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טבלה  :1תכונות עיקריות של Cisco IP Phone 7800 Series
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מסך

גווני אפור ,ללא
תאורה אחורית

גווני אפור ,עם
תאורה אחורית

גווני אפור ,עם
תאורה אחורית

גווני אפור ,עם
תאורה אחורית

קווים

1

2

4

16

מקשי תכונות
קבועים

8

9

9

9

כדי להשתמש בטלפון ,יש לחבר את הטלפון לרשת ועליו להיות מוגדר להתחברות למערכת בקרת שיחות.
הטלפונים תומכים בפונקציות ותכונות רבות ,בהתאם למערכת בקרת השיחות .ייתכן שלא כל הפונקציות יהיו
זמינות בטלפון שברשותך ,הדבר תלוי באופן שבו מנהל המערכת הגדיר את הטלפון.

תכונות חדשות ותכונות שהשתנו
תכונות חדשות ותכונות שהשתנו עבור מהדורת קושחה 11.0
מהדורה

סעיף מעודכן

נוספה תמיכה בהגדרת תא קולי בטלפון

הגדרת תא קולי בטלפון שלך ,בדף 47

נוספה תמיכה בהצגת מצב התאמה אישית בטלפון

הצגת מצב ההתאמה האישית בטלפון ,בדף 16

נוספה תמיכה בקוד כוכבית עבור התכונה 'נא לא
להפריע' )(DND

הפעלה או כיבוי של 'נא לא להפריע' ) (DNDבאמצעות
קוד כוכבית ,בדף 26

נוספה תמיכה בכניסה כאורח

כניסה לטלפון כאורח ,בדף 7

נוספה תמיכה ביצירת איש קשר מתוך תיעוד
היסטוריית שיחות

יצירת איש קשר מרשומת שיחות אחרונות ,בדף 45

נוספה תמיכה בהוספת סיסמת משתמש

הגדרת סיסמה בעת אתחול ראשוני של הטלפון ,בדף
6

נוספה תמיכה במצב תצוגת שינויים

שינוי מצב התצוגה ,בדף 54

נוספה תמיכה בהעברת שיחה במצבים מסוימים בכלי העברת שיחה במצבים מסוימים באמצעות כלי השירות
להגדרת התצורה ,בדף 29
שירות להגדרת התצורה
נוספה תמיכה בהעברת שיחות במצבים מסוימים
מהטלפון

העברת שיחות במצבים מסוימים מהטלפון ,בדף 50
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הטלפון שלך
תכונות חדשות ותכונות שהשתנו עבור מהדורת קושחה 11.0

מהדורה

סעיף מעודכן

נוספה תמיכה בהגדרת תא קולי בטלפון

הגדרת תא קולי בטלפון שלך ,בדף 47

נוספה תמיכה בהצגת סטטוס הקו

הצגת סטטוס הקו ,בדף 18

נוספה תמיכה בהצגת מצב הרשת

הצגת סטטוס הרשת ,בדף 17

נוספה תמיכה בהצגת מצב הטלפון

הצגת סטטוס הטלפון ,בדף 17

נוספה תמיכה בהצגת כלל פרופיל

הגדרת כלל הפרופיל בטלפון ,בדף 7

נוספה תמיכה בהצגת היסטוריית האתחולים מחדש

הצגת היסטוריית האתחולים מחדש ,בדף 19

נוספה תמיכה בהצגת סטטוס הפעולה

הצגת סטטוס הפעולה ,בדף 18

נוספה תמיכה בהוספת איש קשר חדש לספרייה
האישית בדף ') 'Configuration Utilityכלי שירות
להגדרת התצורה(

הוספת איש קשר חדש לספר כתובות אישיות באמצעות
כלי שירות להגדרת התצורה ,בדף 40

נוספה תמיכה בהקצאת צליל חיוג באמצעות כלי שירות הקצאת צליל חיוג לשלוחה באמצעות כלי שירות
להגדרת התצורה ,בדף 50
להגדרת התצורה
עודכנה התכונה 'העברת שיחות'

העברת שיחות ,בדף 29

עודכנה התמיכה באוזניות USB

אוזניות  ,USBבדף 61

ספר כתובות אישיות עודכן בתכונות נוספות

ספר כתובות אישיות ,בדף 40
הוספת איש קשר חדש לספר כתובות אישיות ,בדף
40
חיפוש איש קשר בספר כתובות אישיות ,בדף 40
חיוג לאיש קשר בספר כתובות אישיות ,בדף 41
עריכת איש קשר בספר כתובות אישיות ,בדף 41
הסרת איש קשר מספר כתובות אישיות ,בדף 41

שיפור מעודכן לעריכת BroadSoft Directory

עריכת סוג איש הקשר ב ,Broadsoft Directory-בדף
37
עריכת השם של  ,BroadSoft Directoryבדף 37
עריכת שם השרת של  ,Broadsoft Directoryבדף 38
עריכת מזהה המשתמש של ,Broadsoft Directory
בדף 38
עריכת הסיסמה של  ,Broadsoft Directoryבדף 39

עודכנה התמיכה בתא קולי

איתור הודעות קוליות חדשות ,בדף 48

עודכנה התמיכה בקו משותף

קווים משותפים  ,בדף 32
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הטלפון שלך
תכונות חדשות ותכונות שהשתנו עבור מהדורת קושחה 10.4(1)SR1

מהדורה

סעיף מעודכן

עודכנה התמיכה במצב קו משופר

לחצני מקש בחירה ,קו ותכונה ,בדף 12
ניווט ,בדף 12
ההבדלים בין שיחות טלפון וקווי טלפון ,בדף 14

עודכנה התמיכה בהיסטוריית שיחות

רשימת שיחות אחרונות ,בדף 43

עודכנה התמיכה בשומר מסך

שינוי שומר המסך ,בדף 55

עודכנה התמיכה בכלי דיווח על בעיות

דיווח על כל בעיות הטלפון ,בדף 19

עודכנה התמיכה בDND-

הפעלה של התכונה 'נא לא להפריע' ,בדף 25
הפעלת מצב 'נא לא להפריע' עבור קו ספציפי ,בדף
51

תכונות חדשות ותכונות שהשתנו עבור מהדורת קושחה 10.4(1)SR1
מהדורה

סעיף מעודכן

נוספה תמיכה בMulticast Paging-

זימון באיתות לקבוצת טלפונים ),(Multicast Paging
בדף 31

תכונות חדשות ותכונות שהשתנו עבור מהדורת קושחה (10.4(1
מהדורה

סעיף מעודכן

נוספה תמיכה בכלי דיווח על בעיות

דיווח על כל בעיות הטלפון ,בדף 19

נוספה תמיכה בחיוג מהיר במקש קו

הגדרת חיוג מהיר במקש קו  ,בדף 23
הסרת חיוג מהיר ממקש קו  ,בדף 24

נוספה תמיכה ברשות הקצאת משאבים

כניסה לשלוחה מטלפון אחר ,בדף 6
ניתוק השלוחה מטלפון אחר ,בדף 7

נוספה תמיכה בשדה נורית דולקת

ניטור קו של עמית לעבודה ,בדף 8

עודכנה התמיכה בשיחה חונה

שיחה חונה ,בדף 28
העברת שיחה להמתנה באמצעות שיחה חונה ,בדף
28
אחזור שיחה ממתינה באמצעות שיחה חונה ,בדף 28
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הטלפון שלך
הגדרת טלפון

הגדרת טלפון
בדרך כלל ,מנהל המערכת מגדיר את הטלפון ומחבר אותו אל הרשת .אם הטלפון שלך אינו מוגדר ומחובר ,פנה
למנהל המערכת לקבלת הוראות.

כוונון מסעד השפופרת
אם הטלפון שלך מותקן על קיר ,או אם השפופרת מחליקה אל מחוץ לעריסה בקלות רבה מדי ,ייתכן שתצטרך
לכוונן את מסעד השפופרת כדי להבטיח שהמקלט לא יחליק מחוץ לעריסה.

נוהל
שלב 1

הסר את השפופרת מהעריסה ומשוך את לשונית הפלסטיק ממסעד השפופרת.

שלב 2

סובב את הלשונית ב 180-מעלות.

שלב 3

החזק את הלשונית בין שתי אצבעות ,כאשר החריצים הפינתיים פונים לכיוונך.

שלב 4

התאם את הלשונית לחריץ בעריסה ולחץ על הלשונית בצורה שווה לתוך החריץ .תוספת בולטת מהחלק העליון
של הלשונית המסובבת.

שלב 5

החזר את השפופרת למסעד השפופרת.

שינוי זווית הצפייה של הטלפון שלך
באפשרותך לשנות את זווית הטלפון כדי למנוע השתקפות על המסך.
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הטלפון שלך
התחברות לרשת

נוהל
שלב 1

נתק את הטלפון מהרשת.

שלב 2

הנח את הטלפון כך שלוח המקשים יפנה לכיוון השולחן.

שלב 3

אחוז בצד אחד של המעמד ביד אחת והנח את היד השנייה על הטלפון.

שלב 4

החזק את הטלפון ומשוך את המעמד כלפי מעלה.

שלב 5

סובב את המעמד.

שלב 6

דחף את המעמד בחזרה לתוך הטלפון עד שהוא יינעל במקומו.

שלב 7

הפוך את הטלפון בחזרה וחבר אותו לרשת.

התחברות לרשת
יש לחבר את הטלפון לרשת הטלפון.
• חיבור קווי  -הטלפון מחובר לרשת באמצעות כבל .Ethernet

הגדרת סיסמה בעת אתחול ראשוני של הטלפון
בעת אתחול ראשוני של הטלפון ,ייתכן שתתבקש להגדיר סיסמה .אם לא תתבקש לעשות זאת ,סימן שמנהל
המערכת יצר סיסמה עבורך.

נוהל
שלב 1

הזן את הסיסמה שלך בשדות סיסמה חדשה והזן שוב את הסיסמה החדשה.

שלב 2

לחץ על שמור.

כניסה לשלוחה מטלפון אחר
אם התכונה 'ניידות השלוחה' מופעלת ,תוכל להיכנס לטלפון אחר ברשת שלך ולגרום לו לפעול באופן זהה לטלפון
שלך .לאחר הכניסה ,הטלפון מאמץ את המספר של הספרייה האישית שלך.

נוהל
שלב 1

לחץ על כניסה.

שלב 2

הזן את שם המשתמש והסיסמה שלך ולחץ על כניסה.
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הטלפון שלך
ניתוק השלוחה מטלפון אחר

ניתוק השלוחה מטלפון אחר
נוהל
לחץ על יציאה.

כניסה לטלפון כאורח
תוכל להיכנס לטלפון אחר ברשת שלך כאורח.

נוהל
שלב 1

לחץ על כניסה.

שלב 2

הזן את מזהה המשתמש והסיסמה שלך.

שלב 3

לחץ על שמור.

יציאה מהטלפון כאורח
נוהל
שלב 1

לחץ על יציאת אורח.

שלב 2

לחץ על יציאה.

הגדרת כלל הפרופיל בטלפון
נוהל
שלב 1

לחץ על יישומים

שלב 2

בחר ניהול מכשיר < כלל פרופיל.

שלב 3

לחץ על ) Resyncסנכרון מחדש(.

.
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הטלפון שלך
ניטור קו של עמית לעבודה

ניטור קו של עמית לעבודה
התכונה 'שדה נורית דולקת' מאפשרת לעקוב אחר סטטוס הקו של עמית לעבודה או מפקח תכונה זו שימושית
אם אתה מטפל בקביעות בשיחות של עמית לעבודה וצריך לבדוק את היכולת שלו לענות לשיחה.
אם התכונה מוגדרת בטלפון שלך ,צבעי ה LED-הבאים יוצגו במקש הקו:
• אור  LEDירוק—הקו המנוטר זמין.
• אור  LEDאדום—הקו המנוטר תפוס.
• אור  LEDאדום המהבהב במהירות—שיחה מצלצלת בקו המנוטר.
• אור  LEDכתום—אירעה שגיאת תצורה בעת הגדרת תכונה זו.
בטלפון ,אתה רואה את מזהה המתקשר עבור השיחות המתקבלות .בקווים שאתה עוקב אחריהם ,אינך רואה
את מזהה המתקשר.
לגמישות רבה יותר ,תוכל להשתמש בתכונה זו עם חיוג מהיר או תפיסת שיחה .ייתכן שתראה סמלים שונים
המוצגים בטלפון ,בהתבסס על שילוב התכונות .הטבלה הבאה מציגה את מגוון הסמלים של שדה נורית דולקת,
בהתבסס על כל שילוב תכונות.
טבלה  :2סמלי 'שדה נורית דולקת' בCisco IP Phone 7800 Series-

שדה נורית שדה נורית
דולקת וחיוג
דולקת
מהיר

שדה
נורית
דולקת
ושיחה
חונה

שדה נורית
שדה נורית שדה נורית דולקת ,שדה נורית
דולקת ,תפיסת
דולקת,
חיוג מהיר ותפיסת
דולקת
חיוג מהיר שיחה ושיחה
שיחה
ותפיסת
חונה
ושיחה
שיחה
חונה

לא פעיל

מתריע

בשימוש

שיחה
חונה

-

-

-

-

שגיאה
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שדה נורית
דולקת ,חיוג
מהיר ,תפיסת
שיחה ושיחה
חונה

הטלפון שלך
דף כל השירות להגדרת תצורה

דף כל השירות להגדרת תצורה
באפשרותך להתאים אישית כמה מהגדרות הטלפון באמצעות הדף ') 'Configuration Utilityכלי שירות להגדרת
התצורה( ,שאליו תוכל לגשת מהמחשב שלך .מנהל המערכת יעניק לך את כתובת ה URL-של הדף ,מזהה
המשתמש והסיסמה שלך.
בדף ') 'Configuration Utilityכלי שירות להגדרת התצורה( תוכל לשלוט בתכונות ,בהגדרות הקו ובשירותי
הטלפון של הטלפון שלך.
• תכונות הטלפון כוללות חיוג מהיר' ,נא לא להפריע' וספר הכתובות האישיות שלך.
• הגדרות הקו משפיעות על קו טלפון ספציפי )מספר ספרייה( בטלפון שלך .הגדרות הקו יכולות לכלול העברת
שיחות ,מחוונים חזותיים וקוליים של הודעות ,תבניות צלצול והגדרות אחרות ספציפיות לקו.
הטבלה הבאה מתארת כמה תכונות ספציפיות שתוכל להגדיר באמצעות הדף ') 'Configuration Utilityכלי
שירות להגדרת התצורה(.
תכונות

תיאור

העברת שיחה

ציין את המספר שיקבל שיחות כאשר העברת שיחות תופעל בטלפון .השתמש בדף
') 'Configuration Utilityכלי שירות להגדרת התצורה( כדי להגדיר פונקציות מורכבות
יותר להעברת שיחה ,לדוגמה ,כאשר הקו תפוס.

חיוג מהיר

הקצה מספרי טלפון למספרי חיוג מהיר כך שתוכל להתקשר במהירות לאדם זה.

צלצול

הקצה צליל חיוג לקו ספציפי.

איש קשר בספרייה
אישית

הוסף איש קשר לספרייה האישית שלך דרך הדף ') 'Configuration Utilityכלי שירות
להגדרת התצורה(.

נושאים נוספים
חיוג מהיר ,בדף 22
העברת שיחות

מספרי חיוג מהיר
כאשר תחייג מספר בטלפון ,תזין סדרה של ספרות .כאשר תגדיר מספר חיוג מהיר ,מספר החיוג המהיר חייב
להכיל את כל הספרות הדרושות לך כדי לבצע שיחה .לדוגמה ,אם עליך לחייג  9כדי לקבל קו חיצוני ,הזן את
המספר  9ולאחר מכן את המספר שברצונך לחייג.
תוכל גם להוסיף למספר ספרות אחרות שחויגו .דוגמאות לספרות נוספות כוללות קוד גישה לפגישה ,שלוחה,
סיסמה לדואר קולי ,קוד הרשה וקוד חיוב.
מחרוזת החיוג יכולה להכיל את התווים הבאים:
•  0עד 9
• סולמית )(#
• כוכבית )*(
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לחצנים וחומרה

• פסיק ) - (,זהו תו ההשהיה ,והוא מעכב את החיוג ב 2-שניות .תוכל להזין כמה פסיקים ברצף .לדוגמה,
שני פסיקים ) (,,מייצגים השהיה של  4שניות.
הכללים לחיוג מחרוזות הם:
• השתמש בפסיק כדי להפריד בין חלקים של מחרוזת החיוג.
• קוד הרשאה חייב להופיע תמיד לפני קוד חיוב במחרוזת החיוג המהיר.
• פסיק אחד נדרש בין קוד ההרשאה לקוד החיוג במחרוזת.
• תווית חיוג מהיר נדרשת למספרי חיוג מהיר עם קודי הרשאה וספרות נוספות.
לפני שתגדיר את החיוג המהיר ,נסה לחייג את הספרות באופן ידני לפחות פעם אחת כדי להבטיח שרצף הספרות
נכון.

הערה

הטלפון לא שומר את קוד ההרשאה ,קוד החיוב או הספרות הנוספות ממספר החיוג המהיר ביומן השיחות .אם
תקיש על חיוג חוזר לאחר שתתחבר ליעד באמצעות חיוג מהיר ,הטלפון יציג לך הנחיה להזין קוד הרשאה נדרש,
קוד חיוב או ספרות נוספות באופן ידני.

דוגמה
כדי להגדיר מספר חיוג מהיר ולהתקשר לאדם בשלוחה מסוימת ,ואם דרוש לך קוד הרשאה וקוד חיוב ,התחשב
בדרישות הבאות:
• עליך לחייג  9לקו חיצוני.
• ברצונך לחייג .5556543
• עליך להזין את קוד ההרשאה .1234
• עליך להזין את קוד החיוב .9876
• עליך להמתין  4שניות.
• לאחר שהשיחה מחוברת ,עליך לחייג את השלוחה .56789#
בתרחיש זה ,מספר החיוג המהיר הוא .95556543,1234,9876,,56789#

לחצנים וחומרה
ל Cisco IP Phone 7800 Series-יש סוגי חומרה שונים:
• טלפון מסדרה  7821של  - Cisco IPשני לחצנים בצד שמאל של המסך
• טלפון מסדרה  7841של  - Cisco IPשני לחצנים בכל צד של המסך
• טלפון מסדרה  7861של  Cisco IP - 16לחצנים בקצה הימני של הטלפון
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לחצנים וחומרה

האיור הבא מציג את .Cisco IP Phone 7841
איור  :1לחצנים ותכונות של Cisco IP Phone 7800 Series

1

שפופרת ורצועת הנוריות של השפופרת מציין אם יש לך שיחה נכנסת )אדום מהבהב( או הודעה
קולית חדשה )אדום קבוע(.

2

לחצני תכונות ולחצני קווים ניתנים
לתיכנות

3

לחצני מקשים מתוכנתים

4

אשכול הניווט

5

) Hold/Resumeהעבר שיחה
)Hold/Resumeהעבר שיחה להמתנה/חדש שיחה(
להמתנה/חדש שיחה( ,ועידה והעבר העבר שיחה פעילה להמתנה וחדש את השיחה הממתינה.

קבל גישה לקווים ,תכונות ושיחות בטלפון שלך.
לקבלת מידע נוסף ,ראה לחצני מקש בחירה ,קו ותכונה,
בדף .12
קבל גישה לפונקציות ושירותים.
לקבלת מידע נוסף ,ראה לחצני מקש בחירה ,קו ותכונה,
בדף .12
 .גלול בין תפריטים ,הדגש
טבעת ניווט ולחצן בחירה
פריטים ובחר את הפריט המודגש.

ועידה

צור שיחת ועידה.

העבר

העבר שיחה.
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ניווט

6

רמקול ,השתק ואוזנייה

7

אנשי קשר ,יישומים והודעות

8

לחצן עוצמת שמע

הפעל או כבה לסירוגין את הרמקול .כאשר
רמקול
הרמקול מופעל ,הלחצן מואר.
הפעל או כבה לסירוגין את המיקרופון .כאשר
השתק
המיקרופון מושתק ,הלחצן מואר.
הפעל או כבה לסירוגין את האוזניות .כאשר
אוזניות
האוזניות מופעלות ,הלחצן מואר.
אנשי קשר

קבל גישה לספריות אישיות וארגוניות.

קבל גישה ליומן השיחות ,להעדפות
יישומים
המשתמש ,להגדרות הטלפון ולפרטי דגם הטלפון.
הודעות

חיוג אוטומטי למערכת ההודעות הקוליות.

כוונן את עוצמת השמע של השפופרת ,האוזניות והרמקול
)לא בעריסה( ואת עוצמת השמע של הצלצול )בעריסה(.

ניווט
השתמש בעיגול החיצוני של אשכול הניווט כדי לגלול בתפריטים ובין השורות .השתמש בלחצן הבחירה הפנימי
באשכול הניווט כדי לבחור פריטים.

אם לפריט תפריט יש מספר אינדקס ,תוכל להזין את מספר האינדקס באמצעות לוח המקשים כדי לבחור את
הפריט.

לחצני מקש בחירה ,קו ותכונה
ניתן להשתמש בתכונות הטלפון בכמה דרכים:
• מקשים מהירים ,הממוקמים מתחת למסך ,נותנים לך גישה לפונקציה המוצגת על המסך מעל המקש
המהיר .המקשים המהירים משתנים בהתאם למה שאתה עושה ברגע נתון .המקש המהיר עוד ...מציין
שפונקציות נוספות זמינות.
• לחצני תכונה וקו ,שנמצאים באחד מצדי המסך ,מעניקים לך גישה לתכונות הטלפון ולקווי הטלפון.
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תכונות מסך הטלפון

◦ לחצני תכונות—משמשים לתכונות כגון חיוג מהיר או תפיסת שיחה ,ולהצגת המצב שלך בקו אחר.
◦ לחצני קו  -משמשים לייזום או למענה על שיחה או לחידוש שיחה ממתינה .ניתן גם להשתמש במקש
הקו לפתיחה או סגירה של חלון השיחה ולניווט בחלון השיחה .פתח את חלון השיחה כדי לראות את
השיחות בקו.
לחצני תכונות ולחצני קו מוארים כדי לציין סטטוס:
•

ירוק  -הקו אינו פעיל.

•

אדום ,קבוע  -הקו פעיל או נמצא בשימוש.

•

אדום ,מהבהב  -הקו בהמתנה או שנכנסת שיחה.

•

כתום ,קבוע  -הקו לא רשום )לא ניתן להשתמש בו(.

מנהל המערכת יכול להגדיר כמה פונקציות כמקשי בחירה או כלחצני תכונות .ניתן גם לגשת לפונקציות מסוימות
עם מקשי בחירה או הלחצן הקשיח המשויך להן.

תכונות מסך הטלפון
במסך הטלפון מוצג מידע על הטלפון ,למשל מספר ספרייה ,שיחה פעילה וסטטוס הקו ,מקשי הבחירה ,מספרי
חיוג מהיר ,שיחות שבוצעו ורשימות תפריט הטלפון .המסך מורכב משלושה חלקים :שורת הכותרת העליונה,
החלק המרכזי ושורת הכותרת התחתונה.
איור  :2מסך Cisco IP Phone 7800

1

בראש המסך נמצאת שורת הכותרת .בשורת הכותרת מוצג מספר הטלפון ,התאריך והשעה הנוכחיים
וכן כמה סמלים .הסמלים מוצגים כאשר התכונות פעילות.

2

באמצע מסך הטלפון מוצג מידע המשויך לקו לצד לחצני התכונות של הטלפון.

3

בשורה התחתונה של המסך מוצגות תוויות המקשים המהירים .כל תווית מציינת את הפעולה עבור
לחצן מקש מהיר מתחת למסך.
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ההבדלים בין שיחות טלפון וקווי טלפון

ניקוי מסך הטלפון
נוהל
אם מסך הטלפון מתלכלך ,נגב אותו באמצעות מטלית רכה ויבשה.
זהירות
אל תשתמש בנוזלים או באבקות כלשהן לניקוי הטלפון מאחר שהם עלולים לזהם את רכיבי הטלפון
ולגרום לתקלות.

ההבדלים בין שיחות טלפון וקווי טלפון
אנו משתמשים במונחים קווים ושיחות בדרכים ספציפיות מאוד כדי להסביר לך כיצד להשתמש בטלפון.
• קווים  -כל קו מתאים למספר ספרייה או למספר אינטרקום שבו אחרים יכולים להשתמש כדי להתקשר
אליך .מספר הקווים שברשותך שווה למספר הסמלים של מספרי הספרייה וקווי הטלפון שלך.
• שיחות  -כל קו יכול לתמוך בשיחות מרובות .כברירת מחדל ,הטלפון תומך בשתי שיחות מחוברות לכל קו,
אך מנהל המערכת יכול לשנות מספר זה בהתאם לצרכים שלך.
רק שיחה אחת יכולה להיות פעילה בכל עת; שיחות אחרות מועברות באופן אוטומטי להמתנה.
לדוגמה :אם יש לך שני קווים וכל קו תומך בארבע שיחות ,יכולות להיות לך עד שמונה שיחות מחוברות
בו-זמנית .רק אחת מהשיחות הללו פעילה ושבע האחרות הן שיחות ממתינות.

דרישות אספקת חשמל
יש להשתמש במתאמי החשמל הבאים שאושרו על-ידי  Ciscoעם :Cisco IP Phone 7800 Series
• מתאם  Phihong) ;(PSC18U-480דירוג48 VDC 0.38A :
• מתאם  Delta) ;(EADP-18VB Bדירוג48 VDC 0.375A :

חיסכון באנרגיה
מנהל המערכת יכול לצמצם את כמות האנרגיה שבה משתמש מסך הטלפון כאשר אינך משתמש בטלפון .רמת
החיסכון באנרגיה שמנהל המערכת יכול להגדיר:
• חסכון בחשמל  -התאורה האחורית והמסך נכבים כאשר הטלפון אינו פעיל במשך פרק זמן שנקבע.
באפשרותך לנהל את התאורה האחורית.
נושאים נוספים
התאמת התאורה האחורית של מסך הטלפון  ,בדף 57

עזרה ומידע נוסף
אם יש לך שאלות בנוגע לפונקציות הזמינות בטלפון שלך ,עליך ליצור קשר עם מנהל המערכת.
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אתר האינטרנט של  (http://www.cisco.com) Ciscoמכיל מידע נוסף על הטלפונים ומערכות בקרת השיחות.
• לקבלת גישה למדריכי הפעלה מהירה ומדריכים למשתמש קצה באנגלית ,לחץ על קישור זה:
http://www.cisco.com/c/en/us/support/collaboration-endpoints/unified-ip-phone-7800-series/
products-user-guide-list.html
• לקבלת מדריכים בשפות שונות מאנגלית ,לחץ על קישור זה:
http://www.cisco.com/c/en/us/support/collaboration-endpoints/unified-ip-phone-7800-series/
tsd-products-support-translated-end-user-guides-list.html
• לקבלת מידע נוסף על רישוי ,לחץ על קישור זה:
http://www.cisco.com/c/en/us/support/collaboration-endpoints/unified-ip-phone-7800-series/
products-licensing-information-listing.html

תכונות נגישות
הטלפונים של  Cisco IPמספקים תכונות נגישות לבעלי ליקויי ראייה ,לעיוורים ולבעלי לקויות שמיעה וניידות.
לקבלת מידע מפורט על תכונות הנגישות בטלפונים אלה ,ראה http://www.cisco.com/c/en/us/support/
.collaboration-endpoints/unified-ip-phone-7800-series/products-technical-reference-list.html
תוכל גם למצוא מידע נוסף על נגישות באתר אינטרנט זה של :Cisco
http://www.cisco.com/web/about/responsibility/accessibility/index.html

פתרון בעיות
לעתים אתה עשוי להיתקל בבעיות הקשורות לאיכות השיחה או בבעיות כמו שיחות שנותקו באופן בלתי צפוי או
תכונות שפתאום לא פועלות כצפוי .בעיות אלה עשויות להיות קשורות לתרחישים הבאים:
• הטלפון שלך לא יכול לנהל תקשורת עם מערכת בקרת השיחות.
• למערכת בקרת השיחות יש בעיות תקשורת או בעיות פנימיות.
• לטלפון שלך יש בעיות פנימיות.
אם אתה נתקל בבעיות ,מנהל המערכת יוכל לסייע לך לאתר את סיבת הבסיס שגרמה לבעיה.

חיפוש מידע על הטלפון שלך
מנהל המערכת עשוי לבקש מידע על הטלפון שלך .מידע זה מזהה באופן ייחודי את הטלפון למטרות פתרון בעיות.

נוהל
שלב 1

לחץ על יישומים

שלב 2

בחר סטטוס < פרטי מוצר.
תוכל להציג את המידע הבא:

.

• שם המוצר—מספר דגם של .Cisco IP Phone
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• מספר סידורי—מספר סידורי של .Cisco IP Phone
• כתובת —MACכתובת חומרה של .Cisco IP Phone
• גרסת תוכנה—מספר גרסה של קושחת .Cisco IP Phone
• גרסת חומרה—מספר גרסה של חומרת .Cisco IP Phone
• אישור—סטטוס של אישור הלקוח שמאמת את  Cisco IP Phoneלשימוש ברשת  .ITSPשדה זה מציין אם
אישור הלקוח הותקן כראוי בטלפון.
• התאמה אישית—עבור יחידת התאמה אישית מרוחקת ,שדה זה מציין אם היחידה הותאמה אישית או
לא .המצב 'ממתין' מצביע על כך שיחידה חדשה של התאמה אישית מרוחקת מוכנה להקצאת משאבים.
אם היחידה כבר אחזרה את הפרופיל המותאם אישית שלה ,שדה זה מציג את מצב ההתאמה האישית -
הושג.
שלב 3

לחץ על יציאה.

הצגת מצב ההתאמה האישית בטלפון
לאחר השלמת ההורדה של התאמה אישית מרוחקת משרת  ,EDOSתוכל להציג את מצב ההתאמה האישית
של הטלפון בממשק המשתמש של מסך .LCD
להלן התיאורים של מצבי ההתאמה האישית המרוחקת:
• פתוח—הטלפון אותחל בפעם הראשונה ואינו מוגדר.
• מבוטל—התאמה אישית מרוחקת מבוטלת עקב הקצאת משאבים אחרת ,למשל אפשרויות .DHCP
• ממתין—הפרופיל הורד משרת .EDOS
• מותאם אישית-ממתין—הטלפון הוריד כתובת  URLלניתוב מחדש משרת .EDOS
• הושג—בפרופיל שהורד משרת  ,EDOSקיימת כתובת  URLלניתוב מחדש עבור תצורת הקצאת המשאבים.
מצב זה מוצג אם הורדת כתובת ה URL-לניתוב מחדש משרת הקצאת המשאבים בוצעה בהצלחה.
• לא זמין—התאמה אישית מרוחקת הופסקה מפני ששרת  EDOSהגיב בקובץ הקצאת משאבים ריק ותגובת
 HTTPהייתה .200 OK

נוהל
שלב 1

לחץ על יישומים

שלב 2

בחר סטטוס < פרטי מוצר < התאמה אישית.

שלב 3

לחץ על הקודם.

.
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הטלפון שלך
פתרון בעיות

הצגת סטטוס הרשת
נוהל
שלב 1

לחץ על יישומים

שלב 2

בחר סטטוס < סטטוס הרשת.
תוכל להציג את המידע הבא:

.

• סוג הרשת—מציין את סוג החיבור של רשת התקשורת המקומית ) (LANשבו משתמש הטלפון.
• סטטוס הרשת—מציין אם הטלפון מחובר לרשת.
• כתובת —IPכתובת  IPשל הטלפון.
• מזהה —VLANמזהה  VLANשל הטלפון.
• סוג מיעון—מציין אם  DHCPאו כתובת  IPסטטית מופעלים בטלפון.
• סטטוס —IPסטטוס  IPשבו משתמש הטלפון.
• מסיכת רשת משנה—מסיכת רשת משנה שבה משתמש הטלפון.
• נתב ברירת המחדל—נתב ברירת המחדל שבו משתמש הטלפון.
• —DNS 1שרת ראשי של מערכת שמות תחומים ) (DNSשבו משתמש הטלפון.
• —DNS 2שרת  DNSאופציונלי לגיבוי שבו משתמש הטלפון.
• כתובת —MACכתובת ייחודית לבקרת גישה למדיה ) (MACשל הטלפון.
• שם מארח—מציג את שם המארח הנוכחי המוקצה לטלפון.
• תחום—מציג את שם תחום הרשת של הטלפון .ברירת מחדלcisco.com :
• קישור של יציאת מיתוג—סטטוס של יציאת המיתוג.
• תצורת יציאת המיתוג—מציין מהירות ודו-כיווניות של יציאת הרשת.
• תצורת יציאת —PCמציין מהירות ודו-כיווניות של יציאת .PC
• קישור של יציאת — :PCסטטוס של יציאת .PC

הצגת סטטוס הטלפון
נוהל
שלב 1

לחץ על יישומים

שלב 2

בחר סטטוס < סטטוס הטלפון.
תוכל להציג את המידע הבא:

.
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הטלפון שלך
פתרון בעיות

• זמן שחלף—סך כל הזמן שחלף מאז האתחול מחדש האחרון של המערכת
• ) Txמנות(—מנות ששודרו מהטלפון.
• ) Rxמנות(—מנות שהתקבלו מהטלפון.

הצגת הודעות הסטטוס בטלפון
נוהל
שלב 1

לחץ על יישומים

שלב 2

בחר מידע והגדרות < סטטוס < הודעות סטטוס.
תוכל להציג את יומן הסטטוסים השונים של הטלפון מאז הקצאת המשאבים האחרונה.
הערה
הודעות סטטוסים משקפות את זמן  UTCואינן מושפעות מהגדרות אזור הזמן
בטלפון.

שלב 3

לחץ על הקודם.

.

הצגת סטטוס הקו
נוהל
שלב 1

לחץ על יישומים

שלב 2

בחר סטטוס < סטטוס הטלפון < סטטוס הקו.
תוכל להציג את הסטטוס של כל קו בטלפון.

.

הצגת סטטוס הפעולה
נוהל
שלב 1

לחץ על יישומים

שלב 2

בחר תצורת רשת < תצורת  < Ethernetאימות  < 802.1Xסטטוס הפעולה.
תוכל להציג את המידע הבא:

.

• מצב פעולה
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הטלפון שלך
פתרון בעיות

• פרוטוקול

הצגת היסטוריית האתחולים מחדש
נוהל
שלב 1

לחץ על יישומים

שלב 2

בחר סטטוס < היסטוריית אתחולים מחדש.
תוכל להציג את פרטי התאריך והשעה שבהם הטלפון אותחל מחדש ,ללא תלות בסיבת האתחול מחדש.

.

דיווח על כל בעיות הטלפון
תוכל להשתמש בכלי דיווח על בעיות ) (PRTכדי לאסוף ולשלוח יומני טלפון וכדי לדווח על בעיות למנהל המערכת.

נוהל
שלב 1

לחץ על יישומים

שלב 2

בחר סטטוס < דווח על בעיה.

שלב 3

הזן את התאריך שבו נתקלת בבעיה בשדה תאריך הבעיה .כברירת מחדל ,התאריך הנוכחי מופיע בשדה זה.

שלב 4

הזן את השעה שבה נתקלת בבעיה בשדה שעת הבעיה .כברירת מחדל ,השעה הנוכחית מופיעה בשדה זה.

שלב 5

בחר תיאור הבעיה.

שלב 6

בחר תיאור מתוך הרשימה המוצגת.

שלב 7

לחץ על שלח.

.

קישוריות טלפון שנותקה
לעתים ,החיבור בין הטלפון למערכת בקרת השיחות מתנתק .כאשר חיבור זה מתנתק ,מוצגת הודעת התראה
על מסך הטלפון כדי ליידע אותך.
אם אתה נמצא בשיחה פעילה כאשר החיבור מתנתק ,השיחה נמשכת .עם זאת ,אין לך גישה לכל הפונקציות
הרגילות של הטלפון מאחר שלכמה מהפונקציות דרוש מידע ממערכת בקרת השיחות .המקשים המהירים עשויים
שלא לעבוד כפי שציפית.
כאשר הטלפון יתחבר מחדש למערכת בקרת השיחות ,תוכל להשתמש שוב בטלפון כרגיל.
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הטלפון שלך
תנאי אחריות מוגבלת לחומרה של  Ciscoלמשך שנה אחת

תנאי אחריות מוגבלת לחומרה של  Ciscoלמשך שנה אחת
תנאים מיוחדים חלים על האחריות לחומרה ועל השירותים שבהם באפשרותך להשתמש במהלך תקופת האחריות.
תעודת האחריות הרשמית שלך ,כולל תנאי האחריות והסכמי הרישיון הרלוונטיים לתוכנות  ,Ciscoזמינים באתר
 Cisco.comבכתובת ה.http://www.cisco.com/go/hwwarranty :URL-
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פרק

2

שיחות
• ביצוע שיחות ,דף 21
• מענה לשיחות ,דף 25
• השתקת השיחה ,דף 26
• שיחות ממתינות ,דף 27
• העברת שיחות ,דף 29
• העברת שיחות ,דף 30
• שיחות ועידה ופגישות ,דף 31
• זימון באיתות לקבוצת טלפונים ) ,(Multicast Pagingדף 31
• קווים מרובים ,דף 32

ביצוע שיחות
הטלפון של  Cisco IPפועל בדיוק כמו טלפון רגיל .אך אנו מאפשרים לך לבצע שיחות בקלות רבה ביותר.

ביצוע שיחה
השתמש בטלפון שלך כמו בכל טלפון אחר לביצוע שיחה.

נוהל
הזן מספר ולחץ על שיחה.

ביצוע שיחה עם הדיבורית
השתמש בדיבורית לביצוע שיחות ללא שימוש בידיים .זכור שעמיתיך עשויים לשמוע אף הם את השיחה.
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שיחות
ביצוע שיחה עם אוזנייה

נוהל
שלב 1

הזן מספר באמצעות לוח המקשים.

שלב 2

לחץ על רמקול

.

ביצוע שיחה עם אוזנייה
השתמש באוזניות לצורך התקשרות בדיבורית שלא תפריע לעמיתיך ותעניק לך פרטיות מסוימת.

נוהל
שלב 1

חבר אוזניות.

שלב 2

הזן מספר באמצעות לוח המקשים.

שלב 3

לחץ על אוזנייה

.

חיוג חוזר של מספר
באפשרותך לחייג למספר הטלפון האחרון שחויג.

נוהל
שלב 1

בחר קו.

שלב 2

לחץ על חיוג חוזר.

שלב 3

בחר איש קשר מהרשימה שיחות שבוצעו ולחץ על ) Callבצע שיחה(.

חיוג מהיר
חיוג מהיר מאפשר לך ללחוץ על לחצן ,להזין קוד מוגדר מראש או לבחור פריט מסך טלפון לביצוע שיחה .תוכל
להגדיר את החיוג המהיר ממסך הטלפון וכן מדף האינטרנט של הטלפון.
תוכל לערוך ,למחוק ולאמת קוד חיוג מהיר.
נושאים נוספים
דף כל השירות להגדרת תצורה ,בדף 9
מספרי חיוג מהיר ,בדף 9
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שיחות
חיוג מהיר

הקצאת קוד חיוג מהיר ממסך הטלפון
תוכל להגדיר תצורה של חיוג מהיר ממסך הטלפון .תוכל גם להקצות קוד חיוג מהיר לשנות את היעד מדף תוכנית
השירות לקביעת תצורה.

נוהל
שלב 1

לחץ על יישומים

.

שלב 2

בחר חיוג מהיר.

שלב 3

גלול אל אינדקס חיוג מהיר שלא הוקצה.

שלב 4

לחץ על ערוך ובצע אחת מהפעולות הבאות:
• הזן את השם והמספר.
• בחר אפשרות < בחר מתוך איש קשר כדי לבחור איש קשר מתוך ספר הכתובות.

שלב 5

בחר באפשרות שמור

ביצוע שיחה עם קוד חיוג מהיר
לפני שתתחיל
הגדר קודי חיוג מהיר בדף תוכנית השירות להגדרת תצורה של הטלפון או בתפריט 'יישומים' של הטלפון.

נוהל
הזן את קוד החיוג המהיר ולחץ על ) Callבצע שיחה(.

הגדרת חיוג מהיר במקש קו
תוכל ללחוץ על כל מקש קו מושבת בטלפון ולהגדיר בו חיוג מהיר .הסמל ,השם ומספר השלוחה לחיוג מהיר
מוצגים במסך הטלפון ליד מקש הקו .תוכל גם לאמת שינוי זה על-ידי בדיקת השדה פונקציה מורחבת בדף
') 'Configuration Utilityכלי שירות להגדרת התצורה( .לאחר הגדרת החיוג המהיר במקש קו ,תוכל ללחוץ על
מקש הקו כדי לשנות את פרטי החיוג המהיר וכדי להקצות מספר טלפון חדש ושם חדש.

לפני שתתחיל
עבור לדף האינטרנט והשבת את מקש הקו שיהפוך למקש החיוג המהיר.
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שיחות
חיוג מספר בינלאומי

נוהל
שלב 1

לחץ על מקש קו מושבת כלשהו בטלפון במשך  2שניות לפחות.

שלב 2

בחלון החיוג המהיר ,הוסף את השם ואת מספר הטלפון לחיוג מהיר ,שאליו תצלצל כאשר תלחץ על מקש קו
זה.

שלב 3

לחץ על שמור.

הסרת חיוג מהיר ממקש קו
תוכל ללחוץ על מקש קו בטלפון ולמחוק את החיוג המהיר המוקצה לו .החיוג המהיר במקש הקו מוסר .תוכל
לוודא שהחיוג המהיר הוסר על-ידי עיון בדף ') 'Configuration Utilityכלי שירות להגדרת התצורה(.

נוהל
שלב 1

לחץ על מקש קו שמוגדר עבורו חיוג מהיר במשך  2שניות לפחות.

שלב 2

לחץ על אפשרות < מחיקה בחלון החיוג המהיר במסך הטלפון.

חיוג מספר בינלאומי
תוכל לחייג שיחות בינלאומיות כאשר תוסיף קידומת סימן חיבור ) (+לפני מספר הטלפון.

נוהל
שלב 1

לחץ על כוכבית )*( והחזק למשך שנייה אחת לפחות.
סימן החיבור ) (+מוצג כספרה הראשונה במספר הטלפון.

שלב 2

חייג את המספר.
עשר שניות לאחר ההקשה על המקש האחרון הטלפון יחייג את המספר.

אבטחת שיחות
מנהל המערכת יכול לנקוט צעדים להגנה על השיחות שלך מפני שימוש לרעה על-ידי אנשים שאינם שייכים
לארגון .כאשר תראה סמל מנעול שמוצג בטלפון שלך במהלך שיחה ,שיחת הטלפון מאובטחת .בהתאם לאופן
שבו הטלפון שלך מוגדר ,ייתכן שעליך לבצע כניסה אליו כדי לחייג למישהו או שתשמע צליל אבטחה שיושמע
דרך השפופרת שלך.
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שיחות
מענה לשיחות

מענה לשיחות
הטלפון של  Cisco IPפועל בדיוק כמו טלפון רגיל .אך המענה לשיחות מתבצע בקלות רבה ביותר.

מענה לשיחה
נוהל
לחץ על לחצן הקו האדום המהבהב.

מענה לשיחה ממתינה
כאשר אתה נמצא בשיחה פעילה ,תוכל לדעת שיש לך שיחה ממתינה כשתשמע צפצוף יחיד ולחצן הקו יהבהב
באדום.

נוהל
שלב 1

אם יש לך יותר משיחה ממתינה אחת ,בחר שיחה נכנסת.

שלב 2

לחץ על לחצן הקו.

דחיית שיחה
באפשרותך לשלוח שיחה פעילה או מצלצלת למערכת הדואר הקולי או למספר טלפון מוגדר מראש.

נוהל
הדגש את השיחה הנכנסת ולחץ על דחה.

הפעלה של התכונה 'נא לא להפריע'
השתמש בתכונה 'נא לא להפריע' ) (DNDכדי להשתיק את הטלפון ולהתעלם מהודעות על שיחות נכנסות כאשר
ברצונך למנוע הסחות דעת.
כאשר תפעיל את התכונה 'נא לא להפריע' ) ,(DNDהשיחות הנכנסות יועברו למספר אחר ,כגון הדואר הקולי
שלך ,אם הוא מוגדר .התכונה 'נא לא להפריע' ) (DNDמשפיעה על כל הקווים בטלפון .עם זאת ,תמיד תקבל
שיחות אינטרקום ושיחות חירום ,גם כאשר התכונה 'נא לא להפריע' מופעלת.
כאשר התכונה 'נא לא להפריע' מופעלת ,מקטע הכותרת של מסך הטלפון משנה צבע ,וההודעה נא לא להפריע
מוצגת במסך הטלפוון.
תוכל גם לשלוט בתכונה 'נא לא להפריע' ) (DNDבהעדפות המשתמש .לקבלת מידע נוסף ,ראה הגדרות ,בדף
.49
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שיחות
הפעלה או כיבוי של 'נא לא להפריע' ) (DNDבאמצעות קוד כוכבית

נוהל
שלב 1

לחץ על נא לא להפריע כדי להפעיל את התכונה 'נא לא להפריע'.

שלב 2

לחץ על  Clr DNDכדי לכבות את התכונה 'נא לא להפריע' ).(DND

הפעלה או כיבוי של 'נא לא להפריע' ) (DNDבאמצעות קוד כוכבית
תוכל להפעיל או לכבות את התכונה 'נא לא להפריע' באמצעות חיוג קודי הכוכביות המתאימים שמוגדרים עבור
הטלפון שלך .מנהל המערכת מזין את קודי הכוכבית בשדות קוד פעולה של  DNDו קוד ביטול פעולה של DND
בהתאמה בדף ') 'Configuration Utilityכלי שירות להגדרת התצורה(.

נוהל
שלב 1

להפעלת  ,DNDחייג את קוד הכוכבית שסופק על-ידי מנהל המערכת.

שלב 2

לכיבוי  ,DNDחייג את קוד הכוכבית שסופק על-ידי מנהל המערכת.

מענה לטלפון של עמית לעבודה )ליקוט שיחה(
אם אתה משתף משימות לטיפול בשיחות עם עמיתים לעבודה ,תוכל להשיב לשיחה שמצלצלת בטלפון של עמית
לעבודה .תחילה ,מנהל המערכת צריך להקצות אותך לקבוצה לתפיסת שיחות אחת לפחות.

מענה לשיחה בקבוצה שלך )לקט(
באפשרותך להשיב לשיחה שמצלצלת בטלפון אחר בקבוצת ליקוט השיחות שלך .אם קיימות שיחות מרובות
זמינות לליקוט ,תשיב לשיחה שצלצלה הכי הרבה זמן.

נוהל
שלב 1

לחץ על לחצן הקו.

שלב 2

לחץ על לקט כדי להעביר שיחה נכנסת בתוך קבוצת הלקט לטלפון שלך.

השתקת השיחה
כשאתה נמצא בשיחה ,תוכל להשתיק את השמע ,כדי שתוכל לשמוע את האדם השני ,אך הוא לא יוכל לשמוע
אותך.
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שיחות
שיחות ממתינות

נוהל
שלב 1
שלב 2

לחץ על השתק

.

כדי לבטל את ההשתקה ,לחץ על הלחצן השתק פעם נוספת.

שיחות ממתינות
העברת שיחה למצב המתנה
באפשרותך להעביר שיחה פעילה להמתנה ולאחר מכן לחדש את השיחה כאשר תהיה מוכן.

נוהל
שלב 1

לחץ על ) Holdהעבר להמתנה(

שלב 2

כדי לחדש שיחה ממתינה ,הקש על המקש המהיר ) Resumeחדש שיחה( או לחץ על הלחצן ) Holdהעבר
להמתנה(.

או הקש על המקש המהיר ) Holdהעבר להמתנה(.

מענה לשיחה שנותרה בהמתנה למשך זמן רב מדי
כשמשאירים שיחה בהמתנה פרק זמן ממושך מדי ,מקבלים התראה באמצעות הסימנים הבאים:
• לחצן קו מהבהב באדום
• מחוון הודעה מהבהב באוזניות
• הודעה חזותית במסך הטלפון
• התראת צלצול בטלפון אם תזכורת על המתנה מוגדרת באמצעות דף אינטרנט של הטלפון

נוהל
או על ) Resumeחדש שיחה( כדי לחדש את השיחה הממתינה .לחץ
לחץ על ) Holdהעבר להמתנה(
או על ) Resumeחדש שיחה( כדי לחדש את השיחה הממתינה.
על ) Holdהעבר להמתנה(

החלפה בין שיחות פעילות וממתינות
ניתן לעבור בקלות בין שיחות פעילות וממתינות.
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שיחות
שיחה חונה

נוהל
לחץ על לחצן הקו של השיחה הממתינה כדי לחדש שיחה זו ולהעביר את השיחה השנייה להמתנה באופן אוטומטי.

שיחה חונה
תוכל להשתמש בטלפון שלך לחניית שיחה .לאחר מכן תוכל לאחזר את השיחה מהטלפון שלך או מטלפון אחר,
למשל טלפון בשולחן של עמית לעבודה או בחדר ועידה.
אם השיחה נשארת בחניה זמן ארוך מדי ,יושמע צליל התראה .באפשרותך להשיב לשיחה או לאחזר אותה
מטלפון אחר .אם לא תשיב לשיחה בתוך פרק זמן מסוים ,היא תנותב ליעד אחר )כמו תא קולי( ,כפי שהוגדר
על-ידי מנהל המערכת שלך.

העברת שיחה להמתנה באמצעות שיחה חונה
באפשרותך להחנות שיחה פעילה שענית לה בטלפון ולאחר מכן להשתמש בטלפון אחר במערכת בקרת השיחות
כדי לאחזר את השיחה.
תוכל גם להחנות שיחה בטלפון שלך .אם תעשה זאת ,ייתכן שלא תשמע הקלטה.
ניתן להחנות שיחה פעילה אחת בלבד במספר השיחה החונה.

לפני שתתחיל
השיחה חייבת להיות פעילה.

נוהל
שלב 1

לחץ על החנה.
הטלפון משמיע הודעה מוקלטת שמבקשת את מספר השיחה החונה.

שלב 2

אם מוגדרת אצלך חניית שיחות במודול הרחבת מקש ,לחץ על מקש הקו של חניית השיחות.

שלב 3

הזן את המספר והקש על סולמית).(#

שלב 4

מסור את המספר החונה לאדם שמאחזר את השיחה.

אחזור שיחה ממתינה באמצעות שיחה חונה
תוכל לבחור שיחה חונה מכל מקום ברשת.

לפני שתתחיל
אתה זקוק למספר ששימש להחניית השיחה.

מדריך למשתמש ל טלפונים מרובי פלטפורמות ) (Multiplatformמסדרה  Cisco IP Phone 7800עבור מהדורת
קושחה (11.0(0
28

שיחות
העברת שיחות

נוהל
שלב 1

לחץ על בטל חניה.

שלב 2

אם מוגדרת אצלך חניית שיחות במודול הרחבת מקש ,לחץ על מקש הקו של חניית השיחות.

שלב 3

הזן את המספר שבו חונה השיחה ,ולאחריו סולמית).(#
ניתן גם להזין סולמית) (#כדי לאחזר את השיחה החונה .אם אתה מאחזר שיחה חונה מהטלפון שלך ,ייתכן שלא
תצטרך להזין מספר.

העברת שיחות
באפשרותך להעביר שיחות מכל קו בטלפון למספר אחר .העברת שיחה היא ספציפית לקו טלפון .אם שיחה
מגיעה אליך בקו שבו לא מופעלת העברת שיחות ,השיחה מצלצלת כרגיל.
קיימות שתי דרכים להעברת שיחות:
• העברת כל השיחות
• העברת שיחות במצבים מיוחדים ,לדוגמה ,כאשר הטלפון תפוס או אין מענה.
בעת העברת קו ,תראה את הסמל 'העבר הכל'

עם הקו.

נוהל
שלב 1

כאשר הקו להעברה אינו פעיל ,לחץ על העבר.

שלב 2

הזן את מספר היעד להעברת השיחה בדיוק כשם שאתה מחייג אותו מהטלפון ,או בחר ערך מרשימת השיחות
האחרונות.

העברת שיחה במצבים מסוימים באמצעות כלי השירות להגדרת התצורה
השתמש בכלי שירות להגדרת התצורה כדי להגדיר את הטלפון להעברת כל השיחות במצבים מסוימים ,למשל
כשהטלפון תפוס.
תוכל גם להגדיר העברת שיחות מתוך העדפות המשתמש .לקבלת מידע נוסף ,ראה הגדרות ,בדף .49

נוהל
שלב 1

בדף ') 'Configuration Utilityכלי שירות להגדרת התצורה( ,לחץ על כניסת משתמש < קול < משתמש.

שלב 2

במקטע העברת שיחות ,הגדר את האפשרות ) Cfwd Settingsהגדרות של העברת שיחות( ל'כן' ,והזן מספר
טלפון עבור כל אחד משירותי העברת השיחות שברצונך להפעיל:
• —Cfwd All Destמעביר את כל השיחות.
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שיחות
העברת שיחות

• —Cfwd Busy Destמעביר שיחות רק כאשר הקו תפוס.
• —Cfwd No Ans Destמעביר שיחות רק כאשר אין מענה בקו.
• —Cfwd No Ans Delayמקצה זמן להשהיית התגובה.
אם מנהל המערכת משבית את סנכרון מפתחות התכונה ) (FKSבטלפון ,תוכל להזין את הערך כמספר
שניות שאחריהן יש להעביר את השיחה.
אם מנהל המערכת מפעיל את סנכרון מפתחות התכונה ) (FKSבטלפון ,תוכל להזין את הערך כמספר
הצלצולים שאחריהם יש להעביר את השיחה.
שלב 3

לחץ על שלח את כל השינויים.

העברת שיחות
תוכל להעביר שיחה פעילה לאדם אחר.

העברת שיחה לאדם אחר
כאשר תעביר שיחה ,תוכל להישאר בשיחה המקורית עד שהאדם השני יענה .זה יאפשר לך לדבר בפרטיות עם
האדם השני לפני שתסיר את עצמך מהשיחה .אם אינך רוצה לדבר ,העבר את השיחה בלי להמתין עד שהצד
השני יענה.
תוכל גם להחליף בין שני המתקשרים כדי להתייעץ איתם בנפרד לפני שתסיר את עצמך מהשיחה.

נוהל
שלב 1

מתוך שיחה שאינה בהמתנה ,לחץ על העבר

שלב 2

הזן את מספר הטלפון של האדם השני.

שלב 3

המתן עד שתשמע צלצול בקו או עד שהאדם השני יענה לשיחה.

שלב 4

לחץ על מקש הקו כדי לחזור לשיחה הממתינה.

שלב 5

לחץ שוב על העבר.

.

התייעצות לפני השלמת העברה
לפני שתעביר שיחה ,תוכל לדבר עם האדם שאליו אתה מעביר את השיחה.

לפני שתתחיל
אתה נמצא בשיחה פעילה שעליך להעבירה.
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שיחות
שיחות ועידה ופגישות

נוהל
שלב 1

לחץ על העבר

שלב 2

הזן את מספר הטלפון של הצד שאליו ברצונך להעביר את השיחה.

שלב 3

כאשר האדם השני יענה ,תוכל לדבר איתו.

.

שלב 4

לחץ על מקש הקו כדי לחזור לשיחה הממתינה.

שלב 5

לחץ על מקש הקו כדי לחזור למספר הטלפון המשמש כיעד להעברת השיחה.

שלב 6

הקש על העבר כדי להשלים את ההעברה.

שיחות ועידה ופגישות
תוכל לדבר עם כמה אנשים בשיחה אחת .ניתן לחייג לאדם אחר ולצרף אותו לשיחה .אם יש לך קווי טלפון מרובים,
תוכל לצרף שתי שיחות משני קווים .הוועידה תסתיים כאשר כל המשתתפים ינתקו.

הוספת אדם אחר לשיחה
נוהל
שלב 1

במצב שיחה פעילה ,לחץ על ועידה

שלב 2

הזן את מספר הטלפון של הצד שברצונך להוסיף ולחץ על חייג.

שלב 3

.
לחץ על ועידה
שיחת הוועידה תתחיל.

.

זימון באיתות לקבוצת טלפונים )(Multicast Paging
מנהל המערכת יכול להגדיר את הטלפון שלך כחלק מקבוצת הזימון באיתות .בקבוצת הזימון באיתות ,הטלפון
שלך יכול לענות אוטומטית לזימונים באיתות מטלפונים אחרים מרובי הפלטפורמות במערכת הטלפונים .לכל
קבוצת זימון באיתות משויך מספר ייחודי .מנהל המערכת יספק לך את המספרים המוגדרים של קבוצות זימון
באיתות .כאשר מתקבל זימון באיתות לטלפון שלך ,תשמע שלושה צפצופים קצרים .הטלפון יוצר שמע חד-כיווני
בינך לבין הטלפון שצלצל אליך .אינך חייב להסכים לזימון באיתות.

נוהל
חייג את המספר של קבוצת הזימון באיתות.
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שיחות
קווים מרובים

קווים מרובים
אם אתה משתף מספרי טלפון עם אנשים אחרים ,ייתכן שבטלפון שלך יש קווים מרובים .כאשר יהיו לך קווים
מרובים ,יהיו לך יותר תכונות התקשרות זמינות.

מענה לשיחה הישנה ביותר תחילה
באפשרותך לענות לשיחה הישנה ביותר הזמינה בכל קווי הטלפון ,כולל שיחות 'החזרה מהמתנה' ו'החזרה מחניה'
שנמצאות במצב 'מתריע' .לשיחות נכנסות יש תמיד עדיפות על פני שיחות 'החזרה מהמתנה' ו'החזרה מחניה'.
כאשר עובדים עם קווים מרובים ,בדרך כלל תלחץ על לחצן הקו של השיחה הנכנסת שברצונך להשיב לה .אם
ברצונך לענות על השיחה הישנה ביותר ללא קשר לקו ,לחץ על ענה.

הצגת כל השיחות בטלפון
תוכל להציג רשימה של כל השיחות הפעילות שלך—מכל קווי הטלפון—ממוינות בסדר כרונולוגי ,מהישנה ביותר
לאחרונה.
הרשימה של כל השיחות שימושית אם יש לך קווים מרובים או אם אתה משתף קווים עם משתמשים אחרים.
הרשימה מציגה את כל השיחות יחד.

קווים משותפים
תוכל לשתף מספר טלפון בודד עם עמית לעבודה אחד או יותר .לדוגמה ,כעוזר של מנהל המערכת ,תוכל להיות
אחראי לסינון שיחות עבור האדם שבו אתה תומך.
בעת שיתוף מספר טלפון ,תוכל להשתמש בקו טלפון זה כמו בכל קו אחר ,אך עליך להיות מודע למאפיינים
מיוחדים הבאים של קווים משותפים:
• מספר הטלפון המשותף מופיע בכל הטלפונים שמשתפים את הקו.
• אם עמיתך לעבודה משיב לשיחה ,לחצן הקו המשותף ולחצן ההפעלה מוארים באדום בטלפון.
• אם תעביר שיחה להמתנה ,לחצן הקו יואר באדום ולחצן ההפעלה יהבהב באדום .לחצן הקו של עמיתך
לעבודה יואר גם הוא באדום ולחצן ההפעלה יהבהב באדום.

הצטרפות לשיחה בקו משותף
אתה או עמיתך יכולים להצטרף לשיחה בקו המשותף .מנהל המערכת צריך להפעיל את התכונה בטלפון שלך.
אם אצל המשתמש שאיתו אתה משתף קו מופעלת פרטיות ,לא תוכל לראות את הגדרות הקו שלו ולא תוכל
להוסיף את עצמך לשיחה שלו.
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שיחות
קווים משותפים

נוהל
שלב 1

לחץ על לחצן הקו של הקו המשותף.

שלב 2

לחץ על הצטרף או על הצטרף בשקט.
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שיחות
קווים משותפים
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אנשי קשר
• ספרייה ארגונית ,דף 35
• ספר כתובות אישיות ,דף 40

ספרייה ארגונית
תוכל לחפש בטלפון מספר של עמית לעבודה כדי שתוכל להתקשר אליו בקלות רבה יותר .מנהל המערכת מגדיר
את הספרייה ומתחזק אותה.
הטלפון שלך תומך בשלושה סוגים של ספריות ארגוניות—)Lightweight Directory Access Protocol (LDAP
 ,Directory, Broadsoft Directoryו.Cisco XML Directory-

חיוג לאיש קשר בספרייה ארגונית
נוהל
שלב 1

לחץ על אנשי קשר

שלב 2

בחר ספרייה ארגונית.

שלב 3

בחר קריטריונים לחיפוש.

שלב 4

הזן את קריטריוני החיפוש ולחץ על שלח.

שלב 5

בחר את איש הקשר.

שלב 6

לחץ על חייג.

.

Broadsoft Directory
תוכל לחפש ולהציג את אנשי הקשר האישיים ,הקבוצתיים והארגוניים ב ,Broadsoft Directory-כך שתוכל
להתקשר אליהם בקלות רבה יותר .מנהל המערכת מגדיר את  Broadsoft Directoryבטלפון שלך .יישום זה כולל
שימוש בממשק השירותים המורחבים ) (XSIשל .Broadsoft

מדריך למשתמש ל טלפונים מרובי פלטפורמות ) (Multiplatformמסדרה  Cisco IP Phone 7800עבור מהדורת קושחה
(11.0(0
35

אנשי קשר
Broadsoft Directory

חיפוש איש קשר ב) Broadsoft Directory-חיפוש פשוט(
לפני שתתחיל
• מנהל המערכת מפעיל את  Broadsoft Directoryבטלפון שלך.
• אתה או מנהל המערכת מגדירים את סוג קבוצת המשתמשים של  Broadsoft Directoryכארגון ,קבוצה
או אישי.

נוהל
שלב 1

לחץ על אנשי קשר

שלב 2

בחר .Broadsoft Directory
ייתכן שתראה את השם כשם הספרייה שהגדרת עבור .Broadsoft Directory

שלב 3

בחר חיפוש פשוט.

שלב 4

הזן את קריטריוני החיפוש ולחץ על שלח.

.

חיפוש איש קשר ב) BroadSoft Directory-חיפוש מתקדם(
לפני שתתחיל
הגדר את סוג קבוצת המשתמשים של  Broadsoft Directoryכ'ארגון' או כ'קבוצה'.

נוהל
שלב 1

לחץ על אנשי קשר

שלב 2

בחר .BroadSoft Directory

שלב 3

בחר חיפוש מתקדם.

שלב 4

בחר קריטריונים לחיפוש.
תוכל לחפש איש קשר ב BroadSoft Directory-לפי שם משפחה ,שם פרטי ,מזהה משתמש ,מספר ,שולחה,
מחלקה ודואר אלקטרוני.

שלב 5

הזן את קריטריוני החיפוש ולחץ על שלח.

.
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אנשי קשר
Broadsoft Directory

עריכת סוג איש הקשר בBroadsoft Directory-
נוהל
שלב 1

לחץ על אנשי קשר

שלב 2

בחר .BroadSoft Directory

שלב 3

לחץ על אפשרות.

שלב 4

בחר ערוך הגדרות.

שלב 5

בחר את השדה סוג.
תוכל לבחור באפשרות 'ארגון'' ,קבוצה' או 'אישי' כסוג איש הקשר של .Broadsoft Directory

שלב 6

לחץ על שמור כדי להחיל את השינוי.

.

עריכת השם של BroadSoft Directory
נוהל
שלב 1

לחץ על אנשי קשר

שלב 2

בחר .BroadSoft Directory

שלב 3

לחץ על אפשרות.

שלב 4

בחר ערוך הגדרות.

שלב 5

ערוך את השדה שם ספרייה.

שלב 6

לחץ על שמור כדי להחיל את השינוי.

.
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אנשי קשר
Broadsoft Directory

עריכת שם השרת של Broadsoft Directory
נוהל
שלב 1

לחץ על אנשי קשר

שלב 2

בחר .BroadSoft Directory

שלב 3

לחץ על אפשרות.

שלב 4

בחר ערוך הגדרות.

שלב 5

בחר שרת מארח.

שלב 6

לחץ על ערוך ושנה את ערך השרת.

שלב 7

ערוך את השדה שרת מארח.

שלב 8

לחץ על שמור כדי להחיל את השינוי.

.

עריכת מזהה המשתמש של Broadsoft Directory
נוהל
שלב 1

לחץ על אנשי קשר

שלב 2

בחר .BroadSoft Directory

.

שלב 3

לחץ על אפשרות.

שלב 4

בחר ערוך הגדרות.

שלב 5

בחר מזהה משתמש.

שלב 6

לחץ על ערוך ושנה את מזהה המשתמש של .Broadsoft Directory

שלב 7

לחץ על החל כדי לשמור את השינוי.

שלב 8

ערוך את השדה מזהה משתמש.

שלב 9

לחץ על שמור כדי להחיל את השינוי.
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אנשי קשר
ספריית LDAP

עריכת הסיסמה של Broadsoft Directory
נוהל
שלב 1

לחץ על אנשי קשר

שלב 2

בחר .BroadSoft Directory

שלב 3

לחץ על אפשרות.

שלב 4

בחר ערוך הגדרות.

שלב 5

בחר סיסמה.

שלב 6

לחץ על ערוך ושנה את הערך.

שלב 7

לחץ על החל כדי לשמור את השינוי.

שלב 8

ערוך את השדה סיסמה.

שלב 9

לחץ על שמור כדי להחיל את השינוי.

.

ספריית LDAP
 Cisco IP Phoneתומך בפרוטוקול  Lightweight Directory Access Protocol) (LDAPגרסה  .3תוכל לחפש
שם ,מספר טלפון ,או שניהם ,עבור ספריית  LDAPשצוינה .מדריכים מבוססי  ,LDAPכגון Microsoft Active
 , Directory 2003ומסדי נתונםי מבוססי  OpenLDAPנתמכים.

חיפוש איש קשר בספריית LDAP
נוהל
שלב 1

לחץ על אנשי קשר

שלב 2

בחר ספריית .LDAP

שלב 3

הזן את קריטריונים לחיפוש.
תוכל לחפש לפי שם פרטי ושם משפחה של איש קשר.

שלב 4

לחץ על שלח.

.

מדריך למשתמש ל טלפונים מרובי פלטפורמות ) (Multiplatformמסדרה  Cisco IP Phone 7800עבור מהדורת קושחה
(11.0(0
39

אנשי קשר
ספר כתובות אישיות

ספר כתובות אישיות
הוספת איש קשר חדש לספר כתובות אישיות
נוהל
שלב 1

לחץ על אנשי קשר

שלב 2

בחר ספר כתובות אישיות.

שלב 3

לחץ על ) Addהוסף( או תוכל ללחוץ על הלחצן ) Selectבחר(.

שלב 4

הזן שם ולפחות מספר טלפון אחד.

שלב 5

בחר צליל חיוג מותאם אישית עבור איש הקשר.

שלב 6

לחץ על שמור כדי להוסיף את הערך לספרייה האישית.

.

הוספתאישקשרחדשלספרכתובותאישיותבאמצעותכלישירותלהגדרתהתצורה
נוהל
שלב 1

בדף ') 'Configuration Utilityכלי שירות להגדרת התצורה( ,בחר כניסת משתמש < ספרייה אישית.

שלב 2

לחץ על הוסף לספרייה אישית.

שלב 3

הוסף שם ,מספר בעבודה ,מספר נייד ומספר בבית.

שלב 4

לחץ על שלח את כל השינויים.

חיפוש איש קשר בספר כתובות אישיות
נוהל
שלב 1

לחץ על אנשי קשר

שלב 2

בחר ספר כתובות אישיות.

שלב 3

בחר אפשרות < חיפוש.

שלב 4

הזן את הכתובת לחיפוש ולחץ על ) Submitשלח(.
ניתן לחפש לפי שם בלבד )תלוי רישיות( חיפוש לפי מספר אינו נתמך.

.
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אנשי קשר
חיוג לאיש קשר בספר כתובות אישיות

חיוג לאיש קשר בספר כתובות אישיות
נוהל
שלב 1

לחץ על אנשי קשר

שלב 2

בחר ספר כתובות אישיות וחפש ערך.

שלב 3

בחר את הערך בספר הכתובות האישיות שברצונך לחייג אליו.

שלב 4

לחץ על חייג.

.

עריכת איש קשר בספר כתובות אישיות
נוהל
שלב 1

לחץ על אנשי קשר

שלב 2

בחר ספר כתובות אישיות וחפש ערך.

שלב 3

בחר את הערך שברצונך לשנות.

שלב 4

לחץ על ערוך.

שלב 5

שנה את פרטי הערך.

שלב 6

לחץ על שמור כדי לשנות מספר טלפון.

.

הסרת איש קשר מספר כתובות אישיות
נוהל
שלב 1

לחץ על אנשי קשר

שלב 2

בחר ספר כתובות אישיות.

שלב 3

בחר חפש ערך כתובת.

שלב 4

בחר את ערך הכתובת ולחץ על אפשרות < מחיקה כדי למחוק את הערך.

.
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אנשי קשר
הסרת איש קשר מספר כתובות אישיות
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שיחות אחרונות
• רשימת שיחות אחרונות ,דף 43
• הצגת השיחות האחרונות ,דף 43
• החזרת שיחה אחרונה ,דף 44
• ניקוי רשימת השיחות האחרונות ,דף 44
• יצירת איש קשר מרשומת שיחות אחרונות ,דף 45
• מחיקת רשומת שיחה  ,דף 45
• מחיקת כל רשומות השיחות ,דף 46

רשימת שיחות אחרונות
השתמש ברשימת השיחות האחרונות כדי לראות את  180השיחות האחרונות לאנשים בודדים ושיחות קבוצתיות.
אם רשימת השיחות האחרונות מגיעה לגודל המרבי שלה ,הערך החדש הבא יחליף את הערך הישן ביותר
ברשימה.

הצגת השיחות האחרונות
בדוק כדי לראות מי התקשר אליך לאחרונה.

הערה

מונה השיחות שלא נענו הוא לכל קו .תוכל לראות את מספר השיחות שלא נענו לכל קו במסך הטלפון .המספר
המרבי למונה השיחות שלא נענו הוא  .99בעת הצגת הרשימה 'כל השיחות' או 'שיחות שלא נענו' במסך הטלפון
עבור קו ספציפי ,מונה השיחות שלא נענו עבור הקו שנבחר מתאפס.
ייתכנו מקרים שבהם מונה השיחות שלא נענו והמספר בפועל של שיחות שלא נענו יהיו שונים .הסיבה לכך היא
מגבלה של  180שיחות ברשימת השיחות האחרונות .המגבלה מורכבת משיחות יוצאות ,שיחות שלא נענו ושיחות
נכנסות .בנוסף ,ייתכנו גם שיחות ישנות שלא נענו שמתווספות לספירת המונה של השיחות שלא נענו .ניתן להחליף
זאת ברשימת השיחות האחרונות.
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שיחות אחרונות
החזרת שיחה אחרונה

נוהל
שלב 1

בחר קו להצגה.

שלב 2

בחר שיחות אחרונות.

שלב 3

בחר אם להציג את כל השיחות האחרונות או להציג סוג מסוים של שיחה אחרונה.
• כל השיחות
• ש .לא נענו
• שיחות שהתקבלו
• שיחות שבוצעו

שלב 4

לחץ על בחר.

החזרת שיחה אחרונה
באפשרותך להתקשר בקלות למישהו שהתקשר אליך.

נוהל
שלב 1

בחר שיחות אחרונות.

שלב 2

בחר את הקו הנדרש.

שלב 3

בחר את רשומת השיחה שאליה ברצונך לחייג.

שלב 4

לחץ על ערוך שיחה כדי לערוך את רשומת השיחות.

שלב 5

לחץ על חייג.

ניקוי רשימת השיחות האחרונות
ניתן להסיר את רשימות השיחות האחרונות מהטלפון .בעת הסרת רשימה ,תוסר רק הרשימה עבור הקו שנבחר.

נוהל
שלב 1

בחר קו.

שלב 2

בחר שיחות אחרונות.

שלב 3

בחר את הקו הנדרש.

שלב 4

בחר אם להציג את כל השיחות האחרונות או להציג סוג מסוים של שיחה אחרונה.
• כל השיחות
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שיחות אחרונות
יצירת איש קשר מרשומת שיחות אחרונות

• שיחות שלא נענו
• שיחות שהתקבלו
• שיחות שבוצעו
שלב 5

לחץ על בחר.

שלב 6

לחץ על מחק רשימה.

שלב 7

לחץ על מחק.

יצירת איש קשר מרשומת שיחות אחרונות
נוהל
שלב 1

הצג רשומת שיחות אחרונות.

שלב 2

לחץ על אפשרויות.

שלב 3

לחץ על הוסף לספר כתובות.

מחיקת רשומת שיחה
ניתן לערוך 'שיחות אחרונות' כדי להסיר שיחה בודדת מההיסטוריה.

נוהל
שלב 1

בחר שיחות אחרונות.

שלב 2

בחר את הקו הנדרש.

שלב 3

בחר אם להציג את כל השיחות האחרונות או להציג סוג מסוים של שיחה אחרונה.
• כל השיחות
• שיחות שלא נענו
• שיחות שהתקבלו

מדריך למשתמש ל טלפונים מרובי פלטפורמות ) (Multiplatformמסדרה  Cisco IP Phone 7800עבור מהדורת קושחה
(11.0(0
45

שיחות אחרונות
מחיקת כל רשומות השיחות

• שיחות שבוצעו
שלב 4

לחץ על בחר.

שלב 5

הדגש את רשומת השיחה הספציפית או את קבוצת השיחות שברצונך למחוק.

שלב 6

לחץ על מחק רישום.

שלב 7

לחץ שוב על מחק כדי לאשר.

שלב 8

לחץ על הקודם.

מחיקת כל רשומות השיחות
תוכל למחוק את כל הרשומות של היסטוריית השיחות בטלפון.

נוהל
שלב 1

לחץ על יישומים

.

שלב 2

בחר שיחות אחרונות.

שלב 3

בחר אפשרות < מחק הכל.

שלב 4

לחץ שוב על מחק כדי לאשר.
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פרק

5

דואר קולי
• חשבון הדואר הקולי שלך ,דף 47
• איתור הודעות קוליות חדשות ,דף 48
• גישה לדואר קולי ,דף 48
• גישה לתא קולי עם שמע ,דף 48

חשבון הדואר הקולי שלך
באפשרותך לגשת להודעות הקוליות ישירות מהטלפון שלך .אך מנהל המערכת צריך להגדיר את חשבון התא
הקולי שלך ,ויכול גם להגדיר את הטלפון שלך כך שיוכל לגשת למערכת התא הקולי.
הלחצן הודעות בטלפון פועל כלחצן חיוג מהיר למערכת התא הקולי.
היות שכל מערכת התא הקולי היא שונה ,לא נוכל להנחות אותך כיצד להשתמש במערכת התא הקולי שלך.
למידע על פקודות התא הקולי או על אופן הגישה לתא הקולי שלך מרחוק ,עיין בתיעוד המשתמש בנושא מערכת
התא הקולי או פנה למנהל המערכת.

הגדרת תא קולי בטלפון שלך
אם מנהל המערכת לא הגדיר את מספר הטלפון של התא הקולי שלך ,תוכל להגיר אותו בעצמך.

נוהל
שלב 1

לחץ על יישומים

שלב 2

בחר העדפות משתמש < העדפות שיחה.

שלב 3

הזן את מספר הטלפון של התא הקולי שלך בשדה תא קולי.

שלב 4

לחץ על הגדר.

.
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דואר קולי
איתור הודעות קוליות חדשות

איתור הודעות קוליות חדשות
כדי לגלות אם יש לך הודעות קוליות חדשות ,שים לב לאחד מהסימנים הבאים:
• הרצועה הבהירה באוזניות שלך היא בצבע אדום מלא.
• מספר השיחות שלא נענו וההודעות הקוליות מוצג על המסך .אם יש לך יותר מ 99-הודעות חדשות ,מופיע
סימון חיבור ).(+
• סימן קריאה )!( מציין הודעות קוליות דחופות.
תשמע גם צליל "גמגום" שיתנגן מהשפופרת ,מהאוזניות או מהדיבורית שלך כשתשתמש בקו הטלפון .צליל חיווי
קולי זה הוא ספציפי לקו .תשמע אותו רק אם תשתמש בקו שכולל הודעות קוליות.
נושאים נוספים
דף כל השירות להגדרת תצורה ,בדף 9

גישה לדואר קולי
נוהל
פעל בהתאם להנחיות הקוליות.

גישה לתא קולי עם שמע
בהתאם לאופן שבו מנהל המערכת הגדיר את הטלפון ,תוכל לאחזר את התא הקולי שלך בלי להציג רשימה של
הודעות .אפשרות זו שימושית אם אתה מעדיף רשימה של הודעות דואר קולי ,אך אינך ניגש לעתים קרובות
להודעות שלך ללא ההנחיות החזותיות.

נוהל
שלב 1

במסך ,לחץ על המקש המהיר שמע.

שלב 2

כאשר תוצג לך הנחיה ,הזן את אישורי הדואר הקולי שלך.
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פרק

6

הגדרות
• שינוי הצלצול ,דף 50
• הקצאת צליל חיוג לשלוחה באמצעות כלי שירות להגדרת התצורה ,דף 50
• העברת שיחות במצבים מסוימים מהטלפון ,דף 50
• הפעלת מצב 'נא לא להפריע' עבור קו ספציפי ,דף 51
• הפעלת התכונה 'נא לא להפריע' ) (DNDבכל הקווים מתוך כלי שירות להגדרת התצורה ,דף 52
• חסימת שיחה אנונימית ,דף 52
• חסימת התצוגה של פרטי המתקשר ,דף 52
• אבטחת שיחה ,דף 53
• הגדרת דף מענה אוטומטי ,דף 53
• הגדרת תא קולי ,דף 53
• שינוי מצב התצוגה ,דף 54
• שינוי תבנית השעה ,דף 54
• שינוי תבנית התאריך ,דף 54
• שינוי שומר המסך ,דף 55
• הגדרת שומר המסך באמצעות כלי שירות להגדרת התצורה ,דף 55
• התאמת הניגודיות ,דף 57
• התאמת התאורה האחורית של מסך הטלפון  ,דף 57
• כוונון טיימר התאורה האחורית מתוך כלי שירות להגדרת התצורה ,דף 58
• הגדר שפה ,דף 58
• הגדרת סיסמה ,דף 58
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הגדרות
שינוי הצלצול

שינוי הצלצול
נוהל
שלב 1

לחץ על יישומים

שלב 2

בחר העדפות משתמש < העדפות שמע <  - (Ext (nצליל חיוג ,כאשר  =nמספר שלוחה.

שלב 3

גלול ברשימת הצלצולים ולחץ על השמע כדי לשמוע דוגמה.

שלב 4

לחץ על המקש המהיר בחר ולאחר מכן על המקש המהיר הגדר כדי לשמור בחירה.

שלב 5

לחץ על הקודם כדי לצאת.

.

הקצאת צליל חיוג לשלוחה באמצעות כלי שירות להגדרת התצורה
נוהל
שלב 1

בדף ') 'Configuration Utilityכלי שירות להגדרת התצורה( ,בחר כניסת משתמש < קול <  ,(Ext(nכאשר )(n
הוא מספר השלוחה.

שלב 2

תחת הגדרות של תכונות השיחה ,השתמש בתיבת הרשימה הנפתחת צליל ברירת המחדל ) (nכדי לציין אחת
מהאפשרויות הבאות:
• אין צלצול
•  1עד —9בחר אחד מצלילי החיוג הזמינים.

שלב 3

לחץ על שלח את כל השינויים.

העברת שיחות במצבים מסוימים מהטלפון
תוכל להגדיר את הטלפון להעברת שיחות במצבים מסוימים ,למשל כשהטלפון תפוס.

לפני שתתחיל
עליך להפעיל את התכונה 'העברת שיחות' לפני שתוכל להעביר את השיחות שלך במצבים מסוימים.
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הגדרות
הפעלת מצב 'נא לא להפריע' עבור קו ספציפי

נוהל
שלב 1

לחץ על יישומים

שלב 2

בחר העדפות משתמש < העדפות שיחה.

שלב 3

בחר מופעל להפעלת העברת השיחות.

שלב 4

הזן מספר טלפון עבור כל אחד משירותי העברת השיחות שברצונך להפעיל:

.

• העבר כל מספר :מעביר את כל השיחות הנכנסות למספר טלפון המוגדר כיעד.
• העבר מספר תפוס :מעביר את כל השיחות הנכנסות למספר טלפון המוגדר כיעד כאשר הקו הראשי פעיל.
• העבר מספר ללא מענה :מעביר שיחה נכנסת שלא נענתה.
• העבר מספר ללא מענה לאחר השהיה :מקצה זמן להשהיית התגובה.
אם מנהל המערכת משבית את סנכרון מפתחות התכונה ) (FKSבטלפון ,תוכל להזין את הערך כמספר
שניות שאחריהן יש להעביר את השיחה.
אם מנהל המערכת מפעיל את סנכרון מפתחות התכונה ) (FKSבטלפון ,תוכל להזין את הערך כמספר
הצלצולים שאחריהם יש להעביר את השיחה.
שלב 5

לחץ על הגדר.

הפעלת מצב 'נא לא להפריע' עבור קו ספציפי
הגדר את התכונה 'נא לא להפריע' ) (DNDכדי להשתיק את הטלפון ולהסתיר הודעות על שיחות נכנסות כאשר
ברצונך למנוע הסחות דעת .תוכל להסתיר את כל ההודעות על שיחות נכנסות או להסתיר הודעות ממתקשר
ספציפי.

נוהל
שלב 1

לחץ על יישומים

שלב 2

בחר העדפות משתמש < העדפות שיחה < נא לא להפריע.

שלב 3

בחר קו ספציפי מתוך הרשימה.

שלב 4

לחץ על מופעל כדי להפעיל את התכונה 'נא לא להפריע' או לחץ על כבוי כדי לכבות את התכונה 'נא לא להפריע'.

.

נושאים נוספים
הפעלה של התכונה 'נא לא להפריע'
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הגדרות
הפעלת התכונה 'נא לא להפריע' ) (DNDבכל הקווים מתוך כלי שירות להגדרת התצורה

הפעלת התכונה 'נא לא להפריע' ) (DNDבכל הקווים מתוך כלי שירות
להגדרת התצורה
נוהל
שלב 1

בדף ') 'Configuration Utilityכלי שירות להגדרת התצורה( ,בחר כניסת משתמש < קול < משתמש.

שלב 2

במקטע שירותים משלימים ,קבע את הגדרות  .DNDל :כן.
תוכל להפעיל את התכונה 'נא לא להפריע' ) (DNDבכל הקווים אם מנהל המערכת לא הפעיל את סנכרון
מפתחות התכונה ).(FKS

שלב 3

לחץ על שלח את כל השינויים.

חסימת שיחה אנונימית
באפשרותך לחסום שיחה נכנסת שאין לה פרטי מתקשר.

נוהל
שלב 1

לחץ על יישומים

שלב 2

בחר העדפות משתמש < העדפות שיחה < חסום שיחה אנונימית.

שלב 3

לחץ על מופעל אם ברצונך לחסום את השיחה שאין לה פרטי מתקשר ,או בחר כבוי כדי לאפשר שיחה זו.

שלב 4

בחר הגדר כדי לשמור את ההגדרה.

.

חסימת התצוגה של פרטי המתקשר
תוכל להסתיר את השם והמספר של המתקשר מהאדם שאליו אתה מתקשר.

נוהל
שלב 1

לחץ על יישומים

שלב 2

בחר העדפות משתמש < העדפות שיחה < חסום את מזהה המתקשר.

שלב 3

לחץ על כן אם ברצונך לחסום את תצוגת פרטי השיחה ,או לחץ על לא כדי לאפשר את תצוגת פרטי השיחה.

שלב 4

בחר הגדר כדי להחיל את השינויים.

.
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הגדרות
אבטחת שיחה

אבטחת שיחה
תוכל להצפין שיחות כדי להגן עליהן מפני מצותתים .תוכל להגדיר את תכונת אבטחת השיחה בכל השיחות
היוצאות או עבור שיחה מסוימת.
אם התכונה 'אבטחת שיחה' מופעלת ,תראה את סמל המנעול ליד מספר הטלפון שחויג.

נוהל
שלב 1

לחץ על יישומים

שלב 2

בחר העדפות משתמש < העדפות שיחה < אבטחת שיחה.

שלב 3

בחר מופעל כדי להפעיל את תכונת השיחה המאובטחת ,או לחץ על כבוי כדי להשבית את תכונת השיחה
המאובטחת.

שלב 4

בחר הגדר כדי להחיל את השינויים.

.

הגדרת דף מענה אוטומטי
נוהל
שלב 1

לחץ על יישומים

שלב 2

בחר העדפות משתמש < העדפות שיחה < דף מענה אוטומטי.

שלב 3

לחץ על מופעל כדי להפעיל את דף המענה האוטומטי ,או לחץ על כבוי כדי להשבית את דף המענה האוטומטי.

שלב 4

לחץ על הגדר כדי לשמור את השינויים.

.

הגדרת תא קולי
נוהל
שלב 1

לחץ על יישומים

שלב 2

בחר העדפות משתמש < העדפות שיחה < תא קולי.

שלב 3

הזן מספר טלפון לבדיקת דואר קולי.

.

אם תלחץ על לחצן הודעות
שלב 4

 ,הוא יחייג למספר הדואר הקולי ויציג את רשימת ההודעות הקוליות.

לחץ על הגדר כדי לאשר את המספר המוקצה.
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הגדרות
שינוי מצב התצוגה

שינוי מצב התצוגה
תכונה זו נתמכת בטלפון של  Cisco IPמסדרה  7821, 7841ו.7861-

נוהל
שלב 1

לחץ על יישומים

שלב 2

בחר העדפות משתמש < העדפות מסוף נלווה < מצב תצוגה.
האפשרויות הבאות זמינות:

.

• שם
• שלוחה
• שניהם
שלב 3

בחר את מצב התצוגה ולחץ על הגדר.

שינוי תבנית השעה
באפשרותך לשנות את תבנית השעה הנוכחית המוצגת על מסך הטלפון.

נוהל
שלב 1

לחץ על יישומים

שלב 2

בחר ניהול מכשיר < תאריך/שעה < תבנית שעה.

שלב 3

בחר תבנית שעה ולחץ על הגדר כדי להחיל את השינויים.

.

שינוי תבנית התאריך
באפשרותך לשנות את תבנית התאריך שברצונך לראות על מסך הטלפון.

נוהל
שלב 1

לחץ על יישומים

שלב 2

בחר ניהול מכשיר < תאריך/שעה < תבנית תאריך.

שלב 3

בחר תבנית תאריך ולחץ על הגדר כדי להחיל את השינויים.

.

מדריך למשתמש ל טלפונים מרובי פלטפורמות ) (Multiplatformמסדרה  Cisco IP Phone 7800עבור מהדורת
קושחה (11.0(0
54

הגדרות
שינוי שומר המסך

שינוי שומר המסך
תוכל להפעיל את שומר המסך בטלפון ,ולציין את הנראות שלו ואת משך הזמן שבמהלכו הטלפון יהיה במצב של
חוסר פעילות לפני שיופיע שומר המסך.

נוהל
שלב 1

לחץ על יישומים

.

שלב 2

בחר העדפות משתמש < העדפות מסך < שומר מסך.

שלב 3

בחר מופעל כדי להפעיל את שומר המסך ,או לחץ על כבוי כדי לכבות את שומר המסך.

שלב 4

בחר הגדרות שומר מסך כדי לבחור את ההגדרות:
• סוג שומר המסך :בחר באחת מהאפשרויות הבאות:
• שעון :מציג שעון עגול עם הטפט ברקע.
• שעון :מציג שעון דיגיטלי על רקע חלק.
• הורדת תמונה :מציג תמונה שנלקחה מדף האינטרנט של הטלפון.
• מנעול :מציג את סמל המנעול במסך הטלפון.
• מרווח זמן להפעלה :הזן את מספר השניות שבמהלכן הטלפון נמצא במצב של חוסר פעילות לפני הפעלת
שומר המסך.
• מרווח זמן לריענון :הזן את מספר השניות שאחריהן יש לרענן את שומר המסך )למשל ,אם תבחר באפשרות
החלפת התמונות(.

שלב 5

לחץ על הגדר.

הגדרת שומר המסך באמצעות כלי שירות להגדרת התצורה
תוכל להגדיר שומר מסך עבור הטלפון .כאשר הטלפון נמצא במצב של חוסר פעילות במשך פרק זמן מסוים ,הוא
נכנס למצב שומר המסך.
לחיצה על לחצן כלשהו מחזירה את הטלפון למצב הרגיל .אם מוגדרת סיסמת משתמש ,המשתמש צריך להזין
אותה כדי לצאת ממצב שומר המסך.

נוהל
שלב 1

במקטע מסך ,בחר כן עבור השדה הפעלת שומר מסך.

שלב 2

הגדר את השדות כמתואר בטבלה שלהלן.
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הגדרות
הגדרת שומר המסך באמצעות כלי שירות להגדרת התצורה

פרמטר

תיאור

הפעלת שומר מסך

מפעיל שומר מסך בטלפון .כאשר הטלפון נמצא במצב של חוסר פעילות במשך פרק זמן
מסוים ,הוא נכנס למצב שומר המסך.
ברירת מחדל :לא

סוג שומר המסך

סוגי שומר המסך .אפשרויות שניתן לבחור מתוכן:
• שעון :מציג שעון דיגיטלי על רקע חלק.
• הורדת תמונה :מציג תמונה שנלקחה מדף האינטרנט של הטלפון.

זמן המתנה של
שומר מסך

משך הזמן של חוסר פעילות לפני הופעת שומר המסך.
הזן את מספר השניות שצריכות לחלוף מתחילת חוסר הפעילות לפני הפעלת שומר
המסך.
ברירת מחדל300 :

תקופת ריענון של
שומר מסך

מספר השניות שאחריהן יש לרענן את שומר המסך )למשל ,אם תבחר באפשרות החלפת
התמונות(.

טיימר התאורה
האחורית

מספר השניות שבמהלכן טיימר התאורה האחורית יופעל.

ניגודיות LCD

ערך עבור הניגודיות הרצויה.

סוג הלוגו

סוג הלוגו המוצג במסך הטלפון .אפשרויות שניתן לבחור מתוכן:
• ברירת מחדל
• הורדת תמונה
• לוגו עם טקסט

לוגו עם טקסט

לוגו עם טקסט המוצג בעת אתחול הטלפון .ספק שירות ,לדוגמה ,יכול להזין לוגו עם
טקסט באופן הבא:
• עד  2שורות של טקסט
• כל שורה צריכה להכיל עד  32תווים
• הוסף תו שורה חדשה )\ (nבין השורות
• הוסף קוד Escape %0a
לדוגמה,
Super\n%0aTelecom

מציג:
Super
Telecom

השתמש בתו  +כדי להוסיף רווחים למטרות עיצוב .לדוגמה ,ניתן להוסיף כמה תווי +
לפני ואחרי הטקסט כדי למקם אותו במרכז.
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הגדרות
התאמת הניגודיות

שלב 3

לחץ על שלח את כל השינויים.

התאמת הניגודיות
באפשרותך לשנות את ניגודיות מסך הטלפון כדי להקל את הקריאה במסך.

נוהל
שלב 1

לחץ על יישומים

שלב 2

בחר העדפות מסך < ניגודיות.

שלב 3

הזן מספר בין  1ל.10-

שלב 4

לחץ על שמור כדי להגדיר את הניגודיות.

.

התאמת התאורה האחורית של מסך הטלפון
תוכל להתאים את התאורה האחורית כדי להקל על קריאת מסך הטלפון.

נוהל
שלב 1

לחץ על יישומים

שלב 2

בחר העדפות משתמש < טיימר התאורה האחורית.

שלב 3

לחץ על ערוך כדי לשנות את מצב התאורה האחורית.

שלב 4

לחץ על מופעל כדי להפעיל את התאורה האחורית או לחץ על כבוי כדי לכבות אותה.
תוכל גם לבחור זמן מרשימה כדי להגדיר את משך הזמן שבו התאורה האחורית תישאר מופעלת.

שלב 5

)אופציונלי( בחר זמן מרשימה כדי להגדיר את משך הזמן שבו התאורה האחורית תישאר כבויה.
בנוסף ,תוכל לבחור באפשרות שקובעת כי התאורה האחורית תישאר תמיד מופעלת.

שלב 6

לחץ על בחר כדי להחיל את מצב התאורה האחורית שנבחר.

.
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הגדרות
כוונון טיימר התאורה האחורית מתוך כלי שירות להגדרת התצורה

כוונון טיימר התאורה האחורית מתוך כלי שירות להגדרת התצורה
נוהל

הגדר שפה
בהתאם לתצורת הטלפון ,ייתכן שתוכל להחליף את שפת הטלפון.

נוהל
שלב 1

לחץ על יישומים

שלב 2

בחר ניהול מכשיר < שפה.

שלב 3

בחר שפה מתוך רשימת השפות הזמינות.

שלב 4

בחר באפשרות שמור.

.

הגדרת סיסמה
אפס את סיסמת הטלפון שלך בקביעות כדי לשמור על אבטחת הרשת .אחסן את כל הסיסמאות במקום בטוח
כדי למנוע גניבה.

לפני שתתחיל
עליך לדעת את הסיסמה הנוכחית שלך.

נוהל
שלב 1

לחץ על יישומים

שלב 2

בחר ניהול מכשיר < הגדר סיסמה.

שלב 3

הזן את הסיסמה הנוכחית שלך בשדה הסיסמה הישנה.

שלב 4

הזן את הסיסמה החדשה בשדות 'סיסמה חדשה' ו'הזן שוב את הסיסמה החדשה'.

שלב 5

בחר באפשרות שמור.

.
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אביזרים
• אביזרים נתמכים ,דף 59
• אוזניות ,דף 59

אביזרים נתמכים
 Cisco IP Phone 7800 Seriesתומך באביזרים של  Ciscoובאביזרים של צד שלישי.
בטבלה הבאה ,הסימן  Xמציין תמיכה באביזר לפי דגם טלפון מסוים והמקף ) (-מציין שאין תמיכה.
טבלה  :3תמיכה באביזר עבור Cisco IP Phone 7800 Series

סוג

אביזר

טלפון
טלפון
טלפון
טלפון
Cisco IP Cisco IP Cisco IP Cisco IP
Phone
Phone
Phone
Phone
דגם  7811דגם  7821דגם  7841דגם 7861

אביזרים של צד שלישי
אנלוגיות

-

X

X

X

אוזניות

אנלוגיות פס רחב

-

X

X

X

מיקרופון

חיצוני

-

-

-

-

רמקולים

חיצוני

-

-

-

-

התקנה על הקיר

חיצוני

X

X

X

X

אוזניות
שאל את יצרן האוזניות כדי לוודא שהוא מתאים לשימוש עם הטלפון של .Cisco

מדריך למשתמש ל טלפונים מרובי פלטפורמות ) (Multiplatformמסדרה  Cisco IP Phone 7800עבור מהדורת קושחה
(11.0(0
59

אביזרים
אוזניות סטנדרטיות

אם תחבר אוזנייה לטלפון במהלך שיחה פעילה ,נתיב השמע ישתנה באופן אוטומטי לאוזניות.

אוזניות סטנדרטיות
באפשרותך להשתמש באוזניה סטנדרטית עם הטלפון השולחני.

חיבור אוזניות סטנדרטיות
האוזניות הסטנדרטיות מתחברות לגב הטלפון.

נוהל
חבר את האוזניות לשקע בגב הטלפון ולחץ על הכבל כדי להכניסו לתוך ערוץ הכבל.

הגדרת אוזניות סטנדרטיות של פס רחב
באפשרותך להשתמש באוזניות שתומכות בשמע של פס רחב .שמע של פס רחב משפר את איכות הקול שאתה
שומע באוזניות.

נוהל
שלב 1

לחץ על יישומים

.

שלב 2

בחר סטטוס < אביזרים < אוזנייה אנלוגית < הגדרה.

שלב 3

לחץ על מופעל או על כבוי כדי להפעיל או להשבית פס רחב עבור האוזנייה האנלוגית.

שלב 4

לחץ על חזרה .
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אביזרים
אוזניות USB

אוזניות USB
באפשרותך להשתמש באוזניות  USBעבור השיחות שלך אם בטלפון יש יציאת .USB
אם בטלפון שלך יש יותר מיציאת  USBאחת ,ניתן לחבר זוג אחד בלבד של אוזניות  USBבכל פעם.
לרשימת האוזניות הנתמכות ,ראה ) Unified Communications Endpoint and Client Accessoriesנקודת קצה
של פעילויות תקשורת מאוחדות ואביזרי לקוח( .אוזניות  USBשלא מופיעות ברשימה עשויות לא לפעול כהלכה
אם תחבר אותן ליציאת  .USBלמידע נוסף ,עיין בתיעוד של יצרן אוזניות ה USB-שברשותך.

חיבור אוזניות USB
כאשר תשתמש באוזניות  USBעם הטלפון שלך ,זכור כי:
• ניתן להשתמש בסט אוזניות אחד בלבד בכל פעם .האוזניות האחרונות שחוברו הן האוזניות הפעילות.
• אם אתה נמצא בשיחה פעילה ותנתק את אוזניות ה ,USB-השמע יעבור באופן אוטומטי לרמקול.
• אם אתה נמצא בשיחה פעילה ותחבר את אוזניות ה ,USB-השמע יעבור באופן אוטומטי לאוזניות ה.USB-

נוהל
חבר את המחבר של אוזניות ה USB-ליציאת ה USB-בטלפון.

אוזניות אלחוטיות
תוכל להשתמש ברוב האוזניות האלחוטיות עם הטלפון שלך .לרשימת האוזניות הנתמכות ,ראה http://
.www.cisco.com/c/en/us/products/unified-communications/uc_endpoints_accessories.html
עיין במסמכי האוזניות האלחוטיות שלך למידע על חיבור האוזניות והשימוש בתכונותיהן.

הפעלת אוזניות E-Hookswitch
אוזניות  Hookswitchאלקטרוניות משתמשות בתחנת בסיס ובאוזניות אלחוטיות .תחנת הבסיס מתחברת לשקע
של אוזניות הטלפון שלך .לאחר התקנת האוזניות ,עליך להפעיל אותן.

נוהל
שלב 1

לחץ על יישומים

שלב 2

השתמש בלוח הניווט ובלחצן ) Selectבחר( כדי לגלול ובחר הגדרות.

שלב 3

בחר  E-Hookswitchמחוברות.

שלב 4

בחר כן.

.

מדריך למשתמש ל טלפונים מרובי פלטפורמות ) (Multiplatformמסדרה  Cisco IP Phone 7800עבור מהדורת קושחה
(11.0(0
61

אביזרים
החלפת אוזניות בזמן שיחה

החלפת אוזניות בזמן שיחה
ניתן לחבר אוזניות אנלוגיות ,אוזניות  Bluetoothואוזניות  USBבו-זמנית בטלפון שלך .אולם ,תוכל להשתמש
בזוג אוזניות אחד בלבד בכל פעם.
בעת חיבור כמה זוגות אוזניות לטלפון ,תוכל להחליף את האוזניות בזמן השיחה על-ידי לחיצה על מקש האוזניות
בטלפון .למרות שהטלפון מחובר למכשירים מרובים ,תראה אוזניות ספציפיות שנבחרו כמכשיר שמע מועדף
בסדר העדיפויות הבא:
• בעת חיבור אוזניות  ,USBאוזניות  Bluetoothואוזניות אנלוגיות לטלפון ,תוכל להפוך את אוזניות USB
למכשיר השמע המועדף.
• בעת חיבור אוזניות  Bluetoothואוזניות אנלוגיות לטלפון ,תוכל להפוך את מכשיר  Bluetoothלמכשיר
השמע המועדף.
• בעת חיבור אוזניות אנלוגיות בלבד לטלפון ,אתה הופך את האוזניות האנלוגיות למכשיר השמע המועדף.

נוהל
שלב 1

לפני ביצוע או מענה לשיחה ,לחץ על אוזניות.

שלב 2

אם אתה מבצע שיחה ,חייג את המספר.
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בטיחות ואבטחת מוצר
• מידע על בטיחות וביצועים ,דף 63
• הצהרות תאימות של  ,FCCדף 64
• סקירה כללית על אבטחת מוצרי  ,Ciscoדף 65
• פרטים מקוונים חשובים ,דף 65

מידע על בטיחות וביצועים
הפסקת חשמל
גישתך לשירות חירום באמצעות הטלפון מחייבת לספק מתח לטלפון .במקרה של הפסקת חשמל ,חיוג לשירות
או לשירות שיחות חירום לא יפעל עד לשחזור אספקת החשמל .אם הייתה תקלה או הפרעה לאספקת החשמל,
ייתכן שתצטרך לאפס או להגדיר מחדש את הציוד לפני שתוכל להשתמש בשירות או בחיוג לשירות שיחות חירום.

מכשירים חיצוניים
אנו ממליצים להשתמש במכשירים חיצוניים באיכות טובה המצוידים בהגנה מפני אותות תדר רדיו ) (RFואותות
תדר שמע ) (AFלא רצויים .המכשירים החיצוניים כוללים אוזניות ,כבלים ומחברים.
בהתאם לאיכות של מכשירים אלה ולקרבתם למכשירים אחרים ,כגון טלפונים ניידים או מכשירי רדיו דו-כיווניים,
ייתכן שעדיין יישמע רעש שמע .במקרים אלה ,אנו ממליצים לבצע אחת מהפעולות הבאות:
• הרחק את המכשיר החיצוני מהמקור המשדר אותות תדר רדיו או תדר שמע.
• נתב את כבלי המכשיר החיצוני כדי להרחיקם מהמקור המשדר אותות תדר רדיו או תדר שמע.
• השתמש בכבלים מוגנים עבור המכשיר החיצוני ,או השתמש בכבלים עם הגנה ומחבר טובים יותר.
• קצר את האורך של כבל המכשיר החיצוני.
• השתמש בפריט או במכשירים דומים אחרים בכבלים של המכשיר החיצוני.
 Ciscoאינה ערבה לביצועים של מכשירים חיצוניים ,כבלים ומחברים.
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דרכים לאספקת חשמל לטלפון שלך

זהירות

במדינות האיחוד האירופי ,יש להשתמש אך ורק ברמקולים חיצוניים ,במיקרופונים ובאוזניות שתואמים באופן מלא
לדירקטיבת ה EMC-].[89/336/EC

דרכים לאספקת חשמל לטלפון שלך
תוכל לספק חשמל לטלפון שלך באחת משתי הדרכים:
• השתמש בכבל החשמל שסופק עם הטלפון.
• אם הרשת תומכת ב Power over Ethernet-) ,(PoEתוכל לחבר את הטלפון לרשת .חבר כבל Ethernet
ולרשת.
ליציאת הטלפון של הEthernet -
אם אינך בטוח אם הרשת תומכת ב ,PoE-בדוק עם מנהל המערכת.

התנהגות הטלפון כאשר יש עומס ברשת
כל מה שפוגע בביצועי הרשת יכול להשפיע על איכות הקול והווידאו של הטלפון של  ,Cisco IPובמקרים מסוימים,
עלול לגרום לניתוק השיחה .מקורות לירידה בביצועי הרשת עשויים לכלול ,מבלי להגביל ,את הפעילויות הבאות:
• משימות מנהלתיות ,כגון סריקת יציאות פנימית או סריקת אבטחה
• תקיפות שמתרחשות ברשת ,כגון תקיפת דחיית שירות

הצהרות תאימות של FCC
ועדת התקשורת הפדרלית מחייבת לפרסם הצהרות תאימות עבור הפריטים הבאים:

הצהרת  FCCסעיף 15.21
שינויים או התאמות שלא אושרו במפורש על-ידי הצד האחראי לתאימות עלולים לבטל את הרשאת המשתמש
להפעיל את הציוד.

הצהרת  FCCבנושא חשיפה לקרינה של תדר רדיו
ציוד זה תואם למגבלות ה FCC-החלות על חשיפה לקרינה ,כפי שנקבעו עבור סביבה לא מבוקרת .משתמשי
הקצה חייבים לפעול בהתאם להוראות ההפעלה הספציפיות כדי לציית באופן משביע רצון לחשיפה לתדר רדיו.
משדר זה חייב להיות ממוקם במרחק של  20ס"מ לפחות ממשתמש הקצה ואין למקמו או להפעילו יחד עם אנטנה
או משדר אחרים.
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הצהרת  FCCבנושא מקלטים וציוד דיגיטלי מסיווג B

הצהרת  FCCבנושא מקלטים וציוד דיגיטלי מסיווג B
מוצר זה נבדק ונמצא כתואם למפרטים עבור התקן דיגיטלי מסוג  ,Class Bבהתאם לסעיף  15של חוקי ה.FCC-
מגבלות אלה נועדו לספק הגנה סבירה מפני הפרעה מזיקה במקרה של התקנה באזור מגורים .ציוד זה מפיק
אנרגיית תדרי רדיו ,משתמש בה ועשוי לפלוט אותה ,ואם אינו מותקן ומופעל בהתאם להוראות ,עלול לגרום
להפרעות מזיקות לתקשורת רדיו .עם זאת ,אין ערובה לכך שלא תתרחש הפרעה בהתקנה מסוימת.
במקרה שציוד זה אכן גורם להפרעה מזיקה לקליטת רדיו או טלוויזיה ,דבר שמתברר על-ידי כיבוי הציוד והפעלתו
שוב ,מומלץ למשתמש לנסות ולתקן את ההפרעה באחת מהדרכים הבאות:
• שנה את הכיוון או המיקום של האנטנה הקולטת
• הגבר את ההפרדה בין פריטי הציוד או המכשירים
• חבר את הציוד לשקע שונה מזה שאליו מחובר המקלט
• התייעץ עם מפיץ או טכנאי רדיו/טלוויזיה מנוסה לקבלת עזרה.

סקירה כללית על אבטחת מוצרי Cisco
מוצר זה מכיל תכונות הצפנה והוא כפוף לחוקי ארה"ב ולחוקים המקומיים של המדינה שחלים על יבוא ,יצוא,
העברה ושימוש .אספקת מוצרי ההצפנה של  Ciscoאינה מרמזת על הרשות של צד שלישי לייבא ,לייצא ,להפיץ
או להשתמש בהצפנה .יבואנים ,יצואנים ,מפיצים ומשתמשים נושאים באחריות לתאימות לחוקי ארה"ב ולחוקים
המקומיים של המדינה .בכך שאתה משתמש במוצר זה ,אתה מסכים לציית לחוקים ולתקנות החלים .אם אינך
יכול לציית לחוקי ארה"ב ולחוקים המקומיים ,החזר מוצר זה באופן מידי.
ניתן למצוא מידע נוסף בנוגע לתקנות היצוא של ארה"ב בhttp://www.bis.doc.gov/policiesandregulations/ -
.ear/index.htm

פרטים מקוונים חשובים
הסכם רישיון למשתמש קצה
הסכם רישיון למשתמש קצה ) (EULAנמצא כאןhttp://www.cisco.com/go/eula :
מידע על תאימות לתקנות ובטיחות
מידע בנושא תאימות לתקינה ובטיחות ) (RCSIנמצא כאןhttp://www.cisco.com/c/en/us/td/docs/ :
voice_ip_comm/cuipph/all_models/regulatory_compliance/english/install/guide/iphrcsi3.html
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פרטים מקוונים חשובים
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