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KIIRE ÜLEVAADE

Cisco Unified IP-telefoni 
7906G ja 7911G juhend 
rakendusele Cisco 
Unified Communications 
Manager 8.0

Põhilised telefoni ülesanded
Tarkvaraklahvide kirjeldus
Telefoniekraani ikoonid
Nuppude ikoonid

Tarkvaraklahvide 
kirjeldus
EdasKõik Kõnede suunamise 

seadistamine/tühistamine

Eemalda Konverentskõnes osaleja 
eemaldamine

EemViimK Konverentskõnele viimati lisatud 
osaleja eemaldamine

GListen Saate rääkida telefoni ja kuulata 
kõlarist (rühma kuulamine)

GLVäljas Rühma kuulamise desaktiveerimine

Helista Telefoninumbrile helistamine

Jälgi Kõne kuulamine kõlarist

KAT Kõneprobleemide esitamine 
süsteemiadministraatorile

Katkesta Toimingu katkestamine või ekraanilt 
väljumine muudatusi rakendamata

Kohtume Kohtu minuga konverentskõne 
võõrustamine

KonLoend Konverentskõnes osalejate kuvamine

Konvrn Konverentskõne alustamine

KordVal Viimati valitud numbri 
kordusvalimine

kSekku Enda lisamine jagatud liinil olevale 
kõnele või konverentskõne 
alustamine

kSuuna Kõne saatmine või edastamine 
häälteadete süsteemi

Kustuta Numbri muutmisel kursorist paremal 
olevate märkide kustutamine

Kustuta Seadete lähtestamine 
vaikeväärtusele

LõpKõne Aktiivse kõne katkestamine

Põhilised telefoni 
ülesanded
Helistamine Enne või pärast numbri 

valimist tõstke toru hargilt.

Numbri 
kordusvalimine

Vajutage KordVal.

Rääkimine telefoni ja 
kuulamine kõlarist

(Ainult Rühma kuulamise 
režiim). Vajutage GListen.

Kuulamine ainult 
kõlarist

(Ainult Monitori režiim). 
Vajutage Jälgi.

Kõnelogide 
kasutamine

Vajutage  ja valige 
Kataloogid > Vastamata 
kõned, Tehtud kõned, 
või Vastatud kõned. Valige 
number ja vajutage Helista.

Numbri muutmine Vajutage Muuda Nr, 
<< või >>.

Kõne ootele 
panemine/jätkamine

Tõstke esile kõne, mida 
soovite panna ootele või 
jätkata ning vajutage .

Kõne edastamine 
uuele numbrile

Vajutage SuunEdas, 
sisestage number ja seejärel 
vajutage uuesti SuunEdas.

Standardse (ad hoc) 
konverentskõne 
alustamine

Vajutage rohkem > 
Konvrn, helistage osalejale 
ning seejärel vajutage uuesti 
Konvrn.



LühiVal Numbri valimine kiirvalimise 
registrinumbriga

MitteSeg Suvandi Mitte segada 
sisse-/väljalülitamine

MonVälja Monitori funktsiooni 
desaktiveerimine

Muuda Nr Numbri muutmine kõnelogis

Otsi Kataloogi loetelu otsimine

Pargi Kõne säilitamine kõneparklas

RKorja Teises rühmas või teisel liinil 
helisevale kõnele vastamine

rohkem Täiendavate tarkvaraklahvide 
kuvamine

Sekkum. Enda lisamine jagatud liinil olevale 
kõnele

Sulge Aktiivse akna sulgemine

SuunEdas Kõne edastamine

Teated Juurdepääs kõnepostisüsteemile

TgsiHel Teavituse saamine, kui hõivatud 
lisanumber on uuesti saadaval

Tühjenda Kirjete või seadete kustutamine

TÜKorjam Ühendatud rühmas helisevale kõnele 
vastamine

Uus kõne Uue kõne tegemine

Vasta Kõnele vastamine

VidRež
(ainult 
SCCP)

Video kuvamisrežiimi valimine

VõtaÜles Teie rühmas teises telefonis 
helisevale kõnele vastamine

Välju Naasmine eelmisele ekraanile

Värsken. Sisu värskendamine

>> Läbi sisestatud märkide liikumine

<< Sisestatud märkide kustutamine

Telefoniekraani ikoonid
Liini või kõne olek

Kõne suunamine on aktiveeritud

Kõne on ootel, kaugkõne on ootel

Ühendatud kõne

Telefon on hargilt maas

Telefon on hargil

Saabuv kõne

Kasutusel on jagatud liin

Autenditud kõne

Krüpteeritud kõne

Teised funktsioonid

Kiirvalimine on konfigureeritud

Teade on ootel

Suvand on valitud

Funktsioon on aktiveeritud

Kõnelogis olev URL-kirje on valmis 
muutmiseks (ainult SIP)

Nuppude ikoonid

Audio- või videorežiim

Telefon on kasutusel

Kõlar on kasutusel (monitor sees)

Video on aktiveeritud (Cisco Unified 
IP-telefon 7911G ainult koos SCCP-ga)

Helitugevus

Navigatsioon

Ootele panemine

Rakenduste menüü
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