ี บอ
คําสัง โทรศัพททใช
 ย

ความหมายของซอฟตคย
ี 

ดูวิธีใชออนไลนบน
โทรศัพท

กด ?

จองสาย

ได รั บการแจ งเตื อนเมื่ อสายภายใน
ที่ เคยใช งานอยู ว างลง

โทรออก

ยกหูกอนหรือหลังจากกดหมา
ยเลข

ประชุ ม

จั ดการประชุ มสาย

ปรั บปรุ ง

รี เฟรชข อมู ล

ป ด

ป ดหน าต างป จจุ บั น

ค นหา

ค นหารายการสมุ ดโทรศั พท

ตอบรั บ

รั บสายเรี ยกเข า

ตั ดท าย

ตัดผูเขารวมประชุมคนสุดทายที่เพิ่ม
เข าในการประชุ มสาย

แก เบอร

แก ไขหมายเลขในข อมู ลการใช

ยกเลิ ก

ยกเลิ กการทํางานหรื อออกจากหน า
จอโดยไม นําการเปลี่ ยนแปลงมาใช

แทรกสาย

แทรกตนเองในสายสนทนาบนคูสาย
รวม

โทรซ้ํ า

โทรไปยั งหมายเลขที่ เพิ่ งโทรออก
อี กครั้ ง

โทรย อ

โทรออกโดยใช หมายเลขดั ชนี โทร
ด วน

โทรใหม

โทรไปหมายเลขใหม

โทรออก

กดหมายเลขโทรศั พท

โทรหมายเลขซ้ํา

สลับไปที่หูโทรศัพท
ในระหวางการโทร

กด โทรซ้ํา หรือกดปุมนําทาง
ขณะที่วางหูเพื่อดูขอมูลการ
ใชสายที่โทรออกของคุณ

คูมืออางอิงฉบับยอ

ยกหูโทรศัพท

หรือ
สลับไปที่ลําโพงหรือชุด กด
หูฟงในระหวางการโทร แลววางหูโทรศัพท
ปดเสียงโทรศัพท
ของคุณ

กด

ใชขอมูลการใชของคุณ กด
เพื่อเลือกขอมูล
การใช หากตองการโทร
ใหไฮไลทที่รายการ แลว
ยกหู
แกไขหมายเลข

กด แกเบอร << หรือ >>

พักสาย/พูดตอ

กด พักสาย หรือ พูดตอ

โอนสายไปหมายเลขอื่น กด โอนสาย ใสหมายเลข
แลวกด โอนสาย อีกครั้ง
ตอสายภายใน

กดปุมสายภายใน
ใสหมายเลขถาจําเปน
และสนทนาหลังจากคุณ
ไดยินเสียงสัญญาณ

เริ่มการประชุมสายปกติ กด เพิ่มเติม > ประชุม
(เฉพาะกิจ)
โทรหาผูเขารวมประชุมสาย
แลวกด ประชุม อีกครั้ง

Cisco Unified IP Phone
สําหรับ Cisco Unified
Communications
Manager 8.0
(SCCP และ SIP)

ย อนกลั บ

กลั บไปหั วข อวิ ธี ใช ก อนหน านี้

สําหรับ Cisco Unified IP Phone 7975G,
7971G-GE, 7970G, 7965G และ 7945G

โอนหมด

ตั้ ง/ยกเลิ ก การฝากสาย

โอนสาย

โอนสายเรี ยกเข า

ความหมายของซอฟต คี ย

รายละเอี ยด

เป ดรายการบั นทึ กรายละเอี ยดการ
ใชสายสําหรับการโทรหลายกลุมใน
ข อมู ลการใช เบอร ที่ ไม ได รั บ
และเบอร ที่ รั บสาย

รายชื่ อ

ดู รายชื่ อผู ประชุ มสาย

รั บกลุ ม

รั บสายเรี ยกเข าที่ ดั งอยู ในกลุ มอื่
นหรื อในสายอื่ น

รั บแทน

รับสายเรียกเขาที่ดังอยูในโทรศัพท
เครื่องอื่นในกลุมของคุณ

ไอคอนหน าจอโทรศั พท
ปุ มไอคอน

Cisco, Cisco Systems, the Cisco logo, and the Cisco
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คําสั งโทรศั พท ทีใช บ อย

ไอคอนหนาจอโทรศัพท

รั บอื่ นๆ

รั บสายเรี ยกเข าที่ ดั งอยู ในกลุ ม
ที่ เกี่ ยวข อง

cBarge

แทรกตนเองในสายสนทนาบนคูส
 าย
รวมและจัดประชุมสาย

วางสาย

วางสายป จจุ บั น หรื อสายภายใน
ป จจุ บั น

วางพั ก

เก็ บการโทรโดยวางพั กสาย

วิ ดี โอ
(SCCP
เท านั้ น)

เลื อกโหมดการแสดงวิ ดี โอ

DND

เป ด/ป ด ห ามรบกวน (DND)

หลั ก

แสดงเมนู หลั กวิ ธี ใช

คู สายร วมใช งานอยู

iDivert

เปลี่ ยนเส นทางหรื อโอนสายเรี ยก
ไปยั งระบบข อความเสี ยง

มี ข อความรออยู

ออก

กลั บไปหน าจอก อนหน า

วิ ดี โอเป ดใช งาน (SCCP เท านั้ น)

การฝากสายเป ดใช งาน

คุ ณสมบั ติ ที่ กําหนดให กั บปุ ม

สายสนทนาที่ มี การพั กสาย
สายทางไกลที่ มี การพั กสาย
สายที่ เชื่ อมต ออยู

การพกพาที่ กําหนดให กั บปุ ม
การพั กสายที่ กําหนดให กั บปุ ม
การประชุ มที่ กําหนดให กั บปุ ม

สายเรี ยกเข า

การโอนสายที่ กําหนดให กั บปุ ม

ยกหู

URL เซอร วิ สโทรศั พท ที่ กําหนด
ให กั บปุ ม
รายการ URL พร อมให แก ไขแล ว
(SIP เท านั้ น)
ตั วเลื อกที่ เลื อก

วางหู

สายที่ ตรวจสอบรั บรองแล ว

ล าง

ลบข อมู ลหรื อการตั้ งค า

สายที่ เข ารหั ส

ลิ งก

ดู หั วข อวิ ธี ใช ที่ เกี่ ยวข อง

BLF- สายที่ ตรวจสอบใช งานอยู

ลบ
(อั กขระ)

ลบอักขระไปทางขวาของเคอรเซอร
เมื่อใชแกเบอร

BLF- สายที่ ตรวจสอบว างอยู

ลบ (ค า)

รี เซ็ ตการตั้ งค าเป นค ามาตรฐาน

พู ดต อ

คื นสายสนทนาที่ มี การพั กสาย

MeetMe

เป นผู จั ดตั้ งการประชุ มสาย
Meet-Me

QRT

ส งป ญหาการโทรไปยั งผู ดู แลระบบ

เอาออก

เอารายชื่ อผู ประชุ มสายออก

เลื อก

เลื อกรายการในเมนู หรื อโทร

เพิ่ มเติ ม

แสดงซอฟต คี ย อื่ นๆ

สายภายในทางเดี ยว

เชื่ อม

เชื่ อมสายที่ มี อยู เข าด วยกั นเพื่ อ
จั ดการประชุ ม

สายภายในสองทาง

บั นทึ ก

บั นทึ กการตั้ งค าที่ เลื อก

หู โทรศั พท ใช งานอยู

<<

ลบอั กขระที่ ป อน

ชุ ดหู ฟ งใช งานอยู

>>

เลื่ อนไปยั งอั กขระที่ ป อน

BLF- สายที่ ตรวจสอบกําลั งดั งอยู
(BLF รั บแทน)
โทรด วน ข อมู ลการใช
หรื อรายการสมุ ดโทรศั พท
(ไม ทราบสถานะสาย)
สายอยู ในสถานะห ามรบกวน
(คุ ณสมบั ติ BLF)
สายภายในว าง

สป กเกอร โฟนใช งานอยู

คุ ณสมบั ติ ที่ เป ดใช งาน

ปุ มไอคอน
ข อความ
เซอร วิ ส
?

วิ ธี ใช
สมุ ดโทรศั พท
การตั้ งค า
ระดั บเสี ยง
ลําโพง
ป ดเสี ยง
ชุ ดหู ฟ ง

