi Login la Consola asistent pentru a gestiona apelurile în numele unuia sau mai multor manageri. 
Când faceţi Login, sunteţi în mod conectat (online) şi gata de a manevra apelurile. 
Pentru a face Login, introduceţi ID-ul de utilizator şi parola în caseta de dialog de Login a aplicaţiei
Cisco Unified Communications Manager Assistant. Numele de utilizator şi parola sunt furnizate de către 
administratorul de sistem.

Notă Puteţi configura Cisco Unified Communications Manager Assistant pentru reţinerea informaţiilor 
de Login.

Se va deschide Consola asistent pe desktop.
Sunteţi acum conectat şi disponibil pentru a furniza suport de gestionare a apelurilor managerilor 
până când faceţi Logoff (sau până când apare o modificare în starea online, conectat sau control apel. 
Pentru mai multe detalii despre informaţiile de stare, consultaţi Utilizarea barei de stare, pagina 20.
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Sfaturi
• Panoul Managerii mei din consolă indică managerii ce aşteaptă asistenţă din partea dvs. Două săgeţi verzi 

în dreptul numelui managerului înseamnă că managerul a făcut Login şi prin urmare aşteaptă asistenţă; 
un manager al cărui nume este gri şi inactiv nu aşteaptă asistenţă.

• Dacă faceţi clic pe butonul Setări din caseta de dialog de Login Cisco Unified Communications Manager 
Assistant, puteţi monitoriza setări administrative de bază şi avansate. Administratorul de sistem vă poate 
solicita monitorizarea acestor setări pentru a ajuta la depanarea unei probleme. Nu modificaţi aceste setări 
decât dacă vă este solicitat de către administratorul de sistem.

Subiecte corelate
• Cum se face Logout de la Consola asistent, pagina 9
• Cum se explorează Consola fără a oferi suport managerilor, pagina 10
• Cum să vă familiarizaţi cu Consola, pagina 10
• Utilizarea panoului Managerii mei, pagina 16
• Cum se utilizează Consola cu mouse-ul şi tastatura, pagina 22

Cum se face Logout de la Consola asistent
Pentru a face Logout de la Consola asistent, faceţi clic pe Fişier > Ieşire din bara de meniu din partea de sus 
a consolei. Dacă selectaţi opţiunea Memorare ID utilizator şi parolă, veţi face automat Login data viitoare 
când Consola asistent este pornită pe computer.

Notă Dacă utilizaţi un computer partajat, faceţi Logout de la Consola asistent făcând clic pe Fişier > 
Logout din bara de meniu. Consola asistent va afişa caseta de dialog de Login în loc de a face 
Login automat cu ID-ul de utilizator şi cu parola.

Subiecte corelate
• Noţiuni de bază despre Consola asistent, pagina 8
• Cum se utilizează caracteristica Intercom de la Consolă, pagina 22
• Cum se utilizează comenzile rapide de la tastatură, pagina 24
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Cum se explorează Consola fără a oferi suport managerilor
Dacă utilizaţi Cisco Unified Communications Manager Assistant în mod linie proxy, puteţi să vă familiarizaţi 
cu Consola asistent fără a deveni disponibil managerilor. Nu veţi putea trece în mod neconectat pentru 
a explora consola în mod linie partajată.
Pentru a accesa consola fără a oferi suport managerilor, faceţi Login în modul obişnuit, apoi faceţi clic pe 
butonul de control al apelurilor Mod neconectat. Acesta este primul buton pictogramă din linia de pictograme 
din partea de sus sau laterală a ecranului. Puteţi efectua această activitate şi dacă selectaţi Fişier > Mod 
neconectat din bara de meniu. 
Când treceţi în acest fel în mod neconectat, Cisco Unified Communications Manager Assistant mută 
managerii cărora le ofereaţi suport către un alt asistent. În timpul cât sunteţi în mod neconectat, nu 
veţi putea recepţiona apeluri de la manageri, iar panoul Managerii mei de la consolă va fi inactiv.
După ce treceţi în mod conectat (online), veţi avea posibilitatea să asistaţi din nou managerii. Cisco Unified 
Communications Manager Assistant poate muta înapoi la dvs. managerii cărora le ofereaţi suport înainte 
de a trece în mod neconectat. Acest lucru depinde de disponibilitatea celorlalţi asistenţi şi de faptul dacă 
aţi fost desemnat ca asistent implicit pentru un manager. Pentru mai multe informaţii despre cum se atribuie 
un asistent implicit, consultaţi Cum se atribuie un asistent implicit unui manager, pagina 73.
Pentru a reveni la starea conectat (online), faceţi clic pe butonul de control al apelurilor Mod conectat. 
(Acesta este acelaşi buton ca pentru Mod neconectat). Sau selectaţi Fişier > Mod conectat din bara de meniu.

Sfat Starea conectat este vizibilă din bara de stare din colţul din dreapta jos al consolei.

Subiecte corelate
• Noţiuni de bază despre Consola asistent, pagina 8
• Cum se utilizează caracteristica Intercom de la Consolă, pagina 22
• Cum se utilizează comenzile rapide de la tastatură, pagina 24

Cum să vă familiarizaţi cu Consola
Următoarele secţiuni identifică zone ale Consolei asistent şi modul lor de utilizare pentru a controla 
caracteristicile şi pentru a gestiona apelurile:
• Utilizarea barei de meniu, pagina 11
• Utilizarea butoanelor de control al apelurilor, pagina 11
• Utilizarea panoului Apelurile mele, pagina 14
• Utilizarea panoului Managerii mei, pagina 16
• Utilizarea caracteristicii Apelare rapidă, pagina 18
• Utilizarea Directorului, pagina 19
• Utilizarea barei de stare, pagina 20
• Ajustarea aspectului consolei, pagina 20
• Vizualizarea setărilor administrative, pagina 21
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Utilizarea barei de meniu
Bara de meniu este situată de-a lungul părţii superioare a Consolei asistent. Comenzile din meniu sunt 
dependente de context.
Puteţi utiliza bara de meniu după cum urmează:
• Fişier — Mod conectat/neconectat, Login/Logout şi ieşire din consolă.
• Editare — Creare şi editare de apelări rapide, personalizare comenzi rapide de la tastatură, modificare 

destinaţie de deviere, configurare preferinţe şi acces la setările de administrator.
• Vizualizare — Specificare dimensiune text şi scheme de culori şi reîmprospătare aspect implicit.
• Apelare — Apelare, răspuns, terminare apel, plasare în aşteptare, transfer, deviere, sau adăugare 

participanţi pentru conferinţă la un apel.
• Manager — Efectuare apel intercom către un manager, accesare fereastră Configuraţie manager 

şi activare/dezactivare caracteristici pentru un manager. 

Notă În cazul în care caracteristica intercom nu este disponibilă pe telefonul dvs., contactaţi 
administratorul de sistem.

• Ajutor — Accesare ajutor interactiv.

Subiecte corelate
• Cum să vă familiarizaţi cu Consola, pagina 10
• Cum se utilizează caracteristica Intercom de la Consolă, pagina 22
• Cum se utilizează comenzile rapide de la tastatură, pagina 24
• Cum se utilizează Consola asistent pentru gestionarea apelurilor, pagina 27

Utilizarea butoanelor de control al apelurilor
Puteţi efectua activităţi de la Consola asistent făcând clic pe butoanele de control al apelurilor (liniile de 
pictograme situate de-a lungul părţii superioare sau laterale a consolei). Poziţionaţi mouse-ul peste un buton 
de control al apelurilor pentru a vedea o descriere a funcţiei acestuia.
Consultaţi Tabelul 2 pentru o listă de butoane de control al apelurilor.
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Tabelul 2 Butoane de control al apelurilor

Buton de control al 
apelurilor

Ce realizează

Mod conectat Funcţionează în legătură cu butonul Mod neconectat 
pentru a comuta starea conexiunii din aplicaţia Consolă 
asistent. Butonul Mod conectat permite reluarea 
conexiunii la Consola asistent, pentru a putea gestiona 
apeluri în numele managerului.

Mod neconectat Funcţionează în legătură cu butonul Mod conectat 
pentru a comuta starea conexiunii. Mod neconectat 
permite explorarea consolei; nu veţi fi disponibil 
pentru a gestiona apelurile managerului.

Apelare Deschide un bloc de apelare ce poate fi utilizat pentru 
a efectua apeluri.

Răspuns Vă conectează la un apel de intrare.

Terminare Termină un apel activ.

Aşteptare Funcţionează cu butonul Reluare pentru a comuta 
starea de aşteptare a unui apel. Butonul Aşteptare 
plasează un apel în aşteptare. 
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Reluare Funcţionează cu butonul Aşteptare pentru a comuta 
starea de aşteptare a unui apel. Butonul Reluare reia 
un apel din aşteptare.

Transfer Transferă un apel conectat direct către numărul 
destinaţie pe care îl introduceţi într-o fereastră pop-up.

Transfer consultat Funcţionează ca şi butonul Transfer, dar vă permite să 
vorbiţi cu persoana căreia doriţi să-i transferaţi un apel.

Transfer direct Transferă un apel existent la un alt apel existent.

Conferinţă Permite adăugarea de participanţi la un apel conferinţă.

Alăt. Plasează în conferinţă mai multe apeluri existente. 
Puteţi alătura până la 15 apeluri simultane.

Tabelul 2 Butoane de control al apelurilor (continuare)

Buton de control al 
apelurilor

Ce realizează
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Butoanele de control al apelurilor sunt dependente de context; disponibilitatea unui buton depinde de starea 
apelului selectat. 
Verificaţi dacă apelul pe care doriţi să-l gestionaţi cu un buton de control al apelurilor este selectat (evidenţiat) 
înainte de a face clic pe buton.

Sfat Puteţi face clic cu butonul din dreapta al mouse-ului pe spaţiul gol (nu pe butoanele propriu-zise) 
din panoul de control al apelurilor pentru a rearanja poziţia sa în cadrul consolei.

Subiecte corelate
• Cum să vă familiarizaţi cu Consola, pagina 10
• Cum se utilizează caracteristica Intercom de la Consolă, pagina 22
• Cum se utilizează comenzile rapide de la tastatură, pagina 24
• Cum se utilizează Consola asistent pentru gestionarea apelurilor, pagina 27

Utilizarea panoului Apelurile mele
Consola asistent afişează apelurile dvs. şi ale managerului în panoul Apelurile mele. Acestea sunt apeluri 
pe care le puteţi gestiona cu ajutorul instrumentelor din Consola asistent. Cisco Unified Communications 
Manager Assistant acceptă până la 33 de linii. 
Fiecare apel este afişat sub linia telefonică asociată. 

Redirecţionare Deviază imediat un apel care sună, este conectat sau în 
aşteptare către managerul căruia i-a fost destinat iniţial 
apelul, sau către alt număr destinaţie. Pentru a preciza 
destinaţia de deviere, selectaţi 
Editare > Redirecţionare din bara de meniu.

Transfer către MV Redirecţionează un apel care sună sau este conectat 
către sistemul de mesagerie vocală al managerului.

Tabelul 2 Butoane de control al apelurilor (continuare)

Buton de control al 
apelurilor

Ce realizează
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Fiecare linie telefonică este afişată sub unul din următoarele anteturi:
• Liniile mele — Afişează toate apelurile active curente efectuate sau recepţionate pe linia telefonică 

proprie.
• Linii manager — Afişează apelurile active pe care le gestionaţi sau le puteţi gestiona în numele 

managerului.
• Intercom — Afişează starea liniilor intercom, dacă este cazul.

Notă În cazul în care caracteristica intercom nu este disponibilă pe telefonul dvs., contactaţi 
administratorul de sistem.

În funcţie de numărul de manageri atribuiţi, veţi vedea între una şi 33 de linii în secţiunea „Linii manager” 
din panoul Apelurile mele.
Fiecare linie de manager conţine:
• Fie numărul liniei partajate a managerului, fie numărul extensiei telefonice proxy a managerului. 

Numărul proxy nu este numărul de director al managerului, ci un număr pe care îl utilizaţi pentru 
a gestiona apelurile managerului.

• Numele managerului.
• Informaţii despre apeluri active — Apelurile active sunt reprezentate prin: 

– o pictogramă animată ce indică starea apelului (care sună, este conectat sau în aşteptare)
– ID-ul apelantului 
– un cronometru ce indică durata apelului

Sfaturi
• Trebuie să introduceţi extensia telefonică (şi nu o extensie proxy) la transferarea unui apel către un 

manager. Puteţi vedea extensia telefonică a unui manager în panoul Managerii mei din Consola asistent. 
• Nu puteţi aplica Transfer către mesageria vocală sau Redirecţionare la apelurile pe care le efectuaţi sau 

le recepţionaţi pe linia telefonică proprie. Aceste caracteristici se aplică numai apelurilor recepţionate pe 
linia unui manager.

• Dacă utilizaţi Cisco Unified Communications Manager Assistant în mod linie partajată, puteţi să vă daţi 
seama că managerul sau un alt asistent a răspuns la un apel dacă vedeţi o săgeată dublă roşie în dreptul 
liniei managerului.

Subiecte corelate
• Cum să vă familiarizaţi cu Consola, pagina 10
• Cum se utilizează caracteristica Intercom de la Consolă, pagina 22
• Cum se utilizează comenzile rapide de la tastatură, pagina 24
• Cum se utilizează Consola asistent pentru gestionarea apelurilor, pagina 27
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Utilizarea panoului Managerii mei
Puteţi utiliza panoul Managerii mei din Consola asistent pentru a monitoriza activitatea apelurilor şi starea 
caracteristicii pentru fiecare manager. De asemenea, puteţi activa şi dezactiva caracteristicile managerului 
din acest panou. 

Notă Caracteristicile Ton alarmă, Nu deranjaţi, Deviere totală, Supervizare asistent, Filtrare apeluri 
şi Mod filtru sunt disponibile numai în mod linie proxy.

Tabelul 3 descrie informaţia afişată sub fiecare antet de coloană din panoul Managerii mei.

Tabelul 3 Informaţiile afişate în panoul „Managerii mei” al Consolei asistent

Antet de coloană 
„Managerii mei”

Ce înseamnă

Manager Afişează numele managerului. Dacă întreg rândul cu informaţii despre un 
manager este gri, managerul nu doreşte ca dvs. să gestionaţi apelurile în numele 
său. În plus, puteţi observa următoarele două pictograme diferite lângă 
pictograma managerului:
• Dacă vedeţi două săgeţi verzi lângă pictograma managerului, managerul 

respectiv se aşteaptă să gestionaţi apelurile în numele său. 
• Dacă vedeţi o pictogramă plic lângă pictograma managerului, înseamnă 

că managerul respectiv are un mesaj vocal.

Intercom Faceţi clic pe această coloană pentru a efectua un apel intercom către un 
manager.
Notă În cazul în care caracteristica intercom nu este disponibilă pe telefonul dvs., 

contactaţi administratorul de sistem.

ND Dacă această casetă este selectată, este activă caracteristica Nu deranjaţi (ND). 
Pentru a comuta ND între pornit şi oprit, faceţi clic pe celula ND. Caracteristica 
ND dezactivează soneria telefonului managerului; nu redirecţionează apelurile.
Notă În cazul în care caracteristica ND nu este disponibilă pe telefonul dvs., 

contactaţi administratorul de sistem.

DevTot (Numai în mod linie proxy) Dacă această casetă este selectată, este activă 
caracteristica Deviere totală (DevTot). Pentru a comuta Deviere totală între 
pornit şi oprit, faceţi clic pe celula DevTot. Deviere totală redirecţionează 
automat toate apelurile recepţionate către destinaţia de deviere a managerului.

Supervizare asistent (Numai în mod linie proxy) Un marcaj indică faptul că managerul a activat 
Supervizare asistent. Această caracteristică dă posibilitatea managerului să 
vadă ID-ul apelantului şi durata apelurilor pe care le gestionaţi în numele său.
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Sfat Aveţi posibilitatea să monitorizaţi — dar nu să gestionaţi — apelurile care apar în panoul Managerii 
mei, de la consolă. Acestea sunt apeluri pe care le-aţi redirecţionat deja către manager, sau apeluri 
pe care managerul le-a efectuat sau recepţionat direct.

Ton alarmă (Numai în mod linie proxy) Un marcaj indică faptul că apelurile către manager 
generează o alertă sonoră la telefonul managerului.

Filtru activat (Numai în mod linie proxy) Dacă această casetă este selectată, un filtru de apel 
este activ. Pentru a comuta filtrul între pornit şi oprit, faceţi clic pe celula filtru. 
Filtrele pot ruta apeluri către dvs. sau către managerul respectiv pe baza ID-ului 
apelantului şi a modului de filtrare.

Mod filtru (Numai în modul linie proxy) Există două moduri de filtrare: 
• Inclusiv — Apelurile ce corespund numerelor din Filtru inclusiv sunt 

trimise către manager; restul sunt direcţionate către dvs.
• Exclusiv — Apelurile ce corespund numerelor din Filtru exclusiv sunt 

trimise către dumneavoastră; restul sunt direcţionate către manager.
Pentru a configura filtrele pentru un manager, utilizaţi fereastra Configuraţie 
manager. Faceţi clic cu butonul din dreapta al mouse-ului pe rândul unui 
manager în panoul Managerii mei şi selectaţi Configurare pentru a deschide 
această fereastră.
Notă Setările iniţiale implicite de filtrare sunt astfel încât filtrul Inclusiv este 

activat şi toate apelurile managerului sunt direcţionate către dumneavoastră.

Detalii apel Detaliile de apel constau în numărul liniei managerului, durata apelului şi ID-ul 
apelantului:
• Linie — Numărul extensiei telefonice pentru linia telefonică principală 

a managerului; o pictogramă telefon indică starea liniei.
• Durată apel — Durata în timp real a unui apel activ ce a fost efectuat sau 

recepţionat de manager. Cronometrul porneşte imediat ce apelul este iniţiat 
(de ieşire) sau recepţionat (de intrare). Cronometrul se opreşte când apelul 
este terminat sau transferat.

• ID apelant — Numele (dacă este disponibil) şi numărul persoanei către care 
managerul a efectuat un apel, sau de la care a recepţionat un apel. Consola 
asistent va afişa informaţii despre apelul redirecţionat, când acestea sunt 
disponibile. 

Tabelul 3 Informaţiile afişate în panoul „Managerii mei” al Consolei asistent (continuare)

Antet de coloană 
„Managerii mei”

Ce înseamnă
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Subiecte corelate
• Cum să vă familiarizaţi cu Consola, pagina 10
• Cum se utilizează caracteristica Intercom de la Consolă, pagina 22
• Cum se utilizează comenzile rapide de la tastatură, pagina 24
• Cum se utilizează Consola asistent pentru gestionarea apelurilor, pagina 27
• Cum se configurează caracteristicile pentru manager, pagina 71

Utilizarea caracteristicii Apelare rapidă
Caracteristica de apelare rapidă permite configurarea unei adrese de telefon personale în cadrul Consolei 
asistent. Puteţi efectua apeluri şi alte activităţi de gestionare a apelurilor cu ajutorul numerelor de apelare 
rapidă.
Pentru a deschide meniul de apelare rapidă şi a vizualiza lista comenzilor disponibile, faceţi clic cu butonul 
din dreapta al mouse-ului pe panoul Apelări rapide sau selectaţi Editare > Apelări rapide din bara de meniu. 
Dacă unele comenzi de apelare rapidă sunt gri, încercaţi să selectaţi o listă de apelare rapidă înainte de 
a deschide meniul.
Utilizaţi meniul de apelare rapidă pentru a crea şi modifica grupuri de apelare rapidă, pentru a efectua un apel, 
a specifica o destinaţie de transfer şi a adăuga participanţi la un apel conferinţă.
Pentru a accesa repede numerele de apelare rapidă, încercaţi să organizaţi intrările în grupuri de apelare 
rapidă. De exemplu, creaţi un grup personal pentru dvs. şi câte un grup pentru fiecare manager. 
Când adăugaţi noi liste de apelare rapidă, ele apar în ordinea în care le-aţi creat. Pentru a sorta toate elementele 
unei liste de apelare rapidă, faceţi clic pe un antet de coloană (Nume, Număr telefon sau Note). Listele sunt 
ordonate alfabetic sau numeric, în funcţie de antetul ales. Faceţi din nou clic pe antet pentru a comuta între 
ordine ascendentă şi descendentă.
Puteţi efectua apeluri cu ajutorul listelor de apelare rapidă în unul din următoarele moduri:
• Glisaţi intrarea de apelare rapidă fie către linia personală, fie către cea a managerului. 
• Efectuaţi un apel pe linia personală evidenţiind linia dvs. şi făcând dublu clic pe intrarea de apelare 

rapidă. Efectuaţi un apel pe linia managerului evidenţiind linia managerului şi făcând dublu clic pe 
intrarea de apelare rapidă.

• Glisaţi intrarea de apelare rapidă către butonul de apelare din panoul de control al apelurilor şi faceţi clic 
pe OK.

Iată câteva modalităţi rapide de a utiliza listele de apelare rapidă (fără a deschide meniul de apelare rapidă):
• Pentru a efectua un transfer orb către o persoană din lista de apelare rapidă, glisaţi şi fixaţi un apel activ 

în lista de apelare rapidă a respectivei persoane.
• Pentru a adăuga o nouă listă de apelare rapidă, glisaţi şi fixaţi o listă din panoul Director în panoul 

Apelare rapidă.
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Sfat Grupul de apelare rapidă eşantion şi exemplele de liste de apelare rapidă sunt inactive; acestea sunt 
incluse pentru a demonstra cum apar informaţiile despre apelarea rapidă pe consolă. Puteţi şterge 
eşantioanele după cum doriţi.

Subiecte corelate
• Cum să vă familiarizaţi cu Consola, pagina 10
• Cum se utilizează caracteristica Intercom de la Consolă, pagina 22
• Cum se utilizează comenzile rapide de la tastatură, pagina 24
• Cum se utilizează Consola asistent pentru gestionarea apelurilor, pagina 27

Utilizarea Directorului
Utilizaţi directorul pentru a căuta un coleg de serviciu şi pentru a efectua şi gestiona apeluri cu ajutorul 
rezultatelor căutării.
Pentru a căuta un coleg de serviciu, introduceţi orice parte a prenumelui sau a numelui persoanei în câmpurile 
de căutare şi faceţi clic pe Căutare.
Directorul afişează o listă cu toţi utilizatorii ce corespund criteriului de căutare. Rezultatele căutării sunt 
sortate după prenume, nume, număr de telefon şi departament.
Pentru a şterge rezultatele şi câmpurile căutării, faceţi clic pe butonul Ştergere.
Iată câteva modalităţi de a utiliza rezultatele căutării:
• Faceţi dublu clic pe numele sau numărul unei persoane pentru a efectua un apel. 
• Faceţi clic cu butonul din dreapta al mouse-ului pe numele unei persoane pentru a afişa un meniu pop-up 

cu comenzi relevante.
• Pentru a efectua un transfer orb către o persoană din directorul personal, glisaţi şi fixaţi un apel activ pe 

numele sau numărul corespunzător.
• Pentru a adăuga o nouă listă de apelare rapidă, glisaţi şi fixaţi o listă din panoul Director în panoul Apelări 

rapide.

Subiecte corelate
• Cum să vă familiarizaţi cu Consola, pagina 10
• Cum se utilizează caracteristica Intercom de la Consolă, pagina 22
• Cum se utilizează comenzile rapide de la tastatură, pagina 24
• Cum se utilizează Consola asistent pentru gestionarea apelurilor, pagina 27
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Utilizarea barei de stare
Bara de stare este situată de-a lungul părţii de jos a ecranului Consolă asistent şi afişează următoarele 
informaţii despre sistem: 
• Conectat/Neconectat — Indică starea conexiunii la serverul Cisco Unified Communications Manager 

Assistant. 
• Mod conectat/Mod neconectat — Indică starea disponibilităţii dvs. pentru manageri.
• Control apel pornit/Control apel oprit — Indică disponibilitatea caracteristicilor de gestionare 

a apelurilor.
• Filtrare oprită — Indică disponibilitatea caracteristicilor de filtrare a apelurilor.

Bara de stare afişează de asemenea o pictogramă de plasare în faţă, pentru a indica dacă este configurată 
consola pentru a apărea în faţă pe spaţiul de lucru, la recepţionarea unui apel. Faceţi clic pe pictograma 
de plasare în faţă pentru a comuta această caracteristică între pornit şi oprit. (Implicit, caracteristica este 
dezactivată). Pictograma apare mai închisă la culoare (neapăsată) când caracteristica este activată.
În plus, puteţi activa/dezactiva plasarea în faţă din meniul Editare > Preferinţe.

Subiecte corelate
• Cum să vă familiarizaţi cu Consola, pagina 10
• Cum se utilizează caracteristica Intercom de la Consolă, pagina 22
• Cum se utilizează comenzile rapide de la tastatură, pagina 24
• Cum se utilizează Consola asistent pentru gestionarea apelurilor, pagina 27

Ajustarea aspectului consolei
Puteţi particulariza dimensiunea şi poziţia panourilor în Consola asistent. Utilizaţi meniul Vizualizare pentru 
a modifica schema de culori şi fontul şi pentru a reîmprospăta setările iniţiale implicite.

Sfat Puteţi configura consola pentru a se afişa automat în faţă pe desktop la recepţionarea unui apel. 
Pentru a activa această caracteristică de „plasare în faţă”, selectaţi Editare > Preferinţe din meniul 
principal, apoi faceţi clic pe caseta de selectare „Activare Consolă la apel nou”. Pictograma 
de plasare în faţă este situată în bara de stare din partea de jos a ecranului consolei. Pictograma 
apare mai închisă la culoare (neapăsată) când caracteristica este activată.

Subiecte corelate
• Cum să vă familiarizaţi cu Consola, pagina 10
• Cum se utilizează caracteristica Intercom de la Consolă, pagina 22
• Cum se utilizează comenzile rapide de la tastatură, pagina 24
• Cum se utilizează Consola asistent pentru gestionarea apelurilor, pagina 27
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Vizualizarea setărilor administrative
Puteţi vizualiza setările administrative din caseta de dialog Login sau puteţi selecta Editare > Setări din bara 
de meniu.

Notă Nu este necesar să modificaţi setările administrative decât dacă vă este solicitat acest lucru de către 
administratorul de sistem. 

Există două tipuri de setări:
• Setări de bază

– Numele de gazdă sau adresa IP a serverului Cisco Unified Communications Manager Assistant
– Portul serverului Cisco Unified Communications Manager Assistant

• Setări avansate
– Urmărire activă/inactivă

Fila Setări avansate afişează locaţia unde sunt stocate fişierele de urmărire.

Subiecte corelate
• Noţiuni de bază despre Consola asistent, pagina 8
• Cum se utilizează comenzile rapide de la tastatură, pagina 24
• Cum se utilizează Consola asistent pentru gestionarea apelurilor, pagina 27
• Cum se configurează caracteristicile pentru manager, pagina 71

Setările pentru Preferinţe
Puteţi activa următoarele două setări în meniul de preferinţe:
• Setarea consolei pentru a apărea automat pe desktop la recepţionarea unui apel — Pentru a activa 

caracteristica de „plasare în faţă” pentru consolă, selectaţi Editare > Preferinţe din meniul principal, 
apoi faceţi clic pe caseta de selectare „Activare consolă la apel nou”. Pictograma de plasare în faţă este 
situată în bara de stare din partea de jos a ecranului consolei. Pictograma apare într-o nuanţă mai închisă 
când caracteristica este activă.

• Configurarea computerului pentru lansarea automată a aplicaţiei Consolă asistent la pornirea 
computerului — Pentru a activa caracteristica de pornire automată, selectaţi Editare > Preferinţe din 
meniul principal, apoi faceţi clic pe caseta de selectare „Pornire automată Consolă la pornire computer”. 
Consola asistent va fi lansată automat data viitoare când porniţi computerul.

Pentru a dezactiva oricare dintre aceste caracteristici, debifaţi caseta de selectare corespunzătoare.
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Cum se utilizează Consola cu mouse-ul şi tastatura
Consola asistent furnizează câteva combinaţii de mouse şi tastatură pentru realizarea oricărei activităţi.
Aveţi posibilitatea să efectuaţi următoarele:
• Faceţi clic, clic cu butonul din dreapta al mouse-ului şi dublu clic pe elementele consolei
• Glisaţi şi fixaţi elementele consolei
• Utilizaţi comenzile rapide de la tastatură

De exemplu, puteţi opta pentru una dintre următoarele opţiuni de a răspunde la un apel:
• Faceţi clic pe butonul de control al apelurilor Răspuns
• Faceţi dublu clic pe apel în panoul Apelurile mele
• Faceţi clic cu butonul din dreapta al mouse-ului pe apel în panoul Apelurile mele, apoi selectaţi Răspuns 

din meniul pop-up
• Utilizaţi o comandă rapidă de la tastatură

Unele activităţi pot fi îndeplinite prin glisarea şi fixarea elementelor din consolă. De exemplu, pentru a adăuga 
o listă de apelare rapidă, puteţi glisa şi fixa un apel selectat din panoul Apelurile mele în panoul Apelări 
rapide. 

Sfat Puteţi găsi toate opţiunile specifice unei anumite activităţi, cum ar fi transferarea unui apel, 
în „Cum se utilizează Consola asistent pentru gestionarea apelurilor”.

Subiecte corelate
• Noţiuni de bază despre Consola asistent, pagina 8
• Cum se utilizează caracteristica Intercom de la Consolă, pagina 22
• Cum se utilizează comenzile rapide de la tastatură, pagina 24
• Cum se utilizează Consola asistent pentru gestionarea apelurilor, pagina 27

Cum se utilizează caracteristica Intercom 
de la Consolă
Caracteristica Intercom este opţională şi este configurată de administratorul de sistem. Vă permite să vorbiţi 
cu un manager pe o linie intercom.

Notă În cazul în care caracteristica intercom nu este disponibilă pe telefonul dvs., contactaţi 
administratorul de sistem.
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Telefoanele IP Cisco Unified 7941G, 7941G-GE, 7961G, 7961G-GE, 7970G şi 7971G-GE
Pentru a efectua un apel intercom, faceţi dublu clic pe numele managerului în panoul Apelurile mele. 
De asemenea, puteţi face clic simplu pe pictograma intercom corespunzătoare din panoul Managerii mei.
Dacă iniţiaţi un apel intercom fără să specificaţi un manager, managerul din fruntea listei de manageri este 
selectat ca destinaţie a apelului dvs.

Notă Managerul la care vă conectaţi printr-un apel intercom devine destinaţia butonului dvs. de apelare 
rapidă.

Dacă managerul nu este angajat într-un alt apel în momentul când iniţiaţi un apel intercom, difuzorul propriu 
şi cel al managerului se vor deschide simultan. Apoi puteţi să vorbiţi utilizând difuzorul telefonului, căştile 
sau receptorul.
Dacă managerul este angajat într-un alt apel în momentul când iniţiaţi un apel intercom, apelul va suna la 
telefonul managerului şi va trebui preluat manual. Acelaşi lucru este valabil şi în cazul în care managerul 
efectuează un apel intercom către dvs., iar dvs. sunteţi angajat în alt apel.
Pentru a termina un apel intercom, faceţi clic din nou pe pictograma intercom.

Telefoanele IP Cisco Unified 7940G şi 7960G
Pentru a efectua un apel intercom, faceţi dublu clic pe numele managerului în panoul Apelurile mele. 
De asemenea, puteţi face clic simplu pe pictograma intercom corespunzătoare din panoul Managerii mei.
Dacă managerul nu este angajat într-un alt apel în momentul când iniţiaţi un apel intercom, difuzorul propriu 
şi cel al managerului se vor deschide simultan. Apoi puteţi să vorbiţi utilizând difuzorul telefonului, căştile 
sau receptorul.
Dacă managerul este angajat într-un alt apel în momentul când iniţiaţi un apel intercom, apelul va suna la 
telefonul managerului şi va trebui preluat manual. Acelaşi lucru este valabil şi în cazul în care managerul 
efectuează un apel intercom către dvs., iar dvs. sunteţi angajat în alt apel.
Pentru a termina un apel intercom, faceţi clic din nou pe pictograma intercom.

Subiecte corelate
• Noţiuni de bază despre Consola asistent, pagina 8
• Cum să vă familiarizaţi cu Consola, pagina 10
• Cum se utilizează comenzile rapide de la tastatură, pagina 24
• Asistenţi — Cum se utilizează Cisco Unified Communications Manager Assistant pe telefonul dvs., 

pagina 35
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Cum se utilizează comenzile rapide de la tastatură
Puteţi utiliza comenzile rapide de la tastatură în locul mouse-ului pentru a opera majoritatea instrumentelor 
şi caracteristicilor de pe Consola asistent. Comenzile rapide de la tastatură vă pot ajuta să gestionaţi mai 
eficient apelurile.
Puteţi să utilizaţi comenzile rapide implicite iniţiale sau puteţi să le particularizaţi conform necesităţilor. 
Cisco Unified Communications Manager Assistant reţine o comandă rapidă particularizată când faceţi 
Login data viitoare.

Vizualizarea comenzilor rapide
Faceţi clic pe un element din bara de meniu pentru a afişa comenzi şi comenzi rapide. La majoritatea 
comenzilor din meniu este asociată câte o comandă rapidă.
În plus, puteţi vizualiza comenzile rapide din fereastra Editare tastă comandă rapidă. Selectaţi Editare > 
Comenzi rapide tastatură pentru a deschide fereastra, apoi selectaţi o comandă de meniu din listă pentru 
a vedea comanda rapidă asociată.
De exemplu, dacă selectaţi Apelare > Răspuns din fereastra Editare tastă comandă rapidă, observaţi că setarea 
iniţială implicită este o combinaţie dintre tastele Control (Ctrl) şi A (Ctrl-A). 

Particularizarea comenzilor rapide de tastatură
Pentru a particulariza o comandă rapidă de tastatură, selectaţi Editare > Comenzi rapide tastatură din bara 
de meniu. Selectaţi o comandă de meniu din listă şi faceţi clic pe Ctrl, Shift sau Alt pentru a atribui prima 
parte a comenzii rapide. Apoi, introduceţi o literă sau o cifră în câmpul Tastă pentru a atribui ultima parte 
a comenzii rapide. Faceţi clic pe Salvare pentru a atribui noua comandă rapidă de tastatură comenzii selectate.

Utilizarea comenzilor rapide
Pentru a apela o comandă rapidă, menţineţi apăsată prima tastă din combinaţia comenzii rapide şi apăsaţi 
a doua tastă. De exemplu, dacă doriţi să utilizaţi comanda rapidă Ctrl-L pentru a plasa un apel în aşteptare, 
menţineţi apăsat Ctrl şi apăsaţi L.

Notă Pentru a funcţiona comenzile rapide, trebuie ca pagina Consolă asistent să fie fereastra activă de pe 
desktop.

Subiecte corelate
• Noţiuni de bază despre Consola asistent, pagina 8
• Cum să vă familiarizaţi cu Consola, pagina 10
• Cum se utilizează caracteristica Intercom de la Consolă, pagina 22
• Cum se utilizează Consola asistent pentru gestionarea apelurilor, pagina 27
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Cum veţi utiliza, dvs. şi managerul, aplicaţia Cisco 
Unified Communications Manager Assistant
Veţi utiliza caracteristicile Cisco Unified Communications Manager Assistant de la telefonul dvs. şi Consola 
asistent pentru a gestiona apelurile în numele managerului. De exemplu, când răspundeţi la un apel pentru 
manager, este posibil să vă consultaţi cu managerul prin dublu clic pe linia intercom de pe Consola asistent. 
Dacă managerul doreşte să preia apelul, îl puteţi redirecţiona selectând butonul Redirecţionare de pe Consola 
asistent sau selectând cheia soft Redirecţionare de pe telefon. Dacă managerul doreşte ca apelantul să lase 
un mesaj vocal, puteţi redirecţiona apelul către sistemul de mesagerie vocală al managerului, selectând 
butonul de apel Transfer la poşta vocală sau selectând cheia soft TrnsfMV.
Managerul dvs. va utiliza caracteristicile aplicaţiei Cisco Unified Communications Manager Assistant în 
principal de la telefonul IP Cisco Unified. De exemplu, managerul poate aştepta un apel de la un broker. 
În acest caz, managerul va activa supervizare asistent pentru a monitoriza apelurile recepţionate. La apariţia 
numărului brokerului, managerul poate intercepta apelul cu cheia soft Intrcpt. Un alt exemplu despre cum 
poate managerul să utilizeze Cisco Unified Communications Manager Assistant este să apese cheia soft 
Redirecţionare de pe telefon pentru a devia către dvs. un apel care sună. Managerul dvs. poate confirma 
că dvs. aţi răspuns la apelul deviat şi monitorizează durata apelului examinând fereastra de stare Cisco Unified 
Communications Manager Assistant de pe ecranul LCD al telefonului.

Sfat Dumneavoastră sau managerul puteţi particulariza caracteristicile pentru manager din fereastra 
Configuraţie manager. Pentru a deschide această fereastră, selectaţi Manager > Configuraţie din 
bara de meniu sau faceţi clic cu butonul din dreapta al mouse-ului oriunde pe rândul unui manager 
în panoul Managerii mei şi selectaţi Configuraţie.

Subiecte corelate
• Noţiuni de bază despre Consola asistent, pagina 8
• Cum să vă familiarizaţi cu Consola, pagina 10
• Cum se utilizează caracteristica Intercom de la Consolă, pagina 22
• Cum se utilizează comenzile rapide de la tastatură, pagina 24
• Pentru manageri — Cum se utilizează telefonul cu Cisco Unified Communications Manager Assistant în 

modul Linie partajată, pagina 49
• Pentru manageri — Cum se utilizează telefonul cu Cisco Unified Communications Manager Assistant în 

modul Linie proxy, pagina 55
• Cum se configurează caracteristicile pentru manager, pagina 71
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Cum se utilizează Consola asistent pentru 
gestionarea apelurilor

Puteţi utiliza mouse-ul şi tastatura pentru a efectua, a răspunde, a transfera, a termina şi a gestiona în alte 
moduri apelurile de la Consola asistent.

Notă Asiguraţi-vă că apelul pe care doriţi să îl gestionaţi este selectat (evidenţiat) pe consolă. Butoanele 
de control al apelurilor şi elementele de meniu apar gri (inactive) dacă nu sunt relevante pentru apelul 
selectat.

Pentru a afla mai multe, consultaţi următoarele subiecte despre gestionarea apelurilor:
• Cum se efectuează un apel, pagina 27
• Cum se răspunde la un apel, pagina 28
• Cum se termină un apel, pagina 28
• Cum se plasează un apel în aşteptare, pagina 29
• Cum se transferă un apel, pagina 30
• Cum se configurează un apel conferinţă, pagina 31
• Cum se deviază un apel către un alt număr, pagina 32
• Cum se trimite un apel la un serviciu de mesagerie vocală, pagina 34

Cum se efectuează un apel
Pentru a efectua un apel de la Consola asistent, selectaţi oricare din opţiunile următoare:
• Faceţi clic pe butonul de control al apelurilor Apelare.
• Faceţi clic cu butonul din dreapta al mouse-ului pe o linie de telefon din panoul Apelurile mele şi selectaţi 

Apelare din meniul pop-up.
• Alegeţi Apelare > Apelare din bara de meniu.
• Faceţi dublu clic pe un număr de apelare rapidă sau pe un număr de director.
• Glisaţi şi fixaţi un număr de director în panoul Apelurile mele.
• Utilizaţi comanda rapidă asociată de la tastatură.
• Cu consola deschisă şi activă pe desktop, introduceţi numărul de telefon pe care doriţi să-l apelaţi cu 

ajutorul tastaturii, apoi apăsaţi Enter. Puteţi vedea numărul pe care îl apelaţi în bara de stare din partea 
de jos a consolei.
Cisco Unified Communications Manager Assistant 27



 

Dacă apare fereastra Introducere număr, introduceţi numărul de telefon pe care doriţi să-l apelaţi şi faceţi 
clic pe OK. 
Introduceţi numărul exact cum l-aţi introduce dacă aţi efectua apelul de la telefonul IP Cisco Unified.
Apelurile iniţiate de la Consola asistent utilizează prima linie fizică a telefonului asistentului.

Subiecte corelate
• Noţiuni de bază despre Consola asistent, pagina 8
• Cum se utilizează comenzile rapide de la tastatură, pagina 24
• Cum se utilizează Consola asistent pentru gestionarea apelurilor, pagina 27

Cum se răspunde la un apel
Pentru a răspunde la un apel selectat, alegeţi oricare din următoarele opţiuni: 
• Faceţi clic pe butonul de control al apelurilor Răspuns.
• Faceţi dublu clic pe un apel care sună în panoul Apelurile mele.
• Faceţi clic cu butonul din dreapta al mouse-ului pe apel şi alegeţi Răspuns din meniul pop-up.
• Alegeţi Apelare > Răspuns din bara de meniu.
• Utilizaţi comanda rapidă asociată de la tastatură.

Dacă apelul de intrare la care doriţi să răspundeţi nu este selectat (evidenţiat), faceţi clic pe el pentru a-l 
selecta înainte de a efectua una dintre acţiunile de mai sus.

Subiecte corelate
• Noţiuni de bază despre Consola asistent, pagina 8
• Cum se utilizează comenzile rapide de la tastatură, pagina 24
• Cum se utilizează Consola asistent pentru gestionarea apelurilor, pagina 27

Cum se termină un apel
Pentru a încheia la un apel selectat, alegeţi una din următoarele opţiuni:
• Faceţi clic pe butonul de control al apelurilor Terminare.
• Faceţi clic cu butonul din dreapta al mouse-ului pe apel şi alegeţi Terminare din meniul pop-up.
• Alegeţi Apelare > Terminare din bara de meniu.
• Utilizaţi comanda rapidă asociată de la tastatură. 
28 OL-13730-01



Cum se utilizează Consola asistent pentru gestionarea apelurilor
 

Subiecte corelate
• Noţiuni de bază despre Consola asistent, pagina 8
• Cum se utilizează comenzile rapide de la tastatură, pagina 24
• Cum se utilizează Consola asistent pentru gestionarea apelurilor, pagina 27

Cum se plasează un apel în aşteptare
Pentru a plasa în aşteptare un apel selectat, alegeţi una din următoarele opţiuni: 
• Faceţi clic pe butonul de control al apelurilor Aşteptare.
• Faceţi dublu clic pe apelul conectat.
• Faceţi clic cu butonul din dreapta al mouse-ului pe apel şi alegeţi Aşteptare din meniul pop-up.
• Alegeţi Apelare > Aşteptare din bara de meniu.
• Utilizaţi comanda rapidă asociată de la tastatură.

Subiecte corelate
• Noţiuni de bază despre Consola asistent, pagina 8
• Cum se utilizează comenzile rapide de la tastatură, pagina 24
• Cum se utilizează Consola asistent pentru gestionarea apelurilor, pagina 27

Cum se recuperează un apel din aşteptare
Pentru a recupera apelul selectat din aşteptare, alegeţi una din următoarele opţiuni:
• Faceţi clic pe butonul de control al apelurilor Reluare.
• Faceţi dublu clic pe apelul în aşteptare.
• Faceţi clic cu butonul din dreapta al mouse-ului pe apel şi alegeţi Reluare din meniul pop-up.
• Alegeţi Apelare > Reluare din bara de meniu.
• Utilizaţi comanda rapidă asociată de la tastatură.

Subiecte corelate
• Noţiuni de bază despre Consola asistent, pagina 8
• Cum se utilizează comenzile rapide de la tastatură, pagina 24
• Cum se utilizează Consola asistent pentru gestionarea apelurilor, pagina 27
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Cum se transferă un apel
Există trei modalităţi de a transfera apelurile: 
• Transfer — Redirecţionează imediat apelul fără a permite dialogul cu destinatarul transferului 

(persoana căreia îi transferaţi apelul).
• Transfer consultat — Redirecţionează apelul, dar mai întâi vă permite să vorbiţi cu destinatarul 

transferului.
• Transfer direct — Conectează direct două apeluri (apeluri active şi apeluri în aşteptare).

Notă Trebuie să răspundeţi la un apel înainte de a-l transfera. După transferarea unui apel, nu îl mai 
puteţi prelua (decât dacă apelul v-a fost transferat înapoi).

Transfer
Pentru a efectua un transfer asupra unui apel selectat, alegeţi una din opţiunile următoare:
• Faceţi clic pe butonul de control al apelurilor Transfer.
• Faceţi clic cu butonul din dreapta al mouse-ului pe apel şi alegeţi Transfer din meniul pop-up.
• Alegeţi Apelare > Transfer din bara de meniu.
• Glisaţi apelul către o listă din panoul Apelări rapide.
• Glisaţi apelul către o listă din panoul Director.
• Utilizaţi comanda rapidă asociată de la tastatură.

În afara cazului în care glisaţi apelul către o listă din panourile Apelări rapide sau Director, va apărea fereastra 
Introducere număr. Introduceţi numărul de telefon al destinatarului transferului şi faceţi clic pe OK.

Transfer consultat
Pentru a efectua un transfer consultat asupra unui apel selectat, alegeţi una din opţiunile următoare: 
• Faceţi clic pe butonul de control al apelurilor Transfer consultat.
• Faceţi clic cu butonul din dreapta al mouse-ului pe apel şi alegeţi Transfer consultat din meniul pop-up.
• Alegeţi Apelare > Transfer consultat din bara de meniu.
• În panoul Apelări rapide sau Director, faceţi clic cu butonul din dreapta al mouse-ului pe lista în care 

doriţi să transferaţi apelul, apoi alegeţi Transfer consultat din meniul pop-up.
• Utilizaţi comanda rapidă asociată de la tastatură.

Dacă apare fereastra Introducere număr, introduceţi numărul de telefon al destinatarului transferului şi faceţi 
clic pe OK.
După ce aţi vorbit cu destinatarul, faceţi clic din nou pe butonul Transfer consultat pentru a finaliza 
transferul.
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Notă Nu puteţi finaliza un transfer consultat în timp ce sună telefonul sau prin metoda glisare-şi-fixare. 
Trebuie să vorbiţi cu destinatarul pentru a finaliza un transfer consultat. 

Transfer direct
Pentru a efectua un transfer direct al unei perechi de apeluri, evidenţiaţi cele două apeluri şi selectaţi una 
dintre următoarele opţiuni: 
• Faceţi clic pe butonul de control al apelurilor Transfer direct.
• Faceţi clic cu butonul din dreapta al mouse-ului pe apel şi alegeţi Transfer direct din meniul pop-up.
• Alegeţi Apelare > Transfer direct din bara de meniu.

Subiecte corelate
• Noţiuni de bază despre Consola asistent, pagina 8
• Cum se utilizează comenzile rapide de la tastatură, pagina 24
• Cum se utilizează Consola asistent pentru gestionarea apelurilor, pagina 27

Cum se configurează un apel conferinţă
Există două modalităţi de a configura un apel conferinţă:
• Conferinţă—Iniţiaţi un apel pentru a adăuga participanţi la o conferinţă. 
• Alăturare—Conectaţi apeluri active şi apeluri în aşteptare într-un singur apel conferinţă. 

Pentru a adăuga participanţi la conferinţa configurată pentru un apel activ şi selectat, alegeţi una din 
următoarele opţiuni:
• Faceţi clic pe butonul de control al apelurilor Conferinţă.
• Faceţi clic cu butonul din dreapta al mouse-ului pe apel şi alegeţi Conferinţă din meniul pop-up.
• Alegeţi Apelare > Conferinţă din bara de meniu.
• Faceţi clic cu butonul din dreapta al mouse-ului pe o listă din panourile Apelări rapide sau Director 

şi selectaţi Conferinţă din meniul pop-up.
• Utilizaţi comanda rapidă asociată de la tastatură.

Dacă apare fereastra Introducere număr, introduceţi numărul de telefon al participantului la conferinţă şi faceţi 
clic pe OK.
După ce aţi vorbit cu noul participant la conferinţă, faceţi clic din nou pe butonul Conferinţă pentru a adăuga 
persoana la apel.
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Pentru a configura un apel conferinţă prin alăturare, evidenţiaţi apelurile pe care le doriţi în conferinţă 
şi selectaţi una din următoarele opţiuni:
• Faceţi clic pe butonul de control al apelurilor Alăturare.
• Faceţi clic cu butonul din dreapta al mouse-ului pe apel şi alegeţi Alăturare din meniul pop-up.
• Alegeţi Apelare > Alăturare din bara de meniu.

Subiecte corelate
• Noţiuni de bază despre Consola asistent, pagina 8
• Cum se utilizează comenzile rapide de la tastatură, pagina 24
• Cum se utilizează Consola asistent pentru gestionarea apelurilor, pagina 27

Cum se deviază un apel către un alt număr
Utilizaţi Redirecţionare pentru a transfera un apel selectat către un număr destinaţie predeterminat. 
Puteţi redirecţiona un apel care sună, care este conectat sau care este în aşteptare.
În mod linie proxy, destinaţia iniţială implicită este managerul căruia îi este destinat iniţial apelul. În mod linie 
partajată, nu există o destinaţie implicită. Cu toate acestea, puteţi configura destinaţia utilizând orice număr 
de telefon sau extensie care sunt valide.
Pentru detalii, consultaţi următoarele secţiuni: 
• Cum se utilizează redirecţionarea, pagina 32
• Cum se configurează Destinaţie deviere, pagina 33

Cum se utilizează redirecţionarea
Pentru a redirecţiona un apel selectat către destinaţia de deviere, selectaţi una din următoarele opţiuni:
• Faceţi clic pe butonul de control al apelurilor Redirecţionare.
• Faceţi clic cu butonul din dreapta al mouse-ului pe apel şi alegeţi Redirecţionare din meniul pop-up.
• Alegeţi Apelare > Redirecţionare din bara de meniu.
• Utilizaţi comanda rapidă asociată de la tastatură.

Sfaturi
• Spre deosebire de Transfer, care necesită precizarea unei destinaţii la fiecare utilizare, Redirecţionare 

trimite apelurile către un singur număr destinaţie predeterminat.
• Puteţi devia un apel care sună, care este conectat sau care este în aşteptare.
• Nu puteţi devia un apel pe care l-aţi efectuat sau primit pe una din propriile linii de telefon (nu pe o linie 

proxy de manager).
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Subiect corelat
• Cum se configurează Destinaţie deviere, pagina 33

Cum se configurează Destinaţie deviere
Puteţi configura drept Destinaţie deviere managerul căruia i-a fost destinat iniţial apelul sau un alt număr 
de director.
Pentru a vizualiza sau a modifica destinaţia, selectaţi Editare > Redirecţionare din bara de meniu. 
Va apărea fereastra Destinaţie deviere.
În mod linie partajată, introduceţi un număr de telefon sau o extensie de birou în caseta text. Introduceţi 
numărul ca şi cum l-aţi forma de la telefonul de birou.
În mod linie proxy, puteţi alege să comutaţi între destinaţiile Manager sau Număr director. Dacă selectaţi 
opţiunea Număr director, introduceţi un număr de telefon sau o extensie de birou. Introduceţi numărul ca 
şi cum l-aţi forma de la telefonul de birou.
Faceţi clic pe Salvare pentru a păstra modificările.

Sfaturi
• În afară de configurarea propriei destinaţii de deviere, mai puteţi face acest lucru şi pentru manager. 

Destinaţia devierii pentru manager este diferită de a dvs. Pentru instrucţiuni, consultaţi Cum se 
configurează destinaţia de deviere pentru un manager, pagina 74. 

• Puteţi devia un apel utilizând telefonul IP Cisco Unified. Răspundeţi la apel, apoi apăsaţi cheia soft 
Redirecţionare de pe telefonul IP Cisco Unified pentru a transfera apelul către destinaţia dvs. de deviere.

Subiecte corelate
• Noţiuni de bază despre Consola asistent, pagina 8
• Cum se utilizează Consola asistent pentru gestionarea apelurilor, pagina 27
• Cum se utilizează redirecţionarea, pagina 32
• Asistenţi — Cum se utilizează Cisco Unified Communications Manager Assistant pe telefonul dvs., 

pagina 35
• Cum se configurează caracteristicile pentru manager, pagina 71
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Cum se trimite un apel la un serviciu de mesagerie 
vocală
Puteţi transfera un apel care sună sau este conectat şi pe care îl gestionaţi în numele unui manager, către 
mesageria vocală a managerului respectiv.
Pentru a trimite un apel selectat către un serviciu de mesagerie vocală, selectaţi una din următoarele opţiuni:
• Faceţi clic pe butonul de control al apelurilor Transfer la Poşta vocală.
• Faceţi clic cu butonul din dreapta al mouse-ului pe apel şi alegeţi Transfer la Poşta vocală din meniul 

pop-up.
• Alegeţi Apelare > Transfer la Poşta vocală din bara de meniu.
• Utilizaţi comanda rapidă asociată de la tastatură.

Sfaturi
• Puteţi efectua de asemenea această activitate de la telefonul IP Cisco Unified. Răspundeţi la apel, apoi 

apăsaţi cheia soft TrnsfMV de pe telefonul IP Cisco Unified pentru a transfera apelul managerului către 
serviciul de mesagerie vocală al acestuia.

• Această caracteristică nu se aplică apelurilor efectuate sau recepţionate pe una dintre propriile linii 
de telefon. Această caracteristică se aplică numai apelurilor de pe linia proxy a managerului.

Subiecte corelate
• Noţiuni de bază despre Consola asistent, pagina 8
• Cum se utilizează comenzile rapide de la tastatură, pagina 24
• Cum se utilizează Consola asistent pentru gestionarea apelurilor, pagina 27
• Asistenţi — Cum se utilizează Cisco Unified Communications Manager Assistant pe telefonul dvs., 

pagina 35
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Asistenţi — Cum se utilizează Cisco Unified 
Communications Manager Assistant pe 
telefonul dvs.

Puteţi să accesaţi unele caracteristici Cisco Unified Communications Manager Assistant direct la telefonul IP 
Cisco Unified. Cu excepţia sunetului de apel distinct, aceste caracteristici sunt disponibile şi în aplicaţia 
Consolă asistent.
Cisco Unified Communications Manager Assistant permite asistentului să utilizeze butoanele fizice şi cheile 
soft ale telefonului pentru a efectua majoritatea activităţilor pe care asistentul le poate efectua în aplicaţia 
Consolă pentru Cisco Unified Communications Manager Assistant. 
Caracteristicile Cisco Unified Communications Manager Assistant de la telefonul asistentului se pot utiliza 
concomitent cu aplicaţia Consolă asistent.
Aplicaţia Cisco Unified Communications Manager Assistant este acceptată la următoarele modele de 
telefoane, când acestea sunt utilizate ca telefoane pentru asistenţi:
• Telefon IP Cisco Unified 7971G-GE
• Telefon IP Cisco Unified 7970G
• Telefon IP Cisco Unified 7961G
• Telefon IP Cisco Unified 7961G-GE
• Telefon IP Cisco Unified 7960G
• Telefon IP Cisco Unified 7941G
• Telefon IP Cisco Unified 7941G-GE
• Telefon IP Cisco Unified 7940G

Notă Cisco recomandă cu insistenţă ca în cazul în care utilizaţi Cisco Unified Communications Manager 
Assistant pe telefonul asistentului, să nu aveţi mai mult de cinci manageri deserviţi de un asistent.

Notă Asistenţii preferaţi pot fi setaţi fie de către manager (utilizând adresa URL pentru Web), fie de către 
asistent (utilizând aplicaţia de consolă), dar nu prin telefonul însuşi. 
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Această secţiune conţine următoarele subiecte:
• Modul Linie proxy în comparaţie cu modul Linie partajată, pagina 36 — Descrie cele două moduri în care 

operează Cisco Unified Communications Manager Assistant.
• Secvenţa de Login la Manager Assistant pe telefonul asistentului, pagina 37 — Descrie procesul de Login 

de pe telefon.
• Verificarea stării managerilor, pagina 38 — Descrie informaţiile despre starea fiecărui manager deservit 

de un asistent.
• Gestionarea apelurilor şi efectuarea altor acţiuni, pagina 41 — Descrie răspunsul la apeluri, transferarea 

apelurilor, devierea apelurilor, precum şi alte acţiuni pe care le poate efectua asistentul.
• Cum se răspunde la un apel utilizând Manager Assistant pe telefon, pagina 42 — Descrie cele trei metode 

pe care le poate utiliza asistentul pentru a răspunde la apel.
• Configurarea setărilor pentru manager, pagina 43 — Descrie diferite setări pe care le poate controla 

asistentul pentru managerii pe care îi deserveşte.
• Configurarea setărilor pentru asistent, pagina 45 — Descrie modul de configurare a opţiunilor aferente 

asistentului, precum destinaţiile de deviere şi sortarea stării managerilor.
• Cum se particularizează caracteristica Sunet de apel distinct, pagina 48 — Descrie procedura de asociere 

a tipurilor de sonerii pentru fiecare linie telefonică.

Modul Linie proxy în comparaţie cu modul Linie 
partajată
Aplicaţia Cisco Unified Communications Manager Assistant îi ajută pe asistenţi să manevreze mai eficient 
apelurile pentru manageri. Cisco Unified Communications Manager Assistant operează în două moduri: 
Linie partajată şi Linie proxy. Administratorul dvs. de sistem configurează acest mod.

Modul Linie partajată
Ca asistent ce utilizează Cisco Unified Communications Manager Assistant în mod linie partajată, vă este 
atribuit acelaşi număr de director ca şi al managerului. Utilizaţi acest număr partajat pentru a gestiona 
apelurile în numele managerului.

Modul Linie proxy
Ca asistent ce utilizează Cisco Unified Communications Manager Assistant în mod linie proxy, managerului 
îi este atribuit un număr de director, iar dumneavoastră un altul, pe care-l veţi utiliza ca proxy. 
Utilizaţi acest număr proxy pentru a gestiona apelurile în numele managerului. 
36 OL-13730-01



Asistenţi — Cum se utilizează Cisco Unified Communications Manager Assistant pe telefonul dvs.
 

Identificarea modului
Înainte de a începe, trebuie să identificaţi modul selectat de administratorul de sistem. Verificaţi ecranul 
Setări manager:
• În mod linie partajată, pe acest ecran apare numai opţiunea Nu deranjaţi.
• În mod linie proxy, pe acest ecran apar mai multe opţiuni.

Secvenţa de Login la Manager Assistant pe 
telefonul asistentului
Pentru a face Login la Cisco Unified Communications Manager Assistant de la telefonul asistentului, efectuaţi 
următorii paşi:

Procedură

Pasul 1 Apăsaţi butonul Servicii de pe telefon.
Pasul 2 Selectaţi Serviciu de telefon IPMA principal.
Pasul 3 Introduceţi ID-ul de utilizator şi codul PIN, apoi apăsaţi Remitere.

Trebuie să apară ecranul Stare manager (vezi Figura 5).
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Figura 5 Ecranul Stare manager

Notă Dacă serviciul principal IPMA cade, ecranul telefonului asistentului nu se actualizează pentru 
a indica această condiţie. Totuşi, asistentul va primi un mesaj „Excepţie – Gazda nu a fost găsită” 
în timp ce va încerca să utilizeze o cheie soft. În acest caz, asistentul trebuie să selecteze manual 
Serviciu de telefon IPMA secundar din meniul Servicii IP, apoi să facă din nou Login.

Verificarea stării managerilor
Figura 5 afişează un exemplu de ecran Stare manager. Acest ecran conţine o listă a tuturor managerilor care 
sunt deserviţi de un anumit asistent. 
Această secţiune descrie informaţiile afişate pe ecran şi cheile soft de pe ecran.
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Informaţii afişate pe ecranul Stare manager
Pentru fiecare manager deservit de un asistent, se afişează următoarele informaţii:
• Linia Stare asistent manager — Indică dacă asistentul este în mod conectat sau neconectat.
• Numărul managerilor din listă — Vă permite să determinaţi rapid numărul de manageri din listă.
• Numele managerului — Sortat după cum urmează, în această ordine:

– Indicaţie de apel nou
– Modificare a stării managerului de la modul „în furcă”
– În furcă

• Pictograma de stare din stânga numelui managerului — consultaţi Tabelul 4 pentru o listă şi o descriere 
a acestor pictograme de stare.

• Linia proxy a managerului

Pictogramele de stări ale apelurilor
Tabelul 4 afişează şi descrie diversele pictograme de stări ale apelurilor, care apar la stânga numelui 
managerului, pe ecranul Stare manager.

Tabelul 4 Pictogramele de stări ale apelurilor

Pictogramă de stare 
apel manager

Ce realizează

Ocupat Această pictogramă apare în ecranul Stare manager 
în dreptul numelui managerului, dacă telefonul 
managerului este ocupat.

Aşteptare Dacă managerul plasează un apel în aşteptare, această 
pictogramă apare în dreptul numelui managerului de pe 
ecranul Stare manager.

Inactiv/în furcă Această pictogramă apare pe ecranul Stare manager 
în dreptul numelui managerului, dacă telefonul acestui 
manager este în furcă.
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Scos din furcă Această pictogramă apare pe ecranul Stare manager 
în dreptul numelui managerului, dacă telefonul acestui 
manager este scos din furcă.

Sonerie Această pictogramă apare pe ecranul Stare manager 
în dreptul numelui managerului al cărui telefon sună.

Necunoscut Această pictogramă apare pe ecranul Stare manager 
în dreptul numelui managerului a cărui stare nu poate 
fi determinată de Cisco Unified Communications 
Manager Assistant.
De exemplu, este posibil să fi apărut o eroare CTI sau 
este posibil ca managerul să fie un manager mobil, care 
încă nu a făcut Login.

MWI (Indicator mesaj în 
aşteptare)

„MWI” apare pe ecranul Stare manager în dreptul 
numelui managerului, dacă managerul are un mesaj 
de poştă vocală în aşteptare.

Tabelul 4 Pictogramele de stări ale apelurilor (continuare)

Pictogramă de stare 
apel manager

Ce realizează
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Gestionarea apelurilor şi efectuarea altor acţiuni
Tabelul 5 descrie cheile soft care apar pe ecranul Stare manager. Cheile soft vă permit să efectuaţi o activitate 
diferită de gestionare a apelurilor.

Tabelul 5 Cheile soft de pe telefonul asistentului

Cheie soft Ce realizează
Select. Selectează managerul evidenţiat din lista de manageri şi vă 

conduce la ecranul Setări manager (vezi Figura 6 pagina 43), 
unde puteţi configura setări pentru managerul selectat.

Răspuns Răspunde la un apel de intrare pentru managerul corespunzător.

Ieşire Iese din ecranul Stare manager şi vă conduce la pagina de meniu 
Servicii.

Redirecţionare Deviază imediat un apel intrat, conectat sau în aşteptare către 
managerul corespunzător (implicit) sau către alt număr 
prestabilit. 
Pentru a seta destinaţia de deviere către un număr de director, 
apăsaţi SetAsist, apoi apăsaţi Configurare destinaţie deviere 
şi introduceţi numărul.

Mai mult Afişează cheile soft rămase disponibile pentru ecranul Stare 
manager.

TrnsfMV Trimite un apel intrat, conectat sau în aşteptare către căsuţa 
de poştă vocală a managerului corespunzător.

InterCom Vă permite să vorbiţi cu un manager pe o linie intercom.

ModDeconectat Vă deconectează. Dacă există un alt asistent configurat pentru 
manager şi dacă acest asistent este în mod conectat, atunci acel 
asistent devine asistentul activ pentru acest manager.
Dacă nu este disponibil niciun alt asistent, apelurile pentru 
manager nu vor fi filtrate sau deviate şi toate vor suna la 
telefonul managerului.

Notă Când asistentul principal trece în mod deconectat 
sau face Logout, starea apelului şi telefonului 
managerului se afişează pe telefonul următorului 
asistent disponibil, care devine asistent principal. 

SetAsist Vă conduce la ecranul Setări asistent, unde configuraţi diverse 
setări. Consultaţi Tabelul 7 pagina 46 pentru câmpurile pe care 
le puteţi configura.
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Cum se răspunde la un apel utilizând Manager 
Assistant pe telefon
Aveţi posibilitatea să răspundeţi la un apel destinat unui manager, care se va afişa pe pagina Stare manager, 
în oricare dintre următoarele trei moduri:
• Apăsaţi cheia soft Răspuns de pe pagina Stare manager.
• Selectaţi butonul Linie al apelului care sună sau butonul difuzor.
• Ieşiţi din ecranul Cisco Unified Communications Manager Assistant şi selectaţi butonul Răspuns de pe 

ecranul de procesare a apelurilor, acest ecran devenind vizibil după ce ieşiţi din ecranul Cisco Unified 
Communications Manager Assistant. Ecranul Procesare apeluri afişează numărul de provenienţă 
a apelului şi conţine cheile soft Răspuns, Redirecţionare şi TrnsfMV.

Notă Din momentul în care răspundeţi la apel utilizând oricare dintre aceste metode, ecranul Cisco Unified 
Communications Manager Assistant este suprascris de ecranul de procesare a apelurilor (dacă acest 
ecran nu este deja vizibil). În acest moment, utilizaţi în mod normal cheile soft de pe ecranul de 
procesare a apelurilor; Cisco Unified Communications Manager Assistant nu controlează aceste 
caracteristici. 
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Configurarea setărilor pentru manager
Figura 6 afişează ecranul Setări manager, care apare când selectaţi un manager din lista afişată în ecranul Stare 
manager (vezi Figura 5).
Tabelul 6 descrie modul în care se setează câmpurile din acest ecran.

Figura 6 Ecranul Setări manager
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Tabelul 6 Câmpurile din ecranul Setări manager

Cheie soft Ce realizează
Filtru Comută între Activat şi Dezactivat. Modificaţi setarea acestui 

câmp evidenţiind câmpul şi apăsând Select. Dacă acest câmp este 
setat pe Activat, se aplică regulile de filtrare configurate în câmpul 
Mod filtru.

Notă Pentru a configura filtre pentru un manager, este 
necesar să utilizaţi aplicaţia Consolă asistent. Pentru 
mai multe informaţii, consultaţi Cum se creează liste 
de filtre pentru un manager, pagina 75.

Mod filtru Comută între Exclusiv şi Inclusiv. Modificaţi setarea acestui câmp 
evidenţiind câmpul şi apăsând Select. 
• Exclusiv — Apelurile care corespund numerelor de telefon din 

lista de filtrare sunt trimise către asistent; apelurile rămase 
sunt trimise către manager.

• Inclusiv — Apelurile care corespund numerelor de telefon din 
lista de filtrare sunt trimise către manager; apelurile rămase 
sunt trimise către asistent.

Metacaracterele permise sunt X pentru o singură cifră şi * pentru 
un şir de cifre, numai la începutul sau la sfârşitul unui număr.

Nu deranjaţi Dezactivează soneria de pe telefonul managerului. Acest lucru 
poate fi efectuat pentru fiecare manager în parte.

Deviere 
apeluri

Comută între Activat şi Dezactivat. Modificaţi setarea acestui 
câmp evidenţiind câmpul şi apăsând Select. Dacă acest câmp 
este setat pe Activat, Cisco Unified Communications Manager 
Assistant trimite un apel care sună, este conectat sau este în 
aşteptare, către manager sau către alt număr prestabilit 
(un număr pe care îl specificaţi selectând câmpul Configurare 
destinaţie deviere).

Configurare 
destinaţie 
deviere

Numărul spre care sunt deviate apelurile, când câmpul Deviere 
apeluri este Activat. 
Implicit: Apelurile sunt deviate către telefonul managerului 
respectiv, exceptând cazul când un alt Număr director este 
configurat aici.

Ton alarmă Comută între Activat şi Dezactivat. Modificaţi setarea acestui 
câmp evidenţiind câmpul şi apăsând Select. Dacă acest câmp este 
setat pe Activat într-un mediu cu linie proxy, apelurile către 
manager generează o alarmă sonoră pe telefonul managerului.
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Configurarea setărilor pentru asistent
Figura 7 afişează ecranul Setări asistent, care se afişează când apăsaţi cheia soft SetAsist de pe ecranul Stare 
manager (vezi Figura 5). Ecranul Setări asistent vă permite să configuraţi anumite elemente precum destinaţii 
de deviere şi să le sortaţi pentru ecranul Stare manager.
Tabelul 7 descrie modul în care se setează câmpurile de pe acest ecran.
Tabelul 8 descrie modul în care se utilizează cheile soft de pe acest ecran.

Figura 7 Setări asistent
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Tabelul 7 Câmpurile din ecranul Setări asistent

Câmp Ce realizează
Suprascriere 
plan apeluri 
(Activat/
Dezactivat)

Comută între Activat şi Dezactivat. Modificaţi setarea acestui 
câmp evidenţiind câmpul şi apăsând Select. Activând acest 
indicator, se trimit actualizări în timp real când sunteţi angajat 
într-un apel. 
Înainte de a devia un apel către un manager, este util să verificaţi 
dacă starea managerului respectiv este „ocupat” sau „inactiv”. 
Cu acest indicator activat, o modificare în starea managerului 
se afişează în timp ce sunteţi angajat într-un apel.

Sortare 
inteligentă
(Activat/
Dezactivat)

Comută între Activat şi Dezactivat. Modificaţi setarea acestui 
câmp evidenţiind câmpul şi apăsând Select. Când acest indicator 
este activat, ecranul Stare manager este sortat pe baza 
evenimentelor legate de noile apeluri. 
Pentru ierarhia care se aplică la sortarea listei de manageri, 
consultaţi Informaţii afişate pe ecranul Stare manager, pagina 39.
Dacă acest indicator nu este activat, ecranul Stare manager este 
static. 

Configurare 
destinaţie 
deviere

Când câmpul Deviere totală este setat pe Activat pentru un 
manager (vezi Figura 6 pagina 43), apelurile recepţionate de acest 
manager sunt deviate către destinaţia de deviere, care este fie 
managerul selectat curent (implicit), fie un Număr director. 
Pentru a devia apeluri către un Număr director, introduceţi numărul 
în câmpul Configurare destinaţie deviere; pentru a modifica un 
Număr director, editaţi câmpul Configurare destinaţie deviere.
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Tabelul 8 Chei soft din ecranul Setări asistent

Câmp Ce realizează
Select. Prin apăsarea acestui buton, se modifică setările pentru cele 

două câmpuri care se comută pe acest ecran — Suprascriere 
plan apeluri şi Sortare inteligentă. Dacă evidenţiaţi câmpul 
Configurare destinaţie deviere şi apăsaţi Select, sunteţi 
condus la ecran pentru a configura numărul destinaţiei 
de deviere.

StpActz/StrActz Ecranul Stare manager se reîmprospătează implicit când 
survine o modificare în starea managerului sau când există un 
apel nou pentru un manager. 
Butonul StpActz împiedică această reîmprospătare automată.
O situaţie în care este posibil să doriţi utilizarea acestui buton 
ar putea fi, de exemplu, când aveţi 33 de manageri pe care îi 
deserviţi şi doriţi să modificaţi setările pentru managerul de pe 
poziţia 20.
Pentru a modifica setările referitoare la acest manager, trebuie 
să defilaţi în jos pe lista de manageri de pe ecranul Stare 
manager, să evidenţiaţi numele de pe poziţia 20, apoi să 
apăsaţi Select.
Însă, dacă ecranul se actualizează în timpul acestui proces, 
veţi pierde locul din lista de defilare precum şi anumite 
actualizări importante de stare. De aceea, pentru a evita 
apariţia reîmprospătărilor în astfel de situaţii, apăsaţi 
butonul StpActz.

Notă Pentru a beneficia din nou de actualizările 
automate, apăsaţi butonul StrActz.

Ieşire Iese din ecranul Setări asistent şi vă readuce la ecranul Stare 
manager.

Logout Vă deconectează de la serviciul IPMA. Din momentul în care 
aţi fost deconectat, va fi necesar să faceţi din nou Login la 
serviciu. 
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Cum se particularizează caracteristica Sunet de apel 
distinct
Sunet de apel distinct permite atribuirea unui tip unic de sonerie pentru fiecare linie a telefonului. Puteţi 
atribui un tip unic de sonerie liniei proxy a managerului, pentru a face rapid diferenţa între apelurile de 
intrare proprii şi cele ale managerului.
Utilizaţi următoarea procedură pentru a particulariza caracteristica Sunet de apel distinct, direct de pe telefon.

Procedură

Pasul 1 Apăsaţi butonul Setări de pe telefonul IP Cisco Unified.
Pasul 2 Utilizaţi butonul Navigare pentru a selecta Tip sonerie din meniul Setări (sau apăsaţi 2 de pe 

tastatura telefonului).
Fiecare dintre liniile telefonului, împreună cu tipul de sonerie selectat, apare pe ecranul LCD al 
telefonului. Iniţial, toate aceste linii utilizează tipul de sonerie implicit.

Pasul 3 Pentru a modifica tipul de sonerie pentru o linie, utilizaţi butonul Navigare pentru a selecta linia, 
apoi apăsaţi cheia soft Select.

Notă Pentru a identifica ce linie proxy a managerului este asociată cu un anumit manager, consultaţi 
panoul Apelurile mele din aplicaţia Consolă asistent. Aceasta este zona în care sunt afişate 
liniile proxy şi numele managerilor. (O linie proxy a managerului este acea linie pe care 
recepţionaţi apeluri intrate pentru acel manager.)

Pasul 4 Utilizaţi butonul Navigare pentru a defila în lista tipurilor de sonerii disponibile pentru linia 
selectată. Pentru a asculta un eşantion din oricare tip de sonerie, selectaţi tipul soneriei, apoi apăsaţi 
cheia soft Redare. 

Pasul 5 Pentru a asocia un nou tip de sonerie, apăsaţi cheile soft Select. şi OK. 
Pasul 6 Repetaţi paşii 3–5 pentru a particulariza tipul de sonerie pentru o altă linie selectată. 
Pasul 7 Apăsaţi cheia soft Ieşire pentru a părăsi meniul Tip sonerie.
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Cisco Unified Communications Manager Assistant îmbunătăţeşte funcţionalitatea telefonului şi vă permite 
dumneavoastră şi asistentului să gestionaţi apelurile mai eficient. Administratorul de sistem a ales 
configuraţia cu care Cisco Unified Communications Manager Assistant operează fie în mod linie partajată, 
fie în mod linie proxy. În mod linie partajată, dvs. şi asistentului vi se atribuie acelaşi număr de director. 
Asistentul utilizează numărul partajat pentru a gestiona apelurile în numele dumneavoastră. În mod linie 
proxy, vi se atribuie un număr de director, iar asistentului un altul pentru a fi utilizat ca proxy. Asistentul 
utilizează numărul proxy pentru a gestiona apelurile în numele dumneavoastră. Înainte de a începe, trebuie 
să identificaţi modul selectat de administratorul de sistem. Consultaţi „Prezentare introductivă a aplicaţiei 
Cisco Unified Communications Manager Assistant”. 
În mod linie partajată, Cisco Unified Communications Manager Assistant furnizează următoarele 
caracteristici pentru manageri:
• Caracteristici îmbunătăţite de gestionare a apelurilor pe telefonul IP Cisco Unified — Furnizează chei 

soft noi şi o fereastră de stare pe ecranul LCD al telefonului. 
• Capabilităţi Intercom — Vă permit să efectuaţi apeluri intercom către asistentul dvs. şi să primiţi apeluri 

intercom de la asistentul dvs.
• Configurarea caracteristicilor bazate pe Web — Permite particularizarea destinaţiei de deviere utilizând 

fereastra Configuraţie manager. Totodată, asistentul poate configura această caracteristică în numele 
dumneavoastră de la Consola asistent.

Consultaţi următoarele subiecte pentru informaţii suplimentare:
• Cum se identifică modul la telefonul unui manager, pagina 3
• Cum se deviază şi cum se transferă apelurile, pagina 50
• Cum se utilizează caracteristica intercom pentru a dialoga cu un asistent, pagina 51
• Cum se dezactivează soneria telefonului, pagina 52
• Pentru manageri — Cum se accesează Configuraţie manager, pagina 72
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Utilizarea caracteristicii Mobilitate extensie Cisco
Procedură
Pentru a utiliza Cisco Unified Communications Manager Assistant cu Mobilitate extensie Cisco, urmaţi 
aceşti paşi:

Pasul 1 Faceţi Login la Mobilitate extensie Cisco.
Pasul 2 Selectaţi Serviciu asistent, din meniul Servicii. 

Consultaţi Ghidul telefoanelor IP Cisco Unified 7960G şi 7940G pentru mai multe informaţii despre 
caracteristica Mobilitate extensie Cisco.

Subiecte corelate 
• Cum se deviază şi cum se transferă apelurile, pagina 50
• Cum se utilizează caracteristica intercom pentru a dialoga cu un asistent, pagina 51
• Cum se dezactivează soneria telefonului, pagina 52

Cum se deviază şi cum se transferă apelurile
Pentru manageri
Puteţi utiliza cheile soft Cisco Unified Communications Manager Assistant de pe telefon pentru a devia, 
transfera sau gestiona în alt mod apelurile active. 
Această secţiune acoperă următoarele subiecte:
• Cum se redirecţionează imediat un apel recepţionat către alt număr, pagina 50
• Cum se transferă un apel către serviciul de mesagerie vocală, pagina 51

Cum se redirecţionează imediat un apel recepţionat către 
alt număr
Pentru manageri
Apăsaţi cheia soft Redirecţionare pentru a devia un apel care sună, este conectat sau în aşteptare de la 
telefonul dumneavoastră către alt număr de telefon ce a fost configurat ca destinaţie de deviere. Dvs. sau 
asistentul puteţi modifica această destinaţie din fereastra Configuraţie manager. 
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Subiecte corelate
• Utilizarea caracteristicii Mobilitate extensie Cisco, pagina 50
• Cum se deviază şi cum se transferă apelurile, pagina 50
• Cum se utilizează caracteristica intercom pentru a dialoga cu un asistent, pagina 51
• Cum se configurează destinaţia de deviere pentru un manager, pagina 74

Cum se transferă un apel către serviciul de mesagerie 
vocală
Pentru manageri
Apăsaţi cheia soft TrnsfMV pentru a trimite imediat un apel de la telefonul propriu la serviciul de mesagerie 
vocală. Puteţi transfera un apel în aşteptare către serviciul de mesagerie vocală.

Subiecte corelate
• Utilizarea caracteristicii Mobilitate extensie Cisco, pagina 50
• Cum se deviază şi cum se transferă apelurile, pagina 50
• Cum se utilizează caracteristica intercom pentru a dialoga cu un asistent, pagina 51
• Cum se dezactivează soneria telefonului, pagina 52

Cum se utilizează caracteristica intercom pentru 
a dialoga cu un asistent
Caracteristica Intercom este opţională şi vă permite să vorbiţi cu asistentul pe o linie intercom. 
Este configurată de administratorul de sistem.

Notă În cazul în care caracteristica intercom nu este disponibilă pe telefonul dvs., contactaţi 
administratorul de sistem.

Telefoanele IP Cisco Unified 7941G, 7941G-GE, 7961G, 7961G-GE, 7970G şi 7971G-GE
Pentru a efectua un apel intercom de la telefonul IP Cisco Unified, apăsaţi butonul de apelare rapidă Intercom 
ce corespunde asistentului. Asistentul activ curent este destinaţia apelului dvs. intercom. 
Dacă nu există niciun asistent activ când faceţi Login, nu va exista nicio destinaţie pentru apelul dvs. intercom.
Când iniţiaţi un apel intercom, difuzorul asistentului dvs. răspunde automat. Apoi puteţi să vorbiţi utilizând 
difuzorul telefonului, căştile sau receptorul. Pentru a vorbi cu dvs., asistentul trebuie să apese butonul 
InterCom de pe telefonul asistentului.
Pentru a termina apelul intercom, închideţi telefonul (sau apăsaţi butonul difuzor sau căşti).
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Telefoanele IP Cisco Unified 7940G şi 7960G
Pentru a efectua un apel intercom de la telefonul IP Cisco Unified, apăsaţi butonul de apelare rapidă Intercom 
ce corespunde asistentului.
Dacă asistentul nu este angajat într-un alt apel în momentul când iniţiaţi un apel intercom, difuzorul propriu 
şi cel al asistentului se vor conecta simultan. Apoi puteţi să vorbiţi utilizând difuzorul telefonului, căştile sau 
receptorul. Această situaţie apare şi atunci când asistentul efectuează un apel intercom către dumneavoastră.
Dacă asistentul este ocupat cu un alt apel în momentul când iniţiaţi un apel intercom, apelul intercom va suna 
la telefonul asistentului şi va trebui preluat manual. Această situaţie apare şi atunci când asistentul efectuează 
un apel intercom către dumneavoastră într-un moment când sunteţi angajat într-un alt apel.
Pentru a termina apelul intercom, închideţi telefonul (sau apăsaţi butonul difuzor sau căşti).

Subiecte corelate
• Utilizarea caracteristicii Mobilitate extensie Cisco, pagina 50
• Cum se deviază şi cum se transferă apelurile, pagina 50
• Cum se dezactivează soneria telefonului, pagina 52

Cum se dezactivează soneria telefonului
Pentru manageri
Pentru a dezactiva soneria telefonului, apăsaţi cheia soft ND pentru a comuta caracteristica Nu deranjaţi între 
activat şi dezactivat. 

Notă În cazul în care caracteristica ND nu este disponibilă pe telefonul dvs., contactaţi administratorul 
de sistem.

Când această caracteristică este activată, soneria telefonului IP Cisco Unified este dezactivată. Caracteristica 
ND dezactivează soneria pentru toate liniile de la telefon. 

Notă Linia Intercom nu este afectată de caracteristica ND.

Caracteristica Nu deranjaţi este reprezentată de o pictogramă cu un clopoţel în fereastra de stare Cisco Unified 
Communications Manager Assistant de pe ecranul LCD al telefonului IP Cisco Unified. O pictogramă cu un 
clopoţel tăiat arată că această caracteristică este activată şi că soneria telefonului este dezactivată. Telefonul 
dumneavoastră nu va suna, însă cel al asistentului da. O pictogramă cu un clopoţel indică faptul că această 
caracteristică este dezactivată şi că soneria este activată. 
Setarea iniţială implicită este „dezactivat”.
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Subiecte corelate
• Utilizarea caracteristicii Mobilitate extensie Cisco, pagina 50
• Cum se deviază şi cum se transferă apelurile, pagina 50
• Cum se utilizează caracteristica intercom pentru a dialoga cu un asistent, pagina 51
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Pentru manageri — Cum se utilizează telefonul 
cu Cisco Unified Communications Manager 
Assistant în modul Linie proxy

Cisco Unified Communications Manager Assistant îmbunătăţeşte funcţionalitatea telefonului şi vă permite 
dumneavoastră şi asistentului să gestionaţi apelurile mai eficient. Administratorul de sistem a ales 
configuraţia cu care Cisco Unified Communications Manager Assistant operează fie în mod linie partajată, 
fie în mod linie proxy. În mod linie partajată, dvs. şi asistentului vi se atribuie acelaşi număr de director. 
Asistentul utilizează acest număr partajat (linie) pentru a gestiona apelurile în numele dvs. În mod linie proxy, 
vi se atribuie un număr de director, iar asistentului un altul pentru a fi utilizat ca proxy. Asistentul utilizează 
numărul proxy (linia) pentru a gestiona apelurile în numele dvs. Înainte de a începe, trebuie să identificaţi 
modul selectat de administratorul de sistem. Consultaţi „Prezentare introductivă a aplicaţiei Cisco Unified 
Communications Manager Assistant”. 
În mod linie proxy, Cisco Unified Communications Manager Assistant furnizează următoarele caracteristici 
pentru manageri:
• Rutare apeluri — Redirecţionare selectivă a apelurilor recepţionate de telefonul dvs. sau al asistentului, 

pe baza listei particularizate de filtrare.
• Caracteristici îmbunătăţite de gestionare şi monitorizare a apelurilor pe telefonul IP Cisco Unified 

— Furnizează chei soft noi şi o fereastră de stare pe ecranul LCD al telefonului. 
• Capabilităţi Intercom — Vă permit să efectuaţi apeluri intercom către asistentul dvs. şi să primiţi apeluri 

intercom de la asistentul dvs.
• Configurare caracteristici bazate pe Web — Permite particularizarea unor caracteristici de manager, cum 

ar fi destinaţia de deviere, cu ajutorul ferestrei Configuraţie manager. Totodată, asistentul poate configura 
aceste caracteristici în numele dvs. de la Consola asistent.

Subiecte corelate
• Cum se identifică modul la telefonul unui manager, pagina 3
• Noţiuni de bază — pentru manageri, pagina 56
• Cum se interceptează, se redirecţionează şi se transferă apelurile, pagina 62
• Cum se utilizează filtrarea apelurilor, pagina 65
• Cum se utilizează caracteristica intercom pentru a dialoga cu un asistent, pagina 68
• Cum se dezactivează soneria telefonului, pagina 69
• Pentru manageri — Cum se accesează Configuraţie manager, pagina 72
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Noţiuni de bază — pentru manageri
Aceste subiecte vă pot ajuta să începeţi lucrul cu Cisco Unified Communications Manager Assistant:
• Utilizarea caracteristicii Mobilitate extensie Cisco, pagina 56
• Despre selectarea asistentului, pagina 56
• Utilizarea ferestrei de stare, pagina 57
• Utilizarea Meniului stare manager de pe telefon, pagina 61

Utilizarea caracteristicii Mobilitate extensie Cisco
Procedură
Pentru a utiliza Cisco Unified Communications Manager Assistant cu Mobilitate extensie Cisco:

Pasul 1 Faceţi Login la Mobilitate extensie Cisco.
Pasul 2 Selectaţi Serviciu asistent din meniul Servicii. 

Consultaţi Ghidul telefoanelor IP Cisco Unified 7960G şi 7940G pentru mai multe informaţii despre 
caracteristica Mobilitate extensie Cisco.

Despre selectarea asistentului
Ca manager, sunteţi conectat automat la Cisco Unified Communications Manager Assistant în afara cazului 
în care utilizaţi Mobilitate extensie Cisco.
Pentru a gestiona apelurile dumneavoastră, asistentul trebuie să facă Login la aplicaţia Consolă Cisco Unified 
Communications Manager Assistant şi trebuie să rămână conectat. Dacă asistentul dvs. activ face Logout sau 
trece în modul neconectat, Cisco Unified Communications Manager Assistant va încerca să vă atribuie un alt 
asistent.

Identificarea asistentului activ
Asistentul activ este persoana care gestionează în prezent apelurile în numele dvs.
Dacă aveţi mai mulţi asistenţi, puteţi să identificaţi ce asistent este activ în prezent. Pentru aceasta, apăsaţi 
butonul Servicii de pe telefon şi selectaţi Serviciu asistent. Elementul 3 identifică asistentul activ.
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Atribuirea asistentului implicit
Ori de câte ori este posibil, Cisco Unified Communications Manager Assistant atribuie asistentului implicit 
rolul de asistent activ. Dacă asistentul implicit nu este disponibil (neconectat sau Logout), Cisco Unified 
Communications Manager Assistant atribuie alt asistent până când asistentul implicit face din nou Login 
sau revine în modul conectat. 
Dumneavoastră (sau asistentul) puteţi selecta asistentul implicit din fereastra Configuraţie manager. 
Pentru detalii, consultaţi Cum se atribuie un asistent implicit unui manager, pagina 73.

Schimbarea asistenţilor
Dacă aveţi mai mulţi asistenţi şi mai mulţi au făcut Login şi sunt conectaţi, puteţi substitui selecţia automată 
selectând manual asistentul activ.
Selectaţi elementul 3 din meniul Stare manager de pe telefon pentru a vedea o listă a asistenţilor disponibili. 
Dacă mai mulţi asistenţi sunt disponibili, selectaţi un altul drept asistent activ. Ieşiţi din meniu când aţi 
terminat. 

Când asistenţii nu sunt disponibili
Dacă niciun asistent nu este disponibil, pictograma Asistent (cea mai din stânga) din Meniu stare manager de 
pe telefon este tăiată. Suportul în gestionarea apelurilor se va relua de îndată ce unul dintre asistenţi va face 
Login.

Subiecte corelate
• Noţiuni de bază — pentru manageri, pagina 56
• Cum se interceptează, se redirecţionează şi se transferă apelurile, pagina 62
• Cum se utilizează filtrarea apelurilor, pagina 65
• Cum se utilizează caracteristica intercom pentru a dialoga cu un asistent, pagina 68
• Cum se dezactivează soneria telefonului, pagina 69

Utilizarea ferestrei de stare
Pentru manageri
Fereastra Meniu stare manager apare pe ecranul LCD al telefonului IP Cisco Unified.
Există două zone în meniul Stare manager:
• Zona Supervizare asistent — Partea de sus a ferestrei de stare afişează ID-ul apelantului şi durata unui 

apel gestionat de asistent în numele dvs. Consultaţi Tabelul 9 pentru detalii.
• Zona pentru asistent şi caracteristici de la telefoanele IP Cisco Unified 7940G şi 7960G — Cea mai mare 

parte a ferestrei de stare afişează pictograme pentru a indica prezenţa unui asistent activ şi starea 
activat/dezactivat a caracteristicilor. Consultaţi Tabelul 10 pentru detalii.
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• Zona pentru asistent şi caracteristici de la telefoanele IP Cisco Unified 7941G, 7941G-GE, 7961G, 
7961G-GE, 7970G, 7971G-GE — Cea mai mare parte a ferestrei de stare afişează pictograme pentru 
a indica prezenţa unui asistent activ şi starea activat/dezactivat a caracteristicilor. Consultaţi Tabelul 11 
pentru detalii.

Tabelul 9 Mesaje de Supervizare asistent în Meniul stare manager

Mesaj Semnificaţie
„Supervizare asistent – ACTIVAT” Supervizarea asistentului este activată, dar nu există apeluri 

conectate sau intrate care să fie redirecţionate către asistent în 
acest moment.

„Apel de la” urmat de ID-ul 
apelantului

Un apel recepţionat a fost redirecţionat către asistent şi sună în 
prezent la telefonul asistentului. Acum puteţi intercepta apelul.

ID apelant şi un cronometru La apelul recepţionat a răspuns asistentul. Cronometrul se activează 
în momentul în care asistentul răspunde la apel sau îl gestionează.

„Supervizare asistent 
– DEZACTIVAT”

Supervizarea asistentului este dezactivată. Pentru a o porni, apăsaţi 
cheia soft SetSupv. 

„Filtrare oprită” Caracteristica de filtrare a apelurilor nu este disponibilă în acest 
moment.

Tabelul 10 Pictograme pentru asistent şi caracteristici în Meniu stare manager la telefoanele IP 
Cisco Unified 7940G şi 7960G

Caracteristică Descriere
Asistent disponibil Pictograma asistent este asemănătoare unei persoane şi este situată în 

partea stângă a ferestrei de stare. Pictograma indică faptul că un asistent 
activ este pregătit pentru a prelua apelurile.

Asistent indisponibil Pictograma de asistent indisponibil este asemănătoare unei persoane 
şi este tăiată printr-o linie diagonală. Aceasta indică faptul că nici un 
asistent nu este disponibil. 
Pentru a identifica asistentul activ, apăsaţi butonul Servicii de pe 
telefonul IP Cisco Unified, apoi selectaţi Serviciu asistent.

Deviere totală activată O săgeată deviată de un obstacol indică faptul că această caracteristică 
este activată (apelurile sunt redirecţionate în afara telefonului);
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Deviere totală dezactivată O săgeată dreaptă indică faptul că această caracteristică este 
dezactivată (apelurile sunt direcţionate către telefonul dvs.).
Pentru a activa/dezactiva caracteristica Deviere totală, apăsaţi cheia 
soft DevTot. Destinaţia iniţială implicită a acestei caracteristici este 
asistentul selectat. Puteţi modifica destinaţia din pagina Web 
Configuraţie manager.

Filtru apel activat Un cerc umplut cu plasă indică faptul că filtrul este activat. 

Filtru apel dezactivat Un cerc gol indică faptul că filtrul este dezactivat. 
Pentru a comuta filtrul între dezactivat şi activat, selectaţi Filtru din 
meniul Stare manager. Puteţi configura filtrarea apelurilor din pagina 
Web Configuraţie manager.

Nu deranjaţi activat Un clopoţel tăiat indică faptul că această caracteristică este activată 
(soneria este dezactivată).

Nu deranjaţi dezactivat Un clopoţel indică faptul că această caracteristică este dezactivată 
(soneria este activată).
Pentru a activa/dezactiva caracteristica Nu deranjaţi şi a porni sau 
opri soneria, apăsaţi cheia soft ND.

Tabelul 10 Pictograme pentru asistent şi caracteristici în Meniu stare manager la telefoanele IP 
Cisco Unified 7940G şi 7960G (continuare)

Caracteristică Descriere
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Tabelul 11 Pictograme pentru asistent şi caracteristici în Meniu stare manager la telefoanele IP 
Cisco Unified 7941G, 7941G-GE, 7961G, 7961G-GE, 7970G şi 7971G-GE

Caracteristică Descriere
Asistent disponibil Pictograma asistent este asemănătoare unei persoane şi este situată în 

partea stângă a ferestrei de stare. Pictograma indică faptul că un asistent 
activ este pregătit pentru a prelua apelurile.

Asistent indisponibil Pictograma de asistent indisponibil este asemănătoare unei persoane 
şi este tăiată printr-o linie diagonală. Aceasta indică faptul că nici un 
asistent nu este disponibil. 
Pentru a identifica asistentul activ, apăsaţi butonul Servicii de pe 
telefonul IP Cisco Unified, apoi selectaţi Serviciu asistent.

Deviere totală activată O săgeată deviată de un obstacol indică faptul că această caracteristică 
este activată (apelurile sunt redirecţionate în afara telefonului).

Deviere totală dezactivată O săgeată tăiată deviată de un obstacol indică faptul că această 
caracteristică este dezactivată (apelurile sunt direcţionate către 
telefonul dvs.).
Pentru a activa/dezactiva caracteristica Deviere totală, apăsaţi cheia 
soft DevTot. Destinaţia iniţială implicită a acestei caracteristici este 
asistentul selectat. Puteţi modifica destinaţia din pagina Web 
Configuraţie manager.

Filtru apel activat O fereastră cu o săgeată verde de trecere şi o săgeată roşie deviată 
indică faptul că filtrarea este activată. 

Filtru apel dezactivat O fereastră tăiată cu o săgeată verde de trecere şi o săgeată roşie deviată 
indică faptul că filtrarea este dezactivată. 
Pentru a comuta filtrul între dezactivat şi activat, selectaţi Filtru din 
meniul Stare manager. Puteţi configura filtrarea apelurilor din pagina 
Web Configuraţie manager.
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Sfaturi
• Fereastra de stare nu este vizibilă când utilizaţi telefonul pentru a efectua sau recepţiona apeluri.
• Apăsaţi cheia soft SetSupv pentru a comuta Supervizare asistent între activat şi dezactivat.

Subiecte corelate
• Noţiuni de bază — pentru manageri, pagina 56
• Cum se interceptează, se redirecţionează şi se transferă apelurile, pagina 62
• Cum se utilizează filtrarea apelurilor, pagina 65
• Cum se utilizează caracteristica intercom pentru a dialoga cu un asistent, pagina 68
• Cum se dezactivează soneria telefonului, pagina 69

Utilizarea Meniului stare manager de pe telefon
Pentru manageri
Pentru a deschide meniul Stare manager pe telefon, apăsaţi butonul Servicii şi selectaţi Serviciu asistent. 
Tabelul 12 descrie elementele din meniul Stare manager şi activităţile asociate.

Nu deranjaţi activat Un clopoţel tăiat indică faptul că această caracteristică este activată 
(soneria este dezactivată).

Nu deranjaţi dezactivat Un clopoţel indică faptul că această caracteristică este dezactivată 
(soneria este activată).
Pentru a activa/dezactiva caracteristica Nu deranjaţi şi a porni sau opri 
soneria, apăsaţi cheia soft ND.

Tabelul 12 Elementele din Meniu stare manager şi activităţile asociate

Element din meniul 
Stare manager

Ce realizează

1 Filtru Comută filtrarea apelurilor între activat şi dezactivat.

2 Mod filtru Comută între filtrele Inclusiv sau Exclusiv.

3 Asistent Afişează asistentul activ şi alţi asistenţi disponibili.

Tabelul 11 Pictograme pentru asistent şi caracteristici în Meniu stare manager la telefoanele IP 
Cisco Unified 7941G, 7941G-GE, 7961G, 7961G-GE, 7970G şi 7971G-GE (continuare)

Caracteristică Descriere
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Subiecte corelate
• Noţiuni de bază — pentru manageri, pagina 56
• Cum se interceptează, se redirecţionează şi se transferă apelurile, pagina 62
• Cum se utilizează filtrarea apelurilor, pagina 65
• Cum se utilizează caracteristica intercom pentru a dialoga cu un asistent, pagina 68
• Cum se dezactivează soneria telefonului, pagina 69

Configurarea tonului de alarmă pentru apelurile 
recepţionate
Apelurile de intrare apar pe ecranul telefonului managerului, dar sună numai la telefonul asistentului. 

Procedură
Pentru a adăuga o alarmă sonoră la apelurile de intrare pe telefonul managerului, urmaţi aceşti paşi:

Pasul 1 Apăsaţi butonul Servicii.
Pasul 2 Selectaţi şi setaţi Ton alarmă. 
Pasul 3 Setaţi Ton alarmă pe Activat.

Alertele vor suna câte o dată pentru fiecare apel.

Tonul de alarmă nu este redat pentru apelurile recepţionate atunci când:
• Tonul de alarmă pentru telefonul dvs. este dezactivat de la telefonul asistentului sau de la consola asistent.
• Caracteristica de supervizare a asistentului este dezactivată.
• Setaţi apelurile astfel încât să fie redirecţionate automat la asistentul dvs.

Cum se interceptează, se redirecţionează şi se 
transferă apelurile
Pentru manageri
Puteţi utiliza cheile soft Cisco Unified Communications Manager Assistant de pe telefon pentru a intercepta, 
redirecţiona, transfera şi gestiona în alte moduri un apel activ. 
Această secţiune acoperă următoarele subiecte:
• Cum se interceptează un apel care sună la telefonul asistentului, pagina 63
• Cum se redirecţionează imediat un apel recepţionat către alt număr, pagina 63
• Cum se redirecţionează toate apelurile către un alt număr, pagina 64
• Cum se transferă un apel către serviciul de mesagerie vocală, pagina 65
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Cum se interceptează un apel care sună la telefonul 
asistentului
Pentru manageri
Apăsaţi cheia soft Intrcpt de pe telefonul IP Cisco Unified pentru a intercepta un apel ce sună la telefonul 
asistentului şi pentru a-l redirecţiona către telefonul propriu. 
Pentru a intercepta apelul, trebuie să apăsaţi cheia soft Intrcpt înainte ca asistentul să răspundă la apel; 
nu puteţi intercepta apeluri ce au fost deja conectate.

Sfat Când un apel adresat dumneavoastră sună la telefonul asistentului, puteţi vedea textul „Apel de la” 
şi ID-ul apelantului în partea de Supervizare asistent a ferestrei de stare de pe telefon. 

Subiecte corelate
• Noţiuni de bază — pentru manageri, pagina 56
• Cum se interceptează, se redirecţionează şi se transferă apelurile, pagina 62
• Cum se utilizează filtrarea apelurilor, pagina 65
• Cum se utilizează caracteristica intercom pentru a dialoga cu un asistent, pagina 68
• Cum se dezactivează soneria telefonului, pagina 69

Cum se redirecţionează imediat un apel recepţionat către 
alt număr
Pentru manageri
Apăsaţi cheia soft Redirecţionare pentru a redirecţiona un apel ce sună, este conectat sau este în aşteptare, 
de la propriul telefon către un alt telefon.
În mod implicit, caracteristica Redirecţionare redirecţionează apelurile către asistentul selectat. Cu toate 
acestea, dvs. sau asistentul puteţi configura orice număr de telefon ca destinaţie de deviere. 

Sfaturi
• Dacă asistentul este desemnat ca destinaţie de deviere şi dacă funcţia Supervizare asistent este activată, 

puteţi verifica dacă apelul a fost redirecţionat către asistent privind fereastra de stare de pe ecranul LCD.
• Caracteristica Redirecţionare şi Deviere totală (DevTot) partajează aceeaşi destinaţie de deviere. 

Dvs. sau asistentul puteţi modifica această destinaţie din fereastra Configuraţie manager. 
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Subiecte corelate
• Noţiuni de bază — pentru manageri, pagina 56
• Cum se interceptează, se redirecţionează şi se transferă apelurile, pagina 62
• Cum se utilizează filtrarea apelurilor, pagina 65
• Cum se utilizează caracteristica intercom pentru a dialoga cu un asistent, pagina 68
• Cum se configurează destinaţia de deviere pentru un manager, pagina 74

Cum se redirecţionează toate apelurile către un alt număr
Pentru manageri
Apăsaţi cheia soft DevTot pentru a comuta caracteristica Deviere totală (DevTot) între activat şi dezactivat. 
Când această caracteristică este activată, DevTot redirecţionează apelurile recepţionate către alt telefon.
Spre deosebire de Redirecţionare, care poate fi invocată pentru fiecare apel în parte, DevTot permite 
redirecţionarea tuturor apelurilor de intrare viitoare până în momentul când dezactivaţi această caracteristică.
În mod implicit, destinaţia DevTot este asistentul selectat. Cu toate acestea, dvs. sau asistentul puteţi 
configura orice număr de telefon ca destinaţie de deviere. De exemplu, dacă doriţi să recepţionaţi apelurile 
şi când nu sunteţi la birou, puteţi alege ca destinaţie pentru Devierea totală numărul de telefon mobil.

Sfaturi
• O pictogramă din meniul Stare manager indică dacă DevTot este activată sau dezactivată. O săgeată 

deviată indică faptul că este activată caracteristica; o săgeată dreaptă indică faptul că este dezactivată.
• DevTot se aplică tuturor liniilor ce pot fi gestionate de către asistent; nu poate redirecţiona apelurile pe 

care le primiţi pe o linie personală la care asistentul dvs. nu are acces, sau cele de pe o linie intercom.
• Caracteristicile DevTot şi Redirecţionare partajează aceeaşi destinaţie de deviere. Dvs. sau asistentul 

puteţi modifica această destinaţie din fereastra Configuraţie manager. 
• Dacă aveţi activate atât filtrarea apelurilor, cât şi DevTot, Cisco Unified Communications Manager 

Assistant aplică mai întâi filtrarea apelurilor la un apel recepţionat. Filtrarea apelurilor direcţionează 
apelul către dumneavoastră sau către asistent (în funcţie de setările filtrului). În continuare, Cisco Unified 
Communications Manager Assistant aplică DevTot acelor apeluri care în urma filtrării au fost 
redirecţionate către dumneavoastră. Caracteristica DevTot redirecţionează acele apeluri către destinaţia 
DevTot.

• În cazul în care configuraţi redirecţionarea totală a apelurilor pe telefon, toate apelurile recepţionate vor 
fi redirecţionate către numărul de redirecţionare introdus. Apelurile nu vor fi filtrate către asistent şi nici 
redirecţionate către destinaţia de deviere. 
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Subiecte corelate
• Noţiuni de bază — pentru manageri, pagina 56
• Cum se interceptează, se redirecţionează şi se transferă apelurile, pagina 62
• Cum se utilizează filtrarea apelurilor, pagina 65
• Cum se utilizează caracteristica intercom pentru a dialoga cu un asistent, pagina 68
• Cum se configurează destinaţia de deviere pentru un manager, pagina 74

Cum se transferă un apel către serviciul de mesagerie 
vocală
Pentru manageri
Apăsaţi cheia soft TrnsfMV pentru a trimite imediat un apel de la telefonul propriu la serviciul de mesagerie 
vocală. Puteţi transfera un apel în aşteptare către serviciul de mesagerie vocală.

Subiecte corelate
• Noţiuni de bază — pentru manageri, pagina 56
• Cum se interceptează, se redirecţionează şi se transferă apelurile, pagina 62
• Cum se utilizează filtrarea apelurilor, pagina 65
• Cum se utilizează caracteristica intercom pentru a dialoga cu un asistent, pagina 68
• Cum se dezactivează soneria telefonului, pagina 69

Cum se utilizează filtrarea apelurilor
Pentru manageri
Filtrarea apelurilor redirecţionează selectiv apelurile recepţionate către asistent, pe baza ID-ului apelantului 
şi a următoarelor configuraţii şi setări:
• Mod filtru
• Liste de filtrare
• Stare filtru activat/dezactivat

Tabelul 13 furnizează detalii despre fiecare dintre aceste setări de filtrare.

Notă Setările iniţiale implicite sunt: filtrul Inclusiv este activ şi listele de filtrare sunt goale; de aceea toate 
apelurile recepţionate sunt redirecţionate către asistent. Pentru a particulariza filtrarea, consultaţi 
Cum se creează liste de filtre pentru un manager, pagina 75.
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Pentru ca asistentul să gestioneze apelurile dvs., este necesar ca filtrarea apelurilor să fie activată. Dacă 
sunt activate atât filtrarea apelurilor, cât şi Deviere totală (DevTot), Cisco Unified Communications Manager 
Assistant aplică mai întâi filtrarea apelurilor la un apel recepţionat. Filtrarea apelurilor direcţionează apelul 
către dumneavoastră sau către asistent (în funcţie de setările filtrului). În continuare, Cisco Unified 
Communications Manager Assistant aplică DevTot acelor apeluri care în urma filtrării au fost redirecţionate 
către dumneavoastră. Caracteristica DevTot redirecţionează acele apeluri către destinaţia DevTot.
De exemplu, puteţi configura un filtru inclusiv pentru a recepţiona numai apelurile de la familie. Toate 
celelalte apeluri vor fi gestionate de către asistent. Dacă intenţionaţi să plecaţi de la birou, puteţi să configuraţi 
numărul de telefon mobil ca destinaţie pentru DevTot, să activaţi Deviere totală şi să recepţionaţi apelurile de 
la familie pe telefonul mobil. Asistentul va recepţiona toate celelalte apeluri.

Notă În cazul în care configuraţi pe telefon redirecţionarea totală a apelurilor, toate apelurile recepţionate 
vor fi redirecţionate către numărul de redirecţionare pe care l-aţi introdus. Apelurile nu vor fi filtrate 
către asistent şi nici redirecţionate către destinaţia de deviere. 

Tabelul 13 Setări de filtrare a apelurilor

Setare Scop Unde se găseşte Note
Mod filtru Utilizaţi setările modului de filtrare pentru 

a comuta între listele de filtrare Inclusiv 
şi Exclusiv.
Filtrare inclusivă — În acest mod,
Cisco Unified Communications Manager 
Assistant trimite apelurile recepţionate ce 
corespund numerelor din lista de filtrare 
Inclusivă către dumneavoastră; restul 
sunt redirecţionate către asistent.
Filtrare exclusivă — În acest mod,
Cisco Unified Communications Manager 
Assistant trimite apelurile recepţionate 
ce corespund numerelor din lista de filtrare 
Exclusivă către asistent; restul sunt 
redirecţionate către dumneavoastră. 

Comutaţi între listele de 
filtrare Inclusiv şi Exclusiv 
din meniul Stare manager de 
pe ecranul LCD al telefonului.

Prin setare 
implicită iniţială, 
filtrul Inclusiv 
este activ.
Asistenţii pot 
controla modul 
de filtrare în 
numele dvs. de la 
Consola asistent.
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Sfat
• O pictogramă cerc în meniul Stare manager indică dacă filtrarea apelurilor este activată sau dezactivată. 

O pictogramă în formă de cerc umplut cu plasă indică „activat”; un cerc gol indică „dezactivat”. 

Subiecte corelate
• Noţiuni de bază — pentru manageri, pagina 56
• Cum se interceptează, se redirecţionează şi se transferă apelurile, pagina 62
• Cum se utilizează caracteristica intercom pentru a dialoga cu un asistent, pagina 68
• Cum se creează liste de filtre pentru un manager, pagina 75

Liste de 
filtrare

Listele de filtrare conţin unul sau mai 
multe numere de telefon (parţiale sau 
în totalitate). Dacă recepţionaţi un apel, 
iar filtrarea este pornită, Cisco Unified 
Communications Manager Assistant 
compară ID-ul apelantului cu numerele din 
lista activă. Dacă numerele corespund şi în 
funcţie de ce listă este activă (inclusivă sau 
exclusivă), Cisco Unified Communications 
Manager Assistant rutează apelul către 
dumneavoastră sau către asistent.

Creaţi liste de filtrare din 
fereastra Configuraţie 
manager. Selectaţi fila Filtru 
inclusiv sau Filtru exclusiv.

Asistentul poate 
configura listele 
de filtrare în locul 
dvs. Prin setare 
implicită iniţială, 
listele de filtrare 
sunt goale.

Stare 
filtru 
activat/
dezactivat

Setarea activat/dezactivat pentru filtru 
comută filtrarea apelurilor între activat 
şi dezactivat.
Când caracteristica este activată, toate 
apelurile recepţionate sunt interceptate 
şi redirecţionate în funcţie de setările de 
filtrare.

Comutaţi filtrarea între 
activat şi dezactivat din 
meniul Stare manager de pe 
ecranul LCD al telefonului. 
Apăsaţi butonul Servicii şi 
selectaţi Serviciu asistent, 
apoi selectaţi Filtru.

Setarea iniţială 
implicită pentru 
filtru este 
„activat”.

Tabelul 13 Setări de filtrare a apelurilor (continuare)

Setare Scop Unde se găseşte Note
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Cum se utilizează caracteristica intercom pentru 
a dialoga cu un asistent
Caracteristica Intercom este opţională şi vă permite să vorbiţi cu asistentul pe o linie intercom. 
Este configurată de administratorul de sistem.

Notă În cazul în care caracteristica intercom nu este disponibilă pe telefonul dvs., contactaţi 
administratorul de sistem.

Telefoanele IP Cisco Unified 7941G, 7941G-GE, 7961G, 7961G-GE, 7970G şi 7971G-GE

Pentru a efectua un apel intercom de la telefonul IP Cisco Unified, apăsaţi butonul de apelare rapidă Intercom 
ce corespunde asistentului dvs. 
Când iniţiaţi un apel intercom, difuzorul asistentului dvs. răspunde automat. Apoi puteţi să vorbiţi utilizând 
difuzorul telefonului, căştile sau receptorul. Pentru a vorbi cu dvs., asistentul trebuie să apese butonul 
Intercom de pe telefonul asistentului.
Pentru a termina apelul intercom, închideţi telefonul (sau apăsaţi butonul difuzor sau căşti).
Există un număr de efecte posibile când iniţiaţi un apel intercom în mod linie proxy:
• Dacă un asistent implicit este configurat şi este disponibil, acel asistent este destinaţia apelului dvs.
• Dacă un asistent implicit este configurat, dar nu este disponibil, următorul asistent disponibil devine 

destinaţia apelului dvs.
• Dacă un asistent implicit este configurat, dar nu este disponibil şi nu este niciun asistent activ în 

momentul în care faceţi Login, asistentul implicit rămâne destinaţia apelului dvs. intercom. 
• Dacă nu este configurat un asistent implicit, asistentul activ curent devine destinaţia apelului dvs. 
• Dacă nu este configurat un asistent implicit şi asistentul activ curent trece în mod neconectat în timp 

ce sunteţi conectat, se întâmplă una din următoarele situaţii: 
– Următorul asistent disponibil devine destinaţia apelului dvs. intercom. 
– Dacă nu sunt disponibili alţi asistenţi, asistentul care a trecut în mod neconectat rămâne destinaţia 

apelului dvs.
• Dacă nu este configurat un asistent implicit şi nu există asistenţi activi în momentul în care faceţi Login, 

nu există nicio destinaţie pentru apelul dvs. intercom.
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Telefoanele IP Cisco Unified 7940G şi 7960G
Pentru a efectua un apel intercom de la telefonul IP Cisco Unified, apăsaţi butonul de apelare rapidă Intercom 
ce corespunde asistentului dvs.
Dacă asistentul nu este angajat într-un alt apel în momentul când iniţiaţi un apel intercom, difuzorul propriu 
şi cel al asistentului se vor conecta simultan. Apoi puteţi să vorbiţi utilizând difuzorul telefonului, căştile sau 
receptorul. Această situaţie apare şi atunci când asistentul efectuează un apel intercom către dumneavoastră.
Dacă asistentul este ocupat cu un alt apel în momentul când iniţiaţi un apel intercom, apelul intercom va suna 
la telefonul asistentului şi va trebui preluat manual. Această situaţie apare şi atunci când asistentul efectuează 
un apel intercom către dumneavoastră într-un moment când sunteţi angajat într-un alt apel.
Pentru a termina apelul intercom, închideţi telefonul (sau apăsaţi butonul difuzor sau căşti).

Subiecte corelate
• Noţiuni de bază — pentru manageri, pagina 56
• Cum se interceptează, se redirecţionează şi se transferă apelurile, pagina 62
• Cum se utilizează filtrarea apelurilor, pagina 65
• Cum se dezactivează soneria telefonului, pagina 69

Cum se dezactivează soneria telefonului
Pentru manageri
Pentru a dezactiva soneria telefonului, apăsaţi cheia soft ND pentru a comuta caracteristica Nu deranjaţi între 
activat şi dezactivat. 

Notă În cazul în care caracteristica ND nu este disponibilă pe telefonul dvs., contactaţi administratorul 
de sistem.

Când această caracteristică este activată, soneria telefonului IP Cisco Unified este dezactivată. Caracteristica 
ND dezactivează soneria pentru toate liniile de la telefon. 

Notă Linia Intercom nu este afectată de caracteristica ND.

Caracteristica Nu deranjaţi este reprezentată de o pictogramă cu un clopoţel în meniul Stare manager de pe 
ecranul LCD al telefonului IP Cisco Unified. O pictogramă cu un clopoţel tăiat arată că această caracteristică 
este activată şi că soneria telefonului este dezactivată. Telefonul asistentului va continua să sune. 
O pictogramă cu un clopoţel indică faptul că această caracteristică este dezactivată şi că soneria este activată.
Setarea iniţială implicită este „dezactivat”. 
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Sfat
• Această caracteristică nu afectează filtrarea apelurilor.

Subiecte corelate
• Noţiuni de bază — pentru manageri, pagina 56
• Cum se interceptează, se redirecţionează şi se transferă apelurile, pagina 62
• Cum se utilizează filtrarea apelurilor, pagina 65
• Cum se utilizează caracteristica intercom pentru a dialoga cu un asistent, pagina 68
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Cum se configurează caracteristicile pentru 
manager

Atât managerii cât şi asistenţii pot modifica preferinţele de manager din fereastra Configuraţie manager. 
Managerii pot accesa această fereastră dintr-un site Web; asistenţii o pot face de la Consola asistent. 
Administratorul de sistem a selectat configuraţia Cisco Unified Communications Manager Assistant pentru 
a funcţiona fie în mod linie partajată, fie în mod linie proxy. Dacă administratorul de sistem a configurat
Cisco Unified Communications Manager Assistant pentru a opera în mod linie proxy, veţi avea posibilitatea 
să atribuiţi un asistent implicit, să configuraţi o destinaţie de deviere şi să creaţi liste de filtrare. Dacă 
administratorul de sistem a configurat Cisco Unified Communications Manager Assistant pentru a opera în 
mod linie partajată, veţi avea doar posibilitatea să configuraţi o destinaţie de deviere. În mod linie partajată, 
nu veţi putea atribui un asistent implicit sau configura filtre pentru a filtra selectiv apelurile către un asistent. 
Setările implicite iniţiale permit managerilor să utilizeze Cisco Unified Communications Manager Assistant 
fără ca mai întâi să configureze preferinţele.

Subiecte corelate
• Descrierea modurilor Linie partajată şi Linie proxy, pagina 1
• Cum se accesează Configuraţie manager, pagina 71
• Cum se atribuie un asistent implicit unui manager, pagina 73
• Cum se configurează destinaţia de deviere pentru un manager, pagina 74
• Cum se creează liste de filtre pentru un manager, pagina 75

Cum se accesează Configuraţie manager
Consultaţi unul din subiectele următoare:
• Pentru manageri — Cum se accesează Configuraţie manager, pagina 72
• Pentru asistenţi — Cum se accesează Configuraţie manager, pagina 73
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Pentru manageri — Cum se accesează Configuraţie 
manager
Managerii vor accesa pagina Configuraţie manager utilizând un site Web. Puteţi obţine URL-ul de la 
administratorul de sistem. 

Procedură 

Pasul 1 La un computer care rulează Microsoft Windows 2000, deschideţi un browser Microsoft Internet 
Explorer (Microsoft IE).
Versiunea browserului trebuie să fie 5.5 sau ulterioară.

Pasul 2 Deschideţi URL-ul care v-a fost furnizat de către administratorul de sistem. URL-ul ar trebui să 
arate aşa: http://<adresa-ip>/ma/desktop/maLogin.jsp
O fereastră pop-up vă va întreba dacă doriţi să instalaţi software-ul Cisco Unified Communications 
Manager Assistant.

Pasul 3 Faceţi clic pe caseta de selectare pentru a confirma acordul cu următorul text: „Am încredere 
întotdeauna în conţinutul de la Cisco Systems Inc.” Apoi faceţi clic pe Da.
Va apărea pagina de Login.

Pasul 4 Introduceţi numele de utilizator şi parola (furnizate de administratorul de sistem) şi faceţi clic 
pe Intrare.
Va apărea fereastra Configuraţie manager. 

Pasul 5 Când sunteţi pregătit de a face Logout, închideţi fereastra browser-ului. Dacă este necesar, repetaţi 
pasul 3.

Subiecte corelate
• Cum se atribuie un asistent implicit unui manager, pagina 73
• Cum se configurează destinaţia de deviere pentru un manager, pagina 74
• Cum se creează liste de filtre pentru un manager, pagina 75
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Pentru asistenţi — Cum se accesează Configuraţie 
manager
Asistenţii pot accesa fereastra Configuraţie manager de la Consola asistent. 
Pentru a accesa fereastra pentru un anumit manager, faceţi clic cu butonul din dreapta al mouse-ului oriunde 
pe rândul acelui manager în panoul Managerii mei din Consola asistent. Apoi selectaţi Configurare din 
meniul pop-up.
Pentru a accesa fereastra tuturor managerilor, selectaţi Manager > Configuraţie din bara de meniu. Dacă 
este necesar, selectaţi managerul pentru care doriţi configurarea caracteristicilor din lista verticală Manager.

Subiecte corelate
• Cum se atribuie un asistent implicit unui manager, pagina 73
• Cum se configurează destinaţia de deviere pentru un manager, pagina 74
• Cum se creează liste de filtre pentru un manager, pagina 75

Cum se atribuie un asistent implicit unui manager
Puteţi identifica unul dintre asistenţii configuraţi ai unui manager drept asistent implicit.
Oricând este posibil, Cisco Unified Communications Manager Assistant atribuie asistentul implicit ca asistent 
activ al managerului. Dacă asistentul implicit nu este conectat, Cisco Unified Communications Manager 
Assistant va atribui alt asistent (dacă este vreunul disponibil) pentru a servi drept asistent activ. De îndată 
ce asistentul implicit se conectează, Cisco Unified Communications Manager Assistant va schimba asistenţii, 
astfel încât asistentul implicit să fie activ şi să gestioneze apelurile.

Procedură

Pasul 1 Din fereastra Configuraţie manager, faceţi clic pe fila Asistent implicit (dacă este necesar) pentru 
a afişa fereastra Selectare asistent implicit.

Pasul 2 Selectaţi asistentul corespunzător din meniul vertical cu asistenţi.
Pasul 3 Salvaţi modificările.

Subiecte corelate
• Cum se accesează Configuraţie manager, pagina 71
• Cum se configurează destinaţia de deviere pentru un manager, pagina 74
• Cum se creează liste de filtre pentru un manager, pagina 75
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Cum se configurează destinaţia de deviere pentru 
un manager
Managerii care utilizează Cisco Unified Communications Manager Assistant în mod linie proxy pot utiliza 
caracteristicile Deviere totală (DevTot) şi Redirecţionare (Redirecţionare) pentru a trimite apeluri către 
asistent sau către alt număr de telefon (cunoscut ca destinaţie). Caracteristicile DevTot şi Redirecţionare 
partajează aceeaşi Destinaţie deviere. 
Managerii care utilizează Cisco Unified Communications Manager Assistant în mod linie partajată pot 
configura o Destinaţie deviere şi pot redirecţiona apeluri pe măsură ce sosesc cu ajutorul cheii soft 
Redirecţionare. Ecranul de deviere este afişat automat când faceţi Login.
Prin setarea iniţială implicită, Destinaţie deviere este asistentul activ al managerului. Managerii şi asistenţii 
pot utiliza procedura de mai jos pentru a modifica această destinaţie.

Procedură 

Pasul 1 Din fereastra Configuraţie manager, faceţi clic pe fila Deviere pentru a afişa fereastra Configuraţie 
deviere.

Pasul 2 (Numai în mod linie proxy) Selectaţi Număr director sau Asistent.
Pasul 3 Dacă aţi selectat Număr director, introduceţi un număr de telefon valid. Introduceţi numărul ca şi 

cum l-aţi forma de la telefonul de birou.
Pasul 4 Salvaţi modificările.

Subiecte corelate
• Cum se interceptează, se redirecţionează şi se transferă apelurile, pagina 62
• Cum se accesează Configuraţie manager, pagina 71
• Cum se atribuie un asistent implicit unui manager, pagina 73
• Cum se creează liste de filtre pentru un manager, pagina 75
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Cum se creează liste de filtre pentru un manager
Listele de filtre permit managerilor sau asistenţilor particularizarea caracteristicii de filtrare pentru apelurile 
managerului. 
Implicit, listele de filtre sunt necompletate. Adăugaţi numere la o listă de filtre pentru a o particulariza. 
Selectaţi un mod de filtrare pentru a comuta între listele de filtre inclusive sau exclusive: 
• Inclusive — Apeluri ce corespund cifrelor din lista de filtre inclusive sunt trimise către manager; 

cele rămase sunt redirecţionate către asistent.
• Exclusive — Apelurile care corespund cifrelor din lista de filtre exclusive sunt redirecţionate către 

asistent; cele rămase sunt trimise către manager.
Cisco Unified Communications Manager Assistant compară identitatea apelantului de la apelul recepţionat 
cu numerele de telefon din lista de filtrare activă. 
De exemplu, dacă adăugaţi numărul de telefon 54321 la lista de filtre inclusive a managerului, fiecare apel 
recepţionat pe telefonul de birou al managerului de la 54321 va fi direcţionat către manager (nu către asistent) 
dacă filtrarea inclusivă este activă.
Sau, dacă adăugaţi numărul 54xxx la lista de filtre exclusive a managerului, fiecare apel recepţionat de la 
o linie telefonică cu cinci cifre care începe cu 54 va fi direcţionat către asistent (şi nu către manager) dacă 
filtrarea exclusivă este activă.

Notă La un anumit moment numai un mod de filtrare (inclusiv sau exclusiv) poate fi activ. Managerii pot 
comuta între modurile de filtrare din meniul aplicaţiei Cisco Unified Communications Manager 
Assistant de pe telefonul lor. Asistenţii pot comuta între modurile de filtrare pentru un manager 
din Consola asistent.

Listele de filtre pot include următoarele metacaractere: 
• x — Utilizaţi x pentru a înlocui o singură cifră oriunde în filtru. De exemplu, „123x5” reprezintă numere 

de telefon de cinci cifre, unde a patra cifră este între 0 şi 9. Puteţi utiliza x ca literă mică sau majusculă.
• * — Utilizaţi * pentru a înlocui mai multe cifre la începutul sau la sfârşitul filtrului. De exemplu, „5*” 

reprezintă numere de telefon de orice lungime care încep cu 5.
În afara metacaracterelor, listele de filtre pot conţine cratime (-), puncte (.) şi spaţii goale.

Sfat Listele de filtre pot fi goale. Iniţial, în modul implicit, filtrul este activat, iar lista de filtre inclusive 
este goală. Aceasta înseamnă că toate apelurile recepţionate de manager sunt redirecţionate către 
asistent.

Manageri — Activaţi listele de filtre de la telefonul dvs. Pentru aceasta, deschideţi meniul aplicaţiei Cisco 
Unified Communications Manager Assistant de pe telefon. Apăsaţi 1 pentru a activa sau dezactiva 
caracteristica Filtru; apăsaţi 2 pentru a comuta între modurile filtru inclusiv şi filtru exclusiv.
Managerii şi asistenţii pot utiliza următoarea procedură pentru a crea liste de filtre.
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Procedură

Pasul 1 Din fereastra Configuraţie manager, faceţi clic pe fila Inclusiv sau Exclusiv pentru a afişa fereastra 
de configurare corespunzătoare.

Pasul 2 Introduceţi un număr de telefon parţial sau complet în câmpul Filtru. 
Dacă aveţi nevoie de ajutor, faceţi clic pe legătura Mai multe informaţii pentru a vedea exemple 
de filtre.

Pasul 3 Puteţi adăuga, înlocui sau şterge filtre: 
• Pentru a adăuga un filtru, introduceţi un filtru în câmpul Filtru şi faceţi clic pe adăugare.

Noul filtru va apărea în Listă filtre. 
• Pentru a înlocui un filtru existent cu unul nou, selectaţi filtrul existent pe care doriţi să-l 

modificaţi în Listă filtre. Modificaţi filtrul după necesităţi în câmpul Filtru şi faceţi clic pe 
înlocuire.
Filtrul modificat va apărea în Listă filtre. 

• Pentru a şterge un filtru, selectaţi-l din Listă filtre şi faceţi clic pe ştergere.
Filtrul şters va fi eliminat din Listă filtre. 

Pasul 4 Salvaţi modificările.

Sfaturi
• Dacă sunt activate atât filtrarea apelurilor, cât şi Deviere totală (DevTot), Cisco Unified Communications 

Manager Assistant aplică mai întâi filtrarea apelurilor la un apel recepţionat. Filtrarea apelurilor 
direcţionează apelul către dumneavoastră sau către asistent (în funcţie de setările filtrului). În continuare, 
Cisco Unified Communications Manager Assistant aplică DevTot acelor apeluri care în urma filtrării au 
fost redirecţionate către dumneavoastră. Caracteristica DevTot redirecţionează acele apeluri către 
destinaţia DevTot.

• O pictogramă cerc în fereastra de stare Cisco Unified Communications Manager Assistant indică dacă 
filtrarea apelurilor este activată sau dezactivată. O pictogramă în formă de cerc umplut cu plasă indică 
„activat”; un cerc gol indică „dezactivat”. 

Subiecte corelate
• Cum se utilizează filtrarea apelurilor, pagina 65
• Cum se accesează Configuraţie manager, pagina 71
• Cum se atribuie un asistent implicit unui manager, pagina 73
• Cum se configurează destinaţia de deviere pentru un manager, pagina 74
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