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Telefony IP Cisco z serii 7800
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Telefon
Nowe i zmienione funkcje

Tabela 1: Najważniejsze właściwości telefonów IP Cisco z serii 7800

Funkcje

7811

Ekran

7821

7841

7861

Skala szarości, bez Skala szarości, z
podświetlenia
podświetleniem

Skala szarości, z
podświetleniem

Skala szarości, z
podświetleniem

Linie

1

2

4

16

Stałe przyciski
funkcyjne

8

9

9

9

Telefon należy podłączyć do sieci i skonfigurować w nim komunikację z systemem sterowania połączeniami.
Telefony obsługują wiele funkcji i rozwiązań w zależności od systemu sterowania połączeniami. Telefon
może nie udostępniać niektórych funkcji w zależności od sposobu jego skonfigurowania przez administratora.
Aby dodać niektóre funkcje telefonu, trzeba przypisać im przycisk linii. Do każdego przycisku linii można
przypisać tylko jedną funkcję (linię, numer do szybkiego wybierania albo funkcję). Jeśli w telefonie wszystkie
przyciski linii są już przypisane, nie będą wyświetlane żadne inne funkcje.
Aby sprawdzić model telefonu, naciśnij przycisk Aplikacje
W polu Numer modelu jest podany model telefonu.

i wybierz element Informacje o telefonie.

Nowe i zmienione funkcje
Nowe i zmienione funkcje oprogramowania sprzętowego w wersji 11.0(1)
Poprawka

Zaktualizowana część

Konfigurowanie klawisza linii do wykonywania Używanie zaznaczonej linii do połączeń za pomocą
szybkiego wybierania z VID lub bez VID
szybkiego wybierania, na stronie 28
Sprawdzanie, czy połączenie jest wykonywane Używanie zaznaczonej linii podczas sprawdzania połączeń
za pomocą obecnie zaznaczonej linii
za pomocą szybkiego wybierania, na stronie 29
Dodawanie kodu z gwiazdką do klawisza
sprzętowego Konferencja na stronie WWW
telefonu

Konferencje za pomocą kodu z gwiazdką, na stronie 37

Jako tło ekranu telefonu można dodać logo

Dodawanie logo jako tła ekranu telefonu, na stronie 64
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Nowe i zmienione funkcje oprogramowania sprzętowego w wersji 11.0

Nowe i zmienione funkcje oprogramowania sprzętowego w wersji 11.0
Poprawka

Zaktualizowana część

W sekcji Twój telefon dodano konfigurację poczty
głosowej.

Konfigurowanie poczty głosowej w telefonie, na
stronie 55

Dodano wyświetlanie w telefonie stanu dostosowania Wyświetlanie w telefonie stanu dostosowania, na
stronie 18
Dodano obsługę kodu z gwiazdką dla funkcji Nie
przeszkadzać

Włączanie i wyłączenia funkcji Nie przeszkadzać za
pomocą kodu z gwiazdką, na stronie 31

Dodano obsługę logowania się jako gość

Logowanie się w telefonie jako gość, na stronie 8

Dodano tworzenie kontaktu na podstawie rekordu
historii połączeń

Tworzenie kontaktu na podstawie rekordu z listy
Ostatnie, na stronie 52

Dodano ustawianie hasła użytkownika

Ustawianie hasła po włączeniu telefonu pierwszy raz,
na stronie 7

Dodano zmienianie trybu wyświetlania

Zmiana trybu wyświetlania, na stronie 62

Dodano przekierowywanie połączeń w określonych Przekierowanie połączeń w określonych sytuacjach
sytuacjach za pomocą narzędzia konfiguracji
za pomocą narzędzia konfiguracji, na stronie 35
Dodano przekazywanie połączeń w określonych
sytuacjach za pomocą telefonu

Przekazywanie połączeń w określonych sytuacjach
za pomocą telefonu, na stronie 58

Dodano konfigurowanie poczty głosowej w telefonie Konfigurowanie poczty głosowej w telefonie, na
stronie 55
Dodano wyświetlanie stanu linii

Wyświetlanie stanu linii, na stronie 20

Dodano wyświetlanie stanu sieci

Wyświetlanie stanu sieci, na stronie 19

Dodano wyświetlanie stanu telefonu

Wyświetlanie stanu telefonu, na stronie 20

Dodano wyświetlanie reguły profilu

Ustawianie reguły profilu w telefonie, na stronie 8

Dodano wyświetlanie historii ponownego
uruchamiania

Wyświetlanie historii ponownego uruchamiania, na
stronie 21

Dodano wyświetlanie stanu transakcji

Wyświetlanie stanu transakcji, na stronie 21

Dodano obsługę dodawania nowego kontaktu do
osobistej książki adresowej na stronie narzędzia
konfiguracji

Dodawanie nowego kontaktu do osobistej książki
adresowej za pomocą narzędzia konfiguracji, na
stronie 46
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Nowe i zmienione funkcje oprogramowania sprzętowego w wersji 11.0

Poprawka

Zaktualizowana część

Dodano przypisywanie sygnału dzwonienia w
narzędziu konfiguracji

Przypisywanie dzwonka do numeru wewnętrznego
za pomocą narzędzia konfiguracji, na stronie 58

Zaktualizowano funkcję przekierowywania połączeń Przekierowywanie połączeń, na stronie 34
Zaktualizowano obsługę zestawów nagłownych USB Zestawy nagłowne USB, na stronie 71
Dodano nowe funkcje do osobistej książki adresowej Katalog osobistej książki adresowej, na stronie 46
Dodawanie nowego kontaktu do osobistej książki
adresowej, na stronie 46
Wyszukiwanie kontaktów w osobistej książce
adresowej, na stronie 46
Łączenie z kontaktem w osobistej książce adresowej,
na stronie 47
Edytowanie kontaktów w osobistej książce
adresowej, na stronie 47
Usuwanie kontaktów z osobistej książki adresowej,
na stronie 47
Ulepszono edytowanie książki telefonicznej
BroadSoft

Edytowanie typu kontaktu w katalogu Broadsoft, na
stronie 43
Edytowanie nazwy książki telefonicznej BroadSoft,
na stronie 43
Edytowanie nazwy serwera w katalogu Broadsoft,
na stronie 44
Edytowanie identyfikatora użytkownika katalogu
Broadsoft, na stronie 44
Edytowanie hasła katalogu Broadsoft, na stronie 45

Zaktualizowano obsługę poczty głosowej

Sprawdzanie, czy są nowe wiadomości głosowe, na
stronie 56

Zaktualizowano obsługę linii współużytkowanej

Linie współużytkowane , na stronie 39

Zaktualizowano obsługę zaawansowanego trybu linii Przyciski programowe, linii i funkcyjne, na stronie
14
Nawigacja, na stronie 14
Różnice między połączeniami a liniami
telefonicznymi, na stronie 16
Zaktualizowano obsługę historii połączeń

Lista ostatnich połączeń, na stronie 49

Zaktualizowano obsługę wygaszacza ekranu

Zmiana wygaszacza ekranu, na stronie 63
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Poprawka

Zaktualizowana część

Zaktualizowano obsługę narzędzia do zgłaszania
problemów

Zgłaszanie wszystkich problemów dotyczących
telefonu, na stronie 21

Zaktualizowano obsługę funkcji Nie przeszkadzać

Włączanie funkcji Nie przeszkadzać, na stronie 30
Włączanie funkcji Nie przeszkadzać dla określonej
linii, na stronie 59

Nowe i zmienione funkcje oprogramowania sprzętowego w wersji 10.4(1)SR1
Poprawka

Zaktualizowana część

Dodano obsługę przywoływania grupy telefonów

Przywoływanie grupy telefonów
(multiprzywoływanie), na stronie 38

Nowe i zmienione funkcje oprogramowania sprzętowego w wersji 10.4(1)
Poprawka

Zaktualizowana część

Dodano obsługę narzędzia do zgłaszania problemów Zgłaszanie wszystkich problemów dotyczących
telefonu, na stronie 21
Dodano obsługę szybkiego wybierania dla klawisza Konfigurowanie szybkiego wybierania na klawiszu
linii, na stronie 27
linii
Usuwanie szybkiego wybierania z klawisza linii, na
stronie 28
Dodano obsługę urzędu obsługi administracyjnej

Logowanie się na własny numer wewnętrzny z innego
telefonu, na stronie 7
Wylogowywanie się z własnego numeru
wewnętrznego z innego telefonu, na stronie 8

Dodano obsługę pola sygnalizacji aktywności linii

Monitorowanie linii współpracownika, na stronie 9

Zaktualizowano obsługę parkowania połączeń

Parkowanie połączenia, na stronie 33
Zawieszanie połączeń za pomocą parkowania
połączenia, na stronie 33
Odzyskiwanie połączeń za pomocą parkowania
połączenia, na stronie 34
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Instalacja telefonu
Zwykle to administrator instaluje telefon i podłącza go do sieci. Jeśli telefon nie jest skonfigurowany i
podłączony, poproś o instrukcje administratora.

Ustawianie oparcia słuchawki
Jeśli telefon jest zamontowany na ścianie lub słuchawka zbyt łatwo zsuwa się z widełek, może być konieczna
regulacja oparcia słuchawki, aby pewniej się w nim trzymała.

Procedura
Krok 1

Zdejmij słuchawkę z widełek, a następnie wyjmij plastikową płytkę z oparcia słuchawki.

Krok 2

Obróć płytkę o 180 stopni.

Krok 3

Trzymaj płytkę dwoma palcami w taki sposób, aby jej ścięte narożniki były skierowane w Twoją stronę.

Krok 4

Ustaw płytkę równo z otworem w oparciu i wsuń ją równomiernie do środka. Z górnej części obróconej
płytki wystaje zaczep.

Krok 5

Odłóż słuchawkę na widełki.

Zmienianie kąta ustawienia telefonu
Aby wyeliminować odblaski na ekranie, można zmienić kąt ustawienia telefonu — z wyjątkiem modelu
Cisco IP Phone 7811.
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Procedura
Krok 1

Odłącz telefon od sieci.

Krok 2

Obróć telefon klawiaturą w dół.

Krok 3

Chwyć dłonią jedną stronę podstawki, a drugą dłoń połóż na telefonie.

Krok 4

Przytrzymaj telefon i rozłóż podstawkę.

Krok 5

Obróć podstawkę.

Krok 6

Wciśnij podstawkę do telefonu tak, aby wskoczyła na miejsce.

Krok 7

Postaw telefon i podłącz go do sieci.

Podłączanie do sieci
Telefon konferencyjny należy podłączyć do sieci telefonicznej.
• Połączenie przewodowe — telefon jest podłączony do sieci kablem Ethernet.

Ustawianie hasła po włączeniu telefonu pierwszy raz
Po pierwszym włączeniu telefonu może pojawić się monit o ustawienie hasła. Jeśli się nie pojawił, oznacza
to, że hasło zostało już utworzone przez administratora.

Procedura
Krok 1

Wpisz hasło w polach Nowe hasło i Wpisz ponownie hasło.

Krok 2

Naciśnij przycisk Zapisz.

Logowanie się na własny numer wewnętrzny z innego telefonu
Jeśli skonfigurowano funkcję Extension Mobility, użytkownik może się zalogować w innym telefonie w
swojej sieci i używać go tak samo, jak swojego. Po zalogowaniu telefon przyjmie numer użytkownika z
osobistej książki telefonicznej.

Procedura
Krok 1

Naciśnij przycisk Zaloguj.

Krok 2

Wprowadź nazwę użytkownika i hasło, a następnie naciśnij przycisk Zaloguj.
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Wylogowywanie się z własnego numeru wewnętrznego z innego telefonu
Procedura
Naciśnij przycisk Wyloguj.

Logowanie się w telefonie jako gość
Użytkownik może się zalogować jako gość w innym telefonie w swojej sieci.

Procedura
Krok 1

Naciśnij przycisk Zaloguj.

Krok 2

Wprowadź identyfikator użytkownika i hasło.

Krok 3

Naciśnij przycisk Zapisz.

Wylogowanie się z telefonu jako gość
Procedura
Krok 1

Naciśnij przycisk Wyloguj gościa.

Krok 2

Naciśnij przycisk Wyloguj.

Ustawianie reguły profilu w telefonie
Procedura
Krok 1
Krok 2
Krok 3

Naciśnij przycisk Aplikacje
.
Wybierz kolejno opcje Administrowanie urządzeniem > Reguła profilu.
Naciśnij przycisk Ponów synch.
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Monitorowanie linii współpracownika
Za pomocą funkcji pola sygnalizacji aktywności linii można monitorować stan linii współpracownika lub
przełożonego. Jest to przydatne, gdy często odbiera się połączenia w zastępstwie innego pracownika i trzeba
wiedzieć, czy sam może je odebrać.
Jeśli ta funkcja jest skonfigurowana w telefonie, kontrolka LED na klawiszu linii będzie się świecić w
następujący sposób:
• Zielona — monitorowana linia jest dostępna.
• Czerwona — monitorowana linia jest zajęta.
• Szybko migająca czerwona — ktoś dzwoni na monitorowaną linię.
• Pomarańczowa — podczas konfigurowania tej funkcji wystąpił błąd.
W przypadku połączeń do danego użytkownika na jego telefonie jest wyświetlany identyfikator dzwoniącego.
W przypadku połączeń na linii monitorowanej identyfikator dzwoniącego nie jest wyświetlany.
Tej funkcji można używać razem z szybkim wybieraniem lub przejmowaniem połączeń, zyskując jeszcze
większą elastyczność. Na telefonie mogą być wyświetlane różne ikony, w zależności od używanej kombinacji
funkcji. W poniższej tabeli przedstawiono ikony pól sygnalizacji aktywności linii pojawiające się przy
różnych kombinacjach funkcji.
Tabela 2: Ikony pola sygnalizacji aktywności linii w telefonach z serii Cisco IP Phone 7800

Pole
Pole
Pole
Pole
Pole sygnalizacji
Pole
sygnalizacji sygnalizacji sygnalizacji sygnalizacji aktywności linii, sygnalizacji
aktywności aktywności aktywności aktywności szybkie wybieranie aktywności
linii
linii i szybkie linii i
linii i
i przejmowanie
linii,
wybieranie parkowanie przejmowanie
szybkie
połączeń
wybieranie
połączeń połączeń
i
parkowanie
połączeń

Pole
sygnalizacji
aktywności
linii,
przejmowanie
połączeń i
parkowanie
połączeń

Pole
sygnalizacji
aktywności linii,
szybkie
wybieranie,
przejmowanie
połączeń i
parkowanie
połączeń

Bezczynny

Alarmowanie

Zajęty

Połączenie
zaparkowane

—

—

—

—

Podręcznik użytkownika wieloplatformowych telefonów Cisco IP Phone 7800 Series z oprogramowaniem
sprzętowym w wersji 11.0(0)
9

Telefon
Strona narzędzia konfiguracji

Pole
Pole
Pole
Pole
Pole sygnalizacji
Pole
sygnalizacji sygnalizacji sygnalizacji sygnalizacji aktywności linii, sygnalizacji
aktywności aktywności aktywności aktywności szybkie wybieranie aktywności
linii
linii i szybkie linii i
linii i
i przejmowanie
linii,
wybieranie parkowanie przejmowanie
szybkie
połączeń
wybieranie
połączeń połączeń
i
parkowanie
połączeń

Pole
sygnalizacji
aktywności
linii,
przejmowanie
połączeń i
parkowanie
połączeń

Pole
sygnalizacji
aktywności linii,
szybkie
wybieranie,
przejmowanie
połączeń i
parkowanie
połączeń

Błąd

Strona narzędzia konfiguracji
Niektóre ustawienia telefonu można dostosowywać na stronie narzędzia konfiguracji, do której uzyskuje się
dostęp za pośrednictwem komputera. Administrator udostępnia użytkownikowi adres URL strony oraz jego
identyfikator i hasło.
Na stronie narzędzia konfiguracji można kontrolować funkcje, ustawienia linii i usługi telefoniczne dostępne
w aparacie.
• Do funkcji telefonu należą: szybkie wybieranie, „Nie przeszkadzać” i osobista książka adresowa.
• Ustawienia linii mają wpływ na określony numer telefonu dostępny w aparacie. Ustawienia linii mogą
obejmować: przekazywanie połączeń, wizualne i akustyczne wskaźniki wiadomości, wzorce dzwonienia
oraz inne parametry zależne od konkretnej linii.
W poniższej tabeli opisano wybrane funkcje, które można konfigurować na stronie narzędzia konfiguracji.
Funkcje

Opis

Przekazywanie
połączeń

Po włączeniu tej funkcji w telefonie można wskazać numer, na który będą kierowane
połączenia. Na stronie narzędzia konfiguracji można konfigurować bardziej
skomplikowane funkcje przekazywania połączeń, np. gdy przydzielona linia jest zajęta.

Szybkie wybieranie Numery telefonów można przypisywać numerom szybkiego wybierania, co pozwala
na natychmiastowe nawiązanie połączenia z daną osobą.
Sygnał dzwonka

Sygnał dzwonka jest przypisywany do określonej linii.

Kontakt z osobistej Kontakt można dodać do osobistej książki telefonicznej na stronie narzędzia
książki
konfiguracji.
telefonicznej

Tematy pokrewne
Szybkie wybieranie, na stronie 26
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Przekierowywanie połączeń, na stronie 34

Numery szybkiego wybierania
Wybierając numer telefonu, trzeba wpisać serię cyfr. Ustawiając numer szybkiego wybierania, należy
wprowadzić w nim wszystkie cyfry niezbędne do nawiązania danego połączenia. Jeśli na przykład w celu
nawiązania połączenia przez linię zewnętrzną trzeba wybrać numer 9, należy wprowadzić tę cyfrę, a po
niej numer telefonu, z którym ma zostać nawiązane połączenie.
Do ustawianego numeru można też dodawać inne wybierane cyfry. Przykładami dodatkowych niezbędnych
cyfr są: kod dostępu do spotkania, numer wewnętrzny, hasło poczty głosowej, kod autoryzacji i kod billingowy.
W wybieranym ciągu można stosować następujące znaki:
• cyfry od 0 do 9
• krzyżyk (#)
• gwiazdka (*)
• przecinek (,) — pełni funkcję pauzy, czyli 2-sekundowego opóźnienia przed wybraniem dalszej części
numeru. Można używać kilku przecinków z rzędu, np. dwa kolejne przecinki (,,) odpowiadają
4-sekundowej pauzie.
Reguły dotyczące ciągów wybierania:
• Do rozdzielania poszczególnych części ciągu wybierania należy stosować przecinki.
• W ciągu szybkiego wybierania kod autoryzacji musi zawsze poprzedzać kod billingowy.
• Między kodem uwierzytelniania a kodem rozliczeniowym należy wstawić jeden przecinek.
• W przypadku numerów szybkiego wybierania zawierających kody autoryzacji i dodatkowe cyfry
niezbędna jest etykieta szybkiego wybierania.
Przed skonfigurowaniem szybkiego wybierania należy spróbować co najmniej raz ręcznie wybrać każdy
numer, aby mieć pewność, że jest prawidłowy.

Uwaga

Telefon nie zapisuje w historii połączeń kodu autoryzacji, kodu billingowego ani dodatkowych cyfr
wchodzących w skład numeru szybkiego wybierania. Jeśli po nawiązaniu połączenia za pomocą szybkiego
wybierania zostanie naciśnięty przycisk Powtórz, w telefonie zostanie wyświetlony monit o ręczne
wprowadzenie wymaganego kodu uwierzytelniania, kodu rozliczeniowego lub dodatkowych cyfr.

Przykład
Aby skonfigurować numer szybkiego wybierania w celu dzwonienia do danej osoby na konkretny numer
wewnętrzny, wymagający ponadto wprowadzania kodu autoryzacji i kodu billingowego, należy pamiętać o
następujących zasadach:
• W celu nawiązania połączenia z linią zewnętrzną trzeba wybrać 9.
• Wybierany numer to 5556543.
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• Należy wprowadzić kod autoryzacji 1234.
• Należy wprowadzić kod billingowy 9876.
• Należy odczekać 4 sekundy.
• Po nawiązaniu połączenia należy wprowadzić numer wewnętrzny 56789#.
W takim przypadku numer szybkiego wybierania będzie miał postać 95556543,1234,9876,,56789#.

Przyciski i podzespoły
Telefony Cisco IP Phone z serii 7800 pod względem konstrukcji dzielą się na trzy rodzaje:
• Cisco IP Phone 7811 — brak przycisków po obu stronach ekranu
• Cisco IP Phone 7821 — dwa przyciski po lewej stronie ekranu
• Cisco IP Phone 7841 — dwa przyciski po każdej stronie ekranu
• Cisco IP Phone 7861 — 16 przycisków po prawej stronie ekranu
Na poniższym rysunku pokazano telefon Cisco IP Phone 7841.
Rysunek 1: Telefon Cisco IP Phone z serii 7800 — przyciski i funkcje

1

Słuchawka i jej świecący pasek

Sygnalizuje połączenie przychodzące (miga na czerwono)
lub nową wiadomość głosową (świeci się na czerwono).

Podręcznik użytkownika wieloplatformowych telefonów Cisco IP Phone 7800 Series z oprogramowaniem
sprzętowym w wersji 11.0(0)
12

Telefon
Przyciski i podzespoły

2

Programowalne przyciski funkcji i
przyciski linii

Dostęp do linii telefonicznych, funkcji i sesji
połączeń.
Aby uzyskać więcej informacji, patrz Przyciski
programowe, linii i funkcyjne, na stronie 14.
Telefon Cisco IP Phone 7811 nie ma programowalnych
przycisków funkcji ani przycisków linii.

3

Przyciski programowe

Dostęp do funkcji i usług.
Aby uzyskać więcej informacji, patrz Przyciski
programowe, linii i funkcyjne, na stronie 14.

4

Zespół nawigacyjny

5

Zawieś/Wznów, Konferencja i
Przekaż

Kółko nawigacji i przycisk Wybierz . Przewijanie
między menu, podświetlanie pozycji i wybór
podświetlonej pozycji.
Zawieś/Wznów
Zawieszanie aktywnego połączenia
i wznawianie zawieszonego połączenia.
Konferencja
Przekaż

6

Telefon głośnomówiący, Wycisz i
Zestaw nagłowny

Tworzenie połączenia konferencyjnego.
Przekazywanie połączenia.

Telefon głośnomówiący
Włączanie i wyłączanie
zestawu głośnomówiącego. Przycisk jest podświetlony,
gdy zestaw głośnomówiący jest włączony.
Wycisz
Włączanie i wyłączanie mikrofonu. Przycisk
jest podświetlony, gdy mikrofon jest wyciszony.
Zestaw nagłowny
Włączanie i wyłączanie zestawu
nagłownego. Przycisk jest podświetlony, gdy zestaw
nagłowny jest włączony.
Telefon IP Cisco 7811 nie ma przycisku Zestaw nagłowny.

7

Kontakty, Aplikacje i Wiadomości Kontakty
telefonicznej.

Dostęp do osobistej i firmowej książki

Aplikacje
Dostęp do historii połączeń, preferencji
użytkownika, ustawień telefonu i informacji o jego
modelu.
Wiadomości
Automatyczne nawiązywanie
połączenia z systemem poczty głosowej.
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8

Przycisk Głośność

Regulacja głośności słuchawki, zestawu nagłownego i
zestawu głośnomówiącego (przy podniesionej słuchawce)
oraz głośności sygnału dźwiękowego (przy odłożonej
słuchawce).

Nawigacja
Do przewijania menu służy zewnętrzny pierścień kółka nawigacyjnego. Wewnętrzny przycisk Wybierz
kółka nawigacyjnego służy do wybierania elementów.

Jeśli element menu ma numer, można wybrać ten element, wpisując ten numer na klawiaturze numerycznej.

Przyciski programowe, linii i funkcyjne
Funkcji dostępnych w telefonie można używać na kilka sposobów:
• Pod ekranem znajdują się klawisze programowe, które umożliwiają korzystanie z funkcji wyświetlanych
bezpośrednio nad nimi. Zmieniają się zależnie od czynności wykonywanych aktualnie przez
użytkownika. Przycisk programowy Więcej... wskazuje, że dostępne są inne funkcje.
• Przyciski funkcji i linii, które znajdują się po bokach ekranu, zapewniają dostęp do funkcji telefonu i
linii telefonicznych.
◦Przyciski funkcyjne — umożliwiają korzystanie z takich funkcji, jak Szybkie wybieranie czy
Przejęcie połączenia oraz do wyświetlania statusu na innej linii.
◦Przyciski linii — służą do nawiązywania i odbierania połączeń oraz wznawiania połączeń
zawieszonych. Klawisz linii umożliwia też otwieranie i zamykanie okna sesji połączeń oraz
nawigację w tym oknie. W oknie sesji połączeń są wyświetlane połączenia na linii.
Podświetlenie przycisków funkcji i linii wskazuje stan:
•

Zielone — linia jest wolna.

•

Czerwone, stałe — linia jest aktywna lub w użyciu.
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•

Czerwone, migające — linia jest zawieszona lub połączenie przychodzące.

•

Pomarańczowe, stałe — linia jest niezarejestrowana (nie można jej używać).

Administrator może skonfigurować niektóre funkcje jako przyciski programowe lub przyciski funkcji. Ponadto
do niektórych funkcji można uzyskać dostęp za pomocą powiązanych z nimi przycisków sprzętowych lub
przycisków programowych.

Funkcje na ekranie telefonu
Ekran telefonu wyświetla różne informacje o urządzeniu, np. numer telefonu, stan aktywnego połączenia i
linii, przyciski programowe, przyciski szybkiego wybierania, wybrane połączenia oraz elementy menu. Ekran
składa się z trzech sekcji: wiersz nagłówka, sekcja środkowa i wiersz stopki.
Rysunek 2: Ekran telefonu IP Cisco 7800

1

Na górze ekranu znajduje się wiersz nagłówka. Zawiera on numer telefonu, bieżącą datę i
godzinę oraz kilka ikon. Ikony wskazują aktywność poszczególnych funkcji.

2

W środkowej części ekranu wyświetlane są informacje związane z przyciskami linii i funkcji
znajdującymi się na telefonie.
Po wybraniu linii mającej więcej niż dwie zarejestrowane linie wokół wybranej linii będzie
wyświetlana czarna ramka. Aktywne połączenie nie będzie zaznaczone.
Na ekranie połączeń aktywnych i przychodzących może być wyświetlanych ponad 21 znaków.
Gdy linia jest nieaktywna, na ekranie telefonu Cisco IP Phone może być wyświetlonych 15 cyfr.

3

Dolny wiersz ekranu zawiera etykiety przycisków programowych. Każda etykieta odpowiada
czynności wykonywanej za pomocą danego przycisku programowego umieszczonego pod
ekranem.
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Czyszczenie ekranu telefonu
Procedura
Jeśli ekran telefonu zabrudzi się, wytrzyj go miękką, suchą szmatką.
Przestroga
Do czyszczenia telefonu nie należy używać płynów ani proszków, ponieważ mogłoby to
doprowadzić do zanieczyszczenia podzespołów i nieprawidłowego działania.

Różnice między połączeniami a liniami telefonicznymi
Określeń linie i połączenia używamy w bardzo konkretny sposób przy objaśnianiu działania telefonu.
• Linie — każda z linii odpowiada numerowi telefonu lub numerowi wewnętrznemu, z którego inne osoby
mogą korzystać w celu nawiązania połączenia z użytkownikiem. Liczba obsługiwanych linii jest równa
liczbie posiadanych numerów telefonu oraz ikon linii telefonicznych.
• Połączenia — każda linia może obsługiwać wiele połączeń. Domyślnie telefon obsługuje do dwóch
połączeń na linię, ale administrator może dostosować tę liczbę do potrzeb użytkownika.
W danej chwili aktywne może być tylko jedno połączenie. Pozostałe połączenia są automatycznie
zawieszane.
Poniżej przykład: Jeśli użytkownik ma do dyspozycji dwie linie, a każda z nich obsługuje cztery
połączenia, telefon może utrzymywać do ośmiu połączeń naraz. Tylko jedno z nich jest aktywne, a
reszta — zawieszona.

Wymagania dotyczące zasilania
Z telefonami IP Cisco z serii 7800 należy stosować następujące zasilacze zatwierdzone przez firmę Cisco:
• Zasilacz Phihong (PSC18U-480); Wartości znamionowe: prąd stały 48 V, 0,38 A
• Zasilacz Delta (EADP-18VB B); Wartości znamionowe: prąd stały 48 V, 0,375 A

Oszczędność energii
Administrator może ograniczyć ilość energii zużywanej przez ekran telefonu, gdy się z niego nie korzysta.
Administrator może skonfigurować następujący poziom oszczędzania energii:
• Oszczędzanie energii — podświetlenie ekranu wyłącza się, gdy telefon jest nieaktywny przez określony
czas.
Użytkownik może sterować podświetleniem.

Uwaga

Telefon IP Cisco 7811 nie obsługuje funkcji Oszczędzanie energii.
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Tematy pokrewne
Regulacja podświetlenia ekranu telefonu , na stronie 65

Informacje dodatkowe i dalsza pomoc
W razie pytań dotyczących funkcji dostępnych w telefonie należy się skontaktować z administratorem.
W witrynie internetowej firmy Cisco (https://www.cisco.com) znajdują się dodatkowe informacje o telefonach
i systemach sterowania połączeniami.
• Skrócone instrukcje obsługi i podręczniki użytkownika w języku angielskim można znaleźć, korzystając
z następującego łącza:
https://www.cisco.com/c/en/us/support/collaboration-endpoints/unified-ip-phone-7800-series/
products-user-guide-list.html
• Podręczniki w innych wersjach językowych można znaleźć, korzystając z następującego łącza:
https://www.cisco.com/c/en/us/support/collaboration-endpoints/unified-ip-phone-7800-series/
tsd-products-support-translated-end-user-guides-list.html
• Informacje na temat licencjonowania można znaleźć, korzystając z następującego łącza:
https://www.cisco.com/c/en/us/support/collaboration-endpoints/unified-ip-phone-7800-series/
products-licensing-information-listing.html

Funkcje ułatwienia dostępu
Telefony IP Cisco zawierają funkcje ułatwień dostępu dla osób niedowidzących i niewidomych oraz dla osób
niedosłyszących i mających problemy z poruszaniem się.
Szczegółowe informacje na temat funkcji ułatwień dostępu znajdujących się w tych telefonach można znaleźć
pod adresem http://www.cisco.com/c/en/us/support/collaboration-endpoints/unified-ip-phone-7800-series/
products-technical-reference-list.html.
Więcej informacji o ułatwieniach dostępu można też znaleźć w witrynie internetowej firmy Cisco:
http://www.cisco.com/web/about/responsibility/accessibility/index.html

Rozwiązywanie problemów
Mogą wystąpić problemy związane z następującymi sytuacjami:
• Telefon nie może się skomunikować z systemem sterowania połączeniami.
• W systemie sterowania połączeniami występują problemy komunikacyjne lub wewnętrzne.
• W telefonie występują problemy wewnętrzne.
Jeśli pojawią się problemy, administrator może pomóc wyeliminować ich przyczyny.
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Znajdowanie informacji o telefonie
Administrator może poprosić użytkownika o podanie informacji o telefonie. Służą one do jednoznacznej
identyfikacji telefonu w celu rozwiązywania problemów.

Procedura
Krok 1
Krok 2

Naciśnij przycisk Aplikacje
.
Wybierz kolejno opcje Stan > Informacje o produkcie.
Można sprawdzić następujące informacje:
Nazwa produktu — numer modelu telefonu Cisco IP Phone.
Numer seryjny — numer seryjny telefonu Cisco IP Phone.
Adres MAC — adres sprzętowy telefonu Cisco IP Phone.
Wersja oprogramowania — numer wersji oprogramowania sprzętowego telefonu Cisco IP Phone.
Wersja sprzętu — numer wersji sprzętu telefonu Cisco IP Phone.
Certyfikat — stan certyfikatu klienta uwierzytelniającego telefon Cisco IP Phone w sieci ITSP. To pole
wskazuje, czy w telefonie jest prawidłowo zainstalowany certyfikat klienta.
Dostosowanie — w przypadku jednostki zdalnie sterowanej (RC) to pole wskazuje, czy jednostka została
dostosowana. Wartość Operacja oczekująca oznacza, że jest to nowa jednostka zdalnie sterowana (RC)
gotowa do skonfigurowania. Jeśli dla jednostki pobrano już dostosowany profil, w tym polu jest wyświetlany
stan dostosowania Pobrano.

Krok 3

Aby powrócić do ekranu Aplikacje, naciśnij przycisk Wyjście.

Wyświetlanie w telefonie stanu dostosowania
Po pobraniu RC z serwera EDOS stan dostosowania telefonu można zobaczyć na jego ekranie.
Poniżej znajdują się opisy stanów zdalnego dostosowania:
• Otwarty — telefon został uruchomiony pierwszy raz i nie jest skonfigurowany.
• Przerwano — zdalne dostosowanie zostało przerwane z powodu konfigurowania innych ustawień, np.
opcji DHCP.
• Operacja oczekująca — profil został pobrany z serwera EDOS.
• Niestandardowe-oczekujące — telefon odebrał adres URL przekierowania z serwera EDOS.
• Pobrano — w profilu pobranym z serwera EDOS znajduje się adres URL przekierowania, który służy
do konfigurowania. Jeśli pobieranie adresu URL przekierowania z serwera konfiguracji powiodło się,
wyświetlany jest ten stan.
• Niedostępny — zdalne dostosowanie zostało zatrzymane, ponieważ serwer EDOS przesłał w odpowiedzi
pusty plik konfiguracyjny, odpowiedź HTTP była typu 200 OK.
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Procedura
Krok 1
Krok 2
Krok 3

Naciśnij przycisk Aplikacje
.
Wybierz kolejno opcje Stan > Informacje o produkcie > Dostosowanie.
Naciśnij przycisk Wstecz.

Wyświetlanie stanu sieci
Procedura
Krok 1
Krok 2

Naciśnij przycisk Aplikacje
.
Wybierz kolejno opcje Stan > Stan sieci.
Można sprawdzić następujące informacje:
• Typ sieci — wskazuje typ sieci lokalnej, do której jest podłączony telefon.
• Stan sieci — informuje, czy telefon jest podłączony do sieci.
• Adres IP — adres IP telefonu.
• VLAN ID — identyfikator VLAN telefonu.
• Typ adresowania — informuje, czy w telefonie jest włączony protokół DHCP, czy statyczny adres IP.
• Stan IP — stan adresu IP, który jest używany w telefonie.
• Maska podsieci — maska podsieci używana w telefonie.
• Domyślny router — router domyślny używany przez telefon.
• DNS 1 — podstawowy serwer DNS używany przez telefon.
• DNS 2 — opcjonalny zapasowy serwer DNS używany przez telefon.
• Adres MAC — unikatowy adres MAC (Media Access Control) telefonu.
• Nazwa hosta — bieżąca nazwa hosta przypisana do telefonu.
• Domena — nazwa domeny sieciowej telefonu. Ustawienia domyślne: cisco.com
• Łącze portu przełącznika — stan portu przełącznika.
• Konfig. portu przełącznika — informacja o szybkości i dupleksie portu sieciowego.
• Konfig. portu komputera PC — informacja o szybkości i dupleksie portu komputera.
• Łącze portu PC — stan portu komputera.
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Wyświetlanie stanu telefonu
Procedura
Krok 1
Krok 2

Naciśnij przycisk Aplikacje
.
Wybierz kolejno opcje Stan > Stan telefonu.
Można sprawdzić następujące informacje:
• Czas, który upłynął — czas od ostatniego uruchomienia systemu.
• Odebrane (pakiety) — pakiety wysłane z telefonu.
• Wysłane (pakiety) — pakiety odebrane w telefonie.

Wyświetlanie na telefonie komunikatu o stanie
Procedura
Krok 1
Krok 2

Krok 3

Naciśnij przycisk Aplikacje
.
Wybierz kolejno opcje Informacje i ustawienia > Stan > Komunikaty o stanie.
Można tu zobaczyć dziennik różnych komunikatów o stanie telefonu od czasu ostatniego skonfigurowania
telefonu.
Uwaga
Dla komunikatów o stanie podawany jest czas UTC — nie jest uwzględniana strefa czasowa
ustawiona w telefonie.
Naciśnij przycisk Wstecz.

Wyświetlanie stanu linii
Procedura
Krok 1
Krok 2

Naciśnij przycisk Aplikacje
.
Wybierz kolejno opcje Stan > Stan telefonu > Stan linii.
Można wyświetlić stan każdej linii telefonu.
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Wyświetlanie stanu transakcji
Procedura
Krok 1
Krok 2

Naciśnij przycisk Aplikacje
.
Wybierz kolejno opcje Konfiguracja sieci > Konfiguracja sieci Ethernet > Uwierzytelnianie 802.1X >
Stan transakcji.
Można sprawdzić następujące informacje:
• Status transakcji
• Protokół

Wyświetlanie historii ponownego uruchamiania
Procedura
Krok 1
Krok 2

Naciśnij przycisk Aplikacje
.
Wybierz kolejno opcje Stan > Historia ponownego uruchamiania.
Można tu zobaczyć datę i godzinę ponownego uruchomienia telefonu, niezależnie od przyczyny ponownego
uruchomienia.

Zgłaszanie wszystkich problemów dotyczących telefonu
Za pomocą narzędzia do zgłaszania problemów można gromadzić i wysyłać dzienniki telefonu oraz zgłaszać
problemy administratorowi.
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Procedura
Krok 1
Krok 2
Krok 3
Krok 4

Naciśnij przycisk Aplikacje
.
Wybierz kolejno opcje Informacje o telefonie > Raport.
Wybierz kolejno opcje Stan > Zgłoś problem.
W polu Data wystąpienia problemu wprowadź dzień, w którym wystąpił problem. Domyślnie pojawia się
w tym polu bieżąca data.

Krok 5

W polu Godzina wystąpienia problemu wprowadź godzinę, o której wystąpił problem. Domyślnie pojawia
się w tym polu bieżąca godzina.

Krok 6

Wybierz opcję Opis problemu.

Krok 7

Wybierz opis z wyświetlonej listy.

Krok 8

Naciśnij przycisk Wyślij.

Przywracanie ustawień fabrycznych za pomocą strony WWW telefonu
W telefonie można przywrócić oryginalne ustawienia fabryczne, aby go ponownie skonfigurować. Można
to zrobić na stronie WWW telefonu.

Procedura
Wprowadź adres URL w obsługiwanej przeglądarce internetowej i kliknij przycisk Potw. przywr. ustawień
fabrycznych.
Adres URL może mieć postać:
http://<Phone IP>/admin/factory-reset

gdzie:
Adres IP telefonu = faktyczny adres IP danego telefonu.
/admin = ścieżka do strony administracyjnej telefonu.
factory-reset = polecenie wprowadzane na stronie WWW telefonu w celu przywrócenia ustawień fabrycznych.

Identyfikowanie problemów z telefonem za pomocą adresu URL na stronie WWW telefonu
Jeśli telefon nie działa lub nie rejestruje się w sieci, przyczyną może być błąd sieci lub błędna konfiguracja.
Aby ustalić przyczynę, dodaj adres IP lub nazwę domeny do adresu strony administracyjnej telefonu. Następnie
spróbuj otworzyć tę stronę, aby telefon mógł wysłać sygnał ping pod adres docelowy i wyświetlić przyczynę.

Procedura
W obsługiwanej przeglądarce internetowej wprowadź adres URL składający się z adresu IP telefonu i
docelowego adresu IP, pod który chcesz wysłać pakiet ping.
Wprowadź adres URL o następującej postaci:

Podręcznik użytkownika wieloplatformowych telefonów Cisco IP Phone 7800 Series z oprogramowaniem
sprzętowym w wersji 11.0(0)
22

Telefon
Warunki rocznej ograniczonej gwarancji na sprzęt firmy Cisco

http:/<Phone IP>/admin/ping?<ping destination>

gdzie:
Adres IP telefonu = faktyczny adres IP danego telefonu.
/admin = ścieżka do strony administracyjnej telefonu.
adres docelowy ping = dowolny adres IP lub nazwa domeny urządzenia sieciowego, do którego chcesz wysłać
sygnał ping. Adres docelowy sygnały ping może zawierać tylko znaki alfanumeryczne oraz „-” i „_”. W
przeciwnym razie na stronie WWW telefonu pojawi się informacja o błędzie. Jeśli <ping destination> zawiera
spacje, jako adres docelowy zostanie użyta tylko pierwsza część adresu. Na przykład użycie adresu
„http://<Phone IP>/admin/ping?192.168.1.1 cisco.com” spowoduje wysłanie sygnału ping na adres 192.168.1.1.

Utrata łączności przez telefon
Może się zdarzyć, że zostanie utracone połączenie między telefonem a systemem sterowania połączeniami.
W takiej sytuacji na ekranie telefonu jest wyświetlany odpowiedni komunikat.
Jeśli utrata łączności nastąpi w trakcie aktywnego połączenia, będzie ono kontynuowane. W takim przypadku
nie ma dostępu do typowych funkcji telefonu, ponieważ wymagają one informacji z systemu sterowania
połączeniami. Przyciski programowe mogą działać w sposób odbiegający od oczekiwanego.
Gdy telefon odzyska łączność z systemem sterowania połączeniami, będzie go można ponownie używać w
dotychczasowy sposób.

Warunki rocznej ograniczonej gwarancji na sprzęt firmy Cisco
Specjalne warunki dotyczą gwarancji na sprzęt oraz rozmaitych usług, z których można korzystać w okresie
gwarancyjnym.
Umowa gwarancyjna, obejmująca gwarancje i umowy licencyjne na oprogramowanie firmy Cisco, jest
dostępna w witrynie Cisco.com pod adresem: https://www.cisco.com/go/hwwarranty.
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ROZDZIAŁ

2

Połączenia
• Nawiązywanie połączeń, strona 25
• Odbieranie połączeń, strona 29
• Wyciszanie połączenia, strona 32
• Zawieszanie połączeń, strona 32
• Przekierowywanie połączeń, strona 34
• Przekierowanie połączeń w określonych sytuacjach za pomocą narzędzia konfiguracji, strona 35
• Przekazywanie połączeń, strona 36
• Połączenia konferencyjne i spotkania, strona 37
• Przywoływanie grupy telefonów (multiprzywoływanie), strona 38
• Wiele linii, strona 38

Nawiązywanie połączeń
Telefon IP Cisco działa tak samo jak zwykły telefon. Nawiązywanie połączeń za jego pomocą jest jednak
jeszcze łatwiejsze.

Nawiązywanie połączenia
Nawiązywanie połączeń przebiega tak samo, jak na każdym innym telefonie.

Procedura
Wprowadź numer i podnieś słuchawkę.
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Nawiązywanie połączeń za pomocą zestawu głośnomówiącego
Zestaw głośnomówiący umożliwia nawiązywanie połączeń bez dotykania telefonu. Należy pamiętać, że
rozmowę mogą usłyszeć także współpracownicy.

Procedura
Krok 1

Wprowadź numer za pomocą klawiatury.

Krok 2

Naciśnij przycisk Zestaw głośnomówiący

.

Nawiązywanie połączeń za pomocą zestawu nagłownego
Zestaw nagłowny umożliwia prowadzenie rozmów bez dotykania telefonu, tak by nie przeszkadzać
współpracownikom i uzyskać pewien stopień prywatności.

Procedura
Krok 1

Podłącz zestaw nagłowny.

Krok 2

Wprowadź numer za pomocą klawiatury.

Krok 3

Naciśnij przycisk Zestaw nagłowny

.

Ponowne wybieranie numeru
Można nawiązać połączenie z ostatnim wybranym numerem telefonu.

Procedura
Krok 1

(Opcjonalne) Wybierz linię.

Krok 2

Naciśnij klawisz Powtórz

Szybkie wybieranie
Szybkie wybieranie umożliwia naciśnięcie przycisku, wprowadzenie ustawienia wstępnego lub wybranie
elementu na ekranie telefonu w celu nawiązania połączenia. Szybkie wybieranie można skonfigurować na
ekranie telefonu lub na stronie WWW telefonu.
Można edytować, usuwać i sprawdzać kod szybkiego wybierania.
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Tematy pokrewne
Strona narzędzia konfiguracji, na stronie 10
Numery szybkiego wybierania, na stronie 11

Przypisywanie kodu szybkiego wybierania na ekranie telefonu
Szybkie wybieranie można skonfigurować na ekranie telefonu. Kod szybkiego wybierania można także
przypisać na stronie narzędzia konfiguracji telefonu.

Procedura
Krok 1

Naciśnij przycisk Aplikacje

Krok 2

Wybierz opcję Szybkie wybieranie.

Krok 3

Przewiń do nieprzypisanego indeksu szybkiego wybierania.

Krok 4

Naciśnij przycisk Edytuj i wykonaj jedną z następujących czynności:

.

• Wprowadź nazwę i numer.
• Wybierz opcję Opcje > Wybierz z kontaktu, aby wybrać kontakt z książki adresowej.
Krok 5

Kliknij przycisk Zapisz

Nawiązywanie połączeń za pomocą kodów szybkiego wybierania
Na samym początku
Skonfiguruj kody szybkiego wybierania na stronie narzędzia konfiguracji telefonu lub w telefonie, w menu
Aplikacje.

Procedura
Wprowadź kod szybkiego wybierania i naciśnij przycisk Połącz.

Konfigurowanie szybkiego wybierania na klawiszu linii
Na telefonie można nacisnąć dowolny nieprzypisany klawisz linii i skonfigurować dla niego szybkie
wybieranie. Obok klawisza linii na ekranie telefonu będzie wyświetlana ikona szybkiego wybierania, nazwa
kontaktu oraz numer wewnętrzny. Zmianę można zweryfikować również w polu Funkcja rozszerzona na
stronie narzędzia konfiguracyjnego. Po skonfigurowaniu szybkiego wybierania dla klawisza linii można go
przytrzymać, aby zmienić dane szybkiego wybierania i przypisać nowy numer telefonu oraz nazwę kontaktu.

Na samym początku
Przejdź na stronę WWW i wyłącz klawisz linii, który ma być klawiszem szybkiego wybierania.
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Połączenia
Używanie zaznaczonej linii do połączeń za pomocą szybkiego wybierania

Procedura
Krok 1
Krok 2
Krok 3

Przytrzymaj dowolny nieprzypisany klawisz linii przez co najmniej dwie sekundy.
W oknie Szybkie wybieranie dodaj nazwę kontaktu i numer telefonu, z którym chcesz się łączyć po
naciśnięciu klawisza linii.
Kliknij na Zapisz

Usuwanie szybkiego wybierania z klawisza linii
Na telefonie można nacisnąć klawisz linii i usunąć numer do szybkiego wybierania przypisany do tego
klawisza. Numer do szybkiego wybierania zostanie usunięty z klawisza linii. Na stronie narzędzia konfiguracji
można się upewnić, że numer do szybkiego wybierania został usunięty.

Procedura
Krok 1

Naciśnij i przytrzymaj przez co najmniej dwie sekundy klawisz linii z ustawionym numerem do szybkiego
wybierania.

Krok 2

Naciśnij kolejno opcje Opcje > Usuń w oknie Szybkie wybieranie na ekranie telefonu.

Używanie zaznaczonej linii do połączeń za pomocą szybkiego wybierania
Klawisz linii można skonfigurować do szybkiego wybierania numerów z identyfikatorem profilu głosowego
(VID) lub bez niego. Gdy są skonfigurowane obie opcje, opcja z VID ma wyższy priorytet. Połączenie zostanie
skierowane na tę linię.
Jeśli klawisz linii jest skonfigurowany bez VID, można skonfigurować używanie zaznaczonej linii z klawiszem
szybkiego wybierania.

Procedura
Krok 1

Skonfiguruj klawisz szybkiego wybierania bez użycia VID.

Krok 2

Zaznacz linię, której chcesz użyć.

Krok 3

Naciśnij klawisz szybkiego wybierania, aby nawiązać połączenie.
Połączenie zostanie nawiązane przy użyciu zaznaczonej linii.
Jeśli aktualna liczba połączeń na zaznaczonej linii jest równa wartości ustawionej na stronie narzędzia
konfiguracji w polu Liczba połączeń na linię, połączenie z szybkiego wybierania zostanie wykonane na
następnej dostępnej linii.
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Połączenia
Używanie zaznaczonej linii podczas sprawdzania połączeń za pomocą szybkiego wybierania

Używanie zaznaczonej linii podczas sprawdzania połączeń za pomocą
szybkiego wybierania
Jeśli klawisz linii jest skonfigurowany bez VID, można przeprowadzić test, aby sprawdzić, czy połączenie
jest wykonywane przy użyciu zaznaczonej linii.

Procedura
Krok 1

Skonfiguruj klawisz szybkiego wybierania bez użycia VID.

Krok 2

Zaznacz linię, której chcesz użyć.

Krok 3

Naciśnij klawisz szybkiego wybierania, aby nawiązać połączenie.
Połączenie zostanie nawiązane przy użyciu zaznaczonej linii.

Wybieranie numeru międzynarodowego
Aby wybierać numery międzynarodowe, należy poprzedzać numer telefonu znakiem plus (+).

Procedura
Krok 1

Naciśnij i przytrzymaj przycisk gwiazdki (*) przez co najmniej 1 sekundę.
Znak plus (+) jest wyświetlany jako pierwsza cyfra numeru telefonu.

Krok 2

Wybierz numer.
Telefon wybierze numer po upływie 10 sekund od ostatniego naciśnięcia przycisku.

Połączenia bezpieczne
Administrator może podjąć pewne działania w celu ochrony połączeń przed zmanipulowaniem przez osoby
spoza firmy użytkownika. Jeśli podczas rozmowy na ekranie telefonu jest wyświetlana ikona kłódki, połączenie
telefoniczne jest zabezpieczone. Zależnie od konfiguracji telefonu może być konieczne zalogowanie się przed
nawiązaniem połączenia lub przed usłyszeniem w słuchawce sygnału dźwiękowego aktywności zabezpieczeń.

Odbieranie połączeń
Telefon IP Cisco działa tak samo jak zwykły telefon. Odbieranie połączeń za jego pomocą jest jednak jeszcze
łatwiejsze.
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Połączenia
Odbieranie połączenia

Odbieranie połączenia
Procedura
Naciśnij migający na czerwono przycisk linii.

Odbieranie połączeń oczekujących
Podczas trwania aktywnego połączenia pojedynczy sygnał dźwiękowy i miganie przycisku linii na czerwono
oznajmiają połączenie oczekujące.

Procedura
Krok 1

(Opcjonalne) Jeśli masz więcej niż jedno połączenie oczekujące, wybierz któreś z nich.

Krok 2

Naciśnij przycisk linii.

Odrzucanie połączeń
Aktywne lub dzwoniące połączenie można odesłać do systemu poczty głosowej lub na ustawiony wstępnie
numer telefonu.

Procedura
Odrzuć połączenie, wykonując jedną z następujących czynności:
• Naciśnij przycisk Odrzuć.
• W przypadku wielu połączeń przychodzących zaznacz połączenie i naciśnij przycisk Odrzuć.

Włączanie funkcji Nie przeszkadzać
Po włączeniu funkcji Nie przeszkadzać telefon zostaje wyciszony, a wszystkie powiadomienia o połączeniach
przychodzących są ignorowane, aby nie rozpraszać użytkownika.
Gdy włączona jest ta funkcja, połączenia przychodzące są przekazywane na inny numer, np. poczty głosowej,
o ile został on skonfigurowany.
Po włączeniu funkcji Nie przeszkadzać poniżej każdego numeru linii jest wyświetlana opcja NPrzeszk jest
wł.
Włączenie funkcji Nie przeszkadzać domyślnie wpływa na wszystkie linie dostępne w telefonie. W menu
Preferencje funkcję Nie przeszkadzać można także włączyć dla określonej linii. Jednak nawet wtedy
użytkownik otrzymuje zawsze połączenia przez interkom i połączenia alarmowe.
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Połączenia
Włączanie i wyłączenia funkcji Nie przeszkadzać za pomocą kodu z gwiazdką

Procedura
Krok 1

Aby włączyć funkcję Nie przeszkadzać, naciśnij przycisk NPrzeszk.

Krok 2

Aby wyłączyć funkcję Nie przeszkadzać, naciśnij ponownie przycisk -NPrzeszk.

Tematy pokrewne
Strona narzędzia konfiguracji, na stronie 10
Włączanie funkcji Nie przeszkadzać dla określonej linii, na stronie 59

Włączanie i wyłączenia funkcji Nie przeszkadzać za pomocą kodu z gwiazdką
Funkcję „Nie przeszkadzać” można włączyć i wyłączyć za pomocą odpowiednich kodów z gwiazdką
skonfigurowanych dla telefonu. Te kody są wprowadzane przez administratora w polach, odpowiednio, Kod
aktywacji Nie przeszk. i Kod dezaktywacji Nie przeszk. na stronie narzędzia konfiguracji.

Procedura
Krok 1

Aby włączyć funkcję Nie przeszkadzać, wybierz kod z gwiazdką uzyskany od administratora.

Krok 2

Aby wyłączyć funkcję Nie przeszkadzać, wybierz kod z gwiazdką uzyskany od administratora.

Odbieranie telefonów za współpracowników (przejmowanie połączeń)
Jeśli użytkownik współdzieli zadania obsługi połączeń ze swoimi współpracownikami, może odbierać
połączenia docierające do ich telefonów. Jednak najpierw administrator musi go przypisać do co najmniej
jednej grupy przejmowania połączeń.

Odbieranie połączeń w ramach własnej grupy (przejmowanie połączeń)
Użytkownik może odebrać połączenie sygnalizowane przez inny telefon z tej samej grupy przejmowania
połączeń. Jeśli dostępnych jest wiele połączeń do przejęcia, użytkownik otrzyma połączenie, które jest
sygnalizowane najdłużej.

Procedura
Krok 1

(Opcjonalne) Naciśnij przycisk linii.

Krok 2

Naciśnij przycisk Przejmij, aby przenieść na swój telefon połączenie przychodzące z grupy przejmowania
połączeń.
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Połączenia
Wyciszanie połączenia

Wyciszanie połączenia
W trakcie połączenia można wyciszyć telefon, tak aby słyszeć rozmówcę, ale nie być przez niego słyszanym.

Procedura
Krok 1
Krok 2

Naciśnij przycisk Wycisz

.

Naciśnij ponownie przycisk Wycisz, aby wyłączyć wyciszenie.

Zawieszanie połączeń
Zawieszanie połączeń
Aktywne połączenie można zawiesić, a następnie wznowić w odpowiednim momencie.

Procedura
Krok 1

Naciśnij przycisk Zawieś

Krok 2

Aby wznowić zawieszone połączenie, naciśnij ponownie przycisk Zawieś.

.

Odbieranie połączeń zawieszonych na zbyt długi czas
Jeśli połączenie będzie zbyt długo zawieszone, pojawią się następujące powiadomienia:
• miganie przycisku linii na czerwono,
• miganie wskaźnika wiadomości na słuchawce,
• powiadomienie wizualne na ekranie telefonu.
• Powiadomienie o połączeniu w telefonie, jeśli na stronie WWW telefonu skonfigurowano przypomnienie
o wstrzymanym połączeniu.

Procedura
Aby wznowić zawieszone połączenie, naciśnij przycisk Zawieś
połączenie, naciśnij przycisk Zawieś
lub Wznów.

lub Wznów. Aby wznowić zawieszone
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Połączenia
Przełączanie się między aktywnymi a zawieszonymi połączeniami

Przełączanie się między aktywnymi a zawieszonymi połączeniami
Można się łatwo przełączać między aktywnym a zawieszonym połączeniem.

Procedura
Naciśnij przycisk linii, aby wznowić zawieszone połączenie i automatycznie zawiesić drugie połączenie.

Przełączanie między aktywnymi a zawieszonymi połączeniami w telefonie
Cisco IP 7811
Telefon IP Cisco 7811 nie ma przycisków linii. Jeśli jednocześnie obsługiwane jest jedno zawieszone i jedno
aktywne połączenie, wyświetlany jest przycisk programowy Połącz. Ponadto jeśli występują więcej niż dwa
połączenia, wyświetlany jest przycisk programowy Połącz.

Procedura
Krok 1

Naciśnij przycisk Połączenia.

Krok 2

Wybierz połączenie.

Krok 3

Naciśnij przycisk Wznów

.

Parkowanie połączenia
Telefon umożliwia zaparkowanie połączenia. Zaparkowane połączenie można odzyskać na własnym telefonie
lub na innym, na przykład na telefonie na biurku innego pracownika lub w sali konferencyjnej.
Połączenie zaparkowane jest monitorowane przez sieć, tak aby użytkownik o nim nie zapomniał. Jeśli
połączenie pozostanie zaparkowane zbyt długo, rozlegnie się alert dźwiękowy. Połączenie można wtedy
odebrać, odrzucić lub zignorować. Można również odebrać połączenie korzystając z innego telefonu.
Jeśli połączenie nie zostanie odebrane po upływie określonego czasu, trafi do poczty głosowej lub innego
miejsca docelowego zgodnie z ustawieniem wybranym przez administratora.

Zawieszanie połączeń za pomocą parkowania połączenia
Aktywne połączenie odebrane za pomocą własnego telefonu można zaparkować, a następnie odzyskać przy
użyciu innego telefonu należącego do systemu sterowania połączeniami.
Można również zaparkować połączenie na własnym telefonie. W takim przypadku może nie być słychać
nagrania.
Pod numerem parkowania połączeń można zaparkować tylko jedno połączenie.
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Połączenia
Przekierowywanie połączeń

Na samym początku
Połączenie musi być aktywne.

Procedura
Krok 1

Naciśnij przycisk Parkuj.
W telefonie zostanie odtworzone nagranie z prośbą o podanie numeru zaparkowanego połączenia.

Krok 2

(Opcjonalne) Jeśli masz parkowanie połączeń skonfigurowane w kluczowym module rozszerzeń, naciśnij
klawisz linii parkowania połączeń.

Krok 3

Wprowadź numer i naciśnij Krzyżyk (#).

Krok 4

(Opcjonalne) Przekaż numer zaparkowanego połączenia osobie mającej je odebrać.

Odzyskiwanie połączeń za pomocą parkowania połączenia
Użytkownik może odebrać zaparkowane połączenie za pomocą dowolnego telefonu należącego do jego
sieci.

Na samym początku
Potrzebny jest numer użyty do zaparkowania połączenia.

Procedura
Krok 1

Naciśnij przycisk Cofnij parkowanie.

Krok 2

(Opcjonalne) Jeśli masz parkowanie połączeń skonfigurowane w kluczowym module rozszerzeń, naciśnij
klawisz linii parkowania połączeń.

Krok 3

Wprowadź numer, pod którym jest zaparkowane połączenie, a następnie naciśnij krzyżyk (#).
Możesz też nacisnąć krzyżyk (#), aby odzyskać zaparkowane połączenie. Jeśli odzyskujesz połączenie
zaparkowane na własnym telefonie, wprowadzanie numeru może nie być konieczne.

Przekierowywanie połączeń
Połączenia można przekierowywać na inny numer z dowolnej linii dostępnej w telefonie. Przekierowywanie
połączeń zależy od linii telefonicznej. Jeśli połączenie trafi na linię, na której nie jest włączona funkcja
przekierowywania, połączenie będzie sygnalizowane dzwonkiem w zwykły sposób.
Połączenia można przekierowywać na dwa sposoby:
• Przekierowywanie wszystkich połączeń
• Przekierowywanie połączeń w szczególnych okolicznościach, np. gdy telefon jest zajęty lub nikt go
nie odbiera.
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Połączenia
Przekierowanie połączeń w określonych sytuacjach za pomocą narzędzia konfiguracji

Do sprawdzania, czy połączenia są przekierowywane, służy ikona PrzekWsz

na etykiecie linii.

Procedura
Krok 1

Naciśnij przycisk PrzekWsz dla dowolnej nieaktywnej linii, z której chcesz przekierowywać wszystkie
połączenia.

Krok 2

Wprowadź numer docelowego miejsca przekierowywania połączeń w taki sam sposób jak w przypadku
zwykłego wybierania numeru lub wybierz odpowiednią pozycję z listy ostatnich połączeń.

Krok 3

Naciśnij przycisk Połącz, aby przekazywać wszystkie połączenia na podany numer.

Tematy pokrewne
Strona narzędzia konfiguracji, na stronie 10
Przekazywanie połączeń w określonych sytuacjach
Włączanie funkcji przekazywania połączeń dla wszystkich linii

Przekierowanie połączeń w określonych sytuacjach za pomocą
narzędzia konfiguracji
Narzędzie konfiguracji umożliwia skonfigurowanie w telefonie przekazywania wszystkich połączeń w
określonych sytuacjach, na przykład gdy telefon jest zajęty.
Przekazywanie połączeń można skonfigurować również w preferencjach użytkownika. Aby uzyskać więcej
informacji, patrz Ustawienia, na stronie 57.

Procedura
Krok 1

Na stronie narzędzia konfiguracji wybierz kolejno opcje Logowanie użytkownika > Głos > Użytkownik.

Krok 2

W sekcji Przekierowanie połączeń w polu Ustawienia przekierowania połączeń wybierz opcję Tak i
wprowadź numer telefonu dla każdej usługi przekazywania połączeń, którą chcesz włączyć:
• Przek. wszystkich połączeń — przekazywanie wszystkich połączeń.
• Przek. zajętych poł. — przekazywanie połączeń tylko wtedy, gdy linia jest zajęta.
• Przek. nieodebr. poł. — przekierowania połączeń, gdy nie zostaną odebrane na linii.
• Przek. nieodebr. opóź. — czas opóźnienia odebrania.
Jeśli administrator wyłączy synchronizację kluczy funkcji w telefonie, możesz wprowadzić tutaj liczbę
sekund, po której połączenie ma zostać przekazane.
Jeśli administrator włączy synchronizację kluczy funkcji w telefonie, możesz wprowadzić tutaj liczbę
dzwonków, po której połączenie ma zostać przekazane.

Krok 3

Kliknij przycisk Prześlij wszystkie zmiany.
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Połączenia
Przekazywanie połączeń

Przekazywanie połączeń
Aktywne połączenie można przekazać innej osobie.

Przekazywanie połączeń z telefonu
W przypadku przekazywania połączenia można kontynuować rozmowę, dopóki nie zostanie ono odebrane
przez inną osobę. Umożliwia to użytkownikowi prywatne komunikowanie się z rozmówcą przed wycofaniem
się z połączenia. Jeśli użytkownik nie chce prowadzić rozmowy, może przekazać połączenie zanim ktoś je
odbierze.
Użytkownik może również przełączać się między oboma rozmówcami, aby skonsultować się z każdym z
nich z osobna przed usunięciem połączenia.

Procedura
Krok 1

W trakcie niewstrzymanego połączenia naciśnij przycisk Przekaż

Krok 2

Wprowadź numer telefonu innej osoby.

Krok 3

(Opcjonalne) Czekaj, aż będzie słychać sygnał dzwonienia lub aż druga osoba odbierze połączenie.

Krok 4

(Opcjonalne) Naciśnij przycisk Linia, aby wrócić do zawieszonego połączenia.

Krok 5

Naciśnij ponownie przycisk Przekaż.

.

Konsultacja przed przekazaniem połączenia
Przed przekazaniem połączenia można porozmawiać z osobą, do której ma ono zostać przekazane.

Na samym początku
Istnieje aktywne połączenie wymagające przekazania.

Procedura
Krok 1

Naciśnij przycisk Przekaż

Krok 2

Wprowadź numer telefonu osoby, której chcesz przekazać połączenie.

Krok 3

Gdy rozmówca odbierze, możecie rozmawiać.

Krok 4

(Opcjonalne) Naciśnij przycisk Linia, aby wrócić do zawieszonego połączenia.

Krok 5

(Opcjonalne) Naciśnij przycisk Linia, aby wrócić do przekazywania połączenia na docelowy numer telefonu.

Krok 6

Naciśnij przycisk Przekaż, aby przekazać połączenie.

.
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Połączenia konferencyjne i spotkania
W ramach pojedynczego połączenia można rozmawiać z wieloma osobami. Można zadzwonić do kolejnej
osoby i dodać ją do połączenia. Jeśli użytkownik ma do dyspozycji wiele linii telefonicznych, może zestawić
ze sobą dwa połączenia odbywające się na dwóch liniach. Konferencja kończy się, gdy wszyscy uczestnicy
odłożą słuchawki.

Dodawanie kolejnej osoby do połączenia
Procedura
Krok 1

Podczas aktywnego połączenia naciśnij przycisk Konferencja

Krok 2

Wprowadź numer telefonu osoby, którą chcesz dodać, i naciśnij przycisk Połącz.

Krok 3

Naciśnij przycisk Konferencja.
Rozpocznie się konferencja.

.

Konferencje za pomocą kodu z gwiazdką
Aby połączyć wiele aktywnych połączeń w konferencję i rozmawiać z wieloma osobami w ramach jednego
połączenia, naciśnij raz przycisk Konferencja.

Na samym początku
Administrator dodał na stronie WWW telefonu kod z gwiazdką do przycisku Konferencja

.

Procedura
Krok 1

Wybierz numer na linii i zaczekaj na odebranie połączenia.

Krok 2

Na tej samej linii wybierz inny numer i zaczekaj na odebranie. Możesz za pomocą tej samej linii zadzwonić
pod inne numery.

Krok 3

Naciśnij przycisk Konferencja
dokładnie raz.
Wszystkie numery zostaną dodane do połączenia konferencyjnego i będzie wyświetlany kod z gwiazdką
reprezentujący adres URL mostka konferencyjnego z jednym z aktywnych połączeń.
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Przywoływanie grupy telefonów (multiprzywoływanie)
Administrator może skonfigurować dołączenie telefonu do grupy przywoływania. Telefon należący do grupy
przywoływania może automatycznie odbierać przywołania z innych telefonów wieloplatformowych w systemie
telefonicznym. Do każdej grupy przywoływania jest przypisany unikalny numer. Skonfigurowane numery
grup przywoływania można uzyskać od administratora. Gdy telefon zostanie przywołany, rozlegną się trzy
krótkie sygnały. Z telefonu jest ustanawiane jednokierunkowe połączenie audio z telefonem przywołującym.
Użytkownik nie musi przyjąć przywołania.

Procedura
Wybierz numer grupy przywoływania.

Wiele linii
W przypadku współdzielenia numerów telefonu z innymi osobami można mieć uruchomionych w telefonie
wiele linii. W takiej sytuacji poszerza się paleta dostępnych funkcji obsługi połączeń.

Wyświetlanie wszystkich połączeń na linii głównej
Wyświetlana jest lista bieżących i nieodebranych połączeń na linii głównej.
Ta funkcja jest przydatna, jeśli użytkownik ma do dyspozycji wiele linii i chce na jednym ekranie zobaczyć
wszystkie swoje połączenia na wszystkich liniach. Można jednak nadal odfiltrować tylko połączenia na
określonej linii.
Za konfigurację tej funkcji odpowiada administrator.

Odbieranie najstarszych połączeń w pierwszej kolejności
Użytkownik może wybrać odbieranie w pierwszej kolejności najstarszego połączenia dostępnego na wszystkich
liniach telefonicznych, m.in. przywracanych połączeń zawieszonych i zaparkowanych, które znajdują się w
stanie powiadamiania. Połączenia przychodzące mają zawsze pierwszeństwo przed przywracanymi
połączeniami zawieszonymi i zaparkowanymi.
W przypadku korzystania z wielu linii wystarczy zwykle nacisnąć przycisk linii, na której znajduje się
połączenie przychodzące, jakie chce się odebrać. Jeśli użytkownik chce odebrać najstarsze połączenie
niezależnie od tego, na jakiej występuje linii, powinien nacisnąć przycisk Odbierz.

Wyświetlanie wszystkich połączeń w telefonie
Użytkownik może wyświetlać listę wszystkich aktywnych połączeń — ze wszystkich swoich linii
telefonicznych — posortowaną w kolejności chronologicznej od najstarszych do najnowszych.
Lista wszystkich połączeń jest użyteczna, jeśli użytkownik ma do dyspozycji wiele linii lub współdzieli linie
z innymi osobami. Na liście są wyświetlane wszystkie połączenia.
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Linie współużytkowane
Ten sam numer telefonu można współdzielić z innymi pracownikami. Na przykład osoba na stanowisku
asystenta administracyjnego może być odpowiedzialna za monitorowanie połączeń pracownika, któremu
pomaga.
W przypadku współdzielenia numeru telefonu można z niego korzystać jak z każdej innej linii, ale trzeba
pamiętać o kilku specjalnych właściwościach linii wspólnych:
• Wspólny numer telefonu pojawia się na wszystkich współdzielących go telefonach.
• Jeśli jedna z osób korzystających z tego numeru odbiera połączenie, przyciski linii wspólnej i sesji na
pozostałych współdzielących go telefonach świecą się na czerwono.
• Jeśli użytkownik zawiesi dane połączenie, przycisk linii będzie świecić na czerwono, a przycisk sesji
— migać na czerwono. U jego współpracowników przycisk linii będzie także świecić na czerwono, a
przycisk sesji — migać na czerwono.

Włączanie się do połączenia na linii wspólnej
Dwaj użytkownicy mogą razem odebrać połączenie przychodzące na linii wspólnej. Administrator musi
włączyć tę funkcję w telefonie.
Jeśli użytkownik, z którym współdzielisz linię, ma włączoną opcję prywatności, nie możesz zobaczyć jego
ustawień linii ani dodać siebie do jego połączenia.

Procedura
Krok 1

Naciśnij przycisk odpowiadający linii wspólnej.

Krok 2

Naciśnij przycisk Wtrąć lub Ciche ingerowanie.
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Kontakty
• Firmowa książka telefoniczna, strona 41
• Katalog osobistej książki adresowej, strona 46

Firmowa książka telefoniczna
Użytkownik może wyszukiwać numery swoich współpracowników we własnym telefonie, co ułatwia mu
nawiązywanie z nimi połączeń. Książkę telefoniczną tworzy i aktualizuje administrator.
Telefon obsługuje trzy typy firmowych książek telefonicznych — Lightweight Directory Access Protocol
(LDAP), Broadsoft i Cisco XML.

Nawiązywanie połączeń z kontaktami z firmowej książki adresowej
Procedura
Krok 1

Naciśnij przycisk Kontakty

.

Krok 2

Naciśnij przycisk Kontakty

.

Krok 3

Wybierz opcję Firmowa książka adresowa.
Wybierz kryteria wyszukiwania.

Krok 4
Krok 5
Krok 6

Wprowadź kryteria wyszukiwania i naciśnij przycisk Wyślij.
Wybierz kontakt i naciśnij przycisk Połącz.

Katalog Broadsoft
W katalogu Broadsoft można wyszukiwać i wyświetlać kontakty osobiste, grupowe i firmowe, co ułatwia
nawiązywanie połączeń z tymi kontaktami. Za konfigurację katalogu Broadsoft w telefonie odpowiada
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administrator. W tej funkcji aplikacji jest wykorzystywany interfejs Extended Services Interface (XSI) firmy
BroadSoft.

Wyszukiwanie kontaktów w katalogu Broadsoft (wyszukiwanie proste)
Na samym początku
• Za włączenie katalogu Broadsoft w telefonie odpowiada administrator.
• Użytkownik lub administrator konfiguruje typ grupy użytkowników katalogu Broadsoft jako
Przedsiębiorstwo, Grupa lub Osobiste.

Procedura
Krok 1

Naciśnij przycisk Kontakty

Krok 2

Wybierz opcję Katalog Broadsoft.
Wyświetlaną nazwą może być nazwa skonfigurowana dla katalogu Broadsoft użytkownika.

Krok 3

Wybierz opcję Wyszukiwanie proste.

Krok 4

Wprowadź kryteria wyszukiwania i naciśnij przycisk Wyślij.

.

Wyszukiwanie kontaktów w książce telefonicznej BroadSoft (wyszukiwanie zaawansowane)
Na samym początku
Skonfiguruj typ grupy użytkowników katalogu Broadsoft jako Przedsiębiorstwo lub Grupa.

Procedura
Krok 1

Naciśnij przycisk Kontakty

Krok 2

Wybierz opcję Katalog BroadSoft.

Krok 3
Krok 4

Wybierz opcję Wyszukiwanie zaawansowane.
Wybierz kryteria wyszukiwania.
Kontakty w książce telefonicznej BroadSoft można wyszukiwać według nazwiska, imienia, identyfikatora
użytkownika, numeru, numeru wewnętrznego, działu i adresu e-mail.

Krok 5

Wprowadź kryteria wyszukiwania i naciśnij przycisk Wyślij.

.
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Edytowanie typu kontaktu w katalogu Broadsoft
Procedura
Krok 1

Naciśnij przycisk Kontakty

Krok 2

Wybierz opcję Książka telefoniczna BroadSoft.

Krok 3

Naciśnij przycisk Opcje.

Krok 4
Krok 5

Wybierz opcję Edytuj ustawienia.
Wybierz pole Typ.
Jako typ kontaktu katalogu Broadsoft można wybrać opcję Przedsiębiorstwo, Grupa lub Osobiste.

Krok 6

Naciśnij przycisk Zapisz, aby zastosować zmianę.

.

Edytowanie nazwy książki telefonicznej BroadSoft
Procedura
Krok 1

Naciśnij przycisk Kontakty

Krok 2

Wybierz opcję Książka telefoniczna BroadSoft.

Krok 3

Naciśnij przycisk Opcje.

Krok 4

Wybierz opcję Edytuj ustawienia.

Krok 5

Zmień tekst w polu Nazwa książki telefonicznej.

Krok 6

Naciśnij przycisk Zapisz, aby zastosować zmianę.

.
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Edytowanie nazwy serwera w katalogu Broadsoft
Procedura
Krok 1

Naciśnij przycisk Kontakty

Krok 2

Wybierz opcję Książka telefoniczna BroadSoft.

Krok 3

Naciśnij przycisk Opcje.

Krok 4

Wybierz opcję Edytuj ustawienia.

Krok 5

Wybierz opcję Serwer hosta.

Krok 6

Naciśnij przycisk Edycja i zmodyfikuj wpis dotyczący serwera.

Krok 7

Zmień tekst w polu Serwer hosta.

Krok 8

Naciśnij przycisk Zapisz, aby zastosować zmianę.

.

Edytowanie identyfikatora użytkownika katalogu Broadsoft
Procedura
Krok 1

Naciśnij przycisk Kontakty

Krok 2

Wybierz opcję Książka telefoniczna BroadSoft.

Krok 3

Naciśnij przycisk Opcje.

Krok 4

Wybierz opcję Edytuj ustawienia.

Krok 5

Wybierz opcję ID użytkownika.

Krok 6

Naciśnij przycisk Edycja i zmodyfikuj identyfikator użytkownika katalogu Broadsoft.

Krok 7

Naciśnij przycisk Zastosuj, aby zapisać zmianę.

Krok 8

Zmień tekst w polu ID użytkownika.

Krok 9

Naciśnij przycisk Zapisz, aby zastosować zmianę.

.
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Edytowanie hasła katalogu Broadsoft
Procedura
Krok 1

Naciśnij przycisk Kontakty

Krok 2

Wybierz opcję Książka telefoniczna BroadSoft.

Krok 3

Naciśnij przycisk Opcje.

Krok 4

Wybierz opcję Edytuj ustawienia.

Krok 5

Wybierz opcję Hasło.

Krok 6

Naciśnij przycisk Edycja i zmodyfikuj wpis.

Krok 7

Naciśnij przycisk Zastosuj, aby zapisać zmianę.

Krok 8

Zmień tekst w polu Hasło.

Krok 9

Naciśnij przycisk Zapisz, aby zastosować zmianę.

.

Katalog LDAP
Telefon IP Cisco obsługuje katalogi Lightweight Directory Access Protocol (LDAP) v3. W katalogu LDAP
można wyszukiwać kontakty na podstawie nazwiska, numeru telefonu lub obydwu tych parametrów. Telefon
obsługuje katalogi oparte na usłudze LDAP, takie jak Microsoft Active Directory 2003 oraz katalogi w
standardzie OpenLDAP.

Wyszukiwanie kontaktów w katalogu LDAP
Procedura
Krok 1

Naciśnij przycisk Kontakty

Krok 2

Wybierz opcję Katalog LDAP.

Krok 3

Wprowadź kryteria wyszukiwania.
Kontakty można wyszukiwać według imienia i nazwiska.

Krok 4

Naciśnij przycisk Wyślij.

.
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Katalog osobistej książki adresowej
Dodawanie nowego kontaktu do osobistej książki adresowej
Procedura
Krok 1

Naciśnij przycisk Kontakty

Krok 2

Wybierz opcję Osobista książka adresowa.

Krok 3

Naciśnij przycisk Dodaj lub przycisk Wybierz.

Krok 4

Wprowadź nazwę i co najmniej jeden numer telefonu.

Krok 5

Wybierz własny sygnał dzwonka dla tego kontaktu.

Krok 6

Aby dodać wpis do osobistej książki telefonicznej, naciśnij przycisk Zapisz.

.

Dodawanie nowego kontaktu do osobistej książki adresowej za pomocą
narzędzia konfiguracji
Procedura
Krok 1
Krok 2
Krok 3
Krok 4

Na stronie narzędzia konfiguracji wybierz kolejno opcje Logowanie użytkownika > Osobista książka
adresowa.
Kliknij przycisk Dodaj do osobistej książki telefonicznej.
Wpisz nazwisko, numer do pracy, numer telefonu komórkowego i numer domowy.
Kliknij przycisk Prześlij wszystkie zmiany.

Wyszukiwanie kontaktów w osobistej książce adresowej
Procedura
Krok 1

Naciśnij przycisk Kontakty

Krok 2

Wybierz opcję Osobista książka adresowa.
Wybierz kolejno opcje Opcja > Wyszukaj.

Krok 3
Krok 4

.

Wprowadź adres, który chcesz wyszukać, i naciśnij przycisk Wyślij.
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Wyszukiwać można tylko według imienia i nazwiska (wielkość liter nie ma znaczenia). Nie można wyszukiwać
według numeru.

Łączenie z kontaktem w osobistej książce adresowej
Procedura
Krok 1

Naciśnij przycisk Kontakty

Krok 2

Wybierz opcję Osobista książka adresowa i wyszukaj odpowiedni wpis.

Krok 3

Wybierz w osobistej książce adresowej wpis zawierający numer, pod który chcesz zadzwonić.

Krok 4

Naciśnij przycisk Połącz.

.

Edytowanie kontaktów w osobistej książce adresowej
Procedura
Krok 1

Naciśnij przycisk Kontakty

Krok 2

Wybierz opcję Osobista książka adresowa i wyszukaj odpowiedni wpis.

Krok 3

Wybierz wpis, który chcesz zmienić.

Krok 4

Naciśnij przycisk Edycja.

Krok 5

Zmień treść wpisu.

Krok 6

Aby zmienić numer telefonu, naciśnij przycisk Zapisz.

.

Usuwanie kontaktów z osobistej książki adresowej
Procedura
Krok 1

Naciśnij przycisk Kontakty

Krok 2

Wybierz opcję Osobista książka adresowa.

Krok 3

Wybierz opcję Wyszukaj pozycję adresu.

Krok 4

Wybierz pozycję adresu i wybierz kolejno opcje Opcje > Usuń, aby usunąć pozycję.

.
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Ostatnie połączenia
• Lista ostatnich połączeń, strona 49
• Wyświetlanie ostatnich połączeń, strona 49
• Oddzwanianie na ostatnie połączenia, strona 50
• Czyszczenie listy ostatnich połączeń, strona 51
• Tworzenie kontaktu na podstawie rekordu z listy Ostatnie, strona 52
• Usuwanie rekordów połączeń, strona 52
• Usuwanie wszystkich rekordów połączeń, strona 52

Lista ostatnich połączeń
Na liście Ostatnie można zobaczyć 180 ostatnich pojedynczych połączeń i grup połączeń.
Na liście Ostatnie można zobaczyć 150 ostatnich pojedynczych połączeń i grup połączeń.
Gdy lista Ostatnie osiągnie maksymalną wielkość, dodanie nowej pozycji spowoduje usunięcie najstarszej.

Wyświetlanie ostatnich połączeń
Sprawdź, kto ostatnio dzwonił.
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Oddzwanianie na ostatnie połączenia

Uwaga

Informacje o nieodebranych połączeniach są podawane dla poszczególnych linii. Na ekranie telefonu
można zobaczyć liczbę nieodebranych połączeń na poszczególnych liniach. Maksymalna wyświetlana
liczba nieodebranych połączeń to 99. Po wyświetleniu listy Wszystkie połączenia lub Połączenia
nieodebrane informacja o nieodebranych połączeniach przestanie być wyświetlana.
Czasem rzeczywista liczba nieodebranych połączeń może być inna niż wyświetlana liczba. Jest tak,
ponieważ lista Ostatnie może zawierać maksymalnie 180 połączeń. Są to łącznie połączenia wychodzące,
nieodebrane i przychodzące. Ponadto do wyświetlanej liczby nieodebranych połączeń mogą zostać
dodane starsze nieodebrane połączenia. Nie będzie ich na liście Ostatnie, ponieważ zostały usunięte po
dodaniu do niej nowych.

Procedura
Krok 1

Wybierz linię, której historię chcesz wyświetlić.

Krok 2

Naciśnij przycisk Aplikacje

Krok 3

Wybierz opcję Ostatnie.

Krok 4

Możesz wyświetlić wszystkie ostatnie połączenia lub określony rodzaj ostatnich połączeń.

.

• Wszystkie
• Nieodebrane połączenia
• Odebrane połączenia
• Nawiązane połączenia
Krok 5

Naciśnij przycisk Wybierz.

Krok 6

Jeśli masz więcej niż jedną linię, wybierz tę, którą chcesz wyświetlić.

Oddzwanianie na ostatnie połączenia
Można łatwo nawiązać połączenie z osobą, która ostatnio dzwoniła.
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Ostatnie połączenia
Czyszczenie listy ostatnich połączeń

Procedura
Krok 1

Naciśnij przycisk Aplikacje

Krok 2

Wybierz opcję Ostatnie.

Krok 3

(Opcjonalne) Wybierz wymaganą linię.

Krok 4

Wybierz numer, z którym chcesz się połączyć.

Krok 5

(Opcjonalne) Naciśnij przycisk Edycja, aby edytować numer.

Krok 6

(Opcjonalne) Naciśnij przycisk Edytuj numer, aby edytować rekord połączenia.

Krok 7

Naciśnij przycisk Połącz.

.

Czyszczenie listy ostatnich połączeń
Listę Ostatnie można wyczyścić.
Listę Ostatnie można wyczyścić. Zostanie wyczyszczona tylko lista dotycząca wybranej linii.

Procedura
Krok 1

Wybierz linię.

Krok 2

Naciśnij przycisk Aplikacje

Krok 3

Wybierz opcję Ostatnie.

Krok 4

(Opcjonalne) Wybierz wymaganą linię.

Krok 5

Możesz wyświetlić wszystkie ostatnie połączenia lub określony rodzaj ostatnich połączeń.

.

• Dla wszystkich połączeń
• Połączenia nieodebrane
• Połączenia odebrane
• Połączenia wybierane
Krok 6

Naciśnij przycisk Wybierz.

Krok 7

Naciśnij opcję Usuń listę.

Krok 8

Naciśnij przycisk Usuń.
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Ostatnie połączenia
Tworzenie kontaktu na podstawie rekordu z listy Ostatnie

Tworzenie kontaktu na podstawie rekordu z listy Ostatnie
Procedura
Krok 1

Wyświetl rekord z listy Ostatnie.

Krok 2

Naciśnij przycisk Opcje.

Krok 3

Naciśnij przycisk Dodaj do książki adresowej.

Usuwanie rekordów połączeń
Listę Ostatnie można edytować, usuwając pojedyncze połączenia z historii.

Procedura
Krok 1

Naciśnij przycisk Aplikacje

Krok 2

Wybierz opcję Ostatnie.

Krok 3

(Opcjonalne) Wybierz wymaganą linię.

Krok 4

Możesz wyświetlić wszystkie ostatnie połączenia lub określony rodzaj ostatnich połączeń.

.

• Dla wszystkich połączeń
• Połączenia nieodebrane
• Połączenia odebrane
• Połączenia wybierane
Krok 5

Naciśnij przycisk Wybierz.

Krok 6

Zaznacz jeden rekord połączenia lub jedną grupę połączeń do usunięcia.

Krok 7

Naciśnij przycisk Usuń pozycję.

Krok 8

Aby potwierdzić, naciśnij ponownie przycisk Usuń.

Krok 9

Naciśnij przycisk Wstecz.

Usuwanie wszystkich rekordów połączeń
W telefonie można usunąć wszystkie rekordy historii połączeń.
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Ostatnie połączenia
Usuwanie wszystkich rekordów połączeń

Procedura
Krok 1

Naciśnij przycisk Aplikacje

Krok 2

Wybierz opcję Ostatnie.

Krok 3

Naciśnij opcję Ostatnie.
Wybierz kolejno opcje Opcje > Usuń wszystko.

Krok 4
Krok 5

.

Aby potwierdzić, naciśnij ponownie przycisk Usuń.
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Ostatnie połączenia
Usuwanie wszystkich rekordów połączeń
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ROZDZIAŁ

5

Poczta głosowa
• Konto poczty głosowej, strona 55
• Sprawdzanie, czy są nowe wiadomości głosowe, strona 56
• Dostęp do poczty głosowej, strona 56
• Dostęp do dźwiękowej poczty głosowej, strona 56

Konto poczty głosowej
Użytkownik ma dostęp do wiadomości głosowych bezpośrednio za pomocą telefonu. Najpierw administrator
musi utworzyć dla użytkownika konto poczty głosowej. Może też skonfigurować w jego telefonie dostęp do
systemu poczty głosowej.
Przycisk Wiadomości w telefonie umożliwia szybkie połączenie z systemem poczty głosowej.
Gdy użytkownik nie znajduje się przy swoim biurku, może zadzwonić do systemu poczty głosowej i sprawdzić
wiadomości. Numer telefonu systemu poczty głosowej można uzyskać od administratora.

Konfigurowanie poczty głosowej w telefonie
Jeśli administrator nie skonfigurował numeru poczty głosowej w telefonie, możesz zrobić to samodzielnie.

Procedura
Krok 1
Krok 2
Krok 3
Krok 4

Naciśnij przycisk Aplikacje
.
Wybierz kolejno opcje Preferencje użytkownika > Preferencje połączeń.
W polu Poczta głosowa wprowadź numer telefonu poczty głosowej.
Naciśnij przycisk Ustaw.
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Poczta głosowa
Sprawdzanie, czy są nowe wiadomości głosowe

Sprawdzanie, czy są nowe wiadomości głosowe
Pojawienie się nowych wiadomości poczty głosowej jest sygnalizowane w następujący sposób:
• Świecący pasek na słuchawce świeci się na czerwono.
• Na ekranie wyświetlana jest liczba nieodebranych połączeń i otrzymanych wiadomości poczty głosowej.
Jeśli jest ponad 99 nowych wiadomości, dodatkowo zostanie wyświetlony znak plus (+).
• Wykrzyknik (!) informuje o pilnych wiadomościach poczty głosowej.
Podczas korzystania z linii telefonicznej w słuchawce, zestawie nagłownym lub telefonie głośnomówiącym
może być również słyszany przerywany sygnał. Charakter tego tonu zależy od linii. Jest słyszalny tylko w
przypadku używania linii z wiadomościami głosowymi.
Tematy pokrewne
Strona narzędzia konfiguracji, na stronie 10

Dostęp do poczty głosowej
Procedura
Krok 1

Naciśnij przycisk Wiadomości

Krok 2

Postępuj zgodnie z poleceniami głosowymi.

.

Dostęp do dźwiękowej poczty głosowej
Zależnie od sposobu, w jaki administrator skonfigurował telefon, pocztę głosową można odbierać bez
wyświetlania listy wiadomości. Opcja ta jest przydatna, jeśli użytkownik woli listę wiadomości poczty
głosowej, ale czasami uzyskuje dostęp do wiadomości bez sygnalizacji wizualnej.

Procedura
Krok 1

Naciśnij na ekranie przycisk programowy Audio.

Krok 2

Po wyświetleniu monitu wprowadź swoje poświadczenia poczty głosowej.
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ROZDZIAŁ
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Ustawienia
• Zmienianie sygnału dzwonka, strona 58
• Przypisywanie dzwonka do numeru wewnętrznego za pomocą narzędzia konfiguracji, strona 58
• Przekazywanie połączeń w określonych sytuacjach za pomocą telefonu, strona 58
• Włączanie funkcji Nie przeszkadzać dla określonej linii, strona 59
• Włączanie funkcji „Nie przeszkadzać” na wszystkich liniach za pomocą narzędzia konfiguracji, strona
60
• Blokowanie połączeń anonimowych, strona 60
• Blokowanie wyświetlania identyfikatora rozmówcy, strona 60
• Zabezpieczanie połączeń, strona 61
• Konfigurowanie automatycznego odbierania Pagera, strona 61
• Konfigurowanie poczty głosowej, strona 61
• Zmiana trybu wyświetlania, strona 62
• Zmienianie formatu godziny, strona 62
• Zmienianie formatu daty, strona 62
• Zmiana wygaszacza ekranu, strona 63
• Konfigurowanie wygaszacza ekranu na stronie WWW telefonu, strona 63
• Dodawanie logo jako tła ekranu telefonu, strona 64
• Regulacja podświetlenia ekranu telefonu , strona 65
• Ustawianie czasu podświetlenia za pomocą narzędzia konfiguracji, strona 65
• Zmiana trybu wyświetlania, strona 66
• Ponowne uruchamianie telefonu, strona 66
• Ustaw język, strona 67
• Ustawianie hasła, strona 67
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Ustawienia
Zmienianie sygnału dzwonka

Zmienianie sygnału dzwonka
Procedura
Krok 1
Krok 2

Naciśnij przycisk Aplikacje
.
Wybierz kolejno opcje Preferencje użytkownika > Preferencje dźwięku > Wew. (n) – dzwonek, gdzie n
oznacza numer wewnętrzny.

Krok 3

Przewiń listę dzwonków i naciśnij przycisk Odtwórz, aby usłyszeć dzwonek.

Krok 4

Naciśnij klawisz programowy Wybierz, a następnie klawisz programowy Ustaw, aby zapisać wybór.

Krok 5

Naciśnij przycisk Wstecz, aby wyjść.

Przypisywanie dzwonka do numeru wewnętrznego za pomocą
narzędzia konfiguracji
Procedura
Krok 1

Na stronie narzędzia konfiguracji wybierz Logowanie użytkownika > Głos > Wewn (n), gdzie (n) to numer
wewnętrzny.

Krok 2

W sekcji Ustawienia funkcji połączeń telefonicznych z listy Dzwonek (n) wybierz jedną z tych opcji:
• Brak dzwonka
• Od 1 do 9 — wybierz jeden z dostępnych sygnałów dzwonienia.

Krok 3

Kliknij przycisk Prześlij wszystkie zmiany.

Przekazywanie połączeń w określonych sytuacjach za pomocą
telefonu
W telefonie można skonfigurować przekazywanie połączeń w określonych sytuacjach, na przykład gdy
telefon jest zajęty.

Na samym początku
Aby można było przekazywać połączenia w określonych sytuacjach, w telefonie musi być włączone
przekazywanie połączeń.
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Ustawienia
Włączanie funkcji Nie przeszkadzać dla określonej linii

Procedura
Krok 1
Krok 2
Krok 3
Krok 4

Naciśnij przycisk Aplikacje
.
Wybierz kolejno opcje Preferencje użytkownika > Preferencje połączeń.
Wybierz opcję Wł., aby włączyć przekazywanie połączeń.
Wprowadź numer telefonu dla każdej usługi przekazywania połączeń, którą chcesz włączyć:
• Nr. przek. wszystkich: Przekazywanie wszystkich połączeń przychodzących na docelowy numer
telefonu.
• Nr. przek. gdy zajęte: Przekazywanie wszystkich połączeń przychodzących na docelowy numer
telefonu, gdy linia główna jest zajęta.
• Nr. przek. gdy nie odb.: Przekazywanie połączeń przychodzących, gdy nie zostały odebrane.
• Opóź. gdy nie odb.: Czas oczekiwania na odebranie.
Jeśli administrator wyłączy synchronizację kluczy funkcji w telefonie, możesz wprowadzić tutaj liczbę
sekund, po której połączenie ma zostać przekazane.
Jeśli administrator włączy synchronizację kluczy funkcji w telefonie, możesz wprowadzić tutaj liczbę
dzwonków, po której połączenie ma zostać przekazane.

Krok 5

Naciśnij przycisk Ustaw.

Włączanie funkcji Nie przeszkadzać dla określonej linii
Po włączeniu funkcji Nie przeszkadzać telefon zostaje wyciszony, a wszystkie powiadomienia o połączeniach
przychodzących są ignorowane, aby nie rozpraszać użytkownika. Można ignorować wszystkie powiadomienia
o połączeniach przychodzących lub tylko o połączeniach od konkretnej osoby.

Procedura
Krok 1
Krok 2
Krok 3
Krok 4

Naciśnij przycisk Aplikacje
.
Wybierz kolejno opcje Preferencje użytkownika > Preferencje połączeń > Nie przeszkadzać.
Wybierz linię z listy.
Naciśnij przycisk Wł., aby włączyć funkcję Nie przeszkadzać, lub przycisk Wył., aby wyłączyć tę funkcję.

Tematy pokrewne
Włączanie funkcji Nie przeszkadzać, na stronie 30
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Ustawienia
Włączanie funkcji „Nie przeszkadzać” na wszystkich liniach za pomocą narzędzia konfiguracji

Włączanie funkcji „Nie przeszkadzać” na wszystkich liniach
za pomocą narzędzia konfiguracji
Procedura
Krok 1

Na stronie narzędzia konfiguracji wybierz kolejno opcje Logowanie użytkownika > Głos > Użytkownik.

Krok 2

W sekcji Usługi pomocnicze ustaw pole Ustawienia Nie przeszkadzać na wartość Tak.
Funkcję Nie przeszkadzać można włączyć na wszystkich liniach, jeśli administrator nie włączył synchronizacji
kluczy funkcji.

Krok 3

Kliknij przycisk Prześlij wszystkie zmiany.

Blokowanie połączeń anonimowych
Można blokować połączenia przychodzące bez informacji o rozmówcy.

Procedura
Krok 1
Krok 2
Krok 3
Krok 4

Naciśnij przycisk Aplikacje
.
Wybierz kolejno opcje Preferencje użytkownika > Preferencje połączeń > Blokuj połączenia anonimowe.
Naciśnij przycisk Wł., aby blokować połączenia bez informacji o rozmówcy, lub przycisk Wył., aby zezwalać
na takie połączenia.
Naciśnij przycisk Ustaw, aby zapisać ustawienie.

Blokowanie wyświetlania identyfikatora rozmówcy
Użytkownik może ukryć nazwisko i numer rozmówcy.

Procedura
Krok 1
Krok 2
Krok 3
Krok 4

Naciśnij przycisk Aplikacje
.
Wybierz kolejno opcje Preferencje użytkownika > Preferencje połączeń > Blokuj identyfikator rozmówcy.
Naciśnij przycisk Wł., aby zablokować wyświetlanie identyfikatora rozmówcy, lub przycisk Wył., aby
zezwolić na wyświetlanie identyfikatora rozmówcy.
Naciśnij przycisk Ustaw, aby zastosować zmiany.
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Ustawienia
Zabezpieczanie połączeń

Zabezpieczanie połączeń
Nawiązywane połączenia można szyfrować, aby uniemożliwić ich podsłuchiwanie. Funkcję zabezpieczania
połączeń można skonfigurować dla wszystkich połączeń wychodzących lub dla określonego połączenia.

Procedura
Krok 1
Krok 2
Krok 3
Krok 4

Naciśnij przycisk Aplikacje
.
Wybierz kolejno opcje Preferencje użytkownika > Preferencje połączeń > Połączenie bezpieczne.
Naciśnij przycisk Wł., aby włączyć funkcję zabezpieczania połączeń, lub przycisk Wył., aby wyłączyć
funkcję zabezpieczania połączeń.
Aby zapisać zmiany i powrócić do ekranu Preferencje połączeń, naciśnij przycisk

.

Konfigurowanie automatycznego odbierania Pagera
Procedura
Krok 1
Krok 2
Krok 3
Krok 4

Naciśnij przycisk Aplikacje
.
Wybierz kolejno opcje Preferencje użytkownika > Preferencje połączeń > Auto. odbieranie Pagera.
Naciśnij przycisk Wł., aby włączyć automatyczne odbieranie Pagera, lub przycisk Wył., aby wyłączyć tę
funkcję.
Naciśnij przycisk Ustaw, aby zapisać zmiany.

Konfigurowanie poczty głosowej
Procedura
Krok 1
Krok 2
Krok 3

Naciśnij przycisk Aplikacje
.
Wybierz kolejno opcje Preferencje użytkownika > Preferencje połączeń > Poczta głosowa.
Wprowadź numer telefonu, aby sprawdzić pocztę głosową.
Jeśli naciśniesz przycisk Wiadomości
, zostanie nawiązane połączenie z numerem poczty głosowej i
wyświetli się lista wiadomości głosowych.
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Ustawienia
Zmiana trybu wyświetlania

Krok 4

Naciśnij przycisk Ustaw, aby potwierdzić przypisany numer.

Zmiana trybu wyświetlania
Ta funkcja jest obsługiwana w telefonach Cisco IP Phone 7821, 7841 i 7861.

Procedura
Krok 1
Krok 2

Naciśnij przycisk Aplikacje
.
Wybierz kolejno opcje Preferencje użytkownika > Preferencje konsoli asystenta > Tryb wyświetlania.
Dostępne są następujące opcje:
• Nazwa
• Wew.
• Both

Krok 3

Wybierz tryb wyświetlania i naciśnij przycisk Ustaw.

Zmienianie formatu godziny
Można zmienić bieżący format godziny wyświetlanej na ekranie telefonu.

Procedura
Krok 1
Krok 2

Krok 3
Krok 4

Naciśnij przycisk Aplikacje
.
Wybierz kolejno opcje Administrowanie urządzeniem > Data/czas > Format godziny.
Aby ustawić czas letni, wybierz kolejno opcje Administrowanie urządzeniem > Data/czas > Czas letni.
Naciśnij opcję Wł., by włączyć czas letni, lub Opcję Wył., aby go wyłączyć.
(Opcjonalne) Wybierz kolejno opcje Administrowanie urządzeniem > Data/czas > Strefa czasowa.
Wybierz format godziny i naciśnij przycisk Ustaw, aby zastosować zmianę.

Zmienianie formatu daty
Można zmienić format daty wyświetlanej na ekranie telefonu.
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Ustawienia
Zmiana wygaszacza ekranu

Procedura
Krok 1
Krok 2
Krok 3

Naciśnij przycisk Aplikacje
.
Wybierz kolejno opcje Administrowanie urządzeniem > Data/czas > Format daty.
Wybierz format daty i naciśnij przycisk Ustaw, aby zastosować zmianę.

Zmiana wygaszacza ekranu
W telefonie można włączyć wygaszacz ekranu, wybrać jego wygląd i ustawić czas nieaktywności telefonu,
po którym wygaszacz będzie włączany.

Procedura
Krok 1
Krok 2
Krok 3
Krok 4

Naciśnij przycisk Aplikacje
.
Wybierz kolejno opcje Preferencje użytkownika > Preferencje ekranu > Wygaszacz ekranu.
Naciśnij przycisk Wł., aby włączyć wygaszacz ekranu, lub przycisk Wył., aby wyłączyć wygaszacz ekranu.
Wybierz opcję Ustawienia wygaszacza ekranu, aby wybrać ustawienia:
• Typ wygaszacza ekranu: Wybierz jedną z następujących opcji:
• Zegar: okrągły zegar z tapetą w tle.
• Pobierz obraz: wyświetlanie obrazka pobranego ze strony WWW telefonu.
• Logo: wyświetlanie logo jako wygaszacza ekranu. Obrazek należy dodać w polu „Adres URL
logo” na stronie WWW telefonu.
• Zablokuj: wyświetlanie ikony kłódki na ekranie telefonu.
• Czas uruchamiania: Wprowadź tu czas (w sekundach), przez który telefon musi być bezczynny, aby
wygaszacz ekranu został włączony.
• Interwał odświeżania: Wprowadź czas (w sekundach), po upłynięciu którego wygaszacz ekranu będzie
odświeżany (na przykład gdy wybrano rotację obrazów).

Krok 5

Naciśnij przycisk Ustaw.

Konfigurowanie wygaszacza ekranu na stronie WWW telefonu
Można skonfigurować wygaszacz ekranu dla telefonu. Wygaszacz będzie włączany po upływie określonego
czasu bezczynności telefonu.
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Ustawienia
Dodawanie logo jako tła ekranu telefonu

Naciśnięcie dowolnego przycisku powoduje powrót telefonu do normalnego trybu. Jeśli ustawiono hasło
użytkownika, wyjście z trybu wygaszacza ekranu wymaga jego wpisania.

Procedura
Krok 1

Na stronie narzędzia konfiguracji wybierz kolejno opcje Logowanie użytkownika > Głos > Użytkownik.

Krok 2

W sekcji Ekran skonfiguruj pola w sposób opisany w poniższej tabeli.

Krok 3

Parametr

Opis

Włącz wygaszacz
ekranu

Wybierz opcję Tak, aby włączyć wygaszacz ekranu w telefonie. Wygaszacz będzie
włączany po upływie określonego czasu bezczynności telefonu.
Ustawienia domyślne: Nie

Typ wygaszacza
ekranu

Typy wygaszacza ekranu. Opcje do wyboru:
• Zegar: cyfrowy zegar na pustym tle.
• Pobierz obraz: wyświetlanie obrazka pobranego ze strony WWW telefonu.
• Logo: Wyświetla logo na ekranie telefonu. Dodaj obraz logo w polu Adres
URL logo.
• Zablokuj: włącza blokowanie wygaszacza ekranu.

Czas oczek.
wygaszacza ekranu

Czas bezczynności, po którym zostanie włączony wygaszacz ekranu.
Wprowadź czas bezczynności w sekundach, po upływie którego zostanie uruchomiony
wygaszacz ekranu.
Ustawienia domyślne: 300

Adres URL obrazu
do pobr.

Adres URL wskazujący plik (.png), który ma być wyświetlany jako tło na ekranie
telefonu.
Jeśli zostanie wprowadzony nieprawidłowy adres URL, obraz tła w telefonie nie
zmieni się i będzie wyświetlana dotychczasowa pobrana tapeta. Jeśli wcześniej nie
została pobrana żadna tapeta, będzie wyświetlany szary ekran.

Adres URL logo

Krok 4

Wprowadź adres URL lub ścieżkę do miejsca, w którym jest zapisany plik graficzny
logo. Jeśli jako typ wygaszacza ekranu zostanie wybrane logo, ten obraz będzie
wyświetlany jako wygaszacz ekranu telefonu.

Kliknij przycisk Prześlij wszystkie zmiany.

Dodawanie logo jako tła ekranu telefonu
Ikonę logo można dodać jako tło ekranu telefonu na stronie WWW telefonu.
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Regulacja podświetlenia ekranu telefonu

Procedura
Krok 1
Krok 2
Krok 3

Na stronie WWW telefonu wybierz kolejno opcje Logowanie użytkownika > Głos > Użytkownik.
W sekcji Ekran wybierz opcję Logo w polu Tło ekranu telefonu, a w polu Adres URL logo wprowadź
adres URL lub ścieżkę pliku zawierającego logo.
Kliknij przycisk Prześlij wszystkie zmiany.
Gdy logo zostało dodane jako tło telefonu, po wybraniu opcji Domyślne z listy Tło ekranu telefonu i zapisaniu
zmian logo zniknie z ekranu telefonu.

Regulacja podświetlenia ekranu telefonu
Podświetlenie można regulować, aby ułatwić sobie czytanie informacji na wyświetlaczu telefonu.
Podświetlenie nie jest obsługiwane w telefonie Cisco IP Phone 7811.

Procedura
Krok 1
Krok 2
Krok 3

Naciśnij przycisk Aplikacje
.
Wybierz kolejno opcje Preferencje użytkownika > Czas podświetlenia.
Naciśnij przycisk Edycja, aby zmienić tryb podświetlenia.

Krok 4

Aby włączyć podświetlenie, naciśnij przycisk Wł. Aby wyłączyć podświetlenie, naciśnij przycisk Wył.
Czas podświetlenia można także ustawić, wybierając go z listy.

Krok 5

(Opcjonalnie) Wybierz z listy czas, po jakim podświetlenie zostanie wyłączone.
Można także wybrać opcję włączenia podświetlenia na stałe.

Krok 6

Naciśnij przycisk Wybierz, aby zastosować wybrany tryb podświetlenia.

Ustawianie czasu podświetlenia za pomocą narzędzia
konfiguracji
Wyłączanie podświetlenia telefonów po określonym czasie pozwala oszczędzać energię. Pulpit telefonu
będzie widoczny również gdy podświetlenie jest wyłączone.
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Zmiana trybu wyświetlania

Procedura
Krok 1
Krok 2
Krok 3

Na stronie narzędzia konfiguracji wybierz kolejno pozycje Logowanie użytkownika > Zaawansowane >
Głos > Użytkownik.
W obszarze Ekran ustaw parametr Czas podświetlenia.
W polu Kontrast ekranu LCD wprowadź liczbę określającą pożądaną jasność.

Zmiana trybu wyświetlania
Ta funkcja jest obsługiwana w telefonach Cisco IP Phone 7821, 7841 i 7861.

Procedura
Krok 1
Krok 2

Naciśnij przycisk Aplikacje
.
Wybierz kolejno opcje Preferencje użytkownika > Preferencje konsoli asystenta > Tryb wyświetlania.
Dostępne są następujące opcje:
• Nazwa
• Wew.
• Both

Krok 3

Wybierz tryb wyświetlania i naciśnij przycisk Ustaw.

Ponowne uruchamianie telefonu
Uaktualnienie oprogramowania lub wprowadzenie innych zmian może wymagać ponownego uruchomienia
telefonu. Ustawienia i inne dostosowania nie zmienią się.

Procedura
Krok 1
Krok 2
Krok 3

Naciśnij przycisk Aplikacje
.
Wybierz kolejno opcje Administrowanie urządzeniem > Ponowne uruchomienie.
Wybierz opcję OK, aby potwierdzić, że chcesz ponownie uruchomić telefon.
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Ustaw język
Jeśli umożliwia to konfiguracja telefonu, użytkownik może zmienić język używany w telefonie.

Procedura
Krok 1
Krok 2
Krok 3
Krok 4

Naciśnij przycisk Aplikacje
.
Wybierz kolejno opcje Administrowanie urządzeniem > Język.
Wybierz język z listy dostępnych języków.
Kliknij przycisk Zapisz.

Ustawianie hasła
Telefon należy regularnie resetować, aby zapewnić bezpieczeństwo sieci. Wszystkie hasła należy trzymać
w bezpiecznym miejscu, aby nie zostały ukradzione.

Na samym początku
Musisz podać dotychczasowe hasło.

Procedura
Krok 1
Krok 2
Krok 3
Krok 4
Krok 5

Naciśnij przycisk Aplikacje
.
Wybierz kolejno opcje Administrowanie urządzeniem > Ustaw hasło.
W polu Stare hasło wpisz dotychczasowe hasło.
Wpisz nowe hasło w polach Nowe hasło i Wpisz ponownie hasło.
Kliknij przycisk Zapisz.
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Akcesoria
• Obsługiwane akcesoria, strona 69
• Zestawy nagłowne, strona 70

Obsługiwane akcesoria
Telefon Cisco IP Phone serii 7800 obsługuje akcesoria firmy Cisco i innych producentów.
W poniższej tabeli X oznacza obsługę akcesoriów uporządkowaną według modeli telefonów, natomiast
kreska (—) oznacza brak obsługi.
Tabela 3: Obsługa akcesoriów telefonów IP Cisco z serii 7800

Akcesorium

Typ

Telefon
IP Cisco
7811

Telefon
IP Cisco
7821

Telefon
IP Cisco
7841

Telefon IP
Cisco 7861

Analogowy

—

X

X

X

Analogowy
szerokopas.

—

X

X

X

Mikrofon

Zewnętrzne

—

—

—

—

Głośniki

Zewnętrzne

—

—

—

—

Montaż ścienny

Zewnętrzne

X

X

X

X

Akcesoria innych producentów
Zestawy nagłowne

Podręcznik użytkownika wieloplatformowych telefonów Cisco IP Phone 7800 Series z oprogramowaniem
sprzętowym w wersji 11.0(0)
69

Akcesoria
Zestawy nagłowne

Zestawy nagłowne
Sprawdź w instrukcji obsługi zestawu nagłownego, czy istnieje możliwość używania go z telefonem Cisco.
Po podłączeniu do telefonu zestawu nagłownego, gdy trwa aktywne połączenie, ścieżka dźwięku zostaje
automatycznie przełączona na zestaw nagłowny.

Standardowe zestawy nagłowne
Wraz z telefonem biurkowym można używać standardowego zestawu nagłownego.

Podłączanie standardowego zestawu nagłownego
Standardowe zestawy nagłowne podłącza się z tyłu telefonu.

Procedura
Podłącz zestaw nagłowny do gniazda z tyłu telefonu i umieść kabel w kanale do prowadzenia przewodów.
Rysunek 3: Standardowe połączenie z zestawem nagłownym

Konfigurowanie standardowego szerokopasmowego zestawu nagłownego
Można korzystać z zestawu nagłownego, który obsługuje dźwięk szerokopasmowy. Funkcja ta polepsza
jakość brzmienia uzyskiwanego z zestawu nagłownego.

Podręcznik użytkownika wieloplatformowych telefonów Cisco IP Phone 7800 Series z oprogramowaniem
sprzętowym w wersji 11.0(0)
70

Akcesoria
Zestawy nagłowne USB

Procedura
Krok 1
Krok 2
Krok 3
Krok 4

Naciśnij przycisk Aplikacje
.
Wybierz kolejno opcje Stan > Akcesoria > Analogowy zestaw nagłowny > Konfiguracja.
Aby włączyć lub wyłączyć dźwięk szerokopasmowy w analogowym zestawie nagłownym, naciśnij
odpowiednio przycisk Wł. lub Wył.
Naciśnij przycisk Wstecz .

Zestawy nagłowne USB
Jeśli telefon zawiera port USB, do wykonywania połączeń można użyć zestawu nagłownego USB.
Jeśli telefon ma kilka portów USB, jednocześnie może być podłączony tylko jeden zestaw nagłowny USB.
Listę obsługiwanych zestawów nagłownych można znaleźć w artykule Unified Communications Endpoint
and Client Accessories (Akcesoria do punktów końcowych i klientów Unified Communications). Zestawy
nagłowne USB, których nie ma na tej liście, mogą nie działać prawidłowo po podłączeniu do portu USB.
Więcej informacji można znaleźć w dokumentacji producenta zestawu nagłownego USB.

Podłączanie zestawu nagłownego USB
W przypadku używania z telefonem zestawów nagłownych USB należy pamiętać o następujących kwestiach:
• Można korzystać tylko z jednego zestawu nagłownego w danym momencie. Aktywnym zestawem
nagłownym jest ten, który został podłączony jako ostatni.
• Jeśli w trakcie aktywnego połączenia nastąpi odłączenie zestawu nagłownego USB, ścieżka dźwięku
nie zmieni się automatycznie. Trzeba nacisnąć przycisk Zestaw głośnomówiący lub podnieść słuchawkę.
• Jeśli w trakcie aktywnego połączenia nastąpi odłączenie zestawu nagłownego USB, dźwięk zostanie
automatycznie przełączony na głośnik.
• Jeśli w trakcie aktywnego połączenia zostanie podłączony zestaw nagłowny USB, dźwięk zostanie
przełączony na ten zestaw.

Procedura
Podłącz zestaw nagłowny USB do portu USB w telefonie.

Bezprzewodowe zestawy słuchawkowe
Z telefonem można używać większości bezprzewodowych zestawów słuchawkowych. Listę obsługiwanych
zestawów można znaleźć na stronie http://www.cisco.com/c/en/us/products/unified-communications/uc_
endpoints_accessories.html.
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Włączanie zestawu nagłownego z elektronicznym przełącznikiem słuchawki

Informacji o podłączaniu bezprzewodowego zestawu słuchawkowego i używaniu jego funkcji należy szukać
w dokumentacji tego zestawu.

Włączanie zestawu nagłownego z elektronicznym przełącznikiem słuchawki
Zestaw nagłowny z elektronicznym przełącznikiem słuchawki składa się ze stacji bazowej i bezprzewodowego
zestawu słuchawkowego. Stację bazową należy podłączyć do gniazda zestawu nagłownego w telefonie. Po
zainstalowaniu zestawu nagłownego należy go włączyć w aplikacji Cisco Unified Communications Manager.

Procedura
Krok 1

Naciśnij przycisk Aplikacje

Krok 2

Przejdź do obszaru Ustawienia > E-Hookswitch jest podłączony.
Kliknij przycisk Tak.

Krok 3

.

Zamiana zestawów nagłownych podczas połączenia
Do telefonu mogą być podłączone jednocześnie słuchawki analogowe, zestaw słuchawkowy Bluetooth i
zestaw nagłowny USB. Naraz można korzystać tylko z jednego zestawu nagłownego.
Gdy do telefonu podłączonych jest kilka zestawów nagłownych, można przełączać się między nimi podczas
połączenia, naciskając klawisz Zestaw nagłowny na telefonie. Mimo że do telefonu podłączonych jest kilka
zestawów nagłownych, tylko jeden z nich wybierany jest jako preferowane urządzenie audio. Priorytet
urządzeń jest następujący:
• Po podłączeniu zestawu nagłownego USB, zestawu słuchawkowego Bluetooth i słuchawek analogowych
możesz wybrać zestaw nagłowny USB jako preferowane urządzenie audio.
• Po podłączeniu zestawu słuchawkowego Bluetooth i słuchawek analogowych możesz wybrać zestaw
słuchawkowy Bluetooth jako preferowane urządzenie audio.
• Po podłączeniu wyłącznie słuchawek analogowych preferowanym urządzeniem audio będą słuchawki
analogowe.

Procedura
Krok 1

Przed wykonaniem lub odebraniem połączenia naciśnij klawisz Zestaw nagłowny.

Krok 2

(Opcjonalne) Jeśli chcesz wykonać połączenie, wybierz numer.
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Bezpieczeństwo i zabezpieczenia
• Informacje o bezpieczeństwie i jakości działania, strona 73
• Oświadczenia o zgodności z wymaganiami komisji FCC dotyczącymi bezpieczeństwa, strona 74
• Ogólne informacje na temat bezpieczeństwa produktu Cisco, strona 75
• Ważne informacje dostępne w Internecie, strona 76

Informacje o bezpieczeństwie i jakości działania
Przerwa w zasilaniu
Dostęp do usług alarmowych za pomocą telefonu wymaga, aby miał on zasilanie. W przypadku przerwy w
zasilaniu nawiązywanie połączeń telefonicznych i alarmowych nie będzie działać do chwili przywrócenia
zasilania. W przypadku awarii lub przerwy w zasilaniu może okazać się konieczne ponowne uruchomienie
bądź skonfigurowanie urządzenia w celu nawiązywania połączeń telefonicznych lub alarmowych.

Urządzenia zewnętrzne
Zalecamy stosowanie urządzeń zewnętrznych dobrej jakości, ekranowanych przed niepożądanymi sygnałami
o częstotliwościach radiowych (RF) i akustycznych (AF). Do urządzeń zewnętrznych należą zestawy
nagłowne, kable i złącza.
Zależnie od jakości tych urządzeń i ich odległości od innych urządzeń, np. telefonów komórkowych lub
krótkofalówek, mogą występować pewne zakłócenia. W takich przypadkach zalecamy podjęcie co najmniej
jednego z następujących działań:
• Oddal zewnętrzne urządzenie od źródeł sygnałów RF lub AF.
• Poprowadź przewody zewnętrznego urządzenia z dala od źródeł sygnałów RF lub AF.
• Do podłączenia urządzenia zewnętrznego zastosuj przewody ekranowane lub przewody z lepszym
ekranem i złączem.
• Zastosuj krótszy przewód do podłączenia urządzenia zewnętrznego.
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Sposoby zasilania telefonu

• Zastosuj ferryty lub podobne urządzenia na przewodach urządzenia zewnętrznego.
Firma Cisco nie udziela gwarancji na jakość działania urządzeń zewnętrznych, kabli ani złączy.

Przestroga

W krajach Unii Europejskiej stosuj jedynie takie zewnętrzne głośniki, mikrofony i zestawy nagłowne,
które w pełni odpowiadają Dyrektywie EMC [89/336/EWG].

Sposoby zasilania telefonu
Telefon można zasilać na jeden z dwóch sposobów:
• Użyj kabla zasilającego dostarczonego z telefonem.
• Jeśli w sieci jest obsługiwana technologia Power over Ethernet (PoE), można do niej podłączyć telefon.
Podłącz kabel ethernetowy do sieci i gniazda Ethernet
w telefonie.
Jeśli nie masz pewności, czy sieć obsługuje technologię PoE, skontaktuj się z administratorem.

Działanie telefonu w okresach dużego obciążenia sieci
Wszystkie czynniki powodujące zmniejszenie wydajności sieci mogą wpływać na jakość połączeń głosowych
i wideo nawiązywanych za pomocą telefonu Cisco IP Phone, a w niektórych przypadkach mogą nawet
powodować zerwanie połączenia. Do źródeł pogorszenia przepustowości sieci należą m.in.:
• zadania administracyjne, np. skanowanie portów wewnętrznych czy skanowanie zabezpieczeń;
• ataki na sieć, np. ataki typu „odmowa usługi”.

Oświadczenia o zgodności z wymaganiami komisji FCC
dotyczącymi bezpieczeństwa
Amerykańska Federalna Komisja Łączności (ang. Federal Communications Commission, FCC) wymaga
oświadczenia o zgodności produktu z następującymi przepisami:

Oświadczenie o zgodności z częścią 15.21 wymagań komisji FCC
Zmiany lub modyfikacje, które nie zostały wyraźnie zatwierdzone przez stronę odpowiedzialną za zgodność,
mogą unieważnić prawo użytkownika do obsługi urządzenia.
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Oświadczenie o zgodności z wymaganiami komisji FCC dotyczącymi narażenia na emisję fal radiowych

Oświadczenie o zgodności z wymaganiami komisji FCC dotyczącymi narażenia
na emisję fal radiowych
To urządzenie jest zgodne z ograniczeniami narażenia na emisję fal radiowych nakładanymi przez komisję
FCC w przypadku niekontrolowanego otoczenia. W celu zachowania zgodności z normami narażenia na
emisję fal radiowych użytkownicy muszą przestrzegać szczegółowych instrukcji eksploatacyjnych. Ten
nadajnik musi być oddalony od użytkownika o co najmniej 20 cm i nie może znajdować się w tym samym
miejscu co inna antena lub nadajnik ani współpracować z nimi.

Oświadczenie o zgodności z wymaganiami komisji FCC dotyczącymi
odbiorników i urządzeń cyfrowych klasy B
Produkt ten przetestowano z wynikiem pozytywnym pod kątem spełniania wymagań stawianych urządzeniom
cyfrowym klasy B, zgodnie z częścią 15 przepisów komisji FCC. Ograniczenia mają na celu zapewnienie
stosownej ochrony przed szkodliwymi zakłóceniami w środowisku zamieszkanym. Urządzenie wytwarza,
użytkuje i może emitować energię fal radiowych, które mogą powodować szkodliwe zakłócenia komunikacji
radiowej, jeśli instalacja i eksploatacja urządzenia nie będą się odbywać zgodnie z instrukcją. Nie wyklucza
się jednak, że w wypadku konkretnej instalacji zakłócenia takie wystąpią.
Jeśli urządzenie powoduje zakłócenia w odbiorze sygnału radiowego lub telewizyjnego, co można sprawdzić,
wyłączając i włączając urządzenie, należy podjąć próbę wyeliminowania tych zakłóceń poprzez zastosowanie
następujących środków zaradczych:
• Obrócenie lub przeniesienie anteny odbiorczej.
• Zwiększenie odległości między urządzeniem a innymi urządzeniami.
• Podłączenie urządzenia do innego gniazdka sieci elektrycznej niż odbiornik.
• Zwrócenie się o pomoc do sprzedawcy lub doświadczonego technika radiowo-telewizyjnego.

Ogólne informacje na temat bezpieczeństwa produktu Cisco
Niniejszy produkt zawiera funkcje kryptograficzne i podlega przepisom Stanów Zjednoczonych oraz krajowym
przepisom lokalnym regulującym kwestie importu, eksportu, przekazywania oraz użytkowania. Dostarczenie
produktów Cisco zawierających funkcje kryptograficzne nie oznacza upoważnienia podmiotu niezależnego
do importu, eksportu, dystrybucji ani użytkowania szyfrowania. Odpowiedzialność za zgodność swojego
postępowania z lokalnym prawem krajowym oraz prawem Stanów Zjednoczonych ponoszą importerzy,
eksporterzy, dystrybutorzy oraz użytkownicy. Korzystając z niniejszego produktu, użytkownik zgadza się
postępować zgodnie z odpowiednimi regulacjami i przepisami prawa. W przypadku braku możliwości
zastosowania się do przepisów prawnych lokalnego prawa krajowego oraz przepisów prawnych Stanów
Zjednoczonych niniejszy produkt należy niezwłocznie zwrócić.
Więcej informacji na temat obowiązujących w Stanach Zjednoczonych przepisów dotyczących eksportu
można znaleźć pod adresem https://www.bis.doc.gov/policiesandregulations/ear/index.htm.
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Bezpieczeństwo i zabezpieczenia
Ważne informacje dostępne w Internecie

Ważne informacje dostępne w Internecie
Umowa licencyjna użytkownika
Umowa licencyjna użytkownika znajduje się pod następującym adresem: https://www.cisco.com/go/eula
Informacje na temat zgodności z przepisami i normami bezpieczeństwa
Informacje na temat zgodności z przepisami i normami bezpieczeństwa znajdują się pod następującym
adresem: https://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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