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K A P I T E L  1
Din telefon

• Cisco IP-telefon i 8800-serien, side 1

• Nye og ændrede funktioner, side 2

• Konfiguration af telefon, side 5

• Log på dit lokalnummer fra en anden telefon, side 7

• Log på en telefon som gæst, side 8

• Overvåg en kollegas linje, side 8

• Side med konfigurationshjælp, side 9

• Taster og hardware, side 12

• Energibesparelse, side 17

• Yderligere hjælp og oplysninger, side 18

Cisco IP-telefon i 8800-serien
Cisco IP-telefon 8811, 8841, 8851 og 8861 muliggør brugervenlig talekommunikation med høj sikkerhed.

Tabel 1: Nøglefunktioner for Cisco IP-telefon i 8800-serien

8861885188418811Funktioner

FarveFarveFarveGråtonerSkærm
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8861885188418811Funktioner

2100USB-porte

JaNejNejNejWi_Fi

JaJaNejNejBluetooth

JaJaNejNejCisco intelligent
nærhed

For at bruge telefonen skal den være tilsluttet et netværk og konfigureret til at oprette forbindelse til
opkaldsstyringssystemet. Telefonerne understøtter mange funktioner afhængigt af, hvilken type
opkaldsstyringssystem du bruger. Alle funktioner er muligvis ikke tilgængelige på din telefon afhængigt af,
hvordan administratoren har konfigureret telefonen.

Nye og ændrede funktioner

Nye og ændrede funktioner til firmwareversion 11.0
Opdateret afsnitRevision

Indstil voicemail på din telefon, på side 55Tilføjet opsætning af voicemail på din telefon.

Vis tilpasningstilstanden på telefonen, på side 19Tilføjet tilstand for visning af tilpasning på telefonen

Slå DND til eller fra ved hjælp af en stjernekode, på
side 30

Tilføjet understøttelse af DND-stjernekode

Log på en telefon som gæst, på side 8Tilføjet understøttelse af gæstelogon

Opret en ny kontaktperson fra en post under seneste,
på side 53

Tilføjet oprettelse af en kontaktperson fra en
opkaldshistorikpost

Indstil en adgangskode ved første start af telefon, på
side 7

Tilføjet tilføjelse af en brugeradgangskode

Tilpas visningstilstanden, på side 68Tilføjet ændring af visningstilstand

Viderestil opkald i bestemte situationer med
konfigurationsværktøjet, på side 34

Tilføjet viderestilling af et opkald i bestemte
situationer i konfigurationsværktøj

Aktiver opkaldshjælp, på side 61Tilføjet styring af visning af opkaldshjælplisten

Viderestil opkald i bestemte situationer fra din
telefon, på side 58

Tilføjet viderestilling af opkald i bestemte situationer
fra din telefon
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Opdateret afsnitRevision

Foretag et opkald med opkaldshjælplisten, på side
26

Tilføjet foretagelse af et opkald fra opkaldshjælplisten

Indstil voicemail på din telefon, på side 55Tilføjet konfiguration af voicemail på din telefon

Vis linjestatussen, på side 22Tilføjet visning af linjestatus

Vis netværksstatussen, på side 20Tilføjet visning af netværksstatus

Vis telefonstatussen, på side 21Tilføjet visning af telefonstatus

Indstil profilreglen på telefonen, på side 22Tilføjet visning af profilregel

Vis genstartshistorikken, på side 22Tilføjet visning af genstartshistorik

Vis transaktionsstatussen, på side 21Tilføjet visning af transaktionsstatus

Føj en ny kontaktperson til din personlige adressebog
med konfigurationsværktøjet, på side 47

Tilføjet understøttelse af tilføjelse af ny kontaktperson
i personlig telefonbog på konfigurationsværktøjssiden

Tildel en ringetone til et lokalnummer med
konfigurationsværktøjet, på side 58

Tilføjet tildeling af ringetone med
konfigurationsværktøj

Viderestil opkald, på side 33Opdateret funktionen til viderestilling af opkald

USB-hovedtelefoner, på side 73Opdateret understøttelse af USB-hovedtelefoner

Personlig adressebog, på side 47

Føj en ny kontaktperson til din personlige adressebog,
på side 47

Vælg en kontaktperson i din personlige adressebog,
på side 48

Ring til en kontaktperson i din personlige adressebog,
på side 48

Rediger en kontaktperson i din personlige
adressebog, på side 48

Fjern en kontaktperson fra din personlige adressebog,
på side 49

Opdateret personlig adressebogmed ekstra funktioner
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Opdateret afsnitRevision

Rediger kontakttypen i Broadsoft-telefonbogen, på
side 45

Rediger navnet på din Broadsoft-telefonbog, på side
45

Rediger servernavnet for Broadsoft-telefonbogen,
på side 45

Rediger bruger-id for Broadsoft-telefonbogen, på
side 46

Rediger adgangskoden for Broadsoft-telefonbogen,
på side 46

Opdateret forbedring af redigering af
BroadSoft-telefonbog

Søg efter nye talebeskeder, på side 56Opdateret understøttelse af voicemail

Delte linjer , på side 37Opdateret understøttelse af delt linje

Program-, linje- og funktionstaster, på side 14

Navigation, på side 13

Forskelle mellem telefonopkald og -linjer, på side
15

Opdateret understøttelse af tilstanden for avanceret
linjetilstand

Liste med seneste opkald, på side 51Opdateret understøttelse af opkaldshistorik

Skift pauseskærmen, på side 63Opdateret understøttelse af pauseskærm

Skift baggrundsbillede, på side 66Opdateret understøttelse af baggrund

Rapportér alle telefonproblemer, på side 23Opdateret understøttelse af
problemrapporteringsværktøj

Hent et opkald fra ventepositionmed parkeret opkald,
på side 33

Sæt et opkald i venteposition med parkeret opkald,
på side 32

Overvåg en kollegas linje, på side 8

Tilpas et hurtigopkald på et tasteudvidelsesmodul,
på side 80

Opdateret KEM-understøttelse

Aktivér Ring ikke, på side 30

Slå Ring ikke til for en bestemt linje, på side 59

Opdateret DND-understøttelse
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Nye og ændrede funktioner til firmwareversion 10.4(1)SR1
Opdateret afsnitRevision

Foretag personsøgning på en gruppe telefoner
(multicasting af søgning), på side 36

Tilføjet understøttelse af multicasting af søgning

Nye og ændrede funktioner til firmwareversion 10,4(1)
Opdateret afsnitRevision

Rapportér alle telefonproblemer, på side 23Tilføjet understøttelse af problemrapporteringsværktøj

Konfigurer hurtigopkald på en linjetast, på side 28

Fjern et hurtigopkald fra en linjetast, på side 28

Tilføjet understøttelse af hurtigopkald på en linjetast

Oversigt over konfiguration af Cisco
IP-tastudvidelsesmoduler, på side 78

Tastudvidelsesmodul til Cisco IP-telefon 8800 Taster
og hardware, på side 78

Tilpas et hurtigopkald på et tasteudvidelsesmodul,
på side 80

Tilføjet understøttelse af tastudvidelsesmodul

Log på dit lokalnummer fra en anden telefon, på side
7

Log af dit lokalnummer fra en anden telefon, på side
8

Tilføjet understøttelse af klargøringscenter

Overvåg en kollegas linje, på side 8Tilføjet understøttelse af optagetlys

Parkér opkald, på side 32

Sæt et opkald i venteposition med parkeret opkald,
på side 32

Hent et opkald fra ventepositionmed parkeret opkald,
på side 33

Opdateret understøttelse af parkering af opkald

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.
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Juster håndsætholderen
Hvis telefonen er vægmonteret, eller hvis håndsættet nemt falder ud af holderen, skal du muligvis justere
håndsætholderen for at sikre, at røret ikke glider ud af holderen.

Procedure

Trin 1 Tag håndsættet ud af holderen, og træk i plastiktappen på håndsætholderen.
Trin 2 Drej tappen 180 grader.
Trin 3 Hold tappen mellem to fingre med hjørnerillerne imod dig.
Trin 4 Ret tappen ind med åbningen i holderen, og tryk tappen jævnt ind i åbningen. Et forlængerstykke stikker ud

øverst på den roterede tap.
Trin 5 Sæt håndsættet tilbage i håndsætholderen.

Skift telefonens hældningsvinkel
Du kan ændre telefonens hældningsvinkel for at fjerne genskin fra skærmen.

Procedure

Trin 1 Hold håndsættet fast i holderen med den ene hånd.
Trin 2 Flyt foden med den anden hånd for at ændre vinklen.
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Opret forbindelse til netværket
Telefonen skal oprette forbindelse til telefoninetværket.

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

• Trådløs forbindelse – Cisco-telefonen 8861 opretter forbindelse til et trådløst adgangspunkt ved hjælp
af Wi-Fi. Du skal bruge et SSID, sikkerhedsindstillinger, brugernavn og adgangskode for at oprette
forbindelse til det trådløse netværk.

Indstil en adgangskode ved første start af telefon
Den første gang din telefon starter, kan du blive bedt om at indstille en adgangskode. Hvis du ikke bliver bedt
om det, har din administrator oprettet en adgangskode for dig.

Procedure

Trin 1 Angiv din adgangskode i felterne Ny adgangskode og Angiv ny adgangskode igen.
Trin 2 Tryk på Gem.

Beskyt telefonen ved hjælp af en kabellås
Du kan fastgøre telefonen med en kabellås til bærbare computere på op til 20 mm.

Procedure

Trin 1 Bind løkken på kabellåsen om den genstand, du vil fastgøre telefonen til.
Trin 2 Før låsen gennem kablets løkke.
Trin 3 Lås kabellåsen op.
Trin 4 Tryk og hold låseknappen nede for at rette låsetænderne ind.
Trin 5 Sæt kabellåsen i låseåbningen på telefonen, og slip låseknappen.
Trin 6 Lås kabellåsen.

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.
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Procedure

Trin 1 Tryk på Log på.
Trin 2 Angiv brugernavn og adgangskode, og tryk derefter på Log på.

Log af dit lokalnummer fra en anden telefon

Procedure

Tryk på Log af.

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.

Overvåg en kollegas linje
Med funktionen optagetlys kan du overvåge linjestatussen for en kollega eller supervisor. Denne funktion er
nyttig, hvis du på rutinemæssig basis håndterer en kollegas opkald og skal se, om de kan besvare et opkald.

Hvis denne funktion er konfigureret på din telefon, vises følgende LED-farver på en linjetast:

• En grøn LED – den overvågede linje er tilgængelig.
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• En rød LED – den overvågede linje er optaget.

• En LED, der blinker rødt hurtigt – et opkald ringer på den overvågede linje.

• En gul LED – der opstod en konfigurationsfejl, da denne funktion blev konfigureret.

Du kan se opkalds-id'et for de opkald, du modtager, på din telefon. Når det gælder linjer, du overvåger, kan
du ikke se opkalds-id'et.

Du kan bruge denne funktion til hurtigopkald eller bevarelse af opkald, så du får endnu større fleksibilitet.
Men der kan vises forskellige ikoner på telefonen, afhængigt af hvilken kombination af funktioner du har
valgt. Følgende tabel viser de forskellige ikoner for optagetlys baseret på hver enkelt funktionskombination.

Tabel 2: Ikoner for optagetlys på Cisco IP-telefoner i 8800-serien

Optagetlys,
hurtigopkald,
besvarelse af

opkald og opkald
i venteposition

Optagetlys,
hurtigopkald
og opkald i
venteposition

Optagetlys,
opkald i

venteposition
og

besvarelse
af opkald

Optagetlys,
hurtigopkald
og bevarelse

af opkald

Optagetlys
og

bevarelse
af opkald i
venteposition

Optagetlys og
bevarelse af

opkald

Optagetlys
(BLF) og

hurtigopkald

Optagetlys
(BLF)

Ledig

Varsler

I brug

----Parkeret
opkald

Fejl

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

Lignende emner

Telefonopkald med mobiltilslutning
Hurtigopkald, på side 27
Viderestil opkald, på side 33

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.

• Det er kun tilladt at anvende ét komma mellem autorisations- og faktureringskoden i strengen.

• Der kræves en hurtigopkaldsetiket til hurtigopkald med autorisationskoder og ekstra cifre.
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Før du konfigurerer hurtigopkald, kan du prøve at indtaste cifrene manuelt mindst én gang for at sikre dig, at
rækkefølgen af cifre er korrekt.

Telefonen gemmer ikke autorisationskoden, faktureringskoden eller ekstra cifre fra hurtigopkaldet i
opkaldshistorikken. Hvis du trykker på Genopkald efter oprettelse af forbindelse til en destination via
hurtigopkald, 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#.
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Taster og hardware
Cisco IP-telefon 8811, 8841, 8851 og 8861 muliggør brugervenlig talekommunikation med høj sikkerhed.

Figur 1: Cisco IP-telefon 8800 – taster og hardware

Figur 2: Cisco IP-telefon 8800 – taster og hardware

Angiver, om du har et indgående opkald (blinker rødt) eller en
ny talemeddelelse (lyser konstant rødt).

Håndsæt og håndsæt med
lysstribe

1

Få adgang til din telefonlinjer, funktioner og
opkaldssessioner.

Hvis du ønsker yderligere oplysninger, kan du se Program-, linje-
og funktionstaster, på side 14.

Programmerbare
funktionstaster og linjetaster

2

Adgang til funktioner og tjenester.

Hvis du ønsker yderligere oplysninger, kan du se Program-, linje-
og funktionstaster, på side 14.

Programtaster3
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Tilbage Gå tilbage til forrige skærm eller menu.

Hvis du trykker på og holder tilbageknappen nede i mere end
0,5 sek. (langt tryk), vender du tilbage til hovedskærmen eller
opkaldsskærmen. Når du er på indstillingsskærmene, fører et
langt tryk dig tilbage til hovedskærmen. Hvis du er på en af
opkaldsskærmene, fører et langt tryk dig tilbage til
opkaldsskærmen.

Navigationsklynge Navigationsring og knappenVælg – rul
gennem menuer, markér elementer, og vælg det markerede
element.

Frigør Afslutter et forbundet opkald eller en session.

Tilbage, navigationstastatur og
Frigør

4

Venteposition/Genoptag Sæt et aktivt opkald i
venteposition og genoptag et opkald i venteposition.

Konference Opret et konferenceopkald.

Omstil Omstil et opkald.

Venteposition/Genoptag,
Konference og Omstil

5

Højttalertelefon Slår højttalertelefonen til eller fra. Når
højttalertelefonen er slået til, lyser tasten.

Slå lyd fra Slår mikrofonen til eller fra. Når mikrofonen
er slået fra, lyser tasten.

Hovedtelefoner Slår hovedtelefonerne til eller fra. Når
hovedtelefonerne er slået til, lyser tasten.

Højttalertelefon, Slå lyd fra
og Hovedtelefoner

6

Kontaktpersoner Gå til den personlige telefonbog og
firmatelefonbogen.

Programmer Gå til opkaldshistorik, brugerpræferencer,
telefonindstillinger og oplysninger om telefonmodel.

Beskeder Ring automatisk op til beskedsystemet.

Kontaktpersoner,
Programmer og Beskeder

7

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

Lydstyrke-tast8

Navigation
Brug den yderste ring på navigationsklyngen til at rulle gennem menuer. Brug den inderste knap Vælg i
navigationsklyngen for at vælge elementer.

Brugervejledning til firmware version 11.0(0) for multiplatformstelefoner i Ciscos 8800-serie af IP-telefoner    
13

Din telefon
Navigation



Hvis et menupunkt har et indeksnummer, kan du angive indeksnummeret med tastaturet for at vælge elementet.

Program-, linje- og funktionstaster
Du kan anvende funktionerne på telefonen på flere måder:

• 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.

• Via funktions- og linjetaster, placeret på hver side af skærmen, har du adgang til telefonfunktioner og
telefonlinjer.

◦ Funktionsknapper – anvendes til funktioner som f.eks. Hurtigopkald eller Besvar opkald og til
at få vist din status på en anden linje.

◦ Linjetaster – Anvendes til at starte eller besvare et opkald eller til at genoptage et parkeret opkald.
Du kan også bruge en linjetast til at åbne og lukke opkaldssessionsvinduet og til at gå gennem
opkaldssessionsvinduet. Åbn opkaldssessionsvinduet for at se opkaldene på linjen.

Funktions- og linjetaster oplyses for at indikere status:

• Grønt – Linjen er ledig.

• Rødt, konstant – Linjen er aktiv eller optaget.

• Rødt, blinker – Linjen er i venteposition, eller der er et indgående opkald.

• Gul, konstant – Linjen er ikke registreret (kan ikke bruges).

Administratoren kan konfigurere visse funktioner som programtaster eller som funktionstaster. Du har også
adgang til visse funktioner via programtaster eller den tilknyttede knap.
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Telefonskærmens funktioner
Telefonskærmen viser oplysninger om telefonen, som f.eks. telefonnummer, aktivt opkald og linjestatus,
programtaster, hurtigopkald, foretagne opkald og telefonmenupunkter. Skærmen består af tre sektioner:
overskriftsrækken, midtersektionen og bundrækken.

Figur 3: Skærm på en Cisco IP-telefon 8800

Figur 4: Skærm på en Cisco IP-telefon 8800

Øverst på skærmen findes overskriftsrækken. Overskriftsrækken viser telefonnummeret, det
aktuelle tidspunkt og den aktuelle dato samt et antal ikoner. Ikonerne vises, når funktionerne er
aktive.

1

Midterfeltet på telefonskærmen viser oplysninger i tilknytning til linjen og telefonens
funktionstaster.

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

Forskelle mellem telefonopkald og -linjer
Vi anvender udtrykket linjer og opkald på helt bestemte måder for at forklare, hvordan du bruger telefonen.
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• Linjer – Hver linje svarer til et telefonnummer eller et samtaleanlægsnummer, som andre kan bruge til
at foretage opkald til dig. Du har lige så mange linjer, som du har telefonnumre og telefonlinjeikoner.

• Opkald – Hver linje kan understøtte flere opkald. Telefonen understøtter som standard to forbundne
opkald pr. linje, men administratoren kan justere dette antal i henhold til dine behov.

Der kan kun være ét opkald aktivt ad gangen. Øvrige opkald sættes automatisk i venteposition.

Her er et eksempel: Hvis du har to linjer, og hver linje understøtter fire opkald, kan du have op til otte
opkald forbundet samtidigt. Kun ét af disse opkald er aktivt, og de øvrige syv opkald er i venteposition.

USB-porte
Kun til Cisco IP-telefon 8851 og 8861.

Telefonen kan have en eller flere USB-porte. Hver USB-port understøtter op til fem USB-enheder. Hver
enhed, der er tilsluttet porten, medtages i optællingen af maksimalt antal enheder.

Telefonen kan f.eks. understøtte fem USB-enheder på sideporten og yderligere fem USB-standardenheder på
bagporten. Mange USB-produkter fra tredjepart indeholder mere end én USB-enhed og tæller dermed som
mere end én enhed.

Hvis du bruger en USB-hub og fjerner USB-kablet fra telefonen under et aktivt opkald, kan det forårsage,
at telefonen genstarter.

Bemærk

Lignende emner

Cisco IP-telefon i 8800-serien

Opladning af mobilenhed
Du kan bruge USB-porten på telefonen til at oplade din mobile enhed, hvis enheden har et USB-stik. Følgende
porte understøtter USB-opladning:

Din telefon fortsætter med at oplade mobiltelefonen, mens den er i strømbesparende tilstand.

Når du anvender telefonen til at oplade mobilenheden, gælder følgende:

• Der kan være en kort forsinkelse, før opladningen begynder.

• I nogle situationer vil din enhed ikke vise opladningsikonet. F.eks. vises ikonet muligvis ikke, når
enheden er helt opladet.

Hvis du frakobler din tablet og umiddelbart efter slutter et par USB-hovedtelefoner til telefonen, vil der være
en forsinkelse på 3 sekunder, før telefonen genkender USB-hovedtelefonerne.

Lignende emner

Energibesparelse, på side 17
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Bluetooth og telefonen
Bluetooth understøttes på Cisco IP-telefon 8851 og 8861.

Hvis din telefon understøtter Bluetooth, skal du bruge en Bluetooth-hovedtelefon og slutte din mobiltelefon
eller tablet til telefonen.

Bluetooth-tilslutninger fungerer bedst, når du er inden for 1 til 2 meter fra telefonen, men du kan muligvis gå
helt op til 20 meter væk. Bluetooth-tilslutningen kan forringes, hvis der er en barriere (en væg, en dør, et
vindue), store metalgenstande eller andre elektroniske enheder mellem telefonen og den tilsluttede enhed.

Hvis du vil slutte en mobilenhed eller hovedtelefon til din telefon ved hjælp af Bluetooth, skal du begynde
ved at parre enheden med telefonen. Du kan parre op til tre enheder. Hvis du forsøger at parre mere end tre
enheder, bliver du bedt om at slette en enhed.

Når hovedtelefonerne eller den mobile enhed er parret, opretter telefonen forbindelse til hovedtelefonerne
eller den mobile enhed, når du tænder for hovedtelefonerne eller den mobile enhed.

Når du parrer en enhed, kan du indstille Bluetooth-tilstanden til telefon, håndfri eller begge dele. Telefon
giver dig kun mulighed for at bruge et Bluetooth-headset. Håndfri giver dig kun mulighed for at bruge din
mobiltelefon. Begge giver dig mulighed for at bruge både et headset og en mobiltelefon.

Når du bruger Bluetooth-baserede hovedtelefoner og mobile enheder med telefonen, skal du huske, at:

• De Bluetooth-hovedtelefoner eller denmobile enhed, der senest var tilsluttet telefonen, er standardenheden,
som telefonen bruger.

• Du kan kun have én aktiv forbindelse på ethvert givet tidspunkt. Du kan f.eks. have en
Bluetooth-hovedtelefon eller en mobiltelefon, som er aktiv.

• Telefonen understøtter en enhed af hver type. Du kan f.eks. ikke tilslutte to Bluetooth-hovedtelefoner.

• Du kan tilslutte én mobilenhed på ethvert givet tidspunkt. Hvis f.eks. din Bluetooth-hovedtelefon er
aktiv, og du tilslutter en mobiltelefonen, frakobles Bluetooth-hovedtelefonen.

• DIn Bluetooth-enhed opretter forbindelse igen, hvis du kommer inden for rækkevidden igen, eller hvis
den genstartes.

Lignende emner

Bluetooth-headset, på side 74
Par en mobil enhed med bordtelefonen
Cisco IP-telefon i 8800-serien

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.
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Tænd telefonen
Når telefonen er slukket for at spare energi, er telefonskærmen tom.

Procedure

Tryk på en tast for at tænde for telefonen.

Yderligere hjælp og oplysninger
Du kan kontakte administratoren, hvis du har spørgsmål om, hvilke funktioner der er tilgængelige på telefonen.

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

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

http://www.cisco.com/c/en/us/support/collaboration-endpoints/unified-ip-phone-8800-series/
products-user-guide-list.html

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

http://www.cisco.com/c/en/us/support/collaboration-endpoints/unified-ip-phone-8800-series/
tsd-products-support-translated-end-user-guides-list.html

• Brug følgende link for licensoplysninger:

http://www.cisco.com/c/en/us/support/collaboration-endpoints/unified-ip-phone-8800-series/
products-licensing-information-listing.html

Funktioner til handicappede
Cisco IP-telefoner giver adgang til funktioner for synshandicappede, hørehandicappede og personer med
nedsat mobilitet.

Hvis du ønsker flere oplysninger om funktioner til handicappede på disse telefoner, kan du se http://
www.cisco.com/c/en/us/support/collaboration-endpoints/unified-ip-phone-8800-series/
products-technical-reference-list.html.

Du kan også finde flere oplysninger om funktioner til handicappede på Ciscos websted:

http://www.cisco.com/web/about/responsibility/accessibility/index.html

Fejlfinding
Du kan indimellem opleve problemer med opkaldskvaliteten eller problemer i form af opkald, der uventet
afbrydes eller funktioner, der pludseligt ikke fungerer som forventet. Disse problemer kan være relateret til
følgende scenarier:

• Telefonen kan ikke kommunikere med opkaldsstyresystemet.

• Opkaldsstyresystemet har kommunikationsproblemer eller interne problemer.
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• 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 Programmer .
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.

• 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 Trykke på Afslut.

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.
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• 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 Programmer .
Trin 2 Vælg Status > Produktoplysninger > Tilpasning.
Trin 3 Tryk på Tilbage .

Vis netværksstatussen

Procedure

Trin 1 Tryk på Programmer .
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.

• 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.
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• Pc-portkonfig. – angiver hastigheden og dupleks for pc-porten.

• Pc-portlink – status for pc-porten.

Vis telefonstatussen

Procedure

Trin 1 Tryk på Programmer .
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 Programmer .
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

Trin 3 Tryk på Tilbage .

Vis transaktionsstatussen

Procedure

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

Du kan få vist følgende oplysninger:
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• Transaktionsstatus

• Protokol

Vis linjestatussen

Procedure

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

Du kan vise statussen for hver linje på telefonen.

Indstil profilreglen på telefonen

Procedure

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

Vis genstartshistorikken

Procedure

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

som standard.
Trin 5 Vælg Problembeskrivelse.
Trin 6 Vælg en beskrivelse på den viste liste.
Trin 7 Tryk på Send.

Mistet telefonforbindelse
Indimellem kan telefonen miste forbindelsen til opkaldskontrolsystemet. Når forbindelsen går tabt, vises en
besked på telefonen om, at dette er sket.

Hvis du er i gang med et opkald, når forbindelsen afbrydes, fortsætter opkaldet. Du vil dog ikke have adgang
til de normale telefonfunktioner, idet nogle af disse 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
tilgængelige på Cisco.com via følgende URL: http://www.cisco.com/go/hwwarranty
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K A P I T E L  2
Opkald

• Foretag opkald, side 25

• Besvar opkald, side 29

• Slå lyden fra under et opkald, side 31

• Sæt opkald i venteposition, side 31

• Viderestil opkald, side 33

• Omstil opkald, side 34

• Konferenceopkald og møder, side 35

• Foretag personsøgning på en gruppe telefoner (multicasting af søgning), side 36

• Flere linjer, side 36

• Mobile enheder og bordtelefonen, side 37

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.
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Foretag et opkald med opkaldshjælplisten
Når du ringer til et nummer, og der er konfigureret opkaldshjælp, viser opkaldshjælplisten dig forslag fra din
telefonbog og opkaldshistorik.

Procedure

Trin 1 Brug navigationsknappen til at markere et telefonnummer, du ser på opkaldshjælplisten.
Trin 2 Tryk på Ring op eller Ring for at foretage et opkald.

Foretag et opkald via højttalertelefonen
Brug højttalertelefonen til håndfri opkald. Husk, at dine kolleger måske også kan høre dit opkald.

Procedure

Trin 1 Indtast nummeret via tastaturet.
Trin 2 Tryk på Højttalertelefon .

Lignende emner

Hovedtelefoner, på side 72

Foretag et opkald via hovedtelefoner
Brug hovedtelefonerne til håndfri opkald, som ikke forstyrrer dine kolleger og giver dig et vist privatliv.

Procedure

Trin 1 Tilslut en hovedtelefon.
Trin 2 Indtast nummeret via tastaturet.
Trin 3 Tryk på Hovedtelefoner .

Ring et nummer op igen
Du kan ringe op til det senest indtastede telefonnummer.
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Procedure

Trin 1 (Valgfri) Vælg en linje.
Trin 2 Tryk på Genopkald.
Trin 3 Vælg en kontaktperson fra opkaldslisten Foretagne opkald, og tryk på Ring op.

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.

Lignende emner

Side med konfigurationshjælp, på side 9
Hurtigopkaldsnumre, på side 10

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 Programmer .
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.
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Procedure

Angiv hurtigopkaldskoden, og tryk på Opkald.

Konfigurer hurtigopkald på en linjetast
Du kan trykke på en hvilken som helst inaktiv linjetast på telefon og konfigurere hurtigopkald på den.
Hurtigopkaldsikonet, navnet og lokalnummeret vises på telefonens skærm ud for linjetasten. Du kan også
bekræfte denne ændre ved at markere feltet Extended Function på konfigurationsværktøjssiden. Når du har
konfigureret hurtigopkaldstasten på en linjetast, kan du trykke på linjetasten for at ændre oplysningerne for
hurtigopkald og tildele et nyt telefonnummer og navn.

Inden du begynder

Gå til websiden, og deaktiverer den linjetast, der bliver til hurtigopkaldstasten.

Procedure

Trin 1 Tryk på en inaktiv linjetast på telefonen i mindst to sekunder.
Trin 2 I vinduet Speed-Dial skal du tilføje hurtigopkaldsnavnet og -telefonnummeret, der skal ringes til, når du

trykker på denne linjetast.
Trin 3 Klik på Save.

Fjern et hurtigopkald fra en linjetast
Du kan trykke på en linjetast på telefonen og slette det hurtigopkald, der er tildelt det. Hurtigopkaldet på
linjetasten fjernes. Du kan også bekræfte, at hurtigopkaldet er fjernet, ved at se på konfigurationsværktøjssiden.

Procedure

Trin 1 Tryk på en linjetast, som har fået konfigureret et hurtigopkald, i mindst to sekunder.
Trin 2 Tryk på Indstilling > Slet i vinduet Hurtigopkald på telefonskærmen.

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.
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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 du ser et ikon med en hængelås på telefonen under et opkald, er dit telefonopkald sikkert.
Afhængig af telefonens konfiguration kan du være nødt til at logge på, før du ringer op, eller du vil høre en
sikkerhedstone i håndsættet.

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 den blinkende røde sessionsknap. Hvis du har flere linjer på din telefon, skal du trykke på den knap,
der konstant lyser rødt.

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

Procedure

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

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

Marker det indgående opkald, og tryk på Afvis.

Aktivér Ring ikke
Brug Ring ikke til at afbryde lyden af din telefon og ignorere beskeder om indgående opkald, når du har brug
for at undgå distraherende elementer.

Når du aktiverer Ring ikke, viderestilles dine indgående opkald til et andet nummer, f.eks. din telefonsvarer,
hvis den er konfigureret. DND påvirker alle linjer på telefonen. Du vil dog altid modtage samtaleanlægsopkald
og nødopkald, selv når DND er aktiveret.

Når DND aktiveres skifter overskriftssektionen på telefonskærmen farve, og Ring ikke vises på
telefonskærmen.

Du kan også styre DND via dine brugerindstillinger. Hvis du ønsker yderligere oplysninger, kan du se
Indstillinger, på side 57.

Procedure

Trin 1 Tryk på Ring ikke for at slå DND til.
Trin 2 Tryk på Clr DND for at slå DND fra.

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.
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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.

Hvis du har en videotelefon, når du afbryder lyden, fortsætter kameraet med at sende video.

Procedure

Trin 1 Tryk på Slå lyd fra .
Trin 2 Tryk på Slå lyd fra igen for at slå lyden til.

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 eller programtasten Hold.
Trin 2 Du kan genoptage et opkald fra ventepostion ved at trykke på programtasten Genoptag eller knappen

Venteposition.

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:
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• En blinkende meddelelsesindikator på håndsættet

• En visuel besked på telefonskærmen

• Ringningsbesked på telefonen, hvis der er konfigureret en påmindelse om venteposition på telefonens
webside

Procedure

Tryk på Venteposition eller Genoptag 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 sessionstasten for opkaldet i venteposition for at genoptage dette opkald og automatisk sætte det andet
opkald 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.

Hvis opkaldet forbliver parkeret for længe, hører du en påmindelsestone. Du kan besvare opkaldet eller hente
det på en anden telefon. Hvis du ikke besvarer opkaldet inden for et bestemt tidsrum, omdirigeres opkaldet
til en anden destination, som f.eks. voicemail (konfigureret af administratoren).

Et parkeret opkald optager en linje.

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.
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Telefonen afspiller en optaget meddelelser, der beder om nummeret på opkaldet, der er sat i venteposition.
Trin 2 (Valgfri) Hvis du har opkald i venteposition konfigureret på en tasteudvidelsesmodel, skal du trykke på

linjetasten til opkald i venteposition.
Trin 3 Angiv nummeret, og tryk på havelågetasten (#).
Trin 4 (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) Hvis du har opkald i venteposition konfigureret på en tasteudvidelsesmodel, skal du trykke på

linjetasten til 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.

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.

Når en linje viderestilles, kan du se ikonet Viderestil alle med linjen.

Procedure

Trin 1 Når den linje, der skal viderestilles, ikke er aktiv, skal du trykke på Viderestil.
Trin 2 Indtast destinationsnummeret for viderestilling præcis, som du ville indtaste det på din telefon, eller vælg fra

listen af seneste opkald.
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Lignende emner

Side med konfigurationshjælp, på side 9
Viderestilling af opkald i bestemte situationer

Viderestil opkald i bestemte situationer med konfigurationsværktøjet
Brug konfigurationsværktøjet til at indstille din telefon til at viderestille alle opkald i bestemte situationer,
f.eks. når telefonen er optaget.

Du kan konfigurere viderestilling af opkald fra dine brugerindstillinger. Hvis du ønsker yderligere oplysninger,
kan du se under Indstillinger, på side 57

Procedure

Trin 1 Gå til konfigurationsværktøjssiden, klik på User Login > Voice > User.
Trin 2 Under sektionen Viderestilling af opkald skal du angive Indstillinger for viderestilling af opkald til Ja og

angive et telefonnummer for hver af de tjenester til viderestilling af opkald, du vil aktivere:

• Viderestilling af opkald – alle modtagere – viderestiller alle opkald.

• Viderestilling af optaget opkald – modtagere – viderestil kun opkald, hvis linjen er optaget.

• Viderestilling af opkald ved intet svar –modtagere – viderestiller kun opkald, hvis linjen ikke besvares.

• Viderestilling af opkald ved intet svar – forsinkelse – 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 3 Klik på Send alle ændringer.

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.
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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 Tryk på Omstil igen.

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.
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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.

Foretag personsøgning på en gruppe telefoner (multicasting af
søgning)

Administratoren kan konfigurerer din telefon som en del af søgegruppe. I en søgegruppe kan din telefon
automatisk besvare søgninger fra andre multiplatformstelefoner i telefonsystemet. Hver søgegruppe har et
entydigt nummer tilknyttet. Administratoren giver dig de konfigurerede søgegruppenumre. Når der er søgt
på din telefon, hører du tre korte biplyde. Telefonen opretter en envejslyd mellem dig og den telefon, der har
ringet til dig. Du behøver ikke acceptere søgningen.

Procedure

Ring til nummeret på søgegruppen.

Flere linjer
Hvis du deler telefonnummer med andre personer, kan du have flere linjer på telefonen. Når du har flere linjer,
er der en række opkaldsfunktioner tilgængelige.

Besvar ældste opkald først
Du kan besvare det ældste tilgængelige opkald på enhver linje på din telefon, herunder Retur fra venteposition-
og Retur fra parkering-opkald, der har overskredet tidsgrænsen. Indgående opkald har altid prioritet over
opkald retur fra venteposition eller parkering.

Når du arbejder med flere linjer, skal du typisk trykke på linjetasten til det indgående opkald, du vil besvare.
Hvis du vil besvare det ældste opkald uanset linje, skal du trykke på Besvar.

Vis alle opkald på telefonen
Du kan få vist en liste med alle aktive opkald – fra alle dine telefonlinjer – sorteret i kronologisk rækkefølge
fra ældste til nyeste.
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Listen med alle opkald er nyttig, hvis du har flere linjer, eller hvis du deler linjer med andre brugere. Listen
viser alle dine opkald samlet.

Delte linjer
Du kan dele et enkelt telefonnummer med eller flere af dine kolleger. Som f.eks. personlig assistent kan du
have ansvaret for at filtrere opkald for den person, du er assistent for.

Når du deler et telefonnummer, kan du bruge den telefonlinje på sammemåde som en hvilken som helst anden
linje, men du skal være opmærksom på de specielle egenskaber for delte linjer:

• Det delte telefonnummer vises på alle telefoner, der deler nummeret.

• Hvis din kollega besvarer opkaldet, lyser tasten for den delte linje og sessionstasten konstant rødt på
telefonen.

• Hvis du sætter et opkald i venteposition, lyser linjetasten konstant rødt, og sessionstasten blinker rødt.
Din kollegas linjetast lyser konstant også rødt, og sessionstasten blinker rødt.

Føj dig selv til et opkald på en delt linje
Du eller din kollega kan deltage i et indgående opkald på den delte linje. Administratoren skal aktivere
funktionen på telefonen.

Hvis en bruger, som du deler en linje med, har aktiveret beskyttelse af personlige oplysninger, kan du ikke
se deres linjeindstillinger, og du kan ikke føje dig selv til deres opkald.

Procedure

Trin 1 Tryk på linjetasten for den delte linje.
Trin 2 Tryk på Bryd ind eller Bryd ind stille.

Mobile enheder og bordtelefonen
Hvis du har en mobiltelefon, kan du forbinde mobilenheden til bordtelefonen. Via forbindelsen kan du foretage
og besvare telefonopkald på enten den mobile enhed eller bordtelefonen.

Cisco IP Phone 8851 og 8861 understøtter denne funktion.

Det er ikke muligt at parre to eller flere bordtelefoner i Cisco IP-telefon i 8800-serien.

Lignende emner

Bluetooth-headset, på side 74
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Telefonopkald med intelligent nærhed
Når du anvender Bluetooth, kan du parre den mobile enhed (telefon eller tablet) med bordtelefonen. Når du
har parret og tilsluttet den mobile enhed, viser telefonen en ekstra telefonlinje, som er din mobillinje (dit
mobiltelefonnummer). Du kan foretage og modtage opkald på mobillinjen via bordtelefonen. Muligheden for
at bruge mobillinjen på bordtelefonen kaldes intelligent nærhed.

Par en mobil enhed med bordtelefonen
Når du har parret mobilenheden med bordtelefonen, opretter telefonen forbindelse til mobilenheden, når
enheden er inden for rækkevidde. Den afbryder forbindelsen til mobilenheden, når enheden er uden for
rækkevidde.

Mobiltelefon kan kun tilsluttes, hvis Bluetooth-tilstanden er angivet til indstillingen Håndfri eller Begge.
Hvis Bluetooth-tilstanden er indstillet tilBegge, så kan både headsettet og mobiltelefonen parres med hinanden,
men det er kun én enhed, der kan være i tilsluttet tilstand.

Nårmobilenheden og telefonen er forbundet, kan du gemmemobilenhedens kontaktpersoner og opkaldshistorik
på bordtelefonen.

Du kan parre op til otte telefoner. Hvis du vil parre en 9. telefon, ser du en besked om at slette en af de enheder,
der er parret i øjeblikket.

Inden du begynder

Kontrollér, at mobilenheden har Bluetooth aktiveret, og at det er synligt. Se den dokumentation, der fulgte
med mobilenheden, hvis du har brug for hjælp.

Aktivér Bluetooth på Cisco IP-telefon 8851/8861. Indstil Bluetooth-tilstanden til Håndfri eller Begge, så
telefonen reserverer en linje til mobiltelefonnummeret.

Procedure

Trin 1 På bordtelefonen skal du trykke på Programmer .
Trin 2 Vælg Bluetooth > Enheder.
Trin 3 Vælg Scan.
Trin 4 Vælg mobilenheden på listen over tilgængelige enheder, der kan parres.
Trin 5 Vælg Forbind.
Trin 6 Bekræft adgangsnøglen på mobiltelefonen, hvis du bliver bedt om det.
Trin 7 Bekræft adgangsnøglen på bordtelefonen, hvis du bliver bedt om det.
Trin 8 (Valgfri) Du kan vælge at gøremobilenhedens kontaktpersoner og opkaldshistorik tilgængelig på bordtelefonen.

Skift tilsluttede mobile enheder
Hvis du har mere end én parret mobil enhed inden for rækkevidde af Cisco IP-telefonen, kan du vælge, hvilken
mobil enhed der skal tilsluttes.
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Procedure

Trin 1 Tryk på Programmer .
Trin 2 Vælg Bluetooth > Enheder.
Trin 3 Vælg en mobil enhed på listen over tilgængelige enheder.

Slet en mobil enhed

Procedure

Trin 1 Tryk på Programmer .
Trin 2 Vælg Bluetooth > Enheder.
Trin 3 Vælg mobilenheden på listen over tilgængelige enheder.
Trin 4 Vælg Valgmulighed > Slet.
Trin 5 Vælg Slet for at bekræfte din handling.

Vis dine parrede Bluetooth-enheder
En parret mobilenhed vises på listen over parrede enheder. Denne enhed er vist på listen, indtil du fjerne
parringen med bordtelefonen.

Procedure

Trin 1 Tryk på Programmer .
Trin 2 Vælg Bluetooth > Enheder.

Intelligent nærhed for mobiltelefoner
Du kan dele dine mobilkontakter og opkaldshistorik med bordtelefonen samt flytte opkald mellem
mobiltelefonen og bordtelefonen. Du kan også se den mobiltelefonens signalstyrke og batteriniveau på
bordtelefonen.
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Håndter et indgående mobilopkald

Inden du begynder

Mobiltelefonen er parret med bordtelefonen.

Procedure

Når der er et indgående opkald på mobiltelefonen, skal du gøre et af følgende på bordtelefonen:

• Tryk på Besvar for at besvare opkaldet.

• Tryk på Afvis for at afvise opkaldet og sende det til din voicemail.

Foretag et mobilopkald

Inden du begynder

Mobiltelefonen er parret med bordtelefonen.

Procedure

Trin 1 Vælg en mobillinje på bordtelefonen.
Trin 2 Indtast et telefonnummer.
Trin 3 Tryk på Ring op.

Flyt et opkald mellem bordtelefonen og en mobil enhed

Brug bordtelefonen til at flytte et aktivt opkald til eller fra den mobile enhed.

Inden du begynder

Mobiltelefonen er parret med bordtelefonen.

Procedure

Tryk på Flyt lyd for at flytte et opkald fra bordtelefonen til mobilenheden eller i den modsatte retning.

Juster lydstyrken på den mobile enhed

Lydstyrketasterne på telefonen og den mobile enhed er synkroniseret. Synkronisering sker kun, når der er et
aktivt opkald.

Inden du begynder

Mobiltelefonen er parret med bordtelefonen.
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Procedure

Vælg én af disse indstillinger:

• Tryk på Lydstyrke på bordtelefonen. Tryk på + for at øge lydstyrken eller - for at mindske
lydstyrken.

• Tryk på tasten Lydstyrke på din mobile enhed.

Vis mobilenhedens kontaktpersoner på bordtelefonen

Brug bordtelefonen til at få vist kontaktlisten på mobiltelefonen. Dette er en nem måde at få vist en kontakt
på uden at skulle kigge i mobiltelefonen.

Inden du begynder

Før du kan anvende mobilenheden sammen med bordtelefonen, skal du parre de to telefoner via Bluetooth.
Vælg indstillingen for at dele kontakterne på mobilenheden.

Procedure

Trin 1 På bordtelefonen skal du trykke på Kontakter .
Trin 2 Vælg mobiltelefonen fra listen.

Gem kontakter fra din mobilenhed på bordtelefonen

Du kan gemme kontaktlisten fra mobilenheden på bordtelefonen. Den mobile kontaktliste forbliver på
bordtelefonen, selv hvis du frakobler eller fjerner parringen af den mobile enhed.

Inden du begynder

Mobiltelefonen er parret med bordtelefonen.

Procedure

Trin 1 Tryk på Kontakter .
Trin 2 Vælg mobiltelefonen.

Slet kontaktpersoner på mobilenhedens kontaktliste

Du kan fjerne listen over dine mobilkontaktpersoner fra bordtelefonen. Listen over kontaktpersoner på
mobiltelefonen berøres ikke.
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Inden du begynder

Mobiltelefonen er parret med bordtelefonen.

Procedure

Trin 1 Tryk på Kontakter .
Trin 2 Vælg mobiltelefonen.
Trin 3 Markér Slet.

Vis mobilenhedens opkaldshistorik på bordtelefonen

Du kan se mobilenhedens opkaldshistorik på bordtelefonen.

Inden du begynder

Før du kan se mobilenheden opkaldshistorik på bordtelefonen, skal du parre mobiltelefonenmed bordtelefonen
via Bluetooth. Vælg indstillingen for at dele mobilenhedens opkaldshistorik med bordtelefonen.

Procedure

På bordtelefonen skal du trykke på Nyt opkald.
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K A P I T E L  3
Kontaktpersoner

• Firmatelefonbog, side 43

• Personlig adressebog, side 47

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 kontaktpersonen.
Trin 6 Tryk på Foretag opkald.

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
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Broadsoft-telefonbogen på telefonen. Denne programfunktion anvender BroadSofts Extended Services Interface
(XSI).

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.
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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 efternavn, fornavn og 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 tasten Vælg .
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 51

• Vis seneste opkald, side 51

• Returner et seneste opkald, side 52

• Ryd listen med seneste opkald, side 53

• Opret en ny kontaktperson fra en post under seneste, side 53

• Slet en opkaldspost, side 53

• Slet alle opkaldsposter, side 54

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.

Hvis du har ubesvarede opkald, viser telefonen antallet af ubesvarede opkald for linjen på hovedskærmen (op
til 99 ubesvarede opkald). Du kan rydde antallet fra linjen ved at se listen Seneste.

Vær opmærksom på, at det antal ubesvarede opkald, der vises på hovedskærmen, kan være forskellig fra det
faktiske antal opkald på listen over ubesvarede opkald. Telefonen kan have fjernet visse ubesvarede opkald
fra listen, fordi du har over 180 poster på listen Seneste.

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

Procedure

Trin 1 Vælg den linje, der skal vises.
Trin 2 Vælg Seneste.
Trin 3 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 4 Tryk på Vælg.

Returner et seneste opkald
Det er nemt at ringe op til én, der har ringet til dig.

Procedure

Trin 1 Vælg 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.
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Ryd listen med seneste opkald
Du kan rydde listen med seneste opkald på din telefon. Når du rydder en liste, ryddes kun listen for den valgte
linje.

Procedure

Trin 1 Vælg en linje.
Trin 2 Vælg Seneste.
Trin 3 (Valgfri) Vælg den ønskede linje.
Trin 4 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

• Egne opkald

Trin 5 Tryk på Vælg.
Trin 6 Tryk på Slet liste.
Trin 7 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
Du kan redigere Seneste for at fjerne et enkelt opkald fra din historik.

Brugervejledning til firmware version 11.0(0) for multiplatformstelefoner i Ciscos 8800-serie af IP-telefoner    
53

Seneste opkald
Ryd listen med seneste opkald



Procedure

Trin 1 Vælg Seneste.
Trin 2 (Valgfri) Vælg den ønskede linje.
Trin 3 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

• Egne opkald

Trin 4 Tryk på Vælg.
Trin 5 Marker den individuelle post eller opkaldsgruppe, du vil slette.
Trin 6 Tryk på Slet post.
Trin 7 Tryk på Slet igen for at bekræfte.
Trin 8 Tryk på Tilbage .

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

Procedure

Trin 1 Tryk på Programmer .
Trin 2 Vælg Seneste.
Trin 3 Vælg Indstilling > Slet alle.
Trin 4 Tryk på Slet igen for at bekræfte.
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K A P I T E L  5
Voicemail

• Din voicemail-konto, side 55

• Søg efter nye talebeskeder, side 56

• Adgang til voicemail, side 56

• Adgang til din lyd-voicemail, side 56

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.

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

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

Procedure

Trin 1 Tryk på Programmer .
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
Du kan finde ud af, om du har nye voicemail-meddelelser ved at se efter et af disse tegn:

• Lysstriben på håndsættet lyser konstant rødt.

• Antallet af ubesvarede opkald og voicemail-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.

Lignende emner

Side med konfigurationshjælp, på side 9

Adgang til voicemail
Procedure

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 58

• Tildel en ringetone til et lokalnummer med konfigurationsværktøjet, side 58

• Viderestil opkald i bestemte situationer fra din telefon, side 58

• Aktivér viderestilling af opkald med Configuration Utility (Konfigurationsværktøj), side 59

• Slå Ring ikke til for en bestemt linje, side 59

• Aktivér DND på alle linjer med konfigurationsværktøjet, side 60

• Bloker et anonymt opkald, side 60

• Blokering visning af opkalds-id, side 60

• Gør et opkald sikkert, side 61

• Aktiver opkaldshjælp, side 61

• Konfigurer en automatisk svarside, side 62

• Konfigurer voicemail, side 62

• Rediger tidsformatet, side 63

• Rediger datoformatet, side 63

• Skift pauseskærmen, side 63

• Konfigurer pauseskærmen med konfigurationsværktøjet, side 64

• Skift baggrundsbillede, side 66

• Download baggrundsbilleder, side 66

• Juster varigheden af baggrundslyset, side 67

• Juster Timer for baggrundslys fra konfigurationsværktøjet, side 67

• Tilpas visningstilstanden, side 68

• Genstart telefonen, side 68

• Vælg sprog, side 68

• Angiv adgangskode, side 69

Brugervejledning til firmware version 11.0(0) for multiplatformstelefoner i Ciscos 8800-serie af IP-telefoner    
57



Skift ringetone
Procedure

Trin 1 Tryk på Programmer .
Trin 2 Vælg Brugerindstillinger > Lydindstillinger > Lokanr. (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 User Login > Voice > Ext(n), hvor (n) er nummeret for et
lokalnummer.

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

• Ingen ring

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

Trin 3 Klik på Submit All Changes.

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 Programmer .
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.

Aktivér viderestilling af opkald med Configuration Utility
(Konfigurationsværktøj)

Udfør følgende opgaver, hvis du vil aktivere indstillinger for viderestilling af opkald på siden Configuration
Utility (Konfigurationsværktøj).

Procedure

Trin 1 Klik på Brugerlogon > Avanceret > Tale > Bruger på siden Configuration Utility (Konfigurationsværktøj).
Trin 2 Vælg Ja under Viderestilling af opkald for CFWD-indstilling.
Trin 3 Klik på Send alle ændringer.

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.
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Procedure

Trin 1 Tryk på Programmer .
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.
Trin 5 Tryk på for at afslutte.

Aktivér DND på alle linjer med konfigurationsværktøjet
Procedure

Trin 1 Gå til konfigurationsværktøjssiden, og vælg User Login > Voice > User.
Trin 2 Under Supplementary Services skal du indstille DND Settings til Ja.

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

Trin 3 Klik på Submit All Changes.

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

Procedure

Trin 1 Tryk på Programmer .
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.
Trin 5 Tryk på for at afslutte.

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

Trin 1 Tryk på Programmer .
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.
Trin 5 Tryk på for at afslutte.

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.

Når sikkert opkald er aktiveret, ser du et låseikon ud for det telefonnummer, der er ringet til.

Procedure

Trin 1 Tryk på Programmer .
Trin 2 Vælg Brugerindstillinger > Opkaldsindstillinger > Sikkert opkald.
Trin 3 Tryk på Til for at aktivere sikre opkald, eller tryk på Fra for at deaktivere sikre opkald.
Trin 4 Vælg Indstil for at anvende ændringerne.
Trin 5 Tryk på for at afslutte.

Aktiver opkaldshjælp
Når du foretager et nyt opkald, viser opkaldshjælpsvinduet de telefonnumre, der ligner posterne i telefonbogen
og på listen med opkaldshistorikken meget.

Inden du begynder

Administratoren aktiverer funktionen på telefonen.
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Procedure

Trin 1 Tryk på Programmer.
Trin 2 Vælg Brugerindstillinger > Opkaldsindstillinger > Opkaldshjælp.
Trin 3 Tryk på Til for at aktivere opkaldshjælpen, eller tryk på Fra for at deaktivere den.
Trin 4 Tryk på Indstil for at anvende tilstanden.
Trin 5 Tryk på Tilbage for at vende tilbage til skærmbilledet for opkaldsindstillinger.

Konfigurer en automatisk svarside
Procedure

Trin 1 Tryk på Programmer .
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.
Trin 5 Tryk på for at afslutte.

Konfigurer voicemail
Procedure

Trin 1 Tryk på Programmer .
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.
Trin 5 Tryk på for at afslutte.
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Rediger tidsformatet
Du kan ændre det aktuelle tidsformat, der vises på telefonens skærm.

Procedure

Trin 1 Tryk på Programmer .
Trin 2 Vælg Enhedsadministration > Dato/kl. > Tidsformat.
Trin 3 Vælg et tidsformat, og tryk på Indstil for at anvende ændringerne.
Trin 4 Tryk på for at afslutte.

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

Procedure

Trin 1 Tryk på Programmer .
Trin 2 Vælg Enhedsadministration > Dato/kl. > Datoformat.
Trin 3 Vælg et datoformat, og tryk på Indstil for at anvende ændringerne.
Trin 4 Tryk på for at afslutte.

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 Programmer .
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:
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Picture Rotation (Billedrotation): Skærmen roterer gennem de billeder, der er tilgængelige som
baggrund.

•

• CurrentWallpaper (Aktuel baggrund): Viser baggrundsbilledet. Hvis du vælger denne indstilling,
skal du sørge for, at størrelse på baggrunden er 800 x 480 pixels.

• Lås: Viser et låseikon på telefonskærmens baggrund.

• 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.

Konfigurer pauseskærmen med konfigurationsværktøjet
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 User Login > Voice > User.
Trin 2 I sektionen Screen skal du vælge Yes for feltet Screen Server Enable.
Trin 3 Konfigurer felter som beskrevet i tabellen herunder.

BeskrivelseParameter

Aktiverer 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 afrundet ur i baggrunden.

• Picture Rotation (Billedrotation): Skærmen roterer gennem de billeder, der er
tilgængelige som baggrund.

• CurrentWallpaper (Aktuel baggrund): Viser baggrundsbilledet. Hvis du vælger
denne indstilling, skal du sørge for, at størrelse på baggrunden er 800 x 480
pixels.

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

Screen Saver Type
(Type af
pauseskærm)
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BeskrivelseParameter

Mængde af inaktiv tid, før pauseskærmen vises.

angiv det antal sekunders inaktivitet, der skal gå, før pauseskærmen går i gang.

Standard: 300

Screen Saver Wait
(Ventetid på
pauseskærm)

Antal sekunder, før pauseskærmen skal opdateres (hvis du f.eks. vælge at dreje
billeder).

Screen Saver
Refresh Period
(Opdateringsperiode
for pauseskærm)

Det antal sekunder, hvor baggrundsbelysningen er tændt.Back Light Timer
(Tidsindstilling for
baggrundsbelysning)

Værdi for ønsket lysstyrke.Display Brightness
(Vis
skærmlysstyrken)

Type af logo, der vises på telefonskærmen. Dine valgmuligheder:

• Standard

• Download Picutre (Download billede)

• Text Logo (Tekstlogo)

Logo Type
(Logotype)

Tekstlogo, der skal vises, når telefonen starter. En serviceudbyder kan f.eks. angive
logotekst som følger:

• Op til 2 linjer tekst

• Hver linje skal være på mindre end 32 tegn

• Indsæt et linjeskift (\n) mellem linjer

• Indsæt escape-kode %0a

F.eks.
Super\n%0aTelecom

viser:

Super
Telecom

Brug tegnet + til at tilføje mellemrum til formatering. Du kan f.eks. tilføje flere +-tegn
før og efter teksten for at få den centreret.

Text Logo
(Tekstlogo)

Hvis indstillingen er angivet til Download Picture (Download billede), kan du
downloade et billede og tilpasse baggrunden på telefonskærmen.

Background Picture
Type (Type af
baggrundsbillede)
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BeskrivelseParameter

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)

Trin 4 Klik på Send alle ændringer.

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

Procedure

Trin 1 Tryk på Programmer .
Trin 2 Vælg Brugerindstillinger > Skærmindstillinger > Baggrundsbillede.
Trin 3 Vælg et baggrundsbillede, og udfør et af følgende trin:

• Tryk på Vis for at få vist eksempel på, hvordan billedet ser ud på din telefonskærm.

• Tryk Vælg for at anvende baggrundsbilledet til telefonen.

Trin 4 Tryk på for at afslutte.

Download baggrundsbilleder
Du kan downloade et billede til at tilpasse telefonskærmens baggrund.

Procedure

Trin 1 Gå til konfigurationsværktøjssiden, og vælg User Login > Voice > User.
Trin 2 Vælg Download Picture (Hent billede) i sektionen Screen (Skærm) for feltet Background Picture Type

(Type af baggrundsbillede).
Trin 3 Overfør den brugerdefinerede baggrund til en TFTP- eller HTTP-server.

Billedet skal være en .jpg-fil med mål på 800 x 480 pixels.
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Trin 4 Angiv den sti, hvortil baggrundsbilledet er blevet uploadet, i feltet Picture Download URL URL-adresse til
download af billede).
URL-adressen skal omfatte TFTP- eller HTTP-servernavnet (eller IP-adresse), telefonbog og filnavn.

Eksempel:

http://10.64.84.147/pictures/image04_800x480x24.jpg

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.

Trin 5 Klik på Send alle ændringer.
Telefonen genstartes ikke, når du har ændret ULR-adressen til baggrundsbilledet.

Baggrund kan kun indstilles eller slettes via telefonens LCD-menu.

Juster varigheden af baggrundslyset
Procedure

Trin 1 Tryk på Programmer .
Trin 2 Vælg Brugerindstillinger > Skærmindstillinger > Timer for baggrundslys.
Trin 3 Tryk på knappen Rediger eller Vælg.
Trin 4 Rul gennem listen, og vælg en varighed, som baggrundslyset skal være tændt i:

• 1 min.

• 5 min.

• 30 min.

• Altid tændt

Standardværdien er 5
min.

Bemærk

Trin 5 Tryk på Indstil for at anvende valget.

Juster Timer for baggrundslys fra konfigurationsværktøjet
Du kan spare på energien ved at deaktivere baggrundsbelysningen på hver telefon på et forindstillet tidspunkt.
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Procedure

Trin 1 Vælg Brugerlogon > Avanceret > Tale > Bruger på siden Configuration Utility (Konfigurationsværktøj).
Trin 2 Under Skærm skal du vælge en varighed for parameteren Timer for baggrundsbelysning.
Trin 3 Angiv et tal for den ønskede lysstyrke i feltet Display Brightness (Skærmens lysstyrke).

Tilpas visningstilstanden
Procedure

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

Følgende muligheder er tilgængelige:

• Navn

• Lokalnr.

• Begge

Trin 3 Vælg visningstilstanden, og tryk på Indstil.

Genstart telefonen
Du skal genstarte din telefon for at aktivere en softwareopgradering eller andre ændringer. Dine indstillinger
eller andre tilpasninger ændres ikke.

Procedure

Trin 1 Tryk på Programmer .
Trin 2 Vælg Enhedsadministration > Genstart.
Trin 3 Vælg OK for at bekræfte, at du vil genstarte telefonen.

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 Programmer .
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 Programmer .
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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K A P I T E L  7
Tilbehør

• Understøttet tilbehør, side 71

• Vis tilbehør tilknyttet telefonen, side 72

• Hovedtelefoner, side 72

• Oversigt over konfiguration af Cisco IP-tastudvidelsesmoduler, side 78

Understøttet tilbehør
Du kan bruge telefonen med forskellige typer tilbehør, f.eks. hovedtelefoner, mikrofoner og højttalere. I denne
tabel kan du se, hvilket tilbehør du kan bruge sammen med netop din telefon.

I følgende tabel angiver et X en specifik telefonmodels understøttelse af et tilbehør, og en streg (-) angiver
manglende understøttelse.

Tabel 3: Understøttelse af tilbehør for Cisco IP-telefon i 8800-serien

Cisco IP-telefonTypeTilbehør

8861885188418811

Tredjepartstilbehør

XXXXAnalogeHovedtelefoner

XXXXAnalogt
bredbånd

XX——Bluetooth

XX——USB

X———Ekstern pcMikrofon

X———Ekstern pcHøjttalere
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Vis tilbehør tilknyttet telefonen
Du kan bruge hovedtelefonerstik, Bluetooth eller USB-port til at tilslutte ekstern hardware til din telefon.
Tilbehørsoversigten indeholder som standard analoge hovedtelefoner, der kan konfigureres til at aktivere
bredbånd

Procedure

Trin 1 Tryk på Programmer .
Trin 2 Vælg en af følgende muligheder:

• Status > Tilbehør

• Bluetooth > Enheder

Trin 3 (Valgfri) Vælg et tilbehør på listen, og tryk på Vis oplysninger.
Trin 4 Tryk på Afslut.

Hovedtelefoner
Kontakt producenten af hovedtelefonen for at få bekræftet, om du kan bruge den sammenmed din Cisco-phone.

Hvis du tilslutter et headset under et aktivt opkald, omdirigeres lyden automatisk til headset'et.

Standard-hovedtelefoner
Du kan bruge standardhovedtelefoner med din bordtelefon.

Tilslut standardhovedtelefoner
Standardhovedtelefoner tilsluttes bag på telefonen.

Procedure

Sæt stikket til hovedtelefonerne bag i telefonen, og tryk kablet ind i kabelkanalen.
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Konfigurer standardhovedtelefoner til bredbånd
Du kan bruge hovedtelefoner, der understøtter bredbåndslyd. Bredbåndslyd forbedrer lydkvaliteten, du hører
i hovedtelefonerne.

Procedure

Trin 1 Tryk på Programmer .
Trin 2 Vælg Status > Tilbehør > Analog hovedtelefon > Opsætning.
Trin 3 Tryk på Til eller Fra for at aktivere eller deaktivere bredbånd for de analoge hovedtelefoner.
Trin 4 Tryk på Retur .

USB-hovedtelefoner
Du kan bruge USB-hovedtelefoner til dine opkald, hvis telefonen er udstyret med en USB-port.

Hvis din telefon har mere end én USB-port, kan der kun være tilsluttet én USB-hovedtelefon ad gangen.

Få en liste over understøttede hovedtelefoner under Tilbehør til Unified Communications-slutpunkter og
klienter. De USB-hovedtelefoner, der ikke vises, fungerer muligvis ikke korrekt, hvis du sætter dem i
USB-porten. Du kan få flere oplysninger i dokumentationen fra USB-hovedtelefonernes producent.

Tilslut USB-hovedtelefoner
Når du anvender USB-hovedtelefoner sammen med telefonen, skal du huske følgende:

• Du kan kun bruge et sæt hovedtelefoner ad gangen. Det senest tilsluttede sæt hovedtelefoner er det aktive
sæt hovedtelefoner.

• Hvis du er i gang med et aktivt opkald og trækker en USB-hovedtelefon ud, skifter lyden automatisk til
højttaleren.
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• Hvis du er i gang med et aktivt opkald og sætter en USB-hovedtelefon i, skifter lyden til
USB-hovedtelefonen.

Procedure

Sæt USB-hovedtelefonerne i telefonens USB-port.

Bluetooth-headset
Du kan bruge Bluetooth-hovedtelefoner til dine opkald, hvis telefonen understøtter Bluetooth.

Når du anvender Bluetooth-hovedtelefoner sammen med telefonen, skal du huske følgende:

• Hvis du har både Bluetooth-hovedtelefoner og standardhovedtelefoner tilsluttet telefonen, kan du kun
anvende et sæt hovedtelefoner ad gangen. Når du aktiverer det ene sæt hovedtelefoner, deaktiveres det
andet sæt automatisk.

• Hvis du bruger USB-hovedtelefoner, deaktiveres både Bluetooth-hovedtelefonerne og de analoge
hovedtelefoner. Hvis du tager stikket til USB-hovedtelefonerne ud, skal du aktivere
Bluetooth-hovedtelefoner eller standardhovedtelefoner.

• Du får optimal hovedtelefondækning, hvis du bruger Bluetooth-hovedtelefoner inden for 3 meter fra
telefonen.

• Telefonen understøtter den håndfrie Bluetooth-profil. Hvis Bluetooth-hovedtelefonerne understøtter
disse funktioner, kan du bruge hovedtelefonerne følgende:

◦ Besvare et opkald

◦ Afslutte et opkald

◦ Justere hovedtelefonernes lydstyrke for et opkald

◦ Ring et nummer op igen

◦ Vis opkalds-id

◦ Afvis et opkald

◦ Omdiriger et opkald

◦ Sæt et opkald på hold ved at besvare et indgående opkald

◦ Afslut et opkald ved at besvare et indgående opkald

Få flere oplysninger i dokumentationen fra Bluetooth-hovedtelefonernes producent.

Lignende emner

Bluetooth og telefonen, på side 17
Cisco IP-telefon i 8800-serien
Vis dine parrede Bluetooth-enheder, på side 39
Mobile enheder og bordtelefonen, på side 37
Mobile enheder og bordtelefonen, på side 37
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Slå Bluetooth til eller fra

Når Bluetooth er aktiveret, vises Bluetooth-ikonet i telefonskærmens overskrift.

Procedure

Trin 1 Tryk på Programmer .
Trin 2 Vælg Bluetooth.
Trin 3 Tryk på Til eller Fra.
Trin 4 Vælg Indstil.

Tilføj Bluetooth-hovedtelefoner

Procedure

Trin 1 Gør dine Bluetooth-hovedtelefoner synlige for Bluetooth.
Trin 2 Tryk på Programmer .
Trin 3 Vælg Bluetooth > Enheder.
Trin 4 Vælg Scan.
Trin 5 Vælg hovedtelefonerne, og tryk på Tilslut.
Trin 6 (Valgfri) Indtast PIN-koden til dine hovedtelefoner, hvis du bliver bedt om det.

Afbryd et Bluetooth-headset
Du bør frakoble Bluetooth-hovedtelefonen, før du bruger den sammen med en anden enhed.

Procedure

Trin 1 Tryk på Programmer .
Trin 2 Vælg Bluetooth > Enheder.
Trin 3 Vælg Bluetooth-hovedtelefoner.
Trin 4 Tryk på Frakobl.
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Fjern Bluetooth-hovedtelefoner
Fjern Bluetooth-hovedtelefonerne, hvis du ikke skal bruge dem med telefonen igen:

Procedure

Trin 1 Tryk på Programmer .
Trin 2 Vælg Bluetooth > Enheder.
Trin 3 Vælg Bluetooth-hovedtelefonerne, og tryk på Slet.

Trådløse hovedtelefoner
Du kan bruge de fleste trådløse hovedtelefoner med din telefon. Få en liste over understøttede hovedtelefoner
på http://www.cisco.com/c/en/us/products/unified-communications/uc_endpoints_accessories.html.

Se dokumentationen til din trådløse hovedtelefon for at få oplysninger om, hvordan du tilslutter hovedtelefonen
og bruger dens funktioner.

Skift hovedtelefoner under et opkald
Du kan samtidigt tilslutte en analog hovedtelefon, en Bluetooth-hovedtelefon og en USB-hovedtelefon til din
telefon. Du kan imidlertid kun bruge én hovedtelefon ad gangen.

Når du forbinder flere hovedtelefoner til telefonen, kan du skifte mellem hovedtelefonerne under et opkald
ved at trykke på tasten Hovedtelefon på telefonen. Selvom telefonen er sluttet til flere enheder, kan du se, at
en bestemt hovedtelefon er valgt som den foretrukne lydenhed i følgende prioritetsrækkefølge:

• Når du forbinder en USB-hovedtelefon, en Bluetooth- og en analog hovedtelefon til telefonen, kan du
gøre din USB-hovedtelefon til den foretrukne lydenhed.

• Når du forbinder en Bluetooth- og en analog hovedtelefon til telefonen, kan du gøre din Bluetooth-enhed
til den foretrukne lydenhed.

• Når du kun forbinder en analog hovedtelefon til telefonen, kan du gøre din analoge hovedtelefon til den
foretrukne lydenhed.

Procedure

Trin 1 Før du foretager eller besvarer et opkald, skal du trykke på Hovedtelefon.
Trin 2 (Valgfri) Hvis du foretager et opkald, skal du ringe til nummeret.
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Angiv en lydenhed for et opkald
Du kan samtidigt tilslutte en analog hovedtelefon, en Bluetooth-hovedtelefon og en USB-hovedtelefon til din
telefon. Du kan imidlertid kun bruge én hovedtelefon ad gangen.

Når du kun forbinder flere hovedtelefoner til telefonen, kan du vælge den lydenhed, der skal bruges til et
opkald. Dit valg gælder, når du foretager eller besvarer et opkald med en linjetast eller den tilhørende
programtast.

Ud fra den indstilling, der er valgt for Foretrukken lydenhed vælges lydenheden.

Procedure

Trin 1 Tryk på Programmer.
Trin 2 Vælg Brugerindstillinger > Lydindstillinger > Foretrukken lydenhed.
Trin 3 Vælg en af indstillingerne:

• Ingen: Vælger den senest anvendte lydenhed.

• Højttaler: Vælger højttalertelefonen som lydenheden.

• Hovedtelefon: Vælger en hovedtelefon som lydenheden. En prioritetsrækkefølge for hovedtelefon er
USB (højest), Bluetooth (mellem) og hovedtelefon (lavest).

• Bluetooth: Vælger Bluetooth som lydenheden. Prioritetsrækkefølgen er Bluetooth (højest), USB (mellem)
og analog hovedtelefon (lavest).

Trin 4 Tryk på Indstil.

Vælg dynamisk en lydsti for et opkald
Du kan samtidigt tilslutte en analog hovedtelefon, en Bluetooth-hovedtelefon og en USB-hovedtelefon til din
telefon. Du kan imidlertid kun bruge én af dem ad gangen.

Når du forbinder flere hovedtelefoner til telefonen, ændres den lydsti, der bruges under opkald, ud fra de
tilsluttede lydenheder.

Procedure

Trin 1 (Valgfri) Når du er i gang med et opkald, hvor der er tilsluttet en analog hovedtelefon og en
Bluetooth-hovedtelefon til telefonen, skal du sætte en USB-hovedtelefon i.
Opkaldet skifter til USB-hovedtelefonen.

Trin 2 (Valgfri) Når du er i gang med et opkald med en USB-hovedtelefon tilsluttet telefonen, skal du trække
USB-hovedtelefon ud.
Hvis en Bluetooth-hovedtelefon er tilsluttet, skifter opkaldet til den, ellers skifter opkaldet til højttaleren.

Trin 3 (Valgfri) Når du er i gang med et opkald med en Bluetooth-hovedtelefon tilsluttet telefonen, skal du frakoble
Bluetooth-hovedtelefon (dvs. flytte den uden for rækkevidden eller slukke hovedtelefonen.
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Hvis en USB-hovedtelefon er tilsluttet, skifter opkaldet til den, ellers skifter til en analog hovedtelefon.
Trin 4 (Valgfri) Når du er i gang med et opkald, hvor der er tilsluttet en USB-hovedtelefon til telefonen, skal du

sætte en Bluetooth-hovedtelefon i.
Opkaldet skifter til Bluetooth-hovedtelefonen.

Oversigt over konfiguration af Cisco IP-tastudvidelsesmoduler
Cisco-tastudvidelsesmoduler til IP-telefoner i 8800-serien føjer ekstra knapper til linjevisninger, hurtigopkald
eller programmer til telefonen. De programmerbare knapper kan indstilles som telefonlinjeknapper,
hurtigopkaldsknapper eller telefonfunktionsknapper

Tastudvidelsesmodul til Cisco IP-telefon 8800 giver telefonen programmerbare knapper til telefonen. De
programmerbare knapper kan indstilles som telefonlinjeknapper, hurtigopkaldsknapper eller
telefonfunktionsknapper

Følgende tabel viser telefonerne og antallet af tastudvidelsesmoduler, som hver model understøtter.

Tabel 4: Cisco IP-telefoner og understøttede tastudvidelsesmoduler

Understøttede tastudvidelsesmodulerCisco IP-telefonmodel

2; har 72 linjer eller knapperCisco IP-telefon 8851

3; har 108 linjer eller knapperCisco IP-telefon 8861

Tastudvidelsesmodul til Cisco IP-telefon 8800 Taster og hardware
Følgende tabel beskriver funktionerne i tasteudvidelsesmodulet.
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LCD-skærm – Viser telefonnummeret, hurtigopkaldsnummeret (eller navnet eller en anden
etiket), telefontjeneste, telefonfunktion eller Beskyttelse af personlige oplysninger tildelt hver
tast.

Ikonerne, der angiver linjestatus, ser ud som (og fungerer som) de tilsvarende ikoner på telefonen,
som tasteudvidelsesmodulet er tilsluttet.

Oplyste knapper—18 knapper. Afhængigt af tilstanden svarer hver tast eller hvert tastepar til én
linje (som på telefonen). Se beskrivelsen af tokolonnetilstanden efter denne tabel for at få flere
oplysninger. Lysene under hver tast angiver tilstanden for den tilhørende linje således:

• lys slukket – knap er ikke konfigureret.

• grønt, konstant – linje er konfigureret korrekt og registreret og er i inaktiv tilstand.

• rødt, konstant – linjen er i brug og har et aktivt opkald.

• gult, konstant/blinker – der skete en konfigurationsfejl, da denne funktion blev
konfigureret.

1

Skiftetaster – 2 taster. Hver knap svarer til en side på 18 knapper. Knappen for side 1 er angivet
som 1, og knappen for side 2 er angivet som 2. Lamperne under hver tast angiver tilstanden for
siden således:

•
grønt, konstant – Siden vises.

•
lampen slukket – Siden er ikke vist.

•
gult, konstant – Siden er ikke vist med en eller flere opkaldsbeskeder på siden.

2

Administratoren konfigurerer tasteudvidelsesmodulet, så det viser to kolonner.
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Tilstand med to kolonner

I to-kolonne-tilstand er hver knap på venstre og højre side af skærmen tildelt til et telefonnummer,
hurtigopkaldsnummer (eller navn eller anden tekstlabel), telefontjeneste eller telefonfunktion. I denne
konfiguration viser tasteudvidelsesmodulet op til 18 elementer på side 1 og op til 18 elementer på side
2.

Figur 5: Tasteudvidelsesmodul med to kolonner

Juster skærmens lysstyrke
Du kan ændre lysstyrkens på skærmen til tastudvidelsesmodulet for at gøre den nemmere at læse.

Procedure

Trin 1 Tryk på Programmer .
Trin 2 Vælg Brugerindstillinger > Indstillinger for fremmødekonsol.
Trin 3 Indtast et tal mellem 4 og 15.
Trin 4 Tryk på Indstil.

Tilpas et hurtigopkald på et tasteudvidelsesmodul
Hvis en af linjetasterne på tasteudvidelsesmodulet er konfigureret som et hurtigopkald, kan du trykke på
linjetasten for at ændre hurtigopkaldsnummeret. Du kan også bekræfte denne ændre ved at markere feltet
Unit på siden Configuration Utility. Når linjetasterne på tasteudvidelsesmodulet er konfigureret som blf,
blf+besvar opkald, blf+parkér opkald eller parkér opkald, kan du ikke ændre hurtigopkaldsnummeret, når du
trykker på linjetasten.
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Procedure

Trin 1 Tryk på et tasteudvidelsesmoduls hurtigopkaldstast i mindst 2 sekunder.
Trin 2 I vinduet Define Speed Dial skal du tilføje hurtigopkaldsnavnet og -telefonnummeret, der skal ringes til, når

du trykker på hurtigopkaldstasten på tasteudvidelsesmodulet.
Trin 3 Tryk på Save.
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K A P I T E L  8
Produktsikkerhed

• Oplysninger om sikkerhed og ydeevne, side 83

• FCC-overholdelseserklæringer, side 84

• Oversigt over sikkerhed for Cisco-produkter, side 85

• Vigtige onlineoplysninger, side 85

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

Advarsel

Ydelse af trådløs Bluetooth-hovedtelefon
Cisco IP-telefoner understøtter Bluetooth-teknologi i klasse 2, når hovedtelefonerne understøtter Bluetooth.
Bluetooth giver mulighed for trådløse forbindelser ved lav båndbredde inden for en rækkevidde på 10 meter.
Den bedste ydelse fås i intervallet fra 1 til 2 meter. Du kan tilslutte op til fem hovedtelefoner, men det er kun
den, der tilsluttes sidst, der bruges som standard.

Der kan være problemer med interferens, og vi anbefaler derfor, at du flytter 802.11b/g-enheder,
Bluetooth-enheder, mikrobølgeovne og store metalgenstande væk fra de trådløse hovedtelefoner.

De trådløse Bluetooth-hovedtelefoner behøver ikke at have en direkte sigtelinje til telefonen. Visse barrierer
som f.eks. vægge eller døre og interferens fra andre elektroniske enheder kan imidlertid påvirke forbindelsen.

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-telefonens 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.
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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.

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 http://www.bis.doc.gov/
policiesandregulations/ear/index.htm.

Vigtige onlineoplysninger
Licensaftale for slutbrugeren

Licensaftalen for slutbrugeren (EULA) er placeret her: http://www.cisco.com/go/eula
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Overholdelse af bestemmelser og sikkerhedsoplysninger

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