פעולות שכיחות
הצגת העזרה המקוונת לחץ על
בטלפון

הגדרות מקשי בחירה
?

.

ביצוע שיחה

הרם את השפופרת לפני או אחרי
חיוג מספר.

חיוג חוזר של מספר

לחץ על חיוג חוזר .לחלופין ,לחץ
על לחצן הניווט כאשר הטלפון
השפופרת לעריסה ,כדי להציג את
היומן ׳שיחות שבוצעו׳.

מעבר לרמקול או
לחץ על
אוזנייה במהלך שיחה .השפופרת.

מדריך עזר מהיר

 ,והנח את

השתקת הטלפון

לחץ על

שימוש ביומני שיחות

לחץ על
כדי לבחור ביומן
שיחות .כדי לחייג ,סמן רשומה
והרם את השפופרת.

עריכת מספר

לחץ על ע׳ חיוג >> ,או <<.

החזקה/המשך שיחה
העברת שיחה למספר
חדש

לחץ על העבר ,הזן את המספר
ולחץ שוב על העבר.

ביצוע שיחה
באינטרקום

לחץ על לחצן האינטרקום ,הזן
מספר במידת הצורך ודבר לאחר
הישמע הצליל.

הפעלת שיחת ועידה
רגילה )אד-הוק(

לחץ על עוד < ועידה ,חייג
למשתתף ,ולאחר מכן לחץ שוב על
ועידה.
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החל שיחה
החנה

שמירת שיחה באמצעות ׳שיחה חונה׳

המשך

המשכת שיחה בהחזקה

הסר

ניתוק משתתף משיחת ועידה

הסר אח.

ניתוק המשתתף שחובר אחרון
לשיחת ועידה
העברת שיחה

הפנה מיד

העברת שיחה או ניתובה מחדש
לשירות הודעות קוליות
הצטרפות לשיחה בקו משותף

הצטרף מ.

הצטרפות לשיחה בקו משותף והקמת
שיחת ועידה
חזרה לנושא העזרה הקודם

ועידה

הקמת שיחת ועידה

ח .מקוצר

חיוג באמצעות מספר לחיוג 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

.

לחץ על החזק או על המשך.

בטל

ביטול פעולה או יציאה ממסך מבלי
להחיל את השינויים
שליחת בעיות בביצוע שיחות למנהל
המערכת
התחלת שיחה חדשה

ד .איכות

מעבר לשפופרת במהלך הרם את השפופרת.
שיחה
או על

בחר

בחירת פריט בתפריט או שיחה

טלפון Cisco Unified IP
 Phoneעבור Cisco Unified
Communications
 SCCP) Manager 8.0ו(SIP-
עבור טלפון  Cisco Unified IP Phoneדגמים
 7965G ,7970G ,7971G-GE ,7975Gו7945G-

הצטרף

הקודם

חטיפה

הגדרות מקשי בחירה
סמלים במסך הטלפון
סמלי לחצנים
פעולות שכיחות

חטיפה א.
חייג
חפש

חיפוש רשומה במדריך טלפונים

ל .להפריע

הפעלה או השבתה של התכונה
׳לא להפריע׳
מחיקת תווים משמאל לסמן בעת
שימוש במקש ע׳ חיוג
איפוס ההגדרות לברירות המחדל

מחק
מחק

מתוועדים

הצגת המשתתפים בשיחת ועידה

נסה שוב

קבלת הודעה על שלוחה תפוסה
שהתפנתה
מחיקת רשומות או הגדרות

סגור

סגירת החלון הנוכחי

סיים שיחה

ניתוק השיחה הנוכחית או השיחה
הנוכחית באינטרקום
עריכת מספר ביומן שיחות

עדכן

נקה

סמלים במסך הטלפון

מצב וידאו מופעל ) SCCPבלבד(
תכונה משויכת ללחצן

׳העברת שיחות׳ מופעלת

ניידות משויכת ללחצן

החזקת שיחה; החזקת שיחה מרחוק

החזקה משויכת ללחצן

שיחה מחוברת
שיחה נכנסת

ועידה משויכת ללחצן

רענון התוכן

לא בעריסה

העברה משויכת ללחצן

עוד

הצגת מקשי בחירה נוספים

בעריסה

ענה

מענה לשיחה

כתובת  URLשל שירות טלפונים משויכת
ללחצן

קו משותף בשימוש

רישום כתובת  URLמוכן לעריכה
) SIPבלבד(

ע׳ חיוג

עקובאחרי

הגדרה או ביטול של העברת שיחות

פרטים
) SCCPבלבד(

פתיחת רשומת הפרטים עבור שיחה
מרובת משתתפים ביומן ׳שיחות שלא
נענו׳ וביומן ׳שיחות שהתקבלו׳
חזרה למסך הקודם

שיחה מוצפנת

צרף

שילוב שיחות קיימות ליצירת ועידה

קו בפיקוח  BLFנמצא בשימוש

צא

קישורים

הצגת נושאי עזרה קשורים

ראשי

הצגת התפריט הראשי של מערכת
העזרה
שמירת ההגדרות שנבחרו

ת .וידאו
) SCCPבלבד(
MeetMe

בחירת מצב של תצוגת וידאו
אירוח שיחת ועידה Meet-Me

>>

מחיקת תווים שהוזנו

<<

תנועה בין תווים שהוזנו

שמור

הודעה ממתינה

אפשרות שנבחרה
שיחה מאומתת
תכונה מופעלת

קו בפיקוח  BLFאינו פעיל

סמלי הלחצנים

קו בפיקוח  BLFמצלצל )(BLF Pickup

הודעות

רשימת חיוג מהיר ,יומן שיחות או רשומה
בספר טלפונים )מצב הקו אינו ידוע(

שירותים

הקו במצב ׳לא להפריע׳ )התכונה (BLF
קו אינטרקום לא פעיל
שיחת אינטרקום חד-כיוונית
שיחת אינטרקום דו-כיוונית

?

עזרה
ספרי טלפון
הגדרות
אמצעי אחסון
רמקול
השתקה

השפופרת בשימוש
האוזניות בשימוש
הדיבורית בשימוש

אוזניות

