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المواصفات والمعلومات الخاصة بالمنتجات الواردة في هذا الدليل عرضة للتغيير بدون إشعار مسبق. من المعتقد أن جميع البيانات والمعلومات والتوصيات الواردة في هذا الدليل دقيقة، لكن تم تقديمها بدون ضمان من أي نوع، صريح 
أو ضمني. يجب على المستخدمين تحمل المسؤولية الكاملة عن استخدامهم ألي منتجات.

تم توضيح البرنامج والضمان المحدود للمنتج المصاحب في حزمة المعلومات التي يتم تزويدها مع المنتج وقد تم إدراجها هنا عن طريق هذه اإلشارة إليها. إذا كنت ال تستطيع تحديد موقع ترخيص البرنامج أو الضمان المحدود، فاتصل 
للحصول على نسخة. CISCOبمندوب 

. جميع الحقوق UNIX هو تعديل لبرنامج تم تطويره بواسطة جامعة كاليفورنيا في بركلي كجزء من إصدار نطاق جامعة كاليفورنيا في بركلي العام من نظام تشغيل TCP لضغط ترويسة بروتوكول التحكم في اإلرسال Cisco تنفيذ
 محفوظة ألعضاء مجلس جامعة كاليفورنيا. ١٩٨١لعام  © محفوظة. حقوق النشر

والمورد المذكور اسمه أعاله المسؤولية عن جميع الضمانات،  CISCO وباستثناء أي ضمان آخر مذكور هنا، يتم تقديم جميع ملفات المستندات والبرامج الخاصة بهذه األدوات "في صورتها الحالية" مهما كانت العيوب. ال تتحمل
الضمنية، شاملةً على سبيل المثال ال الحصر تلك الخاصة بقابلية البيع والمالءمة لغرض معين وعدم االنتهاك أو التي تنشأ من عملية التعامل أو االستخدام أو الممارسة التجارية.الصريحة أو

أو الموردون التابعون لها بأي حال من األحوال المسؤولية عن أي تلف غير مباشر أو خاص أو عرضي أو عن طريق الخطأ، شامالً على سبيل المثال ال الحصر، خسارة األرباح أو فقد البيانات أو تلفها الذي ينشأ  CISCO ال تتحمل
أو مورديها بإمكانية حدوث ذلك التلف. CISCO عن استخدام هذا الدليل أو عدم القدرة على استخدامه، حتى إذا تم إبالغ

Cisco وCCSI وCCENT وCCDE يعتبر Eosو Cisco HealthPresenceو Cisco Ironport وشعار Ciscoو Cisco Luminو Cisco Nexusو Cisco Nurse Connectو Cisco Stackpower 
Ciscoو StadiumVisionو Cisco TelePresenceو Cisco Unified Computing Systemو Cisco WebExو DCEو Flip Channelsو Flip for Goodو Flip Minoو Flip Videoو Flip Video 

Cisco وChanging the Way We Work  ،Live  ،Play  ،and Learn عالمات تجارية؛ كما يعتبر كل من Welcome to the Human Network وFlip Ultra (التصميم) وFlipshare(التصميم) و Store 
 CCNP وCCNA وCCIP وCCDP  CCIE وCCDA وCatalyst وBringing the Meeting To You وAsyncOS وAironet وAccess Registrar عالمات خدمة؛ كما يعتبر كل من Flip Gift Cardو
Cisco وشعار Cisco وCCVP وCCSPو Certified Internetwork Expert و Cisco IOSو Cisco Pressو Cisco Systemsو Cisco Systems Capital وشعار Cisco Systemsو Cisco Unity 
 Internet Quotient وHomeLink وGigaDrive وFormShare وFollow Me Browsing وFast Step وEvent Center وEtherSwitch وEtherFast وCollaboration Without Limitationو
 Networking وNetworkers وMGX وMeetingPlace Chime Sound وMeetingPlace وMediaTone وLinksys وLightStream وIronPort وشعار IronPort وiQuick Study وiPhone وIOSو

Academyو Network Registrarو PCNowو PIXو PowerPanelsو ProConnectو ScriptShareو SenderBaseو SMARTnetو Spectrum Expertو StackWiseو The Fastest Way to 
Increase Your Internet Quotientو TransPathو WebEx وشعار WebEx عالمات تجارية مسجلة لـ CiscoSystems, Inc .و/أو الشركات المنتسبة إليها في الواليات المتحدة ودول أخرى بعينها .

)0907R  وأية شركة أخرى. (Cisco تعتبر كافة العالمات التجارية األخرى المذكورة في هذه الوثيقة أو في موقع الويب ملكية خاصة لمالكيها المعنيين.  ال يدل استخدام كلمة شريك ضمنًا على عالقة شراكة بين  

) وأرقام هاتف تستخدم في هذا المستند أن تكون عناوين وأرقام هاتف فعلية. تم توضيح أي أمثلة ومخرجات عرض أوامر ورسومات تخطيطية للشبكة وأي أشكال أخرى مضمنة في IPليس الهدف من أي عناوين بروتوكول إنترنت (
 أو أرقام هاتف فعلية في محتوى توضيحي غير مقصود وعرضي.IPهذا المستند ألغراض توضيحية فقط. وأي استخدام لعناوين 
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مقدمة 

 الذي يعمل بشكل حصري Windows: وھو أحد تطبيقات Cisco Unified Attendant Consoleيشرح ھذا الدليل 
 لتوفير وظائف لوحة تشغيل الھاتف على الكمبيوتر. Cisco Unified Communications Managerمع 

 الرد على المكالمات الواردة من العديد من قوائم االنتظار Cisco Unified Attendant Console Advancedيمكنك من خالل 
وتحويلھا إلى األرقام الداخلية. كما يمكنك أيًضا تعليق المكالمات واستردادھا، وإنشاء مكالمات المؤتمرات. 

الغرض من ھذا الدليل 
: Cisco Unified Attendant Console يتيح ھذا الدليل فھم

الواجھة (التعريف وخيارات التخصيص)•

إدارة الدالئل وحالة تواجد المستخدم•

وظائف التحكم في المكالمات•

من ينبغي أن يقرأ ھذا الدليل 
والموظفين الذين يقومون بتدريبھم.  Cisco Unified Attendant Console تم إعداد المستند لقراءته بواسطة مستخدمي

المؤسسة 
يشمل ھذا الدليل الفصول التالية:

الوصفالعنوان الفصل 

 Cisco Unified Attendant Console يشرح ھذا الفصل واجھةبدء االستخدام١
Advanced.وكيفية بدء تسجيل الدخول إلى التطبيق ،

 Cisco Unifiedتخصيص ٢
Attendant Console 

Advanced

يشرح ھذا الفصل كيفية تكوين التطبيق وتخصيصه. 

يشرح ھذا الفصل كيفية إدارة مجموعات الدالئل الشخصية وأرقام الطلب السريع إدارة الدالئل وأرقام الطلب السريع٣
وتكوينھا.

يشرح ھذا الفصل كيفية إضافة جھات اتصال الدليل وحذفھا وتعديلھا.إدارة جھات اتصال الدليل٤

يشرح ھذا الفصل كيفية البحث في الدالئل وعرض المعلومات اإلضافية ذات استخدام الدالئل٥
الصلة بجھات االتصال.
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اصطالحات
يستخدم ھذا المستند االصطالحات التالية: 

.تدوين القارئ لمالحظةيعني مالحظة

. أن المعلومات التالية سوف تساعدك في حل مشكلةيعني تلميح

. في ھذا الموقف، ربما تقوم بتنفيذ إجراء يمكن أن يسبب تلف الجھاز أو فقد البيانات.أن ينتبه القارئيعني تنبيه

الحصول على الوثائق وتقديم طلب صيانة
What’sلالطالع على معلومات حول الحصول على الوثائق وتقديم طلب للصيانة وتجميع معلومات إضافية، راجع  New in 

Cisco Product Documentation الجديد في وثائق منتجات) Ciscoالذي يصدر شھرًيا، ويسرد أيًضا كافة وثائق ( Cisco الفنية 
الجديدة والتي تمت مراجعتھا على الموقع التالي:

http://www.cisco.com/en/US/docs/general/whatsnew/whatsnew.html.

 وتعيين RSS) كموجز ويب Cisco (الجديد في وثائق منتجات What’s New in Cisco Product Documentationاشترك في 
 ھي خدمة مجانية. RSSالمحتوى بحيث يتم تسليمه إلى سطح المكتب الخاص بك مباشرًة باستخدام أحد تطبيقات القراءة. موجزات 

. ٢ .٠اإلصدار  RSS حالًيا Ciscoوتدعم 

يشرح ھذا الفصل كيفية إجراء المكالمات والرد عليھا ومسحھا، وتدوين   عناصر التحكم في المكالمات٦
المالحظات، ووضع المكالمات في االنتظار، وتحويلھا.

يشرح ھذا الفصل كيفية جمع السجالت.تجميع السجالت٧

المرجع السريع إلى عميل مستخدم أ
JAWS وحدة التحكم مع

.JAWS يمكن استخدام ھذا الملحق كدليل مرجعي سريع حول

الوصفالعنوان الفصل 

المدلولاالصطالح

تظھر األوامر والكلمات األساسية  وتسميات واجھة المستخدم الرسومية والنص الذي ُيدخله المستخدم غامقخط 
.غامقبخط 

.مائلتكون أسماء المستندات والمصطلحات الجديدة أو المؤكدة والوسيطات التي توفر القيم لھا بخط مائلخط 

الوسيطات التي تقوم بتوفير قيم لھا في أقواس معقوفة <الوسيطة> 

. على سبيل المثال، تتم كتابة "في القائمة، > يتم إظھار العالقة بين عناصر القائمة/القائمة الفرعية باستخدام ٢الخيار  > ١الخيار 
". ٢الخيار  > ١ الخيار "، في صورة "اختر٢الخيار ، ثم في القائمة الفرعية، انقر فوق ١الخيار انقر فوق 

http://www.cisco.com/en/US/docs/general/whatsnew/whatsnew.html
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؛ ويشتمل على مخطط لواجھته ووظائفه األكثر استخداًما. Cisco Unified Attendant Console يوضح ھذا الفصل طريقة بدء استخدام
 .Consoleكما يوضح كيفية جمع البيانات من ملف سجل 

فقط بمجرد تثبيت برامج الھتفية وأجھزتھا ذات الصلة وتكوينھا، كما  Cisco Unified Attendant Console Advanced سيعملمالحظة
دليل اإلدارة والتثبيت. اتصل بمسؤول النظام لتكوين النظام.  Cisco Unified Attendant Console Advanced ھو موضح في

إتاحة الوصول للمستخدمين من ذوي االحتياجات الخاصة
ميزات الوصول التي تجعل من األسھل على األشخاص المصابين بالعمى  Cisco Unified Attendant Console Advanced يوفر

وضعف البصر استخدام التطبيق. تشمل الميزات ما يلي:

من شريط القائمة. للحصول على مزيد من المعلومات،  حجم الخط >خيارات  إمكانية ضبط حجم الخط: للتعديل، حدد•
.Cisco Unified Attendant Console Advancedتخصيص  راجع

عناصر تحكم الماوس أو لوحة المفاتيح: يتمتع المستخدمون بمرونة استخدام لوحة المفاتيح و/أو الماوس لجميع األنشطة المرتبطة بوحدة •
التحكم.

تلميحات األداة: تعرض أيقونات التحكم في وحدة التحكم تلميحات األداة عندما تقوم بتمرير مؤشر الماوس فوقھا. •

 ): يوفرJAWS المرجع السريع إلى عميل مستخدم وحدة التحكم مع (راجع JAWS إمكانية دعم المكون اإلضافي لقارئ شاشة•
JAWS  معلومات حول حالة وحدة تحكم الرد التلقائي باإلضافة إلى قراءة النص الموجود في واجھة وحدة تحكم الرد التلقائي. اتصل

بمسؤول النظام إذا كنت تحتاج الستخدام ھذه الميزة.

دليل تكوين ملف تعريف مستخدم وحدة التحكم في  JAWS يمكن العثور على تعليمات حول تثبيت البرنامج النصي لقارئ شاشة–
.اإلدارة والتثبيت

.F1 قوائم التعليمات الحساسة للسياق: للحصول على تعليمات خاصة بإطار أو جزء معين، اضغط على•

، اتصل بنا عبر الرابط التالي: Cisco من Accessibility Program وللحصول على مزيد من المعلومات حول برنامج
http://www.cisco.com/web/about/responsibility/accessibility/contact.html. 

http://www.cisco.com/web/about/responsibility/accessibility/contact.html
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استخدام لوحة المفاتيح 
 اختصارات لوحة المفاتيح ١-١الجدوليمكن تنفيذ معظم عمليات التحكم في المكالمات إما باستخدام الماوس أو باستخدام لوحة المفاتيح. يعرض 

.Cisco Unified Attendant Console داخل

اختصارات لوحة المفاتيح١-١الجدول

الوصفاسم المفتاح

تحريك باتجاه بداية قائمة. سھم ألعلى

تحريك باتجاه نھاية قائمة. سھم ألسفل

تمرير قائمة لليسار أو تحديد العنصر إلى اليسار. سھم لليسار

تمرير قائمة لليمين أو تحديد العنصر إلى اليمين.سھم لليمين

Tabتحريك من اليسار لليمين ومن أعلى ألسفل عبر أجزاء Console. 

Shift+Tabتحريك من اليمين لليسار ومن أسفل ألعلى عبر أجزاء Console. 

F1.عرض التعليمات

F2 حقل مصباح الحالة (تفاصيل حالة التواجد – شاملة تواجدBLFو ،(WebEx Messengerو ،Cisco 
IM&Pو ،Skype for Business/Lync .بالھاتف

F3 ."ينقل المؤشر إلى حقل البحث األول في جزء "الدالئل

Shift+F3 .مسح أي نتائج بحث تظھر في الدليل النشط

. يمكنك أيًضا مسح نتائج البحث عن طريق النقر فوق  مالحظة:

F4.ينشئ مجموعة الدليل الشخصية

Shift+F4.تحرير مجموعة الدليل الشخصية الموجودة

F5جزء المكالمات قيد التقدم.

F6جزء الطلب السريع

F7جزء المكالمات النشطة.

F8    (كل قوائم االنتظار).جزء المكالمات الواردة في قائمة االنتظار 

F9 جزء قوائم االنتظار.

F10.تبديل التوفر

F12.تفاصيل جھة االتصال

إرسال على الخط المشغول. يتم استخدامه لتكديس مكالمة على خط داخلي مشغول.إدراج

إعادة إجراء مكالمة. إعادة محاولة إجراء مكالمة.حذف

وضع في االنتظار/استرداد. يتم استرداد أي مكالمة يتم إرجاعھا إلى جزء "المكالمات قيد التقدم"، على سبيل صفحة ألسفل
المثال، مكالمة ال يوجد رد عليھا أو مكالمة معلقة، بالطريقة نفسھا.

اتصال/مسح. يعتمد االتصال بالمكالمة أو مسحھا على عملية التشغيل الجارية. إدخال

رد على التالي/تبديل. الرد على المكالمة التالية ذات األولوية القصوى أو التبديل بين األطراف المتصلة  (عالمة الجمع)+
واألطراف الُمستقبلة عند عرض أية مكالمة. إذا تم تعيين قائمة االنتظار على التحويل اإلجباري، فسيتم نقل 

 (عالمة الجمع).+المكالمة إلى جزء "المكالمات النشطة" من دون الضغط على 

إلغاء المراجعة. بعد أن يتم عرض المكالمة، في حالة رفض الطرف الُمستقبل، سيقوم ھذا المفتاح بحذف الطرف  (عالمة الطرح)-
الُمستقبل وإدخال الطرف المتصل في دائرة االتصال.

تعليق مكالمة. اضغط لتعليق مكالمة في الرقم الداخلي الخاص بالتعليق.بداية

مؤتمر. يتم استخدام ھذا المفتاح لبدء إجراء المؤتمر، ثم إضافة أطراف.نھاية
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 .٢-١الجدولمع مفاتيح أخرى. وھذه الوظائف مشروحة في  Ctrl يمكنك إجراء وظائف إضافية باستخدام المفتاح

يوضح باقي ھذا القسم ما يلي: 

تسجيل الدخول•

) SSOتسجيل الدخول باستخدام طريقة تسجيل الدخول األحادي (•

تسجيل الدخول باستخدام حساب محلي (ليس تسجيل الدخول األحادي)•

تحسين نھج األمان•

سجل تسجيل الدخول•

غير متاح•

الواجھة•

 .Cisco Unified Attendant Console Advancedعرض قائمة السياق للقسم المحدد من واجھة مفتاح القائمة
لتحديده.  إدخال لتمييز عنصر واضغط على المفتاح سھم ألسفل أو سھم ألعلى استخدم مفتاح

حذف الرقم أثناء عملية الطلب. شريط المسافة

Alt + >ويحدد عالمة ٩ إلى ٠ عبارة عن رقم صحيح يقع بين األرقام من >الرقم< الدليل. حيث >رقم<عرض >رقم ،
التبويب المناسبة.

Alt+إعادة تعيين الواجھة إلى التخطيط االفتراضي. مسافة للخلف

 (ُيتبع)اختصارات لوحة المفاتيح١-١الجدول

الوصفاسم المفتاح

 Ctrl وظائف مفتاح٢-١الجدول

الوظيفة مجموعة المفاتيح

Ctrl+F2تنفيذ بحث أفقي استناًدا إلى جھة اتصال الدليل المحدد. يعمل ھذا الخيار فقط إذا تم تمكينه باستخدام 
.  بحث بعامل التصفية> التفضيالت >خيارات 

Ctrl+F4.حذف مجموعة دليل شخصية

Ctrl+F5.عرض مكالماتي المرسلة على الخط المشغول

Ctrl+E .إجبار وضع قوائم االنتظار في وضع الطوارئ

Ctrl+I.عرض مربع حوار تسجيل الدخول

Ctrl+M.إرسال بريد إلكتروني

Ctrl+Oتسجيل الخروج من Attendant Console: 

Ctrl+Qكتم الصوت كتم صوت مكالمة عند اتخاذ إجراءات معينة، كما ورد وصفه في.

Ctrl+R .استرجاع مكالمة

Ctrl+T  .إضافة جھة اتصال

Ctrl+Tab.االنتقال من عالمة تبويب دليل إلى العالمة التالية من اليسار إلى اليمين

Ctrl+Shift+Tab.االنتقال من عالمة تبويب دليل إلى العالمة التالية من اليمين إلى اليسار
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تسجيل الدخول
وإذا كانت ھذه ستكون المرة األولى لتسجيل الدخول إلى وحدة التحكم، فأنت بحاجة إلى تغيير . تسجيل دخول بعد تشغيل التطبيق، سيظھر إطار

طرقة مصادقة المستخدم لتسجيل الدخول بنجاح. 

) والحسابات المحلية. SSOعلى طريقتي مصادقة، وھما تسجيل الدخول األحادي ( Cisco Unified Attendant Console يشتمل
سيتم تحديد الطريقة التي تستخدمھا لتسجيل الدخول بواسطة مسؤول النظام.

تسجيل الدخول باستخدام  إذا قام مسؤول النظام بتزويدك باسم فريد لتسجيل الدخول وعبارة مرور (يشار إليھما فيما بعد بالحساب المحلي
 .حساب محلي (وليس من خالل تسجيل الدخول األحادي)

إذا وّجھك مسؤول النظام بتسجيل الدخول إلى التطبيق باستخدام تسجيل الدخول األحادي (نفس بيانات االعتماد التي تحددھا عادة لتسجيل 
تسجيل الدخول باستخدام تسجيل الدخول  الدخول إلى الكمبيوتر الشخصي)، فقد تحتاج إلى تغيير طريقة مصادقة المستخدم قبل المتابعة إلى

.)SSOاألحادي (

قم بما يلي: مصادقة المستخدم أو تغييرھا لعرض طريقة

.Cisco Unified Attendant Console Advanced قم بتشغيل١الخطوة

. التفضيالت>خيارات  حدد٢الخطوة

أو ألِغ تحديدھا. استخدام تسجيل الدخول األحادي حدد خانة اختيار٣الخطوة

.موافق انقر فوق٤الخطوة

) SSOتسجيل الدخول باستخدام طريقة تسجيل الدخول األحادي (

إذا تم التكوين الستخدام تسجيل الدخول األحادي لتسجيل الدخول: 

 . تسجيل الدخول>ملف  أو اختر Ctrl+I اضغط على١الخطوة

 .تسجيل الدخول يظھر مربع الحوار

).test.user@company.com (على سبيل المثال، user_name@domain_name ، منسًقا كما يلي:اسم تسجيل الدخول اكتب٢الخطوة

يمكن تغيير ھذا اإلعداد  إذا كنت تريد أن يتم ملء اسم تسجيل الدخول تلقائًيا في المرة التالية لتسجيل الدخول. تذكر اسم تسجيل دخولي حدد٣الخطوة
 بمجرد تسجيل الدخول.  األمان> التفضيالت >خيارات  من شاشة تسجيل الدخول أو من قائمة

 المراد استخدامه. الداخلي اكتب الرقم٤الخطوة

إذا كنت تريد أن يتم ملء الرقم الداخلي تلقائًيا في المرة التالية لتسجيل الدخول. يمكن تغيير ھذا اإلعداد  استخدام تفاصيل الجھاز الحالي حدد٥الخطوة
بمجرد تسجيل الدخول. إذا كانت ھناك حاجة إلى رقم داخلي جديد،   األمان> التفضيالت >خيارات  في شاشة تسجيل الدخول أو من قائمة

وإدخال الرقم الداخلي الجديد استخدام تفاصيل تسجيل الدخول الحالية فأنت بحاجة لمسح

. تسجيل الدخول انقر فوق٦الخطوة

(معرف فريد  MAC إذا تم تعيين الرقم الداخلي إلى العديد من األجھزة، فبعد النقر فوق تسجيل الدخول، تتم مطالبتك بتحديد عنوان•مالحظة
للجھاز) الخاص بالجھاز الذي تريد تسجيل الدخول من خالله. إذا كان ھناك أي شك بخصوص الجھاز المراد استخدامه، فيرجى االتصال 

بمسؤول النظام.

الحالية لتنفيذ  Windows ھو التطبيق األول في جلسة تسجيل الدخول إلى Cisco Unified Attendant Console إذا كان عميل•
تسجيل دخول أحادي من خالل اسم تسجيل الدخول المتوفر، فسيتم عرض شاشة تسجيل الدخول األحادي (مما يتطلب بيانات اعتمادك). 

وإال سيتم تسجيل دخول التطبيق تلقائًيا. 

؛ تبدأ عملية تسجيل تسجيل الدخول لتتذكر اسم تسجيل دخولك، فأنت بحاجة إلى النقر فوق  األمان> التفضيالت >خيارات  إذا استخدمت•
 تسجيل الدخول.>ملف  الدخول في المقابل تلقائًيا عندما تحدد
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تسجيل الدخول باستخدام حساب محلي (ليس تسجيل الدخول األحادي)

إذا لم يتم التكوين الستخدام تسجيل الدخول األحادي لتسجيل الدخول، فلتسجيل الدخول إلى وحدة التحكم: 

 . تسجيل الدخول>ملف  أو اختر Ctrl+I اضغط على١الخطوة

 .تسجيل الدخول يظھر مربع الحوار

 .عبارة المرورو اسم تسجيل الدخول اكتب٢الخطوة

إذا كنت تريد أن يتم ملء اسم تسجيل الدخول تلقائًيا في المرة التالية لتسجيل الدخول. يمكن تغيير ھذا اإلعداد  تذكر اسم تسجيل دخولي حدد٣الخطوة
بمجرد تسجيل الدخول.  األمان> التفضيالت >خيارات  من شاشة تسجيل الدخول أو من قائمة

المراد استخدامه.  الداخلي اكتب الرقم٤الخطوة

إذا كنت تريد أن يتم ملء اسم تسجيل الدخول تلقائًيا في المرة التالية لتسجيل الدخول. يمكن تغيير ھذا  استخدام تفاصيل الجھاز الحالي حدد٥الخطوة
بمجرد تسجيل الدخول.   األمان> التفضيالت >خيارات  اإلعداد من شاشة تسجيل الدخول أو من قائمة

 وإدخال الرقم الداخلي الجديد. استخدام تفاصيل الجھاز الحالي إذا كانت ھناك حاجة لرقم داخلي جديد، فقد تحتاج إلى مسح

.تسجيل الدخول انقر فوق٦الخطوة

 (معرف فريد MAC إذا تم تعيين الرقم الداخلي إلى العديد من األجھزة، فبعد النقر فوق تسجيل الدخول، تتم مطالبتك بتحديد عنوان•مالحظة
للجھاز) الخاص بالجھاز الذي تريد تسجيل الدخول من خالله. إذا كان ھناك أي شك بخصوص الجھاز المراد استخدامه، فيرجى االتصال 

بمسؤول النظام.

تحسين نھج األمان

لتوفير أمان النظام، يمكن لمسؤول النظام تكوين دورات حياة عبارات مرور ومؤقت تسجيل خروج تلقائي للمستخدم الخامل.

المستخدم الخامل - تسجيل الخروج التلقائي

 Cisco Unified إذا تم تسجيل دخولك مع عدم استخدام وحدة التحكم لوقت أطول من المد المحددة بواسطة مسؤول النظام، فسيقوم خادم
Attendant Console Advanced  .بتسجيل خروجك من وحدة التحكم

أمان عبارة المرور

طلبات تغيير عبارة المرور

قد يفرض مسؤول النظام عليك تغيير عبارة المرور الخاصة بك في فواصل زمنية دورية أو عندما يطلب ذلك. وستظھر المطالبة بتغيير عبارة 
المرور عند تسجيل الدخول.
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لتغيير عبارة مرورك، قم بما يلي: 

 استخدم أًيا من الخيارات التالية لفتح إطار تغيير عبارة المرور:١الخطوة

اختر تغيير عبارة المرور عند المطالبة بذلك خالل تسجيل الدخول.–

.Ctrl+P اضغط على–

. استمر من إطار طلب التغيير. تغيير عبارة المرورثم حدد  ،ملف انقر فوق–

 .عبارة المرور القديمة اكتب٢الخطوة

 .عبارة المرور الجديدة اكتب٣الخطوة

.عبارة المرور الجديدة في حقل تأكيد عبارة المرور أعد كتابة٤الخطوة

ھناك مقياس لطول كلمة المرور في اإلطار. يتم تحديد متطلبات عبارات المرور بواسطة مسؤول النظام. يمكن تحديد المتطلبات حسب الطول مالحظة
ونوع الحرف وحالة الحرف والوجود في القاموس واالستخدام السابق. 

.تغيير عبارة المرور انقر فوق٥الخطوة

إذا كان حسابك مؤّمًنا فسوف تحتاج إلى االتصال بمسؤول النظام للحصول على مساعدة.

تشمل اإلجراءات التي قد تؤدي إلى تأمين حسابك ما يلي: 

 تجاھل طلبات تغيير عبارة المرور•

قد يلزم عليك تغيير عبارة المرور في فواصل زمنية محددة. وقبل انتھاء مدة صالحية عبارة المرور، سوف يصلك إعالم بخصوص 
التغيير المطلوب والوقت المتبقي للتغيير. 

وفي حالة عدم تغيير عبارة المرور بعد اإلشعار األول، سوف يرسل لك النظام مطالبة خالل كل عملية تسجيل دخول الحقة. وفي حالة 
عدم تغيير كلمة المرور خالل الفترة الزمنية المحددة، سيتم تأمين الحساب.

 تجاوز العدد المكّون لعدد محاوالت تسجيل الدخول الفاشلة•

ستؤدي محاوالت تسجيل الدخول غير الناجحة عدة مرات خالل فترة زمنية محددة إلى تأمين حسابك. 

 عدم استخدام حسابك ألكثر من عدد معين من األيام•

إذا كان حسابك غير نشط ألطول من عديد محدد مسبًقا من األيام، فسيتم تأمينه. 

سجل تسجيل الدخول 

بعد تسجيل الدخول بنجاح إلى وحدة التحكم، يمكنك الحصول على تفاصيل تسجيل الدخول التالية من آخر عملية تسجيل دخول ناجحة 
وغير ناجحة: 

 التاريخ والوقت–

 الرقم الداخلي–

للجھاز IP عنوان–

المحاوالت الفاشلة منذ آخر عملية تسجيل دخول–

. سجل تسجيل الدخول>ملف  لعرض سجل تسجيل الدخول، انقر فوق

.موافق لغلق سجل تسجيل الدخول، انقر فوق
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غير متاح 
، ولكن سيتعّذر عليك الرد Console . سيستمر ظھور المكالمات في تطبيقغير متاحيمكنك أخذ استراحة عن طريق التحويل إلى الحالة 

عليھا إال عند سماع رنينھا على جھازك. إذا انتقلت إلى الحالة غير متاح، فإن أية مكالمة قمت بتحويلھا إلى رقم داخلي وانتھت مھلتھا سوف 
 (لمزيد من المعلومات، تحويل إجباريفي جزء المكالمات قيد التقدم. إذا تم تعيين قائمة انتظار إلى  Attendant Console تظھر في تطبيق

) فلن يتم تحويل المكالمات الموجودة عليھا إلى سماعة المشغل بشكل مباشر، ولكنھا ستنتظر في النظام ١٠-١، صفحةالتحويل اإلجباريراجع 
ريثما يتم توجيھھا أو تتجاوز السعة. إذا تم التكوين بواسطة مسؤول النظام، فسيقوم النظام بتوجيه المكالمات إلى وجھة بديلة في حالة عدم 

توفر أي مستخدم. 

 .نعم ، انقر فوقغير متاح ، ثم في مربع رسالة التأكيدF10 لالنتقال إلى حالة غير متاح، اضغط على

 .F10 لتصبح متاًحا من جديد، اضغط على

بحيث تتنقل إلى حالة غير متاح تلقائًيا عند خمول الكمبيوتر  Cisco Unified Attendant Console Advanced يمكنك أيًضا تھيئة
 .٢-٢، صفحةغير متاح تلقائًيا لفترة زمنية محددة. للحصول على تفاصيل حول كيفية إجراء ذلك، راجع

في حالة تكوين مسؤول النظام لتسجيل الخروج تلقائًيا بسبب وقت الخمول، سيكون له األولوية على مدة "غير متاح تلقائًيا" إذا كانت مدة تسجيل مالحظة
الخروج التلقائي أقصر من مدة غير متاح تلقائًيا.
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الواجھة
من عدة أجزاء.  Cisco Unified Attendant Console Advanced تتكّون واجھة عميل

مفتاح الشكل: 

 شريط القوائم.١

 جزء قوائم االنتظار.٢

 جزء المكالمات الواردة في قائمة االنتظار    .٣

 جزء الدالئل.٤

 شريط أدوات التحكم في المكالمات.٥

 جزء المكالمات قيد التقدم.٦

 جزء المكالمات النشطة.٧

 جزء المكالمات المعلقة.٨

 جزء الطلب السريع.٩

شريط الحالة.١٠
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شريط القوائم

 شريط القوائم. ٣-١الجدوليوضح 

خيارات القائمة ٣-١الجدول

الوصفاسم عنصر التحكم

ملف

 .Cisco Unified Attendant Console Advanced تسجيل الدخول إلىتسجيل الدخول

.Cisco Unified Attendant Console Advanced تسجيل الخروج منتسجيل الخروج

تغيير عبارة مرورك. تغيير عبارة المرور 

قم بعرض تفاصيل محاوالت تسجيل الدخول الناجحة وغير الناجحة األخيرة باستخدام اسم تسجيل سجل تسجيل الدخول 
الدخول الحالي. 

إغالق التطبيق.الخروج

عرض

إظھار/إخفاء األدوات التحكم في المكالمات.  أشرطة األدوات 

بالنسبة إلى إحصائيات قوائم . عرض قوائم االنتظار الفردية أو عرض كافة قوائم االنتظار اخترقوائم االنتظار 
. عرض إحصائيات قوائم االنتظار االنتظار، اختر

إظھار/إخفاء جزء الطلب السريع.طلب سريع

إظھار/إخفاء جزء "المكالمات المعلقة ".تعليق مكالمة 

إظھار/إخفاء إطار التحية.عرض التحية

عرض مكالماتي المرسلة 
على الخط المشغول

).Ctrl+F5إظھار/إخفاء عرض المكالمات المرسلة. مفتاح االختصار لھذه الوظيفة ھو (

خيارات

.Cisco Unified Attendant Console Advanced فتح إطار التفضيالت لتخصيصالتفضيالت

تعيين كل قوائم االنتظار على وضع الطوارئ. ستتم إعادة توجيه كافة المكالمات إلى وجھة تمت تھيئتھا طوارئ 
ا (يتم التعيين بواسطة مسؤول النظام). مسبقً

.AND تنشيط بحث بمعاملبحث بعامل تصفية

تغيير حجم الخط المعروض في الواجھة. حجم الخط 

تخطيط

إعادة تعيين التخطيط 
الحالي 

إعادة تعيين الواجھة إلى التخطيط االفتراضي. 

تعليمات

عرض التعليمات.المحتويات

استخدام الكلمات األساسية للبحث في ملف التعليمات.بحث بالكلمة األساسية

، واستخدامه للتحقق من التطبيق واستكشاف ZIP اجمع سجالت نشاطك في ملف أرشيف بتنسيقتجميع السجالت
مشكالته وإصالحھا.

 حول
Attendant Console

وحقوق النشر الخاصة به. Cisco Unified Attendant Console Advanced عرض إصدار
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جزء قوائم االنتظار 

) لكل ٤-١الجدوللعرضه) قوائم االنتظار المقترنة باسم تسجيل الدخول. يتم عرض رمز (راجع  F9 يعرض جزء قوائم االنتظار (اضغط
قائمة انتظار. 

عرض قوائم  ، أوعرض جميع قوائم االنتظار . تشمل الخيارات قوائم االنتظار>عرض  تتم إدارة طرق عرض قوائم االنتظار في قائمة
، أو عدم التحديد، الذي يؤدي إلى إخفاء قوائم االنتظار. لعرض إحصائيات قوائم االنتظار (عدد المكالمات المرفوضة وعدد االنتظار الفردية

. إحصائيات قوائم االنتظار عرض >   قوائم االنتظار >عرض  المستخدمين الذين قاموا بتسجيل الدخول وعدد المستخدمين المتاحين)، اختر
ُيعاد تعيين إحصائيات قوائم االنتظار عند منتصف الليل. 

عند عرض مكالمة واردة في قائمة االنتظار، سيظھر عدد المكالمات التي تنتظر الرد عليھا.

يتم تكوين قوائم االنتظار بواسطة مسؤول النظام لتكون واحدة من أي مما يلي:

التحويل اإلجباري•

يتم توزيع مكالمات قوائم االنتظار تلقائًيا للمستخدمين الذين قاموا بتسجيل الدخول والمتاحين بترتيب دوري. وال يحتاج المستخدمون 
لطلب المكالمة باستخدام اختصار الماوس أو لوحة المفاتيح.

تحويل اإلرسال•

تظل مكالمات قوائم االنتظار في قائمة االنتظار ويتم عرضھا للمستخدمين الذين قاموا بتسجيل الدخول. يجب على المستخدمين استخدام 
للحصول على مزيد  الرد على المكالمات اختصار لوحة مفاتيح "رد على التالي" أو الماوس الستعادة مكالمة من قائمة االنتظار. راجع

من التفاصيل.

  الرموز التي يتم عرضھا في جزء "قوائم االنتظار".٤-١الجدوليصف 

 انقر بزر الماوس األيمن فوق جزء "قوائم االنتظار" إلجراء واحد مما يلي:

إعادة توجيه كل قوائم  ). راجعطوارئ إلى عرض مربع الحوار Ctrl+E تحديد قوائم انتظار الطوارئ (يؤدي أيًضا الضغط على•
للحصول على مزيد من التفاصيل. االنتظار لوجھة وضع الطوارئ

. ھذا مفتاح تبديل: يؤدي النقر  عرض إحصائيات قوائم االنتظار)> قوائم االنتظار >عرض (أو اختر  عرض إحصائيات قوائم االنتظار•
بالتناوب إلى تشغيله وإيقاف تشغيله. 

 رموز جزء قوائم االنتظار٤-١الجدول

أنواع قائمة االنتظاررموز

 للحصول على ١٠-١، صفحةالتحويل اإلجباريقائمة انتظار التحويل اإلجباري. راجع 
تفاصيل.

 للحصول على تفاصيل.١٠-١، صفحةتحويل اإلرسالقائمة انتظار تحويل اإلرسال. راجع 

قائمة االنتظار في الخدمة الليلية.

كافة قوائم االنتظار (العدد اإلجمالي للمكالمات باالنتظار الموجودة في كافة قوائم االنتظار 
المتاحة). 

قائمة االنتظار في وضع الطوارئ.

كل قوائم االنتظار في وضع الطوارئ.
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 جزء المكالمات الواردة في قائمة االنتظار    

لعرضھا) المكالمات قيد االنتظار في قوائم االنتظار باإلضافة إلى المعلومات  F8 يعرض جزء "المكالمات الواردة في قائمة االنتظار" (اضغط
 التالية:

) مع رقم ھاتف دليل CLIاسم المتصل – يظھر فقط للمكالمات التي يتطابق فيھا تعريف خط المتصل (•

 ) المتصلCLIرقم (•

الوقت المنقضي الذي استغرقته المكالمة في قائمة االنتظار •

 اسم قائمة االنتظار (اختياري)•

مكالمات في قائمة  شريط األلوان (إذا تمت تھيئة ألوان المكالمات الموجودة في قائمة االنتظار لقائمة االنتظار، كما ورد وصفه في•
 )االنتظار

جزء الدالئل 

:Cisco Unified Attendant Console Advanced ھناك نوعان من الدالئل في

: يتم عرضه بشكل افتراضي. وھو يحتوي على جميع جھات اتصال الشركة (إذا تم تكوينه بواسطة مسؤول النظام) وأية الدليل الكامل•
جھات اتصال تم إنشاؤھا يدوًيا.

: الدالئل التي تم إنشاؤھا وإدارتھا بواسطة المستخدمين. يمكن جعل تلك الدالئل خاصة أو مشتركة مع مجموعات الدليل الشخصية•
 مجموعة من مجموعات الدليل الشخصية. لمعرفة كيفية إنشاء ١٠٠مستخدمين محددين. يمكنك لكل مستخدم إنشاء عدد يصل إلى 

.مجموعات الدليل الشخصيةمجموعات الدليل الشخصية وإدارتھا وملئھا ومشاركتھا وحذفھا، راجع 

 ).الدليل (لمزيد من المعلومات، راجع  التفضيالت>خيارات  تھيئة جزء "الدالئل" باستخدام

طريقة عرض الدالئل االفتراضية

يتم عرض األعمدة التالية في جزء "الدالئل" بشكل افتراضي:

 .٥-١الجدولراجع .  حالة التواجد•

. ٥-١الجدولراجع .  حالة الرقم الداخلي الرئيسي•

 .٥-١الجدولراجع .  مالحظات•

 .٥-١الجدول. راجع مساعد أو جھات اتصال بديلة أو أرقام جھة اتصال إضافية •

 الرقم•

 االسم األخير•

 االسم األول•

 القسم•

 المسمى الوظيفي•

يمكنك تغيير حجم الدالئل من خالل سحب حدود الرأس الخاصة بھا. 

  أعمدة جزء "الدالئل" التي تتضّمن رموًزا في رؤوسھا.٥-١الجدوليصف 
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الرموز في الدالئل ٥-١الجدول

رأس 
الوصفالعمود

.٢-٥الجدول حالة تواجد جھة االتصال. للحصول على تفاصيل الرموز في ھذا العمود، راجع 

.١-٥الجدول حالة الرقم الداخلي الرئيسي لجھة االتصال. للحصول على تفاصيل الرموز في ھذا العمود، راجع 

إذا كان الرقم المقدم في الدليل ليس رقما داخلًيا، فيتم تقديم نوع رقم جھة االتصال في ھذا العمود باستخدام الرموز 
التالية:

(الجھاز المحمول) •

(عمل) •

(منزل) •

 (فاكس) •

(جھاز النداء) •

جھة االتصال لديھا بعض المالحظات المرفقة. إذا قمت بتمرير الماوس فوق مالحظة خاصة بجھة اتصال، سيتم عرض  
محتوى المالحظة في تلميح خاص باألداة.

 مساعد أو جھات اتصال بديلة أو أرقام جھة اتصال إضافية.

= جھة االتصال لديھا مساعد تمت إضافته إلى األرقام البديلة. يأخذ ھذا الرمز األسبقية على جھات االتصال  •

حالة ھاتف   اإلضافية. للحصول على مزيد من المعلومات، راجعورموز أرقام جھة االتصال   البديلة
.جھة االتصال التفصيلية، وحالة التواجد، وجھات االتصال البديلة

= جھة االتصال لديھا جھة اتصال بديلة واحدة أو أكثر (ولكن ال يوجد مساعد) تمت إضافتھا إلى األرقام  •
 اإلضافية. البديلة. يأخذ ھذا الرمز األسبقية على رمز أرقام جھة االتصال 

اإلضافية التالية: = جھة االتصال لديھا رقمان أو أكثر من أرقام جھة االتصال  •

 جھاز محمول–

 ١عمل –

 ٢عمل –

 منزل–

 جھاز النداء–

 فاكس–

ال يظھر ھذا الرمز إذا كانت جھة االتصال مساعد أو أي جھات اتصال بديلة. 
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   اختصارات لوحة المفاتيح التي يمكنك استخدامھا ضمن جزء "الدالئل".٦-١الجدوليصف 

اختصارات لوحة المفاتيح المستخدمة في الدالئل ٦-١الجدول

الوظيفةالمفتاح

تحريك باتجاه أعلى القائمة. سھم ألعلى

تحريك باتجاه أسفل القائمة. سھم ألسفل

تمرير القائمة لليسار أو تحديد العنصر إلى اليسار. سھم لليسار

تمرير القائمة لليمين أو تحديد العنصر إلى اليمين.سھم لليمين

وضع المكالمة المحددة في االنتظار/استرداد المكالمة المحددة. صفحة ألسفل

االتصال برقم محدد/إنھاء مكالمة نشطة/استرداد مكالمة محددة تم وضعھا في االنتظار.إدخال

Tabتحريك من اليسار لليمين ومن أعلى ألسفل عبر أجزاء Console. 

Shift+Tabتحريك من اليمين لليسار ومن أسفل ألعلى عبر أجزاء Console. 

F2.عرض حالة التواجد وتفاصيل جھة االتصال البديلة 

F4.ينشئ مجموعة الدليل الشخصية 

F12 .فتح تفاصيل جھة االتصال

Shift+F3  .مسح أي نتائج بحث تظھر في الدليل النشط

 . يمكنك أيًضا مسح نتائج البحث عن طريق النقر فوق مالحظة:

Shift+F4.تحرير مجموعة الدليل الشخصية الموجودة

Ctrl+F2  تتم تصفية قائمة جھات االتصال تلقائًيا بحيث تعرض فقط جھات االتصال بحث أفقيتنفيذ عملية - 
البحث  التي تتطابق مع تلك المحددة في حقل معين. للحصول على مزيد من المعلومات، راجع

.األفقي

Ctrl+F4.حذف مجموعة دليل شخصية

Ctrl+Tab 
Ctrl+Shift+Tabو

تحديد إما عالمة التبويب للدليل التالي أو الدليل السابق وعرض تفاصيل جھة االتصال.

Alt + >حيث يشير >رقم ،
 إلى رقم صحيح يقع بين > رقم <

٩ إلى ٠األرقام من 

 عالمات تبويب دليل فقط. على ١٠عرض دليل معين. ويمكنك استخدام ھذه الطريقة لعرض أول 
، فسيتم عرض عالمة تبويب Alt+2 سبيل المثال، إذا كانت لديك خمسة دالئل وقمت بالضغط على

الدليل الثاني. 
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شريط أدوات التحكم في المكالمات 

يحتوي شريط أدوات التحكم في المكالمات على عناصر تحكم في المكالمات. تتوقف عناصر التحكم النشطة والقابلة لالستخدام على عملية 
التحكم في المكالمات الجاري تنفيذھا حالًيا؛ على سبيل المثال: 

 مسرودة أدناه.عناصر تحكم 

يمكنك النقر بزر الماوس األيمن فوق مكالمة في جزء "المكالمات النشطة"، ثم تحديد أحد خيارات القائمة لتنفيذ عمليات التحكم ھذه، أو يمكنك 
).استخدام لوحة المفاتيحاستخدام اختصارات لوحة المفاتيح (راجع 

الوصفالرمزاسم عنصر التحكم

قم بالرد على مكالمة في حالة الرنين في جزء المكالمات النشطة (وليس على مكالمة في قائمة رد على المكالمة
انتظار).

لكتم صوت المكالمة. سيؤدي ذلك إلى وضع المكالمة قيد االنتظار محلًيا (على سماعة الھاتف) كتم صوت المكالمة
وسوف يسمع المتصل الموسيقى الخاصة بك أثناء االنتظار.

مسح مكالمة نشطة. مسح مكالمة

إكمال التحويل بعد المراجعة المعلقة. تحويل المكالمة

استرداد مكالمة تم وضعھا في االنتظار.استرداد مكالمة

التبديل بين المكالمات النشطة والمكالمات التي تم وضعھا في االنتظار.تبديل المكالمة

ا على مكالمة. إعادة إجراء  إعادة تنفيذ إجراء تم سابقً

وضع في االنتظار مع 
مالحظات

إرفاق مالحظات بالمكالمة الحالية قبل وضع المكالمة في االنتظار. تخص المالحظات 
استخدامك أنت، ال تقم بإرسالھا مع المكالمة. 

وضع مكالمة معينة في االنتظار.الوضع في االنتظار

عرض تفاصيل جھة االتصال للمتصل. خصائص جھة االتصال

تحويل بعد المراجعة وبدء مؤتمر مع مستخدم آخر.بدء المؤتمر

الجمع بين األطراف مًعا في مؤتمر.مؤتمر

إرسال على الخط 
المشغول 

تحويل مكالمة إلى خط داخلي مشغول.

تعليق المكالمة.تعليق مكالمة
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جزء المكالمات قيد التقدم

 لعرضھا) ما يلي: F5يعرض جزء "المكالمات قيد التقدم" (اضغط على 

المكالمات التي تم وضعھا في وضع االنتظار، والتي ستعود عند انتھاء المھلة •

المكالمات التي عادت عند انتھاء المھلة لعدم الرد عليھا، وھي إما: •

معلقة –

محولة إلى رقم داخلي –

تم إعداد توقيتات العودة بواسطة مسؤول النظام.

يمكنك استعادة مكالمة أو إعادة إجرائھا من جزء "المكالمات قيد التقدم" بالطرق التالية:

. شريط أدوات التحكم في المكالماتحدد جھة اتصال في الدليل، ثم انقر فوق إحدى األدوات التي ورد وصفھا في •

انقر بزر الماوس األيمن فوق مكالمة، وحدد أحد خيارات القائمة. •

 .استخدام لوحة المفاتيحاستخدم اختصارات لوحة المفاتيح التي ورد وصفھا في •

 يحتوي جزء "المكالمات قيد التقدم" على المعلومات التالية.

مستقِبل المكالمة المطلوب. - مكالمة إلى•

- وقت االنتظار التقريبي للمتصل. وقت االنتظار•

- الرقم الذي تم تحويل المكالمة منه. مكالمة من•

- ما إذا كانت المكالمة موضوعة قيد االنتظار أو معلقة النشغال الرقم الداخلي أو إذا عادت المكالمة عند انتھاء المھلة وتظھر  الحالة•
 على شكل "مھلة الوضع في االنتظار" أو "مھلة التعليق" أو "ال يوجد رد".

- لقد قمت (أو قام مستخدم آخر) بإرفاق مالحظات بالمكالمة. مّرر الماوس فوق المكالمة لعرضھا.  •

شريط ملّون يطابق تعيين قائمة االنتظار (إذا تمت تھيئة ألوان المكالمات الموجودة في قائمة االنتظار لقائمة االنتظار، كما ورد وصفه •
 )مكالمات في قائمة االنتظارفي 
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جزء المكالمات النشطة

لعرضه) المكالمات التي تتم معالجتھا حالًيا. تشتمل معلومات المكالمة المعروضة على ما   F7 يعرض جزء المكالمات النشطة (اضغط على
يلي: 

 اسم قائمة االنتظار•

 الحالة الحالية للمكالمة: مكالمة في االنتظار أو يتم االتصال أو يتم التحدث أو مشغولة•

 شريط ملّون يطابق تعيين قائمة االنتظار (إذا تم تكوين ألوان المكالمات الموجودة في قائمة االنتظار لقائمة االنتظار، كما ورد وصفه في•
 )مكالمات في قائمة االنتظار

 المفاتيح التي يمكنك استخدامھا في جزء "المكالمات النشطة"،٧-١الجدوليصف 

يمكنك أيًضا الوصول إلى ھذه الخيارات عن طريق النقر بزر الماوس األيمن فوق مكالمة في جزء المكالمات النشطة واستخدام القائمة.

المفاتيح في جزء "المكالمات النشطة" ٧-١الجدول

الوظيفةالمفتاح

التحريك ألعلى في قائمة المكالمات. سھم ألعلى

التحريك ألسفل في قائمة المكالمات. سھم ألسفل

الرد على مكالمة واردة/مسح مكالمة متصلة/إكمال تحويل بعد المراجعة. إدخال

وضع المكالمة في االنتظار/استرداد المكالمة في وضع االنتظار.صفحة ألسفل

إرسال المكالمات.إدراج 

Ctrl+F5عرض مكالماتي المرسلة على الخط المشغول

عالمة الجمع 
)+(

الرد على المكالمة ذات األولوية األعلى التالية. ال يوصى بھذا في حالة تكوين قائمة االنتظار كتحويل إجباري. 
سيتم توصيل المتصل على الفور.

عالمة الطرح 
)- (

إلغاء تحويل بعد المراجعة.

بدء المؤتمر وإضافة كل األطراف إليه.نھاية

إعادة إجراء مكالمة.حذف

F2 .عرض حالة التواجد وتفاصيل جھة االتصال البديلة

Ctrl+F2 .عرض البحث األفقي (جدول عرضي) ضمن الدالئل. يتطلب ذلك تمكين التفضيالت

F12.تفاصيل جھة االتصال/إضافة جھة اتصال

تعليق المكالمة التي تم الرد عليھا على جھاز.منزل

Ctrl+M .إرسال بريد إلكتروني إلى مستخدم رقم داخلي ال يرد على مكالمة

Ctrl+Qكتم الصوت كتم الصوت مكالمة عند اتخاذ إجراءات معينة، كما ورد وصفه في. 
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جزء المكالمات المعلقة 

يعرض جزء المكالمات المعلقة قائمة بأجھزة تعليق المكالمات (أجھزة ظاھرية حيث يمكن وضع المكالمات في االنتظار بشكل مؤقت والتقاطھا 
من أي رقم داخلي آخر من مركز االتصال) وأرقامھا الداخلية. عندما يتم تعليق المكالمة، تتضّمن أيًضا شاشة الجھاز:

  االسم والرقم الداخلي لجھة االتصال التي تكون المكالمة لھا–مكالمة إلى •

 االسم (في حال توفره) والرقم الذي يجري المكالمة –مكالمة من •

  اسم المستخدم الذي علّق المكالمة، إن أمكن ذلك–تم التعليق بواسطة •

  معلومات حول قائمة االنتظار التي تم تلقي المكالمة عليھا–عالمة التوجيه •

. ويمكنك عرض كل األجھزة بشكل افتراضي.  تعليق مكالمة>عرض  يمكنك إخفاء جزء "المكالمات المعلقة" أو عرضه عن طريق اختيار
 يوفر القسم أدناه وصًفا لعناصر التحكم في جزء "المكالمات المعلقة":

وتظھر أيًضا المعلومات التالية: 

 الرقم الذي قمت بتعليق آخر مكالمة عليه –تم تعليق آخر مكالمة في •

 عند استرداد مكالمة من رقم داخلي مشغول وقمت بتعليق تلك المكالمة، يعرض ھذا الحقل اسم جھة االتصال التي تمت إعادة –تعليق لـ •
المكالمة منھا.  

إلى أن الجھاز خارج الخدمة وال يمكن استخدامه لتعليق المكالمات.  خارج الخدمة  يشير جھاز تعليق المكالمة باإلضافة إلى الرمز
 .استعادة المكالمات المعلقة وتعليق المكالمات للحصول على مزيد من المعلومات، راجع

جزء الطلب السريع

لعرضه) على قائمة بأسماء جھات االتصال التي يتم االتصال بھا بشكل متكرر، مما يتيح لك   F6 يحتوي جزء الطلب السريع (اضغط على
إمكانية االتصال بھا بسرعة. لكل جھة اتصال في جزء الطلب السريع، يتم عرض المعلومات التالية:

 الكامل االسم•

 الشركة•

 الھاتف رقم•

 يمكنك إجراء عمليات تحكم في المكالمات على جھات االتصال بالطرق التالية:

 .شريط أدوات التحكم في المكالماتتحديد جھة اتصال ثم النقر فوق أي أداة في •

 .استخدام لوحة المفاتيحاستخدام اختصارات لوحة المفاتيح التي ورد وصفھا في •

الوظيفةعنصر التحكم

إظھار كل أجھزة تعليق المكالمات.

إظھار كل أجھزة تعليق المكالمات المتاحة لك.

يتم عرض األجھزة غير المستخدمة موضحة بھذا الرمز.

إظھار أجھزة تعليق المكالمات التي قمت بتعليق المكالمات بواسطتھا فقط.

يتم عرض األجھزة التي قمت بتعليق المكالمات بواسطتھا موضحة بھذا الرمز.

إظھار أجھزة تعليق المكالمات التي قام المستخدمون اآلخرون بتعليق مكالماتھم بواسطتھا فقط. 

يتم عرض األجھزة التي قام آخرون بتعليق المكالمات بواسطتھا موضحة بھذا الرمز.
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شريط الحالة 

، كما أنه مقسم إلى أجزاء؛ Cisco Unified Attendant Console إن شريط الحالة عبارة عن جزء معلومات موجود في أسفل إطار
 بحيث يعرض كل جزء معلومات عن الحالة الحالية لجانب من جوانب التطبيق. من اليسار لليمين، توضح األجزاء:

>مسّجل في> الرقم الداخلي <اسم تسجيل الدخول<•

مستعد. حالة التطبيق. على سبيل المثال،•

االتصال بقاعدة البيانات•

الخاص بالناشر، فسيحدث أحد األمور التالية: Cisco Unified Attendant Console إذا فقدت االتصال بخادم

 سيتم تسجيل خروجك من وحدة التحكم.

لغلق المطالبة.  موافق . انقر فوقيتعذر تسجيل دخولك ألنه ال يمكن تحديد موقع الخادميتم عرض رسالة الخطأ التالية: •

 Cisco Unified Attendant لن تستطيع تسجيل الدخول إلى وحدة التحكم حتى يقوم مسؤول النظام باستعادة الخدمة لخادم•
Console .

الخاص بالناشر. Cisco Unified Attendant Console سيكون بوسعك االتصال بخادم

. وسيظل الرمز في مكانه حتى تعيد االتصال بالخادم اسم تسجيل الدخول واالتصال بقاعدة البيانات سيظھر رمز عالمة تعجب على يسار•
. أنت متصل بخادم "اسم خادم المشترك" وھو خادم المشترك الخاص بكالرئيسي. إذا قمت بالتمرير فوق الرمز، فستظھر رسالة: 

لغلق التنبيه.  X انقر فوق

وأثناء االتصال بخادم المشترك، لن تستطيع تخزين تغييرات التفضيالت، أو إنشاء مجموعات الدليل الشخصي أو أرقام الطلب السريع •
أو تعديلھا، أو إنشاء جھات االتصال أو تعديلھا. 

خادم الناشر الخاص بك "اسم خادم الخاص بالناشر، ستتلقى مطالبة:  Cisco Unified Attendant Console عند توفر خادم•
 للبقاء متصالً بخادم المشترك. ال إلعادة االتصال أو نعم ؟ انقر فوقالناشر" أصبح متصالً مجدًدا. ھل تريد إعادة االتصال

، يمكنك بشكل اختياري تعطيل المطالبة، كي تتم إعادة اتصالك تلقائًيا بالناشر الخاص بك المرونة> عرض > التفضيالت > خياراتفي •
عندما يتوفر.
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Console Advanced

 ووظائفه بحيث يمكنك العمل وفق الطريقة األكثر فعالية ومالءمة Cisco Unified Attendant Consoleيمكنك تخصيص مظھر 
لك. يتم تخزين أي إعدادات مخصصة تقوم بھا على الخادم. وعند القيام بذلك، ستتبع إعداداتك اسم تسجيل دخولك ألي وحدة تحكم تقوم بتسجيل 

الدخول إليھا. ويمكنك تغيير اإلعدادات فقط في الحاالت التالية:

عند االتصال بخادم الناشر - ال يمكنك تغييرھا عند االتصال بخادم الناشر، •

لديك اتصال بقاعدة البيانات.•

. على الجانب األيسر من إطار التفضيالت لفتح إطار خيارات > التفضيالتللوصول إلى إعدادات وحدة التحكم، في القائمة الرئيسية، اختر 
 توجد عالمات التبويب التالية، والتي تم وصفھا في بقية ھذا الفصل: التفضيالت

 عام•

 العرض•

 التواجد•

 الطلب•

 تحويالت المكالمات•

 تعليق مكالمة•

 كتم الصوت•

 نغمات•

 مكالمات في قائمة االنتظار•

 الدليل•

 مجموعات الدليل الشخصية•

 أرقام بديلة•

 عناوين الحقول•

 فرز ثانوي•

 بحث بعامل التصفية•

 األمان•

 التسجيل•

 إعدادات متقدمة•
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عام
اإلعدادات التالية متاحة في عالمة التبويب ھذه: 

 تطبيق قائمة منبثقة عند•

 لك خيارات إلظھار التطبيق بشكل منبثق في الحاالت التالية:Cisco Unified Attendant Console Advancedيوفر 

 مكالمات في قائمة االنتظار في انتظار الرد عليھا–

 (إذا كان ھذا ھو الجھاز الذي قمت بتسجيل الدخول من خالله)الجھاز المحلي الخاص بي يرنّ –

 تصغير في حالة عدم االستخدام–

في حالة تحديد أول خيارين أو أحدھما، سيظھر التطبيق بشكل منبثق على سطح المكتب إذا ما تم تصغيره. ويعمل الخيار الثالث على 
تصغير التطبيق في حالة عدم وجود مكالمات نشطة أو في قائمة االنتظار. 

 غير متاح تلقائًيا•

 Cisco Unified Attendant Consoleحدد عدد الدقائق التي يجب أن يكون خاللھا الكمبيوتر خامالً قبل أن يقوم تطبيق 
Advanced اجعلني "غير متاح" عندما يبقى الكمبيوتر خامالً لفترة الوقت ھذه. حدد عدم إتاحة المستخدم تلقائًيا بتعيين وضعك إلى ،

. ساعة أو دقيقة ٣٠ أو ١٥ أو ١٠ أو ٥ثم اختر من 

في حالة إعداد مسؤول النظام لقيمة مھلة تلقائية لجلسات الخمول تكون أقصر من مدة "غير متاح تلقائًيا   "، فستكون لھا األولوية.مالحظة

 أولوية رقم جھات االتصال الداخلية•

تعرض ھذه القائمة الترتيب الذي يتم به اختيار نوع رقم جھة اتصال داخلية لتعبئة حقل الرقم. إذا لم تشتمل جھة االتصال على رقم من 
النوع الموجود أعلى القائمة، فسيتم استخدام الرقم التالي وھكذا. 

يمكنك إعادة ترتيب القائمة عبر تحديد نوع الرقم ونقله باستخدام عناصر تحكم السھم ألعلى والسھم ألسفل.

 أولوية رقم جھات االتصال الخارجية•

تعرض ھذه القائمة الترتيب الذي يتم به اختيار نوع رقم جھة اتصال خارجية لتعبئة حقل الرقم. إذا لم تشتمل جھة االتصال على رقم من 
النوع الموجود أعلى القائمة، فسيتم استخدام الرقم التالي وھكذا. 

يمكنك إعادة ترتيب القائمة عبر تحديد نوع الرقم ونقله باستخدام عناصر تحكم السھم ألعلى والسھم ألسفل.
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العرض

العرض
 تعيين ما يلي: العرضتتيح لك عالمة تبويب 

. فرز قوائم االنتظار أبجدًيا إذا كنت ترغب في فرز قوائم االنتظار بالترتيب الذي تم إنشاؤھا به، فحدد – ترتيب قوائم االنتظار•

 Cisco Unified Attendant Consoleلتغيير ألوان الخط في التسميات في تغيير لون الخط  حدد – عند تحديد قسم•
Advanced اللون. ويؤدي ذلك إلى تسھيل رؤية الجزء الذي حددته عند تشغيل وحدة التحكم. انقر فوق إلى ھذا اللون للجزء المحدد 

للوصول إلى لوح األلوان، حيث يمكنك اختيار اللون الذي تريد استخدامه. واللون االفتراضي ھو األحمر. 

 عرض معلومات المكالمة•

 عرض اسم قائمة االنتظار لكل مكالمة عالوةً على التفاصيل القياسية. ھذا ھو اإلعداد االفتراضي. إظھار عالمة التوجيه   يتيح لك –

 من عرض تفاصيل سبب إرجاع مكالمة ما إلى وحدة التحكم. إظھار شروط المھلةيمّكنك خيار –

 يتحكم في عرض مطالبة التواجد. إذا أظھرت حالة حقل مصباح الحالة أو مصدر التواجد – أثناء إجراء المكالمات•
المطالبة في حالة تعيين حالة االفتراضي أي شيء خالف السماعة موضوعة  ومتاح، فسيتم عرض المطالبة. ال يتم تحديد 

 بشكل افتراضي. التواجد

مشاھدة صورة كاملة على الشاشة للمكالمة التي تقوم بسحبھا  عرض صورة سحب يتيح لك خيار – أثناء القيام بعمليتي السحب واإلفالت•
عبر الشاشة. 

 للمساعدة في جعله Cisco Unified Attendant Console Advanced استخدمه لتغيير حجم الخط في واجھة – حجم الخط•
. يمكنك أيًضا تعيين ھذه المعلمة من قائمة التطبيق الرئيسية من كبير جًدا أو كبير أو متوسط أو افتراضيأسھل في االستخدام. اختر من 

.  حجم الخط>خيارات خالل اختيار 

 (االفتراضي) لتتم مطالبتك عند تبديل المطالبة عند تبديل الخوادمحدد يتم عرضھا لعمليات التثبيت التي تتم بشكل سليم فقط.  – المرونة•
 لمزيد من المعلومات).شريط الحالةالخوادم خالل فشل الخادم أو االسترداد (راجع 

التواجد
تمّكنك عالمة التبويب ھذه من تكوين معلومات التواجد وحالة مصباح الحالة التي يجب عرضھا. 

 (اإلعداد االفتراضي) إلظھار رموز حالة الھاتف في حقل مصباح الحالة  في جزء الدالئل تمكين حالة حقل مصباح الحالة  حدد –الھاتف •
 Cisco لتعطيل الميزات التي تعتمد على حقل مصباح الحالة في تمكين حالة مصباح الحالةوجزء المكالمات قيد التقدم. امسح 

Unified Attendant Console Advanced  .

 WebEx Messenger أو Cisco IM&P لعرض رمز حالة التواجد (تواجد تمكين الحالة حدد –جھة االتصال •
)، إذا تم التكوين بواسطة مسؤول النظام. Skype for Businessأو 
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الطلب

الطلب
الخيارات التالية متاحة في عالمة التبويب ھذه: 

 أدخل بادئة سوف ترسل المكالمة مباشرةً إلى بريد صوتي لرقم داخلي عندما تنقر بزر الماوس بادئة البريد الصوتيفي  –البريد الصوتي •
. تحويل إلى بريد صوتياأليمن فوق جھة اتصال واختر 

مھلة الطلب  ثواٍن) تحددھا باستخدام عنصر تحكم ١٠ إلى ٠ حدد ھذا لطلب رقم داخلي أو خارجي تلقائًيا بعد مھلة (من – الطلب التلقائي•
. التلقائي

تحويالت المكالمات 
الخيارات التالية متاحة في عالمة التبويب ھذه: 

 أثناء القيام بعمليتي السحب واإلفالت أو النقر المزدوج•

اختر نوع التحويل الذي ترغب في إجرائه عند سحب مكالمة وإفالتھا أو النقر فوقھا نقًرا مزدوًجا: 

 إجراء تحويل بعد المراجعة–

 (يتم تحديد ھذا بشكل افتراضي) تنفيذ تحويل مباشر–

 أثناء التحويل المباشر•

. اإلرسال على الخط المشغول ھي ميزة تتيح إرسال المكالمات تلقائًيا على الخط المشغول   التحويل المباشر لمكالمة، يمكنك تحديد أثناء 
للمستخدم "إرسال" مكالمة ما على رقم داخلي خاص بجھة اتصال داخلية إذا تم الرد بنغمة مشغول (لن يعمل مع األرقام الداخلية التي 
بھا بريد صوتي). وأثناء اإلرسال على الخط المشغول، يرسل الخادم مكالمات استفسار بشكل متكرر إلى الخط حتى يصبح متاًحا. وبمجرد 

توفر الخط، يتم إكمال التحويل. 

ميزة اإلرسال على الخط المشغول ھي ميزة يجب تمكينھا بواسطة مسؤول النظام.

 أثناء إعادة إجراء المكالمة•

. تم شرح ميزة إرسال المكالمات تلقائًيا ضمن إرسال المكالمات تلقائًيا على الخط المشغول   إعادة إجراء مكالمة، يمكنك تحديد عند 
. أثناء التحويل المباشر

تعليق مكالمة
لعرض جميع أجھزة تعليق المكالمات في جزء "المكالمات المعلقة". إظھار كل أجھزة تعليق المكالمات ، حدد بعد تعليق مكالمةضمن 

كتم الصوت
: المكالمات تلقائًيا عندتتيح لك عالمة التبويب ھذه كتم الصوت

 حدد ھذا لكتم الصوت عند النقر فوق أّي من حقول البحث.– إجراء بحث•

 حدد ھذا لكتم الصوت عند طلب رقم ما.–ضغط المفاتيح الرقمية لطلب أرقام •

 حدد ھذا الخيار لكتم الصوت عند تحديد دليل.– تغيير شاشات الدليل أو تحديدھا•

عند تحديد أّي من ھذه الخيارات، يتم وضع المكالمة قيد االنتظار محلًيا (على سماعة الھاتف) وسوف يسمع المتصل الموسيقى أثناء االنتظار. 
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نغمات

نغمات
تتيح لك عالمة التبويب ھذه تشغيل النغمات وإيقاف تشغيلھا استناًدا إلى أحداث معينة:

لمنع تشغيل النغمات عندما تكون بعيًدا عن وحدة التحكم.عدم تشغيل أي نغمات  حدد – أثناء قيامي بتغيير حالتي إلى غير متاح   •

 لتشغيل نغمة رنين أثناء انتظار المكالمة في قائمة تشغيل نغمة رنين حدد – عندما تكون مكالمة في قائمة االنتظار في انتظار الرد عليھا   •
انتظار. 

 لتشغيل نغمة رنين عند إعادة إرسال مكالمة من جزء "المكالمات قيد التقدم" أو تشغيل نغمة رنين حدد – عند انتھاء مھلة مكالمة   •
"المكالمات المعلقة". 

مكالمات في قائمة االنتظار 
تمييز المكالمات بواسطة األلوان إلظھار قائمة االنتظار التي وصلت إليھا (على سبيل المثال، في جزء "المكالمات تمّكنك عالمة التبويب ھذه من 

النشطة")، ولتوصيل المكالمات الموضوعة في قائمة انتظار ومكالمات التحويل اإلجباري إلى ھاتفك . 

ألوان المكالمات لتمكينك من التمييز بين المكالمات الموجودة في قوائم انتظار مختلفة، يمكنك تعيين مؤشر بلون مختلف لكل قائمة انتظار. ضمن 
، استعرض وصوالً إلى مربع لون لكل قائمة انتظار تريد تمييزھا بواسطة اللون، ثم ضمن عرض المؤشر، حدد الموجودة في قائمة االنتظار

. استعادة اإلعدادات االفتراضية وحدد اللون الذي تريد استخدامه. يمكنك استعادة ألوان قوائم االنتظار االفتراضية بالنقر فوق لونالحوار 

: عند رنين الھاتف ، اختر أنواع المكالمات التي تريد توصيلھا تلقائًيا اتصال تلقائيضمن 

 يتم تحويل إرسال المكالمات الموضوعة في قائمة االنتظار من قوائم االنتظار القياسية بھاتفك بشكل تلقائي. – مكالمات في قائمة االنتظار•
وسيستمر رنين كل المكالمات األخرى على ھاتفك حتى تقوم بالفعل بالرد على المكالمة. 

 ال يتم توصيل سوى مكالمات التحويل اإلجباري  في قائمة االنتظار بھاتفك بشكل تلقائي. وسيستمر رنين – مكالمات التحويل اإلجباري•
كل المكالمات األخرى على ھاتفك حتى تقوم بالفعل بالرد على المكالمة. 

إذا حددت الخيارين على حٍد سواء، فسيتم توصيل كل المكالمات في قائمة االنتظار بھاتفك بشكل تلقائي. 

 بتزايدات من نصف ثانية) التي يستمر خاللھا رنين  ثواٍن٩ إلى ٠،٥من  فترة الوقت (– مھلةعند تمكين أي من الخيارين، يمكنك أيًضا تحديد 
ھاتفك قبل أن يتم توصيل المكالمة بشكل تلقائي. إذا لم تحدد أي مھلة، فسيتم توصيل نوع المكالمة ھذا على الفور. 

الدليل 
 Cisco Unifiedتمّكنك عالمة التبويب "دليل" من تھيئة الطريقة التي يتم بھا عرض معلومات جھة االتصال ھذه داخل جزء الدالئل في 

Attendant Console:تتضّمن عالمة التبويب ھذه األقسام التالية .

يتم استخدام نفس اإلعدادات في كل مجموعات  - استخدم ھذا القسم للتحكم في الطريقة التي سيظھر بھا كل دليل. حدد مجموعات الدليل•
، ثم حدد الدليل الذي تستخدم منه كل الدالئل األخرى معلماتھا. إذا كانت عدة دالئل مرئية، فسيؤدي تغيير موضع عمود أو عرضه الدليل

في أحدھا إلى تغيير الدالئل األخرى بالطريقة ذاتھا على الفور. 

، يمكنك تحديد دليل من الجدول ثم تھيئته بشكل يتم استخدام نفس اإلعدادات في كل مجموعات الدليلبدالً من ذلك، في حالة عدم تحديد 
مستقل عن الدالئل األخرى.

 (من األعلى إلى األسفل) الترتيب الذي تظھر به في جزء الدالئل (من اليمين إلى اليسار). مجموعات الدليليكون ترتيب الدالئل في قائمة 
ويمكنك تغيير ترتيب الدالئل بتحديد دليل في القائمة ثم إما: 

 السھم ألسفل والسھم ألعلىاستخدام عناصر تحكم –

سحبه ألعلى أو ألسفل في القائمة –

 يتم استخدام البيانات الموجودة في حقل سجل جھة االتصال ھذا لفرز جھات االتصال عندما تظھر في – ترتيب العرض االفتراضي•
. ١حقل المستخدم ، والرقم، الموقع (االفتراضي)، واالسم األخير، والمسمى الوظيفي، واالسم األول، والقسمالدليل. حدد من 
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مجموعات الدليل الشخصية

 Cisco Unified، لن تظھر التغييرات على شاشتك حتى تقوم بتسجيل الخروج من ترتيب العرض االفتراضيفي حالة قيامك بتغيير مالحظة
Attendant Console .وتسجيل الدخول مرة أخرى 

 حدد خانة االختيار التابعة لحقل بيانات جھة اتصال لعرض ذلك الحقل في الدليل. يكون ترتيب سرد الحقول – إظھار المعلومات التالية •
الترتيب الذي سيتم به عرضھا. لتغيير ترتيب العرض، حدد حقالً، ثم اسحبه ألعلى أو استخدام مفتاحي السھم ألعلى والسھم ألسفل لنقله 

إلى موضع جديد في القائمة. 

 في ھذا المقطع، يمكنك اختيار عدد حقول البحث وتحديد أي منھا سيستخدم للبحث عن سجل في الدليل الداخلي. استخدم – معايير البحث•
 لعرض ما يصل إلى ستة حقول، مع االفتراضات التالية: عرض حقول البحث المتعددة ھذه على الشاشة

 اسم العائلة = ١البحث –

 اسم أول = ٢البحث –

 إدارة = ٣البحث –

 مسمى وظيفي = ٤البحث –

 موقع = ٥البحث –

 رقم = ٦البحث –

مجموعات الدليل الشخصية 
تتيح لك عالمة تبويب مجموعات الدليل الشخصية مشاركة مجموعات الدليل الشخصية مع المستخدمين اآلخرين. لمزيد من المعلومات حول 

. مجموعات الدليل الشخصيةمجموعات الدليل الشخصية، راجع 

تتوفر عالمة تبويب مجموعات الدليل الشخصية فقط عندما يكون أًيا مما يلي صحيًحا: 

أن تكون قد أنشأت مجموعة دليل شخصية واحدة على األقل. •

 بشكل سليم، يجب تسجيل دخولك إلى خادم Cisco Unified Attendant Console Advancedفي حالة تثبيت تطبيق •
الناشر. ال تظھر عالمة التبويب عند تسجيل الدخول إلى "خادم المشترك". 

يوجد مستخدم آخر واحد على األقل في مجتمعك لمشاركة مجموعة الدليل الشخصية معه. •

تعرض عالمة التبويب قوائم: 

يمكن مشاركة مجموعات الدليل الشخصية (قائمة علوية)•

المستخدمون الذين يمكن مشاركة مجموعات الدليل الشخصية معھم (قائمة سفلية) •

لمشاركة مجموعة دليل شخصية، قم بما يلي:

.حدد مجموعة الدليل الشخصية التي ترغب في مشاركتھاحدد المجموعة من القائمة العلوية ١الخطوة

في القائمة السفلية، حدد خانات االختيار المقابلة للمستخدمين الذين ترغب في مشاركة مجموعة الدليل الشخصية معھم. إليقاف مشاركة ٢الخطوة
مجموعة دليل شخصية مع مستخدم ما، امسح خانة االختيار الموجودة بجوار االسم. إذا لزم األمر، استخدم عناصر التحكم لتحديد خانات 

االختيار لجميع المستخدمين أو إلغاء تحديدھا. 

 إلى إغالق عالمة التبويب. موافق (يؤدي النقر فوق تطبيق أو موافقانقر فوق ٣الخطوة

إذا كان المستخدمون الذين تم تحديدھم أو إلغاء تحديدھم كجزء من طلب التغيير الخاص بك قد تم تسجيل دخولھم بشكل نشط إلى 
Cisco Unified Attendant Console .فسوف يتم تقديم تنبيه لھم ينصحھم بالتغيير ،
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أرقام بديلة

أرقام بديلة 
استخدم عالمة التبويب أرقام بديلة لتحديد كيفية عرض أية معلومات رقم بديل متوفرة لدى جھة االتصال. 

 تحديد المعلومات التي يتم عرضھا مع جھة االتصال. انقر فوق خانات االختيار لتحديد المعلومات. إظھار المعلومات التاليةيتيح لك اإلعداد 
ألسفل لتغيير ترتيب عرض المعلومات. /حدد أي نوع معلومات ثم استخدم السھمين ألعلى

ألسفل لتحديد ترتيب عرض المعلومات. عّين ھذا الترتيب / لتحديد رقم بديل ثم استخدم السھمين ألعلى– ترتيب عرض األرقام البديلةاستخدم 
إلى الترتيب نفسه المستخدم في جزء الدالئل. 

عناوين الحقول
بالنص المفضل.  افتراضي نصالحالي ألي إدخال  نص العرض الذي يظھر في التطبيق من خالل استبدال عناوين الحقوليمكنك تغيير نص 

ستؤثر ھذه التغييرات فقط على حساب المستخدم.

، قم بما يلي: عناوين الحقول لـنص العرضلتغيير 

. النص االفتراضي. في البداية، يكون ھذا ھو نفس نص العرضحدد النص في العمود ١الخطوة

 الجديد.نص العرضاكتب ٢الخطوة

.موافقانقر فوق ٣الخطوة

.استعادة اإلعدادات االفتراضية   الستعادة النص االفتراضي لجميع عناوين الحقول، انقر فوق 

فرز ثانوي
عمود الفرز عندما تجري بحًثا في دليل، يتم أوالً فرز جھات االتصال المتطابقة وفًقا للعمود الذي تجري البحث فيه، ثم يتم فرزھا بحسب 

 كعمود فرز ثانوي لعمود اسم االسم األول يبدأ بالحرفين “عب” وإذا تم تعريف عمود اسم عائلة. على سبيل المثال، إذا كنت تبحث عن الثانوي
العائلة، فقد ترى شيًئا مماثالً لما يلي: 

عبد شريف  - مبيعات

عبد هللا مريم - مبيعات

عبد هللا فرج  - تسويق

عبد هللا ساره - إدارة

عبدول آدم - تسويق

يتم فرز عائلة عبد هللا وفًقا لالسم األول. 

، فسُترجع عملية البحث نفسھا النتائج التالية:القسمإذا قمت اآلن بتغيير عمود الفرز الثانوي اسم العائلة إلى 

عبد شريف  - مبيعات

عبد هللا ساره - إدارة

عبد هللا فرج  - تسويق

عبد هللا مريم - مبيعات

عبدول آدم - تسويق

ھناك عمود فرز ثانوي افتراضي لكل عمود في الدليل، ويمكنك تغيير ھذا العمود االفتراضي إلى أي عمود تريده. 
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لتغيير عمود الفرز الثانوي، قم بما يلي: 

. عمود الفرز الثانوي الذي اخترته، انقر فوق القيمة المطابقة في عمود الفرز، بالنسبة إلى فرز ثانويفي الجزء ١الخطوة

من القائمة، اختر عمود فرز ثانوي جديًدا. يمكنك تغيير عمود الفرز الثانوي للعدد الذي تريده من أعمدة الفرز. ٢الخطوة

.موافقانقر فوق ٣الخطوة

. استعادة اإلعدادات االفتراضيةإذا قمت بتغيير عمود فرز ثانوي، فيمكنك استعادة كل القيم االفتراضية بالنقر فوق 

بحث بعامل التصفية
أثناء البحث في أي من حقول البحث داخل الدالئل، يمكنك تحديد الطريقة التي تريدھا للبحث على الشاشة. تمّكنك عالمة التبويب ھذه من تعيين 

تلك التفضيالت بتحديد الخيارات التالية: 

 أثناء التحكم في المكالمات•

 لالحتفاظ بنتائج البحث أثناء أحداث التحكم في المكالمات. وإذا لم تحدد ھذا الخيار، فستقوم أحداث االحتفاظ ببحث الدليل الحاليحدد 
التحكم في المكالمات (مثل الرد على مكالمة وتحويل مكالمة جديدة إلى الرقم الداخلي للمستخدم وإنھاء المكالمة) بمسح نتائج البحث وإعادة 

 لمسح نتائج البحث. Shift+F3عرض الدليل كامالً. عندما تحدد ھذا الخيار، يتعين عليك الضغط على 

 ANDبحث بمعامل •

 في فرج و االسم األول في حقل سيديتيح لك ذلك تحديد معيارين مرة واحدة والبحث عن اإلدخاالت التي تلبيھما مًعا. على سبيل المثال، 
. الحقلين. تعيد عملية البحث ھذه فقط تلك السجالت التي تلبي المعايير التي تم إدخالھا في اسم العائلةحقل 

 لتمكين ھذه الوظيفة. ANDأريد استخدام البحث بمعامل حدد 

. ANDبحث بمعامل  استخدام ثم بحث بمعامل التصفية > خياراتيمكنك أيًضا تنشيط ھذه الميزة باختيار مالحظة

مع تمكين الوظيفة، ستؤدي الكتابة في حقل بحث، بشكل افتراضي، إلى مسح الموجود إلى اليسار، مما يفرض عليك تحديد البحث من 
. امسح حقول البحث المتبقية عند الكتابة اليمين إلى اليسار. ويمكنك تعطيل ھذا السلوك بمسح 

 أثناء إجراء بحث بعامل التصفية•

 – في حالة قيامك بإدخال بعض المعلومات في أحد حقول البحث، يؤدي تحديد ھذا الخيار إلى إجراء اضغط "إدخال" إلجراء البحث   –
. إدخالالبحث عند الضغط على 

 – يعمل ھذا على تحديث نتائج البحث مع كل ضغطة تقوم بھا على مفتاح إلدخال قيمة بحث البحث بعد كل ضغطة على المفتاح   –
. ANDأريد استخدام البحث بمعامل في الحقل. ھذا ھو اإلعداد االفتراضي. يتم تعطيل ھذا اإلعداد إذا حددت 

 – في حالة تحديد ھذا الخيار وقيامك بإدخال معلومات في حقل البحث، سيتم عرض نتائج البحث مع مھلة بالثواني البحث بعد المھلة–
. مھلة البحثيتم تحديدھا باستخدام شريط تمرير 

 البحث األفقي•

االسم ، أو االسم األول، أو بال. حدد من Ctrl+F2تتيح لك ميزة البحث األفقي البحث عن جھة اتصال بديلة من خالل الضغط على 
 إلى تعطيل البحث األفقي. بال. يؤدي تحديد الرقم، أو القسم، أو الموقع، أو المسمى الوظيفي، أو ١حقل المستخدم ، أو األخير
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 األمان
) أو المحلي (غير األحادي)، ولتعيين SSOتسجيل الدخول األحادي (تتيح لك عالمة التبويب ھذه تغيير نوع تسجيل دخول المستخدم بين 

 لمزيد من المعلومات حول يمكنك الوصول إلى عالمة التبويب ھذه حتى عند عدم تسجيل الدخول.تذُكر التطبيق لتفاصيل تسجيل دخولك. 
. تسجيل الدخولتسجيل الدخول األحادي، راجع 

: تسجيل الدخوللتغيير نوع تسجيل الدخول الخاص بك، ضمن 

قم بأي مما يلي: ١الخطوة

 لتسجيل الدخول في المرة التالية باستخدام طريقة تسجيل الدخول األحادي.استخدام تسجيل الدخول األحاديحدد •

 لتسجيل الدخول في المرة التالية كمستخدم محلي. استخدام تسجيل الدخول األحاديامسح •

قم بأي مما يلي:٢الخطوة

 ألجل ما يلي: تذكر اسم تسجيل دخولي   حدد •

بالنسبة لعمليات تسجيل الدخول المحلية (وليست األحادية)، يتم إدراج اسم تسجيل دخولك تلقائًيا في المرة التالية لتسجيل الدخول. –

 بعد ذلك، يتم تسجيل دخولك تلقائًيا. تسجيل الدخولبالنسبة لعمليات تسجيل الدخول األحادية، عندما تفتح مربع حوار –

 ألجل ما يلي: تذكر اسم تسجيل دخولي   امسح •

بالنسبة لعمليات تسجيل الدخول المحلية (وليست األحادية)، يجب عليك كتابة اسم تسجيل دخولك في المرة التالية لتسجيل الدخول. –

. تسجيل الدخولبالنسبة لعمليات تسجيل الدخول األحادية، يمكنك تغيير اسم المستخدم في المرة التالية عندما تفتح مربع حوار –

، لك ستسري التغييرات في المرة التالية لتسجيل الدخول. تطبيقانقر فوق ٣الخطوة

التسجيل
اترك ھذه اإلعدادات كما ھي، إال إذا تم توجيھك بواسطة مسؤول النظام.

تتيح عالمة التبويب ھذه لك تشغيل تسجيل الدخول وإيقافه. استخدم خانات االختيار للتحكم فيما يلي: 

 حددھا لتمكين تسجيل نشاط قاعدة البيانات. – قاعدة البيانات•

 حدد لتمكين تسجيل اتصال الخادم. –اتصال الخادم •

يتم عرض مسار سجل المستخدم واسم الملف للرجوع إليھما. 

 إعدادات متقدمة
 (حسب وجھتھا) التي ُيعاد إرسالھا إليك مرة أخرى في حالة عدم الرد عليھا. اتصل المحّولة مباشرًةتتحكم عالمة التبويب ھذه بأنواع المكالمات 

بمسؤول النظام قبل إجراء تغييرات على ھذه اإلعدادات حيث سيؤثر ذلك على تدفق المكالمات وتجربة المستخدم

، حدد أنواع المكالمات المحّولة مباشرًة التي تريد أن ُيعاد إرسالھا إليك في حالة عدم الرد عليھا. عند تحويل المكالماتضمن 

 (اإلعداد االفتراضي): لتمكين وظيفة تحويل إعادة االتصال لكل المكالمات. سوف يسمع المتصلون الموسيقى عند الوضع كافة المكالمات•
 معرف الطالب) – األصلية (إظھار رقم الطالب CLIفي االنتظار (بدالً من الرنين) أثناء انتظار قبول مكالمة. لن يتم تقديم خاصية 

لجھاز الطرف النھائي حتى يتم اتصال المكالمة

 المكالمات الداخلية•

 المكالمات الخارجية•
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إعدادات متقدمة

 األصلية عند رنين المكالمة CLI: لتعطيل وظيفة تحويل إعادة االتصال لكل المكالمات. يعرض ھذا الخيار خاصية ال توجد مكالمات•
على جھاز الطرف النھائي. سوف يسمع المتصلون الرنين (بدالً من الوضع في االنتظار) أثناء تحويلھم.

تستغرق ھذه الميزة مدة تصل إلى دقيقة واحدة لكي تصبح نشطة بعد تمكينھا أو تسجيل دخولك.مالحظة
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إدارة الدالئل وأرقام الطلب السريع

 إلدارة مجموعات الدالئل الشخصية وأرقام Cisco Unified Attendant Console Advancedيشرح ھذا القسم كيفية استخدام 
السريع:الطلب

الدليل الكامل•

مجموعات الدليل الشخصية•

إنشاء مجموعات الدليل الشخصية–

عرض تفاصيل مجموعة الدليل الشخصية–

تعديل مجموعات الدليل الشخصية–

حذف مجموعات الدليل الشخصية–

إدارة أرقام الطلب السريع•

إضافة إدخاالت إلى جزء الطلب السريع–

حذف إدخاالت من جزء الطلب السريع–

تحديث إدخاالت في جزء الطلب السريع–

الدليل الكامل
 ھي المكان الذي تظھر فيه جھات االتصال المشتركة (إذا تم تكوينھا بواسطة مسؤول النظام) وجھات االتصال الدليل الكاملعالمة تبويب 

."إدارة الدالئل وأرقام الطلب السريع، "٣الفصلالتي تم إنشاؤھا يدوًيا. إلنشاء جھات االتصال وتعديلھا وحذفھا، راجع 

مجموعات الدليل الشخصية 
 للحصول على قائمة بميزات مجموعة الدليل الشخصية.مجموعات الدليل الشخصيةراجع 
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إنشاء مجموعات الدليل الشخصية 

إلنشاء مجموعة دليل شخصية: 

حدد جزء "الدالئل"، ثم قم بواحد مما يلي: ١الخطوة

. إنشاء مجموعة دليل شخصية جديدةانقر فوق عالمة التبويب •

 .F4اضغط على •

.  جديد>مجموعة الدليل الشخصية انقر بزر الماوس األيمن واختر •

. مجموعة دليل شخصية جديدةيظھر مربع حوار 

 للمجموعة.  وصًفا  ذا معنًى واسًما، اكتب تفاصيلضمن ٢الخطوة

 الستخدامه لتصفية جھات االتصال. حقالً، حدد عامل التصفيةضمن ٣الخطوة

، حدد المقارنة إلجراء التالي:عامل التصفيةضمن ٤الخطوة

 يبدأ بـ•

 يحتوي على•

 ينتھي بـ•

 مساو لـ•

 (بيانات حقل رقمي فقط) أكبر من أو يساوي•

 (بيانات حقل رقمي فقط)أقل من أو يساوي•

 لمقارنة بيانات الحقل بھا. قيمة، اكتب عامل التصفيةضمن ٥الخطوة

. K، يؤدي إلى إنشاء دليل جھات اتصال يبدأ االسم األخير فيھا بالحرف K، والقيمة: يبدأ بـ ، مقارنة: االسم األخيرعلى سبيل المثال: الحقل: 

 إلزالة المعايير. إزالة إلضافة مزيد من المعايير، ثالثة بحد أقصى. انقر فوق جديديمكنك النقر فوق ٦الخطوة

 إلنشاء مجموعة الدليل الشخصية. موافقانقر فوق ٧الخطوة

بمجرد قيامك بمشاركة مجموعة دليل شخصية، ال يمكنك تغيير المعايير المستخدمة إلنشائھا.•مالحظة

 للتصفية القيمة بجميع حقول الرقم المفھرسة (مثل الرقم الداخلي الرئيسي، ورقم الرقمستقارن الدالئل الشخصية التي تستخدم حقل •
، ورقم الھاتف المحمول).  ٢، ورقم العمل ١العمل

وال يتوفر خيار لتقييد النطاق على حقل رقم محدد. يعرض الدليل الرقم الداخلي الرئيسي أو الرقم البديل الذي تم إعطاؤه أولوية •
). قد تظھر النتائج على الشاشة غير متسقة عند مقارنتھا    أولوية رقم جھات االتصال الداخلية > عام > التفضيالت >خيارات(

التصفية.بعامل

على سبيل المثال:

.١١١١ وھو ١ ورقم العمل ٢٢٢٢٢لدى جھة االتصال "أ" الرقم األساسي –

.٢٢٢٢٢في الدليل الكامل، يتم عرض رقم جھة االتصال "أ" في صورة –

.١١١١الرقم يساوي يمكنك إنشاء مجموعة دليل شخصية مع عامل تصفية –

.٢٢٢٢٢وعند عرض مجموعة الدليل الشخصية، سيتم عرض جھة االتصال "أ" مع الرقم –



٣-٣
Cisco Unified Attendant Console Advancedدليل المستخدم - 

OL-29382-01

إدارة الدالئل وأرقام الطلب السريع      ٣الفصل
مجموعات الدليل الشخصية

عرض تفاصيل مجموعة الدليل الشخصية 

لعرض تفاصيل مجموعة دليل شخصية، مثل المالك وعامل التصفية، قم بما يلي: 

حدد مجموعة الدليل الشخصية. ١الخطوة

  قم بتنفيذ أحد اإلجراءات التالية: ٢الخطوة

. Shift+F4اضغط على •

  تفاصيل>مجموعة الدليل الشخصية انقر بزر الماوس األيمن واختر •

. تفاصيل مجموعة الدليل الشخصيةيظھر مربع الحوار 

 إلغالقه. إلغاءانقر فوق ٣الخطوة

تعديل مجموعات الدليل الشخصية 

يستطيع مالك مجموعة الدليل الشخصية فقط تعديل المعايير المستخدمة إلنشائھا. في حالة قيامك بمشاركة مجموعة دليل شخصية، ال يمكنك 
تعديلھا إال بعد إيقاف مشاركتھا. 

لتعديل مجموعة دليل شخصية، قم بما يلي:

عرض تفاصيل مجموعة الدليل الشخصية. ١الخطوة

، قم بتغيير المعايير على النحو المطلوب. تفاصيل مجموعة الدليل الشخصيةفي مربع الحوار ٢الخطوة

. موافقانقر فوق ٣الخطوة

حذف مجموعات الدليل الشخصية 

عند حذف مجموعة دليل شخصية، انتبه إلى ما يلي:

ال يستطيع حذف مجموعة الدليل الشخصية سوى المالك. •

في حالة حذف مجموعة الدليل الشخصية، ستتم إزالتھا من النظام. •

إذا حاولت حذف مجموعة دليل شخصية قمت بإضافة جھات اتصال إليھا يدوًيا، فسيظھر لك خيار نقلھا إلى الدليل الكامل بدالً من حذفھا. •

لحذف مجموعة دليل شخصية، قم بما يلي: 

حدد مجموعة الدليل الشخصية. ١الخطوة

  قم بتنفيذ أحد اإلجراءات التالية:٢الخطوة

. Ctrl+F4اضغط على •

.  حذف>مجموعة الدليل الشخصية انقر بزر الماوس األيمن واختر •

. يتم سرد جھات االتصال في مجموعة الدليل الشخصية، حيث تظھر جھات االتصال ھذه حذف مجموعة الدليل الشخصيةيظھر مربع الحوار 
مع األرقام البديلة أعلى القائمة. 
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يطالبك مربع الجوار بتأكيد أنك تريد حذف مجموعة الدليل الشخصية. في حالة مشاركة المجموعة، يحتوي مربع الحوار أيًضا على تحذير 
بأن المجموعة تمت مشاركتھا مع مستخدمين آخرين، وسيتم إزالتھا من شاشاتھم في حالة المتابعة. 

. ٥الخطوةإذا كانت مجموعة الدليل الشخصية ال تحتوي على جھات اتصال مضافة يدوًيا، فتابع إلى ٣الخطوة

، سيتم تحذيرك غير الموجودة في أي مجموعة دليل شخصية أخرىفي حالة قيامك بإضافة جھات اتصال يدوًيا إلى مجموعة الدليل الشخصية 
بشأن ھذه الحقيقة، وسيظھر لك خيار نقلھا إلى الدليل الكامل قبل حذف مجموعة الدليل الشخصية. 

. حذف جھات االتصاللحذف مجموعة الدليل الشخصية وكل جھات االتصال الموجودة بھا، حدد ٤الخطوة

أو

لنقل جھات االتصال إلى الدليل الكامل قبل حذف مجموعة الدليل الشخصية: 

. نقل جھات االتصال إلى الدليل الكاملحدد أ .

يتم سرد جھات االتصال المضافة يدوًيا. بشكل افتراضي، يتم تحديد كل جھات االتصال لنقلھا إلى الدليل الكامل. 

حدد كل جھة اتصال ترغب في نقلھا إلى الدليل الكامل؛ وقم بإلغاء تحديد أي جھة اتصال ال ترغب في نقلھا.ب .

 قبل المتابعة. حذف جھات االتصال جھات االتصال، يتعين عليك إما تحديد بعض جھات االتصال لنقلھا أو تحديد جميعفي حالة مسح مالحظة

. نعمانقر فوق ٥الخطوة

 إلى مجموعة الدليل الشخصية، سيتم حذفھا. إضافة جھات اتصال يدوًيا عدمفي حالة •

 إلى الدليل الكامل، سيتم حذف جھات االتصال ومجموعة الدليل الشخصية. اختيار نقل أي من جھات االتصال المضافة يدوًيافي حالة عدم •

 إلى الدليل الكامل، سيتم نقل جھات االتصال وحذف مجموعة الدليل الشخصية. اختيار نقل أي من جھات االتصال المضافة يدوًيافي حالة •

سيتلقى أي مستخدم (مستخدمين) تمت مشاركة مجموعة الدليل الشخصية معه (معھم) في السابق قائمة منبثقة تفيد بأنه تم حذف المجموعة. ثم مالحظة
ستختفي عالمة التبويب من الشاشة. 

إدارة أرقام الطلب السريع

إضافة إدخاالت إلى جزء الطلب السريع 

إلضافة رقم إلى جزء الطلب السريع، قم بتنفيذ أحد اإلجراءات التالية: 

اسحب جھة االتصال من دليل إلى جزء الطلب السريع.•

. نعم، انقر فوق تأكيد الطلب السريع الخاصفي مربع حوار –

أو

.إضافة طلب سريع أو انقر بزر الماوس األيمن فوق جزء الطلب السريع، ثم اختر Alt+F6اضغط على •

. الشركة واالسم والرقماكتب معلومات جھة االتصال التي تريد حفظھا كطلب سريع، مثل –

. طلب سريع خاصإذا كنت تريد أن تجعل الطلب السريع مرئًيا لكل المستخدمين، فامسح عالمة تحديد خانة االختيار –

. موافقانقر فوق –
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حذف إدخاالت من جزء الطلب السريع

لحذف إدخال من الطلب السريع، اتبع الخطوات التالية:

حدد الطلب السريع المطلوب حذفه.١الخطوة

. حذف طلب سريع أو انقر بزر الماوس األيمن، ثم اختر Alt+Dاضغط على ٢الخطوة

 في رسالة التأكيد. نعمانقر فوق ٣الخطوة

تحديث إدخاالت في جزء الطلب السريع

لتحديث إدخال في جزء الطلب السريع، اتبع الخطوات التالية:

حدد الطلب السريع المطلوب تحديثه.١الخطوة

. تحرير طلب سريع أو انقر بزر الماوس األيمن، ثم اختر Alt+Dاضغط على ٢الخطوة

 كما ھو مطلوب.الشركة والرقم واالسمقم بتغيير ٣الخطوة

، كما تقتضي الحاجة. طلب سريع خاصقم بتغيير إعداد ٤الخطوة

.موافقانقر فوق ٥الخطوة
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إدارة جھات اتصال الدليل

 إلدارة جھات اتصال الدليل بالطرق التالية:Cisco Unified Attendant Console Advancedيوضح ھذا القسم كيفية استخدام 

إضافة جھات االتصال إلى الدالئل•

حذف جھات االتصال من الدالئل•

تعديل تفاصيل جھة االتصال•

تحديد جھات االتصال المساعدة والبديلة وتعديلھا–

جھات االتصال إلى الدالئل إضافة 

يمكنك إنشاء جھات اتصال جديدة في أي من الدالئل المعروضة: كامل أو شخصي. تتوفر جھات االتصال المضافة إلى الدليل الكامل لكل 
المستخدمين. تتوفر جھات االتصال المضافة إلى مجموعة دليل شخصية لمالك (منشئ) المجموعة وأي مستخدم آخر تمت مشاركة المجموعة 
معه. يستطيع مالك مجموعة الدليل الشخصية وأي مستخدمين يقومون بمشاركة المجموعة إضافة جھات االتصال إلى المجموعة أو حذفھا أو 

تحريرھا، وتكون ھذه التغييرات متاحة لجميع المستخدمين الذي يشاركون مجموعة الدليل الشخصية. 

يمكنك تحديد جھة اتصال في الدليل الكامل وسحبھا إلى عالمة تبويب مجموعة دليل شخصية تم إنشاؤھا مسبًقا، بغض النظر إذا كانت تستوفي 
المعايير الموضحة للمجموعة أم ال. يتعذر سحب جھات االتصال المضافة إلى مجموعات الدليل الشخصية إلى الدليل الكامل. 

 بشكل سليم، يجب أن يتم تسجيل دخولك إلى خادم الناشر Cisco Unified Attendant Console Advancedفي حالة تثبيت مالحظة
لتتمكن من إضافة جھات اتصال أو حذفھا أو تغييرھا. 

إلنشاء جھة اتصال في الدليل، قم بما يلي: 

 المطلوب، أو عن طريق النقر فوق عالمة التبويب. رقم> +<Altحدد جزء "الدالئل" المطلوب عن طريق الضغط على تركيب المفاتيح ١الخطوة

قم بتنفيذ أحد اإلجراءات التالية متى كان مالئًما: ٢الخطوة

. F12إذا كنت في مكالمة نشطة، فاضغط على •

، أو انقر بزر الماوس األيمن ضمن جزء "الدالئل" ثم اختر Ctrl+Tإذا لم تكن منشغالً في إجراء مكالمة نشطة، فاضغط على •
. إضافة جھة اتصال

. تفاصيل جھة االتصاليظھر إطار 
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أدخل تفاصيل جھة االتصال، بما في ذلك ما يلي:١الخطوة

، التي ال يمكنك تغييرھا بمجرد إنشاء جھة جھة اتصال خارجية(النوع االفتراضي) أو جھة اتصال داخلية : نوع جھة االتصال•
االتصال. وال تحتوي جھات االتصال الخارجية على أي تفاصيل ألرقام داخلية. 

: إذا كانت المكالمة نشطة، فسيتم إدراج رقم جھة االتصال تلقائًيا. إذا كان المتصل في رقم داخلي، فسيتم إدراجه أرقام جھة االتصال•
. أدخل أي أرقام جھة ١عمل ؛ وإذا كان المتصل في رقم خارجي، فسيتم إدراجه باعتباره رقم الرقم الداخلي الرئيسيباعتباره 

اتصال أخرى ذات صلة، مثل رقم المنزل أو رقم المحمول الخاص بجھة االتصال. 

 في حالة وجود أجھزة متعددة لدى جھة االتصال. سيؤثر ھذا اإلعداد على حالة   تقييد حقل مصباح الحالة السم الجھاز تتم مراعاة •
"عدم اإلزعاج " فقط على وجه الخصوص. في حالة وجود العديد من األجھزة لدى جھة االتصال، يمكنك تحديد "اسم الجھاز" 

الخاص بالجھاز الذي تحتاج إلى تعيين حالة "عدم اإلزعاج " به. وإذا كنت ال تعرف "اسم الجھاز" لكنك تحتاج إلى التعديل، فاتصل 
بمسؤول النظام. إذا لم يتم تحديد خانة اختيار "تقييد حقل مصباح الحالة السم الجھاز"، فسيكون مربع نص "اسم الجھاز" غير متاح.

 ليست خانة اختيار تحتاج إلى تعديلھا، إال إذا نصحك مسؤول النظام بالقيام بذلك. تعطيل حقل مصباح الحالة•

 لحفظ جھة االتصال في الدليل المحدد. موافقانقر فوق ٢الخطوة

إذا كنت تستخدم مجموعة دليل شخصية، فسوف تتمكن أنت وأي مسؤولي تشغيل يشاركون مجموعة الدليل الشخصية معك من استخدام جھة 
. مجموعات الدليل الشخصيةاالتصال. لمزيد من المعلومات حول مشاركة مجموعات الدليل الشخصية، راجع 

حذف جھات االتصال من الدالئل 

يمكنك إزالة جھات االتصال المضافة يدوًيا من أي دليل. وال يمكنك حذف جھات االتصال التي تنتمي إلى دليل مشترك. 

يؤدي حذف جھة اتصال من دليل بشكل دائم إلى إزالة جھة االتصال من النظام. مالحظة

لحذف جھة اتصال، قم بما يلي:

. حذف جھة اتصال أو انقر بزر الماوس األيمن وحدد Ctrl+Dحدد جھة االتصال، واضغط على ١الخطوة

يظھر إطار تأكيد.

 لحذف جھة اتصال من الدليل.نعمانقر فوق ٢الخطوة

تعديل تفاصيل جھة االتصال

لعرض معلومات إضافية مرتبطة بجھات االتصال في الدليل، يمكنك فتح إطار "تفاصيل جھة االتصال". يعرض إطار "تفاصيل جھة االتصال" 
جميع المعلومات المتاحة الخاصة بجھة االتصال المحددة. يمكنك أيًضا تعديل تفاصيل جھة االتصال من ھذا اإلطار. والتفاصيل منتشرة عبر 

خمس عالمات تبويب وھي: 

 شاملًة، على سبيل المثال ال الحصر، االسم والعنوان والبريد اإللكتروني–التفاصيل •

 شاملًة، وليست مقتصرة على الرقم الداخلي الرئيسي، و رقم الھاتف المحمول وھاتف المنزل–أرقام جھة االتصال •

 جھة (جھات) االتصال المساعدة والبديلة –جھات االتصال البديلة •

 شاملة، على سبيل المثال ال الحصر، المسمى الوظيفي والشركة والقسم–الشركة •

 رسالة غياب جھة االتصال ومعلومات جھة االتصال–مالحظات •

لدى جميع المستخدمين وصول لعرض جھات االتصال التي تنتمي إلى الدليل (باستثناء الحقول التي تكون باللون الرمادي) وتعديلھا. وستكون 
أية تعديالت تتم مرئية لجميع المستخدمين. 
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لتحرير تفاصيل جھة اتصال، قم بما يلي: 

قم بتحديد جھة اتصال.١الخطوة

.   قم بتنفيذ أحد اإلجراءات التالية:تفاصيل جھة االتصالافتح إطار ٢الخطوة

.F12اضغط على –

.جھة اتصال > تفاصيل جھة االتصالانقر بزر الماوس األيمن ثم اختر –

. تفاصيل جھة االتصال انقر فوق –

قم بإجراء تعديالت على أي حقل غير متاح. ٣الخطوة

 بمجرد اكتمال تعديالتك.موافقانقر فوق ٤الخطوة

تنتمي الحقول غير المتاحة إلى الدليل المشترك. إذا كانت ھناك حاجة إلجراء تعديالت، فاتصل بمسؤول النظام. مالحظة

تحديد جھات االتصال المساعدة والبديلة وتعديلھا

افتح إطار "تفاصيل جھة االتصال" حيث يتوفر لك الخيار لتحديد ما يلي: 

 واحدةجھة اتصال مساعدة•

 واحدة أو أكثرجھة اتصال بديلة•

إلضافة جھة اتصال بديلة أو مساعدة أو تحريرھا أو إزالتھا، قم بما يلي:

.تفاصيل جھة االتصالافتح إطار ١الخطوة

 في جزء التنقل.جھات االتصال البديلةانقر فوق ٢الخطوة

 أسفل عناوين جھات االتصال المساعدة أو البديلة كما ھو مطلوب.استبدال أو إضافةانقر فوق ٣الخطوة

أو

.٥ إلزالة جھات االتصال، ثم قم بالتخطي إلى الخطوة رقم حذفانقر فوق 

.إضافة، ابحث عن جھة االتصال المطلوبة وحددھا. انقر فوق تحديد جھة اتصال بديلة أو تحديد جھة اتصال مساعدةداخل إطار ٤الخطوة

 إلضافة أي جھات اتصال إضافية. ٤ و٣كرر الخطوتين 

.موافقوعند االنتھاء، انقر فوق ٥الخطوة
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استخدام الدالئل

استخدام الدالئل بالطرق التالية: Cisco Unified Attendant Console Advanced يوضح ھذا القسم كيفية

البحث في الدليل•

البحث األفقي•

تفاصيل جھة االتصال الموسعة•

فتح تفاصيل جھة االتصال–

إرسال جھات االتصال عبر البريد اإللكتروني من إطار تفاصيل جھة االتصال–

طلب األرقام الخارجية من إطار تفاصيل جھة االتصال–

إضافة رسالة غياب ومعلومات جھات االتصال وتعديلھا وإزالتھا–

حالة ھاتف جھة االتصال التفصيلية، وحالة التواجد، وجھات االتصال البديلة–

عرض تفاصيل مكالمة نشطة على رقم داخلي لجھة اتصال بالدليل•

البحث في الدليل
لتحديد مكان شخص أو رقم، اتبع الخطوات التالية: 

 لنقل المؤشر إلى حقل البحث األول في عالمة تبويب الدليل المحدد. F3 اضغط على١الخطوة

أو

لالنتقال إلى عالمة تبويب دليل مختلف:

باستخدام لوحة المفاتيح، قم بأحد اإلجراءات التالية:•

لتحديد الدليل السابق أو التالي.  Ctrl+Shift+Tabو Ctrl+Tab اضغط على–

قيمة بين  >الرقم<، حيث يكون>الرقم<+Altانتقل مباشرًة إلى أيٍ من عالمات التبويب العشر األولى من خالل الضغط على –
 عالمة التبويب األولى.١ عالمة التبويب العاشرة، ويمثل الرقم ٠، حيث يمثل الرقم ٩ إلى ٠ األرقام من

باستخدام الماوس، قم بأحد اإلجراءات التالية:•

انقر فوق عالمة تبويب الدليل الذي تحتاجه.–

وعند تحديد عالمة تبويب دليل ما عبر لوحة المفاتيح أو الماوس، سينتقل المؤشر افتراضًيا إلى حقل البحث األول في الدليل المحدد.مالحظة

. Tab ابدأ الكتابة إذا كنت تنوي البحث عن الدليل باستخدام حقل البحث األول. انتقل إلى الحقل التالي من خالل الضغط على مفتاح٢الخطوة
إلى نقل المؤشر مرة أخرى إلى أول حقل بحث. Ctrl+Tab الضغط علىيؤدي
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البحث األفقي

).بحث بعامل التصفية" (راجع AND للبحث في حقلين مرة واحدة، يجب تمكين "بحث بمعامل

اكتب معايير البحث في الحقول ذات الصلة، وانتقل من اليسار إلى اليمين. ستظھر النتائج أثناء الكتابة.

 > بحث بعامل تفضيالت > خيارات يتم تحديد ھذا التفضيل في قائمة. إدخال يتم عرض النتائج إما أثناء الكتابة أو بعد الضغط على مفتاحمالحظة
.أثناء إجراء بحث بعامل التصفية ضمن التصفية

البحث األفقي 
تحديد خيار <  عند تنفيذ عملية بحث أفقي، ستعمل على تصفية قائمة جھات االتصال بحيث تعرض فقط جھات االتصال التي يطابق حقل

بھا الحقل الخاص بجھة االتصال المحددة. المستخدم> 

 مع اسم القسم، فعند تنفيذ بحث محاسبة، وحددت جھة اتصال تحمل االسم األخير القسم إلى بحث أفقي على سبيل المثال، إذا قمت بتعيين
 أفقي، سيسرد إطار نتائج البحث األفقي كل جھات االتصال التي تحمل االسم األخير "محاسبة".

الحقول ، ثم حدد حقاًل من القائمة المنسدلة. اختر أحد بحث بعامل التصفية > التفضيالت > خيارات لتحديد الحقل "بحث أفقي"، اختر
التالية:  المفھرسة

 بال - البحث األفقي معّطل•

 االسم األول•

 االسم األخير•

 ١حقل المستخدم •

 المسمى الوظيفي•

 الموقع•

 القسم•

 ورقم المحمول)١الرقم (للبحث في حقول الرقم الداخلي الرئيسي ورقم العمل •

لتنفيذ عملية بحث أفقي: 

 في أحد الدالئل، حدد جھة اتصال مع بيانات في حقل البحث األفقي المحدد.١الخطوة

. Ctrl+F2 اضغط على٢الخطوة

، ويحتوي على جھات االتصال المطابقة. يحتوي شريط العنوان على تفاصيل عملية البحث.بحث أفقي يظھر اإلطار

 إلغالق اإلطار والمتابعة.Esc اضغط على٣الخطوة

أو

 باستمرار، ثم انقر فوق الحقل الذي يحتوي على البيانات التي تبحث عنھا. Shift للتنقل ألسفل بشكل إضافي، اضغط المفتاح

لالسم األخير "شريف"، انقر فوق  بحث أفقي  في قائمة نتائجسيد شريفعلى سبيل المثال، للبحث عن كل جھات االتصال التي تحمل االسم 
 تظھر اآلن فقط جھات االتصال التي تحمل االسم سيد شريف.. االسم األول  في حقلسيدأي جھة اتصال تحتوي على 

يمكنك تحديد أي حقل غير رسومي يظھر ألي جھة اتصال، طالما تمت فھرسته في الدليل. للحصول على قائمة بالحقول المفھرسة، مالحظة
.الحقول المفھرسةراجع
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تفاصيل جھة االتصال الموسعة

تفاصيل جھة االتصال الموسعة

فتح تفاصيل جھة االتصال

يعرض إطار "تفاصيل جھة االتصال" . تفاصيل جھة االتصال لعرض معلومات إضافية مرتبطة بجھات االتصال في الدليل، يمكنك فتح إطار
جميع المعلومات المتاحة الخاصة بجھة االتصال المحددة. يمكنك أيًضا تعديل تفاصيل جھة االتصال من ھذا اإلطار. والتفاصيل منتشرة عبر 

خمس عالمات تبويب وھي: 

التفاصيل: شاملًة، على سبيل المثال ال الحصر، االسم والعنوان والبريد اإللكتروني•

أرقام جھة االتصال: شاملًة، وليست مقتصرة على الرقم الداخلي الرئيسي، ورقم الھاتف المحمول وھاتف المنزل•

 جھات االتصال البديلة: جھة (جھات) االتصال المساعدة والبديلة•

الشركة: شاملة، على سبيل المثال ال الحصر، المسمى الوظيفي والشركة والقسم•

مالحظات: رسالة غياب جھة االتصال ومعلومات جھة االتصال•

لدى جميع المستخدمين وصول لعرض جھات االتصال التي تنتمي إلى الدليل (باستثناء الحقول التي تكون غير متاحة) وتعديلھا. وستكون أية 
تعديالت تتم مرئية لجميع المستخدمين. 

لفتح إطار تفاصيل جھة اتصال، قم بما يلي: 

قم بتحديد جھة اتصال.١الخطوة

  قم بتنفيذ أحد اإلجراءات التالية:٢الخطوة

.F12 اضغط على–

.تفاصيل جھة االتصال > جھة اتصال انقر بزر الماوس األيمن ثم اختر–

. تفاصيل جھة االتصال  انقر فوق–

يظھر إطار تفاصيل جھة االتصال.

إرسال جھات االتصال عبر البريد اإللكتروني من إطار تفاصيل جھة االتصال

.تفاصيل جھة االتصال افتح إطار١الخطوة

في جزء التنقل. (يتم تحديد "التفاصيل" بشكل افتراضي عندما تقوم بتشغيل إطار "تفاصيل جھة االتصال" للمرة األولى). تفاصيلانقر فوق ٢الخطوة

لكتابة بريد إلكتروني على يمين عنوان البريد اإللكتروني الذي تنوي إرسال الرسائل إليه.  انقر فوق رمز البريد اإللكتروني٣الخطوة

يكون رمز البريد اإللكتروني فقط نشًطا عندما يتم ملء حقل البريد اإللكتروني.مالحظة

تم تشغيل تطبيق البريد اإللكتروني االفتراضي. تم بدء رسالة بريد إلكتروني جديدة مع ملء عنوان البريد اإللكتروني المحدد في قائمة ٤الخطوة
المستلمين.

 إذا كنت ليس لديك تطبيق بريد إلكتروني تم تكوينه، فاتصل بمسؤول النظام.

طلب األرقام الخارجية من إطار تفاصيل جھة االتصال

.تفاصيل جھة االتصال افتح إطار١الخطوة

في جزء التنقل.أرقام جھة االتصال  انقر فوق٢الخطوة
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انقر فوق الرقم الذي تريد االتصال به:٣الخطوة

الرقم الداخلي الرئيسي•

  - رقم ھاتف العمل١العمل •

 ٢عمل •

 المنزل - رقم ھاتف المنزل•

 المحمول - رقم الھاتف المحمول•

 جھاز النداء - رقم ھاتف جھاز النداء•

 الفاكس - رقم ھاتف الفاكس•

.رقم المستخدم انقر فوق٤الخطوة

لغلق اإلطار. موافق انقر فوق٥الخطوة

.إدخال ثم اضغط على المكالمات النشطة انقر فوق الرقم المحدد في جزء٦الخطوة

إضافة رسالة غياب ومعلومات جھات االتصال وتعديلھا وإزالتھا

في تلميح أداة عند تمرير الماوس فوق جھة اتصال  مالحظات يتم تقديم رسائل الغياب ومعلومات جھة االتصال العامة المضافة إلى قسم
الدليل.في

قم بإضافة معلومات إضافية إلى أي جھة اتصال موجودة في الدالئل. ستظھر ھذه المعلومات مع جھة االتصال  - معلومات جھة االتصال•
 على أنھا تلميح أداة.

أضف رسالة غياب (مالحظة قصيرة توضح سبب رد الرقم الداخلي على أنه غائب أو يجب عدم إزعاجه) مع أي من  - رسالة غياب•
األجھزة في جزء "الدالئل". 

حالة ھاتف جھة االتصال التفصيلية، وحالة التواجد، وجھات االتصال البديلة 

داخل عالمات تبويب دليل وحدة التحكم بشكل افتراضي،  مصدر التواجد االفتراضيو حالة مصباح الحالة يتم تقديم
 للحصول على قائمة بمؤشرات حالة ١-٥الجدولالعناوين ذات الصلة بھا. ويتم تقديمھا في صورة رموز وتلميحات أداة (راجع ضمن
  للحصول على قائمة برموز حالة مصدر التواجد).٢-٥الجدولالحالة ومصباح

لمزيد من المعلومات حول حالة تواجد جھة اتصال ما واألرقام البديلة، قم بتنفيذ أحد اإلجراءات التالية:

. F2 اضغط على•

.جھة االتصال (االسم) > عرض األرقام البديلة مع التواجد انقر بزر الماوس األيمن فوق جھة اتصال، ثم حدد•

.األرقام البديلة <لجھة االتصال> - [<التواجد>] يظھر إطار

يظھر ھذا اإلطار أيًضا عندما تقوم بتحويل مكالمة إلى رقم داخلي بحالة تواجد معينة. مالحظة

 ، يمكنك استخدام جزء التنقل إلى اليمين لعرض الصفحات التي تحتوي على المعلومات التالية:تفاصيل حالة التواجد ضمن

 اإلعداد االفتراضي، الذي يعرض حالة الھاتف وأي حاالت تواجد تم تكوينھا.: ملخص•

 للحصول على قائمة برموز حالة ١-٥الجدولحالة مصباح الحالة الخاصة بالرقم الداخلي لجھة االتصال. (راجع الھاتف: •
الحالة.)مصباح

الممّكنة (إذا تم تكوينھا بواسطة مسؤول النظام): مصادر التواجد•

–WebEx Messenger

–Skype for Business
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–Cisco IM&P

 للحصول على قائمة برموز مصادر التواجد.٢-٥الجدولراجع 

 يعرض معلومات جھة االتصال ورسائل الغياب.: مالحظات•

تعرض ما يلي: تفاصيل جھة االتصال البديلة•

 وجھاز النداء ٢ ورقم العمل ١جميع األرقام المرتبطة بجھة االتصال (الرقم الداخلي الرئيسي ورقم المنزل ورقم العمل –
المحمول)ورقم

تفاصيل جھة االتصال المساعدة–

تفاصيل جھة (جھات) االتصال البديلة–

 استخدم عناصر التحكم في المكالمات ضمن "تفاصيل جھة االتصال البديلة" ألجل:

الرد على مكالمة: يمكنك قبول المكالمات خالل الرنين على أّي من الخطوط المقدمة.–

بدء مكالمة: حدد مكالمة باستخدام إما مفتاحي السھم ألعلى والسھم ألسفل أو الماوس. اضغط على مفتاح "إدخال" أو انقر فوق –
. "مكالمة"

قم بتنفيذ التحكم في المكالمة لمكالمة نشطة: إذا كنت تقوم بمعالجة مكالمة بشكل نشط عند تشغيل أطر "األرقام البديلة"، سيتم تنفيذ –
عناصر التحكم بالمكالمة لمكالمتك النشطة. 

تشمل عناصر التحكم في المكالمات المتاحة: 

تحويل بعد المراجعة (اختصار لوحة المفاتيح - اضغط على مفتاح "إدخال" مرة واحدة)•

تحويل مباشر  (اختصار لوحة المفاتيح – اضغط على مفتاح "إدخال" مرتين بتتابع سريع)•

تحويل إلى البريد الصوتي•

الوضع في االنتظار•

وضع في االنتظار مع مالحظات•

بدء المؤتمر•

تعليق مكالمة•

يشرح رموز حالة مصباح الحالة. ١-٥الجدول

رموز حالة مصباح الحالة١-٥الجدول

الوصفالرمز

السماعة موضوعة 

متصل

غير متاح 

مكالمة واردة

مكالمة صادرة

محولة: إذا قمت بتمرير الماوس فوق جھة اتصال دليل بھذه الحالة، ستشاھد الرقم الداخلي 
المحول في تلميح خاص باألداة.

مالحظات
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.Skype for Business وWebEx Messenger وCisco IM&P يشرح رموز تواجد ٢-٥الجدول

عرض تفاصيل مكالمة نشطة على رقم داخلي لجھة اتصال بالدليل
يمكنك عرض حالة المكالمات النشطة وتفاصيلھا، على الرقم الداخلي الرئيسي لجھة اتصال بالدليل. 

لعرض الحالة، افتح إطار الحالة من خالل القيام بما يلي:

انقر بزر الماوس األيمن فوق جھة اتصال في الدليل. ١الخطوة

. جھة اتصال > الحالة > المكالمات حدد٢الخطوة

داخل جزء "المكالمات" يتم تقديم المعلومات التالية. 

جھة االتصال (إذا كان متاًحا).  اسم•

 الذي تم إجراء المكالمة منه. إظھار رقم الطالب•

 الذي تم االتصال به. DDI رقم•

المكالمة (قيد الرنين، موضوعة في االنتظار، متصلة، مشغولة). حالة•

. رد يمكنك الرد على رنين أي مكالمة واردة بالنقر فوق

 لغلق اإلطار.موافقانقر فوق ٣الخطوة

Skype for Businessو WebEx Messengerو Cisco IM&P رموز تواجد٢-٥الجدول

 Unified CM رمز
WebExو

 Skype رمز
Localالوصفالحالة

جھة االتصال بالخارج/سأعود حاالً.بالخارج

جھة االتصال مشغولة.مشغول

DND 
اإلزعاج)(عدم

).DNDقامت جھة االتصال بتعيين عدم اإلزعاج (

جھة االتصال غير متصلة.غير متصل

جھة االتصال متصلة/متاحة.متصل/متاح

حالة تواجد جھة االتصال غير معروفة.غير معروف

جھة االتصال مشغولة.مشتق

جھة االتصال خاملة.غير نشط

جھة االتصال في اجتماع لكنھا أصبحت خاملة.مشغول غير نشط

OOF.جھة االتصال خارج المكتب
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  عناصر التحكم في المكالمات

لإلجراءات التالية: Cisco Unified Attendant Console Advancedيوضح ھذا القسم كيفية استخدام 

إجراء المكالمات الصادرة•

مسح المكالمات•

الرد على المكالمات•

تحويل المكالمات•

وضع المكالمات قيد االنتظار•

كتم صوت المكالمات•

تعليق المكالمات•

استعادة المكالمات المعلقة•

مكالمات المؤتمر•

التبديل بين المكالمات•

 التحكم في المكالمات التي تمت استعادتھا•

إعادة إجراء المكالمات•

 )CMC) ورموز حالة العميل (FACتوفير رموز التخويل اإلجباري (•

إعادة توجيه كل قوائم االنتظار لوجھة وضع الطوارئ•

إرسال رسائل بريد إلكتروني•
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إجراء المكالمات الصادرة

إجراء المكالمات الصادرة

إجراء مكالمة بجھة اتصال بالدليل أو برقم طلب سريع

 لبدء المكالمة.إدخالإلجراء مكالمة صادرة بجھة اتصال محددة أو رقم طلب سريع باستخدام لوحة المفاتيح، اضغط على مفتاح 

إلجراء مكالمة صادرة بجھة اتصال محددة أو رقم طلب سريع باستخدام الماوس، اضغط على أي مفتاح مما يلي:

 انقر نقًرا مزدوًجا فوق جھة االتصال أو الطلب السريع.•

.اتصال انقر بزر الماوس األيمن فوق جھة االتصال أو الطلب السريع، ثم حدد•

إجراء مكالمة إلى رقم تم االتصال به يدوًيا

بدالً من تحديد جھة اتصال من دليل ثم إجراء مكالمة، إذا لم يكن المؤشر موجوًدا في حقل بحث، يمكنك طلب الرقم باستخدام لوحة المفاتيح 
(مع تنسيق الرقم كما تفعل عند االتصال من ھاتفك). وأثناء الكتابة، تظھر األرقام في الحقل الموجود في أسفل جزء "المكالمات النشطة". 

يمكنك استخدام اختصارات لوحة المفاتيح التالية لتحرير الرقم:

مسافة للخلف – مسح رقم•

شريط المسافة  – مسح الرقم أثناء عملية الطلب•

إدخال – لبدء المكالمة•

) FACتوفير رموز التخويل اإلجباري ( قد يلزم عليك إدخال رمز وصول خارجي إلجراء المكالمات الخارجية (للحصول على تفاصيل، راجعمالحظة
). )CMCورموز حالة العميل (

مسح المكالمات
لمسح مكالمة باستخدام لوحة المفاتيح، قم بما يلي:

لتحديد جزء "المكالمات النشطة". F7 اضغط على١الخطوة

. إدخال اضغط المفتاح٢الخطوة

لمسح مكالمة باستخدام الماوس، قم بتنفيذ أحد اإلجراءات التالية:

انقر نقًرا مزدوًجا فوق المكالمة في جزء "المكالمات النشطة".•

.مسح مكالمة انقر بزر الماوس األيمن فوق جزء "المكالمات النشطة"، وحدد•

 في شريط أدوات التحكم في المكالمات. مسح المكالمة انقر فوق الزر•

الرد على المكالمات
للرد على مكالمة خالل الرنين على سماعة الھاتف لديك (يتم عرض حالة رنين في جزء "المكالمات النشطة"، عالمة المكالمة)، قم بما يلي:

ال شيء: إذا تم تمكين االتصال التلقائي لديك للمكالمات في قائمة االنتظار، فسيتم نقل المكالمة تلقائًيا إلى حالة تحدث. (موقع التفضيل: •
) خيارات > التفضيالت >   مكالمات في قائمة االنتظار  >   اتصال تلقائي  قائمة
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الرد عبر سماعة الھاتف.•

.إدخال اضغط المفتاح•

انقر نقًرا مزدوًجا فوق المكالمة.•

. انقر فوق رد على المكالمة•

Cisco Unified Attendant Console أخذ المكالمات من قوائم انتظار

وتكديسھا في جزء "المكالمات الواردة  Cisco Unified Attendant Console يتم تحديد أولوية للمكالمات الواردة إلى قوائم انتظار
)، يوضح الرمز F9في قائمة االنتظار".  يتم تحديد طريقة قبول ھذه المكالمات بواسطة نوع قائمة االنتظار. دخل جزء "قوائم االنتظار" (

الموجود بجوار أسماء قوائم االنتظار الفردية نوع قائمة االنتظار. 

. قوائم انتظار تحويل اإلرسال. ممثلة برموز زرقاء•

. قوائم انتظار التحويل اإلجباري: ممثلة برموز خضراء•

يمكنك معالجة مكالمة واحدة فقط في المرة. وبالتالي، تنطبق الخطوات التالية فقط عندما ال تكون لديك مكالمات نشطة داخل جزء "المكالمات 
النشطة". 

قوائم انتظار تحويل اإلرسال

يتم تكديس المكالمات الواردة لقوائم انتظار تحويل اإلرسال بترتيب تنازلي حسب األولوية (يتم تحديد األولوية بواسطة مسؤول النظام) في 
). تتطلب مكالمات قوائم انتظار اإلرسال من المستخدمين قبولھا (أخذھا) يدوًيا من قائمة F8جزء "المكالمات الواردة في قائمة االنتظار" (

االنتظار. توجد طريقتان لقبول مكالمة من قائمة انتظار إرسال: 

لقبول المكالمة التالية األعلى في األولوية في قائمة االنتظار.: رد على التالي•

لتحديد مكالمة في قائمة انتظار يدوًيا لقبولھا.: انتقاء•

رد على التالي

 استخدم "رد على التالي" للرد على المكالمة التالية األعلى في األولوية في قائمة االنتظار.

لقبول المكالمة التالية باستخدام لوحة المفاتيح، قم بما يلي:

(عالمة الجمع)).+ ( رد على التالي اضغط على مفتاح١الخطوة

يتم نقل المكالمة التالية األعلى في األولوية إلى جزء "المكالمات النشطة".

 لمعرفة الخيارات).الرد على المكالماتالرد على المكالمة (راجع ٢الخطوة
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لقبول المكالمة التالية باستخدام الماوس، قم بما يلي:

انقر بزر الماوس األيمن في جزء "المكالمات الواردة في قائمة االنتظار". ١الخطوة

. رد على التاليمن القائمة، اختر ٢الخطوة

بغض النظر عن المكالمة التي تنقر بزر الماوس األيمن فوقھا، يتم نقل المكالمة التالية األعلى في األولوية إلى جزء "المكالمات النشطة".

 لمعرفة الخيارات).الرد على المكالماتالرد على المكالمة (راجع ٣الخطوة

 انتقاء

لتحديد جزء "قوائم االنتظار". ثم استخدم مفتاحي  F9 إذا كانت المكالمة التي تنوي انتقاءھا ال تظھر في طريقة عرضك الحالية، فاضغط على
السھم ألعلى وألسفل لتحديد قائمة االنتظار المطلوبة

النتقاء مكالمة باستخدام لوحة المفاتيح، قم بما يلي:

. F8 حدد المكالمات الواردة في قائمة االنتظار بالضغط على١الخطوة

باستخدام مفتاحي األسھم ألعلى وألسفل، حدد المكالمة المطلوب قبولھا.٢الخطوة

لنقل المكالمة إلى جزء "المكالمات النشطة". إدخال اضغط على٣الخطوة

 لمعرفة الخيارات).الرد على المكالماتالرد على المكالمة (راجع ٤الخطوة

النتقاء مكالمة باستخدام الماوس، قم بما يلي: 

داخل جزء "المكالمات الواردة في قائمة االنتظار" قم بأحد اإلجراءات التالية:١الخطوة

انقر نقًرا مزدوًجا فوق المكالمة المرغوبة.•

في جزء "المكالمات النشطة".  المكالمات الواردة في قائمة االنتظار اسحب المكالمة المرغوبة وأفلتھا من جزء•

 لمعرفة الخيارات).الرد على المكالماتالرد على المكالمة (راجع ٢الخطوة

قوائم انتظار التحويل اإلجباري

يتم تسليم المكالمات الواردة إلى قوائم انتظار التسليم اإلجباري على الفور إلى المستخدمين المتاحين (وليس الذين يبدو أنھم لديھم مكالمات 
نشطة). يتم اختيار المستخدمين بترتيب دوري، استناًدا إلى وقت الخمول األطول. وفي حالة عدم توفر أي مستخدمين عند وصول المكالمات 

في قائمة انتظار، يتم إعطاء أولوية لھا وتكديسھا في قائمة االنتظار، حتى يصبح أحد المستخدمين متاًحا. 

 ال يلزم وجود إدخال لقبول المكالمات من قوائم انتظار التحويل اإلجباري.•

 للحصول على خيارات).الرد على المكالماتوبمجرد ظھور المكالمة في جزء "المكالمات النشطة"، يمكنك الرد عليھا (راجع •

إذا لم تقم بالرد على المكالمة خالل مدة محددة (يتم تحديدھا بواسطة مسؤول النظام)، فسيتم توجيه المكالمة إلى المستخدم المتاح التالي. 
عدم توفر أي مستخدم، ستحاول المكالمة الوصول إليك مجدًدا. حالةفي
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تحويل المكالمات
 ھناك طريقتان لتحويل المكالمات:

ابدأ التحويل وأكمله بدون المراجعة مع المستلم.: تحويل مباشر•

(ُمبلّغ): تحويل يتم إكماله بعد المراجعة مع المستلم. تحويل بعد المراجعة •

.تحدثلتحويل مكالمة، يجب أن تكون في حالة 

 ) CMC)  و  رمز حالة العميل (FACمطالبات   رمز التخويل اإلجباري (

) إلجراء تحويل إلى رقم خارجي أو دولي. وإذا لزم CMC) و/أو رمز حالة العميل (FACقد تحتاج إلى إدخال رمز التخويل اإلجباري (
األمر، فعند بدء التحويل المباشر أو بعد المراجعة إلى رقم خارجي أو دولي، سيحدث ما يلي:

على الشاشة، عند بدء التحويل: الرمز مطلوب سيظھر مربع حوار١الخطوة

.يرجى إدخال   رمز التخويل اإلجباري) ، يكون النص الظاھر على الشاشة ھو FACبالنسبة لرمز التخويل اإلجباري (•

 .يرجى تكوين رمز حالة العميل) ، يكون النص الظاھر على الشاشة ھو CMCبالنسبة رمز حالة العميل (•

اكتب الرمز الصحيح، ثم انقر فوق "موافق".٢الخطوة

إذا تم توفير الرمز الصحيح، فسيتم إجراء المكالمة.

إذا لم يتم توفير رمز أو تم توفير رمز غير صحيح، فستفشل المكالمة.

إذا كانت لديك أي أسئلة، فاتصل بمسؤول النظام.

التحويل المباشر للمكالمات

التحويل المباشر للمكالمات إلى رقم تم االتصال به

إلجراء تحويل مباشر لمكالمة إلى رقم تم االتصال به، قم بما يلي:

.F7 قم بالرد على مكالمة أو حدد المكالمة في جزء "المكالمات النشطة" من خالل الضغط على مفتاح١الخطوة

  اكتب رقم الوجھة. سيتم وضع المؤشر تلقائًيا في مربع الطلب. ٢الخطوة

 ثانية) لتنفيذ التحويل المباشر.١٫٥ مرتين بتتابع سريع (خالل إدخالاضغط على ٣الخطوة

التحويل المباشر لجھة اتصال دليل 

إلجراء تحويل مباشر لمكالمة إلى جھة اتصال دليل باستخدام لوحة المفاتيح، قم بما يلي:

.F7 قم بالرد على مكالمة أو حدد المكالمة في جزء "المكالمات النشطة" من خالل الضغط على مفتاح١الخطوة

للحصول على تعليمات). البحث في الدليل قم بتنفيذ البحث في الدليل (راجع٢الخطوة

إذا تم إرجاع أكثر من نتيجة، فاستخدم السھمين ألعلى وألسفل لتحديد جھة االتصال المستھدفة، وإال تابع إلى الخطوة التالية.٣الخطوة

 ثانية) لتنفيذ التحويل المباشر.١٫٥ مرتين بتتابع سريع (خالل إدخال اضغط على٤الخطوة
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تحويل  لتحويل مكالمة مباشرة إلى جھة اتصال دليل باستخدام الماوس، إما أن تنقر بزر الماوس األيمن فوق جھة االتصال المطلوبة وتحدد
أو تقوم بما يلي: مباشر

.F7 قم بالرد على مكالمة أو حدد المكالمة في جزء "المكالمات النشطة" من خالل الضغط على مفتاح١الخطوة

للحصول على تعليمات). البحث في الدليلقم بتنفيذ البحث في الدليل (راجع ٢الخطوة

انقر نقًرا مزدوًجا فوق جھة االتصال المطلوبة لبدء التحويل أو اسحب المكالمة النشطة وأفلتھا على جھة االتصال المطلوبة.٣الخطوة

تنفيذ  إلى خيارات > التفضيالت >   تحويالت المكالمات  >   أثناء القيام بعمليتي السحب واإلفالت أو النقر المزدوج  يتطلب ھذا تعيين خيارمالحظة
.تحويل مباشر

تحويل المكالمات بعد المراجعة 

تحويل بعد المراجعة إلى رقم تم االتصال به 

لتحويل مكالمة بعد المراجعة إلى رقم تم االتصال به باستخدام لوحة المفاتيح، قم بما يلي:

.F7قم بالرد على مكالمة أو حدد المكالمة في جزء "المكالمات النشطة" من خالل الضغط على مفتاح ١الخطوة

  اكتب رقم الوجھة. سيتم وضع المؤشر تلقائًيا في مربع الطلب.٢الخطوة

 إلجراء مكالمة االستفسار.إدخالاضغط على ٣الخطوة

 إلكمال التحويل.إدخالبعد مراجعة الوجھة، اضغط على ٤الخطوة

لتحويل مكالمة بعد المراجعة إلى رقم تم االتصال به باستخدام الماوس، قم بما يلي: 

.F7 قم بالرد على مكالمة أو حدد المكالمة في جزء "المكالمات النشطة" من خالل الضغط على مفتاح١الخطوة

باستخدام لوحة المفاتيح، اكتب رقم الوجھة. سيتم وضع المؤشر تلقائًيا في مربع الطلب.٢الخطوة

إلجراء مكالمة االستفسار. إدخال اضغط على٣الخطوة

إلكمال التحويل.  تحويل انقر فوق٤الخطوة

التحويل بعد المراجعة إلى جھة اتصال دليل 

لتحويل مكالمة باستخدام التحويل بعد المراجعة إلى جھة اتصال دليل باستخدام لوحة المفاتيح،

.F7 قم بالرد على مكالمة أو حدد المكالمة في جزء "المكالمات النشطة" من خالل الضغط على مفتاح١الخطوة

للحصول على تعليمات). البحث في الدليل قم بتنفيذ البحث في الدليل (راجع٢الخطوة

استخدم السھمين ألعلى وألسفل لنقل تغيير تحديدك داخل قائمة بالنتائج، أو تابع إلى الخطوة التالية.٣الخطوة

 إلجراء مكالمة االستفسار.إدخالاضغط على ٤الخطوة

 إلكمال التحويل.إدخالبعد إجراء التحويل بعد المراجعة، اضغط على ٥الخطوة
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لتحويل مكالمة بعد المراجعة إلى جھة اتصال دليل باستخدام الماوس:

.F7 قم بالرد على مكالمة أو حدد المكالمة في جزء "المكالمات النشطة" من خالل الضغط على مفتاح١الخطوة

للحصول على تعليمات). البحث في الدليل قم بتنفيذ البحث في الدليل (راجع٢الخطوة

  قم بتنفيذ أحد اإلجراءات التالية:٣الخطوة

انقر فوق جھة االتصال نقًرا مزدوًجا لبدء التحويل المطلوب.–

اسحب المكالمة النشطة وأفلتھا على جھة االتصال المطلوبة.–

 خيارات > التفضيالت >   تحويالت المكالمات  >   أثناء القيام بعمليتي السحب واإلفالت أو النقر المزدوج  يتطلب ھذا تعيين خيارمالحظة
.تنفيذ تحويل مباشر إلى

.   مراجعة انقر بزر الماوس األيمن فوق جھة االتصال المطلوبة، ثم حدد–

إلكمال التحويل.  تحويل اضغط على٤الخطوة

 وضع المكالمات قيد االنتظار
. Page Down لوضع مكالمة نشطة قيد االنتظار باستخدام لوحة المفاتيح، اضغط على

لوضع مكالمة نشطة قيد االنتظار باستخدام الماوس، قم بأحد اإلجراءات التالية:

اسحب المكالمة النشطة وأفلتھا في جزء "المكالمات قيد التقدم".•

. وضع قيد االنتظار انقر بزر الماوس األيمن فوق المكالمة النشطة، ثم حدد•

من شريط أدوات التحكم في المكالمات.  وضع قيد االنتظار انقر فوق المكالمة النشطة وحددھا، ثم انقر فوق•

استرداد مكالمات من وضع االنتظار

السترداد مكالمة من وضع االنتظار باستخدام لوحة المفاتيح، قم بما يلي:

لتحديد جزء "المكالمات قيد التقدم". F5 اضغط على١الخطوة

.حدد مكالمة باستخدام مفتاحي السھم ألعلى والسھم ألسفل٢الخطوة

السترداد المكالمة التي تم وضعھا في االنتظار. صفحة ألسفل اضغط على٣الخطوة

السترداد مكالمة قيد االنتظار باستخدام الماوس، قم بواحد مما يلي:

انقر نقًرا مزدوًجا فوق المكالمة الموضوعة قيد االنتظار.•

من شريط أدوات التحكم في المكالمات.  استرداد انقر فوق المكالمة الموضوعة قيد االنتظار، ثم حدد•

. استرداد انقر بزر الماوس األيمن فوق المكالمة الموضوعة قيد االنتظار، ثم حدد•

اسحب المكالمة الموضوعة قيد االنتظار وأفلتھا في جزء "المكالمات النشطة"•
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كتم صوت المكالمات
لكتم صوت المكالمات النشطة، قم بما يلي:

.Ctrl+Q باستخدام لوحة المفاتيح، اضغط على•

. كتم صوت باستخدام الماوس، اضغط على•

. كتم صوت باستخدام الماوس، انقر بزر الماوس األيمن فوق المكالمة النشطة، ثم حدد•

.إلزالة كتم صوت المكالمات، كرر نفس اإلجراء المستخدم لكتم صوت المكالمة

 يمكن تكوين وحدة التحكم لكتم صوت المكالمات تلقائًيا خالل السيناريوھات التالية:

البحث في الدليل•

طلب رقم•

تغيير عالمات تبويب الدليل•

 لتعديل التفضيل خيارات > التفضيالت > كتم صوت قم بالوصول إلى عالمة تبويب

 أثناء كتم صوت المكالمة، سوف يسمع الطرف المتصل الموسيقى عند الوضع في االنتظار.مالحظة

 تعليق المكالمات
 Cisco تعليق المكالمات مشابه لوضع مكالمة قيد االنتظار، لكن لغرض تمكين مستخدم آخر من استئناف المكالمة. وعند تعليق مكالمة عبر

Unified Attendant Console يستطيع أي مستخدم تم تسجيل دخوله استرداد المكالمة. باإلضافة إلى ما سبق، يمكن لجھات االتصال ،
الداخلية استرداد المكالمة من خالل طلب الرقم الداخلي للتعليق. 

.بداية لتعليق مكالمة باستخدام لوحة المفاتيح (في حالة التحدث)، اضغط على

 لتعليق مكالمة (في حالة التحدث) باستخدام الماوس، قم بأحد اإلجراءات التالية:

 . تعليق مكالمة انقر فوق•

اسحب المكالمة النشطة وأفلتھا على جھاز تعليق متاح.•

استعادة المكالمات المعلقة

الستعادة مكالمة معلقة باستخدام لوحة المفاتيح، ما عليك سوى طلب الرقم الداخلي لجھاز التعليق:

الستعادة مكالمة معلقة باستخدام الماوس، قم بأحد األمور التالية: 

انقر نقًرا مزدوًجا فوق المكالمة المعلقة.•

 سحب المكالمة وإفالتھا في جزء "المكالمات النشطة".•

من القائمة.   استعادة انقر بزر الماوس األيمن فوق المكالمة المعلقة وحدد•
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مكالمات المؤتمر

مكالمات المؤتمر
تتيح لك مكالمة المؤتمر إمكانية إضافة شخص ثالث إلى جلسة اتصال.

أثناء إجراء مكالمة نشطة، لبدء مؤتمر مع طرف ثالث باستخدام لوحة المفاتيح، قم بما يلي:

حدد جھة االتصال/الطلب السريع أو اطلب الرقم الذي ترغب في إضافته إلى المؤتمر.١الخطوة

 .نھايةاضغط على ٢الخطوة

لتمكين انضمام األطراف الثالثة كلھا. نھاية انتظر حتى يرد الطرف الثالث، ثم اضغط على٣الخطوة

أثناء إجراء مكالمة نشطة، لبدء مؤتمر مع طرف ثالث باستخدام الماوس، قم بما يلي:

حدد جھة االتصال/الطلب السريع أو اطلب الرقم الذي ترغب في إضافته إلى المؤتمر.١الخطوة

.بدء المؤتمر  انقر فوق٢الخطوة

.مؤتمر  انتظر حتى يرد الطرف الثالث، ثم انقر فوق٣الخطوة

لمغادرة المؤتمر بمجرد إجرائه، باستخدام لوحة المفاتيح، قم بما يلي:

 استخدم السھمين ألعلى وألسفل لتحديد عنصر التحكم في المؤتمر    داخل جزء "المكالمات النشطة".١الخطوة

لمسح المكالمة. إدخال اضغط على٢الخطوة

لمغادرة المؤتمر بمجرد إجرائه، باستخدام الماوس، قم بأي إجراء مما يلي:

 انقر نقًرا مزدوًجا فوق عنصر التحكم في المؤتمر    في جزء "المكالمات النشطة".١الخطوة

.مسح المكالمة انقر بزر الماوس األيمن فوق عنصر التحكم في المؤتمر    في جزء "المكالمات النشطة"، وحدد٢الخطوة

التبديل بين المكالمات
يمكنك التبديل بين مكالمتين قيد التشغيل، إحداھما موضوعة في االنتظار واألخرى متصلة.

على سبيل المثال:

عند االتصال بجھة اتصال للمراجعة، يتم وضع المكالمة الواردة في االنتظار. عندما تقبل الوجھة الردود، يمكنك القيام بأحد األمور التالية 
للتبديل بين المتصل الوارد والوجھة:

. تبديل انقر بزر الماوس األيمن فوق المكالمة الواردة في جزء "المكالمات النشطة"، واختر•

اضغط على مفتاح + (عالمة الجمع). ستصبح المكالمة الواردة التي تم وضعھا في االنتظار خالل المراجعة نشطة. •
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التحكم في المكالمات التي تمت استعادتھا

 التحكم في المكالمات التي تمت استعادتھا
يمكن رد المكالمات إلى جزء "المكالمات قيد التقدم" ألي من األسباب التالية: 

الوجھة غير صالحة.•

انتھاء مھلة الوضع قيد االنتظار (إذا تم التكوين، ستنتھي مھلة المكالمات التي تم وضعھا قيد االنتظار لمدة أطول من مدة محددة).•

مھلة التحويل (إذا تم التكوين، ستنتھي مھلة المكالمات المحولة التي لم تتم معالجتھا بواسطة الوجھة خالل مدة محددة).•

مھلة التعليق (إذا تم التكوين، ستنتھي مھلة المكالمات المعلقة التي لم تتم معالجتھا بواسطة الوجھة خالل مدة محددة).•

مھلة إرسال على الخط المشغول  (إذا تم التكوين، ستنتھي مھلة المكالمات التي تم إرسالھا على الخط المشغول التي لم تتم معالجتھا •
بواسطة الوجھة خالل مدة محددة).

  عناصر التحكم في المكالمات التي تم  بعد نقل المكالمة إلى جزء "المكالمات النشطة"، يتم تغيير عناصر التحكم في المكالمات القياسية إلى
الفرق الوحيد بين عناصر التحكم في المكالمات التي تم استعادتھا وعناصر التحكم في المكالمات القياسية ھو أنه يتم تنفيذ اإلجراءات . استعادتھا 

 للحصول على عناصر التحكم في المكالمات المستخدمة في المكالمات التي تمت استعادتھاباستخدام معايير المكالمة األصلية. راجع جدول 
 قائمة بعناصر التحكم ووظائفھا.

على سبيل المثال، إذا كان لديك مكالمة تم تحويلھا بشكل مباشر إلى جھة اتصال دليل، وفشلت جھة اتصال الدليل في الرد على المكالمة. 
رد المكالمة إلى جزء المكالمات قيد التقدم. وبعد استئناف المكالمة، يمكنك النقر بزر الماوس األيمن فوق المكالمة وتحديد تحويل سيتم
وسيتم تحويل المكالمة بشكل مباشر تلقائًيا إلى الوجھة السابقة. يمكنك أيًضا الضغط على حذف إلعادة إجراء تحويل مباشر. مباشر

. عناصر التحكم التي يمكنك استخدامھا على المكالمات التي تمت استعادتھا١-٦الجدوليلّخص 

 عناصر التحكم في المكالمات المستخدمة في المكالمات التي تمت استعادتھا١-٦الجدول

الوصفالرمزاسم عنصر التحكم

مسح مكالمة تم الرد عليھا. مسح مكالمة 

تحويل المكالمة التي تم الرد عليھا بعد المراجعة وتحويلھا إلى الرقم الداخلي الذي تمت استعادة تحويل بعد المراجعة 
المكالمة منه في البداية.

تحويل المكالمة التي تم الرد عليھا إلى الرقم الداخلي الذي تمت استعادة المكالمة منه في البداية.تحويل مباشر 

إعادة تنفيذ اإلجراء الذي تم سابًقا على المكالمة التي تمت استعادتھا. إعادة إجراء 

وضع في االنتظار مع 
مالحظات 

إرفاق مالحظات بالمكالمة الحالية قبل وضع المكالمة في االنتظار.

وضع المكالمة التي تمت استعادتھا مباشرةً في االنتظار للرقم الداخلي نفسه/جھة االتصال نفسھا من الوضع في االنتظار
حيث تمت استعادة المكالمة، وذلك دون تدوين مالحظات لجھة االتصال. 

إضافة تفاصيل جھة االتصال التي تمت استعادة المكالمة منھا أو تحديثھا. خصائص جھة االتصال

تحويل وبدء المؤتمر بعد المراجعة مع جھة االتصال التي تمت استعادة المكالمة منھا.بدء المؤتمر

إرسال على الخط 
المشغول 

تحويل مكالمة إلى مستخدم مشغول.

وضع المكالمة على جھاز تعليق المكالمات.تعليق مكالمة
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إعادة إجراء المكالمات

إعادة إجراء المكالمات
 أو إعادة إجراء تمّكنك الوظيفة "إعادة إجراء" من تكرار إجراء التحكم في مكالمة سابقة على مكالمة نشطة محولة من خالل النقر فوق

تشمل ھذه اإلجراءات ما يلي:. حذف الضغط على

تحويل مباشر•

إرسال على الخط المشغول•

) CMC) ورموز حالة العميل (FACتوفير رموز التخويل اإلجباري (
) إلجراء تحويل مباشر خارجي. يقوم مسؤول النظام CMC) و/أو رمز حالة العميل (FACقد تحتاج إلى إدخال رمز التخويل اإلجباري (

إذا كان ھذا مطلوًبا خالل التحويل . Cisco Unified Attendant Console Advancedبتھيئة ھذه الرموز من خالل تطبيق إدارة 
بعد المراجعة سيظھر مربع حوار على الشاشة، قم ببساطة بإدخال الرمز الصحيح وسيتم إجراء المكالمة.

) FACرمز التخويل اإلجباري (

في أغلب األحيان، ُيحظر على العمالء في مراكز االتصال إجراء تحويالت بعد المراجعة إلى أرقام خارجية أو دولية. تمّكن رموز التخويل 
الرمز  ) العمالء من إلغاء حظر ھذه المكالمات. عندما يحاول العمالء إجراء تحويالت أرقام خارجية، يظھر مربع الحوارFACاإلجباري (

، حيث يتعّين عليھم إدخال رمز التخويل اإلجباري لكي تستمر المكالمة. إذا لم يدخل العمالء رمز التخويل اإلجباري، أو إذا أدخلوا مطلوب
رمز تخويل إجباري غير صحيح، فستفشل المكالمة. 

)CMCرمز حالة العميل (

. Cisco Unified Communications Managerُتستخدم رموز حالة العميل لتوفير تسھيالت إضافية لتسجيل المكالمات ضمن 
ُيستخدم ھذا لتسجيل مكالمات لعمالء مختلفين.

(رمز حالة العميل) قبل إمكانية متابعة إجراء مكالمة خارجية أو  CMC (رمز حالة العميل) في أنه يجب إدخال رمز CMC يتمثل مفھوم
(رمز حالة العميل) باإلضافة إلى معلومات المكالمة. يمكن استخدام ھذا  CMC تحويل مكالمة. يتم تحديث سجالت تفاصيل المكالمة برمز

الحًقا لتحديد تكلفة المكالمات لمراكز التكلفة المختلفة.

إعادة توجيه كل قوائم االنتظار لوجھة وضع الطوارئ
من تعيين أي قائمة انتظار إلى وضع الطوارئ. عندما تكون قوائم  Cisco Unified Attendant Console Advanced يمّكنك

االنتظار في وضع الطوارئ، ُيعاد توجيه كافة المكالمات إلى وجھة أخرى: على سبيل المثال، الخدمة الليلية أو البريد الصوتي. تتم تھيئة ھذه 
. Cisco Unified Attendant Console Advancedالوجھات باستخدام إدارة 

لوضع قائمة في وضع الطوارئ، قم بما يلي: 

   قم بتنفيذ أحد اإلجراءات التالية:١الخطوة

.خيارات > الطوارئ من القائمة الرئيسية، اختر•

. Ctrl+E حدد جزء قوائم االنتظار واضغط على•

 .الطوارئ يظھر مربع الحوار

 قوائم انتظار الطوارئ وانقلھا إلى قائمة قوائم االنتظار المتاحة بالنسبة إلى كل قائمة انتظار تريد وضعھا في وضع الطوارئ، حددھا من قائمة٢الخطوة

لنقل كل قوائم االنتظار.  فوق انقر . فوق بالنقر
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إرسال رسائل بريد إلكتروني

 Cisco Unified  لھا باستخدام إدارةوجھة الطوارئفقط على قوائم االنتظار التي تمت تھيئة  قوائم االنتظار المتاحة تحتوي قائمةمالحظة
Attendant Console Advanced .

. موافق انقر فوق٣الخطوة

 ثم أعدھا إلى قائمة قوائم انتظار الطوارئ إلخراج قوائم االنتظار من وضع الطوارئ، اتبع اإلجراء نفسه، ولكن حدد قائمة االنتظار من قائمة
. قوائم االنتظار المتاحة

 إرسال رسائل بريد إلكتروني
عند إعادة توجيه مكالمة إلى رقم داخلي ولكنھا عادت عند انتھاء المھلة، يكون لك الخيار في إرسال بريد إلكتروني إلى الشخص لتوفير معلومات 

أو، يمكنك تحديد جھة اتصال عبر النقر بزر الماوس األيمن، . Ctrl+M مھمة حول المكالمة. مفتاح االختصار إلرسال بريد إلكتروني ھو
 خيار إرسال بريد إلكتروني.جھة اتصالوتتضّمن القائمة الفرعية 

 Cisco Unified Attendant Console   يجب أن يكون ھناك عنوان بريد إلكتروني في تفاصيل جھة االتصال لكي يتمكن تطبيقمالحظة
Advanced .من تنفيذ وظيفة إرسال البريد اإللكتروني
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٧
تجميع السجالت

لتجميع السجالت: 

. تعليمات >   تجميع السجالتالرئيسية، اختر  Console في قائمة١الخطوة

ع السجالتيظھر إطار  . أداة مجمِّ

 االفتراضيين أو ُتعيِّن موقًعا واسًما جديدين. ويكون المسار االفتراضي إلى سطح مكتب الكمبيوتر   موقع األرشيف واسم الملفتقوم بقبول ٢الخطوة
لديك، ويأخذ اسم الملف االفتراضي التنسيق التالي: 

 zip<اسم_تسجيل_الدخول>_<سنة شھر يوم>_<ساعة دقيقة>.

 ھما تاريخ ووقت بدء عمل أداة مجمِّع السجالت. <سنة شھر يوم>_<ساعة دقيقة>حيث يكون 

 لتطبيقھا، واختر بعد ذلك مما يلي (يتم تطبيق أي خيارات محددة الخيارات لعرض إعدادات متقدمةإذا كنت تريد أرشيًفا مخصًصا، فحدد ٣الخطوة
 أو عدم تحديدھا): إعدادات متقدمةبغض النظر عن تحديد 

 - تتم حماية فتح/نقل/حذف ملف األرشيف بكلمة مرور داخلية ال يعرفھا إال موظفو دعم العمالء.   محمي بكلمة مرور •

الحالية في األرشيف.  Console لواجھة BMP (يتم تحديده افتراضًيا) - يتم تضمين ملف   تضمين لقطة شاشة للتطبيق•

لسطح المكتب الحالي في األرشيف.  BMP  - يتم تضمين ملفتضمين لقطة شاشة لسطح المكتب•

 Cisco Unified Attendant Console Advanced  (يتم تحديده افتراضًيا) - يتم تضمين ملفات تھيئة  تضمين ملفات التھيئة •
في األرشيف. 

 - حدد ھذا الخيار عندما يكون لديك صورة في الحافظة، ربما لقطة شاشة لمربع حوار أو رسالة ستساعد   تضمين محتويات الحافظة •
في حل المشكلة. 

 - عدم تجميع السجالت إال من نطاق تاريخ ُمعيَّن:   النطاق الُمقّيد للتاريخ•

 في التاريخ المحدد٠٠٫٠٠٫٠٠ عند بدء–

 في التاريخ المحدد ٢٣:٥٩:٥٩ عند انتھاء–

.بدءانقر فوق ٤الخطوة

. ZIPيتم إنشاء ملف األرشيف بتنسيق 
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أ 
JAWS المرجع السريع إلى عميل مستخدم وحدة التحكم مع

 مع برنامج Cisco Unified Attendant Console Advanced يوفر ھذا الفصل مرجًعا سريًعا للمستخدمين الذين يستخدمون
JAWS .نصي

 المحتويات
٢تسجيل الدخول
٢تسجيل الخروج

٢تأكيد حالتك الحالية
٢الرد على المكالمات
٢إجراء المكالمات
٣مسح المكالمات

٣مكالمات مطلوبة بطريق الخطأ
٣تحويل المكالمات

٥إرسال مكالمة على الخط المشغول على رقم داخلي
٥وضع المكالمة في االنتظار واستردادھا

٦إجراء مكالمات المؤتمر
٧تعليق مكالمة

٨التبديل بين الدالئل
٨إجراء بحث

٨استعراض النتائج
٩خيارات رموز الحالة

١٠)Ctrl+F2البحث األفقي (
١٠أرقام الطلب السريع

١٢)F5استخدام منطقة المكالمات قيد التقدم (
١٣وضع الطوارئ

١٣غير متاح
١٣قائمة االنتظار غير متاحة
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JAWS المرجع السريع إلى عميل مستخدم وحدة التحكم معأ       الملحق
المھام الشائعة

المھام الشائعة 

تسجيل الدخول

Ctrl+I  لفتح مربع حوار تسجيل الدخول، مع التركيز في حقل كلمة المرور ينتقل بك السھم ألعلى إلى اسم تسجيل الدخول، وھو ما يكون
فارًغا في البداية لكنه يتذكر آخر اسم استخدمته لكل عملية تسجيل دخول فيما بعد. وحقل كلمة المرور في األسفل ھو حقل الرقم الداخلي، 

والذي يتم ملؤه مرة أخرى من عملية تسجيل الدخول السابقة.

تسجيل الخروج

Ctrl+O .لتسجيل الخروج من وحدة التحكم، بدون أي تأكيد

تأكيد حالتك الحالية

للتحقق من حالتك. Insert+T في أي مرحلة، استخدم

الرد على المكالمات

ويتم تقديمھا بترتيب األولوية كما ھو محدد بواسطة . )F8 ( يتم وضع المكالمات الواردة في قائمة االنتظار في إطار مكالمات قوائم االنتظار
تكوين النظام.

والطريقة األكثر شيوًعا للرد على المكالمات ھو تحديد المكالمة التالية ذات األولوية األعلى. 

 في لوحة األرقام). +(عالمة الجمع  الرد على التالي  اضغط على مفتاح١الخطوة

).F7 ( تنتقل إلى حقل المكالمات النشطة المكالمة التي تم الرد عليھا

يقرأ البرنامج النصي تفاصيل المتصل فقط – عالمة التوجيه (يتم تمييز قائمة انتظار المكالمة) وھو اسم إذا كان متوفًرا و/أو رقم المتصل.٢الخطوة

. F7 لتكرار التفاصيل، اضغط على

إجراء المكالمات

المكالمات النشطة.  F7 حدد١الخطوة

باستخدام لوحة المفاتيح، أدخل الرقم المطلوب.٢الخطوة

 مسافة للخلف. لحذف الرقم المكتوب بشكل خاطئ، اضغط على

 المسافة.+Ctrl لالستماع إلى رقم االتصال بالكامل، اضغط على٣الخطوة

). Enter(  إلنھاء االتصال اتصال اضغط على مفتاح٤الخطوة

 ).F7(  يظھر االتصال في حقل المكالمات النشطة٥الخطوة
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مسح المكالمات

).F7(  حدد المكالمة من داخل حقل المكالمات النشطة١الخطوة

 ).Enter( مسح  اضغط على مفتاح٢الخطوة

 يتم تحرير المكالمة من وحدة التحكم.

مكالمات مطلوبة بطريق الخطأ

تصحيح الرقم  (مسافة للخلف).  اضغط على مفتاح

تحويل المكالمات 

التحويل المباشر في حالة معرفة الرقم الداخلي 

).F7 ( مع وجود المكالمة في حقل المكالمات النشطة

اكتب الرقم الداخلي. يمكن قراءة الرقم أثناء الكتابة.١الخطوة

).Enter  ،Enter( مرتين بتتابع سريع إلكمال التحويل اتصال اضغط على مفتاح٢الخطوة

يتم تحرير المكالمة من وحدة التحكم.

التحويل المباشر باستخدام بحث الدليل

).F7(  مع وجود المكالمة في حقل المكالمات النشطة

أو ابدأ كتابة جھة االتصال المراد البحث عنھا. F3 اضغط على١الخطوة

 يخبرك البرنامج النصي بحقل بحث الحقول الذي توجد فيه.

ابدأ الكتابة، وسيقرأ البرنامج النصي الحروف. ٢الخطوة

 .االسم األخير والقسم لالنتقال إلى حقول البحث األخرى إذا كانت مطلوبة، Tab اضغط على٣الخطوة

 (إما من على لوحة األرقام أو لوحة المفاتيح). Enter عندما تكون جاھًزا لتنفيذ البحث، اضغط على٤الخطوة

 يقرأ البرنامج النصي أرقام جھات االتصال التي تم إرجاعھا وتفاصيل جھة االتصال األولى.

لتحديد جھة االتصال التالية في القائمة. السھم ألسفل اضغط على٥الخطوة

وعند العثور على جھة االتصال الصحيحة، ولمعرفة المزيد من المعلومات عند الحاجة، شاملة والية الخط وما إذا كانت توجد أية مالحظات ٦الخطوة
لالنتقال  السھم لليسار أو ما إذا كان ھناك أي جھات اتصال بديلة تم تكوينھا، استخدم Cisco CUPS لجھة االتصال أو التواجد على خادم
لقراءة العناصر الفردية. السھم لليمين إلى بداية خط جھة االتصال واستخدم

 مرتين لتحويل المكالمة. Enter وعند الجاھزية وتحديد جھة االتصال الصحيحة، اضغط على٧الخطوة

يتم تحرير المكالمة من وحدة التحكم.
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استرداد المكالمة عند عدم الرد 

).F5( في حالة عدم الرد من طرف الرقم الداخلي للوجھة، تعود المكالمة عند انتھاء المھلة إلى  حقل المكالمات قيد التقدم  

).F5 (التحديد في حقل المكالمات قيد التقدم ١الخطوة

يقرأ البرنامج النصي التفاصيل ذات الصلة للمكالمة المحددة. F5 يتم التركيز على المكالمة في أعلى القائمة في

 للعثور على المكالمة المطلوبة. F5 واضغط على والسھم ألعلى السھم ألسفل استخدم٢الخطوة

استرداد (صفحة ألسفل). اضغط على مفتاح٣الخطوة

).F7(  يتم إرجاع المكالمة إلى حقل المكالمات النشطة

 .F7 لتكرار التفاصيل، اضغط على٤الخطوة

المتصل داخل دائرة االتصال.

النقل الُمبلّغ/تحويل بعد المراجعة

).F7(  يتم عرض تفاصيل االتصال في حقل المكالمات النشطة

ابحث عن جھة اتصالك، أو باستخدام لوحة األرقام، اكتب الرقم الداخلي المراد التحويل إليه،١الخطوة

.)Enter( مرة واحدة لالتصال اتصال اضغط على مفتاح٢الخطوة

ابق على الخط لإلبالغ عن المكالمة.٣الخطوة

).Enter( اضغط على مفتاح اتصال مرة أخرى إلكمال التحويل٤الخطوة

عدم الرد

للرجوع إلى جھة  إلغاء المراجعةخالل تحويل بعد المراجعة، يمكنك إنھاء مكالمة االستفسار والرجوع إلى المتصل األصلي. اضغط على 
 ).- عالمة الطرح( االتصال

التبديل بين مكالمتين نشطتين 

).+(عالمة الجمع  االتصالللرجوع إلى طرف  تبديل اضغط على•

).+(عالمة الجمع  الذي اتصلللرجوع إلى الطرف  تبديل اضغط على مفتاح•
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إرسال مكالمة على الخط المشغول على رقم داخلي

إرسال المكالمات على الخط المشغول باستخدام تحويل بعد المرجعة

 :)F7 ( مع تحديد المكالمة ذات الصلة في حقل المكالمات النشطة

قم بإجراء مكالمة بالرقم الداخلي المشغول حالًيا.١الخطوة

مشغول. يتم سماع نغمة مشغول، وينطق إطار عرض المكالمة الكلمة

.)Alt+Pإرسال المكالمة على الخط مشغول  ( اضغط على المفتاح٢الخطوة

يتم تحرير المكالمة من وحدة التحكم.

إرسال المكالمات على الخط المشغول باستخدام تحويل مباشر

استخدم ھذا مع إعداد التفضيل إلرسال المكالمات على الخط المشغول تلقائًيا إذا كنت مشغوالً. ومع تحديد المكالمة ذات الصلة في حقل 
) إلى الرقم الداخلي المشغول حالًيا. يتم تحرير المكالمة من وحدة التحكم.Enter ، Enterقم بإجراء تحويل مباشر ( )،F7(  المكالمات النشطة

وضع المكالمة في االنتظار واستردادھا 

وضع مكالمة في االنتظار

 :)F7 ( أثناء مكالمة نشطة، اضغط على

وضع في االنتظار (صفحة ألسفل). اضغط على مفتاح١الخطوة

ال تتم قراءة أي شيء في ھذه المرحلة. 

 للدخول إلى حقل المكالمات قيد التقدم. F5 اضغط على٢الخطوة

) وتتم قراءة التفاصيل من ھذه المكالمة.F5يتم تمييز المكالمة األھم في حقل المكالمات قيد التقدم (

وضع مكالمة في االنتظار مع مالحظات

):F7 ( مع تحديد مكالمة نشطة

وضع في االنتظار مع مالحظات (صفحة ألعلى). اضغط على المفتاح١الخطوة

 لوضع زر اإلدخال في الرسالة. Ctrl+Enter اكتب المالحظة، واستخدم٢الخطوة

 عند االنتھاء من الكتابة لوضع المكالمة في االنتظار. Enter اضغط على٣الخطوة

للدخول إلى حقل المكالمات قيد التقدم.  F5 اضغط على٤الخطوة

) وتتم قراءة التفاصيل من ھذه المكالمة.F5يتم تمييز المكالمة األھم في حقل المكالمات قيد التقدم (

لقراءة المالحظة. صفحة ألعلى إذا أظھر البرنامج النصي وجود مالحظة. اضغط على٥الخطوة
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استرداد مكالمة

).F5 ( تحديد حقل المكالمات قيد التقدم١الخطوة

يتم تمييز المكالمة األھم. 

لتحديد المكالمة الصحيحة.  والسھم ألعلى السھم ألسفل استخدم٢الخطوة

 ).صفحة ألسفل (استرداد اضغط على مفتاح٣الخطوة

، ويكون المتصل داخل دائرة االتصال.)F7(  تعود المكالمة إلى حقل المكالمات النشطة

إعادة إجراء مكالمة

يتيح ھذا إرسال مكالمة مجدًدا إلى الوجھة المستھدفة بعد أن تم استدعاؤھا خالل مھلة من حالة التحويل أو التعليق أو الوضع في االنتظار أو 
اإلرسال على الخط المشغول.

 للوصول إلى إطار المكالمات قيد التقدم.  F5 اضغط على١الخطوة

 .السھم ألعلى/السھم ألسفل حدد المكالمة باستخدام٢الخطوة

 .(حذف) اضغط على زر إعادة إجراء المكالمة٣الخطوة

إجراء مكالمات المؤتمر

يمكن إجراء مكالمة مؤتمر بين ثالثة أطراف مًعا.

مع تحديد مكالمة نشطة: 

 ابحث عن جھة اتصال أو اكتب رقًما.١الخطوة

). End( اضغط على مفتاح المؤتمر٢الخطوة

يضع ھذا المكالمة األولى في االنتظار، ويقوم بإجراء مكالمة لالستفسار عن الوجھة. 

 .)End( وبمجرد رد الوجھة، يمكنك في أي لحظة بدء مكالمة المؤتمر٣الخطوة
توجد ثالث مكالمات في منطقة المكالمات النشطة، واحدة لك لوجھة وعنصر التحكم في المؤتمر. ھذه ھي مكالمتك.

).Endللخروج من المؤتمر، امسح المكالمة باستخدام مفتاح (٤الخطوة
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تعليق مكالمة

وضع مكالمة في موقع تعليق

).F7(  حدد المكالمة التي تريد وضعھا في التعليق من حقل المكالمات النشطة١الخطوة

 .)Home(  تعليق اضغط على المفتاح٢الخطوة

 يتم استخدام وضع التعليق المتاح التالي.

 إلدخال منطقة التعليق. F9 اضغط على المفتاح٣الخطوة

يخبرك البرنامج النصي تلقائًيا بمكان تعليق آخر مكالمة ويمكن اإلعالن عن ذلك حسب الحاجة.

االسترداد قبل انتھاء المھلة

قم بطلب رقم موقع التعليق.١الخطوة

 .)Enter(  اتصال اضغط على مفتاح٢الخطوة

، ويكون المتصل داخل دائرة االتصال. )F7(  تظھر المكالمة في حقل المكالمات النشطة

االسترداد عند انتھاء المھلة

 ).F5خالل المھلة تظھر المكالمة في إطار المكالمات قيد التقدم (

).F5(  التحديد في حقل المكالمات قيد التقدم١الخطوة

).صفحة ألسفل(استرداد  اضغط على مفتاح٢الخطوة

 ، ويكون المتصل داخل دائرة االتصال.)F7 (تظھر المكالمة في حقل المكالمات النشطة 
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استخدام الدليل 

التبديل بين الدالئل 

لجعل التركيز في حقل البحث األول في آخر مجموعة دليل مستخدمة.  F3 اضغط على١الخطوة

لالنتقال  Ctrl+Tab ھو موقع عالمة التبويب من على اليسار. الرقم حيث الرقم، + Alt للتبديل بين مجموعات الدليل الشخصية، استخدم٢الخطوة
 عبر عالمات التبويب من اليسار إلى اليمين.

إجراء بحث 

.F3 ابدأ بحًثا، واضغط على١الخطوة

تتم قراءة اسم عالمة تبويب الدليل وحقل البحث النشط.

إلى حقل اإلرسال المطلوب. إذا وصلت إلى نھاية حقول البحث، يتم إصدار صوت إشعار. عالمة التبويب اكتب نص البحث أو٢الخطوة

 إذا كنت تريد إدراج نص البحث في حقل بحث آخر (اختياري). Tab اضغط على٣الخطوة

إذا كانت اإلدخاالت في أكثر من حقل بحث واحد. AND يتم تنفيذ عمليات البحث بمعامل

 لبدء البحث. Enter اضغط على٤الخطوة

استعراض النتائج 

 التنقل السھل:

التحريك ألسفل في قائمة النتائج – السھم ألسفل •

التحريك ألعلى في قائمة النتائج – السھم ألعلى •

 التنقل المتقدم (قراءة الخاليا الفردية)•

 التحريك ألسفل في العمود – السھم ألسفل•

 التحريك ألعلى في العمود – السھم ألعلى•

 التحريك لألمام عبر صف – السھم لليمين•

 التحريك للخلف عبر صف – السھم لليسار•

قراءة رموز الحالة – السھم لليسار عند بداية جھة االتصال ثم اقرأ على اليمين مع السھم لليمين لقراءة عنصر واحد في المرة•
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خيارات رموز الحالة

يمكنك تعيين الخيارات التالية بأي ترتيب، لكن ينبغي تركھا في موضعھا االفتراضي مًعا على الجانب األيسر من الدليل: 

حالة الھاتف – للقراءة عند تحديد جھة اتصال:•

خامل–

نشط–

الرنين–

خارج الخدمة–

مالحظات – للقراءة عند تحديد جھة اتصال. •

يقول "مالحظات" إذا تم تعيين مالحظة، ثم يقرأ المالحظة إن أمكن.–

 .Ctrl+N لتحرير مالحظة أو إدخالھا، اضغط على–

 .السھم ألسفل لقراءة مالحظات جھة االتصال، اضغط على–

 لقراءة مالحظة غياب جھة االتصال. السھم ألسفل ثم على Tab اضغط على–

 جھات االتصال البديلة•

 يقول "جھة االتصال لديھا أرقام بديلة" إذا كانت صحيحة.–

بمجرد تحديد موقع اإلدخال الذي تريده،  في جھات االتصال. Tabو F2 للعثور على مزيد من المعلومات، اضغط على–
 .Enter يمكنك االتصال من خالل الضغط على

 التقويم – ملخص بحالة مشغول/متاح الخاص بجھات االتصال.•

 وليس لكليھما) – يتم القراءة عند تحديد جھة اتصال (انظر أدناه). Microsoft OCS أو CUPS التواجد (يتم تعيينه لـ•

 الھمس/توفر الصفحة.•

 )CUPSحالة التواجد (

 )Microsoft OCS/LCSحالة التواجد (

CUPS ال يوجد الكثير لملف تعريف المستخدم فيغير معروف 

جھة االتصال متصلة ومتاحةمتصل 

جھة االتصال متصلة لكنھا معينة إلى حالة "بالخارج"بالخارج 

جھة االتصال غير معروفة لكن لم يتم تسجيل الدخولغير متصل 

جھة االتصال متصلة ويمكنھا المشاركة في المحادثات. متصل

جھة االتصال متاحة لكنھا مشتركة في نشاط آخر. مشغول 

 .عدم اإلزعاج قامت جھة االتصال بتعيين حالة التواجد يدوًيا إلىعدم اإلزعاج 

مشغول (اإليقافات 
العاجلة فقط) 

 .عدم اإلزعاج قامت جھة االتصال بتعيين حالة التواجد يدوًيا إلى

؛ كان الكمبيوتر الخاص بجھة االتصال خامالً ألكثر من إعداد الفترة الزمنية للخمولبالخارج 
 بشكل افتراضي. ١٥

. بالخارج قامت جھة االتصال بتعيين حالة التواجد يدوًيا إلى

يمكن أن تكون جھة االتصال ھذه متاحة، لكن الكمبيوتر الخاص بھا كان خامالً ألكثر من إعداد الفترة غير نشط 
الزمنية للخمول؛ وھي خمس دقائق بشكل افتراضي. 
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استخدام الدليل

)Ctrl+F2البحث األفقي (

عند تحديد جھة اتصال في الدليل، يمكنك البحث عن جھات االتصال المرتبطة استناًدا إلى حقل تم تكوينه، على سبيل المثال، 
األشخاص اآلخرون في نفس القسم: 

 .)Ctrl+F2(  افتح البحث األفقي١الخطوة

 . (السھم ألسفل/السھم ألعلى) حدد جھة اتصال بديلة من التحديد المعروض٢الخطوة

 ).Enter  ،Enter(  أو قم بتحويلھا )Enter(  اطلب جھة االتصال٣الخطوة

 للخروج من شاشة البحث األفقي. Esc اضغط على٤الخطوة

تكوين البحث األفقي

 :التفضيالت لتعيين حقل البحث األفقي المفضل، أنت بحاجة إلى تحديد المعايير في

 ).Alt+O  ،P(  التفضيالت>خيارات  اختر١الخطوة

 .بحث بعامل التصفية عبر العناوين إلى عالمة تبويب السھم ألسفلو السھم ألعلى استخدم٢الخطوة

 لتعطيل الميزة. بال حدد الحقل المطلوب من القائمة المنسدلة. حدد٣الخطوة

أرقام الطلب السريع

 .F6 أرقام الطلب السريع وجھات االتصال المعروضة في إطار

استخدام أرقام الطلب السريع 

للوصول إلى جزء الطلب السريع. F6 اضغط على١الخطوة

 لتحديد جھة اتصال الطلب السريع المرغوبة. السھم ألسفلو السھم ألعلى استخدم٢الخطوة

 لالتصال. Enter اضغط على٣الخطوة

جھة االتصال ھذه منشغلة في اجتماع، لكن الكمبيوتر الخاص بھا كان غير نشط ألكثر من إعداد الفترة مشغول (غير نشط) 
 دقائق بشكل افتراضي. ٥الزمنية للخمول؛ وھي 

جھة االتصال غير متاحة بسبب: غير متصل 

•Communicator 2007  ال يعمل على كمبيوتر جھة االتصال، أو لم تقم جھة االتصال
 بتسجيل الدخول.

قامت جھة االتصال بحظر مشاھدتك لحالة التواجد الخاصة بھا. •

تحديد حالة جھة االتصال  Communicator 2007 ال يستطيعغير معروف 
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إضافة أرقام الطلب السريع 

 للوصول إلى جزء الطلب السريع. F6 اضغط على١الخطوة

.إضافة طلب سريع ألجل Alt+F6 اضغط على٢الخطوة

حدد إما طلب سريع "خاص" (متاح فقط لك، وھو التحديد االفتراضي) أو "عام" (متاح لجميع المستخدمين).٣الخطوة

لجھة االتصال. الرقم واالسم واسم الشركة اضغط على عالمة التبويب إلدخال حقل الرقم. اكتب٤الخطوة

.موافق اضغط على عالمة التبويب مجدًدا الستخدام زر٥الخطوة

حذف أرقام الطلب السريع 

للوصول إلى جزء الطلب السريع. F6 اضغط على١الخطوة

حدد الطلب السريع الذي تريد حذفه باستخدام السھم ألعلى والسھم ألسفل.٢الخطوة

لحذف الطلب السريع.  Alt+D اضغط على٣الخطوة

على رسالة التأكيد. نعم لتحديد السھم لليمين اضغط على٤الخطوة

تحرير أرقام الطلب السريع 

للوصول إلى جزء الطلب السريع. F6 اضغط على١الخطوة

لتحرير رقم الطلب السريع الذي تريد تحريره. السھم ألعلى والسھم ألسفل استخدم٢الخطوة

لفتح إطار "تحرير".  Alt+S اضغط على٣الخطوة

يتم التركيز في خانة اختيار "الطلب السريع الخاص".

 قم بإجراء التغييرات ذات الصلة.٤الخطوة

 .Enter ثم اضغط على موافق اضغط على عالمة التبويب لالنتقال إلى زر٥الخطوة
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)F5استخدام منطقة المكالمات قيد التقدم (

 )F5استخدام منطقة المكالمات قيد التقدم (
تحتوي ھذه المنطقة على مكالمات موضوعة في االنتظار أو انتھت مھلتھا من العمليات، مثل التحويل أو تعليق المكالمة أو إرسالھا على الخط 

المشغول أو رسائل صفحة الھمس شاملة الردود.

الستخدام ھذه المنطقة: 

 .F5 اضغط على١الخطوة

يتم تمييز المكالمة األھم وتتم قراءة المعلومات التالية:

 عالمة التوجيه•

طلب (إن أمكن) االسم والرقم •

 االتصال من (الرقم)•

 الحالة، على سبيل المثال، عدم الرد، وضع في االنتظار، انتھاء مھلة التعليق•

 F5 مدة المكالمة في منطقة•

 استجابة الصفحة، إن أمكن•

 بعد كل سھم لقراءة المعلومات بالكامل. F5 لقراءة تفاصيل المكالمات األخرى، مع الضغط على السھم ألسفلو السھم ألعلى استخدم٢الخطوة
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الميزات المفيدة

الميزات المفيدة

وضع الطوارئ

لتنشيط قوائم االنتظار تلك التي تم  Ctrl+Shift+E يمكنك وضع مكالمتك في قوائم االنتظار في وضع الطوارئ عند الحاجة. اضغط على
 Insert+T إذا ضغطت على. Alt+Shift+E تعيين وجھة عدم تجاوز في حالة الطوارئ بھا. إللغاء تنشيط وضع الطوارئ، اضغط على

  قوائم انتظارك في ھذا الوضع.جميعللتحقق من حالتك، فسيعرض أنك في وضع الطوارئ فقط إذا كان 

غير متاح

.F10 لتصبح متاًحا من جديد، اضغط على. F10 اجعل نفسك غير متاح الستقبال المكالمات من خالل الضغط على

قائمة االنتظار غير متاحة

لجعل نفسك متاًحا الستقبال المكالمات الواردة (ال يزال بإمكانك إدارة األجزاء األخرى من التطبيق).  Ctrl+F10 اضغط على
. Ctrl+F10 لتصبح متاًحا من جديد، اضغط على
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الفھرس

أ

١٢-١   أرقام جھة االتصال

١-١   إتاحة الوصول للمستخدمين من ذوي االحتياجات الخاصة

١٠-١   إحصائيات قوائم االنتظار، عرض

١٢-٦   إرسال رسائل بريد إلكتروني

٤-٢   إعادة إجراء المكالمات

 CMC (رمز التخويل اإلجباري) وFACإعدادات 
٧-٦   (رمز حالة العميل)

ا

٢-١   اختصارات لوحة المفاتيح

٧-٦   استرداد مكالمات من وضع االنتظار

٨-٦   استعادة المكالمات المعلقة

٤-٢   اإلرسال على الخط المشغول تلقائًيا

٩-٦   التبديل بين المكالمات

٩-٢   التحويالت المباشرة

٤-٢   التحويل المباشر

التفضيالت

٧-٢   أرقام بديلة

٩-٢   إعدادات متقدمة

٨-٢   األمان

٩-٢   التسجيل

٣-٢   التواجد

٥-٢   الدليل

٤-٢   الطلب

٣-٢   العرض

٨-٢   بحث بعامل التصفية

٤-٢   تحويالت المكالمات

٤-٢   تعليق مكالمة

٢-٢   عام

٧-٢   عناوين الحقول

٧-٢   فرز ثانوي

٤-٢   كتم الصوت

٦-٢   مجموعات الدليل الشخصية

٥-٢   مكالمات في قائمة االنتظار

٥-٢   نغمات

٢-٢   التفضيل العام

٢-٦   الرد على المكالمات

المكالمات المعلقة

٨-٦   استعادة

١٧-١   معلومات

٣-٢   الميزات التي تعتمد على حقل مصباح الحالة، تعطيل

الواجھة

١١-١   الدالئل

١٧-١   الطلب السريع

١٦-١   المكالمات النشطة

١٥-١   المكالمات قيد التقدم

١٧-١   تعليق مكالمة

١٤-١   شريط األدوات تحكم في المكالمات

٩-١   شريط القوائم

١٠-١   قوائم االنتظار

١١-١   كل قوائم االنتظار

١-٣   مجموعات الدليل الشخصية

ب

٤-٢   بادئة البريد الصوتي لألرقام التي تم طلبھا

٨-٢   ANDبحث بمعامل 

ت

تحويل المكالمات

٥-٦   خارجي مباشر

تحويل المكالمة

٦-٦   تحويل بعد مراجعة داخلية

٦-٦   خارجي مباشر

٩-٢   مباشر

٤-١   تسجيل الدخول

)SSOتسجيل الدخول األحادي (

٨-٢   تھيئة

٨-٦   تعليق المكالمات

٧-٢   تفضيل األرقام البديلة

٨-٢   تفضيل األمان
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٩-٢   تفضيل اإلعدادات المتقدمة

٨-٢   تفضيل البحث بعامل التصفية 

٩-٢   تفضيل التسجيل

٣-٢   تفضيل التواجد

٥-٢   تفضيل الدليل

٤-٢   تفضيل الطلب

٣-٢   تفضيل العرض

٧-٢   تفضيل الفرز الثانوي

٥-٢   تفضيل المكالمات في قائمة االنتظار

٥-٢   تفضيل النغمات

٤-٢   تفضيل تحويالت المكالمات

٤-٢   تفضيل تعليق المكالمات

٧-٢   تفضيل عناوين الحقول

٤-٢   تفضيل كتم الصوت

٦-٢   تفضيل مجموعات الدليل الشخصية

ج

١٥-١   جزء المكالمات قيد التقدم

جھات االتصال

١-٤   إضافة

ح

٢-١   )BLFحقل مصباح الحالة (

٤-٢   خيارات الطلب التلقائي

ر

١٢-٦   رسائل بريد إلكتروني، إرسال

ط

٤-٣   طلبات سريعة، إضافة

طلب سريع

٥-٣   حذف أرقام

٥-٣   طلب سريع، تحديث رقم

ع

٢-٢ ، ٧-١   غير متاح

ل

٥-٢   لون قائمة االنتظار

م

١-٣   مجموعات الدليل الشخصية

٦-٢   مشاركة

٢-٦   مسح المكالمات

٩-٦   مكالمات المؤتمر

١٠-٦   مكالمات تمت استعادتھا، تحكم فيھا

و

٧-٦   وضع المكالمات قيد االنتظار
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