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K A P I T E L  1
Din telefon

• Ikonet Cisco IP-konferencetelefon 7832, side 1

• Konfiguration af telefon, side 2

• Log på dit lokalnummer fra en anden telefon, side 2

• Log på en telefon som gæst, side 3

• Indstil profilreglen på telefonen, side 3

• Side med konfigurationshjælp, side 3

• Cisco IP Phone 7832 – taster og hardware, side 5

• Energibesparelse, side 7

• Yderligere hjælp og oplysninger, side 8

Ikonet Cisco IP-konferencetelefon 7832
Cisco IP-konferencetelefon 7832 udvider personcentreret kommunikation og kombinerer HD-lyd
(high-definition) og 360 graders dækning af mødelokaler og hovedkontorer i enhver størrelse. Det giver en
lydvenlig oplevelse med tovejs bredbåndslyd (G.722) og håndfri højttaler med fuld dupleks. Cisco
IP-konferencetelefon 7832 er en enkel løsning, der kan klare udfordringerne i de mest forskelligartede rum.

Telefonen har følsomme mikrofoner med 360 graders dækning. Denne dækning lader brugerne tale i normalt
stemmeleje, og de kan høres op til 2,1 meter væk. Telefonen har også teknologi, der kan modstå forstyrrelser
fra mobiltelefoner og andre trådløse enheder, hvilket sikrer levering af tydelig kommunikation uden
distraherende elementer.
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Konfiguration af telefon
Din administrator konfigurerer typisk telefonen og slutter den til netværket. Hvis din telefon ikke er konfigureret
og tilsluttet, skal du kontakte din administrator for at få instruktioner.

Sådan slutter du mødetelefonen til strøm
Din mødetelefon skal have strøm fra en af disse kilder:

• PoE (Power over Ethernet), som du får fra netværket.

• Strøminjektor til Cisco IP-telefon.

Følgende figur viser muligheder med PoE og PoE-strømkabel.

Figur 1: Strømmuligheder til mødetelefon

Opret forbindelse til netværket
Du skal forbinde telefonen til telefonnetværket.

• Kabelbaseret forbindelse – Telefonen er tilsluttet det lokale netværk via et Ethernet-kabel.

Log på dit lokalnummer fra en anden telefon
Hvis Extension Mobility er konfigureret, kan du logge på en anden telefon på dit netværk og få den til at
fungere på samme måde som din telefon. Når du har logget på, accepterer telefonen dit personlige
telefonnummer.

Procedure

Trin 1 Tryk på Log på.
Trin 2 Angiv brugernavn og adgangskode, og tryk derefter på Log på.
Trin 3 Tryk på Log af for at logge af dit lokalnummer.
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Log på en telefon som gæst
Du kan logge på en anden telefon i dit netværk som gæst.

Procedure

Trin 1 Tryk på Log på.
Trin 2 Indtast dit bruger-id og din adgangskode.
Trin 3 Tryk på Gem.

Log af en telefon som gæst

Procedure

Trin 1 Tryk på Gæst ude.
Trin 2 Tryk på Log af.

Indstil profilreglen på telefonen
Procedure

Trin 1 Tryk på Indstillinger.
Trin 2 Vælg Enhedsadministration > Profilregel.
Trin 3 Tryk på Gensynkroniser.

Side med konfigurationshjælp
Du kan tilpasse nogle af telefonindstillingerne via siden Konfigurationshjælp, som du har adgang til via din
computer. Få URL-adressen samt bruger-id og adgangskode fra administratoren.

Via siden Konfigurationshjælp kan du styre funktioner, linjeindstillinger og telefontjenester for telefonen.

• Telefonfunktioner omfatter hurtigopkald, ring ikke og et personligt adressekartotek.

• Linjeindstillinger påvirker en specifik telefonlinje (telefonnummer) på din telefon. Linjeindstillinger
kan omfatte viderestilling af opkald, indikatorer for talemeddelelser, ringemønstre og andre linjespecifikke
indstillinger.
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Følgende tabel angiver nogle specifikke funktioner, du kan konfigurere via siden Konfigurationshjælp.

BeskrivelseFunktioner

Du angiver det nummer, du vil modtage opkald på, når viderestilling af opkald er
aktiveret på telefonen. Du kan bruge siden Konfigurationshjælp til at konfigurere mere
komplicerede funktioner til viderestilling af opkald, hvis f.eks. linjen er optaget.

Viderestil opkald

Du tildeler telefonnumre til hurtigopkaldsnumre, så du hurtigt kan ringe op til den
pågældende.

Hurtigopkald

Du tildeler en ringetone til en bestemt linje.Ringetone

Du føjer en kontaktperson til din personlige telefonbog på konfigurationsværktøjssiden.Kontaktperson i
personlig
telefonbog

Hurtigopkaldsnumre
Når du ringer til et nummer på telefonen, indtaster du en række cifre. Når du konfigurerer et
hurtigopkaldsnummer, skal hurtigopkaldsnummeret indeholde alle de cifre, du skal bruge til at ringe op. Hvis
du f.eks. har brug for at taste 9 for at få en ekstern linje, skal du angive tallet 9 og derefter det nummer, du
vil ringe op.

Du kan også føje andre tastede cifre til nummeret. Eksempler på ekstra cifre omfatter en mødeadgangskode,
et lokalnummer, en adgangskode til voicemail, en autorisationskode og en faktureringskode.

Opkaldsstrengen kan indeholde følgende tegn:

• 0 til 9

• Nummertegn (#)

• Asterisk (*)

• Komma (,) – dette er pausetegnet og giver en 2 sekunders forsinkelse i indtastningen. Du kan have flere
kommaer i en række. F.eks. repræsenterer to kommaer (,,) en pause på 4 sekunder.

Reglerne for opkaldsstrenge er:

• Brug kommaet til at adskille de enkelte dele i en opkaldsstreng.

• En autorisationskode skal altid angives før en faktureringskode i hurtigopkaldsstrengen.

• Et enkelt komma er påkrævet mellem autorisations- og faktureringskoden i strengen.

• Der kræves en hurtigopkaldsetiket til hurtigopkald med autorisationskoder og ekstra cifre.

Før du konfigurerer hurtigopkald, kan du prøve at indtaste cifrene manuelt mindst én gang for at sikre dig, at
rækkefølgen af cifre er korrekt.
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Telefonen gemmer ikke autorisationskoden, faktureringskoden eller ekstra cifre fra hurtigopkaldet i
opkaldshistorikken. Hvis du trykker på Genopkald, efter du opretter forbindelse til en
hurtigopkaldsdestination, beder telefonen dig om at indtaste eventuelt påkrævet autorisationskode,
faktureringskode eller ekstra cifre manuelt.

Bemærk

Eksempel

Hvis du vil konfigurere et hurtigopkaldsnummer for at ringe til en person på et bestemt lokalnummer, og hvis
du skal bruge en autorisationskode og en faktureringskode, skal du opfylde følgende krav:

• Du skal taste 9 for at få en ekstern linje.

• Du ønsker at ringe til 5556543.

• Du skal angive autorisationskoden 1234.

• Du skal angive faktureringskoden 9876.

• Du skal vente i 4 sekunder.

• Når opkaldet er forbundet, skal du taste lokalnummeret 56789#.

I dette tilfælde er hurtigopkaldsnummeret 95556543,1234,9876,,56789#.

Cisco IP Phone 7832 – taster og hardware
Følgende figur viser Cisco IP-konferencetelefon 7832.

Figur 2: Taster og funktioner for Cisco IP-konferencetelefon 7832

Slå mikrofonen til eller fra. Når mikrofonen er slået
fra, lyser LED-bjælken rødt.

Bjælken Slå lyd fra1
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Indikerer opkaldstilstande:

• Grønt lys = aktivt opkald

• Grønt blink = indgående opkald

• Grønt, pulserende = parkeret opkald

• Rødt lys = lydløst opkald

LED-bjælke2

Få adgang til funktioner og tjenester.Programtaster3

Rul gennem menuer, marker elementer, og vælg det markerede
element.

Når telefonen er inaktiv, skal du trykke på Pil op for at få adgang
til listen over seneste opkald og trykke på Pil ned for at få adgang
til favoritlisten.

Navigationslinje og
Vælg-knap

4

Juster lydstyrken for højttalertelefonen (løftet rør) og ringetonen
(røret lagt på).

Når du ændrer lydstyrken, lyser LED-bjælken hvidt for at vise
ændringen i lydstyrken.

Lydstyrke-tast5

Navigation på konferencetelefon
Brug navigationsbjælken til at rulle gennem menuerne. Brug den inderste knap Vælg på navigationsbjælken
til at vælge menupunkter.

Hvis et menupunkt har et indeksnummer, kan du angive indeksnummeret med tastaturet for at vælge elementet.
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Programtaster på konferencetelefon
Du kan anvende funktionerne på telefonenmed programtasterne: Programtaster, der er placeret under skærmen,
giver adgang til den funktion, der vises på skærmen over programtasten. Programtasterne ændrer sig afhængigt
af, hvad du foretager dig på det pågældende tidspunkt. Programtasten Flere ... angiver, at der er flere
tilgængelige funktioner.

Skærm på konferencetelefon
Telefonskærmen viser oplysninger om telefonen, som f.eks. telefonnummer, aktivt opkald og programtaster.
Skærmen består af tre sektioner: overskriftsrækken, midtersektionen og bundrækken.

Øverst på skærmen findes overskriftsrækken. Overskriftsrækken viser telefonnummeret, det
aktuelle tidspunkt og telefonnummeret.

1

Midterfeltet på telefonskærmen viser oplysninger i tilknytning til opkaldene eller linjen.2

Den nederste række på skærmen viser etiketter for programtasterne. Hver etiket angiver handlingen
for en programtast under skærmen.

3

Rengøring af telefonskærmen

Procedure

Hvis telefonskærmen bliver snavset, skal du tørre den af med en blød, tør klud.
Undlad at bruge væsker eller skurepulver på telefonen, da dette kan forurene telefonens
komponenter og forårsage fejl.

Advarsel

Energibesparelse
Administratoren kan reducere telefonskærmens strømforbrug, når du ikke bruger telefonen. Administratoren
kan konfigurere forskellige niveauer for strømbesparelse:

• Strømbesparelse – Baggrundsbelysningen eller skærmen slukkes, når telefonen har været inaktiv i en
periode.

Du kan administrere baggrundsbelysningen.
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Yderligere hjælp og oplysninger
Du kan kontakte din administrator, hvis du har spørgsmål om, hvilke funktioner der er tilgængelige på din
telefon.

Ciscos websted (https://www.cisco.com) indeholder flere oplysninger om telefoner og opkaldsstyring.

• Brug følgende link for lynstart- og slutbrugervejledninger på engelsk:

https://www.cisco.com/c/en/us/support/collaboration-endpoints/unified-ip-phone-7800-series/
products-user-guide-list.html

• Brug følgende link for vejledninger på andre sprog end engelsk:

https://www.cisco.com/c/en/us/support/collaboration-endpoints/unified-ip-phone-7800-series/
tsd-products-support-translated-end-user-guides-list.html

• Brug følgende link for licensoplysninger:

https://www.cisco.com/c/en/us/support/collaboration-endpoints/unified-ip-phone-7800-series/
products-licensing-information-listing.html

Funktioner til handicappede
Cisco IP-konferencetelefon 7832 har tilgængelighedsfunktioner til blinde og til personer med nedsat syns-,
høre- og bevægelsesfunktion. Da mange af disse funktioner er standard, har brugere med handicap adgang til
dem uden nogen særlig konfiguration.

Ordet telefonsupportsider henviser til websider, du kan få adgang til for at konfigurere bestemte funktioner.
Når det gælder Cisco Unified Communications Manager (version 10.0 og senere), er disse sider
selvbetjeningsportalen. Når det gælder Cisco Unified Communications Manager (version 9.1 og tidligere),
er disse sider websiderne med brugerindstillinger.

Cisco er forpligtet til at designe og levere produkter og teknologier til handicappede, der kan imødekomme
behovet i din organisation. Du kan finde flere oplysninger om Cisco og Ciscos forpligtelse i forhold til
tilgængelighed på denne URL-adresse: http://www.cisco.com/go/accessibility
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Handicapfunktioner for hørehæmmede til
Din konferencetelefon leveres med standardfunktioner til handicappede, der kræver lidt eller ingen opsætning.

Figur 3: Handicapfunktioner for hørehæmmede

Tabel 1: Handicapfunktioner for hørehæmmede

BeskrivelseHandicapfunktionElement

Telefonens skærm viser den aktuelle tilstand, og
LED-bjælken viser:

• Grønt lys = aktivt opkald

• Grønt blink = indgående opkald

• Grønt, pulserende = parkeret opkald

• Rødt lys = lydløst opkald

LED-bjælke1

Telefonskærmen viser den aktuelle tilstand.

Når du har en meddelelse, vises en meddelelse på
telefonskærmen. Telefonen indeholder også en hørbar
besked-venter-indikator.

Hvis du vil ændre indikatoren for hørbar talebesked, skal
du logge på selvbetjeningsportalen og gå til
indstillingerne for meddelelsesindikator. Du kan indstille
hver indstilling til til eller fra.

Din administrator kan også ændre dine indstillinger.

Visuel meddelelse om telefonens
tilstand og indikator for ventende
meddelelse

2
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BeskrivelseHandicapfunktionElement

• Vælg Indstillinger > Præferencer for at ændre
ringetonen.

• Juster lydstyrken for ringetonen. Når du ikke er i
et opkald, skal du trykke på Lydstyrke for at hæve
eller sænke lydstyrken.

Når du justerer lydstyrken, lyser LED-bjælken hvidt
for at vise, at lydstyrken øges eller mindskes.

Din administrator kan også ændre dine indstillinger.

Justerbar ringetone, tonehøjde og
lydstyrke

3

Handikapsfunktioner til synshæmmede og blinde
Din telefon leveres med standard handicapfunktioner, der kræver lidt eller ingen opsætning.

Figur 4: Handicapfunktioner for synshæmmede og blinde

Tabel 2: Handicapfunktioner for synshæmmede og blinde

BeskrivelseHandicapfunktionElement

Brug knappen Lydløs for at slå
mikrofonen til eller fra. Når mikrofonen
er slået fra, lyser LED-bjælken rødt. Når
du aktiverer Slå lyden fra, bipper din
telefon én gang; når du deaktiverer Slå
lyden til, bipper din telefon to gange.

Tasten Slå lyd fra

• Denne knap er placeret over LED-bjælken
og skærmen.

1
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BeskrivelseHandicapfunktionElement

Alarmerer dig om et indgående opkald.
LED'en blinker under indgående opkald.

Farver angiver din telefons status:

• Grønt lys = aktivt opkald

• Grønt blink = indgående opkald

• Grønt, pulserende = parkeret opkald

• Rødt lys = lydløst opkald

Højkontrast visuel og hørbar alarm for indgående
opkald med LED-bjælken

• LED-bjælken er placeret mellem knappen
Afbryd lyd og skærmen.

2

Gør det muligt at justere telefonens
skærmkontrast.

Baggrundsoplyst gråtone LCD-skærm med
justerbar kontrast på Cisco IP-telefonen

3

Giver adgang til specialfunktioner. LCD'et
viser funktionerne.

Taster

• Disse er knapper lige under LCD-skærmen.

4

Brug navigationsbjælken til at gå op og
ned på telefonens LCD-skærm. Knappen
Vælg findes i midten af
navigationsbjælken.

Navigationsklynge (inkluderer navigationsbjælken
og knappen Vælg )

• Navigationsklyngen er placeret til højre for
tastaturet.

5

Gør det muligt at bruge eksisterende eller
velkendte tastepositioner. Tast 5 har en
spids.

Standard 12-tasts layout6

Lader dig øge eller sænke ringelydstyrken
eller lyden.

Tryk op på vippe-tasten for at øge
lydstyrken. Tryk ned på vippe-tasten for
at sænke lydstyrken.

Når du justerer lydstyrken, lyser
LED-bjælken hvidt for at vise, at
lydstyrken øges eller mindskes.

Lydstyrkeknap

• Denne tast er placeret til venstre for
tastaturet.

7
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Handicapfunktioner for mobilitetshæmmede til
Din konferencetelefon leveres med standardfunktioner til handicappede, der kræver lidt eller ingen opsætning.

Figur 5: Handicapfunktioner for bevægelseshæmmede

Tabel 3: Handicapfunktioner for bevægelseshæmmede

BeskrivelseHandicapfunktionElement

Angiver telefonens status:

• Grønt lys = aktivt opkald

• Grønt blink = indgående opkald

• Grønt, pulserende = parkeret opkald

• Rødt lys = lydløst opkald

LED-bjælke1

Lader dig nemt finde din telefons taster. For eksempel
har Tast 5 en spids, som du kan bruge til at finde andre
taster.

Taktile knapper og funktioner,
herunder en spids på tast 5

2
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Tilgængelighedsprogrammer fra tredjepart
Cisco arbejder tæt sammen med partnere for at levere løsninger, der supplerer tilgængeligheden og
anvendeligheden af Ciscos produkter og løsninger. Der findes tredjepartsprogrammer som f.eks. undertekster
i realtid på Cisco IP-telefoner, teksttelefoner til døve (TDD/TTY), realtidstekst (RTT), overførsel af
hørelse/stemme (HCO/VCO), lydbaseret opkald-id, integrerede forstærkere til håndsæt, der giver højere
opkaldslyd, “optaget-lys”, nødbeskeder med lyd/visuelt virkemiddel via Cisco IP-telefoner (understøtter
brugere med handicap) osv.

Her er et link til en præsentation om tilgængelighedsfunktionerne i Cisco Unified Communications-produkter
og nogle teknologiske hjælpemidler, der kan bruges sammen med dem:

http://www.cisco.com/c/dam/en_us/about/responsibility/accessibility/products/Accessibility_Innovation_
Cisco_Unified_Communications.pdf

Kontakt din administrator for yderligere oplysninger om tredjeparters applikationer.

Fejlfinding
Du vil eventuelt støde på problemer i forbindelse med følgende scenarier:

• Telefonen kan ikke kommunikere med opkaldsstyresystemet.

• Opkaldsstyresystemet har kommunikationsproblemer eller interne problemer.

• Telefonen har interne problemer.

Hvis du støder på problemer, kan din administrator hjælpe med fejlfinding af den grundliggende årsag til
problemet.

Find oplysninger om telefonen
Administratoren kan muligvis bede dig om oplysninger om telefonen. Oplysningerne identificerer entydigt
telefonen til brug for fejlfinding.

Procedure

Trin 1 Tryk på Indstillinger.
Trin 2 Vælg Status > Produktoplysninger.

Du kan få vist følgende oplysninger:

Produktnavn – Cisco IP-telefonens modelnummer.

Serienummer – Cisco IP-telefonens serienummer.

MAC-adresse – Cisco IP-telefonens hardwareadresse.

Softwareversion – versionsnummeret for firmwaren til Cisco IP-telefonen.

Hardwareversion – versionsnummer for hardwaren til Cisco IP-telefonen.

Certifikat – status på klientcertifikatet, der godkender, at Cisco IP-telefonen kan bruges i ITSP-netværket.
Dette felt angiver, om klientcertifikatet er installeret korrekt på telefonen.
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Tilpasning – for en RC-enhed indikerer dette felt, om enheden er blevet tilpasset eller ej. Afventende indikerer
en ny RC-enhed, der er klar til klargøring. Hvis enheden allerede har hentet dens tilpassede profil, viser dette
felt tilpasningstilstanden som Erhvervet.

Trin 3 Tryk på Afslut for at vende tilbage til skærmbilledet Programmer.

Vis tilpasningstilstanden på telefonen
Når RC-downloaden fra EDOS-serveren er færdig, kan du se tilpasningstilstanden for en telefon ved hjælp
af på LCD'ets brugergrænseflade.

Her er beskrivelserne af de eksterne tilpasningstilstande:

• Åben – telefonen er startet for første gang og er ikke konfigureret.

• Afbrudt – ekstern tilpasning afbrydes på grund af anden klargøring som f.eks. DHCP-indstillinger.

• Afventer – profilen er blevet downloadet fra EDOS-serveren.

• Brugerdefineret afventning – telefonen har downloadet en omdirigerings-URL-adresse fra EDOS-serveren.

• Erhvervet – i den profil, der er downloadet fra EDOS-serveren, er der en omdirigerings-URL-adresse
til konfiguration af klargøring. Hvis downloadmed omdirigerings-URL-adressen fra klargøringsserveren
lykkes, vises denne tilstand.

• Ikke tilgængelig – ekstern tilpasning er blevet stoppet, fordi EDOS-serveren svarede med en tom
klargøringsfil, og HTTP-svaret var 200 OK.

Procedure

Trin 1 Tryk på Indstillinger.
Trin 2 Vælg Status > Produktoplysninger > Tilpasning.
Trin 3 Tryk på Tilbage.

Vis netværksstatussen

Procedure

Trin 1 Tryk på programtasten Indstillinger.
Trin 2 Vælg Status > Netværksstatus.

Du kan få vist følgende oplysninger:

• Netværkstype – angiver typen af LAN-forbindelsen (Local Area Netwrok), som telefon bruger.

• Netværksstatus – angiver, om telefonen er tilsluttet til et netværk.

• IP-adresse – telefonens IP-adresse.
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• VLAN-ID – telefonens VLAN-id.

• Adresseringstype – angiver, om telefonen har DHCP eller statisk IP aktiveret.

• IP-status – status for den IP, som telefonen bruger.

• Subnetmaske – undernetmaske, der bruges af telefonen.

• Standardrouter – standardrouter, der bruges af telefonen.

• DNS 1– primær DNS-server (Domain Name System), som telefonen bruger.

• DNS 2 – valgfri backup-DNS-server, som telefonen bruger.

•MAC-adresse – entydig MAC-adresse (Media Access Control) for telefonen.

• Værtsnavn – viser det aktuelle værtsnavn, der er tildelt telefonen.

• Domæne – Viser telefonens netværksdomænenavn. Standard: cisco.com

• Skift portlink – status for switchporten.

• Skift portkonfiguration – angiver hastighed og dupleks for netværksporten.

Vis telefonstatussen

Procedure

Trin 1 Tryk på programtasten Indstillinger.
Trin 2 Vælg Status > Phone Status (Telefonstatus).

Du kan få vist følgende oplysninger:

• Forløbet tid– samlet tid, der er gået siden seneste genstart af systemet

• Tx-pakker – sendt pakker fra telefonen.

• Rx (pakker) – modtaget pakker fra telefonen.

Vis statusmeddelelserne på telefonen

Procedure

Trin 1 Tryk på programtasten Indstillinger.
Trin 2 Vælg Oplysninger og indstillinger > Status > Statusmeddelelser.

Du kan se en log over forskellige telefonstatusser, siden der senest blev foretaget klargøring.
Statusmeddelelser afspejler UTC-tiden og påvirkes ikke af telefonens timezoneindstillinger.Bemærk
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Trin 3 Tryk på Tilbage.

Vis linjestatussen

Procedure

Trin 1 Tryk på Indstillinger.
Trin 2 Vælg Status > Telefonstatus > Linjestatus.

Du kan vise statussen for hver linje på telefonen.

Vis transaktionsstatussen

Procedure

Trin 1 Tryk på Indstillinger.
Trin 2 Vælg Netværkskonfiguration > Ethernet-konfiguration > 802.1X-godkendelse > Transaktionsstatus.

Du kan få vist følgende oplysninger:

• Transaktionsstatus

• Protokol

Vis genstartshistorikken

Procedure

Trin 1 Tryk på Indstillinger.
Trin 2 Vælg Status > Genstartshistorik.

Du kan få vist oplysningerne om dato og klokkeslæt, hver gang telefonen er blevet genstartet, uanset hvorfor
telefonen er genstartet.
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Rapportér alle telefonproblemer
Du kan bruge problemrapporteringsværktøjet til at indsamle og sende telefonlogfiler – og til at rapportere
problemer til administratoren.

Procedure

Trin 1 Tryk på Indstillinger.
Trin 2 Vælg Telefonoplysninger > Rapportér.
Trin 3 Vælg Status > Rapportér problem.
Trin 4 Indtast den dato, du oplevede problemet, i feltet Problemdato. Den aktuelle dato vises i feltet som standard.
Trin 5 Indtast det tidspunkt, du oplevede problemet, i feltet Problemtidspunkt. Det aktuelle tidspunkt vises i feltet

som standard.
Trin 6 Vælg Problembeskrivelse.
Trin 7 Vælg en beskrivelse på den viste liste.
Trin 8 Tryk på Send.

Identificer telefonproblemer med en URL-adresse på telefonens webside
Når telefonen ikke fungerer eller ikke registreres, kan årsagen være en netværksfejl eller en forkert
konfiguration. Du kan identificere årsagen ved at føje en bestemt IP-adresse eller et domænenavn til telefonen
administrationsside. Prøv derefter at få adgang, så telefonen kan pinge destinationen og vise årsagen.

Procedure

Angiv enURL-adresse i en understøttet webbrowser, der består af din telefons IP-adresse og den destinations-IP,
du vil pinge.
Indtast URL-adresse i formatet:

http:/<Telefon-IP>/admin/ping?<ping destination>

hvor:

Telefon-IP = telefonens faktiske IP-adresse.

/admin = sti til at få adgang til telefonens administratorside.

pingdestination = en hvilken som helst IP-adresse eller et hvilket som helst domænenavnenavn, du vil pinge.
Kun alfanumeriske tegn, '-', og "_" må bruges som som pingdestination. Ellers viser telefonen en fejl på
websiden. Hvis < pingdestinationen > indeholder mellemrum, må kun den første del af adressen bruges om
pingningsdestination. F.eks. “http://<Telefon-IP>/admin/ping?192.168.1.1 cisco.com” pinger faktisk
192.168.1.1.

Mistet telefonforbindelse
Indimellem kan telefonen miste forbindelsen til opkaldskontrolsystemet. Når denne forbindelse afbrydes,
viser din telefon en meddelelse.
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Hvis du er i gang med et opkald, når forbindelsen afbrydes, fortsætter opkaldet. Du har dog ikke adgang til
alle normale telefonfunktioner, idet nogle funktioner kræver oplysninger fra opkaldskontrolsystemet.
Programtasterne fungerer muligvis ikke som forventet.

Når telefonen igen opretter forbindelse til opkaldskontrolsystemet, kan du bruge telefonen på normal vis igen.

Vilkår for Ciscos etårige begrænsede garanti på hardware
Der gælder specielle vilkår for din hardwaregaranti og de forskellige tjenester, du kan benytte dig af i
garantiperioden.

Din formelle garantierklæring, herunder garantier og licensaftaler, der gælder for Cisco-softwaren, er tilgængelig
på Cisco.com på denne URL: https://www.cisco.com/go/hwwarranty.
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K A P I T E L  2
Opkald

• Foretag opkald, side 19

• Besvar opkald, side 21

• Slå lyden fra under et opkald, side 23

• Sæt opkald i venteposition, side 24

• Viderestil opkald, side 26

• Omstil opkald, side 26

• Konferenceopkald og møder, side 27

Foretag opkald
Cisco IP-telefonen fungerer på samme måde som en almindelig telefon. Men vi gør det nemmere for dig at
foretage opkald.

Foretag et opkald
Brug din telefon som en hvilken som helst anden til at foretage opkald.

Procedure

Angiv et nummer, og tryk på Ring op.

Ring et nummer op igen
Brug din telefon som en hvilken som helst anden til at foretage opkald.

Cisco IP-konferencetelefon 7832 – brugervejledning til multiplatformstelefon    
19



Procedure

Trin 1 Vælg Seneste.
Trin 2 Vælg den opkaldspost, du vil ringe til, og tryk på Opkald.

Hurtigopkald
Med hurtigopkald kan du trykke på en knap, indtaste en forud defineret kode eller vælge et punkt på
telefonskærmen for at foretage et opkald. Du kan konfigurere hurtigopkald på telefonskærmen og også fra
telefonens webside.

Du kan redigere, slette og validere en hurtigopkaldskode.

Angiv en hurtigopkaldskode på telefonens skærm
Du kan konfigurere et hurtigopkald på telefonens skærm. Du kan også tildele en hurtigopkaldskode fra siden
Konfigurationshjælp.

Procedure

Trin 1 Tryk på Indstillinger.
Trin 2 Vælg Hurtigopkald.
Trin 3 Rul til et ikke-tildelt kortnummerindeks.
Trin 4 Tryk på Rediger, og gør et af følgende:

• Indtast navnet og nummeret.

• Vælg Indstilling > Vælg fra kontaktperson for at vælge en kontaktperson fra adressebogen.

Trin 5 Vælg Gem.

Foretag et opkald med en hurtigopkaldskode

Inden du begynder

Konfigurer hurtigopkaldskoder på siden Konfigurationshjælp på telefonen eller fra telefonens menupunkt
Programmer.

Procedure

Angiv hurtigopkaldskoden, og tryk på Opkald.
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Ring til et internationalt telefonnummer
Du kan ringe til internationale numre, når du indtaster tegnet plus (+) foran telefonnummeret.

Procedure

Trin 1 Tryk på stjernetasten (*), og hold den nede i mindst 1 sekund.
Plustegnet (+) vises som det første ciffer i telefonnummeret.

Trin 2 Indtast nummeret.
Ti sekunder efter tryk på sidste tast ringer telefonen nummeret op.

Sikre opkald
Administratoren kan sørge for, at dine opkald beskyttes, så personer uden for virksomheden ikke kan aflytte
samtalen. Når et låseikon vises på din telefon under et opkald, er dit telefonopkald sikkert. Afhængig af din
telefons konfiguration kan du være nødt til at logge på, før du foretager et opkald, eller før du hører en
sikkerhedstone i dit håndsæt.

Besvar opkald
Cisco IP-telefonen fungerer på samme måde som en almindelig telefon. Men vi gør det nemmere for dig at
besvare opkald.

Besvar et opkald

Procedure

Tryk på Besvar.

Svaropkald venter på din konferencetelefon
Under opkald ved du, at der er et ventende opkald, hvis du hører et enkelt bip og ser en meddelelse på
konferencetelefonens skærm.

Procedure

Tryk på Besvar.
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Besvar ventende opkald
Under opkald ved du, at der er et ventende opkald, hvis du hører et enkelt bip og ser, at linjetasten blinker
rødt.

Procedure

Trin 1 (Valgfri) Hvis der er mere end et enkelt ventende opkald, skal du vælge et indgående opkald.
Trin 2 Tryk på linjetasten.

Afvis et opkald
Du kan sende et aktivt eller ringende opkald til din voicemail eller til et forudbestemt telefonnummer.

Procedure

Afvis et opkald ved at udføre en af følgende handlinger:

• Tryk på Afvis.

• Hvis du har mange indgående opkald, skal du markere det indgående opkald og trykke på Afvis.

Aktivér Ring ikke
Brug Ring ikke (DND) for at gøre telefonen tavs og ignorere beskeder om indgående opkald, når du har brug
for at undgå forstyrrelser.

Når DND er aktiveret, viderestilles indgående opkald til et andet nummer, som f.eks. din voicemail, hvis dette
er konfigureret.

Når DND er aktiveret, vises DND er slået til under hvert linjenummer.

Aktivering af DND påvirker som standard alle telefonens linjer. Du kan også aktivere DND på en specifik
linje fra menuen Præferencer. Du vil dog altid modtage samtaleanlægsopkald og nødopkald, selv når DND
er aktiveret.

Procedure

Trin 1 Tryk på DND for at slå DND til.
Trin 2 Tryk på Clr DND igen for at slukke for DND.
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Slå DND til eller fra ved hjælp af en stjernekode
Du kan slå DND-funktionen (Forstyr ikke) til eller fra ved at trykke på de respektive stjernekoder, der er
konfigureret for din telefon. Administratoren angiver stjernekoderne henholdsvis i feltet DND Act Code og
DND Deact Code på konfigurationsværktøjssiden.

Procedure

Trin 1 Du slår DND til ved at trykke den stjernekode, som administratoren har givet dig.
Trin 2 Du slår DND fra ved at trykke den stjernekode, som administratoren har givet dig.

Besvar en kollegas telefon (Besvar opkald)
Hvis du deler opkaldsopgaver med kolleger, kan du besvare et opkald, der ringer på en kollegas telefon.
Administratoren skal først føje dig til mindst én svargruppe.

Besvar et opkald i din gruppe (Besvar)
Du kan besvare et opkald, der ringer på en anden telefon inden for din svargruppe. Hvis der er flere mulige
opkald at besvare, besvarer din telefon det opkald, der har ringet i længst tid.

Procedure

Trin 1 (Valgfri) Tryk på linjetasten.
Trin 2 Tryk på Besvar for at omstille et indgående opkald i din svargruppe til din telefon.

Slå lyden fra under et opkald
Du kan slå lyden fra under et opkald, så du kan høre den anden person, men denne ikke kan høre dig.

Procedure

Trin 1 Tryk på Slå lyd fra .
Trin 2 Tryk på Slå lyd fra .
Trin 3 Tryk på Slå lyd fra igen for at slå lyden til igen.
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Sæt opkald i venteposition

Sæt et opkald i venteposition
Du kan sætte et aktivt opkald i venteposition og genoptage opkaldet, når du er klar.

Procedure

Trin 1 Tryk på Venteposition.
Trin 2 Du kan genoptage et opkald fra venteposition ved at trykke på sessionstasten Venteposition igen.

Besvar et opkald, der har været for længe i venteposition
Hvis du har haft et opkald i venteposition for længe, får du besked med følgende tegn:

• En blinkende rød linjetast

• Blinkende LED-linje

• En visuel besked på telefonskærmen

• Ringerbesked på telefonen, hvis der er konfigureret en påmindelse om et opkald på hold på telefonens
webside

Procedure

Tryk på Besvar for at genoptage opkaldet i venteposition.

Skift mellem aktive opkald og opkald i venteposition
Det er nemt at skifte mellem aktive opkald og opkald i venteposition.

Procedure

Tryk på Skift for at skifte til opkaldet i venteposition.

Parkér opkald
Du kan bruge din telefon til at parkere et opkald. Du kan derefter hente opkald enten fra din telefon eller en
anden telefon, f.eks. en telefon på en kollegas skrivebord eller i et konferencelokale.
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Et parkeret opkald overvåges af dit netværk, så du ikke glemmer det. Hvis opkaldet forbliver parkeret for
længe, hører du en advarsel. Så kan du besvare, afslå at besvare eller ignorere opkaldet på din originale telefon.
Du kan også fortætte med at hente det fra en anden telefon.

Hvis du ikke besvarer opkaldet inden for et bestemt tidsrum, omdirigeres opkaldet til en anden destination,
som konfigureret af din administrator.

Sæt et opkald i venteposition med parkeret opkald
Du kan parkere et aktivt opkald, som du har besvaret på telefonen, og derefter hente det på en anden telefon
i opkaldsstyringssystemet.

Du kan også sætte et opkald i venteposition på din egen telefon. Hvis du gør det, hører du muligvis ikke en
optagelse.

Du kan kun parkere ét opkald på nummeret til parkeret opkald.

Inden du begynder

Opkaldet skal være aktivt.

Procedure

Trin 1 Tryk på Parkér.
Telefonen afspiller en optaget meddelelser, der beder om nummeret på opkaldet, der er sat i venteposition.

Trin 2 Angiv nummeret, og tryk på havelågetasten (#).
Trin 3 (Valgfri) Fortæl nummeret til det parkerede opkald til den person, som henter opkaldet.

Hent et opkald fra venteposition med parkeret opkald
Du kan hente et parkeret opkald overalt på netværket.

Inden du begynder

Du skal bruge det nummer, der blev brugt til at parkere opkaldet.

Procedure

Trin 1 Tryk på Ophæv parkering.
Trin 2 (Valgfri) Tryk på den linje, som har optagetlys med besvarelse af opkald konfigureret til at modtage et opkald

i venteposition.
Trin 3 Indtast nummeret, hvor opkaldet blev parkeret, efterfulgt af trunkeringstegnet (#).

Du kan også angive trunkeringstegnet (#) for at hente opkaldet i venteposition. Hvis du henter et opkald i
venteposition på din egen telefon, behøver du ikke angive et nummer.
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Viderestil opkald
Du kan viderestille opkald fra enhver linje på telefonen til et andet nummer. Viderestil opkald gælder specifikt
for den enkelte telefonlinje. Hvis du modtager et opkald på en linje, hvor viderestilling ikke er aktiveret, ringer
opkaldet som normalt.

Der findes to måder at viderestille opkald på:

• Viderestil alle opkald

• Viderestil opkald i specielle situationer, f.eks når telefonen er optaget, eller når opkaldet ikke besvares.

Kontrollér, at alle opkald viderestilles ved at se efter ikonet Viderestil alle på linjemærkaten.

Bekræft, at alle dine opkald viderestilles, ved at se efter ikonet Viderestil på linjemærkaten.

Procedure

Trin 1 Tryk på Viderestil alle på en ledig linje, som du vil viderestille opkald fra.
Trin 2 Indtast destinationsnummeret for viderestilling præcis, som du ville indtaste det på din telefon, eller vælg fra

listen af seneste opkald.
Trin 3 Tryk på Ring op for at videresende alle opkald til det angivne nummer.

Omstil opkald
Du kan omstille et aktivt opkald til en anden person.

Omstil et opkald til en anden person
Når du omstiller et opkald, kan du forblive i det oprindelige opkald, indtil den anden person svarer. Dermed
kan du tale privat med den anden person, før du fjerner dig selv fra opkaldet. Hvis du ikke ønsker at tale, kan
du omstille opkaldet, før den anden person svarer.

Du kan også skifte mellem begge personer for at tale med dem individuelt, før du fjerner dig selv fra opkaldet.

Procedure

Trin 1 Fra et opkald, der ikke er i venteposition, skal du trykke på Viderestil.
Trin 2 Indtast den anden persons telefonnummer.
Trin 3 (Valgfri) Vent, indtil du hører, at linjen ringer, eller indtil den anden person besvarer opkaldet.
Trin 4 (Valgfri) Tryk på linjetasten for at vende tilbage til opkaldet i venteposition.
Trin 5 Tryk på Omstil igen.
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Tal sammen før viderestilling
Før du omstiller et opkald, kan du tale med den person, du viderestiller opkaldet til.

Inden du begynder

Du er i gang med et opkald, der skal viderestilles.

Procedure

Trin 1 Tryk på Omstil.
Trin 2 Indtast telefonnummeret på den person, du ønsker at viderestille.
Trin 3 Når den anden person besvarer opkaldet, kan du tale med vedkommende.
Trin 4 (Valgfri) Tryk på linjetasten for at vende tilbage til opkaldet i venteposition.
Trin 5 (Valgfri) Tryk på linjetasten for at vende tilbage til det telefonnummer, der viderestilles til.
Trin 6 Tryk på Viderestil for at fuldføre viderestillingen.

Konferenceopkald og møder
Du kan tale med flere personer i ét enkelt opkald. Du kan ringe til en anden person og føje dem til opkaldet.
Hvis du har flere telefonlinjer, kan du flette to linjer på tværs af to linjer. Konferencen slutter, når alle deltagere
har lagt på.

Føj en anden person til et opkald

Procedure

Trin 1 I et aktivt opkald skal du trykke på Konference.
Trin 2 Indtast telefonnummeret på den person, du ønsker at tilføje, og tryk på Ring op.
Trin 3 Tryk på Konference.

Konferencen starter.
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K A P I T E L  3
Kontaktpersoner

• Firmatelefonbog, side 29

• Personlig adressebog, side 33

Firmatelefonbog
Du kan slå en kollegas nummer op fra telefonen, hvorved det er nemmere at ringe til personen. Administratoren
konfigurerer og vedligeholder telefonbogen.

Telefonen understøtter tre typer firmatelefonbøger – LDAP (Lightweight Directory Access Protocol), Broadsoft
Directory og Cisco XML Directory.

Ring op til en kontaktperson i firmatelefonbogen

Procedure

Trin 1 Tryk på Kontaktpersoner.
Trin 2 Vælg Firmatelefonbog.
Trin 3 Vælg et søgekriterium.
Trin 4 Indtast søgekriteriet, og tryk på Send.
Trin 5 Vælg kontakten, og tryk på Ring op.

Broadsoft-telefonbog
Du kan søge efter og få vist dine personlige, gruppebaserede og virksomhedsbaserede kontaktpersoner i
Broadsoft-telefonbogen, hvilket gør det nemmere at ringe til dem. Administratoren konfigurerer
Broadsoft-telefonbogen på telefonen. Denne programfunktion anvender BroadSofts Extended Services Interface
(XSI).
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Søg efter en kontakt i Broadsoft-telefonbogen (enkel søgning)

Inden du begynder

• Administratoren aktiverer Broadsoft-telefonbogen på telefonen.

• Du eller administratoren konfigurerer din Broadsoft-telefonbogs brugergruppetype som Virksomhed,
Gruppe eller Personlig.

Procedure

Trin 1 Tryk på Kontaktpersoner.
Trin 2 Vælg Broadsoft-telefonbog.

Du kan muligvis se navnet som det telefonbogsnavn, du har konfigureret for Broadsoft-telefonbogen.
Trin 3 Vælg Enkel søgning.
Trin 4 Indtast søgekriteriet, og tryk på Send.

Søg efter en kontaktperson i BroadSoft-telefonbogen (avanceret søgning)

Inden du begynder

Konfigurer Broadsoft-telefonbogens brugergruppetype som Virksomhed eller Gruppe.

Procedure

Trin 1 Tryk på Kontaktpersoner.
Trin 2 Vælg BroadSoft-telefonbog.
Trin 3 Vælg Avanceret søgning.
Trin 4 Vælg et søgekriterium.

Du kan søge efter en kontaktperson i BroadSoft-telefonbogen efter efternavn, fornavn, bruger-id, nummer,
lokalnummer, afdeling og mail.

Trin 5 Indtast søgekriteriet, og tryk på Send.

   Cisco IP-konferencetelefon 7832 – brugervejledning til multiplatformstelefon
30

Kontaktpersoner
Broadsoft-telefonbog



Rediger kontakttypen i Broadsoft-telefonbogen

Procedure

Trin 1 Tryk på Kontaktpersoner.
Trin 2 Vælg BroadSoft-telefonbogen.
Trin 3 Tryk på Indstilling.
Trin 4 Vælg Rediger indstillinger.
Trin 5 Vælg feltet Type.

Du kan vælge Virksomhed, Gruppe eller Personlig som kontakttypen for Broadsoft-telefonbogen.
Trin 6 Tryk på Gem for at anvende ændringen.

Rediger navnet på din Broadsoft-telefonbog

Procedure

Trin 1 Tryk på Kontaktpersoner.
Trin 2 Vælg BroadSoft-telefonbogen.
Trin 3 Tryk på Indstilling.
Trin 4 Vælg Rediger indstillinger.
Trin 5 Rediger feltet Navn på telefonbog.
Trin 6 Tryk på Gem for at anvende ændringen.

Rediger servernavnet for Broadsoft-telefonbogen

Procedure

Trin 1 Tryk på Kontaktpersoner.
Trin 2 Vælg BroadSoft-telefonbogen.
Trin 3 Tryk på Indstilling.
Trin 4 Vælg Rediger indstillinger.
Trin 5 Vælg Værtsserver.
Trin 6 Tryk på Rediger, og rediger serverposten.
Trin 7 Rediger feltet Værtsserver.
Trin 8 Tryk på Gem for at anvende ændringen.
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Rediger bruger-id for Broadsoft-telefonbogen

Procedure

Trin 1 Tryk på Kontaktpersoner.
Trin 2 Vælg BroadSoft-telefonbogen.
Trin 3 Tryk på Indstilling.
Trin 4 Vælg Rediger indstillinger.
Trin 5 Vælg Bruger-id.
Trin 6 Tryk på Rediger, og rediger bruger-id for Broadsoft-telefonbogen
Trin 7 Tryk på Anvend for at gemme ændringen.
Trin 8 Rediger feltet Bruger-id.
Trin 9 Tryk på Gem for at anvende ændringen.

Rediger adgangskoden for Broadsoft-telefonbogen

Procedure

Trin 1 Tryk på Kontaktpersoner.
Trin 2 Vælg BroadSoft-telefonbogen.
Trin 3 Tryk på Indstilling.
Trin 4 Vælg Rediger indstillinger.
Trin 5 Vælg Adgangskode.
Trin 6 Tryk på Rediger, og rediger posten.
Trin 7 Tryk på Anvend for at gemme ændringen.
Trin 8 Rediger feltet Adgangskode.
Trin 9 Tryk på Gem for at anvende ændringen.

LDAP-telefonbog
Cisco IP-telefonen understøtter LDAP (Lightweight Directory Access Protocol) v3. Du kan søge i en specifik
LDAP-telefonbog efter et navn, et telefonnummer eller begge dele. LDAP-baserede telefonbøger, som f.eks.
Microsoft Active Directory 2003 og OpenLDAP-baserede databaser, understøttes.
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Søg efter en kontaktperson i LDAP-telefonbogen

Procedure

Trin 1 Tryk på Kontaktpersoner.
Trin 2 Vælg LDAP-telefonbog.
Trin 3 Indtast søgekriteriet.

Du kan søge efter kontaktpersonens fornavn eller efternavn.
Trin 4 Tryk på Send.

Personlig adressebog

Føj en ny kontaktperson til din personlige adressebog

Procedure

Trin 1 Tryk på Kontaktpersoner.
Trin 2 Vælg Personlig adressebog.
Trin 3 Tryk på Tilføj eller tryk på knappen Vælg.
Trin 4 Indtast et navn og mindst ét telefonnummer.
Trin 5 Vælg en brugerdefineret ringetone til kontaktpersonen.
Trin 6 Tryk på Gem for at føje posten til den personlige telefonbog.

Føj en ny kontaktperson til din personlige adressebog med
konfigurationsværktøjet

Procedure

Trin 1 Gå til konfigurationsværktøjssiden, og vælg Brugerlogon > Personlig telefonbog.
Trin 2 Klik på Føj til personlig telefonbog.
Trin 3 Tilføj navn, arbejdsnummer, mobilnummer og privat nummer.
Trin 4 Klik på Send alle ændringer.
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Vælg en kontaktperson i din personlige adressebog

Procedure

Trin 1 Tryk på Kontaktpersoner.
Trin 2 Vælg Personlig adressebog.
Trin 3 Vælg Indstilling > Søg.
Trin 4 Indtast den adressepost, der skal søges efter, og tryk på Send).

Du kan kun søge efter navn (forskel på store og små bogstaver). Søgning efter nummer understøttes ikke.

Ring til en kontaktperson i din personlige adressebog

Procedure

Trin 1 Tryk på Kontaktpersoner.
Trin 2 Vælg Personlig adressebog, og søg efter en post.
Trin 3 Vælg den post i den personlige adressebog, du vil ringe til.
Trin 4 Tryk på Ring op.

Rediger en kontaktperson i din personlige adressebog

Procedure

Trin 1 Tryk på Kontaktpersoner.
Trin 2 Vælg Personlig adressebog, og søg efter en post.
Trin 3 Vælg den post, der skal ændres.
Trin 4 Tryk på Rediger.
Trin 5 Rediger postens oplysninger.
Trin 6 Tryk på Gem for at redigere et telefonnummer.
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Fjern en kontaktperson fra din personlige adressebog

Procedure

Trin 1 Tryk på Kontaktpersoner.
Trin 2 Vælg Personlig adressebog.
Trin 3 Vælg Søg efter adressepost.
Trin 4 Vælg adresseposten, og tryk på Indstilling > Slet for at slette posten.
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K A P I T E L  4
Seneste opkald

• Liste med seneste opkald, side 37

• Se seneste opkald, side 37

• Returner et seneste opkald, side 38

• Ryd listen med seneste opkald, side 38

• Opret en ny kontaktperson fra en post under seneste, side 39

• Slet en opkaldspost, side 39

• Slet alle opkaldsposter, side 40

Liste med seneste opkald
Brug listen Seneste til at se de 180 seneste individuelle opkald og opkaldsgrupper.

Hvis listen Seneste når den maksimale størrelse, overskriver den næste post den ældste post på listen.

Se seneste opkald
Kontrollér, hvem der har ringet til dig for nylig.

Meddelelse om ubesvarede opkald er pr. linje. Du kan vise antallet af ubesvarede opkald pr. linje på
telefonskærmen. Det maksimale antal meddelelser om ubesvarede opkald er 99. Når du viser enten listen
Alle opkald eller Ubesvarede opkald på telefonskærmen for en bestemt linje, bliver meddelelsen om
ubesvarede opkald for den valgte linje ryddet.

Der kan være tilfælde, hvor meddelelsen om ubesvarede opkald og det faktiske antal ubesvarede opkald
ikke er ens. Det skyldes, at der er en begrænsning på 180 opkald under Seneste. Denne grænse består af
udgående opkald, ubesvarede opkald og indgående opkald. Der kan også være nogle gamle ubesvarede
opkald, der bliver føjet til tællingen for meddelelsen om ubesvarede opkald. Dette kan overskrives på
listen Seneste.

Bemærk
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Procedure

Trin 1 Tryk på Seneste.
Trin 2 Vælg for at få vist alle seneste opkald eller for at få vist en bestemt type af seneste opkald.

• Alle opkald

• Ubesvarede opkald

• Modtagne opkald

• Placerede opkald

Trin 3 Tryk på Vælg.

Returner et seneste opkald
Procedure

Trin 1 Tryk på Seneste.
Trin 2 (Valgfri) Vælg den ønskede linje.
Trin 3 Vælg den opkaldspost, du vil ringe til.
Trin 4 (Valgfri) Tryk på Rediger opkald for at redigere opkaldsposten.
Trin 5 Tryk på Ring op.

Ryd listen med seneste opkald
Procedure

Trin 1 Tryk på Seneste.
Trin 2 Vælg for at få vist alle seneste opkald eller for at få vist en bestemt type af seneste opkald.

• Alle opkald

• Ubesvarede opkald

• Modtagne opkald
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• Placerede opkald

Trin 3 Tryk på Vælg.
Trin 4 Tryk på Slet liste.
Trin 5 Tryk på Slet.

Opret en ny kontaktperson fra en post under seneste
Procedure

Trin 1 Vis en post under seneste.
Trin 2 Tryk på Indstillinger.
Trin 3 Tryk på Føj til adressebog.

Slet en opkaldspost
Procedure

Trin 1 Tryk på Seneste.
Trin 2 Vælg for at få vist alle seneste opkald eller for at få vist en bestemt type af seneste opkald.

• Alle opkald

• Ubesvarede opkald

• Modtagne opkald

• Placerede opkald

Trin 3 Tryk på Vælg.
Trin 4 Marker den individuelle post eller opkaldsgruppe, du vil slette.
Trin 5 Tryk på Slet post.
Trin 6 Tryk på Slet igen for at bekræfte.
Trin 7 Tryk på Tilbage.

Cisco IP-konferencetelefon 7832 – brugervejledning til multiplatformstelefon    
39

Seneste opkald
Opret en ny kontaktperson fra en post under seneste



Slet alle opkaldsposter
Du kan slette poster i opkaldshistorikken på telefonen.

Procedure

Trin 1 Tryk på Seneste.
Trin 2 Vælg Indstilling > Slet alle.
Trin 3 Tryk på Slet igen for at bekræfte.
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K A P I T E L  5
Voicemail

• Din voicemail-konto, side 41

• Søg efter nye talebeskeder, side 42

• Adgang til voicemail, side 42

• Adgang til din lyd-voicemail, side 42

Din voicemail-konto
Du kan få adgang til dine talemeddelelser direkte fra telefonen. Men din administrator skal konfigurere din
voicemail-konto og kan også konfigurere din telefon til at få adgang til voicemailsystemet.

KnappenMeddelelser på din telefon fungerer som hurtigopkald i voicemail-systemet.

Når du er væk fra dit skrivebord, kan du ringe til dit voicemail-system for at tilgå din voicemail. Din
administrator kan give dig telefonnummeret til voicemail-systemet.

Da alle voicemail-systemer er forskellige, kan vi ikke oplyse, hvordan du anvender dit voicemail-system. Se
oplysninger om voicemail-kommandoer i brugerdokumentationen til voicemail-systemet, eller kontakt
administratoren.

Indstil voicemail på din telefon
Hvis din administrator ikke har konfigureret dit voicemail-telefonnummer, kan du selv indstille det.

Procedure

Trin 1 Tryk på Indstillinger.
Trin 2 Vælg Brugerindstillinger > Opkaldsindstillinger.
Trin 3 Angiv dit voicemail-telefonnummer i Voicemail.
Trin 4 Tryk på Indstil.
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Søg efter nye talebeskeder
Se efter ét af disse tegn for at finde ud af, om du har nye indtalte beskeder:

• Lysstriben på håndsættet lyser rødt.

• Antallet af ubesvarede opkald og indtalte beskeder vises på skærmen. Hvis der er mere end 99 nye
beskeder, vises et plustegn (+).

• Et udråbstegn (!) angiver voicemail-beskeder, der haster.

Du hører også en hakkende tone, som afspilles fra håndsættet, hovedtelefonerne eller højttalertelefonen, når
du bruger en telefonlinje. Den hakkende tone er linjespecifik. Du hører den kun, når du bruger en linje, der
har talebeskeder.

Adgang til voicemail
Procedure

Trin 1 Tryk på Beskeder .
Trin 2 Følg de indtalte anvisninger.

Adgang til din lyd-voicemail
Afhængigt af, hvordan administratoren har konfigureret din telefon, kan du hente din voicemail uden at få
vist listen over beskeder. Denne mulighed er nyttig, hvis du foretrækker en liste med voicemail-beskeder,
men du af og til vil gå til dine beskeder uden den visuelle anvisning.

Procedure

Trin 1 På skærmen skal du trykke på programtasten Lyd.
Trin 2 Når du bliver bedt om det, skal du indtaste dine legitimationsoplysninger til voicemail.
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K A P I T E L  6
Indstillinger

• Skift ringetone, side 44

• Tildel en ringetone til et lokalnummer med konfigurationsværktøjet, side 44

• Viderestil opkald i bestemte situationer fra din telefon, side 44

• Slå Ring ikke til for en bestemt linje, side 45

• Aktivér DND på alle linjer med konfigurationsværktøjet, side 46

• Bloker et anonymt opkald, side 46

• Blokering visning af opkalds-id, side 46

• Gør et opkald sikkert, side 47

• Konfigurer en automatisk svarside, side 47

• Konfigurer voicemail, side 47

• Tilpas visningstilstanden, side 48

• Rediger tidsformatet, side 48

• Rediger datoformatet, side 48

• Konfigurer pauseskærmen med telefonens webside, side 49

• Skift pauseskærmen, side 50

• Tilføj logo som telefonens baggrund, side 50

• Skift baggrundsbillede på telefonens side, side 51

• Vælg sprog, side 51

• Angiv adgangskode, side 52
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Skift ringetone
Procedure

Trin 1 Tryk på Indstillinger.
Trin 2 Vælg Brugerindstillinger > Lydindstillinger > Lokalnr. (n) – ringetone, hvor n= lokalnummer.
Trin 3 Rul igennem listen over ringetoner, og tryk på Afspil for at høre en prøve.
Trin 4 Tryk på programtasten Vælg, og derefter på programtasten Indstil for at gemme et valg.
Trin 5 Tryk på Tilbage for at afslutte.

Tildel en ringetone til et lokalnummer med
konfigurationsværktøjet

Procedure

Trin 1 Gå til konfigurationsværktøjssiden, og vælg Brugerlogon > Stemme > Lokalnr.(n), hvor (n) er nummeret
for et lokalnummer.

Trin 2 Under Indstillinger for opkaldsfunktion kan du bruge rullelisten Standardringetone (n) til at angive en af
følgende:

• Ingen ring

• 1 til og med 9 – vælg en af de tilgængelige ringetoner.

Trin 3 Klik på Send alle ændringer.

Viderestil opkald i bestemte situationer fra din telefon
Du kan konfigurere din telefon, så opkald videresendes i bestemte situationer, f.eks. når telefonen er optaget.

Inden du begynder

Viderestilling af opkald skal aktiveres på din telefon, før du kan viderestille dine opkald i bestemte situationer.
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Procedure

Trin 1 Tryk på Indstillinger.
Trin 2 Vælg Brugerindstillinger > Opkaldsindstillinger.
Trin 3 Vælg Til for at aktivere viderestilling af opkald.
Trin 4 Angiv et telefonnummer for hver af de tjenester til viderestilling af opkald, du vil aktivere:

• Viderestil alle numre: Viderestiller alle indgående opkald til et andet telefonnummer.

• Viderestil optaget nummer: Viderestiller alle indgående opkald til et andet telefonnummer, når den
primære linje er aktiv.

• Viderestil nummer ved intet svar: Viderestiller et indgående opkald, som ikke besvares.

• Forsinkelse ved viderestil intet svar: Tildeler en forsinkelsestid til besvarelse.
Hvis din administrator deaktiverer FKS (feature key synchronization) på din telefon, kan du angive
værdien som antal sekunder, efter hvilke opkald skal viderestilles.

Hvis din administrator aktiverer FKS (feature key synchronization) på din telefon, kan du angive værdien
som antal ringninger, hvorefter opkald skal viderestilles.

Trin 5 Tryk på Indstil.

Slå Ring ikke til for en bestemt linje
Indstil DND (Forstyr ikke) for at gøre telefonen tavs og ignorere beskeder om indgående opkald, når du har
brug for at undgå forstyrrelser. Du kan undertrykke alle beskeder om indgående opkald, eller du kan undertrykke
besked om en bestemt person, der ringer op.

Procedure

Trin 1 Tryk på Indstillinger.
Trin 2 Vælg Brugerindstillinger > Opkaldsindstillinger > Forstyr ikke.
Trin 3 Vælg en specifik linje på listen.
Trin 4 Tryk på Til for at aktivere DND, eller tryk på Fra for at deaktivere DND.

Cisco IP-konferencetelefon 7832 – brugervejledning til multiplatformstelefon    
45

Indstillinger
Slå Ring ikke til for en bestemt linje



Aktivér DND på alle linjer med konfigurationsværktøjet
Procedure

Trin 1 Gå til konfigurationsværktøjssiden, og vælg Brugerlogon > Stemme > Bruger.
Trin 2 Under Supplerende tjenester skal du indstille DND-indstillinger til Ja.

Du kan slå DND til på alle linjer, hvis FKS (feature key sync) ikke er aktiveret af administratoren.

Trin 3 Klik på Send alle ændringer.

Bloker et anonymt opkald
Du kan blokere et indgående opkald, der ikke viser opkalds-id.

Procedure

Trin 1 Tryk på Indstillinger.
Trin 2 Vælg Brugerindstillinger > Opkaldsindstillinger > Bloker anonymt opkald.
Trin 3 Vælg Til for at blokere opkald uden opkalds-id, eller tryk på Fra for at tillade opkaldet.
Trin 4 Vælg Indstil for at gemme indstillingen.

Blokering visning af opkalds-id
Du kan skjule opkaldsnavnet og -nummeret for den person, du ringer til.

Procedure

Trin 1 Tryk på Indstillinger.
Trin 2 Vælg Brugerindstillinger > Opkaldsindstillinger > Bloker opkalds-id.
Trin 3 Tryk på Til for at blokere visning af opkalds-id, eller tryk på Fra for at tillade visning af opkalds-id.
Trin 4 Vælg Indstil for at anvende ændringerne.
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Gør et opkald sikkert
Du kan kryptere opkald for at beskytte dem mod aflytning. Du kan indstille funktionen til sikre opkald for
alle udgående opkald eller for et specifikt opkald.

Procedure

Trin 1 Tryk på Indstillinger.
Trin 2 Vælg Brugerindstillinger > Opkaldsindstilling > Sikkert opkald.
Trin 3 Tryk på Til for at aktivere sikre opkald, eller tryk på Fra for at deaktivere sikre opkald.
Trin 4 Tryk på for at gemme ændringen og vende tilbage til skærmen Opkaldspræferencer.

Konfigurer en automatisk svarside
Procedure

Trin 1 Tryk på Indstillinger.
Trin 2 Vælg Brugerindstillinger > Opkaldsindstillinger > Automatisk svarside.
Trin 3 Tryk på Til for at aktivere siden med automatisk svar, eller tryk på Fra for at deaktivere siden med automatisk

svar.
Trin 4 Tryk på Indstil for at gemme ændringerne.

Konfigurer voicemail
Procedure

Trin 1 Tryk på Indstillinger.
Trin 2 Vælg Brugerindstillinger > Opkaldsindstillinger > Voicemail.
Trin 3 Indtast et telefonnummer for at aflytte voicemails.

Hvis du trykker på tasten Beskeder ringer telefonen til voicemail-nummeret og viser listen med
talebeskeder.

Trin 4 Tryk på Indstil for at bekræfte det tildelte nummer.
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Tilpas visningstilstanden
Denne funktion understøttes ikke på Cisco IP Phone 7821, 7841 og 7861

Procedure

Trin 1 Tryk på Indstillinger.
Trin 2 Vælg Brugerindstillinger > Indstillinger for fremmødekonsol > Visningstilstand.

Følgende muligheder er tilgængelige:

• Navn

• Lokalnr.

• Begge

Trin 3 Vælg visningstilstanden, og tryk på Indstil.

Rediger tidsformatet
Du kan ændre det aktuelle tidsformat, der vises på telefonens skærm.

Procedure

Trin 1 Tryk på Indstillinger.
Trin 2 Vælg Enhedsadministration > Dato/kl. > Tidsformat.

For at indstille sommertid vælges Enhedsadministration > Dato/tid > Sommertid. Tryk på Til for at slå
sommertid til, og tryk på Fra for at slå den fra.

Trin 3 (Valgfri) Vælg Enhedsadministration > Dato/tid > Tidszone.
Trin 4 Vælg et tidsformat, og tryk på Indstil for at anvende ændringerne.

Rediger datoformatet
Du kan ændre det datoformat, der vises på telefonens skærm.
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Procedure

Trin 1 Tryk på Indstillinger.
Trin 2 Vælg Enhedsadministration > Dato/kl. > Datoformat.
Trin 3 Vælg et datoformat, og tryk på Indstil for at anvende ændringerne.

Konfigurer pauseskærmen med telefonens webside
Du kan konfigurere en pauseskærm for telefonen. Når telefonen er inaktiv i et bestemt tidsrum, aktiveres
pauseskærmen.

Et tryk på en knap returnerer telefonen til normal tilstand. Hvis der er indstillet en brugeradgangskode, skal
brugeren angive den for at lukke pauseskærmen.

Procedure

Trin 1 Gå til konfigurationsværktøjssiden, og vælg Brugerlogon > Stemme > Bruger.
Trin 2 I afsnittet Skærm konfigureres felterne som beskrevet i nedenstående tabel.
Trin 3 BeskrivelseParameter

Vælg Ja for at aktivere en pauseskærm på telefonen. Når telefonen er inaktiv i et
bestemt tidsrum, aktiveres pauseskærmen.

Standard: nej

Screen Saver Enable
(Aktivér
pauseskærm)

Typer af pauseskærm. Dine valgmuligheder:

• Clock (Ur): Viser et digitalt ud på en almindelig baggrund.

• Download Picture (Download billede): Viser et billede, der er sendt fra
telefonens webside.

• Logo: Viser et logo på telefonskærmen. Tilføj et logobillede i feltetLogo-URL.

• Lock (Lås): Gør det muligt at låse pauseskærmen.

Screen Saver Type
(Type af
pauseskærm)

Mængde af inaktiv tid, før pauseskærmen vises.

Indtast det antal sekunder med inaktivitet, der skal gå, før pauseskærmen går i gang.

Standard: 300

Screen Saver Wait
(Ventetid på
pauseskærm)

URL-adressen finder den (.png) fil, der vises på som baggrund på telefonens skærm.

Når du indtaster en forkert URL-adresse til at hente et nyt baggrundsbillede, kan
telefonen ikke opgraderes til den nye baggrund og viser den baggrund, der allerede
er downloadet. Hvis telefonen ikke har nogen baggrund, der tidligere er downloadet,
viser den en grå skærm.

Picture Download
URL (URL-adresse
til billeddownload)
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BeskrivelseParameter

Indtast en URL eller en sti til det sted, hvor logobilledet er gemt. Hvis du vælger logo
som pauseskærmstype, vises dette billede som en pauseskærm på telefonskærmen.

Logo-URL

Trin 4 Klik på Send alle ændringer.

Skift pauseskærmen
Du kan aktivere telefonens pauseskærm og vælge dens udseende, samt hvor længe telefonen skal være uden
aktivitet, før pauseskærmen vises.

Procedure

Trin 1 Tryk på Indstillinger.
Trin 2 Vælg Brugerindstillinger > Skærmindstillinger > Pauseskærm.
Trin 3 Tryk på Til for at aktivere pauseskærmen, eller tryk på Fra for at deaktivere pauseskærmen.
Trin 4 Vælg Indstillinger for pauseskærm for at vælge indstillingerne:

• Type af pauseskærm: Vælg én af følgende muligheder:

• Clock (Ur): Viser et afrundet ur i baggrunden.

• Download Picture (Download billede): Viser et billede, der er sendt fra telefonens webside.

• Logo: Viser et logo som telefonens pauseskærm. Dette billede tilføjes i feltet Logo-URL på
telefonens webside.

• Lås: Viser et låseikon på telefonskærmen.

• Udløserinterval: Angiv det antal sekunder, telefonen skal være inaktiv i, før pauseskærmen aktiveres.

• Opdatingsinterval: Angiv antal sekunder, før pauseskærmen skal opdateres (hvis du f.eks. har valgt
billedrotation).

Trin 5 Tryk på Indstil.

Tilføj logo som telefonens baggrund
For at tilføje et logoikon som baggrund på din telefons skærm skal du tilføje det fra telefonens webside.
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Procedure

Trin 1 Gå til telefonens webside, vælg Brugerlogon > Tale > Bruger.
Trin 2 I afsnittet Skærm vælges Logo fra feltet Telefonbaggrund, og i feltet Logo-URL indtastes en URL eller sti

til det sted, hvor logobilledet er gemt.
Trin 3 Klik på Send alle ændringer.

Når logoet er tilføjet i telefonens baggrund, forsvinder logoikonet på telefonskærmen, hvis du vælger Standard
fra listen Telefonbaggrund og gemmer ændringerne.

Skift baggrundsbillede på telefonens side
Administratoren har muligvis givet dig tilladelse til at skifte standardbaggrundsbilledet på telefonen til et af
de tilgængelige billeder.

Procedure

Trin 1 Gå til telefonens webside, vælg Brugerlogon > Tale > Bruger.
Trin 2 Gå til feltet Phone Background (Telefonbaggrund) i sektionen Screen (Skærm), og vælg en af

valgmulighederne som telefonens baggrundsbillede.

• Default (Standard): Telefon ikke har noget baggrundsbillede. Hvis der ikke er føjet noget baggrundsbillede
til telefonskærmen, viser telefonskærmen et monokromt baggrundsbillede.

• Logo: Hvis du på telefonens webside vælger Logo som valgmulighed for telefonens baggrund, bliver
det logo, du tilføjer i Logo URL (URL-adresse til logo) brugt som baggrundsbilledet.

Visningsområdet for logoet er midt på telefonens skærm. Størrelsen på logoets visningsområde er 128
x 128. Hvis størrelsen på det oprindelige logo ikke passer til visningsområdet, så skaler det, så den
passer.

Vælg sprog
Afhængigt af hvordan din telefon er konfigureret kan du også ændre det sprog, der bruges af telefonen.
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Procedure

Trin 1 Tryk på Indstillinger.
Trin 2 Vælg Enhedsadministration > Sprog.
Trin 3 Vælg et sprog på listen over tilgængelige sprog.
Trin 4 Vælg Gem.

Angiv adgangskode
Nulstil adgangskoden til din telefon med jævne mellemrum for at sikre netværkssikkerheden. Opbevar alle
adgangskoder på et sikkert sted, så de ikke bliver stjålet.

Inden du begynder

Du skal have din eksisterende adgangskode.

Procedure

Trin 1 Tryk på Indstillinger.
Trin 2 Vælg Enhedsadministration > Indstil adgangskode.
Trin 3 Indtast din aktuelle adgangskode i feltet Gammel adgangskode.
Trin 4 Angiv din nye adgangskode i felterne Ny adgangskode og Angiv ny adgangskode igen.
Trin 5 Vælg Gem.
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Oplysninger om sikkerhed og ydeevne

Strømafbrydelse
Du kan kun foretage nødopkald fra telefonen, hvis den er tilsluttet strøm. Hvis der opstår strømafbrydelse,
kan du ikke foretage service- og nødopkald, før der igen er strøm. I tilfælde af strømsvigt eller andre forstyrrelser
kan du være nødt til at nulstille eller omkonfigurere udstyret, før du kan bruge service- og nødopkald igen.

Eksterne enheder
Vi anbefaler brug af eksterne enheder af god kvalitet, som er beskyttet mod uønsket radiofrekvens- og
lydfrekvenssignaler (RF og AF). Eksterne enheder omfatter hovedtelefoner, kabler og stik.

Afhængigt af disse enheders kvalitet, og hvor tæt de befinder sig på andre enheder, som f.eks. mobiltelefoner
eller tovejsradioer, kan der fortsat forekomme en vis støj. I disse tilfælde anbefaler vi, at du benytter dig af
en eller flere af følgende fremgangsmåder:

• Flyt den eksterne enhed væk fra kilden til RF- eller AF-signalerne.

• Flyt den eksterne enheds kabler væk fra kilden til RF- eller AF-signalerne.

• Brug skærmede kabler til den eksterne enhed, eller brug kabler med en bedre skærm og et bedre stik.

• Afkort længden på kablet til den eksterne enhed.

• Anvend ferritkerner eller andre enheder på kablerne til den eksterne enhed.

Cisco kan ikke garantere ydeevnen for eksterne enheder, kabler og stik.

Cisco IP-konferencetelefon 7832 – brugervejledning til multiplatformstelefon    
53



I EU-lande bør der kun bruges eksterne højttalere, mikrofoner og hovedtelefoner, der er i fuldstændig
overensstemmelse med EMC-direktivet [89/336/EF].

Advarsel

Sådan slutter du til strøm
Du kan levere strøm til din på en af to måder:

• Brug strømkablet, der fulgte med telefonen.

• Hvis din netværk understøtter Power over Ethernet (PoE), kan telefonen strømforsynes via netværket.
Tilslut et Ethernet-kabel mellem telefonens Ethernet-stik og netværket.

Hvis du ikke er sikker på, om netværket understøtter PoE, kan du spørge administratoren.

Telefonens virkemåde i tilfælde af netværksforsinkelse
Alt, hvad der nedsætter netværkets ydeevne, kan påvirke Cisco IP Phones tale- og videokvalitet og i visse
tilfælde forårsage et afbrudt opkald. Kilder til nedsat netværksydeevne kan være, men er ikke begrænset til,
følgende aktiviteter:

• Administrative opgaver, som f.eks. interne portscanninger eller sikkerhedsscanninger

• Angreb på netværket i form af f.eks. Denial of Service-angreb

FCC-overholdelseserklæringer
Federal Communications Commission kræver overholdelseserklæringer for følgende:

FCC-erklæring om afsnit 15.21
Ændringer, som ikke udtrykkeligt er godkendt af den person, der er ansvarlig for overensstemmelsen, kan
ugyldiggøre brugerens tilladelse til at benytte udstyret.

FCC-erklæring om RF-strålingseksponering
Dette udstyr er i overensstemmelsemed FCC's grænser for strålingseksponering, der gælder for et ukontrolleret
miljø. Slutbrugeren skal følge den specifikke betjeningsvejledning for at være i overensstemmelse med
bestemmelserne for RF-stråling. Senderen skal placeres mindst 20 cm fra brugeren og må ikke anvendes
sammen med en anden antenne eller sender.
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FCC-erklæring om modtagere og digitalt Klasse B-udstyr
Dette produkt er blevet afprøvet og er i overensstemmelse med specifikationerne for en digital Klasse B-enhed
i henhold til afsnit 15 i FCC-reglerne. Formålet med disse grænser er at give en rimelig beskyttelse mod
skadelig interferens i en privat installation. Dette udstyr genererer, anvender og kan udsende
radiofrekvensenergi, og hvis udstyret ikke er installeret og anvendes i overensstemmelse med
brugervejledningen, kan det medføre skadelig interferens for radiokommunikationen. Der gælder dog ingen
garanti for, at der ikke vil opstå interferens med en bestemt type installation.

Hvis udstyret medfører skadelig interferens for radio- eller tv-modtagelse, hvilket kan kontrolleres ved at
slukke og tænde udstyret, anbefales brugeren at udbedre forholdene på en eller flere af følgende måder:

• Drej modtagerantennen, eller placer den et andet sted

• Sørg for større afstand mellem udstyret eller enhederne

• Slut udstyret til en anden stikkontakt end den, som modtageren er tilsluttet.

• Kontakt en forhandler eller en kvalificeret radio/tv-tekniker for at få hjælp.

Oversigt over sikkerhed for Cisco-produkter
Dette produkt indeholder kryptografiske funktioner og er underlagt amerikansk lovgivning samt den lokale
lovgivning i andre lande, for så vidt angår import, eksport, overførsel og brug. Levering af Ciscos kryptografiske
produkter medfører ikke, at tredjemand har tilladelse til at importere, eksportere, distribuere eller anvende
kryptering. Det er importørernes, eksportørernes, distributørernes og brugernes eget ansvar at sørge for, at de
amerikanske og lokale regler overholdes. Ved at tage dette produkt i brug erklærer du dig indforstået med at
overholde de gældende love og regler. Hvis du ikke er i stand til at overholde de amerikanske eller lokale
regler, bedes du returnere produktet med det samme.

Du kan finde yderligere oplysninger om amerikansk eksportregler på https://www.bis.doc.gov/
policiesandregulations/ear/index.htm.

Vigtige onlineoplysninger
Licensaftale for slutbrugeren

Licensaftalen for slutbrugeren (EULA) er placeret her: https://www.cisco.com/go/eula

Overholdelse af bestemmelser og sikkerhedsoplysninger

Overholdelse af bestemmelser og sikkerhedsoplysninger (RCSI) er placeret her: 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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