פעולות שכיחות
ביצוע שיחה
חיוג חוזר של מספר
דיבור באמצעות
השפופרת והאזנה
לרמקול
האזנה לרמקול בלבד
שימוש ביומני שיחות

עריכת מספר

הגדרות מקשי בחירה

הרם את השפופרת לפני או אחרי
חיוג מספר.
לחץ על חיוג חוזר.
)מצב האזנת קבוצה בלבד (.לחץ על
האזנת ק׳.

מדריך עזר מהיר

ובחר ספרי טלפון <
לחץ על
שיחות שלא נענו ,שיחות שבוצעו,
או שיחות שהתקבלו .בחר מספר
ולחץ על חייג.
לחץ על ע׳ חיוג >> ,או <<.

האזנת ק׳

שליחת בעיות בביצוע שיחות למנהל
המערכת
דיבור באמצעות השפופרת והאזנה
לרמקול )האזנת קבוצה(
כניסה למערכת התא הקולי

ד .איכות

הודעות

החזקת/המשכת שיחה סמן שיחה שיש להעביר למצב
החזקה או לחדש אותה ממצב
החזקה ולחץ על .
העברת שיחה למספר
חדש
הפעלת שיחת ועידה
רגילה )אד-הוק(

בטל

ביטול פעולה או יציאה ממסך מבלי
להחיל את השינויים
השבתת האזנת קבוצה

בטל האז׳

)מצב רמקול בלבד (.לחץ על רמקול.

לחץ על העבר ,הזן את המספר
ולחץ שוב על העבר.
לחץ על עוד < ועידה ,חייג
למשתתף ,ולאחר מכן לחץ שוב על
ועידה.

אין רמקול

השבתת פונקציית הרמקול

טלפון Cisco Unified IP
דגמים  7906Gו– 7911G-
מדריך לטלפון ומדריך עזר
מהיר עבור Cisco Unified
Communications
Manager 8.0
) SCCPו(SIP-
פעולות שכיחות
הגדרות מקשי בחירה
סמלים במסך הטלפון
סמלי לחצנים

החל שיחה

התחלת שיחה חדשה

החנה

שמירת שיחה באמצעות ׳שיחה חונה׳

הסר

ניתוק משתתף משיחת ועידה

הסר אח.

ניתוק המשתתף שחובר אחרון
לשיחת ועידה
העברת שיחה

הפנה מיד

שליחה או ניתוב שיחה מחדש
למערכת הודעות קוליות
הצטרפות לשיחה בקו משותף

הצטרף מ.

הצטרפות לשיחה בקו משותף והקמת
שיחת ועידה
הקמת שיחת ועידה

ח .מקוצר

חיוג בעזרת מספרי חיוג מהיר

ח .חוזר

חיוג חוזר של המספר האחרון

חטי .קב.

מענה לשיחה שמצלצלת בקבוצה
אחרת או בקו אחר
מענה לשיחה שמצלצלת בטלפון אחר
בקבוצה שלך
מענה לשיחה המצלצלת בקבוצה
משויכת
חיוג מספר טלפון

העבר

הצטרף

ועידה

חטיפה
חטיפה א.
חייג
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חפש

חיפוש רשומה במדריך טלפונים

ל .להפריע

הפעלה או השבתה של התכונה ׳לא
להפריע׳

סמלים במסך הטלפון

הרמקול בשימוש )רמקול מופעל(

מצב קו ושיחה

מצב וידאו מופעל )Cisco Unified IP
 Phoneדגם  7911Gבלבד עם (SCCP

מחק

מחיקת תווים משמאל לסמן בעת
שימוש במקש ע׳ חיוג
איפוס ההגדרות לברירות המחדל

מתוועדים

הצגת המשתתפים בשיחת ועידה

׳העברת שיחות׳ מופעלת

נסה שוב

קבלת הודעה על שלוחה תפוסה
שהתפנתה
מחיקת רשומות או הגדרות

החזקת שיחה; החזקת שיחה מרחוק

מחק

נקה
סגור

סגירת החלון הנוכחי

סיים שיחה

ניתוק השיחה הנוכחית

ע׳ חיוג

עריכת מספר ביומן שיחות

עדכן

רענון התוכן

עוד

הצגת מקשי בחירה נוספים

ענה

מענה לשיחה

עקובאחרי

הגדרה או ביטול של העברת שיחות

צא

חזרה למסך הקודם

רמקול

האזנה לשיחה ברמקול

ת .וידאו
) SCCPבלבד(
DND

בחירת מצב של תצוגת וידאו
הפעל/כבה ׳נא לא להפריע׳ )(DND

MeetMe

אירוח שיחת ועידה Meet-Me

<<

מחיקת תווים שהוזנו

>>

תנועה בין תווים שהוזנו

שיחה מחוברת
לא בעריסה

סמלי הלחצנים
עוצמת הקול
ניווט

בעריסה

החזקה

שיחה נכנסת

תפריט יישומים

קו משותף בשימוש
שיחה מאומתת
שיחה מוצפנת
תכונות נוספות
חיוג מהיר הוגדר
הודעה ממתינה
אפשרות שנבחרה
תכונה מופעלת
רישום כתובת  URLביומן שיחות מוכן
לעריכה ) SIPבלבד(
מצב שמע או וידאו
השפופרת בשימוש

