 التي تعمل على بروتوكول اإلنترنتCisco IP Phone 8800 دليل مستخدم سلسلة هواتف
(IP)
July 13, 2015 :تاريخ أول نشر

Americas Headquarters
Cisco Systems, Inc
170 West Tasman Drive
San Jose, CA 95134-1706
USA
http://www.cisco.com
Tel: 408 526-4000
(800 553-NETS (6387
Fax: 408 527-0883

ويتحمل .ضمنية أم كانت صريحة نوع ،أي من ضمانات أية دون تقديمها يتم ولكن دقيقة ،الدليل هذا في المذكورة والتوصيات والمعلومات البيانات جميع وتعتبر .إشعار دون للتغيير الدليل هذا في بالمنتج المتعلقة والمعلومات المواصفات تخضع
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بممثل فاتصل المحدود ،الضمان أو البرامج ترخيص مكان تحديد بإمكانك يكن لم إذا .المرجع هذا خالل من الوثيقة هذه في إدراجها وتم المنتج مع شحنها تم التي المعلومات حزمة في المرفق للمنتج المحدود والضمان البرامج ترخيص تضمين تم
.نسخة على للحصول لديك  CISCOشركة
لتوفير الحدود هذه وضع وتم .الفيدرالية االتصاالت لجنة لوائح من  15للجزء وفقًا وذلك الرقمي  Aالفئة جهاز بحدود يلتزم أنه وثبت الجهاز هذا اختبار وتم  A.الفئة ألجهزة ) (FCCالفيدرالية االتصاالت للجنة امتثاالً التالية المعلومات تأتي
من .الالسلكية االتصاالت مع ضار تداخل حدوث في يتسبب فقد اإلرشادات ،لدليل وفقًا واستخدامه تركيبه يتم لم وإذا ويستخدمها ،الالسلكي التردد طاقة الجهاز هذا يصدر .تجارية بيئة في الجهاز تشغيل عند الضار التداخل تجاه معقولة حماية
.الخاصة نفقتهم على التداخل تصحيح المستخدمين على يجب حيث الضار ،التداخل إلى سكنية منطقة في الجهاز هذا تشغيل يؤدي أن المحتمل
لتوفير الحدود هذه وضع وتم .الفيدرالية االتصاالت لجنة لوائح من  15للجزء وفقًا وذلك الرقمي  Bالفئة جهاز بحدود يلتزم أنه وثبت الجهاز هذا اختبار وتم  B.الفئة ألجهزة ) (FCCالفيدرالية االتصاالت للجنة امتثاالً التالية المعلوومات تأتي
ذلك ،من وبالرغم .الالسلكية االتصاالت مع ضار تداخل حدوث في يتسبب فقد لإلرشادات ،وفقًا واستخدامه تركيبه يتم لم وإذا ويستخدمها ،الالسلكي التردد طاقة الجهاز هذا يصدر .سكنية منطقة في التركيب عند الضار التداخل تجاه معقولة حماية
باستخدام التشويش تصحيح على المستخدم يحاول بأن فيوصي تشغيله ،وإيقاف الجهاز بتشغيل تحديده يمكن والذي التليفزيون ،أو الراديو استقبال في تشويش حدوث في الجهاز هذا تسبب إذا .معين تثبيت في التشويش حدوث لعدم ضمان هناك ليس
:التالية اإلجراءات من أكثر أو إجراء
.موقعه تحديد أعد أو االستقبال هوائي توجيه أعد

•

.االستقبال وجهاز المعدة بين الفصل فجوة بزيادة قم
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.االستقبال جهاز بها يتصل التي تلك عن مختلفة دائرة على مخرج في المعدة بتوصيل قم

•

.مساعدة على للحصول مؤهل تليفزيون/راديو فني أو الموزع استشر

•

.المنتج تشغيل في سلطتك وتنفي ) (FCCالفيدرالية االتصاالت لجنة من المعتمدة الموافقة  Ciscoمن المفوضة غير المنتج هذا على أجريت التي التعديالت تلغي أن يمكن
أعضاء  © 1981،النشر حقوق .محفوظة الحقوق جميع  UNIX.التشغيل لنظام بالجامعة الخاص العام المجال إصدار من كجزء بيركلي في كاليفورنيا جامعة في تطويره تم لبرنامج مواءمة عملية بمثابة  TCPعنوان لضغط سيسكو تنفيذ يعتبر
.كاليفورنيا جامعة مجلس
صريحة أكانت سواء الضمانات ،جميع عن مسؤوليتهم أعاله المذكورون والموردون  CISCOشركة تخلي .عيوبها بجميع "هي كما" الموردين هؤالء وبرامج المستندات ملفات جميع تقديم يتم المستند ،هذا في مقدم آخر ضمان أي من الرغم على
.تجاري تعامل أو استخدام أو صفقة عن الناشئة تلك أو االنتهاك وعدم معين لغرض والمالءمة للتسويق بالقابلية المتعلقة تلك الحصر ،ال المثال سبيل على ذلك في بما ضمنية ،أم
الناتج البيانات تلف أو فقدان أو األرباح في الخسارة الحصر ،ال المثال سبيل على ذلك في بما الحقة ،أو عارضة أو خاصة أو مباشرة غير كانت سواء نوع أي من أضرار أي مسؤولية األحوال من حال بأي موردوها أو  CISCOشركة تتحمل لن
.األضرار هذه حدوث بإمكانية مورديها أو  CISCOشركة إعالم تم لو حتى الدليل ،هذا استخدام على القدرة عدم أو استخدام عن
المستند في المضمنة األخرى واألشكال للشبكات الهيكلية والمخططات األوامر عرض وإخراج أمثلة أي عرض يتم .حقيقية هواتف وأرقام عناوين المستند هذا في المستخدمة الهواتف وأرقام ) (IPاإلنترنت بروتوكول عناوين من أي تعتبر ال
.متعمد وغير عرضيًا يعتبر التوضيحي المحتوى في هواتف أرقام أو فعلية  IPلعناوين استخدام وأي .فقط التوضيحية لألغراض
عنوان إلى انتقل  Cisco،لشركة التجارية بالعالمات قائمة لعرض .األخرى والبلدان المتحدة الواليات في لها التابعة الشركات أو/و  Cisco Systems, Inc.لشركة مسجلتان تجاريتان عالمتان أو تجاريتان عالمتان هما  Ciscoوشعار  Ciscoإن
شراكة عالقة وجود بالضرورة شريك كلمة استخدام يعني ال .بأصحابها خاصة ملكية هي المستند هذا في الواردة الخارجية بالجهات الخاصة التجارية العالمات : http://www.cisco.com/go/trademarks.هذا URL
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الفصل

1

بدء االستخدام
• ميزات الوصول ,الصفحة 1
• هاتف  Cisco IP Phone 8811الذي يعمل على بروتوكول اإلنترنت ) ,(IPالصفحة 1
• هاتفا  Cisco IP Phone 8841و 8845اللذان يعمالن على بروتوكول اإلنترنت ) ,(IPالصفحة 6
• هاتفا  Cisco IP Phone 8851و 8851NRاللذان يعمالن على بروتوكول اإلنترنت ) ,(IPالصفحة 11
• الهاتفان  Cisco IP Phone 8861و ,8865الصفحة 16
• توفير الطاقة وتوفير الطاقة اإلضافي ,الصفحة 21
• معلومات إضافية ,الصفحة 22

ميزات الوصول
توفر هواتف  Cisco IP Phonesالتي تعمل على بروتوكول اإلنترنت ) (IPميزات سهولة الوصول لضعاف البصر والعمي والصم
والمعاقين.
للحصول على معلومات تفصيلية حول ميزات سهولة الوصول على هذه الهواتف ،راجع http://www.cisco.com/c/en/us/
.support/collaboration-endpoints/unified-ip-phone-8800-series/products-technical-reference-list.html
كما يمكنك الحصول على مزيد من المعلومات حول سهولة الوصول في الموقع التالي الخاص بشركة .Cisco
http://www.cisco.com/web/about/responsibility/accessibility/index.html

هاتف  Cisco IP Phone 8811الذي يعمل على بروتوكول اإلنترنت )(IP
تصف األقسام التالية سمات هاتف  Cisco IP Phone 8811الذي يعمل على بروتوكول اإلنترنت ).(IP

توصيالت الهاتف
قم بتوصيل هاتفك بشبكة االتصاالت الهاتفية المرتكزة على بروتوكول اإلنترنت الخاصة بالشركة عن طريق الرسم التخطيطي التالي.

دليل مستخدم سلسلة هواتف  Cisco IP Phone 8800التي تعمل على بروتوكول اإلنترنت )(IP
1

بدء االستخدام
توصيالت الهاتف

مالحظة

1

منفذ محول تيار مستمر )تيار مستمر  48فولت(

5

وصلة منفذ الوصول ).(10/100/1000 PC

2

مزود طاقة من تيار متردد إلى تيار مستمر )اختياري(.

6

منفذ إضافي.

3

قابس الجدار لطاقة التيار المتردد )اختياري(

7

توصيل سماعة الهاتف.

4

وصلة منفذ الشبكة ) .(10/100/1000 SWوهي 8 IEEE
 802.3عند تمكين الطاقة.

ال يدعم هاتف  Cisco IP Phone 8811الذي يعمل على بروتوكول اإلنترنت ) (IPالهاتف وحدة توسيع المفاتيح Cisco IP Phone
 8800الذي يعم على بروتوكول اإلنترنت.

دليل مستخدم سلسلة هواتف  Cisco IP Phone 8800التي تعمل على بروتوكول اإلنترنت )(IP
2

توصيل سماعة رأس تناظرية.

بدء االستخدام
أزرار الهاتف ومكوناته

أزرار الهاتف ومكوناته

1

الشريط المضيء في سماعة
الهاتف

يشير إلى وجود مكالمة واردة )يومض باللون األحمر( أو رسالة صوتية جديدة )يضيء
باللون األحمر الثابت(.

2

شاشة الهاتف

تُظهر المعلومات حول هاتفك مثل رقم الدليل والمكالمة النشطة وحالة الخط وخيارات
المفتاح البرمجي والطلب السريع والمكالمات التي أجريت وبيانات قائمة الهاتف .تكون
شاشة هاتف  Cisco IP Phone 8811الذي يعمل على بروتوكول اإلنترنت ) (IPبتدرج
الرمادي.

دليل مستخدم سلسلة هواتف  Cisco IP Phone 8800التي تعمل على بروتوكول اإلنترنت )(IP
3

بدء االستخدام
أزرار الهاتف ومكوناته

يوفر هاتفك سرعة الوصول إلى خطوط الهاتف والميزات وجلسات المكالمات:

3

أزرار الميزة القابلة للبرمجة
وأزرار الجلسة

4

األزرار الوظيفية

5

مجموعة التنقل والزر "تحديد" يتيح لك زر "تحديد" ومجموعة التنقل التمرير عبر القوائم وتمييز العناصر وتحديد العنصر
المميز.

• أزرار الميزة القابلة للبرمجة )ناحية اليسار( :تُستخدم لعرض المكالمات على الخط
أو الوصول إلى ميزات مثل االتصال السريع أو جميع المكالمات .تُسمَّى هذه
األزرار أيضًا بأزرار الميزة.
• أزرار الجلسة )ناحية اليمين( :تُستخدم ألداء المهام مثل الرد على مكالمة أو استئناف
المكالمة قيد االنتظار أو )عند عدم استخدامها للمكالمة النشطة( بدء وظائف الهاتف
مثل عرض المكالمات الفائتة .ترتبط كل مكالمة أجريت على هاتفك بأحد أزرار
الجلسة.
مالحظة
إذا كنت تستخدم لغة محلية تُقرأ من اليمين لليسار ،مثل اللغة العربية ،فسيتم
تبديل موقعي زر الخط وزر الجلسة.
وفقًا لكيفية إعداد الهاتف من قبل مسؤول النظام لديك ،توفر األزرار الوصول إلى:

• خطوط الهاتف وخطوط االتصال الداخلي.
• أرقام االتصال السريع )أزرار االتصال السريع بما في ذلك حالة الخط وميزات
االتصال السريع(
• الخدمات المستندة إلى الويب )على سبيل المثال ،زر دفتر العناوين الشخصي(
• ميزات المكالمة )على سبيل المثال ،زر الخصوصية(
تضيء األزرار لإلشارة إلى الحالة:
• اللون األخضر الثابت :يشير إلى وجود مكالمة نشطة أو مكالمة اتصال داخلي ثنائية
االتجاه
• اللون األخضر الوامض :يشير إلى وجود مكالمة قيد االنتظار
• اللون الكهرماني الثابت :يشير إلى أن ميزة الخصوصية قيد االستخدام أو إلى وجود
مكالمة اتصال داخلي ذات اتجاه واحد أو إلى أن ميزة عدم اإلزعاج نشطة )(DND
أو إلى تسجيل الدخول إلى مجموعة بحث.
• اللون الكهرماني الوامض :يشير إلى وجود مكالمة واردة أو مكالمة مسحوبة
• اللون األحمر الثابت :يشير إلى أن الخط البعيد قيد االستخدام )الخط المشترك أو
حالة الخط(
• اللون األحمر الوامض :يشير إلى إن الخط البعيد قيد االنتظار

6

زر "تحرير"

وفقًا لكيفية إعداد الهاتف من قبل مسؤول النظام لديك ،سيتم تمكين خيارات المفتاح البرمجي
المعروضة على شاشة هاتفك.

يتيح إنهاء المكالمة أو الجلسة المتصلة.

دليل مستخدم سلسلة هواتف  Cisco IP Phone 8800التي تعمل على بروتوكول اإلنترنت )(IP
4

بدء االستخدام
أزرار الهاتف ومكوناته

7

زر وضع قيد االنتظار/استئناف يتيح وضع مكالمة نشطة قيد االنتظار واستئناف المكالمة قيد االنتظار.

8

زر مؤتمر

يتيح إنشاء مكالمة مؤتمر

9

الزر تحويل

يتيح تحويل المكالمة

10

زر مكبر صوت الهاتف

يتيح التبديل بين تشغيل مكبر صوت الهاتف وإيقاف تشغيله .عند تشغيل مكبر صوت
الهاتف ،تتم إضاءة الزر الخاص به.

11

زر كتم الصوت

يتيح التبديل بين تشغيل الميكروفون أو إيقاف تشغيله .عندما يكون الميكروفون في وضع
كتم الصوت ،يتم إضاءة الزر.

12

زر سماعة الرأس

يتيح التبديل بين تشغيل سماعة الرأس وإيقاف تشغيلها عند تشغيل سماعة الرأس ،تتم إضاءة
الزر.

13

لوحة المفاتيح

يتيح طلب أرقام الهاتف وإدخال الحروف وتحديد عناصر القائمة )بإدخال رقم العنصر(.

14

زر مستوى الصوت

يتيح التحكم في مستوى صوت سماعة الهاتف وسماعة الرأس ومكبر صوت الهاتف )في
وضع السماعة مرفوعة( ومستوى صوت الجرس )في وضع السماعة مغلقة(.

15

زر جهات االتصال

يتيح فتح قائمة األدلة وإغالقها .استخدم زر جهات االتصال للوصول إلى أدلة الشركات
واألدلة الشخصية.

16

زر التطبيقات

يتيح فتح قائمة التطبيقات وإغالقها .استخدم زر التطبيقات للوصول إلى محفوظات المكالمة
وتفضيالت المستخدم وإعدادات الهاتف ومعلومات طراز الهاتف.

دليل مستخدم سلسلة هواتف  Cisco IP Phone 8800التي تعمل على بروتوكول اإلنترنت )(IP
5

بدء االستخدام
هاتفا  Cisco IP Phone 8841و 8845اللذان يعمالن على بروتوكول اإلنترنت )(IP

17

زر الرسائل

يتيح الطلب التلقائي لنظام الرسائل الصوتية الخاصة بك )يختلف حسب النظام(.

18

زر الرجوع إلى الخلف

يتيح الرجوع إلى الشاشة أو القائمة السابقة.

19

سماعة الهاتف

سماعة الهاتف

هاتفا  Cisco IP Phone 8841و 8845اللذان يعمالن على بروتوكول اإلنترنت
)(IP
تصف األقسام التالية سمات هاتفي  Cisco IP Phone 8841و 8845اللذين يعمالن على بروتوكول اإلنترنت ).(IP

توصيالت الهاتف
قم بتوصيل هاتفك بشبكة االتصاالت الهاتفية المرتكزة على بروتوكول اإلنترنت الخاصة بالشركة عن طريق الرسم التخطيطي التالي.

دليل مستخدم سلسلة هواتف  Cisco IP Phone 8800التي تعمل على بروتوكول اإلنترنت )(IP
6

بدء االستخدام
أزرار الهاتف ومكوناته

مالحظة

1

منفذ محول تيار مستمر )تيار مستمر  48فولت(

5

وصلة منفذ الوصول ).(10/100/1000 PC

2

مزود طاقة من تيار متردد إلى تيار مستمر )اختياري(.

6

منفذ إضافي.

3

قابس الجدار لطاقة التيار المتردد )اختياري(

7

توصيل سماعة الهاتف.

4

وصلة منفذ الشبكة ) .(10/100/1000 SWوهي 8 IEEE
 802.3عند تمكين الطاقة.

توصيل سماعة رأس تناظرية.

ال يعتمد هاتف  Cisco IP Phone 8841و 8845الذي يعمل على بروتوكول اإلنترنت ) (IPوحدة توسيع المفاتيح لهاتف Cisco IP
 Phone 8800الذي يعمل على بروتوكول اإلنترنت ).(IP

أزرار الهاتف ومكوناته
يشارك هاتفا  Cisco IP Phone 8841و 8845اللذان يعمالن على بروتوكول اإلنترنت ) IP) Phoneنفس تهيئة أزرار الهاتف
ومكوناته ،لكنّ هاتف  Cisco IP Phone 8845الذي يعمل على بروتوكول اإلنترنت ) (IPيوجد به كاميرا فيديو في الجزء العلوي
من الهاتف .يتم عرض هاتف  Cisco IP Phone 8841الذي يعمل على بروتوكول اإلنترنت ).(IP

دليل مستخدم سلسلة هواتف  Cisco IP Phone 8800التي تعمل على بروتوكول اإلنترنت )(IP
7

بدء االستخدام
أزرار الهاتف ومكوناته

1

الشريط المضيء في سماعة
الهاتف

يشير إلى وجود مكالمة واردة )يومض باللون األحمر( أو رسالة صوتية جديدة )يضيء
باللون األحمر الثابت(.

2

شاشة الهاتف

تُظهر المعلومات حول هاتفك مثل رقم الدليل والمكالمة النشطة وحالة الخط وخيارات
المفتاح البرمجي والطلب السريع والمكالمات التي أجريت وبيانات قائمة الهاتف.

دليل مستخدم سلسلة هواتف  Cisco IP Phone 8800التي تعمل على بروتوكول اإلنترنت )(IP
8

بدء االستخدام
أزرار الهاتف ومكوناته

يوفر هاتفك سرعة الوصول إلى خطوط الهاتف والميزات وجلسات المكالمات:

3

أزرار الميزة القابلة للبرمجة
وأزرار الجلسة

4

األزرار الوظيفية

5

مجموعة التنقل والزر "تحديد" تتيح لك مجموعة التنقل وزر "تحديد" التمرير عبر القوائم وتمييز العناصر وتحديد العنصر
المميز.

• أزرار الميزة القابلة للبرمجة )ناحية اليسار( :تُستخدم لعرض المكالمات على الخط
أو الوصول إلى ميزات مثل االتصال السريع أو جميع المكالمات .تُسمَّى هذه
األزرار أيضًا بأزرار الميزة.
• أزرار الجلسة )ناحية اليمين( :تُستخدم ألداء المهام مثل الرد على مكالمة أو استئناف
المكالمة قيد االنتظار أو )عند عدم استخدامها للمكالمة النشطة( بدء وظائف الهاتف
مثل عرض المكالمات الفائتة .ترتبط كل مكالمة أجريت على هاتفك بأحد أزرار
الجلسة.
مالحظة
إذا كنت تستخدم لغة محلية تُقرأ من اليمين لليسار ،مثل اللغة العربية ،فسيتم
تبديل موقعي زر الخط وزر الجلسة.
وفقًا لكيفية إعداد الهاتف من قبل مسؤول النظام لديك ،توفر األزرار الوصول إلى:

• خطوط الهاتف وخطوط االتصال الداخلي.
• أرقام االتصال السريع )أزرار االتصال السريع بما في ذلك حالة الخط وميزات
االتصال السريع(
• الخدمات المستندة إلى الويب )على سبيل المثال ،زر دفتر العناوين الشخصي(
• ميزات المكالمة )على سبيل المثال ،زر الخصوصية(
تضيء األزرار لإلشارة إلى الحالة:
• اللون األخضر الثابت :يشير إلى وجود مكالمة نشطة أو مكالمة اتصال داخلي ثنائية
االتجاه
• اللون األخضر الوامض :يشير إلى وجود مكالمة قيد االنتظار
• اللون الكهرماني الثابت :يشير إلى أن ميزة الخصوصية قيد االستخدام أو إلى وجود
مكالمة اتصال داخلي ذات اتجاه واحد أو إلى أن ميزة عدم اإلزعاج نشطة )(DND
أو إلى تسجيل الدخول إلى مجموعة بحث.
• اللون الكهرماني الوامض :يشير إلى وجود مكالمة واردة أو مكالمة مسحوبة
• اللون األحمر الثابت :يشير إلى أن الخط البعيد قيد االستخدام )الخط المشترك أو
حالة الخط(
• اللون األحمر الوامض :يشير إلى إن الخط البعيد قيد االنتظار

6

زر "تحرير"

وفقًا لكيفية إعداد الهاتف من قبل مسؤول النظام لديك ،سيتم تمكين خيارات المفتاح البرمجي
المعروضة على شاشة هاتفك.

يتيح إنهاء المكالمة أو الجلسة المتصلة.

دليل مستخدم سلسلة هواتف  Cisco IP Phone 8800التي تعمل على بروتوكول اإلنترنت )(IP
9

بدء االستخدام
أزرار الهاتف ومكوناته

7

زر وضع قيد االنتظار/استئناف يتيح وضع مكالمة نشطة قيد االنتظار واستئناف المكالمة قيد االنتظار.

8

زر مؤتمر

يتيح إنشاء مكالمة مؤتمر

9

الزر تحويل

يتيح تحويل المكالمة

10

زر مكبر صوت الهاتف

يتيح التبديل بين تشغيل مكبر صوت الهاتف وإيقاف تشغيله .عند تشغيل مكبر صوت
الهاتف ،تتم إضاءة الزر الخاص به.

11

زر كتم الصوت

يتيح التبديل بين تشغيل الميكروفون أو إيقاف تشغيله .عندما يكون الميكروفون في وضع
كتم الصوت ،يتم إضاءة الزر.

12

زر سماعة الرأس

يتيح التبديل بين تشغيل سماعة الرأس وإيقاف تشغيلها عند تشغيل سماعة الرأس ،تتم إضاءة
الزر.

13

لوحة المفاتيح

يتيح طلب أرقام الهاتف وإدخال الحروف وتحديد عناصر القائمة )بإدخال رقم العنصر(.

14

زر مستوى الصوت

يتيح التحكم في مستوى صوت سماعة الهاتف وسماعة الرأس ومكبر صوت الهاتف )في
وضع السماعة مرفوعة( ومستوى صوت الجرس )في وضع السماعة مغلقة(.

15

زر جهات االتصال

يتيح فتح قائمة األدلة وإغالقها .استخدم زر جهات االتصال للوصول إلى أدلة الشركات
واألدلة الشخصية.

16

زر التطبيقات

يتيح فتح قائمة التطبيقات وإغالقها .استخدم زر التطبيقات للوصول إلى محفوظات المكالمة
وتفضيالت المستخدم وإعدادات الهاتف ومعلومات طراز الهاتف.

دليل مستخدم سلسلة هواتف  Cisco IP Phone 8800التي تعمل على بروتوكول اإلنترنت )(IP
10

بدء االستخدام
هاتفا  Cisco IP Phone 8851و 8851NRاللذان يعمالن على بروتوكول اإلنترنت )(IP

17

زر الرسائل

يتيح الطلب التلقائي لنظام الرسائل الصوتية الخاصة بك )يختلف حسب النظام(.

18

زر الرجوع إلى الخلف

يتيح الرجوع إلى الشاشة أو القائمة السابقة.

19

سماعة الهاتف

سماعة الهاتف

هاتفا  Cisco IP Phone 8851و 8851NRاللذان يعمالن على بروتوكول اإلنترنت
)(IP
تصف األقسام التالية سمات هاتفي  Cisco IP Phone 8851و 8851NRاللذان يعمالن على بروتوكول اإلنترنت ).(IP

مالحظة

ال يدعم هاتف  Cisco IP Phone 8851NRالذي يعمل على بروتوكول اإلنترنت ) (IPتقنية  .Bluetoothبخالف الذي ال يدعم تقنية
 ،Bluetoothيدعم هاتف  Cisco IP Phone 8851وهاتف  Cisco IP Phone 8851NRاللذان يعمالن على بروتوكول اإلنترنت
) (IPنفس الميزات.

توصيالت الهاتف
قم بتوصيل هاتفك بشبكة االتصاالت الهاتفية المرتكزة على بروتوكول اإلنترنت الخاصة بالشركة عن طريق الرسم التخطيطي التالي.

دليل مستخدم سلسلة هواتف  Cisco IP Phone 8800التي تعمل على بروتوكول اإلنترنت )(IP
11

بدء االستخدام
توصيالت الهاتف

 1منفذ محول تيار مستمر )تيار مستمر
 48فولت(

 5وصلة منفذ الوصول )9 10/100/1000
.(PC

 2مزود طاقة من تيار متردد إلى تيار
مستمر )اختياري(.

 6منفذ إضافي.

 3قابس الجدار لطاقة التيار المتردد
)اختياري(

 7توصيل سماعة الهاتف.

منفذ USB

 .(10/100/1000 SW) 4وهي  8 IEEEتوصيل سماعة رأس تناظرية.
 802.3عند تمكين الطاقة.

مالحظة

يدعم كل منفذ  USBتوصيل األجهزة حتى خمسة أجهزة مدعومة وغير مدعومة .يتم تضمين كل جهاز متصل بالهاتف في الحد األقصى
لعدد األجهزة .على سبيل المثال ،يمكن أن يدعم هاتفك خمسة أجهزة من أجهزة ) USBمثل اثنين من وحدة توسيع المفاتيح Cisco IP
 Phone 8800الذي يعم على بروتوكول اإلنترنت ،وسماعة رأس واحدة وموزع واحد وجهاز واحد آخر من أجهزة  USBالقياسية( على
المنفذ الجانبي .يعدُّ العديد من منتجات  USBمن الجهات الخارجية أجهزة  USBمتعددة ،على سبيل المثال ،الجهاز الذي يتضمن موزع
 USBوسماعة رأس يمكن أن يعد على أنه جهازا  .USBلمزيد من المعلومات ،راجع وثائق جهاز .USB

دليل مستخدم سلسلة هواتف  Cisco IP Phone 8800التي تعمل على بروتوكول اإلنترنت )(IP
12

بدء االستخدام
أزرار الهاتف ومكوناته

أزرار الهاتف ومكوناته

1

الشريط المضيء في سماعة
الهاتف

يشير إلى وجود مكالمة واردة )يومض باللون األحمر( أو رسالة صوتية جديدة )يضيء
باللون األحمر الثابت(.

2

شاشة الهاتف

تُظهر المعلومات حول هاتفك مثل رقم الدليل والمكالمة النشطة وحالة الخط وخيارات
المفتاح البرمجي والطلب السريع والمكالمات التي أجريت وبيانات قائمة الهاتف.

دليل مستخدم سلسلة هواتف  Cisco IP Phone 8800التي تعمل على بروتوكول اإلنترنت )(IP
13

بدء االستخدام
أزرار الهاتف ومكوناته

يوفر هاتفك سرعة الوصول إلى خطوط الهاتف والميزات وجلسات المكالمات:

3

أزرار الميزة القابلة للبرمجة
وأزرار الجلسة

4

األزرار الوظيفية

5

مجموعة التنقل والزر "تحديد" تتيح لك مجموعة التنقل وزر "تحديد" التمرير عبر القوائم وتمييز العناصر وتحديد العنصر
المميز.

• أزرار الميزة القابلة للبرمجة )ناحية اليسار( :تُستخدم لعرض المكالمات على الخط
أو الوصول إلى ميزات مثل االتصال السريع أو جميع المكالمات .تُسمَّى هذه
األزرار أيضًا بأزرار الميزة.
• أزرار الجلسة )ناحية اليمين( :تُستخدم ألداء المهام مثل الرد على مكالمة أو استئناف
المكالمة قيد االنتظار أو )عند عدم استخدامها للمكالمة النشطة( بدء وظائف الهاتف
مثل عرض المكالمات الفائتة .ترتبط كل مكالمة أجريت على هاتفك بأحد أزرار
الجلسة.
مالحظة
إذا كنت تستخدم لغة محلية تُقرأ من اليمين لليسار ،مثل اللغة العربية ،فستتم
مبادلة مواقع زر الخط وزر الجلسة.
وفقًا لكيفية إعداد الهاتف من قبل مسؤول النظام لديك ،توفر األزرار الوصول إلى:

• خطوط الهاتف وخطوط االتصال الداخلي.
• أرقام االتصال السريع )أزرار االتصال السريع بما في ذلك حالة الخط وميزات
االتصال السريع(
• الخدمات المستندة إلى الويب )على سبيل المثال ،زر دفتر العناوين الشخصي(
• ميزات المكالمة )على سبيل المثال ،زر الخصوصية(
تضيء األزرار لإلشارة إلى الحالة:
• اللون األخضر الثابت :يشير إلى وجود مكالمة نشطة أو مكالمة اتصال داخلي ثنائية
االتجاه
• اللون األخضر الوامض :يشير إلى وجود مكالمة قيد االنتظار
• اللون الكهرماني الثابت :يشير إلى أن ميزة الخصوصية قيد االستخدام أو إلى وجود
مكالمة اتصال داخلي ذات اتجاه واحد أو إلى أن ميزة عدم اإلزعاج نشطة )(DND
أو إلى تسجيل الدخول إلى مجموعة بحث.
• اللون الكهرماني الوامض :يشير إلى وجود مكالمة واردة أو مكالمة مسحوبة
• اللون األحمر الثابت :يشير إلى أن الخط البعيد قيد االستخدام )الخط المشترك أو
حالة الخط(
• اللون األحمر الوامض :يشير إلى إن الخط البعيد قيد االنتظار

6

زر "تحرير"

وفقًا لكيفية إعداد الهاتف من قبل مسؤول النظام لديك ،سيتم تمكين خيارات المفتاح البرمجي
المعروضة على شاشة هاتفك.

يتيح إنهاء المكالمة أو الجلسة المتصلة.

دليل مستخدم سلسلة هواتف  Cisco IP Phone 8800التي تعمل على بروتوكول اإلنترنت )(IP
14

بدء االستخدام
أزرار الهاتف ومكوناته

7

زر وضع قيد االنتظار/استئناف يتيح وضع مكالمة نشطة قيد االنتظار واستئناف المكالمة قيد االنتظار.

8

زر مؤتمر

يتيح إنشاء مكالمة مؤتمر

9

الزر تحويل

يتيح تحويل المكالمة

10

زر مكبر صوت الهاتف

يتيح التبديل بين تشغيل مكبر صوت الهاتف وإيقاف تشغيله .عند تشغيل مكبر صوت
الهاتف ،تتم إضاءة الزر الخاص به.

11

زر كتم الصوت

يتيح التبديل بين تشغيل الميكروفون أو إيقاف تشغيله .عندما يكون الميكروفون في وضع
كتم الصوت ،يتم إضاءة الزر.

12

زر سماعة الرأس

يتيح التبديل بين تشغيل سماعة الرأس وإيقاف تشغيلها عند تشغيل سماعة الرأس ،تتم إضاءة
الزر.

13

لوحة المفاتيح

يتيح طلب أرقام الهاتف وإدخال الحروف وتحديد عناصر القائمة )بإدخال رقم العنصر(.

14

زر مستوى الصوت

يتيح التحكم في مستوى صوت سماعة الهاتف وسماعة الرأس ومكبر صوت الهاتف )في
وضع السماعة مرفوعة( ومستوى صوت الجرس )في وضع السماعة مغلقة(.

15

زر جهات االتصال

يتيح فتح قائمة األدلة وإغالقها .استخدم زر جهات االتصال للوصول إلى أدلة الشركات
واألدلة الشخصية.

16

زر التطبيقات

يتيح فتح قائمة التطبيقات وإغالقها .استخدم زر التطبيقات للوصول إلى محفوظات المكالمة
وتفضيالت المستخدم وإعدادات الهاتف ومعلومات طراز الهاتف.

دليل مستخدم سلسلة هواتف  Cisco IP Phone 8800التي تعمل على بروتوكول اإلنترنت )(IP
15

بدء االستخدام
الهاتفان  Cisco IP Phone 8861و8865

17

زر الرسائل

يتيح الطلب التلقائي لنظام الرسائل الصوتية الخاصة بك )يختلف حسب النظام(.

18

زر الرجوع إلى الخلف

يتيح الرجوع إلى الشاشة أو القائمة السابقة.

19

سماعة الهاتف

سماعة الهاتف

الهاتفان  Cisco IP Phone 8861و8865
تصف األقسام التالية سمات هاتفي  Cisco IP Phone 8861و 8865اللذين يعمالن على بروتوكول اإلنترنت ).(IP

توصيالت الهاتف
قم بتوصيل هاتفك بشبكة االتصاالت الهاتفية المرتكزة على بروتوكول اإلنترنت الخاصة بالشركة عن طريق الرسم التخطيطي التالي.

دليل مستخدم سلسلة هواتف  Cisco IP Phone 8800التي تعمل على بروتوكول اإلنترنت )(IP
16

بدء االستخدام
توصيالت الهاتف

 1منفذ محول تيار مستمر )تيار مستمر
 48فولت(

 6منفذ إضافي.

 2مزود طاقة من تيار متردد إلى تيار
مستمر )اختياري(.

 7توصيل سماعة الهاتف.

 3قابس الجدار لطاقة التيار المتردد
)اختياري(

 8توصيل سماعة رأس تناظرية.

 4وصلة منفذ الشبكة )10/100/1000
 .(SWوهي  IEEE 802.3عند تمكين
الطاقة.

 9منفذ USB

11

منفذ USB

 5وصلة منفذ الوصول ) 10 10/100/1000منافذ الصوت الداخلية/الخارجية
.(PC

دليل مستخدم سلسلة هواتف  Cisco IP Phone 8800التي تعمل على بروتوكول اإلنترنت )(IP
17

بدء االستخدام
أزرار الهاتف ومكوناته

مالحظة

يدعم كل منفذ  USBتوصيل األجهزة حتى خمسة أجهزة مدعومة وغير مدعومة .يتم تضمين كل جهاز متصل بالهاتف في الحد األقصى
لعدد األجهزة .على سبيل المثال ،يمكن أن يدعم هاتفك خمسة أجهزة ) USBمثل ثالثة من وحدة توسيع المفاتيح Cisco IP Phone 8800
الذي يعم على بروتوكول اإلنترنت وموزع واحد وجهاز  USBقياسي واحد آخر( على المنفذ الجانبي وخمسة أجهزة إضافية من أجهزة
 USBالقياسية على المنفذ الخلفي .يعدُّ العديد من منتجات  USBمن الجهات الخارجية أجهزة  USBمتعددة ،على سبيل المثال ،الجهاز
الذي يتضمن موزع  USBوسماعة رأس يمكن أن يعد على أنه جهازا  .USBلمزيد من المعلومات ،راجع وثائق جهاز .USB

أزرار الهاتف ومكوناته
يشارك هاتفا  Cisco IP Phone 8861و 8865الذي يعمل على بروتوكول اإلنترنت ) (IPنفس تهيئة أزرار الهاتف ومكوناته ،بينما
يحتوي هاتف  Cisco IP Phone 8865الذي يعمل على بروتوكول اإلنترنت ) (IPعلى كاميرا فيديو في الجزء العلوي .يتم عرض
هاتف  Cisco IP Phone 8861الذي يعمل على بروتوكول اإلنترنت ).(IP

1

الشريط المضيء في سماعة
الهاتف

يشير إلى وجود مكالمة واردة )يومض باللون األحمر( أو رسالة صوتية جديدة )يضيء
باللون األحمر الثابت(.

2

شاشة الهاتف

تُظهر المعلومات حول هاتفك مثل رقم الدليل والمكالمة النشطة وحالة الخط وخيارات
المفتاح البرمجي والطلب السريع والمكالمات التي أجريت وبيانات قائمة الهاتف.

دليل مستخدم سلسلة هواتف  Cisco IP Phone 8800التي تعمل على بروتوكول اإلنترنت )(IP
18

بدء االستخدام
أزرار الهاتف ومكوناته

يوفر هاتفك سرعة الوصول إلى خطوط الهاتف والميزات وجلسات المكالمات:

3

أزرار الميزة القابلة للبرمجة
وأزرار الجلسة

4

األزرار الوظيفية

5

مجموعة التنقل والزر "تحديد" تتيح لك مجموعة التنقل وزر "تحديد" التمرير عبر القوائم وتمييز العناصر وتحديد العنصر
المميز.

• أزرار الميزة القابلة للبرمجة )ناحية اليسار( :تُستخدم لعرض المكالمات على الخط
أو الوصول إلى ميزات مثل االتصال السريع أو جميع المكالمات .تُسمَّى هذه
األزرار أيضًا بأزرار الميزة.
• أزرار الجلسة )ناحية اليمين( :تُستخدم ألداء المهام مثل الرد على مكالمة أو استئناف
المكالمة قيد االنتظار أو )عند عدم استخدامها للمكالمة النشطة( بدء وظائف الهاتف
مثل عرض المكالمات الفائتة .ترتبط كل مكالمة أجريت على هاتفك بأحد أزرار
الجلسة.
مالحظة
إذا كنت تستخدم لغة محلية تُقرأ من اليمين لليسار ،مثل اللغة العربية ،فستتم
مبادلة مواقع زر الخط وزر الجلسة.
وفقًا لكيفية إعداد الهاتف من قبل مسؤول النظام لديك ،توفر األزرار الوصول إلى:

• خطوط الهاتف وخطوط االتصال الداخلي.
• أرقام االتصال السريع )أزرار االتصال السريع بما في ذلك حالة الخط وميزات
االتصال السريع(
• الخدمات المستندة إلى الويب )على سبيل المثال ،زر دفتر العناوين الشخصي(
• ميزات المكالمة )على سبيل المثال ،زر الخصوصية(
تضيء األزرار لإلشارة إلى الحالة:
• اللون األخضر الثابت :يشير إلى وجود مكالمة نشطة أو مكالمة اتصال داخلي ثنائية
االتجاه
• اللون األخضر الوامض :يشير إلى وجود مكالمة قيد االنتظار
• اللون الكهرماني الثابت :يشير إلى أن ميزة الخصوصية قيد االستخدام أو إلى وجود
مكالمة اتصال داخلي ذات اتجاه واحد أو إلى أن ميزة عدم اإلزعاج نشطة )(DND
أو إلى تسجيل الدخول إلى مجموعة بحث.
• اللون الكهرماني الوامض :يشير إلى وجود مكالمة واردة أو مكالمة مسحوبة
• اللون األحمر الثابت :يشير إلى أن الخط البعيد قيد االستخدام )الخط المشترك أو
حالة الخط(
• اللون األحمر الوامض :يشير إلى إن الخط البعيد قيد االنتظار

6

زر "تحرير"

وفقًا لكيفية إعداد الهاتف من قبل مسؤول النظام لديك ،سيتم تمكين خيارات المفتاح البرمجي
المعروضة على شاشة هاتفك.

يتيح إنهاء المكالمة أو الجلسة المتصلة.
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بدء االستخدام
أزرار الهاتف ومكوناته

7

زر وضع قيد االنتظار/استئناف يتيح وضع مكالمة نشطة قيد االنتظار واستئناف المكالمة قيد االنتظار.

8

زر مؤتمر

يتيح إنشاء مكالمة مؤتمر

9

الزر تحويل

يتيح تحويل المكالمة

10

زر مكبر صوت الهاتف

يتيح التبديل بين تشغيل مكبر صوت الهاتف وإيقاف تشغيله .عند تشغيل مكبر صوت
الهاتف ،تتم إضاءة الزر الخاص به.

11

زر كتم الصوت

يتيح التبديل بين تشغيل الميكروفون أو إيقاف تشغيله .عندما يكون الميكروفون في وضع
كتم الصوت ،يتم إضاءة الزر.

12

زر سماعة الرأس

يتيح التبديل بين تشغيل سماعة الرأس وإيقاف تشغيلها عند تشغيل سماعة الرأس ،تتم إضاءة
الزر.

13

لوحة المفاتيح

يتيح طلب أرقام الهاتف وإدخال الحروف وتحديد عناصر القائمة )بإدخال رقم العنصر(.

14

زر مستوى الصوت

يتيح التحكم في مستوى صوت سماعة الهاتف وسماعة الرأس ومكبر صوت الهاتف )في
وضع السماعة مرفوعة( ومستوى صوت الجرس )في وضع السماعة مغلقة(.

15

زر جهات االتصال

يتيح فتح قائمة األدلة وإغالقها .استخدم زر جهات االتصال للوصول إلى أدلة الشركات
واألدلة الشخصية.

16

زر التطبيقات

يتيح فتح قائمة التطبيقات وإغالقها .استخدم زر التطبيقات للوصول إلى محفوظات المكالمة
وتفضيالت المستخدم وإعدادات الهاتف ومعلومات طراز الهاتف.
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بدء االستخدام
توفير الطاقة وتوفير الطاقة اإلضافي

17

زر الرسائل

يتيح الطلب التلقائي لنظام الرسائل الصوتية الخاصة بك )يختلف حسب النظام(.

18

زر الرجوع إلى الخلف

يتيح الرجوع إلى الشاشة أو القائمة السابقة.

19

سماعة الهاتف

سماعة الهاتف

توفير الطاقة وتوفير الطاقة اإلضافي
يوجد مستويان من أوضاع توفير الطاقة اللذان يستطيع مسؤول النظام لديك إعدادهما:
• توفير الطاقة :تنطفئ اإلضاءة الخلفية عند عدم استخدامها لفترة معينة ،مما يقلل من استخدامات الطاقة.
• توفير الطاقة اإلضافي :تتحول شاشة الهاتف إلى شاشة فارغة ،وتقوم بإيقاف الهاتف وتشغيله في أوقات محددة سلفًا .يتم تقليل
استهالك الهاتف للطاقة بشكل كبير.

توفير الطاقة
وفقًا لكيفية إعداد هاتفك من قبل مسؤول النظام ،فقد تدخل شاشة الهاتف في وضع توفير الطاقة )تظهر شاشة الهاتف فارغةً ويضاء
زر "التحديد" باللون األبيض(.
لتشغيل شاشة الهاتف ،اضغط على أي زر أو ارفع سماعة الهاتف.

توفير الطاقة اإلضافي
يدعم هاتفك برنامج  Cisco EnergyWiseالمعروف أيضًا باسم "توفير الطاقة اإلضافي" .يقوم مسؤول النظام الخاص بك بإعداد
أوقات السكون )إيقاف تشغيل الطاقة( وأوقات التنبيه )تشغيل الطاقة( لهاتفك لتوفير الطاقة .في حالة دخول هاتفك وضع توفير الطاقة
اإلضافي ،يضيء زر التحديد باللون األبيض.
قبل عشر دقائق من وقت السكون المحدَّد ،يضيء زر "التحديد" وستتلقى رسالة مفادها أن هاتفك سيتوقف تشغيله عند وقت محدد .في
حالة تمكينه من مسؤول النظام ،فستسمع أيضًا تشغيل نغمة الرنين الخاصة بك .يتم تشغيل نغمة الرنين وفقًا للجدولة التالية:
• قبل إيقاف تشغيل الطاقة بـ  10دقائق ،تشتغل نغمة الرنين أربع مرات.
• قبل إيقاف تشغيل الطاقة بـ  7دقائق ،يتم تشغيل نغمة الرنين أربع مرات.
• قبل إيقاف تشغيل الطاقة بـ  4دقائق ،يتم تشغيل نغمة الرنين أربع مرات.
• قبل إيقاف تشغيل الطاقة بـ  30ثانية ،يتم تشغيل نغمة الرنين  15مرة أو لحين إيقاف تشغيل الهاتف.
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بدء االستخدام
معلومات إضافية

إذا كان الهاتف في وضع غير نشط )خامل( في وقت السكون ،فسترى رسالة لتذكيرك بأن هاتفك على وشك إيقاف تشغيله .إلبقاء الهاتف
نشطًا ،يجب عليك الضغط على "موافق" في الرسالة أو أي مفتاح على الهاتف .إذا لم تضعط على الزر أو أي مفتاح ،سيتوقف تشغيل
هاتفك.
إذا كان هاتفك نشطًا )على سبيل المثال أثناء مكالمة( ،فإنّ هاتفك ينتظر حتى يدخل في وضع غير نشط لفترة زمنية قبل إخبارك بإيقاف
تشغيل الطاقة المعلق .قبل إيقاف التشغيل ،سترى رسالة تذكرك بأن هاتفك على وشك إيقاف تشغيله.
بعد دخول هاتفك في حالة السكون ،اضغط على "تحديد" لتنبيه هاتفك .بعد عدم نشاط الهاتف لفترة زمنية ،تظهر رسالة لتنبيهك أن
الهاتف على وشك إيقاف التشغيل .يتم تشغيل هاتفك في وقت التنبيه الذي تمت تهيئته.
كما ترتبط أوقات السكون والتنبيه باأليام تمت تهيئتها التي تعمل فيها بصورة طبيعية .في حالة تغيير متطلباتك ) على سبيل المثال،
ساعات العمل أو تغيير أيام العمل( ،اتصل بمسؤول النظام الخاص بك ليقوم بتهيئة هاتفك.
لمزيد من المعلومات حول  EnergyWiseوهاتفك ،اتصل بمسؤول النظام لديك.

معلومات إضافية
يمكنك الوصول إلى موقع  Ciscoعلى الويب من خالل عنوان  URLالتاليhttp://www.cisco.com/ :
يمكنك العثور داخل موقع الويب لشركة  Ciscoعلى المعلومات التالية:
• بطاقات مرجعية سريعة وإرشادات بدء التشغيل السريع وإرشادات المستخدم النهائي:
http://www.cisco.com/c/en/us/support/collaboration-endpoints/unified-ip-phone-8800-series/
products-user-guide-list.html
• معلومات الترخيص:
http://www.cisco.com/c/en/us/support/collaboration-endpoints/unified-ip-phone-8800-series/
products-licensing-information-listing.html
• مواقع الويب الدولية لشركة :Cisco
تتيح الوصول إلى مواقع الويب الدولية لشركة  Ciscoمن  www.cisco.comبالنقر فوق رابط [Worldwide [change
أعلى صفحة الويب.
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إعداد الهاتف
• توصيل حامل الهاتف ,الصفحة 23
• ضبط مسند سماعة الهاتف ,الصفحة 23
• تأمين الهاتف بقفل كابل ,الصفحة 24

توصيل حامل الهاتف
يتضمن الهاتف حاملًا قابالً للتعديل .إذا كان الهاتف على منضدة أو مكتب ،يمكن توصيل الحامل بالجزء الخلفي للهاتف .يوفر حامل
الهاتف إمكانية ضبط زاوية الهاتف بحد أدنى  35درجة وتصل إلى  50درجة بحد أقصى لضمان زاوية عرض أمثل.

مالحظة

قد يتطلب ضبط حامل الهاتف على الزاوية المطلوبة مزيدًا من القوة أكثر مما تتوقع.

اإلجراء
الخطوة  1قم بإدراج الموصالت في الفتحات المتوفرة.
الخطوة  2اضغط على حامل الهاتف حتى يستقر في مكانه.
الخطوة  3اضبط الزاوية عن طريق الضغط على الحامل ألسفل أو رفعه ألعلى .تصنع الموصالت من مواد مرنة.

ضبط مسند سماعة الهاتف
إذا كان هاتفك مثبتًا على الحائط ،فربما تحتاج إلى ضبط مسند سماعة الهاتف عند توصيل الهاتف وذلك لضمان عدم انزالق جهاز
االستقبال خارج الحامل.
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إعداد الهاتف
تأمين الهاتف بقفل كابل

اإلجراء
الخطوة  1قم بفصل سماعة الهاتف من الحامل وسحب اللسان المصنوع من البالستيك من مسند سماعة الهاتف.
الخطوة  2قم بتدوير اللسان بزاوية  180درجة.
الخطوة  3ثبِّت اللسان بين إصبعين باستخدام سنَّي الزاوية المواجهين لك.
الخطوة  4قم بمحاذاة اللسان مع الفتحة الموجودة في الحامل واضغط على اللسان بشكل مستو إلدخاله في الفتحة .يظهر جزء بارز في أعلى اللسان
بعد أن يتم تدويره.
الخطوة  5أعد سماعة الهاتف إلى المسند.

تأمين الهاتف بقفل كابل
يمكنك تأمين الهاتف إلى كمبيوتر سطح المكتب بقفل كابل كمبيوتر محمول .يتصل القفل بموصل أمان الحماية من السرقة في الجزء
الخلفي من الهاتف ويمكن تأمين القفل إلى كمبيوتر سطح المكتب.
تستوعب فتحة األمان قفل يصل عرضه إلى  20مم .تتضمن أقفال كابل الحاسوب المحمول المتوافقة قفل كابل الكومبيوتر المحمول
 Kensingtonوأقفال كابل كمبيوتر محمول من مصنعين آخرين تناسب فتحة األمان في الجزء الخلفي من الهاتف.

اإلجراء
الخطوة  1قم بلف النهاية ذات الحلقة لقفل الكابل حول الشيء الذي تريد تأمين الهاتف بجواره.
الخطوة  2مرر القفل عبر النهاية الملفوفة للكابل.
الخطوة  3قم بإلغاء تأمين قفل الكابل.
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تأمين الهاتف بقفل كابل

مالحظة

يوجد نوعان من أقفال الكابل :بمفاتيح وآخر بتركيبة .اعتمادًا على نوع القفل لديك ،قم بإلغاء تأمينه باستخدام المفتاح أو
التركيبة الصحيحة.

الخطوة  4اضغط باستمرار على زر القفل لمحاذاة أسنان القفل.
الخطوة  5أدرج قفل الكابل في فتحة القفل في هاتفك وحرر زر القفل.
الخطوة  6قم بتأمين قفل الكابل.
مالحظة
بالنسبة إلى األقفال ذات المفاتيح ،قم بتدوير المفتاح  90درجة في اتجاه عقارب الساعة واسحب المفتاح من القفل .بالنسبة
إلى األقفال ذات التركيبة ،قم بتدوير القفل  90درجة ثم انسخ التركيبة.
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تأمين الهاتف بقفل كابل
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العمليات األساسية
• تنظيف شاشة الهاتف ,الصفحة 27
• إجراء المكالمات ,الصفحة 28
• التنقل وتحديد العناصر ,الصفحة 30
• عرض كل المكالمات على الهاتف ,الصفحة 31
• الرد على المكالمات ,الصفحة 31
• الرد على المكالمات تلقائيًا ,الصفحة 35
• الرد على إعالم انتظار المكالمات ,الصفحة 35
• إدارة المكالمات ,الصفحة 36
• إعادة توجيه مكالمة ,الصفحة 37
• كتم صوت الهاتف ,الصفحة 38
• وضع المكالمات قيد االنتظار ,الصفحة 39
• إعداد إعالم معاودة االتصال ,الصفحة 40
• تعليق مكالمة ,الصفحة 40
• إدارة مكالمات االتصال الداخلي ,الصفحة 42
• عرض معلومات الهاتف ,الصفحة 44
• مكالمات الفيديو ,الصفحة 44
• تسجيل الدخول إلى بوابة العناية الذاتية لالتصاالت الموحدة من  ,Ciscoالصفحة 46

تنظيف شاشة الهاتف
يمكن تنظيف شاشات الهاتف التي ال تعمل باللمس بسهولة.

اإلجراء
امسح الشاشة بقطعة قماش ناعمة وجافة.
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العمليات األساسية
إجراء المكالمات

ال تستخدم إال قطعة من القماش الناعم الجاف لمسح شاشة الهاتف .ال تستخدم أية سوائل أو مساحيق في تنظيف الهاتف ،فقد
تؤدي إلى تلوث مكونات الهاتف وتتسبب في تعطيله.

تنبيه

إجراء المكالمات
إذا عرضت نافذة الهاتف رسالة غير متوفر لخطك األساسي ،فاتصل بمسؤول النظام لديك ليقوم بإعداد الخط األساسي.

اطلب رقم مسبقًا.
يمكنك طلب رقم أثناء إغالق سماعة الهاتف )بدون االستماع إلى نغمة االتصال(؛ ويسمى هذا الطلب بالطلب المسبق.

اإلجراء
الخطوة  1أدخل رقم باستخدام لوحة المفاتيح.
الخطوة  2اجعل الهاتف في وضع رفع السماعة بأحد اإلجراءات التالية:
• ارفع سماعة الهاتف.
• اضغط على مكالمة.
• اضغط على سماعة الهاتف

.

• اضغط على مكبر الصوت

.

أجرِ مكالمة باستخدام مكبر صوت الهاتف
يستطيع المسؤول تهيئة هاتفك بحيث يتم تعطيل مكبر صوت الهاتف .إذا تم تعطيل مكبر صوت الهاتف ،تصبح المفاتيح البرمجية باهتة
أو خالية.

اإلجراء
الخطوة  1اضغط على مكبر صوت الهاتف

.

الخطوة  2أدخل رقمًا.
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العمليات األساسية
إجراء مكالمة باستخدام سماعة الرأس

إجراء مكالمة باستخدام سماعة الرأس
اإلجراء
الخطوة  1اضغط مكالمة جديدة.
الخطوة  2تأكد من إضاءة زر سماعة الرأس .إذا كان زر سماعة الرأس ال يضيء ،فاضغط على سماعة الرأس

.

الخطوة  3أدخل رقمًا.

تحرير مكالمة وبدء مكالمة أخرى
عندما تكون مشتركًا في مكالمة نشطة أو تطلب رقمًا ،وتريد تحرير المكالمة ،تحدث اإلجراءات التالية:
• تنتهي المكالمة النشطة.
• يُصدر الهاتف نغمة طلب.
• يمكنك طلب المكالمة الجديدة.

اإلجراء
الخطوة  1عندما تكون مشتركًا في مكالمة نشطة ،اضغط على إنهاء المكالمة ،أو أثناء الطلب ،اضغط على إلغاء.
الخطوة  2أدخل الرقم المطلوب واضغط على مكالمة.

طلب رقم دولي
تتيح لك ميزة طلب عالمة زائد الضغط مع االستمرار على مفتاح النجمة )*( لمدة ثانية واحدة على األقل إلدراج عالمة زائد ) (+كأول
رقم في رقم الهاتف لالتصال الدولي .وتنطبق إشارة زائد أثناء االتصال في وضع السماعة مغلقة ووضع السماعة مرفوعة فقط.
عندما ترى رقم الهاتف تحتوي على عالمة ) ،(+يمكنك تحديد اإلدخال وطلبه دون الحاجة إلى إضافة أرقام للمكالمات الدولية.

اإلجراء
الخطوة  1اضغط مع االستمرار على مفتاح نجمة )*( لمدة ثانية واحدة على األقل.
تظهر إشارة زائد ) (+كأول رقم في رقم الهاتف .تتوقف النغمة المناظرة لإلشارة إلى أن النجمة )*( قد تغيرت إلى عالمة ) .(+يمكنك
سماع النغمة في حالة وضع رفع السماعة فقط.
الخطوة  2اطلب الرقم.
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إعادة طلب رقم
تتيح لك إعادة الطلب االتصال بأحدث رقم هاتف تم طلبه مؤخرًا.

اإلجراء
الخطوة  1إلجراء مكالمة من أي خط هاتف ،اضغط إعادة طلب.
الخطوة  2إلجراء المكالمة من خط هاتف محدد ،حدد الخط للحصول على نغمة االتصال ثم اضغط إعادة طلب.

التنقل وتحديد العناصر
المهمة

اإلجراء

مثال

مرر لتمييز عنصر.

اضغط على مجموعة التنقل وزر "تحديد".

ميِّز مكالمة من قائمة المكالمات التي لم يتم الرد عليها.

حدد عنصرًا حسب الرقم.

اضغط على الرقم المقابل على لوحة المفاتيح.

اضغط على رقم  2لتحديد العنصر الثاني في قائمة
التطبيقات.

حدد عنصرًا باستخدام زر "تحديد".

اضغط على تحديد في وسط مجموعة التنقل وزر
"تحديد".

ميِّز تطبيق "اإلعدادات" واضغط على تحديد.

ميز عنصر القائمة واضغط على رقم العنصر على لوحة ميز قائمة إعداد الشبكة ثم اضغط على رقم  1لفتح القائمة
انتقل إلى القائمة الفرعية.
الفرعية.
)يشير السهم األيمن )>( بجوار عنصر القائمة المفاتيح.
أو اضغط على مجموعة التنقل وزر "تحديد".
إلى وجود قائمة فرعية(.
حدد خطًا الستخدام ميزة االتصال )عندما يكون اضغط على زر الخط.
الخط في وضع الخمول(.
تتضمن مؤشرات تحديد خطك ما يلي:

اضغط على زر الخط ثم اضغط على إعادة توجيه الكل
إلعادة توجيه المكالمات على هذا الخط.

• يتم عرض الخط المحدَّد في عنوان شاشة
الهاتف.
• يتحول لون الرمز )في تسمية الخط( إلى اللون
األزرق على الهواتف ذات الشاشات الملونة.
اضغط على زر الخط.

حدد خطًا الستخدام ميزة االتصال )عندما
أكثر(.
يحتوي الخط على مكالمة نشطة واحدة أو
تتضمن مؤشرات تحديد خطك ما يلي:
• يتم عرض الخط المحدَّد في عنوان شاشة
الهاتف.
• يتحول لون الرمز )في تسمية الخط( إلى اللون
األزرق على الهواتف ذات الشاشات الملونة.
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اضغط على زر الخط مرتين ثم اضغط على إعادة توجيه
الكل إلعادة توجيه المكالمات الموجودة على هذا الخط.

العمليات األساسية
عرض كل المكالمات على الهاتف

عرض كل المكالمات على الهاتف
تسمح لك ميزة كل المكالمات بعرض قائمة ،مرتبة حسب تسلسلها الزمني )األقدم أولًا( ،لكل المكالمات النشطة على كل خطوط الهاتف
لديك .تستطيع رؤية المكالمات العادية باإلضافة إلى مكالمات الخط المشترك ومكالمات المداخلة ومكالمات المؤتمر.
تستخدم هذه الميزة إذا كانت لديك خطوط متعددة أو إذا كنت تشارك خطوطًا مع مستخدمين آخرين .مع ميزة كل المكالمات يتم عرض
التالي:
• يتم عرض كل المكالمات النشطة في مكان واحد ،مما يسهل عرض المكالمات على أي خط والتفاعل معها.
• عندما تقوم برفع سماعة الهاتف ،يقوم الهاتف بتحديد خطك األساسي ،مما يساعد على منع االستخدام غير المقصود لخط مشترك
لطلب رقم.
• يمكنك الضغط على زر الجلسة الكهرماني الوامض للرد على مكالمة واردة على أي خط .ال داعي لتحديد الخط الذي يستقبل
المكالمة الواردة أولًا قبل الرد عليها.
يقوم مسؤول النظام بإعداد زر كل المكالمات اعتمادًا على احتياجات معالجة المكالمة وبيئة العمل المحيطة.
يعد زر كل المكالمات مفتاح الجلسة مع الرمز المرتبط به .عندما يتغير الرمز ،يعني هذا أنه توجد مكالمة لم يتم الرد عليها .اضغط على
الرمز لعرض معلومات محفوظات المكالمة للمكالمة التي لم يتم الرد عليها.
بإمكان مسؤول النظام أيضًا إعداد خطك األساسي لعرض كل المكالمات تلقائيًا .بإمكان مسؤول النظام أيضًا إعداد هاتفك بحيث يقوم
بعرض خطك األساسي مع عرض كل المكالمات بعد إكمال المكالمة.

اإلجراء
الخطوة  1لعرض كل المكالمات ،اضغط على كل المكالمات.
الخطوة  2إذا كنت ال ترى زر كل المكالمات ،فاضغط على الخط األساسي.

الرد على المكالمات
تسمح لك ميزة "الرد" بالرد على المكالمة األقدم المتوفرة على جميع الخطوط الظاهرة على هاتفك ،بما في ذلك مكالمات السحب بعد
االنتظار والسحب بعد التعليق التي في حالة تنبيه .دائما ما يكون للمكالمات الواردة األولوية على مكالمة السحب بعد االنتظار أو مكالمات
السحب بعد التعليق.
يقوم مسؤول النظام بإعداد زر "رد" استنادًا إلى احتياجات معالجة المكالمات وبيئة العمل .يتم إعداد هذه الميزة نموذجيًا للمستخدمين
الذين لديهم خطوط متعددة.
عندما تتلقى مكالمة ،سترى نافذة إعالم على شاشة الهاتف ،تسمى "رسالة توضيحية للمكالمة" .تظل الرسالة التوضيحية للمكالمة مرئية
لفترة من الوقت محددة مسبقًا .إذا تم توجيه مكالمة واردة من هاتف آخر ،فقد ترى معلومات إضافية في الرسالة التوضيحية للمكالمة
توضح أنه تم توجيه المكالمة.
إذا تم توجيه مكالمة واردة من هاتف آخر ،فقد ترى معلومات إضافية لتوضيح أن المكالمة قد تم توجيهها .يتحكم مسؤول النظام في كمية
المعلومات اإلضافية المعروضة .ويمكن للمعلومات اإلضافية تحديد الشخص الذي وجّه المكالمة إليك ومعلومات المتصل.
للحصول على مزيد من المعلومات ،اتصل بمسؤول النظام.
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الرد على المكالمات األقدم أوالً

الرد على المكالمات األقدم أوالً
تسمح لك ميزة "الرد" بالرد على المكالمة األقدم المتوفرة على جميع الخطوط الظاهرة على هاتفك ،بما في ذلك مكالمات السحب بعد
االنتظار والسحب بعد التعليق التي في حالة تنبيه .دائما ما يكون للمكالمات الواردة األولوية على مكالمة السحب بعد االنتظار أو مكالمات
السحب بعد التعليق.
يقوم مسؤول النظام بإعداد زر "رد" استنادًا إلى احتياجات معالجة المكالمات وبيئة العمل .عادة ما يتم إعداد زر "رد" إذا كان لديك
العديد من الخطوط.
عندما تتلقى مكالمة ،سترى نافذة إعالم على شاشة الهاتف ،تسمى "رسالة توضيحية للمكالمة" .تظل الرسالة التوضيحية للمكالمة مرئية
لفترة من الوقت محددة مسبقًا .يقوم مسؤول النظام لديك بإعداد الوقت االفتراضي.
إذا تم توجيه مكالمة واردة من هاتف آخر ،فقد ترى معلومات إضافية في الرسالة التوضيحية للمكالمة توضح أنه تم توجيه المكالمة.
ويتحكم مسؤول النظام في كمية المعلومات اإلضافية المعروضة .ويمكن للمعلومات اإلضافية تحديد الشخص الذي وجّه المكالمة إليك
ومعلومات المتصل.

اإلجراء
للرد على المكالمات الواردة األقدم أوالً ،اضغط على رد.

التقاط مكالمة
تسمح لك ميزة التقاط مكالمة بالرد على مكالمة تكون واردة في هاتف زميل العمل عن طريق إعادة توجيه المكالمة إلى هاتفك .يقوم
مسؤول النظام بإعداد مجموعات المكالمة ويمكن تعيين مجموعة مكالمات واحدة أو أكثر إليك .كما يقوم أيضًا بإعداد المفاتيح المرنة
اللتقاط المكالمة باالعتماد على احتياجات معالجة المكالمات وبيئة العمل.
يمكنك استخدام ميزة "التقاط مكالمة" في حالة مشاركة مهام الرد على المكالمات مع زمالئك.
هناك ثالث طرق يمكنك من خاللها التقاط مكالمة:
التقاط
تيح لك الرد على مكالمة تكون واردة على هاتف آخر ضمن مجموعة التقاط المكالمات الخاصة بك.
في حالة توفُر مكالمات متعددة مطلوب التقاطها ،فسيقوم الهاتف بالتقاط المكالمة األقدم )المكالمة الواردة أوالً(.
التقاط مكالمة مجموعة
تسمح لك بالرد على مكالمة على هاتف خارج مجموعة التقاط المكالمات الخاصة بك عن طريق:
• استخدام رقم التقاط مجموعة )الذي يوفره لك مسؤول النظام(.
• طلب رقم الهاتف الذي يتلقى المكالمة.
التقاط آخر
تسمح لك بالرد على مكالمة تكون واردة على هاتف آخر ضمن مجموعة التقاط المكالمات الخاصة بك أو مجموعة التقاط مكالمة
مرتبطة.
يمكنك أيضًا رصد المكالمات الواردة والتقاطها باستخدام مؤشرات "حالة الخط" في حالة قيام مسؤول النظام بإعداد مؤشرات "حالة
الخط" على أزرار االتصال السريع لديك .تتيح لك مؤشرات حالة الخط رؤية ما إذا كان الخط المرتبط بزر االتصال السريع خامل أو
قيد االستخدام أو في حالة ممنوع اإلزعاج أو الرنين.
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موضوعات ذات صلة
مؤشرات حالة الخط ,في الصفحة 76

الرد على مكالمة باستخدام التقاط مكالمة
تسمح لك ميزة التقاط مكالمة بالرد على مكالمة واردة على هاتف زميل العمل عن طريق إعادة توجيه المكالمة إلى هاتفك.
ويمكنك استخدام هذه الميزة في حالة مشاركة مهام معالجة المكالمات مع زمالئك.
هناك ثالث طرق يمكنك من خاللها التقاط مكالمة:
• االلتقاط :يتيح لك الرد على مكالمة واردة على هاتف آخر ضمن مجموعة التقاط المكالمات الخاصة بك.
في حالة توفُر مكالمات متعددة مطلوب التقاطها ،فسيقوم الهاتف بالتقاط المكالمة األقدم )المكالمة الواردة أوالً(.
• التقاط مكالمة مجموعة :يتيح لك الرد على مكالمة على هاتف خارج مجموعة التقاط المكالمات الخاصة بك عن طريق:
• استخدام رقم التقاط مجموعة )الذي يوفره لك مسؤول النظام(.
• طلب رقم الهاتف الذي يتلقى المكالمة.
• التقاط آخر :يتيح لك الرد على مكالمة واردة على هاتف آخر ضمن مجموعة التقاط المكالمات الخاصة بك أو ضمن مجموعة
التقاط مكالمات مرتبطة.
يقوم مسؤول النظام بإعداد مجموعة التقاط المكالمات الخاصة بك والمفاتيح البرمجية اللتقاط المكالمة ،باالعتماد على احتياجات معالجة
المكالمات وبيئة العمل.
يمكنك أيضًا رصد المكالمات الواردة والتقاطها باستخدام مؤشرات "حالة الخط" في حالة قيام مسؤول النظام بإعداد مؤشرات "حالة
الخط" على أزرار االتصال السريع لديك .تتيح لك مؤشرات "حالة الخط" رؤية ما إذا كان الخط المرتبط بزر االتصال السريع خامالً
أو قيد االستخدام أو في حالة ممنوع اإلزعاج أو الرنين.

اإلجراء
الخطوة  1قم بتنفيذ أحد اإلجراءات التالية:
• اضغط على التقاط لنقل مكالمة واردة في مجموعة االلتقاط الخاصة بك إلى هاتفك.
• إذا كان لديك خطوط متعددة وتريد التقاط المكالمة على خط غير رئيسي ،فاضغط أوالً على زر الخط المرغوب ،ثم اضغط على
التقاط.
إذا كان هاتفك يدعم االلتقاط التلقائي ،فسيتم توصيلك بالمكالمة.
الخطوة  2في حالة وجود مكالمة واردة ،اضغط رد لتوصيلك بالمكالمة.

الرد على مكالمة عن طريق التقاط مجموعة ورقم هاتف
اإلجراء
الخطوة  1قم بتنفيذ أحد اإلجراءات التالية:
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• اضغط على التقاط مجموعة.
• إذا كانت لديك خطوط متعددة وتريد التقاط المكالمة على خط غير رئيسي ،فاضغط أولًا على زر الخط المراد ،ثم اضغط على
التقاط مجموعة.
الخطوة  2أدخل رقم خط الهاتف بالمكالمة التي تريد التقاطها.
على سبيل المثال ،إذا كانت المكالمة واردة على خط  ،12345فأدخل .12345
إذا كان هاتفك يدعم االلتقاط التلقائي ،يتم توصيلك اآلن بالمكالمة.
الخطوة  3في حالة وجود مكالمة واردة ،اضغط رد لتوصيلك بالمكالمة.

الرد على مكالمة عن طريق التقاط مجموعة ورقم التقاط مجموعة
اإلجراء
الخطوة  1قم بتنفيذ أحد اإلجراءات التالية:
• اضغط على التقاط مجموعة للرد على مكالمة على هاتف خارج مجموعة االلتقاط.
• إذا كانت لديك خطوط متعددة وتريد التقاط المكالمة على خط آخر ،فاضغط أولًا على زر الخط المراد ،ثم اضغط على التقاط
مجموعة.
الخطوة  2أدخل رقم التقاط مكالمة المجموعة.
إذا كان هاتفك يدعم االلتقاط التلقائي ،يتم توصيلك اآلن بالمكالمة.
الخطوة  3في حالة وجود مكالمة واردة ،اضغط رد لتوصيلك بالمكالمة.

الرد على مكالمة باستخدام التقاط آخر
اإلجراء
الخطوة  1قم بتنفيذ أحد اإلجراءات التالية:
• اضغط على  OPickUpللرد على مكالمة في مجموعة االلتقاط أو مجموعة مرتبطة بهاتفك.
• إذا كان لديك خطوط متعددة وتريد التقاط المكالمة على خط آخر ،فاضغط أوالً على زر الخط المرغوب ،ثم اضغط على
.OPickUp
الخطوة  2في حالة وجود مكالمة واردة ،اضغط رد لتوصيلك بالمكالمة.
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الرد على المكالمات تلقائيًا
يمكن الرد على المكالمات الواردة تلقائيًا عن طريق هاتفك بعد نغمة رنين واحدة .يقوم المسؤول بإعداد ميزة الرد التلقائي للعمل مع إما
مكبر صوت الهاتف أو سماعة الرأس .لمزيد من المعلومات ،اتصل بالمسؤول لديك.

اإلجراء
الخطوة  1عندما يتم إعداد هاتفك على الرد التلقائي على المكالمات باستخدام سماعة الرأس لديك،
 (aللرد على المكالمات تلقائيًا باستخدام سماعة رأس ،قم بإعداد هاتفك بالطريقة التالية:
• تأكد من أن سماعة الرأس لديك متصلة بالهاتف.
• تأكد من أن زر سماعة الرأس

مُضاء.

عندما تتلقى مكالمة ،يتم الرد على المكالمة تلقائيًا ويمكنك التفاعل مع المتصل باستخدام سماعة الرأس.
 (bإلنهاء المكالمات أو إجراء مكالمات ،استخدم األزرار والمفاتيح البرمجية .ال تستخدم زر سماعة الرأس
 (cإذا كنت ال تريد الرد على المكالمات تلقائيًا على سماعة الرأس لديك ،فاضغط على زر سماعة الرأس

.
إليقاف تشغيل سماعة

الرأس واستخدم سماعة الهاتف أو مكبر صوت الهاتف إلجراء المكالمات والرد عليها.
الخطوة  2عندما يتم إعداد هاتفك للرد التلقائي على المكالمات باستخدام مكبر صوت الهاتف لديك،
 (aللرد على المكالمات تلقائيًا على مكبر صوت الهاتف ،قم بإعداد هاتفك بالطريقة التالية:
• تأكد من أن زر سماعة الرأس

غير مُضاء.

• اترك سماعة الهاتف على الحامل.
عندما تأتيك مكالمة ،يتم الرد على المكالمة تلقائيًا وويمكنك التفاعل مع المتصل باستخدام مكبر صوت الهاتف.
 (bإذا كنت ال تريد الرد على المكالمات تلقائيًا على مكبر صوت الهاتف ،اضغط على زر سماعة الرأس
والرد عليها باستخدام سماعة الرأس أو سماعة الهاتف.

إلجراء المكالمات

الرد على إعالم انتظار المكالمات
توفر ميزة "انتظار المكالمات" ما يلي إلعالمك بأن مكالمة جديدة تصدر رنينًا على هاتفك عندما تتحدث في مكالمة أخرى:
• نغمة انتظار المكالمات )نغمة فردية (
• زر الخط يومض باللون الكهرماني
تم تكوين هذه الميزة من قِبل المسئول.
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إدارة المكالمات

اإلجراء
الخطوة  1للرد على المكالمة التي تصدر رنينًا على هاتفك ،اضغط على زر الجلسة الذي يومض باللون الكهرماني أو اضغط على رد للرد على
المكالمة .يمكنك أيضًا التمرير إلى المكالمة والضغط على تحديد للرد عليها .يضع الهاتف المكالمة األصلية قيد االنتظار تلقائيًا ويقوم
بتوصيل المكالمة التي تصدر الرنين.
الخطوة  2إذا كان المكالمة على خط مختلف ،فيتعين عليك الضغط على زر الخط أو جميع المكالمات ،إذا كانت متوفرة ،لعرض الجلسة التي
تصدر الرنين ثم الرد على المكالمة.
الخطوة  3وإذا كانت المكالمة على نفس الخط وليست مرئية ،حيث يوجد الكثير من المكالمات ،فيجب عليك التمرير لعرض الجلسات.
الخطوة  4إذا تم إعداد زر الميزة القابلة للبرمجة من قِبل مسؤول النظام للرد على المكالمات ،فيمكنك الضغط على زر الميزة للرد على مكالمة
تصدر رنينًا على الهاتف ،بغض النظر عن خط المكالمة أو الخط المعروض حاليًا .بقوم الهاتف بتحويل الخط تلقائيًا لعرض المكالمة.

إدارة المكالمات
رفض مكالمة
تتيح لك ميزة الرفض إرسال مكالمة نشطة أو واردة إلى نظام البريد الصوتي أو إلى رقم محدد سلفًا .للحصول على مزيد من المعلومات،
اتصل بمسؤول النظام.
يمكنك إيقاف رنين مكالمة واردة )تصدر رنينًا( .اضغط مره واحدة على خفض مستوى الصوت ،ثم اترك المكالمة تنتقل إلى الرقم
المستهدف )بريد صوتي أو رقم محدد سلفًا يتم إعداده بواسطة مسؤول النظام(.

اإلجراء
الخطوة  1إلعادة تحويل مكالمة واردة بينما تكون قيد مكالمة أخرى ،قم بتمييز المكالمة الواردة ،ثم اضغط على رفض .أو اضغط على رفض لتتم
إعادة توجيه المكالمة الحالية ،المكالمة النشطة.
الخطوة  2إلعادة توجيه مكالمة واردة بينما ال تكون قيد مكالمة أخرى ،اضغط على رفض.
الخطوة  3إلعادة توجيه مكالمة قيد االنتظار ،استأنف المكالمة أولًا ثم اضغط على رفض.

تحويل مكالمة إلى رقم آخر
يسمح لك التحويل بإعادة توجيه مكالمة متصلة من هاتفك إلى هاتف آخر.
• يمكنك إعادة توجيه مكالمة فردية إلى رقم آخر تقوم أنت بتحديده.
• يمكنك توصيل مكالمتين ببعضهما بدون البقاء بنفسك على الخط.
يتحكم مسؤول النظام في إمكانية نقل المكالمات من خط آلخر.
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التبديل بين المكالمات قبل إكمال التحويل

اإلجراء
الخطوة  1تأكد من أنك تجري مكالمة نشطة )ولست قيد االنتظار(.
الخطوة  2اضغط على تحويل

.

الخطوة  3أدخل رقم هاتف مستلم النقل أو اضغط على زر االتصال السريع.
الخطوة  4انتظر المستلم حتى يرد أو انتقل إلى الخطوة  5أثناء رنين المكالمة.
الخطوة  5اضغط على تحويل

مرة أخرى.

التبديل بين المكالمات قبل إكمال التحويل
بعد توصيلك بمستلم التحويل ،وقبل تحويل مكالمة لهذا الطرف ،يمكنك الضغط على تبديل للتبديل بين المكالمتين .يسمح لك هذا باستشارة
كل طرف في المكالمتين على انفراد قبل إكمال التحويل.

اإلجراء
الخطوة  1اتصل بمشارك جديد في المؤتمر لكن ال تضف المشارك إلى المؤتمر.
الخطوة  2اضغط على تبديل للتبديل بين المشارك والمؤتمر.

مراقبة المكالمات وتسجيلها
تُتيح لك ميزة المراقبة والتسجيل مراقبة المكالمات وتسجيلها إذا رغبت في ذلك .يمكّن مسؤول النظام لديك هذه الميزة ،التي يمكن
إعدادها على التسجيل التلقائي لجميع المكالمات أو تسجيل مكالمات فردية ،عندما يكون ذلك مطلوبًا.

اإلجراء
لبدء التسجيل أو إيقافه ،اضغط على تسجيل في هاتفك.
ربما تسمع نغمات إعالم عندما ترصد المكالمات أو تسجلها .وبشكل افتراضي ،ال يسمع الشخص الذي يرصد المكالمة ويسجلها )إذا
تمت تهيئتها أيضًا( نغمات اإلعالم.

إعادة توجيه مكالمة
تتيح لك ميزة إعادة توجيه المكالمة إعادة توجيه مكالمات من أي خط في هاتفك إلى خط آخر.
يوجد نوعان من ميزات إعادة توجيه المكالمة يستطيع مسؤول النظام لديك إعدادهما على هاتفك.
• تنطبق إعادة توجيه المكالمات غير المشروطة )إعادة توجيه كل المكالمات( :على جميع المكالمات التي تستقبلها .يمكنك إعداد
إعادة توجيه كل المكالمات مباشرةً من هاتفك إلى أي خط .إلعداد إعادة توجيه كل المكالمات عن بعد ،انتقل إلى بوابة Self
.Care
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إعادة توجيه كل المكالمات

• إعادة توجيه المكالمات المشروطة )إعادة توجيه مكالمة لم يرد عليها وإعادة توجيه مكالمة مشغولة وإعادة توجيه مكالمة عندما
ال توجد تغطية( :تنطبق على مكالمات محددة تستقبلها وفقًا للشروط ويتم إعدادها من بوابة .Self Care
عند إعادة توجيه مكالمات من هاتفك:
• أدخل رقم الهاتف الهدف الذي تريد إعادة توجيه المكالمة إليه تمامًا كما لو كنت ستطلبه من هاتفك .على سبيل المثال ،أدخل
رمز وصول أو رمز منطقة ،إذا لزم األمر.
• تخص إعادة توجيه المكالمة خط هاتف محدد .إذا وصلتك مكالمة على خط لم يتم تمكين إعادة توجيه المكالمة عليه ،تصدر
المكالمة رنينًا كالمعتاد.
• يستطيع مسؤول النظام إعداد خيارات أخرى إلعادة توجيه المكالمة:
◦ السماح للمكالمات التي أجريت من رقم الهاتف الهدف الذي تمت إعادة توجيه المكالمة منه إلى هاتفك بإصدار رنين بدلًا
من إعادة توجيهها.
◦ منعك من إنشاء حلقة إلعادة توجيه المكالمات أو تخطي الحد األقصى من الروابط في سلسلة إعادة توجيه المكالمات.

إعادة توجيه كل المكالمات
اإلجراء
الخطوة  1اضغط على إعادة توجيه الكل في أي خط خامل تريد إعادة توجيه مكالماتك منه.
الخطوة  2أدخل رقم الهاتف ،أو حدد أي إدخال من قائمة "محفوظات المكالمة".
استنادًا إلى كيفية إعداد نظام البريد الصوتي لديك ،قد تتمكن من الضغط على الرسائل إلعادة توجيه جميع المكالمات إلى البريد الصوتي.
يظهر تأكيد مرئي لبضع ثوان لتأكيد الرقم الذي سيتم إعادة توجيه مكالماتك إليه.
الخطوة  3للتأكد من أن مكالماتك قد تمت إعادة توجيهها ،ابحث عن:
• رمز "إعادة توجيه الكل"

في اسم الخط.

• معلومات إعادة التوجيه في العنوان الرئيسي.
الخطوة  4إللغاء إعادة توجيه المكالمة ،اضغط على إيقاف إعادة التوجيه.

كتم صوت الهاتف
يتيح لك كتم الصوت منع إدخال الصوت لسماعة الهاتف أو سماعة الرأس أو مكبر صوت الهاتف لديك .وهذا يعني أنه يمكنك سماع
األطراف األخرى أثناء المكالمة ولكن لن يمكنهم سماعك.
عند التحدث في مكالمة فيديو ،لن يؤدي كتم الصوت إلى إيقاف الفيديو .إليقاف بث الفيديو من الكاميرا ،أغلق غالق الكاميرا بإدارته
عكس عقارب الساعة.
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وضع المكالمات قيد االنتظار

اإلجراء
الخطوة  1اضغط على كتم الصوت

لتشغيل ميزة كتم الصوت.

الخطوة  2اضغط زر كتم الصوت مرة أخرى إليقاف كتم الصوت.

وضع المكالمات قيد االنتظار
تسمح لك ميزة التعليق بوضع مكالمة نشطة في حالة انتظار .يسمح هاتفك بمكالمة واحدة نشطة في وقت واحد ويتم وضع المكالمات
األخرى قيد االنتظار .تعمل ميزة التعليق مع سماعة الهاتف وكذلك سماعات الرأس .USB
أثناء مكالمة الفيديو ،يتم حظر إرسال الفيديو حتى تستأنف المكالمة.

اإلجراء
أثناء مكالمة نشطة ،اضغط على انتظار.

التبديل بين المكالمات النشطة والمكالمات قيد االنتظار
استخدم زر الخط للتبديل بين المكالمات قيد االنتظار والمكالمات النشطة.

اإلجراء
إذا كانت لديك مكالمة قيد االنتظار وأخرى نشطة ،فاضغط على زر الخط للمكالمة قيد االنتظار الستئناف هذه المكالمة ووضع المكالمة
األخرى قيد االنتظار تلقائيًا.

وضع مكالمة على االنتظار بالرد على مكالمة جديدة
إذا كنت تجري مكالمة بالفعل وتتلقى مكالمة جديدة ،يؤدي الرد على المكالمة الجديدة إلى وضع المكالمة األولى على االنتظار تلقائيًا.

اإلجراء
اضغط على زر الخط البرتقالي الوامض أو اضغط على رد للرد على المكالمة الواردة.

الرد على إعالم السحب بعد االنتظار
يقوم السحب بعد االنتظار بإعالمك عند ترك مكالمة قيد االنتظار.
يشبه إعالم السحب بعد االنتظار إعالم المكالمة الجديدة ويتضمن هذه اإلشارات:
• الرنين الفردي والتكرار على فترات
• زر الخط الكهرماني الالمع
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تحديد ما إذا كان الخط المشترك قيد االنتظار

• مؤشر الرسالة الوامض في سماعة الهاتف
• إعالم مرئي على شاشة الهاتف

اإلجراء
اضغط على زر الخط الكهرماني الوامض أو رد لمتابعة المكالمة المعلقة.

تحديد ما إذا كان الخط المشترك قيد االنتظار
إذا تم وضع مكالمة على خط مشترك في وضع االنتظار عن بُعد من قِبل مستخدم آخر ،يتم عرض زر الخط األحمر النابض ورمز
انتظار

.

االنتظار البعيد
عندما تضع مكالمة قيد االنتظار أثناء استخدام خط مشترك ،فإن زر الخط يومض اللون األخضر ويعرض الهاتف أيقونة االنتظار
عندما يضع تليفون آخر مكالمة قيد االنتظار ،فإن زر الخط يومض باللون األحمر ويعرض الهاتف أيقونة االنتظار البعيد.

.

إعداد إعالم معاودة االتصال
اإلجراء
الخطوة  1اضغط على معاودة االتصال أثناء االستماع إلى نغمة مشغول أو صوت رنين الهاتف.
الخطوة  2اضغط خروج للخروج من شاشة التأكيد.
يقوم الهاتف بتنبيهك عند توفر الخط.
الخطوة  3اضغط مكالمة إلجراء المكالمة مرة أخرى.

تعليق مكالمة
يسمح لك تعليق المكالمة باستخدام هاتفك لتعليق مكالمة )وتخزينها لفترة مؤقتة( بحيث يمكنك استردادها من هاتف آخر )مثل هاتف على
مكتب زميل في العمل أو في قاعة مؤتمر(.
توجد طريقتان لتعليق المكالمة:
تعليق
يتيح لك تعليق مكالمة نشطة يمكنك الرد عليها واستردادها باستخدام هاتف آخر في نظام Cisco Unified Communications
.Manager
تعليق مكالمة موجهة
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تعليق مكالمة واستردادها باستخدام تعليق مكالمة

يتيح لك تعليق مكالمة نشطة واستردادها بطريقتين مختلفتين:
• تعليق مكالمة موجهة مساعدة :يتيح لك تعليق مكالمة نشطة باستخدام زر الميزة ،الذي يعده مسؤول النظام لديك كخط طلب
سريع.
مع هذا النوع من المكالمات الموجهة يمكنك التحكم في حالة الخط )قد االستخدام أو خامل( باستخدام مؤشر "حالة الخط".
• تعليق مكالمة موجهة يدويًا :يتيح لك تعليق مكالمة نشطة عن طريق تحويلها إلى رقم مكالمة موجهة ،الذي يقوم مسؤول النظام
بإعداده.
تستطيع استرداد المكالمة على هاتف آخر عن طريق طلب رقم بادئة استرداد تعليق )يقوم مسؤول النظام بتوفيره( ثم طلب
رقم المكالمة الموجهة الذي استخدمته لتعليق المكالمة.
يستطيع مسؤول النظام إعداد إما تعليق مكالمة موجهة أو ميزة التعليق في هاتفك ،لكن ال يستطيع إعدادهما معًا.
موضوعات ذات صلة
حالة الخط ,في الصفحة 76

تعليق مكالمة واستردادها باستخدام تعليق مكالمة
اإلجراء
الخطوة  1خالل مكالمة ،اضغط على تعليق ،ثم قم بإنهاء المكالمة.
يعرض هاتفك الرقم الذي قام النظام بتعليق المكالمة عليه .يتم وضع المكالمة المعلقة على االنتظار ،ويمكنك الضغط على استئناف
الستئناف المكالمة على هاتفك.
الخطوة  2من أي هاتف  Cisco IP Phoneيعمل على بروتوكول اإلنترنت ) (IPعلى شبكتك بخالف هاتفك ،أدخل الرقم الذي يتم تعليق المكالمة
عليه السترداد المكالمة.
الخطوة  3إذا كنت ال تريد استرداد المكالمة خالل فترة معينة من الوقت )التي يعينها مسؤول النظام لديك( ،فستتلقى نغمة تنبيه في الوقت الذي
يمكنك فيه القيام بما يلي:
• الضغط على رد للرد على المكالمة على هاتفك.
• استرداد المكالمة من هاتف آخر.
إذا فشلت في استرداد المكالمات أو الرد عليها خالل الفترة الزمنية المحددة ،فستتم إعادة توجيه المكالمة إلى وجهة أخرى )التي يعدها
مسؤول النظام لديك( ،مثل بريد صوتي .إذا تمت إعادة توجيه المكالمة ،فلن يمكنك استردادها باستخدام تعليق مكالمة بعد ذلك.

تعليق مكالمة باستخدام أداة تعليق المكالمة الموجهة المساعدة.
اإلجراء
الخطوة  1أثناء المكالمة ،اضغط على تعليق مكالمة موجهة لحقل مصباح مشغول على خط يعرض مؤشر حالة الخط خامل.
الخطوة  2استرداد المكالمة من أي هاتف  Cisco IP Phoneآخر يعمل على بروتوكول اإلنترنت ) (IPفي شبكتك كاآلتي:
 (aأدخل بادئة استرداد التعليق.
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تعليق مكالمة باستخدام تعليق مكالمة موجهة يدويًا.

 (bطلب رقم مكالمة موجهة.
الخطوة  3إذا لم تتمكن من استرداد المكالمة خالل الوقت الذي عينه لك مسؤول النظام ،ستصلك مكالمة ورادة باإلعالم بسحب تعليق المكالمة .في
هذا الوقت ،تستطيع الضغط على رد للرد على المكالمة .لن تستطيع الهواتف األخرى استرداد هذه المكالمة بعد اآلن.
• اضغط على استئناف لمتابعة المكالمة على هاتفك.
• استرداد المكالمة من هاتف آخر.

تعليق مكالمة باستخدام تعليق مكالمة موجهة يدويًا.
اإلجراء
الخطوة  1أثناء المكالمة اضغط على تحويل

.

الخطوة  2أدخل رقم المكالمة الموجهة حيثما ستقوم بتعليق المكالمة.
الخطوة  3اضغط على تحويل مرة أخرى إلنهاء تعليق المكالمة وقم بإنهاء المكالمة.
الخطوة  4استرداد المكالمة من أي هاتف  Cisco IP Phoneآخر يعمل على بروتوكول اإلنترنت ) (IPفي شبكتك كاآلتي:
 (aأدخل بادئة استرداد التعليق.
 (bطلب رقم مكالمة موجهة.
الخطوة  5إذا لم تتمكن من استرداد المكالمة في الوقت الذي عينه لك مسؤول النظام ،ستصلك نغمة تنبيه .في هذا الوقت يمكنك:
• اضغط على استئناف لمتابعة المكالمة على هاتفك.
• استرداد المكالمة من هاتف آخر.

إدارة مكالمات االتصال الداخلي
يتيح لك االتصال الداخلي إجراء مكالمات من جهة واحدة وتلقيها باستخدام خط اتصال داخلي مخصص أو يمكن طلبه.
حينما تضع خط اتصال داخلي ،فإن هاتف المستلم يرد تلقائيًا في وضع تنشيط كتم الصوت )وضع الهمس( ،ويذيع رسالتك عبر مكبر
صوت الهاتف أو سماعة الرأس أو سماعة الهاتف إذا تم تنشيط أحد هذه األجهزة.
بعد تلقي مكالمة اتصال داخلي ،يتمكن المستلم من بدء مكالمة صوتية من جهتين )وضع متصل( للسماح بمحادثة إضافية.

إجراء مكالمة اتصال داخلي مخصصة
يتيح لك االتصال الداخلي إجراء مكالمات من جهة واحدة وتلقيها باستخدام خط اتصال داخلي مخصص أو يمكن طلبه.
عند إجراء مكالمة اتصال داخلي ،يجيب هاتف المستلم تلقائيًا بتنشيط وضع كتم الصوت )وضع الهمس( وإذاعة رسائلك من خالل مكبر
الصوت في هاتف المستلم وسماعة الرأس أو سماعة الهاتف إذا كانت إحدى هذه األجهزة نشطة.
بعد تلقي مكالمة اتصال داخلي ،يتمكن المستلم من بدء مكالمة صوتية من جهتين )وضع متصل( للسماح بمحادثة إضافية.
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إجراء مكالمة اتصال داخلي يمكن طلبها

اإلجراء
الخطوة  1اضعط على االتصال الداخلي.
مالحظة
يدخل هاتفك في وضع الهمس حتى يتلقى المستلم مكالمة اتصال داخلي .إذا كانت لديك مكالمة نشطة ،يتم تعليق هذه
المكالمة.
الخطوة  2االستماع إلى نغمة تنبيه االتصال الداخلي ثم بدء التحدث.
الخطوة  3اضعط على االتصال الداخلي إلنهاء المكالمة.

إجراء مكالمة اتصال داخلي يمكن طلبها
اإلجراء
الخطوة  1اضعط على االتصال الداخلي.
الخطوة  2أدخل رمز االتصال الداخلي.
مالحظة
يدخل هاتفك في وضع الهمس حتى يتلقى المستلم مكالمة اتصال داخلي .إذا كانت لديك مكالمة نشطة ،يتم تعليق هذه
المكالمة.
الخطوة  3االستماع إلى نغمة تنبيه االتصال الداخلي ثم بدء التحدث.
الخطوة  4اضعط على االتصال الداخلي إلنهاء المكالمة.

استالم مكالمة اتصال داخلي
يتيح لك االتصال الداخلي إجراء مكالمات من جهة واحدة وتلقيها باستخدام خط اتصال داخلي مخصص أو يمكن طلبه.
بعد تلقي مكالمة اتصال داخلي ،يتمكن المستلم من بدء مكالمة صوتية من جهتين )وضع متصل( للسماح بمحادثة إضافية.

اإلجراء
الخطوة  1عند تلقي هاتفك مكالمة اتصال داخلي ،تتلقى رسالة على شاشة هاتفك بتنبيه مسموع ويرد هاتفك على مكالمة االتصال الداخلي بتنشيط
وضع كتم الصوت .يمكنك معالجة مكالمة االتصال الداخلي بإحدى هذه الطرق:
• االستماع إلى متصل االتصال الداخلي في وضع الهمس .يستمر أي نشاط هاتفي تكون مشترك فيه في الوقت الحالي بالتزامن.
ال يستطيع متصل االتصال الداخلي سماعك في وضع الهمس.
• اضغط على االتصال الداخلي للتبديل إلى وضع متصل .يمكنك التحدث إلي متصل االتصال الداخلي في وضع االتصال.
الخطوة  2اضعط على االتصال الداخلي إلنهاء المكالمة.
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عرض معلومات الهاتف

عرض معلومات الهاتف
تتيح لك معلومات الهاتف عرض المعلومات التالية لهاتفك:
• رقم الطراز
• عنوان IP
• اسم المضيف
• التحميل النشط
• آخر ترقية
• الخادم النشط
• الخادم االحتياطي
يمكنك الوصول إلى ميزة اإلبالغ عن مشكلة من نافذة معلومات الهاتف .للحصول على مزيد من المعلومات ،راجع قسم "Cisco
."Collaboration Problem Reporting Tool

اإلجراء
الخطوة  1اضغط على التطبيقات

.

الخطوة  2حدد معلومات الهاتف.
الخطوة  3اضغط على خروج للعودة إلى شاشة التطبيقات.
مالحظة
يمكنك الضغط على إظهار التفاصيل لعرض عملية الترقية أثناء القيام
بترقية.

مكالمات الفيديو
يدعم هاتف  Cisco IP Phone 8845و 8865الذي يعمل على بروتوكول اإلنترنت ) (IPمكالمات الفيديو وذلك باستخدام كاميرا
فيديو مدمجة .استخدم الكاميرا للتعاون مع األصدقاء وزمالء العمل أو لعقد االجتماعات وجهًا لوجه.
يجب أن يكون لدى طرفي المكالمة هاتف به إمكانيات الفيديو إلجراء مكالمة.
تتضمن مكالمة الفيديو الميزات التالية:
•  - PIPيعرض صورة صغيرة للفيديو الصادر ،مما يتيح لك مشاهدة الفيديو الوارد والصادر في الوقت نفسه .يمكنك التحديد من
 4أوضاع  :PIPأسفل اليمين وأعلى اليمين وأعلى اليسار وأسفل اليسار .يمكنك أيضًا إيقاف تشغيل .PIP
• إخفاء الفيديو  -ينقل الفيديو المعروض إلى المكالمة النشطة .الفيديو في  PIPغير معروض .استخدم هذه الميزة لعرض كمبيوتر
سطح المكتب أثناء مكالمة الفيديو.
• تبديل  -يبدل العرض في عرض  .PIPيتم تبهيت المفتاح الوظيفي "تبديل" عند إيقاف تشغيل .PIP
• فيديو العرض الذاتي  -حدد العرض الذاتي لعرض صورتك حيث إنها تظهر على الفيديو.
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إجراء مكالمة فيديو

يحتوي هاتف  Cisco IP Phone 8845و 8865الذي يعمل على بروتوكول اإلنترنت ) (IPعلى أدوات غالق يدوية .عندما تكون في
مكالمة نشطة ،أدر الغالق باتجاه عقارب الساعة لفتح الغالق ونقل الفيديو .أدر الغالق في عكس اتجاه عقارب الساعة إلغالق الغالق
وإيقاف نقل الفيديو .ال يؤدي إغالق الغالق أثناء مكالمة الفيديو إلى إنهاء المكالمة.
ننصحك بإغالق غالق الكاميرا بعد كل مكالمة لضمان أنك ال ترسل فيديو غير مرغوب إلى المتصل التالي.
أثناء مكالمة الفيديو ،تظهر ميزات المفتاح الوظيفي على شاشة الهاتف .ولكنها تختفي من على الشاشة بعد  10ثوان إذا لم تضغط عليها.
اضغط على أي مفتاح وظيفي ،وستظهر ميزات المفتاح الوظيفي.
موضوعات ذات صلة
ضبط درجة إضاءة الفيديو ,في الصفحة 110
ضبط النطاق الترددي للفيديو ,في الصفحة 110
تمكين تصوير الفيديو من خالل جهاز الكومبيوتر ,في الصفحة 111

إجراء مكالمة فيديو
يدعم هاتفا  Cisco IP Phone 8845و 8865اللذان يعمالن على بروتوكول اإلنترنت ) (IPمكالمات الفيديو .عند إجراء مكالمة
صوتية ،افتح الغالق في كاميرا الفيديو إلجراء مكالمة فيديو .إلجراء مكالمة فيديو ،يشترط توافر هاتف مزود بكاميرا لدى كال الطرفين.

اإلجراء
الخطوة  1أدخل رقمًا عندما يكون الهاتف في حالة خمول.
الخطوة  2ارفع سماعة الهاتف أو اضغط على مكالمة جديدة أو سماعة الرأس

أو مكبر صوت الهاتف

.

الخطوة  3افتح غالق كاميرا الفيديو.

إيقاف الفيديو
أثناء مكالمة الفيديو ،يمكنك إيقاف كاميرا الفيديو عن البث إذا كنت تريد خصوصية مرئية .ال يتأثر الصوت.

اإلجراء
الخطوة  1أغلق مصراع الكاميرا عن طريق تدويره في اتجاه عكس عقارب الساعة.
الخطوة  2افتح مصراع الكاميرا عن طريق تدويره مع عقارب الساعة لمتابعة الفيديو.

إخفاء الفيديو أو عرضه
يقوم مسؤول النظام لديك بإعداد المفتاح البرمجي االفتراضي )إما "عرض الفيديو" أو "إخفاء الفيديو"( والعرض االفتراضي )الفيديو
مخفي أو الفيديو معروض(.
عندما تستخدم ميزة "إخفاء الفيديو" أو "عرض الفيديو" ،سيتم نقل الفيديو إلى الخلفية مع تأثير تبهيت.
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ضبط وضع صورة في صورة

اإلجراء
الخطوة  1إلخفاء الفيديو ،اضغط على إخفاء الفيديو.
الخطوة  2لعرض الفيديو ،اضغط على عرض الفيديو.

ضبط وضع صورة في صورة
يمكنك ضبط وضع صورة في صورة ) (PIPباستخدام المفتاح البرمجي صورة في صورة ) .(PIPحدد من األوضاع األربعة :أسفل
اليمين وأعلى اليمين وأعلى اليسار وأسفل اليسار .كما يمكنك استخدام مجموعة "التنقل" وزر "التحديد" لضبط وضع صورة في صورة
) .(PIPاضغط باستمرار على مجموعة "التنقل" في اتجاه واحد لتسريع وضع صورة في صورة ).(PIP
اضغط على "تبديل" للتبديل بين عرض ملء الشاشة وعرض صورة في صورة ).(PIP

اإلجراء
الخطوة  1اضغط على ) PIPصورة في صورة( لنقل نافذة صورة في صورة إلى ربع مختلف من الشاشة .أثناء الضغط على صورة في صورة
) ،(PIPيتغير المفتاح البرمجي ليعرض الوضع الحالي للصورة في صورة.
الخطوة  2لتعطيل وضع صورة في صورة ،اضغط على ) PIPصورة في صورة( خمس مرات.

تسجيل الدخول إلى بوابة العناية الذاتية لالتصاالت الموحدة من Cisco
يعد هاتفك جهاز شبكة يستطيع مشاركة معلومات مع أجهزة شبكة أخرى في شركتك ،يتضمن جهاز الكمبيوتر الشخصي الخاص بك.
يمكنك استخدام جهاز الكمبيوتر الخاص بك لتسجيل الدخول إلى بوابة العناية الذاتية لالتصاالت الموحدة من  ،Ciscoحيث يمكنك التحكم
في الميزات واإلعدادات والخدمات لهاتفك .على سبيل المثال ،يمكنك إدارة لغة شاشة هاتفك وتعيين خدمات وإضافة مدخالت لدفتر
العناوين الشخصي الخاص بك وتعيين أكواد اتصال سريع.
يتوجب عليك تسجيل الدخول قبل أن تتمكن من الوصول إلى أي من الخيارات لديك ،مثل االتصال السريع أو دفتر العناوين الشخصي،
وعند االنتهاء من استخدام البوابة يمكنك تسجيل الخروج.
في بعض الحاالت يمكنك الوصول إلى بوابة العناية الذاتية لالتصاالت الموحدة من  Ciscoدون الحاجة إلى تسجيل الدخول .لمزيد من
المعلومات اتصل بمسؤول النظام.
للمساعدة في استخدام البوابة ،انظر دليل المستخدمبوابة العناية الذاتية لالتصاالت الموحدة من  ،Ciscoالموجود في http://
.www.cisco.com/en/US/products/sw/voicesw/ps556/products_user_guide_list.html

اإلجراء
الخطوة  1احصل على عنوان  URLللبوابة ومعرف المستخدم وكلمة المرور االفتراضية من مسؤول النظام لديك.

دليل مستخدم سلسلة هواتف  Cisco IP Phone 8800التي تعمل على بروتوكول اإلنترنت )(IP
46

العمليات األساسية
تسجيل الدخول إلى بوابة العناية الذاتية لالتصاالت الموحدة من Cisco

نموذجيًا ،عنوان  URLللمدخل هو .http://<ip_address or hostname>/ucmuser
الخطوة  2افتح متصفح الويب من على جهاز الكمبيوتر وأدخل عنوان .URL
الخطوة  3إذا طلب منك الموافقة على إعدادات األمان ،حدد نعم أو تثبيت شهادة.
الخطوة  4أدخل معرف المستخدم في حقل اسم المستخدم.
الخطوة  5أدخل كلمة المرور في حقل كلمة المرور.
الخطوة  6حدد تسجيل الدخول.
الخطوة  7لتسجيل الخروج ،حدد تسجيل الخروج.
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تسجيل الدخول إلى بوابة العناية الذاتية لالتصاالت الموحدة من Cisco
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الفصل

4

جهات االتصال
• دليل الشركة ,الصفحة 49
• دليل شخصي ,الصفحة 50
• الطلب السريع ,الصفحة 53
• رموز الطلب السريع بالدليل الشخصي ,الصفحة 53
•  ,Cisco WebDialerالصفحة 55

دليل الشركة
تضم قائمة دليل الشركة جهات اتصال مشتركة يمكنك الوصول إليها على هاتفك .يقوم مسؤول النظام بإعداد الدليل والحفاظ عليه.

البحث عن جهة اتصال وطلبها
اإلجراء
الخطوة  1اضغط على جهات االتصال

.

الخطوة  2استخدم مجموعة التنقل وزر التحديد للتمرير ثم حدد الدليل المشترك.
الخطوة  3حدد أحد معايير البحث أو جميعها للبحث عن زميل.
• االسم األول
• االسم األخير
الخطوة  4أدخل معلومات معايير البحث ،ثم اضغط على تقديم ،لتحديد جهة اتصال.
الخطوة  5لطلب رقم ،قم بتنفيذ أحد اإلجراءات التالية:
• اضغط على مكالمة.
• اضغط تحديد.
• من لوحة المفاتيح ،اضغط على الرقم المعروض في الزاوية العليا اليمنى من تسمية جهة االتصال.
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جهات االتصال
البحث عن جهة اتصال وطلبها أثناء إجراء مكالمة

• اضغط على مكبر الصوت

.

• اضغط على سماعة الرأس

.

• ارفع سماعة الهاتف.

البحث عن جهة اتصال وطلبها أثناء إجراء مكالمة
اإلجراء
الخطوة  1اضغط على جهات االتصال

.

الخطوة  2استخدم مجموعة التنقل وزر التحديد للتمرير ثم حدد الدليل المشترك.
الخطوة  3حدد أحد معايير البحث هذه أو كليهما للبحث عن زميل في العمل:
• االسم األول
• االسم األخير
الخطوة  4أدخل معايير البحث ثم اضغط على بحث.
الخطوة  5اضغط على مكالمة.
يقوم هاتفك تلقائيًا بوضع المكالمة األصلية قيد االنتظار ويقوم بإجراء المكالمة الجديدة.

دليل شخصي
يضم الدليل الشخصي قائمة باتصاالتك الشخصية .يمكنك تعيين رموز إجراء مكالمة سريعة إلدخاالت دليلك الشخصي بهدف االتصال
السريع.
يمكنك إعداد دليلك الشخصي من هاتفك أو من بوابة  .Cisco Unified Communications Self Care Portalاستخدم هاتفك
لتعيين رموز إجراء مكالمة سريعة إلدخاالت الدليل .لمزيد من المعلومات ،راجع دليل مستخدم Cisco Unified Communications
 ،Self Care Portalالموجود على http://www.cisco.com/c/en/us/td/docs/voice_ip_comm/cucm/useroptions/
.10_5_1/CUCM_BK_U437D0F8_00_self-care-user-guide-1051.html
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جهات االتصال
تسجيل الدخول إلى دليل شخصي وتسجيل الخروج منه

تسجيل الدخول إلى دليل شخصي وتسجيل الخروج منه
اإلجراء
الخطوة  1اضغط على جهات اتصال

.

الخطوة  2حدد الدليل الشخصي.
الخطوة  3أدخل معرف المستخدم و رقم  PINالخاصين بك ،ثم اضغط على إرسال.
الخطوة  4حدد تسجيل خروج ،واضغط على تحديد ،ثم اضغط على موافق.

إضافة إدخال دليل شخصي من الهاتف
اإلجراء
الخطوة  1اضغط على جهات االتصال

.

الخطوة  2قم بتسجيل الدخول إلى الدليل الشخصي.
الخطوة  3حدد دفتر العناوين الشخصي.
الخطوة  4اضغط على إرسال.
الخطوة  5اضغط جديد .قد تحتاج إلى الضغط على المزيد أولًا.
الخطوة  6أدخل معلومات الكنية.
يمكنك أيضًا إدخال اسم.
الخطوة  7اضغط على الهواتف وأدخل أرقام الهاتف.
تحقق من إدخال كافة رموز الوصول المطلوبة مثل رقم  9أو .1
الخطوة  8اضغط على تقديم إلضافة اإلدخال إلى دليلك الشخصي.

البحث عن إدخال في الدليل الشخصي
اإلجراء
الخطوة  1اضغط على جهات االتصال

.

الخطوة  2قم بتسجيل الدخول إلى الدليل الشخصي.
الخطوة  3حدد دفتر العناوين الشخصي.
الخطوة  4حدد أحد الخيارات التالية أو جميعها:
• االسم األخير
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جهات االتصال
طلب رقم من الدليل الشخصي

• االسم األول
• الكنية
الخطوة  5أدخل معلومات معايير البحث ثم اضغط تقديم.

طلب رقم من الدليل الشخصي
اإلجراء
الخطوة  1اضغط على جهات االتصال

.

الخطوة  2قم بتسجيل الدخول إلى الدليل الشخصي.
الخطوة  3حدد الدليل الشخصي وابحث عن إدخال.
الخطوة  4حدد إدخال دفتر العناوين الشخصي الذي تريد طلبه.
الخطوة  5اضغط على مكالمة.

تحرير إدخال الدليل الشخصي
اإلجراء
الخطوة  1اضغط على جهات االتصال

.

الخطوة  2قم بتسجيل الدخول إلى الدليل الشخصي.
الخطوة  3حدد دفتر العناوين الشخصي وابحث عن إدخال.
الخطوة  4اضغط تحديد.
الخطوة  5اضغط على تحرير.
الخطوة  6قم بتعديل معلومات اإلدخال
الخطوة  7اضغط على الهواتف لتعديل رقم هاتف.
الخطوة  8اضغط على تحديث.
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جهات االتصال
حذف إدخال دليل شخصي

حذف إدخال دليل شخصي
اإلجراء
الخطوة  1اضغط على جهات االتصال

.

الخطوة  2قم بتسجيل الدخول إلى الدليل الشخصي.
الخطوة  3حدد دفتر العناوين الشخصي وابحث عن إدخال.
الخطوة  4اضغط تحديد.
الخطوة  5اضغط على تحرير.
الخطوة  6اضغط حذف.
قد تحتاج إلى الضغط على المزيد أولًا.
الخطوة  7اضغط موافق لتأكيد عملية الحذف.

الطلب السريع
تسمح لك ميزة "الطلب السريع" بطلب رقم الهاتف من خدمة الطلب السريع على هاتفك.

إجراء مكالمة باستخدام زر "الطلب السريع"
اإلجراء
الخطوة  1اضغط على الطلب السريع.
الخطوة  2قم بتسجيل الدخول إلى الدليل الشخصي.
الخطوة  3حدد عمليات الطلب السريع الشخصي.
الخطوة  4حدد رمز الطلب السريع ثم اضغط على مفتاح الطلب البرمجي.

رموز الطلب السريع بالدليل الشخصي
تقوم بإدارة رموز الطلب السريع مع الدليل الشخصي باستخدام قائمة جهات االتصال على هاتفك.
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جهات االتصال
تعيين رمز طلب سريع إلى إدخال الدليل الشخصي

تعيين رمز طلب سريع إلى إدخال الدليل الشخصي
اإلجراء
الخطوة  1اضغط على جهات االتصال

.

الخطوة  2حدد الدليل الشخصي.
الخطوة  3حدد دفتر العناوين الشخصي.
الخطوة  4أدخل االسم واضغط على تقديم.
الخطوة  5اضغط على تحديد ،ثم اضغط على طلب سريع.
الخطوة  6حدد رقمًا واضغط على تحديد.
الخطوة  7قم بالتمرير إلى مؤشر طلب سريع غير معين واضغط على تقديم.

إجراء مكالمة باستخدام رمز الطلب السريع
اإلجراء
الخطوة  1اضغط على جهات االتصال

.

الخطوة  2قم بتسجيل الدخول إلى الدليل الشخصي.
الخطوة  3حدد طلب سريع شخصي ومرر إلى رمز الطلب السريع.
مالحظة
للحصول على مزيد من رموز الطلب السريع ،اضغط على
التالي.
الخطوة  4حدد رمز الطلب السريع المطلوب واضغط على مكالمة.

حذف رمز طلب سريع
اإلجراء
الخطوة  1اضغط على جهات االتصال

.

الخطوة  2قم بتسجيل الدخول إلى الدليل الشخصي.
الخطوة  3حدد الطلبات السريعة الشخصية وابحث عن رمز طلب سريع.
الخطوة  4حدد الرمز المطلوب واضغط على إزالة.
الخطوة  5حدد الفهرس واضغط على إزالة.
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جهات االتصال
Cisco WebDialer

Cisco WebDialer
يتيح لك  Cisco WebDialerإجراء المكالمات على هاتف  Cisco IP Phoneالذي يعمل على بروتوكول اإلنترنت ) (IPالخاص
بك لجهات اتصال الدليل باختيار العناصر في مستعرض الويب.
للحصول على مزيد من المعلومات ،اتصل بمسؤول النظام.

استخدام  Cisco WebDialerمع دليل مشترك آخر على اإلنترنت
اإلجراء
الخطوة  1اكتب عنوان الصفحة التي تم تمكين  Cisco WebDialerعليها في مستعرض الويب:
https://[CUCM IP]/webdialer/Webdialer
الخطوة  2أدخل معرف المستخدم وكلمة المرور عندما يُطلب منك ذلك.
مالحظة
إذا كنت تستخدم  Cisco WebDialerألول مرة ،فراجع التفضيالت في نافذة إجراء
المكالمة.
الخطوة  3قم باختيار خط أو هاتف.
إذا كان لديك هاتف واحد بخط واحد ،يتم تحديد الهاتف والخط المناسبين تلقائيًا.
إذا كان لديك أكثر من هاتف من نفس النوع ،فإن القائمة تتعرف على الهاتف عن طريق نوع الجهاز وعنوان  .MACلعرض عنوان
 MACعلى هاتفك ،حدد التطبيقات < معلومات الهاتف.
الخطوة  4أدخل رقم الهاتف الذي تريد االتصال به وحدد اتصال.
الخطوة  5حدد إنهاء المكالمة أو ضع سماعة الهاتف بعد إكمال مكالمتك.

تغيير تفضيالت Cisco WebDialer
اإلجراء
الخطوة  1أجر مكالمة باستخدام  Cisco WebDialerللوصول إلى نافذة "إجراء مكالمة".
الخطوة  2حدد أحد الخيارات التالية من نافذة "إجراء مكالمة":
• اللغة المفضلة
• الجهاز المفضل
الخطوة  3قم باختيار خط أو هاتف.
مالحظة
إذا كان لديك هاتف واحد بخط واحد ،يتم تحديد الهاتف والخط المناسبين تلقائيًا.
إذا كان لديك أكثر من هاتف من نفس النوع ،فإن القائمة تتعرف على الهاتف عن طريق نوع الجهاز وعنوان .MAC
لعرض عنوان  MACعلى هاتفك ،حدد التطبيقات < معلومات الهاتف.
الخطوة  4إذا كان لديك ملف تعريف االستضافة برقم داخلي ،فحدد االستضافة برقم داخلي من القائمة المنسدلة لجهاز االتصال.
الخطوة  5تأكد أنك لم تقم بتحديد عدم عرض معلومات المكالمة وال تعطيل اإلغالق التلقائي.
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جهات االتصال
تسجيل الخروج من Cisco WebDialer

مالحظة

إذا قمت بتحديد عدم عرض معلومات المكالمة ،فلن يتم عرض نافذة "إجراء مكالمة" عند استخدام هاتفك في المرة المقبلة.
إذا قمت بتحديد تعطيل اإلغالق التلقائي ،فلن يتم إغالق نافذة المكالمة تلقائيًا بعد  15ثانية.

تسجيل الخروج من Cisco WebDialer
اإلجراء
الخطوة  1الوصول إلى نافذة إجراء مكالمة أو إنهائها.
الخطوة  2حدد تسجيل الخروج.
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الفصل
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تاريخ المكالمات
• نظرة عامة على محفوظات المكالمة ,الصفحة 57
• عرض محفوظات المكالمة ,الصفحة 59
• عرض تفاصيل سجل المكالمة ,الصفحة 59
• تصفية محفوظات المكالمة ,الصفحة 59
• الطلب من محفوظات المكالمة ,الصفحة 60
• تحرير رقم هاتف ,الصفحة 60
• مسح محفوظات المكالمة ,الصفحة 61
• حذف سجل مكالمة ,الصفحة 61

نظرة عامة على محفوظات المكالمة
تتيح لك محفوظات المكالمة عرض المعلومات حول آخر  150مكالمة على هاتفك .ترتب "محفوظات المكالمة" المكالمات الفردية
ومجموعات المكالمة في قائمة زمنية من األحدث إلى األقدم .إذا تضمن هاتفك العديد من الخطوط ،فإنّ المكالمات على جميع الخطوط
تتم إضافتها معًا .يتم إسقاط المكالمات األقدم التي تزيد عن حد  150مكالمة من محفوظات المكالمات.
في شاشة محفوظات المكالمة ،يتم عرض معلومات الخط )مثل “خط (”5623 :في الزاوية العلوية اليسرى لإلشارة إلى اسم الخط أو
رقمه الذي من أجله يتم عرض محفوظات المكالمة.
إذا تم إعداد محفوظات المكالمة من قبل مسؤولك ،فسترى رموزًا بجانب كل إدخال في محفوظات المكالمة .يظهر الرمز حالة الشخص
)مجهول أو خامل أو مشغول أو ممنوع اإلزعاج( الذي أجرى المكالمة.
لكل سجل مكالمة أو مجموعة مكالمات ،رمز على يمين معرف المتصل يعرض نوع المكالمة:
• مكالمات مستلمة:
• مكالمات صادرة:
• مكالمات لم يتم الرد عليها:

مالحظة

في هاتف  Cisco IP Phone 8811الذي يعمل على بروتوكول اإلنترنت ) ،(IPيكون الرمز باللون الرمادي.
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تاريخ المكالمات
نظرة عامة على محفوظات المكالمة

إذا لم يتوفر معرف المتصل ،يتم عرض “مجهول” مع تضمين رقم الهاتف.
ال يتم تجميع المكالمات لنفس معرف المتصل ورقم الهاتف إال في حالة حدوثهما بترتيب زمني وال يصاحبهما مكالمات .لكل مجموعة،
يتم عرض وقت آخر مكالمة وعدد المكالمات )مثل “):(”(3
• يتم تجميع المكالمات الواردة )المستلمة( والصادرة )التي تم إجراؤها( معًا.
• يتم تجميع المكالمات التي لم يتم الرد عليها معًا في مجموعة منفصلة.
لكل سجل مكالمة واحدة أو مجموعة مكالمات ،يتم تضمين رقم الهاتف باللون األزرق ويكون جهة اتصال حساسة للطلب باللمس.
تُظهر مجموعة البحث ومكالمة األطراف المتعددة رمزًا على يمين معرف المتصل يميز المكالمة عن المكالمة العادية وال يتم تجميع
هذه المكالمات حتى لو كانت متجاورة في القائمة.
يشير رمز عالمة زائد ) (+في اإلدخاالت في محفوظات المكالمة أو إعادة الطلب أو دليل المكالمة إلى أن هاتفك قد تم إعداده إلدراج
المكالمات الدولية .للحصول على مزيد من المعلومات ،اتصل بمسؤول النظام.
يتم تسجيل المكالمات المستلمة والصادرة من الخطوط المشتركة في محفوظات المكالمة .لعرض جميع سجالت محفوظات المكالمة،
افتح شاشة محفوظات المكالمة .يصف الجدول التالي حالة المكالمة ورمزها وعالمتها للخطوط المشتركة.
حالة المكالمة

وضع عالمة

رمز المكالمة

المكالمات الصادرة محليًا

مكالمات صادرة

المكالمات المستلمة محليًا

مكالمات مستلمة

المكالمات الصادرة عن بُعد

مكالمات صادرة عن بُعد

المكالمات المستلمة عن بُعد

مكالمات مستلمة عن بُعد

المكالمات التي لم يتم الرد عليها

مكالمات لم يتم الرد عليها
مالحظة

في هاتف Cisco IP
 Phone 8811الذي يعمل
على بروتوكول اإلنترنت
) ،(IPيكون الرمز باللون
الرمادي.

تعرض قائمة محفوظات المكالمة لديك حالة الخطوط المراقبَة ،في حالة تمكين الميزة من قبل مسؤول النظام لديك .يعرض كل عنصر
في قوائم محفوظات المكالمة رمزًا لتعريف حالة الخط .تتوفر الحاالت التالية:
• غير متصل
• خامل
• مشغول
• عدم اإلزعاج
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تاريخ المكالمات
عرض محفوظات المكالمة

عرض محفوظات المكالمة
اإلجراء
الخطوة  1اضغط على التطبيقات

.

الخطوة  2حدد األحدث.
الخطوة  3قم بالتمرير وتحديد سجل مكالمة أو مجموعة مكالمات.
الخطوة  4اضغط على خروج للعودة إلى شاشة التطبيقات.

عرض تفاصيل سجل المكالمة
اإلجراء
الخطوة  1إذا كنت مشاركًا في مكالمة متصلة ،فاضغط على إظهار التفاصيل إلظهار شاشة تفاصيل المكالمة .تعرض الشاشة معلومات المكالمة
الفردية ومدة المكالمة وتحديثات كل ثانية.
الخطوة  2إذا لم تكن مشاركًا في مكالمة متصلة ،فاتبع الخطوات التالية:
وحدد األحدث.
 (aاضغط على التطبيقات
 (bحدد سجل مكالمة أو مجموعة واضغط على إظهار التفاصيل.
مالحظة
أثناء عرض سجل مكالمة ،يمكنك الضغط باستمرار على مجموعة التنقل وزر التحديد لعرض تفاصيل المكالمة.
 (cاضغط على عودة للعودة إلى شاشة محفوظات المكالمة.
 (dاضغط على خروج للعودة إلى شاشة التطبيقات.

تصفية محفوظات المكالمة
اإلجراء
الخطوة  1اضغط على التطبيقات

وحدد األحدث.

الخطوة  2لفرز المكالمة في خط معين ،حدد خط الهاتف المطلوب واعرض المكالمات الفردية.
الخطوة  3للفرز حسب المكالمات التي لم يتم الرد عليها لخط معين ،حدد خط الهاتف المطلوب واضغط على المكالمات التي لم يتم الرد عليها.
الخطوة  4اضغط على خروج للعودة إلى شاشة التطبيقات.
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الطلب من محفوظات المكالمة

الطلب من محفوظات المكالمة
اإلجراء
الخطوة  1إذا لم يكن الهاتف في حالة خمول ،فقم بتنفيذ الخطوات التالية:
وحدد األحدث.
 (aاضغط على التطبيقات
 (bحدد سجل المكالمة الذي تريد طلبه ثم قم بتنفيذ أحد اإلجراءات التالية:
• اضغط على مكالمة.
• ارفع سماعة الهاتف.
• اضغط تفاصيل.
• اضغط على مكبر صوت الهاتف

أو سماعة الرأس

.

الخطوة  2إذا كان الهاتف في حالة خمول ،فاضغط ألسفل على مجموعة التنقل وزر التحديد لعرض شاشة الطلب أثناء إغالق سماعة الهاتف.

تحرير رقم هاتف
اإلجراء
الخطوة  1اضغط على التطبيقات

وحدد األحدث.

الخطوة  2حدد كل الخطوط أو الخط المطلوب.
الخطوة  3حدد المكالمة التي تريد تحريرها واضغط على .EditDial
مالحظة
اضغط على لوحة التنقل ناحية اليمين أو اليسار لنقل
المؤشر.
اضغط على
المؤشر.

لحذف الحرف الموجود على يسار

الخطوة  4اضغط على مكالمة لطلب الرقم.
الخطوة  5اضغط على عودة

للعودة إلى قائمة محفوظات المكالمة.
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تاريخ المكالمات
مسح محفوظات المكالمة

مسح محفوظات المكالمة
اإلجراء
الخطوة  1اضغط على التطبيقات

وحدد األحدث.

الخطوة  2حدد كل األخطوط أو الخطوط المطلوبة.
الخطوة  3اضغط على مسح القائمة ثم اضغط على حذف لحذف قائمة محفوظات المكالمة.
الخطوة  4اضغط على إلغاء للعودة إلى شاشة محفوظات المكالمة.

حذف سجل مكالمة
اإلجراء
الخطوة  1اضغط على التطبيقات

وحدد األحدث.

الخطوة  2قم بتمييز سجل المكالمة الفردية أو مجموعة المكالمات التي تريد حذفها.
الخطوة  3اضغط على حذف ليتم حذف سجل مكالمة فردية أو مجموعات مكالمات.
تظهر رسالة تنبيه بحذف السجل للتأكيد.
الخطوة  4اضغط على حذف ليتم حذف السجل.
الخطوة  5اضغط على خروج للعودة إلى شاشة التطبيقات.
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تاريخ المكالمات
حذف سجل مكالمة
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البريد الصوتي
• نظرة عامة على البريد الصوتي ,الصفحة 63
• الوصول إلى البريد الصوتي ,الصفحة 63
• التحقق من وجود رسائل صوتية ,الصفحة 64
• االستماع إلى الرسائل الصوتية ,الصفحة 64
• البريد الصوتي المرئي ,الصفحة 65

نظرة عامة على البريد الصوتي
يتم تخزين الرسائل الصوتية على نظام البريد الصوتي لديك .تحدد شركتك نظام البريد الصوتي الذي يستخدمه هاتفك.
للوصول إلى البريد الصوتي ،يجب على مسؤولك تهيئة حساب البريد الصوتي الخاص بك وتهيئة هاتفك للوصول إلى البريد الصوتي
من زر رسائل .لمزيد من المعلومات ،اتصل بالمسؤول لديك.
للحصول على معلومات حول األوامر التي تدعمها خدمة البريد الصوتي ،راجع وثائق مستخدم خدمة البريد الصوتي.

الوصول إلى البريد الصوتي
اإلجراء
الخطوة  1اضغط على الرسائل.
الخطوة  2اتبع المطالبات الصوتية.
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التحقق من وجود رسائل صوتية

التحقق من وجود رسائل صوتية
اإلجراء
تحقق من وجود رسائل صوتية بأي من الطرق التالية:
• ابحث عن ضوء أحمر ثابت على سماعة الهاتف.
يمكنك إعداد مصباح انتظار الرسائل باستخدام بوابة .Self Care
• ابحث عن مربع ملون بجانب زر الخط.
تشير الخلفية الملونة إلى أن هناك رسائل صوتية جديدة ويتم عرض عدد المكالمات التي لم يتم الرد عليها والرسائل الصوتية
في المربع.
مالحظة

يظهر المربع في هاتف  Cisco IP Phone 8811الذي يعمل على بروتوكول اإلنترنت ) (IPباللون الرمادي.

عندما تقوم بتحديد خط مع رمز الرسالة ،يتم عرض شاشة تسجيل الدخول على شاشة الهاتف.
مالحظة
إذا كنت قد حددت نعم في شاشة تذكرني في آخر مرة سجلت الدخول فيها ،يتم عرض قائمة
الرسائل.
إذا كان هناك أكثر من  99رسالة صوتية جديدة ،يتم استبدال عدد الرسائل بعالمة موجب ).(+
إذا تم إعداد إعادة توجيه المكالمة على خط لديه رسائل صوتية جديدة ،يحل رمز إعادة توجيه المكالمة
على تسمية الخط.
مالحظة

محل رمز الرسالة

يظهر رمز إعادة توجيه المكالمة باللون الرمادي في هاتف  Cisco IP Phone 8811الذي يعمل على بروتوكول
اإلنترنت ).(IP

• استمع إلى نغمة تعثر )إذا توافرت( من سماعة الهاتف أو سماعة الرأس أو مكبر صوت الهاتف عند إجراء مكالمة.
تكون نغمة التعثر خاصة بالخط .ويمكنك سماعها فقط عند استخدام خط لديه رسائل صوتية جديدة.
يمكنك إعداد نغمات انتظار الرسائل المسموعة باستخدام بوابة .Self Care

االستماع إلى الرسائل الصوتية
بعد االستماع إلى الرسائل الصوتية الجديدة ،يتم تحديث مؤشرات الرسالة على شاشة الهاتف .في حالة عدم وجود رسائل صوتية جديدة،
تتم إزالة رمز الرسالة من تسمية الخط وتتم إزالة رمز البريد الصوتي من ناحية اليمين لشاشة الهاتف.

اإلجراء
الخطوة  1لالستماع إلى الرسائل الصوتية ،اتبع أيّا من الخطوات التالية:
 .ستظهر شاشة تسجيل الدخول.
• اضغط على الرسائل
مالحظة
ستظهر قائمة الرسائل إذا كنت قد حددت "نعم" في شاشة "تذكرني" في آخر مرة سجلت الدخول
فيها.
• حدد خطًا بمربع ملون بجانبه .يشير المربع إلى عدد الرسائل قيد االنتظار.
يعرض هاتف  Cisco IP Phone 8881الذي يعمل على بروتوكول اإلنترنت ) (IPمربعًا رمادي اللون.
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البريد الصوتي
البريد الصوتي المرئي

• اضغط على زر الخط ثم البريد الصوتي

.

الخطوة  2اتبع المطالبات لالستماع إلى الرسالة الصوتية لديك.

البريد الصوتي المرئي
يعد البريد الصوتي المرئي بديالً للبريد الصوتي .وتُستخدم الشاشة الموجودة على هاتفك للتعامل مع رسائلك ،وليس االستجابة إلى
المطالبات الصوتية .يمكنك عرض قائمة بالرسائل وتشغيل رسائلك .يمكنك أيضًا إنشاء رسائل والرد عليها وإعادة توجيهها وحذفها.
للحصول على مزيد من المعلومات ،انظر دليل بدء التشغيل السريع للبريد الصوتي المرئي على http://www.cisco.com/c/en/
.us/support/unified-communications/unity-connection/products-user-guide-list.html
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البريد الصوتي
البريد الصوتي المرئي
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ميزات الطلب المتقدمة
• اتصال جماعي ,الصفحة 67
• اتصال مباشر بالمؤتمر ,الصفحة 69
• الطلب السريع ,الصفحة 70
• ممنوع اإلزعاج ,الصفحة 72
• تعريف المكالمة الضارة ,الصفحة 73
• استضافة برقم داخلي ,الصفحة 73
• اتصال الهاتف الجوال ,الصفحة 74
• حالة الخط ,الصفحة 76
• عرض جميع المكالمات على الخط األساسي  ,الصفحة 77
• تنبيه المكالمة الواردة الذي يتطلب اتخاذ إجراء ,الصفحة 77
• عوامل تصفية الخط المخصصة ,الصفحة 77
• مجموعات البحث ,الصفحة 80
• المداخلة والدمج ,الصفحة 81
• مراقبة المكالمة ,الصفحة 83
• الطلب باستخدام معرِّف مورد متماثل ,الصفحة 83
• التقارب الذكي لألجهزة المتنقلة ,الصفحة 84
• التقارب الذكي لألجهزة اللوحية ,الصفحة 89

اتصال جماعي
يتيح لك المؤتمر التحدث مباشرة مع أطراف متعددة في اجتماع مخصص.
عندما تتحدث في مكالمة ،استخدم مؤتمر لالتصال بطرف آخر وإضافته للمكالمة.
إذا كانت لديك خطوط هاتفية متعددة ،يمكنك استخدام مؤتمر بالتناوب للجمع بين مكالمتين عبر خطين .على سبيل المثال ،إذا كان لديك
مكالمة على خط رقم  1ومكالمة على خط رقم  ،2يمكنك الجمع بين المكالمتين في مؤتمر.
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إضافة طرف ثالث إلى مؤتمر

وباعتبارك مضيف المؤتمر ،يمكنك إزالة المشاركين الفرديين من المؤتمر .ينتهي المؤتمر عندما يقوم كافة المشاركين بإنهاء المكالمة.

إضافة طرف ثالث إلى مؤتمر
اإلجراء
الخطوة  1ابدأ بمكالمة متصلة ليست قيد االنتظار.
الخطوة  2اضغط على مؤتمر

وقم بأحد اإلجراءات التالية:

• أدخل رقم الهاتف للطرف الذي تريد إضافته واضغط على مكالمة.
• اضغط على زر طلب سريع.
• اضغط على اتصال سريع وأدخل رقم اتصال سريع واضغط على اتصال سريع مرة أخرى.
• اضغط على المكالمات النشطة وحدد مكالمة.
• حدد مكالمة من محفوظات المكالمة.
الخطوة  3انتظر حتى يقوم الطرف اآلخر بالرد ،أو قم بالتخطي إلى الخطوة  4أثناء رنين المكالمة.
الخطوة  4اضغط على مؤتمر
تم بدء المؤتمر.

ضم المكالمات في مؤتمر
يقام المؤتمر على الخط الذي كان يحتوي على المكالمة النشطة.
يتحكم مسؤول النظام في إمكانية نقل المكالمات من خط آلخر.

اإلجراء
الخطوة  1ابدأ بمكالمتين متصلتين
الخطوة  2تأكد من أن إحدى المكالمتين نشطة )وليست قيد االنتظار( .إذا كانت كلتا المكالمتين قيد االنتظار ،فاستأنف مكالمة واحدة.
الخطوة  3اضغط على مؤتمر

.

الخطوة  4اضغط على زر الخط للمكالمة األخرى )قيد االنتظار( ،أو إذا كانت المكالمة قيد االنتظار موجودة على خط آخر ،فقم بما يلي:
 (aاضغط على المكالمات النشطة.
 (bاختر مكالمة من القائمة.
 (cاضغط على مؤتمر
تم بدء المؤتمر .يقام المؤتمر على الخط الذي كان يحتوي على المكالمة النشطة.
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التبديل بين المكالمات قبل اكتمال مؤتمر

التبديل بين المكالمات قبل اكتمال مؤتمر
يمكنك استشارة المؤتمر وشخص آخر على إنفراد قبل إضافة الشخص إلى المؤتمر.

اإلجراء
الخطوة  1اتصل بمشارك جديد في المؤتمر لكن ال تضف المشارك إلى المؤتمر.
يجب أن تنتظر حتى يتم توصيل المكالمة.
الخطوة  2اضغط على تبديل للتبديل بين المشارك والمؤتمر.

عرض المشاركين في المؤتمر
تستطيع عرض تفاصيل آخر  16مشترك الذين انضموا إلى المؤتمر.

اإلجراء
عندما تكون في مؤتمر ،اضغط على إظهار التفاصيل لعرض قائمة المشاركين.
مالحظة
عندما تجري مكالمة مع طرف آخر ويقوم الشخص الذي تتصل به بإنشاء مؤتمر مع هاتف ثالث ،يظهر المفتاح البرمجي
إظهار التفاصيل للشخص الذي أنشأ المؤتمر فقط.

إزالة المشاركين في مؤتمر
اإلجراء
الخطوة  1أثناء المؤتمر ،اضغط على عرض التفاصيل.
الخطوة  2قم بتمييز المشارك الذي تريد إزالته ،ثم اضغط على إزالة.

اتصال مباشر بالمؤتمر
يتيح لك االتصال المباشر بمؤتمر االتصال برقم محدد سلفًا في وقت محدد الستضافة اتصال مباشر بمؤتمر أو االنضمام إليه.
يبدأ االتصال المباشر بمؤتمر حينما يتصل المستضيف .يسمع المشاركون الذين يتصلون بالمؤتمر قبل انضمام المستضيف نغمة مشغول
ويجب عليهم االتصال مجددًا.
ينتهي المؤتمر عندما ينهي جميع المشاركين المكالمة ،فالمؤتمر ال ينتهي تلقائيًا عند فصل المستضيف.
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استضافة مؤتمر "اتصال مباشر"

استضافة مؤتمر "اتصال مباشر"
اإلجراء
الخطوة  1يجب الحصول على رقم هاتف االتصال المباشر من مسؤول النظام.
الخطوة  2وزّع رقم هاتف االتصال المباشر إلى المشاركين.
الخطوة  3عندما تكون على استعداد لبدء االجتماع ،ارفع سماعة الهاتف للحصول على نغمة الطلب واضغط على اتصال مباشر.
الخطوة  4اطلب رقم هاتف االتصال المباشر.

االنضمام إلى مؤتمر "اتصال مباشر"
اإلجراء
الخطوة  1اطلب رقم هاتف االتصال المباشر الذي يوفره مضيف المؤتمر.
الخطوة  2إذا سمعت نغمة مشغول ،فإن المضيف لم ينضم إلى المؤتمر بعد .في هذه الحالة ،قم بإنهاء المكالمة وحاول إجراء المكالمة مجددًا.

الطلب السريع
يتيح لك "الطلب السريع" الضغط على الزر وإدخال الرمز المضبوط مسبقًا إلجراء مكالمة .قبل أن تتمكن من استخدام ميزات الطلب
السريع على هاتفك ،يجب عليك إعداد الطلب السريع في بوابة .Self Care
وفقًا لإلعداد ،يمكن أن يدعم هاتفك هذه الميزات الخاصة بالطلب السريع.
• أزرار الطلب السريع :تتيح لك طلب رقم الهاتف سريعًا من واحد أو أكثر أزرار الخط التي تم إعدادها للطلب السريع.
إذا قام مسؤول النظام بإعداد ميزة حالة الخط ،فيمكنك متابعة حالة خط الطلب السريع باستخدام مؤشرات حالة الخط.
• تتيح لك رموز الطلب السريع االتصال برقم هاتف من رمز )ويشار إليه أحيانًا باالتصال المختصر(.
كما يمكنك استخدام الطلب السريع للوصول إلى أرقام الهاتف التي تتطلب وجود رمز التخويل المفروض ) (FACأو رمز حالة العميل
) (CMCأو أرقام إضافية )مثل امتداد المستخدم أو رمز الوصول إلى االجتماع أو كلمة مرور البريد الصوتي( .عادة ما تطلب منك
هذه األرقام إدخال بعض األحرف في سلسلة األرقام.
موضوعات ذات صلة
اإليقاف المؤقت عند الطلب السريع ,في الصفحة 71
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ميزات الطلب المتقدمة
إجراء مكالمة باستخدام زر "طلب سريع"

إجراء مكالمة باستخدام زر "طلب سريع"
قبل البدء
قبل استخدام أزرار االتصال السريع على هاتفك ،يجب إعداد "اتصال سريع" في بوابة .Self Care

اإلجراء
إلجراء مكالمة ،اضغط على زر االتصال السريع

على الجانب األيسر من هاتفك.

استخدام رمز الطلب السريع في وضع السماعة مغلقة
قبل البدء
قبل أن تتمكن من استخدام رموز الطلب السريع على هاتفك ،يجب إعداد الطلب السريع من بوابة .Self Care

اإلجراء
أدخل رمز الطلب السريع ثم اضغط على طلب سريع.

استخدام رمز الطلب السريع في وضع السماعة مرفوعة
قبل البدء
قبل أن تتمكن من استخدام رموز الطلب السريع على هاتفك ،يجب إعداد الطلب السريع من بوابة .Self Care

اإلجراء
الخطوة  1ارفع سماعة الهاتف ثم اضغط على طلب سريع.
الخطوة  2أدخل رمز الطلب السريع ثم اضغط مرة أخرى على طلب سريع إلكمال المكالمة.

اإليقاف المؤقت عند الطلب السريع
يمكنك استخدام الطلب السريع للوصول إلى الوجهة التي تتطلب رمز التخويل اإلجباري ) (FACأو رمز حالة العميل ) (CMCأو
توقفات الطلب المؤقتة أو أرقام إضافية )مثل امتداد مستخدم أو رمز الوصول الجتماع أو كلمة مرور بريد صوتي( .عندما تضغط على
االتصال السريع الذي تم تهيئته ،يؤسس الهاتف المكالمة إلى رقم الوجهة ويرسل  FACو CMCوأرقام إضافية محددة مع توقفات
الطلب المؤقتة المدرجة.
لتضمين توقفات الطلب المؤقتة في االتصال السريع ،قم بتضمين فاصلة ) (,كجزء من سلسلة االتصال السريع .تحدد هذه الفاصلة إيقاف
مؤقت من ثانيتين .كما تسمح لك أيضًا بفصل  FACو CMCمن األرقام األخرى في سلسلة االتصال السريع.
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ميزات الطلب المتقدمة
ممنوع اإلزعاج

مالحظة

كن حذرًا من المتطلبات التالية عند تضمين  FACو CMCفي سلسلة االتصال السريع:
•  FACيجل أن يسبق  CMCدائمًا في سلسلة االتصال السريع.
• يتطلب تسمية اتصال سريع لالتصاالت السريعة مع أرقام  FACو.DTMF
• يُسمح فقط بالفاصلة بين أرقام  FACو CMCفي السلسلة.
تمثل كل فاصلة تقوم بتضمينها إيقاف مؤقت إضافي من ثانيتين .على سبيل المثال ،تمثل فاصلتين ) (,,إيقاف مؤقت من  4ثوان.

مالحظة

قبل تهيئة االتصال السريع ،حاول االتصال بأرقام محددة يدويًا مرة واحدة على األقل للتأكد من أن تسلسل الرقم صحيح.
ال يحفظ الهاتف  FACأو  FACأو األرقام اإلضافية من االتصال السريع في محفوظات المكالمة .إذا ضغطت على ) Redialإعادة
طلب( بعد االتصال بالوجهة مستخدمًا االتصال السريع ،فسيطلب منك الهاتف إدخال أي أرقام  FACأو  CMCأو  DTMFيدويًا.
مثال 1
يُرجى مراعاة المتطلبات التالية للوصول إلى البريد الصوتي:
• الرقم المتَّصل للوصول إلى البريد الصوتي8000 :
• رقم PIN 123456# :بعد إعالن ثانيتين
• استجابة البريد الصوتي :أدخل خيار  3لقراءة آخر رسالة بعد إيقاف مؤقت من  6ثوان )عندما يدرج اإلعالن المؤتمت الخيارات
المتوفرة(
إلعداد االتصال السريع للوصول إلى صندوق البريد الصوتي  ،حدد سلسلة االتصال السريع التالية:
8000,123456#,,,3
مثال 2
يُرجى مراعاة متطلبات االتصال التالية
• الرقم المتَّصل95556543 :
• FAC: 1234
• CMC: 9876
• استجابة نظام الهاتف المؤتمت ،الذي يتطلب  4ثوان بعد توصيل المكالمة56789# :
للوصول إلى هذه الوجهة ،حدد سلسلة االتصال السريع التالية:
95556543,1234,9876,,56789#

ممنوع اإلزعاج
تتيح لك ميزة ممنوع اإلزعاج ) (DNDبإيقاف تشغيل أحد مؤشرات المكالمة الواردة التالية:
• جرس هاتفك
• جرس الهاتف وأي إعالم مرئي بوجود مكالمة واردة
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تشغيل ميزة ممنوع اإلزعاج ) (DNDوإيقاف تشغيلها

عند تمكين ميزة عدم اإلزعاج ،تتم إعادة توجيه المكالمات الواردة إلى رقم آخر ،مثل البريد الصوتي ،إذا كان مثبتًا ولم يتم حفظ المكالمة
أو إدراجها في محفوظات المكالمة.
تؤثر ميزة عدم اإلزعاج على كل الخطوط في الهاتف .ال تؤثر هذه الميزة على مكالمات االتصال الداخلي أو .911
يمكنك تغيير خيارات ميزة عدم اإلزعاج من بوابة  .Self Careللحصول على معلومات حول تخصيص خيارات ميزة عدم اإلزعاج،
انظر دليل مستخدم ،Cisco Unified Communications Self Care Portalالموجود على http://www.cisco.com/en/
.US/products/sw/voicesw/ps556/products_user_guide_list.html

تشغيل ميزة ممنوع اإلزعاج ) (DNDوإيقاف تشغيلها
اإلجراء
الخطوة  1اضغط على  DNDلتشغيل .DND
يتم عرض التأكيد المرئي لفترة وجيزة.
الخطوة  2اضغط على  DNDمرة أخرى إليقاف تشغيل .DND
يتم عرض التأكيد المرئي لفترة وجيزة.

تعريف المكالمة الضارة
يتيح لك تحديد المكالمة الضارة التعرف على مكالمة نشطة كمكالمة مريبة ،وهو ما يبدأ سلسلة من رسائل اإلشعار والتتبع التلقائي.

تتبع مكالمة مشبوهة
اإلجراء
اضغط على إبالغ عن متصل ليتم إرسال رسالة إعالم صامتة لمسؤول النظام.
عند إرسال رسالة اإلعالم الصامتة ،يقوم هاتفك بتقديم تأكيد مرئي ومسموع.

استضافة برقم داخلي
تسمح لك ميزة االستضافة برقم داخلي ) (EMمن  Ciscoبتهيئة هاتف  Cisco IP Phoneالذي يعمل على بروتوكول اإلنترنت )(IP
مختلف باعتباره هاتفك المؤقت .بعد تسجيل الدخول إلى ميزة االستضافة برقم داخلي ،يستخدم الهاتف ملف تعريف المستخدم الخاص
بك ،بما في ذلك خطوط الهاتف والميزات والخدمات التي تم إنشاؤها واإلعدادات المستندة إلى الويب .يقوم مسؤول النظام لديك بإعداد
ميزة االستضافة برقم داخلي من أجلك.
تسمح لك ميزة  Cisco Extension Mobility ChangePINبتغيير رقم  PINمن هاتف  Cisco IP Phoneالذي يعمل على
بروتوكول اإلنترنت ).(IP
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ميزات الطلب المتقدمة
تمكين االستضافة برقم داخلي

تمكين االستضافة برقم داخلي
اإلجراء
الخطوة  1اضغط على تطبيقات

.

الخطوة  2حدد االستضافة برقم داخلي )يمكن أن يختلف االسم بما في ذلك خدمة .(EM
الخطوة  3أدخل مُعرف المستخدم و PINالخاص بك )الذي يوفره لك مسؤول النظام(.
الخطوة  4حدد ملف تعريف جهاز إذا تمت مطالبتك بذلك.
الخطوة  5اضغط على التطبيقات

لتسجيل الخروج.

الخطوة  6حدد االستضافة برقم داخلي.
الخطوة  7اضغط على نعم عندما تتم مطالبتك بتسجيل الخروج.

اتصال الهاتف الجوال
تتيح لك ميزة "اتصال الهاتف الجوال" استخدام هاتفك المحمول إلجراء المكالمات المرتبطة برقم هاتفك المكتبي.
عند استخدام ميزة  ،Cisco Mobile Connectيجب إضافة هاتفك المحمول والهواتف األخرى التي تريد استخدامها إلجراء المكالمات
واستقبالها باستخدام نفس أرقام دليل هاتف مكتبك .تُسمَّي هذه الهواتف "الوجهات البعيدة" .يمكنك أيضًا تحديد قوائم الوصول لمنع
استقبال مكالمات من أرقام محددة إلى هاتفك المحمول أو السماح بمرورها.
عند تمكين ميزة توصيل المحمول:
• يستقبل هاتفك المكتبي والوجهات البعيدة )الهواتف المحمولة الخاصة بك( المكالمات فورًا.
• عندما ترد على المكالمة على هاتفك المكتبي ،توقف الوجهات البعيدة الرنين ويتم فصلها وتعرض رسالة مكالمة لم يتم الرد عليها.
• عندما ترد على المكالمة على وجهة واحدة بعيدة ،توقف الجهات األخرى وهاتف المكتب الرنين ويتم فصلها وتظهر رسالة مكالمة
لم يتم الرد عليها على الوجهات األخرى البعيدة.
• عندما ترد على مكالمة على وجهة بعيدة واحدة ثم تحول المكالمة إلى جهاز  Cisco Unifiedالذي يشارك الخطوط ،فإن أجهزة
 Cisco Unifiedالتي تشارك الخط ذاته تعرض رسالة الجهة البعيدة قيد االستخدام.

تمكين اتصال الهاتف الجوال
اإلجراء
الخطوة  1اضغط على تنقل لعرض حالة الوجهة البعيدة الحالية )ممكَّنة أو معطَّلة(.
الخطوة  2اضغط على تحديد لتغيير الحالة.

دليل مستخدم سلسلة هواتف  Cisco IP Phone 8800التي تعمل على بروتوكول اإلنترنت )(IP
74

ميزات الطلب المتقدمة
تشغيل االتصال بالهاتف المحمول لجميع الوجهات البعيدة من هاتف المكتب وإيقاف تشغيله

تشغيل االتصال بالهاتف المحمول لجميع الوجهات البعيدة من هاتف المكتب وإيقاف تشغيله
اإلجراء
الخطوة  1اضغط على تنقل أو الهاتف المحمول لعرض حالة الوجهة البعيدة الحالية )ممكنة أو معطلة(.
الخطوة  2اضغط على تحديد لتغيير الحالة.

تحويل مكالمة هاتف المكتب إلى هاتف محمول
اإلجراء
الخطوة  1اضغط على تنقل
الخطوة  2اضغط على تحديد إلرسال مكالمة إلى هاتف محمول.
الخطوة  3قم بالرد على المكالمة الجارية على هاتفك المحمول.
مالحظة
ال يمكنك استخدام نفس خط الهاتف ألي مكالمات أخرى ،لكن إذا كان هاتف مكتبك يدعم الخطوط المتعددة تستطيع استخدام
خط آخر إلجراء مكالمات أو استقبالها.

تبديل مكالمة من جهاز متنقل إلى هاتف المكتب
اإلجراء
الخطوة  1قم بإنهاء المكالمة الموجودة على هاتفك المحمول لقطع اتصال الهاتف المحمول ،وليس المكالمة.
الخطوة  2اضغط على الخط في هاتف مكتبك لمتابعة المكالمة على هاتف المكتب في مدة تتراوح من  5إلى  10ثوانٍ وابدأ الحديث على هاتف
المكتب.

تسليم مكالمة من هاتف محمول إلى هاتف المكتب
اإلجراء
الخطوة  1عندما تكون على هاتفك المحمول ،أدخل رمز الوصول إلى ميزة تسليم المكالمات.
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ميزات الطلب المتقدمة
حالة الخط

للحصول على مزيد من المعلومات ،اتصل بمسؤول النظام.
الخطوة  2قم بإنهاء المكالمة الموجودة على هاتفك المحمول لقطع اتصال الهاتف المحمول ،وليس المكالمة.
الخطوة  3اضغط على رد من هاتف المكتب خالل  10ثوان وابدأ بالتحدث على هاتف المكتب.
للحصول على مزيد من المعلومات ،اتصل بمسؤول النظام .تعرض أجهزة  Ciscoالموحدة التي تشارك نفس الخط رسالة قيد االستخدام
عن بعد.

حالة الخط
تتيح لك مؤشرات حالة الخط عرض حالة خط الهاتف المرتبط بزر الطلب السريع.
يثبِّت مسؤول النظام لديك مؤشرات حالة الخط على هاتفك.

مؤشرات حالة الخط
توضح مؤشرات "حالة الخط" حالة خط.
الرمز

المؤشر
الخط قيد االستخدام.
الخط خامل.
يصدر الخط رنينًا) .اللتقاط مكالمة فقط(
الخط في حالة عدم اإلزعاج )(DND

يمكن إعداد مؤشرات "حالة الخط" على أزرار االتصال السريع بواسطة مسؤول النظام لديك ويمكن استخدامها مع الميزات التالية:
الطلب السريع
يتيح لك مراقبة حالة )وطلب( رقم محدد على زر االتصال السريع .إذا كان الخط المراقب غير متوفر ،يتغير زر حالة الخط إلى زر
اتصال سريع عادي.
تعليق مكالمة موجهة
يتيح لك مراقبة حالة خط رقم تعليق مكالمة موجهة وطلبه على زر االتصال السريع.
التقاط
يتيح لك مراقبة حالة خط رقم )والتقاط مكالمة واردة( مكالمة واردة على زر االتصال السريع.
يمكن لمسؤول النظام لديك إعداد هاتفك لتشغيل تنبيه صوتي عندما تتلقى مكالمة واردة على الخط المراقب.
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ميزات الطلب المتقدمة
عرض جميع المكالمات على الخط األساسي

موضوعات ذات صلة
تعليق مكالمة ,في الصفحة 40
الطلب السريع ,في الصفحة 70

عرض جميع المكالمات على الخط األساسي
يتيح لك "عرض كل المكالمات على الخط األساسي" عرض عامل تصفية "كل المكالمات" على الخط األساسي لديك ،بمجرد االنتهاء
من المكالمة.
مع هذه الميزة ،تظهر قائمة بالمكالمات النشطة على الخط األساسي الخاص بك ،مخزنة بتسلسل زمني من األقدم إلى األحدث .سترى
أيضًا مكالمات الهاتف العادية والخط المشترك والمكالمات المداخلة ومكالمات المؤتمر .على عكس ميزة "عرض كل المكالمات" ،ال
يتعين عليك تحديد "كل المكالمات" السترداد قائمة بالمكالمات النشطة.
تعد "عرض كل المكالمات على الخط األساسي" ميزة اختيارية لذا اتصل بالمسؤول الخاص بك لتمكينها .اطلب تمكين كل من ميزتي
"عرض كل المكالمات على الخط األساسي" و"تراجع إلى كل المكالمات".
إذا قمت بتمكين ميزة "تراجع إلى كل المكالمات" ،يعرض الهاتف عرض عامل تصفية "كل المكالمات" ،ولكنه ال يعود إلى الوضع
االفتراضي للخط األساسي الخاص بك .وفي حالة تحديد عامل تصفية مكالمات التنبيه أو الخط األساسي ،ال يمكن التراجع إلى "كل
المكالمات".

مالحظة

يعود "عرض كل المكالمات على الخط األساسي" إلى الخط األساسي عند رفع سماعة الهاتف أو تنشيط سماعة الرأس أو مكبر الصوت
بالهاتف .ستظل على خط مشترك إذا قمت بالطلب مباشرة من لوحة المفاتيح .ستظل أيضًا على خط مشترك إذا قمت بتحديد زر "ألسفل"
على مجموعة التنقل أو مفتاح الجلسة أو المفتاح البرمجي مكالمة جديدة .يتطلب خيار "تراجع إلى جميع المكالمات" إما "مفتاح الخط
األساسي لكل المكالمات" أو "عرض كل المكالمات على الخط األساسي".

تنبيه المكالمة الواردة الذي يتطلب اتخاذ إجراء
يعرض تنبيه المكالمة الواردة القابل للتنفيذ التنبيه القابل للتنفيذ بدال من التنبيه برسالة توضيحية عندما تتلقى مكالمة واردة .باإلضافة
إلى عرض تفاصيل المتصل الذي يجري المكالمة الواردة ،يتيح لك التنبيه القابل للتنفيذ الرد على المكالمة أو تجاهلها أو تحويلها.
يهيئ مسؤول النظام لديك تنبيه المكالمة الواردة القابل للتنفيذ .يكون التنبيه القابل للتنفيذ معطالً بشكل افتراضي.

مالحظة

إذا تم تمكين ميزتي عوامل تصفية الخط المخصصة وتنبيه المكالمة الواردة القابل للتنفيذ ،فسيتم تطبيق تنبيهات المكالمة القابلة للتنفيذ على
الخطوط التي تغطيها عوامل التصفية فقط.

عوامل تصفية الخط المخصصة
تمكنك عوامل تصفية الخط المخصصة من تقليل نشاط التنبيه من خالل تصفيته إلى خطوط ذات أولوية عالية عن طريق السماح لك
بإعداد أولوية إعالم المكالمة المصدرة للتنبيه على مجموعة فرعية من الخطوط التي يغطيها عامل تصفية التنبيه .ينشئ عامل التصفية
المخصص إما تنبيهات منبثقة تقليدية أو تنبيهات قابلة للتنفيذ للمكالمات الواردة على الخطوط المحددة .بالنسبة لكل عامل تصفية ،ستُنشئ
مجموعة الخطوط الفرعية التي تقع فقط ضمن التغطية تنبيهًا .إذا تم إيقاف تشغيل عامل تصفية ،فلن يتم عرض إعالمات تنبيه الخطوط
التي تقع ضمن تغطيته.
إذا تمت تهيئة هذه الميزة ،فهناك ثالثة أنواع من عوامل التصفية القابلة للتحديد متوفرة لديك:
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• جميع المكالمات )على جميع الخطوط(
• جدول يومي
• مستخدم مخصص
يقوم المسؤول بتهيئة عامل تصفية الخط االفتراضي ،الذي يظهر لك كعامل تصفية بجدول يومي .وحتى إذا لم يقم المسؤول بتهيئة عامل
التصفية االفتراضي ،فسوف تُتاح جميع خيارات عامل تصفية المكالمات وعامل التصفية المخصص .إذا لم تقم بإنشاء أي عوامل
تصفية ،فستتم تغطية جميع الخطوط المتوفرة بواسطة عامل تصفية الخط االفتراضي إن وجد ،أو جميع المكالمات إن لم يكن موجودًا.
ال يمكنك تحرير عامل تصفية جميع المكالمات أو عامل تصفية الجدول اليومي ،لكن يمكنك استخدام عامل تصفية الجدول اليومي كقالب
لعامل تصفية جديد أو مخصص عن طريق التكرار ثم تحرير عامل التصفية المكرر.
تقوم بحفظ عوامل التصفية المخصصة إلى هاتفك مباشرة بحيث يمكنك تحديد التغطية وتغييرها سريعًا .كما يمكنك تحديد  20عامل
تصفية مخصصًا كحد أقصى ،لكن قد يتم تنشيط عامل تصفية واحد فقط في وقت واحد.

مالحظة

إذا تم تمكين ميزتي عوامل تصفية الخط المخصصة وتنبيه المكالمة الواردة القابل للتنفيذ ،فسيتم تطبيق تنبيهات المكالمة القابلة للتنفيذ على
الخطوط التي تغطيها عوامل التصفية فقط.

إضافة عامل تصفية خط
اإلجراء
الخطوة  1على الهاتف الخاص بك ،انتقل إلى اإلعدادات < التطبيقات.
الخطوة  2قم بتمييز إعالمات المكالمة واضغط على تحديد.
يظهر عامل التصفية الحالي بجوار الخيار.
الخطوة  3قم بتمييز إضافة فلتر جديد واضغط على تحديد.
أقصى عدد لعوامل التصفية المخصصة هو  .20إذا قمت بإنشاء العدد األقصى من عوامل التصفية المخصصة بالفعل ،فاحذف عامل
تصفية قبل متابعة هذا اإلجراء.
الخطوة  4اضغط على حدد مرة أخرى لجعل النص قابالً للتحرير.
تظهر شاشة إشعار "عرض المكالمة الواردة للخطوط المحددة" وعليها خطوط الهاتف المتوفرة.
الخطوة  5اقبل االسم االفتراضي لعامل التصفية الجديد أو أدخل اسمًا جديدًا.
الخطوة  6حدد الخطوط إلضافتها لعامل التصفية الجديد.
يتم عرض كل الخطوط المتوفرة في القائمة .إذا كنت تتطلب خطًا غير موجود في القائمة ،فاتصل بالمسؤول لديك.
الخطوة  7انقر فوق تطبيق.
الخطوة  8لعرض عامل التصفية ،اضغط على رجوع.
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تحديد عامل تصفية خط نشط

تحديد عامل تصفية خط نشط
اإلجراء
الخطوة  1على هاتفك ،حدد التطبيقات < اإلعدادات.
الخطوة  2قم بتمييز إعالمات المكالمة واضغط على تحديد.
عرض خيارات عامل التصفية المتوفر حاليًا.
الخطوة  3ميز عامل التصفية ليتم تطبيقه ثم اضغط على تحديد.

حذف عامل تصفية خط
اإلجراء
الخطوة  1على الهاتف الخاص بك ،انتقل إلى اإلعدادات < التطبيقات.
الخطوة  2قم بتمييز إعالمات المكالمة واضغط على تحديد.
الخطوة  3ميز عامل التصفية ليتم حذفه واضغط على حذف.
تم حذف عامل التصفية ولم يعد يظهر في قائمة عوامل التصفية.

تكرار عامل تصفية خط
اإلجراء
الخطوة  1على الهاتف الخاص بك ،انتقل إلى اإلعدادات < التطبيقات.
الخطوة  2قم بتمييز إعالمات المكالمة واضغط على تحديد.
الخطوة  3ميز عامل التصفية المطلوب تكراره ثم اضغط على تكرار.
الخطوة  4ميز عامل التصفية المكرر واضغط على تحرير.
الخطوة  5أدخل اسمًا جديدًا لعامل التصفية.
الخطوة  6أضف خطوط متوفرة إلى عامل التصفية أو قم بإزالتها.
الخطوة  7انقر فوق تطبيق.
الخطوة  8لعرض عامل التصفية ،اضغط على رجوع.
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تحرير عامل تصفية خط

تحرير عامل تصفية خط
اإلجراء
الخطوة  1على الهاتف الخاص بك ،انتقل إلى اإلعدادات < التطبيقات.
الخطوة  2قم بتمييز إعالمات المكالمة واضغط على تحديد.
الخطوة  3ميز عامل التصفية المطلوب تحريره ،ثم اضغط على تحرير.
مالحظة
ال يمكنك تحرير عامل تصفية الجدول اليومي .لمزيد من المعلومات ،اتصل بالمسؤول
لديك.
الخطوة  4أدخل اسمًا جديدًا لعامل التصفية.
الخطوة  5أضف خطوط متوفرة إلى عامل التصفية أو قم بإزالتها.
الخطوة  6انقر فوق تطبيق.
الخطوة  7لعرض عامل التصفية ،اضغط على رجوع.

إعادة تسمية عامل تصفية خط
اإلجراء
الخطوة  1على الهاتف الخاص بك ،انتقل إلى اإلعدادات < التطبيقات.
الخطوة  2قم بتمييز إعالمات المكالمة واضغط على تحديد.
الخطوة  3ميز عامل التصفية لتتم إعادة تسميته ثم اضغط على تحرير.
الخطوة  4أدخل اسمًا جديدًا لعامل التصفية.
الخطوة  5انقر فوق تطبيق.
الخطوة  6لعرض عامل التصفية ،اضغط على رجوع.

مجموعات البحث
تُستخدم مجموعات البحث لمشاركة حمل المكالمات في الشركات التي تستقبل عددًا كبيرًا من المكالمات الواردة.
يقوم مسؤول النظام الخاص بك بإعداد مجموعة بحث مصحوبة بسلسلة من أرقام الدليل .عندما يكون رقم الدليل األول في مجموعة
البحث مشغوالً ،يتم من خالل النظام البحث عن رقم الدليل التالي المتوفر في المجموعة ويتم توجيه المكالمة إلى ذلك الهاتف.
إذا كنت عضوًا في مجموعة البحث ،فيمكنك تسجيل الدخول إلى مجموعة البحث عندما ترغب في تلقي المكالمات ويمكنك تسجيل
الخروج من المجموعة عندما ترغب في منع المكالمات من الرنين على هاتفك.
يقوم مسؤولك بإعداد زر "حالة قائمة االنتظار" كي تتمكن من عرض اإلحصائيات المتعلقة بقائمة االنتظار لمجموعة البحث.
تعرض المكالمات في قائمة انتظار المكالمات الخاصة بالمجموعة رقم هوية المكالمة ذاته ،بغض النظر عن هاتف المجموعة الذي
يدخل إلى القائمة.
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تسجيل الدخول إلى مجموعة بحث وتسجيل الخروج منها

تسجيل الدخول إلى مجموعة بحث وتسجيل الخروج منها
تسجيل الخروج من مجموعة بحث ال يمنع المكالمات الموجهة من الرنين على هاتفك.

اإلجراء
الخطوة  1اضغط على مجموعة بحث لتسجيل الدخول.
يتم عرض التأكيد المرئي لفترة وجيزة.
الخطوة  2اضغط على مجموعة بحث مرة أخرى لتسجيل الخروج.

عرض إحصائيات قائمة االنتظار
استخدم إحصائيات قائمة االنتظار للتحقق من حالة قائمة انتظار مجموعة البحث.

اإلجراء
الخطوة  1اضغط على حالة قائمة االنتظار.
تظهر نافذة "حالة قائمة االنتظار".
الخطوة  2لتحديث اإلحصائيات ،اضغط على تحديث.
الخطوة  3للخروج ،اضغط على خروج.

المداخلة والدمج
تسمح لك المداخلة والدمج إضافة نفسك إلى مكالمة غير خاصة على خط مشترك .مع ميزة الدمج ،يتم إعداد مكالمة المؤتمر بواسطتك
والمشاركين في المكالمة غير الخاصة على  .Cisco Unified Communications Managerمع ميزة المداخلة ،يتم ضم المكالمة
بينك وبين المشاركين في المكالمة غير الخاصة باستخدام جسر مكالمات المؤتمر المدمج في الهاتف .يقوم مسؤول النظام بتهيئة هاتفك
لعرض إما المداخلة أو الدمج .تدعم ميزتا المداخلة والدمج تنبيه المداخلة.
تسمح لك المداخلة بإضافة نفسك إلى مكالمات غير خاصة على خط مشترك .يمكنك الوصول إلى وظيفة المداخلة باستخدام المفتاح
البرمجي للدمج .يتم إعداد مكالمة المؤتمر بواسطتك والمشاركين في المكالمة غير الشخصية على مدير االتصاالت الموحدة من .Cisco

إعداد تنبيه المداخلة
تم تعيين خيار تنبيه المداخلة على "إيقاف" بشكل افتراضي ويمكنك المداخلة في خط مشترك صالح بدون استالم رسالة .عند تعيين تنبيه
المداخلة على "تشغيل" ،يتم عرض رسالة تنبيه.
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اإلجراء
الخطوة  1على الهاتف الخاص بك ،انتقل إلى اإلعدادات < التطبيقات.
الخطوة  2في عنصر قائمة تنبيه المداخلة ،انقر فوق تشغيل لتمكين التنبيه أو إيقاف لتمكين المداخلة.
يتم إيقاف تشغيل مطالبة تنبيه المداخلة بشكل افتراضي.

إضافة نفسك إلى مكالمة على خط مشترك
اإلجراء
اضغط زر الخط األحمر للخط المشترك.

تمكين الخصوصية على خط مشترك
تسمح لك ميزة الخصوصية بمنع اآلخرين الذين يشاركون خطك من رؤية معلومات عن مكالماتك.
تنطبق ميزة الخصوصية على كل الخطوط المشتركة على هاتفك .وفي حالة وجود خطوط مشتركة متعددة وتم تمكين ميزة الخصوصية،
فلن يستطيع اآلخرون عرض أي من الخطوط المشتركة الخاصة بك.
في حالة تمكين ميزة الخصوصية على هاتف بخط مشترك ،يمكنك إجراء مكالمات واستقبالها باستخدام الخط المشترك كالمعتاد.

اإلجراء
الخطوة  1اضغط على خصوصية لتمكين الميزة.
يظهر تأكيد مرئي على شاشة هاتفك أثناء تمكين الميزة.
الخطوة  2اضغط على خصوصية مجددًا إليقاف تشغيل الميزة.

تجاهل نافذة مطالبة تنبيه المداخلة و
عندما يتم تمكين ميزة مطالبة المداخلة على هاتفك ،سترى نافذة منبثقة عندما تبدأ مداخلة في مكالمة.

اإلجراء
اضغط على ال إللغاء المداخلة أو اضغط على أي مفتاح خط أو مفتاح جلسة.
مالحظة
يتم إغالق التنبيه تلقائيًا إذا قام الهاتف بفتح نافذة جديدة أو تم فتح نافذة تنبيه جديدة أو إذا لم تعد الجلسة الحالية متوفرة
للمداخلة بعد.
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مراقبة المكالمة

مراقبة المكالمة
تتيح ميزة  Call Chaperoneلمستخدم  Call Chaperoneالمعتمد )المراقب( اإلشراف على )مراقبة( مكالمة وتسجيلها .وتحتوي
المكالمة المراقبة على ثالثة أطراف كحد أدنى :الطرف المتصل والمراقب والطرف المتصل به .ولتحديد إذا كنت مراقبًا معتمدًا ،اتصل
بمسؤول النظام لديك.
يرد المراقب على مكالمة وينشئ مكالمة مؤتمر ويظل على مكالمة المؤتمر لمراقبة المكالمة وتسجيلها .تحتوي هواتف Cisco IP
 Phonesالتي تعمل على بروتوكول اإلنترنت التي تم إعدادها بميزة  Call Chaperoneأيضًا على زر تسجيل.
عندما يقوم المراقب بإنهاء المكالمة ،ينتهي المؤتمر كليًا.
يمكن للمراقب تنفيذ المهام التالية فقط أثناء مراقبة المكالمة:
• تسجيل المكالمة.
• عقد مؤتمر بمشارك واحد .يمكن للمراقب أن يعقد المؤتمر بالمشارك األول فقط؛ ويمكن إضافة المشاركين التالين إلى المؤتمر
عن طريق المشاركين اآلخرين فقط الموجودين في المؤتمر.
• إنهاء المكالمة.

تسجيل مكالمة مراقبة
اإلجراء
الخطوة  1الرد على مكالمة واردة.
يتم عرض تسجيل إذا قرر النظام أنه ال بد من مرافقة المكالمة وتسجيلها.
الخطوة  2اضغط على مؤتمر

إلنشاء مكالمة مؤتمر.

الخطوة  3أدخل رقم الهاتف للطرف الذي تريد إضافته واضغط على مكالمة.
الخطوة  4عندما يقوم الطرف المتلقي بالرد ،اضغط على مؤتمر.
تم بدء المؤتمر.
الخطوة  5اضغط على تسجيل لبدء تسجيل مكالمة المؤتمر.
يمكنك أن تبدأ تسجيل المكالمة قبل إنشاء مكالمة المؤتمر بدلًا من ذلك .في هذه الحالة ،اضغط على مؤتمر بعد الرد على المكالمة الواردة.
يتم وضع المكالمة قيد االنتظار ويتوقف التسجيل بينما تقوم بإعداد مكالمة المؤتمر .وتتم إعادة تشغيل التسجيل تلقائيًا عند إنشاء مكالمة
المؤتمر.
الخطوة  6اضغط على إنهاء المكالمة إلنهاء المكالمة المرافقة؛ حيث يتم قطع االتصال عن جميع األطراف.

الطلب باستخدام معرِّف مورد متماثل
يمكنك إجراء مكالمات باستخدام محدد موقع الموارد الموحد ) ،(URIباستخدام عنوان  URIاألبجدي الرقمي كرقم دليل ،على سبيل
المثال .bob@cisco.com ،عليك إدخال عنوان  URIلتحديد جهة االتصال.
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التقارب الذكي لألجهزة المتنقلة

تعرض شاشة الهاتف معلومات المكالمة لمكالمة  .URIيخزن الهاتف معلومات مكالمة  URIفي محفوظات المكالمة وصفحة التفاصيل.
عندما تتلقى مكالمة تحتوي على عنوان  ،URIيتم تخزين عنوان  URIفي محفوظات المكالمة لديك .اضغط على إعادة طلب لالتصال
بعنوان  URIالذي تم االتصال به كثيرًا مؤخرًا.
اعتمادًا على طريقة تكوين المسئول لهاتفك ،يمكنك مشاهدة إما  URIأو رقم الدليل ) (DNظاهرًا لتنبيهات المكالمات الواردة وجلسات
المكالمات ومحفوظات المكالمات .إذا تم تعيين الهاتف لعرض رقم الدليل ) (DNولكن  URIهو المتوفر فقط ،فسيتم عرض  .URIإذا
تم تعيين الهاتف لعرض  URIولكن  DNهو المتوفر فقط ،فسيتم عرض .DN

مالحظة

ال يمكن إجراء مكالمات  URIباستخدام لوحة المفاتيح الوظيفية.
إلجراء مكالمة أثناء إغالق السماعة باستخدام عنوان  ،URIاضغط على المفتاح البرمجي  ABCللتحويل إلى وضع لوحة المفاتيح.
إلجراء مكالمة أثناء رفع السماعة باستخدام عنوان  ،URIيجب تخزين عنوان  URIفي محفوظات المكالمة أو قائمة االتصال السريع.

مالحظة

عندما تدخل عنوان  URIإلجراء مكالمة ،فال تتوقف ألكثر من  10ثوان بين الضغطات على المفاتيح .بعد  10ثوان من عدم النشاط،
يفترض الهاتف أن لديه العنوان الكامل ويحاول إجراء المكالمة.
عندما تطلب مكالمة أو تتلقاها عبر طلب  ،URIتعرض نافذة المكالمة وتنبيه المكالمة الواردة عنوان  URIالكامل.
عندما تدخل عنوان  ،URIيكون الحد األقصى للطول  254حرفًا .يمكنك إدخال اسم النطاق الكامل لتجاوز النطاق االفتراضي.
يعمل طلب  URIمع الميزات األخرى على هاتفك:
• يمكنك تمكين عنوان  URIكإدخال اتصال سريع إلجراء مكالمة.
• يمكنك تكوين وجهة إعادة توجيه كل المكالمات باستخدام إدخال اتصال سريع أو محفوظات المكالمة.
• يمكنك بدء مكالمة مؤتمر وإضافة العديد من األطراف باستخدام طلب  URIإذا كان عنوان  URIمخزنًا في قائمة اتصال سريع
أو محفوظات المكالمة.
• ال يمكنك استخدام عناوين  URIأثناء مؤتمرات االتصال المباشر أو اللتقاط مكالمة مجموعة.
• يمكنك بدء تحويل مكالمة باستخدام طلب  URIإذا كان عنوان  URIمخزنًا في قائمة اتصال سريع أو محفوظات المكالمة.
• يمكنك مراقبة حالة مكالمة )قيد االستخدام أو خامل( باستخدام طلب  URIالمرفق باالتصال السريع أو محفوظات المكالمة.
• يمكنك بدء طلب  URIعندما يصبح الطرف المشغول أو غير المتاح متاحًا.
• يمكنك إخفاء عرض معلومات عنوان .URI
• عندما تكون الهواتف متصلة بـ  Cisco Unified Communications Manager Expressواتصال هاتفي متواصل لموقع
عن بُعد ) ،(CME/SRSTيتم تعطيل وظائف طلب  .URIال يظهر المفتاح البرمجي  ABCعلى شاشة الهاتف.

التقارب الذكي لألجهزة المتنقلة
يتيح لك التقارب الذكي اقتران جهازك المتنقل الستخدام الخط المتنقل عبر هاتف  Cisco IP Phoneالذي يعمل على بروتوكول
اإلنترنت ) .(IPعندما يتم اقتران الجهاز المتنقل ،يمكنك إجراء المكالمات واستالمها على الخط المتنقل في هاتف Cisco IP Phone
الذي يعمل على بروتوكول اإلنترنت ) ،(IPإما بسماعة الهاتف أو مكبر الصوت .كما يمكنك استخدام ميزات االتصال مثل االنتظار
وإعادة الطلب بالخط المتنقل.
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ميزات الطلب المتقدمة
اقتران الجهاز المتنقل

مالحظة

ال تدعم هواتف  Cisco IP Phone 8811و 8841و 8851NRالتي تعمل على بروتوكول اإلنترنت ) (IPميزة  Bluetoothأو التقارب
الذكي لألجهزة المتنقلة.
يمكنك مشاركة جهة االتصال ومحفوظات المكالمة من هاتفك المتنقل مع هاتف  Cisco IP Phoneالذي يعمل على بروتوكول اإلنترنت
) (IPونقل المكالمات بين جهازك المتنقل وهاتف  Cisco IP Phoneالذي يعمل على بروتوكول اإلنترنت ) .(IPكما يمكنك عرض
قوة اإلشارة ومستوى البطارية للجهاز المتنقل على هاتف  Cisco IP Phoneالذي يعمل على بروتوكول اإلنترنت ).(IP

مالحظة

قد تواجه بعض االختالفات لتوافر الميزات بسبب نظام التشغيل وغيرها من االختالفات في األجهزة المتنقلة.

اقتران الجهاز المتنقل
ال يمكنك توصيل جهاز متنقل واحد وسماعة  Bluetoothفي الوقت نفسه .ال يمكنك توصيل جهاز متنقل واحد وجهاز لوحي واحد في
الوقت نفسه .يمكنك إقران األجهزة المتنقلة المتعددة بالهاتف ولكن ال يمكن تنشيط سوى جهاز متنقل واحد وسماعة  Bluetoothواحدة
في الوقت نفسه.

مالحظة

عند توصيل سماعة  Bluetoothوجهاز متنقل في الوقت نفسه ،ال يمكن أن تُستخدم سماعة  Bluetoothللرد على الصوت من الجهاز
المتنقل.

مالحظة

ال تدعم هواتف  Cisco IP Phone 8811و 8841و 8851NRالتي تعمل على بروتوكول اإلنترنت ) (IPتقنية  Bluetoothأو اقتران
األجهزة المتنقلة.
يمكنك إقران الجهاز بالهاتف إلنشاء مسار التواصل .بعد إقران الجهاز المتنقل بهاتف  Cisco IP Phoneالذي يعمل على بروتوكول
اإلنترنت ) ،(IPيتصل الهاتف بالجهاز المتنقل تلقائيًا عندما يكون الجهاز في النطاق وينقطع االتصال بالجهاز المتنقل عندما يكون
الجهاز خارج النطاق .عندما ينقطع االتصال بالجهاز المتنقل ،يكون خط الجهاز المتنقل باللون الرمادي ويعرض حالة غير متصل.

اإلجراء
الخطوة  1قم بوضع الجهاز المتنقل في الوضع القابل لالكتشاف.
مالحظة
لمزيد من المعلومات حول الوضع القابل لالكتشاف ،راجع وثائق الجهاز
المتنقل.
الخطوة  2على هاتف  Cisco IP Phoneالذي يعمل على بروتوكول اإلنترنت ) ،(IPاضغط على التطبيقات.
الخطوة  3حدد  < Bluetoothإضافة .Bluetooth
الخطوة  4أضف الجهاز الجديد وحدد الجهاز المتنقل من قائمة األجهزة المتوفرة لالقتران.
الخطوة  5تحقق من مفتاح المرور الموجود على الجهاز المتنقل وهاتف  Cisco IP Phoneالذي يعمل على بروتوكول اإلنترنت ).(IP
الخطوة  6عندما تتم مطالبتك بحفظ جهات اتصال الجهاز المتنقل ،اختر جعل جهات االتصال ومحفوظات المكالمة على الجهاز المتنقل متوفرة
على  Cisco IP Phoneالذي يعمل على بروتوكول اإلنترنت ).(IP
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ميزات الطلب المتقدمة
التبديل بين األجهزة المتنقلة المتصلة

التبديل بين األجهزة المتنقلة المتصلة
إذا كان لديك أكثر من جهاز متنقل مقترن في نطاق هاتف  Cisco IP Phoneالذي يعمل على بروتوكول اإلنترنت ) (IPلديك ،يمكنك
اختيار أي من األجهزة المتنقلة تريد االتصال به.

اإلجراء
الخطوة  1اضغط على زر التطبيقات وحدد .Bluetooth
الخطوة  2حدد جهازًا متنقالً من قائمة األجهزة المتوفرة.
يتم قطع االتصال عن الجهاز المتنقل المتصل به مسبقًا ،ويتم االتصال بالجهاز المتنقل الذي تم تحديده.

حذف جهاز متنقل
اإلجراء
الخطوة  1حدد الجهاز المتنقل من قائمة األجهزة المتوفرة.
الخطوة  2اضغط حذف.

الرد على مكالمة من جهاز متنقل
اإلجراء
حدد رد.

رفض مكالمة من جهاز متنقل
اإلجراء
حدد رفض.
تنتهي المكالمة.
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ميزات الطلب المتقدمة
تجاهل مكالمة من جهاز متنقل

تجاهل مكالمة من جهاز متنقل
اإلجراء
حدد تجاهل.
تنتهي المكالمة.

إجراء مكالمة من جهاز متنقل
اإلجراء
الخطوة  1حدد خط الجهاز المتنقل.
الخطوة  2أدخل رقمًا مكون من عشرة أرقام ،أو حدد جهة اتصال من محفوظات المكالمة.
الخطوة  3اضغط على مكالمة.

تحويل مكالمة بين هاتف  IP Phoneالذي يعمل على بروتوكول اإلنترنت ) (IPوالجهاز المتنقل
استخدم هاتف  Cisco IP Phoneالذي يعمل على بروتوكول اإلنترنت ) (IPلنقل مكالمة نشطة من الجهاز المتنقل وإليه.

اإلجراء
الخطوة  1لنقل المكالمة من هاتف  Cisco IP Phoneالذي يعمل على بروتوكول اإلنترنت ) (IPإلى الجهاز المتنقل ،حدد نقل الصوت.
الخطوة  2لنقل المكالمة من الجهاز المتنقل إلى هاتف  Cisco IP Phoneالذي يعمل على بروتوكول اإلنترنت ) ،(IPحدد نقل الصوت.

ضبط مستوى صوت الجهاز المتنقل
تتم مزامنة عناصر التحكم في مستوى الصوت على هاتف  Cisco IP Phoneالذي يعمل على بروتوكول اإلنترنت ) (IPوالجهاز
المتنقل .تحدث المزامنة فقط عندما تكون هناك مكالمة نشطة.

اإلجراء
أثناء المكالمة ،اضبط مستوى الصوت على هاتف المكتب أو على جهازك المتنقل ليتم ضبط مستوى صوت الجهاز المتنقل.
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ميزات الطلب المتقدمة
جهات اتصال الجهاز المتنقل ومشاركة تاريخ مكالمة الجهاز المتنقل

جهات اتصال الجهاز المتنقل ومشاركة تاريخ مكالمة الجهاز المتنقل
يتم عرض الجهاز المتنقل المقترن في  < Bluetoothالحسابات على أنّه  .Bluetoothيظل هذا الحساب موجودًا حتى إلغاء
اقتران الجهاز المتنقل.
يمكن فحص جهات اتصال الهاتف المتنقل من قائمة "األحدث" على هاتف  IP phoneالذي يعمل على بروتوكول اإلنترنت )(IP؛
ويمكن العثور على مشاركة محفوظات المكالمة للجهاز المتنقل باستخدام المفتاح البرمجي للمكالمة الجديدة.

مالحظة

ال تدعم هواتف  Cisco IP Phone 8811و 8841و 8851NRالتي تعمل على بروتوكول اإلنترنت ) (IPميزة  Bluetoothأو جهات
اتصال الجهاز المتنقل ومشاركة محفوظات المكالمة مع الجهاز المتنقل.

التحقق من حالة جهة اتصال Bluetooth
تتزامن جهات االتصال تلقائيًا مع هاتف  Cisco IP phoneالذي يعمل على بروتوكول اإلنترنت ) (IPعند االتصال بجهاز متنقل.
يتم تحديث جهات االتصال عند إنهاء مكالمة أو عند إعادة االتصال بجهاز متنقل .ولن تحتاج إلى مزامنة جهات االتصال يدويًا.

اإلجراء
الخطوة  1اضغط على جهات االتصال.
الخطوة  2حدد اإلعدادات.
الخطوة  3حدد الوصول إلى دفتر الهاتف.

حفظ جهات اتصال Bluetooth
استخدم هذا اإلجراء إذا كان خيار ملف تعريف الوصول إلى دفتر هاتف  Bluetoothمعين على "ال".

مالحظة

ينطبق هذا اإلجراء على هاتفي Cisco IP Phone 8851و 8861اللذان يعمالن على بروتوكول اإلنترنت .ال يدعم هاتف Cisco IP
 Phone 8851NRالذي يعمل على بروتوكول اإلنترنت ) (IPتقنية .Bluetooth

اإلجراء
على شاشة جهات االتصال ،حدد هاتفك ثم حدد حفظ.

حذف جهات اتصال Bluetooth
استخدم هذا اإلجراء إذا كان خيار ملف تعريف الوصول إلى دفتر هاتف  Bluetoothهو حفظ.

مالحظة

ينطبق هذا اإلجراء على هاتفي Cisco IP Phone 8851و 8861اللذان يعمالن على بروتوكول اإلنترنت .ال يدعم هاتف Cisco IP
 Phone 8851NRالذي يعمل على بروتوكول اإلنترنت ) (IPتقنية .Bluetooth
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ميزات الطلب المتقدمة
التقارب الذكي لألجهزة اللوحية

اإلجراء
على شاشة جهات االتصال ،حدد هاتفك المتنقل ثم حدد حذف.

التقارب الذكي لألجهزة اللوحية
إذا كان لديك جهاز لوحي ،فيمكنك إقران الجهاز اللوحي بالهاتف باستخدام تقنية  .Bluetoothبعد االقتران ،يمكن تشغيل الصوت على
الهاتف من مكالمة هاتف عميل برمجي مستلمة على الجهاز اللوحي .ال توجد خيارات إدارة مكالمة هاتف للمكالمات الواردة من األجهزة
اللوحية.
يدعم الهاتف االتصاالت من األجهزة اللوحية التي تعمل بنظام  Androidو.iOS

مالحظة

ال تدعم هواتف  Cisco IP Phone 8811و 8841و 8851NRالتي تعمل على بروتوكول اإلنترنت ) (IPتقنية  Bluetoothأو التقارب
الذكي لألجهزة اللوحية.

اقتران جهاز لوحي
يمكنك توصيل جهاز لوحي وسماعة  Bluetoothفي الوقت نفسه .يمكنك توصيل جهاز لوحي وهاتف محمول في الوقت نفسه.
بعد إقران الجهاز اللوحي بهاتف  Cisco IP Phoneالذي يعمل على بروتوكول اإلنترنت ) ،(IPيتصل الهاتف بالجهاز اللوحي تلقائيَا
عندما يكون الجهاز اللوحي في النطاق وينقطع االتصال بالجهاز اللوحي عندما يكون الجهاز اللوحي خارج النطاق.

مالحظة

عند توصيل سماعة  Bluetoothوجهاز لوحي في الوقت نفسه ،فال يمكن أن تُستخدم سماعة  Bluetoothللرد على الصوت من الجهاز
اللوحي.
ال تدعم هواتف  Cisco IP Phone 8811و 8841و 8851NRالتي تعمل على بروتوكول اإلنترنت ) (IPتقنية .Bluetooth

اإلجراء
الخطوة  1قم بوضع الجهاز اللوحي في الوضع القابل لالكتشاف.
مالحظة
لمزيد من المعلومات حول الوضع القابل لالكتشاف ،راجع وثائق الجهاز
اللوحي.
الخطوة  2على هاتف  Cisco IP Phoneالذي يعمل على بروتوكول اإلنترنت ) ،(IPاضغط على التطبيقات.
الخطوة  3اختر  < Bluetoothإضافة جهاز .Bluetooth
الخطوة  4حدد الجهاز اللوحي من قائمة األجهزة المتوفرة لالقتران.
الخطوة  5تحقق من مفتاح المرور الموجود على الجهاز اللوحي وهاتف  Cisco IP Phoneالذي يعمل على بروتوكول اإلنترنت ).(IP

نقل الصوت من الجهاز اللوحي إلى الهاتف
ال تدعم هواتف  Cisco IP Phone 8811و 8841و 8851NRالتي تعمل على بروتوكول اإلنترنت ) (IPتقنية .Bluetooth
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ميزات الطلب المتقدمة
إدارة صوت الجهاز اللوحي على الهاتف

اإلجراء
الخطوة  1عندما ترد مكالمة عميل برمجي إلى الجهاز اللوحي ،قم بتعيين مسار الصوت الستخدام اتصال  Bluetoothبالهاتف
الخطوة  2استمع إلى الصوت على الهاتف باستخدام سماعة الرأس أو سماعة الهاتف أو مكبر صوت الهاتف.

إدارة صوت الجهاز اللوحي على الهاتف
ال يدعم هاتف  Cisco IP Phone 8851NRالذي يعمل على بروتوكول اإلنترنت ) (IPتقنية Bluetooth

اإلجراء
الخطوة  1لنقل الصوت من سماعة الهاتف إلى سماعة الرأس الخاصة بالهاتف ،اضغط على سماعة الرأس.
الخطوة  2لنقل الصوت من سماعة الهاتف إلى مكبر صوت الهاتف ،اضغط على مكبر الصوت.
الخطوة  3لنقل الصوت من سماعة الرأس أو مكبر الصوت إلى سماعة الهاتف ،ارفع سماعة الهاتف.
الخطوة  4لنقل الصوت مرة أخرى إلى الجهاز اللوحي ،أغلق سماعة الهاتف أو اضغط على تحرير.
الخطوة  5لمعالجة مكالمة هاتفية واردة على الهاتف ،رد على الهاتف.
يرجع صوت العميل البرمجي النشط إلى الجهاز اللوحي تلقائيًا.
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الفصل
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العمليات المتقدمة
• التطبيقات ,الصفحة 91
• مكالمات الفيديو واألمان ,الصفحة 92
• وظائف المكالمة ,الصفحة 92
• أزرار الميزة والمفاتيح البرمجية ,الصفحة 95
• نظرة عامة على اتصال هاتفي متواصل لموقع عن بُعد ,الصفحة 97
• الهاتف الجوال والوصول عن بُعد من خالل  ,Expresswayالصفحة 99

التطبيقات
يمكنك عرض التطبيقات التي تكون قيد التشغيل على هاتفك ،بما في ذلك التي ال تكون مدرجة في قائمة التطبيقات؛ على سبيل المثال،
الدالئل .يجب االطالع على إخالء المسؤولية المطلوب للعاملين عن بُعد أوالً ،في حالة عدم قبوله بالفعل.

عرض التطبيقات النشطة
اإلجراء
الخطوة  1اضغط على التطبيقات

.

الخطوة  2استخدم مجموعة التنقل وزر التحديد للتمرير ثم حدد التطبيقات قيد التشغيل.
يقوم الهاتف بعرض قائمة بالتطبيقات قيد التشغيل بما فيها تلك التي ال تتضمنها قائمة التطبيق.
الخطوة  3اضغط على خروج للعودة إلى شاشة التطبيقات.
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العمليات المتقدمة
التبديل إلى التطبيقات النشطة

التبديل إلى التطبيقات النشطة
اإلجراء
الخطوة  1اضغط على التطبيقات

.

الخطوة  2استخدم مجموعة التنقل وزر التحديد للتمرير ثم حدد التطبيقات قيد التشغيل.
الخطوة  3اختر تطبيقًا قيد التشغيل ثم اضغط على تبديل إلى لفتح التطبيق الذي تم اختياره واستخدامه.
الخطوة  4اضغط على خروج إلغالق التطبيق.

إغالق التطبيقات النشطة
اإلجراء
الخطوة  1اضغط على التطبيقات

.

الخطوة  2استخدم مجموعة التنقل وزر التحديد للتمرير ثم حدد التطبيقات قيد التشغيل.
الخطوة  3حدد تطبيقًا قيد التشغيل واضغط على إغالق التطبيق إلغالق التطبيق .اختر أحد اإلجراءات التالية في التنبيه المنبثق:
• اضغط على إغالق إلغالق التطبيق بدون حفظ التغييرات.
• اضغط على إلغاء ليتم إلغاء عمليات إغالق التطبيق.
الخطوة  4اضغط على خروج للعودة مرة أخرى إلى شاشة التطبيقات.

مكالمات الفيديو واألمان
يمكن أن يكون صوت المكالمة آمنًا أو غير آمن .كذلك ،يمكن أن يكون بث الفيديو للمكالمة آمنًا أو غير آمن .وفقًا لتهيئة النظام ،ال يتم
عرض أيقونة "األمان" إال إذا كان بث الصوت آمنًا أو إذا كان بث الصوت والفيديو آمنَين .للحصول على مزيد من المعلومات ،اتصل
بمسؤول النظام.

وظائف المكالمة
يوفر هذا القسم معلومات عن الوظائف المتطورة المتوفرة على هواتف  Cisco IP Phonesالتي تعمل على بروتوكول اإلنترنت.
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تحية العميل
تسمح لك ميزة تحية العميل إنشاء تحيات مسجلة مسبقًا وتحديثها تبدأ في بداية المكالمة ،مثل مكالمة عميل قبل بداية المحادثة مع المتصل.
يمكنك تسجيل تحية فردية مسبقًا أو تحيات متعددة كما هو مطلوب.
أثناء اتصال عميل ،يستمع الطرفان إلى التحية المسجلة مسبقًا .يمكنك البقاء على وضع كتم الصوت حتى تنتهي التحية أو الرد على
المكالمة بدون سماع التحية.
للحصول على مزيد من المعلومات ،اتصل بمسؤول النظام.

مكالمات التنبيه
تسمح لك ميزة مكالمات التنبيه بعرض قائمة بجميع مكالمات التنبيه حسب تسلسلها الزمني )من األقدم إلى األحدث( .يمكنك أن تتفاعل
مع هذه الميزة باستخدام مفتاح خط قابل للبرمجة ،حيث يجعل من السهل عرض جميع مكالمات التنبيه التي تم تلقيها عبر خطوط هاتفك.
مكالمة التنبيه هي رقم هاتف محدد تعتبره مهم وتريد أن يتم تنبيهك عند استقبال مكالمة منه أو عند إجراء مكالمة لهذا الرقم.
يعد مسؤول النظام زر مكالمات التنبيه .للحصول على مزيد من المعلومات ،اتصل بمسؤول النظام.

رد
تسمح لك ميزة "الرد" بالرد على المكالمة األقدم المتوفرة على جميع الخطوط الظاهرة على هاتفك ،بما في ذلك مكالمات السحب بعد
االنتظار والسحب بعد التعليق التي في حالة تنبيه .دائما ما يكون للمكالمات الواردة األولوية على مكالمة السحب بعد االنتظار أو مكالمات
السحب بعد التعليق.
يقوم مسؤول النظام لديك بإعداد زر رد وفقًا لمتطلبات معالجة المكالمات لديك وكذلك بيئة العمل .عادة ما يتم إعداد زر "رد" إذا كان
لديك العديد من الخطوط.
عندما تتلقى مكالمة ،سترى نافذة إعالم على شاشة الهاتف ،تسمى "رسالة توضيحية للمكالمة" .تظل الرسالة التوضيحية للمكالمة مرئية
لفترة من الوقت محددة مسبقًا .يقوم مسؤول النظام لديك بإعداد الوقت االفتراضي.
إذا تم توجيه مكالمة واردة من هاتف آخر ،فقد ترى معلومات إضافية في الرسالة التوضيحية للمكالمة توضح أنه تم توجيه المكالمة.
ويتحكم مسؤول النظام في كمية المعلومات اإلضافية المعروضة .ويمكن للمعلومات اإلضافية تحديد الشخص الذي وجّه المكالمة إليك
ومعلومات المتصل.

رمز حالة العميل
قد يتطلب المسؤول إدخال رمز حالة العميل ) (CMCبعد طلب رقم الهاتف .يمكن استخدام رمز حالة العميل ) (CMCلرموز الفواتير
أو المحاسبة .للحصول على مزيد من المعلومات ،اتصل بمسؤول النظام.
عندما يتطلب منك إدخال رمز حالة العميل ،يقوم الهاتف بعرض أدخل رمز حالة العميل ،ويتغير الرقم المطلوب إلى “********”،
وتسمع نغمة خاصة .أدخل رمز حالة العميل للمكالمة باستخدام لوحة المفاتيح.
موضوعات ذات صلة
رمز التخويل اإلجباري ,في الصفحة 94
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رمز التخويل اإلجباري
قد يتطلب المسؤول الخاص بك إدخال رمز التخويل المفروض ) (FACCبعد طلب رقم الهاتف .يتحكم رمز التخويل المفروض في
الوصول إلى أرقام الهاتف .للحصول على مزيد من المعلومات ،اتصل بمسؤول النظام.
عندما يتطلب منك إدخال رمز التخويل المفروض ،يقوم الهاتف بعرض أدخل رمز التخويل المفروض ،ويتغير الرقم المطلوب إلى
“********” ،وتسمع نغمة خاصة .أدخل رمز التخويل المفروض للمكالمة باستخدام لوحة المفاتيح .ألسباب أمنية ،يعرض الهاتف
“*” بدلًا من الرقم الذي أدخلته.
موضوعات ذات صلة
رمز حالة العميل ,في الصفحة 93

نغمات اإلشارة اآلمنة وغير اآلمنة
عندما تتم تهيئة الهاتف في حالة األمان )مشفَّر وموثوق( ،فيمكن تسميته بحالة "محمي" .بعد حماية الهاتف ،يمكن تهيئته لتشغيل نغمة
اإلشارة في بداية المكالمة.
لن تسمع نغمات اإلشارة اآلمنة أو غير اآلمنة هذه إالّ على الهواتف المحمية .إذا تم تغيير حالة المكالمة اإلجمالية أثناء المكالمة ،فإن
الهاتف المحمي يشغل النغمة المناسبة.
عند تمكين خيار "تشغيل نغمة اإلشارة اآلمنة" )تعمل( ،فإنّ الظروف التالية تحدد نوع النغمة التي يشغلها الهاتف المحمي:
• في حالة إعداد الوسائط اآلمنة من نهاية إلى نهاية وحالة المكالمة آمنة ،فإنّ الهاتف يشغل نغمة اإلشارة اآلمنة )وهي ثالث
إشارات صوتية طويلة مصحوبة بتوقفات مؤقتة(
• في حالة إعداد الوسائط اآلمنة من نهاية إلى نهاية وحالة المكالمة غير آمنة ،فإنّ الهاتف يشغل نغمة اإلشارة غير اآلمنة )وهي
ثالث إشارات صوتية قصيرة مصحوبة بتوقفات مؤقتة موجزة(
• عند تعطيل خيار تشغيل اإلشارة اآلمنة ،فال يتم تشغيل أي نغمة.
للحصول على مزيد من المعلومات ،اتصل بمسؤول النظام.

الخطوط المشتركة
تتيح لك الخطوط المشتركة استخدام رقم هاتف واحد لهواتف متعددة ويمكنك أنت أو زميلك في العمل الرد على المكالمة .عندما يومض
الخط باللون األحمر ،يمكن لزميلك في العمل الرد على المكالمة.
إذا كنت تشارك خطًا مع زميلك في العمل:
• عند ورود مكالمة على الخط المشترك:
• يرن هاتفك ويضيء زر الخط باللون الكهرماني الثابت ويومض زر الجلسة باللون الكهرماني.
• يرن هاتف زميلك في العمل ويضيء زر الخط باللون الكهرماني الثابت ويومض زر الجلسة باللون الكهرماني.
• عند استقبال زميلك في العمل مكالمة على الخط المشترك:
• في حالة تمكين زميلك في العمل الخصوصية ،يضيء زر الخط المشترك باللون األحمر الثابت وكذلك زر الجلسه ولكن
معلومات المكالمة ال تظهر على هاتفك.
• في حالة عدم تمكين زميلك في العمل الخصوصية ،يضيء زر الخط المشترك باللون األحمر الثابت وكذلك زر الجلسه
وتظهر معلومات المكالمة )االسم والرقم إذا توفرا( على هاتفك.
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• في حالة وضعك المكالمة قيد االنتظار:
• يضيء زر الخط لديك باللون األخضر الثابت ويومض زر الجلسة باللون األخضر.
• يضيء زر الخط لدى زميلك في العمل باللون األحمر الثابت ويومض زر الجلسة باللون األحمر.
• يمكنك أنت وزميلك في العمل االنضمام إلى مكالمة على الخط المشترك باستخدام ميزة المداخلة .تحيل المداخلة المكالمة إلى
مؤتمر .إلجراء مداخلة ،اضغط على زر الجلسة األحمر للمكالمة البعيدة قيد االستخدام على الخط المشترك.

أزرار الميزة والمفاتيح البرمجية
وفقا لكيفية إعداد هاتفك من قبل مسؤول النظام لديك ،قد ال تتوفر لديك بعض الميزات المتضمنة في هذا الدليل.
يقدم الجدول التالي معلومات حول بعض الميزات المتوفرة حول المفاتيح البرمجية وأزرار الميزة المخصصة وبعض الميزات التي
يمكن أن يقوم بإعدادها مسؤول النظام لديك على أزرار الميزة القابلة للبرمجة .يتم إعداد الميزات التي تظهر على المفاتيح البرمجية من
قبل مسؤول النظام لديك.
اسم الميزة

زر ميزة مخصصة

زر ميزة قابلة للبرمجة

مكالمات التنبيه

X

كل المكالمات

X

رد

X

مداخلة

الزر الوظيفي

X
X
يظهر كدمج

دمج

X

معاودة االتصال

X

إعادة توجيه كل المكالمات

X

تعليق مكالمة

X

حالة خط تعليق مكالمة

X

التقاط مكالمة )التقاط(

X

حالة خط التقاط مكالمة

X

اتصال جماعي

X

X

X

X

X

رفض

X

ممنوع اإلزعاج

X

X

التقاط مجموعة )التقاط
مجموعة(

X

X
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اسم الميزة

زر ميزة مخصصة

انتظار

X

زر ميزة قابلة للبرمجة

X

مجموعات البحث

X

االتصال الداخلي

X

التعرف على المكالمة الضارة
)(MCID

X

X

اتصال مباشر

X

X

اتصال الهاتف الجوال )تنقّل(

X

X

كتم الصوت

X

يؤدي الضغط على >cs:
"<"B_Bold" 1التقاط" أو
"التقاط آخر"> </cs:إلى
توصيلك بأول مكالمة واردة.

X

دعم  PLKلحالة قائمة
االنتظار

X

X

الخصوصية

X

حالة قائمة االنتظار

X

أداة Quality Reporting
(Tool (QRT

X

تسجيل

X

X

إعادة الطلب

X

X

الطلب السريع

X

X

حالة خط الطلب السريع

X

X

دعم زر االنتظار على سماعات
رأس USB
التحويل

X

X
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الزر الوظيفي

X

العمليات المتقدمة
نظرة عامة على اتصال هاتفي متواصل لموقع عن بُعد

نظرة عامة على اتصال هاتفي متواصل لموقع عن بُعد
إذا انقطع االتصال بين هاتفك وخادم االتصاالت الموحدة من  ،Ciscoفستتلقى رسالة تنبيه على هاتفك .إذا كنت في مكالمة نشطة،
فستظل المكالمة قيد التأسيس وستدخل موقف تجاوز الفشل .تجاوز الفشل هذا هو ميزة اتصال هاتفي قوي بالمواقع البعيدة ).(SRST
عندما تكون في تجاوز الفشل ،ال تتوفر جميع ميزات هاتفك .يصف الجدول التالي الميزة األمثل وتوفر الميزة ،بالرغم من أنه ال يمكن
دعم جميع الميزات على هاتفك .للمزيد من المعلومات حول توفر الميزة خالل تجاوز الفشل ،اتصل بمسؤول النظام.

مالحظة

 SRSTال يدعم .IPv6
الجدول  :1دعم الميزة خالل تجاوز الفشل

الميزة

مدعوم

مكالمة جديدة

نعم

إنهاء المكالمة

نعم

إعادة الطلب

نعم

رد

نعم

انتظار

نعم

متابعة

نعم

اتصال جماعي

نعم

اتصال جماعي بالمكالمات النشطة
)مشاركة(

ال

قائمة المؤتمر

ال

التحويل

نعم

التحويل إلى المكالمات النشطة )تحويل
مباشر(

ال

الرد اآللي

نعم

انتظار المكالمات

نعم

معرف المتصل

نعم

مؤشر انتظار الرسالة المسموعة

نعم

مالحظات

لم يتم عرض المفتاح المرن للمكالمات
النشطة.

جميع مكالمات مفتاح الخط القابل للبرمجة نعم
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مالحظات

الميزة

مدعوم

الرد بمفتاح الخط القابل للبرمجة

نعم

عرض جلسة موحدة

نعم

يعتبر االتصال الجماعي هو الميزة الوحيدة
المدعومة.

البريد الصوتي

نعم

لن يتم مزامنة بريدك الصوتي مع
المستخدمين اآلخرين في نظام مجموعة
Cisco Unified Communications
.Manager

الطلب السريع

نعم

خدمة  IRLلمفتاح الخط القابل للبرمجة

نعم

إلى البريد الصوتي )(iDivert

ال

لم يتم عرض مفتاح  iDivertالمرن.

عوامل تصفية الخط

متوسطة

يتم دعم الخطوط لكن ال يمكن مشاركتها.

رصد التعليق

ال

لم يتم عرض المفتاح المرن للتعليق.

مداخلة

ال

لم يتم عرض المفتاح المرن للمداخلة.

دمج

ال

لم يتم عرض المفتاح المرن للدمج.

دمج

ال

لم يتم عرض المفتاح المرن للدمج.

إشارة انتظار الرسالة المعززة

ال

ال تظهر شارات عدد الرسائل على شاشة
الهاتف.

تعليق مكالمة موجهة

ال

لم يتم عرض المفتاح المرن.

سحب بعد االنتظار

ال

تظل المكالمات قيد االنتظار الدائم.

االنتظار البعيد

ال

تظهر المكالمات كمكالمات انتظار محلية.

اتصال مباشر

ال

لم يتم عرض المفتاح المرن لميزة االتصال
المباشر.

التقاط

ال

ال يؤدي المفتاح المرن أي إجراء.

التقاط مكالمة مجموعة

ال

ال يؤدي المفتاح المرن أي إجراء.

التقاط آخر

ال

ال يؤدي المفتاح المرن أي إجراء.

معرف مكالمة ضارة

ال

ال يؤدي المفتاح المرن أي إجراء.

يُعرض رمز انتظار الرسالة فقط.
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الميزة

مدعوم

مالحظات

تبليغ

ال

ال يؤدي المفتاح المرن أي إجراء.

مجموعة بحث

ال

ال يؤدي المفتاح المرن أي إجراء.

االتصال الداخلي

ال

ال يؤدي المفتاح المرن أي إجراء.

إمكانية التنقل باألجهزة

ال

ال يؤدي المفتاح المرن أي إجراء.

الخصوصية

ال

ال يؤدي المفتاح المرن أي إجراء.

معاودة االتصال

ال

لم يتم عرض المفتاح المرن لمعاودة
االتصال.

خط مشترك

نعم

الطلب السريع لـ BLF

نعم

فيديو

نعم

لم يتم دعم اجتماع فيديو.

عندما يفقد هاتفك االتصال ،ربما يعرض هاتفك رسالة مثل هذه :انقطاع الخدمة .بعض الميزات غير متوفرة.

الهاتف الجوال والوصول عن بُعد من خالل Expressway
يتيح الهاتف الجوال والوصول عن بُعد من خالل  Expresswayاالتصال بشبكة شركتك بسهولة وبأمان عند العمل من خارج مكتب
شركتك )خارج الموقع( .تكون هذه الميزة ممكَّنة افتراضيًا.
عندما يكتشف هاتفك أنه في وضع خارج الموقع ،فستظهر نافذة تسجيل الدخول إلى الهاتف الجوال والوصول عن بُعد من خالل
 Expresswayويمكنك االتصال بشبكة الشركة.
عند وجوده في الموقع ،يمكنك أن تتوقع أن هاتفك سيعمل بصورة طبيعية.
قد ال يحتوى الهاتف على برامج ثابتة عند شحنه إلى العميل .يجب عليك الترقية إلى إصدار البرنامج الثابت  (10.3(1أو فيما بعد إلى
الهاتف الجوال والوصول عن بُعد من خالل  Expresswayليعمل الهاتف بشكل سليم.

تتوفر ميزات الهاتف لـ الهاتف الجوال والوصول عن بُعد من خالل Expressway
يوفر الهاتف الجوال والوصول عن بُعد من خالل  Expresswayوصوالً أقل للشبكة االفتراضية الخاصة ) (VPNاآلمنة إلى خدمات
التعاون لمستخدمي  Ciscoعن بعد وعبر الجهاز المتنقل .لكن للحفاظ على أمان الشبكة ،فهو يحد من الوصول إلى بعض ميزات الهاتف.
تُظهر القائمة التالية ميزات الهاتف المتوفرة مع الهاتف الجوال والوصول عن بُعد من خالل .Expressway
• الطلب المختصر
• تعليق مكالمة موجهة مساعدة
• حقل المصباح مشغول )(BLF
• التقاط حقل مصباح مشغول )(BLF
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العمليات المتقدمة
تسجيل الدخول باستخدام الهاتف الجوال والوصول عن بُعد من خالل .Expressway

• طلب سريع خاص بحقل مصباح مشغول )(BLF
• معاودة االتصال
• إعادة توجيه مكالمة
• إعالم بإعادة توجيه مكالمة
• تعليق مكالمة
• التقاط
• اتصال جماعي
• تحويل مباشر
• تعليق مكالمة موجهة
• تحويل
• التقاط مكالمة مجموعة
• استئناف المكالمة أو وضعها قيد االنتظار
• سحب بعد االنتظار
• التحويل الفوري
• ضم
• اتصال مباشر بالمؤتمر
• مؤشر انتظار الرسائل
• اتصال الهاتف الجوال
• الوصول الصوتي عبر المحمول
• االنتظار مع تشغيل موسيقى
• كتم الصوت
• الطلب في وضع السماعة مغلقة
• طلب عالمة )(+
• إعادة الطلب
• الطلب السريع
• التحويل
• طلب معرِّف مورد موحد )(URI

تسجيل الدخول باستخدام الهاتف الجوال والوصول عن بُعد من خالل .Expressway
تلميح

يمكنك تخزين معلومات تسجيل الدخول باستخدام ميزة "بيانات اعتماد المستخدم ثابتة" لتسجيل الدخول إلى  .Expresswayاتصل بالمسؤول
لديك لتفعيل هذه الميزة.
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العمليات المتقدمة
أداة Cisco Collaboration Problem Reporting

قبل البدء
قبل التمكن من االتصال بشبكة الشركة باستخدام الهاتف الجوال والوصول عن بُعد من خالل  ،Expresswayيجب أن يكون لديك
مجال خدمة واسم مستخدم وكلمة مرور صالحين .وإذا لم تكن هذه المعلومات موجودة ،فاتصل بمسؤول النظام.
يجب عليك إعادة ضبط إعدادات الشبكة عند التبديل بين الهاتف الجوال والوصول عن بُعد من خالل  Expresswayوأوضاع مدير
االتصاالت الموحدة من  .Ciscoوالهدف من ذلك هو مسح إعداد خادم  TFTPالبديل .راجع قسم "إعادة الضبط األساسي" في فصل
"الصيانة" من هذا الدليل.
إذا تم تفعيل خيار  150أو خيار  66في  DHCPعلى جهاز التوجيه بشبكة الشركة ،فقد تواجه مشاكل في تسجيل الدخول إلى شبكة
الشركة .عطل خيار  150أو خيار  66في  DHCPعلى جهاز التوجيه .إذا كنت تفضل عدم تعطيل خيارات  DHCPهذه ،فيمكنك
تهيئة عنوان  IPالثابت مباشرة.

اإلجراء
الخطوة  1أدخل مجال الخدمة في حقل مجال الخدمة.
الخطوة  2أدخل اسم المستخدم في حقل اسم المستخدم.
الخطوة  3أدخل كلمة المرور في حقل كلمة المرور.
الخطوة  4اضغط على إرسال.
في حالة تسجيل الدخول بنجاح ،الهاتف الجوال والوصول عن بُعد من خالل  Expresswayيمكن الحصول على معلومات التسجيل
في شاشة معلومات الهاتف.

أداة Cisco Collaboration Problem Reporting
يمكنك استخدام أداة  (Cisco Collaboration Problem Report Tool (PRTلجمع سجالت الهاتف وإرسالها  -ولإلبالغ عن
المشكالت إلى مسؤول النظام .توجد هذه األداة في شاشة معلومات الهاتف.

اإلبالغ عن مشكلة باستخدام أداة Cisco Collaboration Problem Reporting
مالحظة

إذا فشل تحميل أداة  ،PRTيمكنك الوصول إلى ملف أداة  PRTللهاتف من عنوان  URLالتالي:
 .http://<phone-ip>/FS/<prt-file-nameيظهر هذا العنوان على هاتفك في الحاالت التالية:
• إذا كان الهاتف في حالة المصنع االفتراضية .يظل عنوان  URLنشطًا لمدة ساعة واحدة .بعد مرور ساعة ،يجب عليك محاولة
إرسال سجالت الهاتف مرة أخرى.
• إذا قام الهاتف بتنزيل ملف تكوين وتم تعيين معلمة الوصول إلى شبكة اإلنترنت في معلمة مدير االتصاالت الموحدة من Cisco
على تمكين.
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العمليات المتقدمة
إعداد هاتف يعمل على شبكة افتراضية خاصة ) (VPNلـ الهاتف الجوال والوصول عن بُعد من خالل Expressway

اإلجراء
الخطوة  1فاضغط على التطبيقات.
الخطوة  2حدد معلومات الهاتف.
الخطوة  3واضغط على اإلبالغ عن مشكلة.
سسس .يظهر التاريخ الحالي في هذا الحقل بشكل افتراضي.
س 
الخطوة  4أدخل التاريخ الحالي في حقل تاريخ المشكلة .استخدم تنسيق يي/شش /
الخطوة  5أدخل الوقت في حقل وقت المشكلة .يظهر الوقت الحالي في هذا الحقل بشكل افتراضي.
الخطوة  6حدد وصف المشكلة.
الخطوة  7حدد وصفًا من القائمة المعروضة.
الخطوة  8اضغط على إرسال.

إعداد هاتف يعمل على شبكة افتراضية خاصة ) (VPNلـ الهاتف الجوال والوصول عن بُعد من خالل
Expressway
إذا تم إعداد هاتفك الستخدام الشبكة االفتراضية الخاصة ) ،(VPNفيجب عليك إعادة تعيين إعدادات الشبكة لمسح إعداد خادم TFTP
البديل قبل أن تتمكن من الوصول إلى شبكة الشركة الخاصة بك باستخدام الهاتف الجوال والوصول عن بُعد من خالل .Expressway
حيث يضمن هذا أن الهاتف سيقوم باكتشاف الشبكة الخارجية ويتوقف عن إجراء اتصال بالشبكة االفتراضية الخاصة ).(VPN

قبل البدء
إلكمال هذا اإلجراء ،يجب أن يكون لديك مجال خدمة صالح واسم مستخدم وكلمة مرور .وإذا لم تكن هذه المعلومات موجودة ،فاتصل
بمسؤول النظام.

اإلجراء
الخطوة  1اختر إعدادات مسؤول من قائمة التطبيقات.
الخطوة  2اختر إعادة تعيين اإلعدادات.
الخطوة  3اختر إعدادات الشبكة.
يقوم الهاتف بإعادة التعيين.
الخطوة  4تسجيل الدخول إلى شبكتك باستخدام الهاتف الجوال والوصول عن بُعد من خالل .Expressway

إعداد هاتف الستخدام على الشبكة االفتراضية الخاصة )(VPN
قبل البدء
إلكمال هذا اإلجراء ،يجب أن يكون لديك عنون خادم  TFTPصالح .وإذا لم تكن هذه المعلومات موجودة ،فاتصل بمسؤول النظام.
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العمليات المتقدمة
إعداد هاتف الستخدام على الشبكة االفتراضية الخاصة )(VPN

اإلجراء
الخطوة  1اختر إعدادات مسؤول من قائمة التطبيقات.
الخطوة  2اختر إعداد إيثرنت.
يجب على مستخدمي هاتف Cisco IP Phone 8861الذي يعمل على بروتوكول اإلنترنت ) :(IPاختيار إعدادات  Wifiأو إعداد
إيثرنت.
الخطوة  3اختر إعداد .IPv4
الخطوة  4انتقل إلى خادم  TFTPبديل واختر تشغيل.
الخطوة  5اختر خادم  TFTPرقم .1
الخطوة  6أدخل عنوان خادم  TFTPفي حقل خادم  TFTPرقم .1
الخطوة  7اختر تطبيق.
الخطوة  8اختر متابعة.
الخطوة  9اختر خروج.
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العمليات المتقدمة
إعداد هاتف الستخدام على الشبكة االفتراضية الخاصة )(VPN
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الفصل

9

تفضيالت المستخدم
• تغيير ورق الحائط ,الصفحة 105
• تغيير نغمة الرنين ,الصفحة 106
• ضبط السطوع ,الصفحة 106
• ضبط التباين ,الصفحة 107
• تغيير حجم الخط ,الصفحة 107
• تغيير اسم الهاتف ,الصفحة 108
• ضبط النغمة الجانبية لسماعة الرأس ,الصفحة 109
• خدمات الهاتف ,الصفحة 109
• إعدادات الخط ,الصفحة 110
• ضبط درجة إضاءة الفيديو ,الصفحة 110
• ضبط النطاق الترددي للفيديو ,الصفحة 110
• تمكين تصوير الفيديو من خالل جهاز الكومبيوتر ,الصفحة 111

تغيير ورق الحائط
يتحكم مسؤول النظام في إمكانية تغيير شاشة الخلفية من قِبلك .إذا كان بإمكانك تغيير خلفية الشاشة ،يمكنك إعداد هاتفك بالخلفية التي
يوفرها الهاتف أو بالخلفية المخصصة لديك .للحصول على مزيد من المعلومات ،اتصل بمسؤول النظام.
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تفضيالت المستخدم
تغيير نغمة الرنين

اإلجراء
الخطوة  1اضغط على التطبيقات

.

الخطوة  2استخدم مجموعة التنقل وزر "تحديد" للتمرير وحدد اإلعدادات<الخلفية.
الخطوة  3حدد خيار الخلفية.
الخطوة  4اضغط على معاينة لمشاهدة الخلفية على شاشة الهاتف.
الخطوة  5اضغط على تعيين الستخدام الخلفية على الهاتف.
الخطوة  6اضغط خروج.

تغيير نغمة الرنين
يمكنك اختيار نغمة رنين مختلفة لكل خط بحيث يقوم هاتفك بتشغيلها لإلشارة إلى مكالمة واردة .للحصول على مزيد من المعلومات
حول إضافة نغمات رنين مخصصة إلى هاتفك ،اتصل بمسؤول النظام.

اإلجراء
الخطوة  1اضغط على التطبيقات

.

الخطوة  2استخدم مجموعة التنقل وزر التحديد للتمرير ثم حدد اإلعدادات<نغمة الرنين.
الخطوة  3إذا كان هاتفك به خطوط متعددة ،فحدد خطًا واضغط على تعديل أو تحديد.
الخطوة  4ميز نغمة الرنين.
الخطوة  5اضغط على تشغيل لتشغيل عينة نغمة الرنين.
الخطوة  6اضغط على تعيين لتشغيل نغمة الرنين.
الخطوة  7لتشغيل نغمة الرنين لكل الخطوط ،اضغط على تطبيق على الكل.
الخطوة  8اضغط على خروج للعودة إلى شاشة اإلعدادات.

ضبط السطوع
يمكنك ضبط مستوى سطوع شاشة الهاتف.

اإلجراء
الخطوة  1اضغط على التطبيقات

.

الخطوة  2استخدم مجموعة التنقل وزر "تحديد" للتمرير وتحديد اإلعدادات<السطوع.
الخطوة  3قم بتنفيذ أحد اإلجراءين التاليين:
• لزيادة السطوع ،اضغط ألعلى أو ناحية اليمين على مجموعة التنقل.
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تفضيالت المستخدم
ضبط التباين

• لتقليل السطوع ،اضغط ألسفل أو ناحية اليسار على مجموعة التنقل.
الخطوة  4اضغط على حفظ لتعيين درجة السطوع أو اضغط على إلغاء للخروج.

ضبط التباين
يمكنك ضبط التباين على هاتف  Cisco IP Phone 8811الذي يعمل على بروتوكول اإلنترنت ).(IP

اإلجراء
الخطوة  1اضغط على التطبيقات

.

الخطوة  2استخدم مجموعة التنقل وزر "تحديد" للتمرير إلى اإلعدادات<والتباين وتحديده.
الخطوة  3قم بتنفيذ أحد اإلجراءين التاليين:
• لزيادة التباين ،اضغط ألعلى أو اضغط ناحية اليمين على مجموعة التنقل.
• لتقليل التباين ،اضغط ألسفل أو اضغط ناحية اليسار على مجموعة التنقل.
الخطوة  4اضغط على حفظ لضبط التباين ،أو اضغط على إلغاء للخروج.

تغيير حجم الخط
يمكنك زيادة العدد األقصى لألحرف التي يعرضها الهاتف أو تقليله عن طريق تغيير حجم الخط لألحرف المعروضة .لزيادة العدد
األقصى لألحرف المعروضة ،حدد خطًا أصغر حجمًا .لتقليل العدد األقصى لألحرف المعروضة ،حدد خطًا أكبر حجمًا.
يؤثر حجم الخط على التسميات التالية:
• شاشة المكالمة )اسم المتصل وتسمية المفتاح(
• اسم المتصل في محفوظات المكالمة
• تسمية الخط على شاشة الهاتف
يوضح الجدول التالي إعداد التهيئة وأحجام الخط المقابلة.
إعداد التهيئة

تسمية الخط

جلسة المكالمة:
اسم المتصل

كبير جدًا

الخط األول26 :
بكسل

 26بكسل

جلسة المكالمة :رقم تاريخ المكالمة
المتصل
 22بكسل

وحدة توسيع المفاتيح

االسم 26 :بكسل

الخط األول 26 :بكسل

الرقم 24 :بكسل

الخط الثاني 22 :بكسل

الخط الثاني22 :
بكسل
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تفضيالت المستخدم
تغيير اسم الهاتف

إعداد التهيئة

تسمية الخط

جلسة المكالمة:
اسم المتصل

كبيرة

الخط األول24 :
بكسل

 24بكسل

جلسة المكالمة :رقم تاريخ المكالمة
المتصل
 20بكسل

وحدة توسيع المفاتيح

االسم 24 :بكسل

الخط األول 24 :بكسل

الرقم 22 :بكسل

الخط الثاني 20 :بكسل

الخط الثاني20 :
بكسل
عادي )افتراضي(

الخط األول22 :
بكسل

 22بكسل

 18بكسل

االسم 22 :بكسل

الخط األول 22 :بكسل

الرقم 20 :بكسل

الخط الثاني 18 :بكسل

الخط الثاني18 :
بكسل
الشركات الصغيرة الخط األول20 :
بكسل

 20بكسل

 16بكسل

االسم 20 :بكسل

الخط األول 20 :بكسل

الرقم 18 :بكسل

الخط الثاني 16 :بكسل

الخط الثاني16 :
بكسل
صغير جدًا

الخط األول18 :
بكسل

 18بكسل

 14بكسل

الخط الثاني14 :
بكسل

اإلجراء
الخطوة  1اضغط على التطبيقات

.

الخطوة  2استخدم مجموعة التنقل وزر التحديد للتمرير ثم حدد اإلعدادات<حجم الخط.
الخطوة  3اختر حجم الخط.
الخطوة  4اختر صغير جدًا أو صغير أو عادي أو كبير أو كبير جدًا ثم اضغط على تعيين.
الخطوة  5اضغط على خروج للعودة إلى شاشة اإلعدادات.

تغيير اسم الهاتف
يمكنك تغيير اسم الهاتف من االسم االفتراضي.
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االسم 18 :بكسل

الخط األول 18 :بكسل

الرقم 16 :بكسل

الخط الثاني 14 :بكسل

تفضيالت المستخدم
ضبط النغمة الجانبية لسماعة الرأس

اإلجراء
الخطوة  1على الهاتف ،حدد التطبيقات.
الخطوة  2قم بالتمرير وحدد اإلعدادات<اسم الهاتف.
الخطوة  3استخدم لوحة المفاتيح إلدخال اسم.
الخطوة  4اضغط على تطبيق لحفظ التغييرات أو اضغط على رجوع إللغاء التغيير.
الخطوة  5اضغط خروج.

ضبط النغمة الجانبية لسماعة الرأس
إذا قام مسؤول النظام بتعيين ميزة "عناصر التحكم في النغمة الجانبية لسماعة الرأس" للهاتف لديك ،يمكنك تحديد مستوى صوت سماعة
الرأس من الهاتف.

اإلجراء
الخطوة  1اضغط على التطبيقات

.

الخطوة  2استخدم مجموعة التنقل وحدد زر "تحديد" لتحديد إعدادات < النغمة الجانبية لسماعة الرأس.
الخطوة  3حدد أحد خيارات النغمة الجانبية التالية:
• مرتفعة
• عادي
• منخفضة
• إيقاف تشغيل
الخطوة  4اضغط خروج.

خدمات الهاتف
يمكن أن تتضمن خدمات الهاتف ميزات الهاتف الخاصة وبيانات الشبكة ومعلومات تعتمد على الويب )مثل أسعار األسهم وقوائم األفالم(.
يجب عليك االشتراك في خدمة هاتف باستخدام بوابة  Self Careقبل الوصول إليها على هاتفك.
للحصول على مزيد من المعلومات ،اتصل بمسؤول النظام.
إذا كانت هناك خدمة واحدة فقط تم إعدادها ،يتم فتح الخدمة بشكل افتراضي .أما في حالة إعداد أكثر من خدمة واحدة ،حدد أحد الخيارات
من القائمة.
حدد إحدى الخدمات باستخدام أحد أزرار الميزة التالية:
•

)زر الميزة الذي قام مسؤول النظام بإعداده(
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إعدادات الخط

•

الرسائل

•

التطبيقات

•

جهات االتصال

للمزيد من المعلومات حول بوابة  Cisco Unified Communications Self Careانظر دليل مستخدم بوابة Cisco Unified
 ، Communications Self Careالموجود على http://www.cisco.com/en/US/products/sw/voicesw/ps556/
.products_user_guide_list.html

إعدادات الخط
تؤثر إعدادات الخط على خط هاتف )رقم دليل( محدد بهاتفك .تتضمن إعدادات الخط إعادة توجيه المكالمة ومؤشرات انتظار الرسالة
الصوتية والمرئية ومؤشرات الرسالة الصوتية وأنماط الرنين وإعدادات أخرى خاصة بالخط.
يمكنك تغيير إعدادات الخط باستخدام بوابة  .Cisco Unified Communications Self Care Portalلمزيد من المعلومات ،راجع
دليل مستخدم بوابة  ،Cisco Unified Communications Self Care Portalالموجود على http://www.cisco.com/c/en/
_us/td/docs/voice_ip_comm/cucm/useroptions/10_5_1/CUCM_BK_U437D0F8_00
.self-care-user-guide-1051.html

ضبط درجة إضاءة الفيديو
اإلجراء
الخطوة  1اضغط على التطبيقات.

.
الخطوة  2استخدم لوحة التنقل وزر "تحديد" للتمرير وحدد اإلعدادات < الفيديو < العرض.
الخطوة  3ضبط السطوع:
• لزيادة درجة السطوع ،اضغط على السهم ألعلى الموجود في لوحة التنقل.
• لتقليل درجة السطوع ،اضغط على السهم ألسفل الموجود في لوحة التنقل.
الخطوة  4اضغط على حفظ لتعيين السطوع أو اضغط على إلغاء للرجوع إلى الشاشة السابقة.

ضبط النطاق الترددي للفيديو
أثناء مكالمة فيديو ،يمكن أن يتوقف الفيديو الخاص بك بشكل مفاجئ أو تأخر الصوت .غير إعداد النطاق الترددي للفيديو لحل هذه
المشكلة.
الحد األدنى للنطاق الترددي للفيديو هو  64كيلوبت في الثانية .يتم تحديد إعداد "النطاق الترددي التلقائي" افتراضيًا.
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تمكين تصوير الفيديو من خالل جهاز الكومبيوتر

اإلجراء
الخطوة  1اضغط على التطبيقات.

.
الخطوة  2استخدم لوحة التنقل وزر "تحديد" للتمرير وحدد إعدادات < فيديو < النطاق الترددي.
الخطوة  3حدد أحد إعدادات النطاق الترددي المحددة مسبقًا ،من  2ميجابت في الثانية إلى  250كيلوبت في الثانية.
الخطوة  4اضغط على حفظ لتعيين النطاق الترددي ،أو اضغط على إلغاء للرجوع إلى الشاشة السابقة.

تمكين تصوير الفيديو من خالل جهاز الكومبيوتر
أثناء مكالمة الفيديو ،يمكنك إرسال فيديو أو استقباله عبر جهاز الكمبيوتر بينما يظل الصوت على هاتف  Cisco IP Phoneالذي يعمل
على بروتوكول اإلنترنت .قم بتوصيل جهاز كمبيوتر بمنفذ  PCفي هاتفك وقم بتسجيل الدخول إلى.Cisco Jabber for Windows
يجب توصيل الهاتف ببطاقة واجهة الشبكة األولى ) (NIC1في جهاز الكمبيوتر.

مالحظة

تتطلب ميزة تصوير الفيديو من خالل جهاز الكمبيوتر وجود إصدار  (Cisco Jabber for Windows 9.7 (5واإلصدارات الالحقة،
وتشغيل أحدث إصدار من  .(Cisco Media Services Interface (MSIاتصل بالمسؤول إذا لم يكن لديك أحدث إصدار من Cisco
 Jabber for Windowsأو  .MSIللحصول على قائمة بمتطلبات األجهزة والبرامج ،راجع مالحظات إصدارCisco Jabber for
 (Windows 9.7(5أو اإلصدارات الالحقة.

اإلجراء
الخطوة  1حدد التطبيقات

< اإلعدادات.
الخطوة  2استخدم لوحة التنقل وزر "التحديد" لتحديد الفيديو.
الخطوة  3حدد تصوير فيديو من خالل الكمبيوتر لتشغيل الميزة أو إيقاف تشغيلها.
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تمكين تصوير الفيديو من خالل جهاز الكومبيوتر

دليل مستخدم سلسلة هواتف  Cisco IP Phone 8800التي تعمل على بروتوكول اإلنترنت )(IP
112

الفصل

10

الملحقات
• قائمة الملحقات ,الصفحة 113
• عرض قائمة الملحقات ,الصفحة 114
• عرض تفاصيل الملحقات ,الصفحة 115
• أجهزة  ,USBالصفحة 115
• إعداد نطاق عريض لسماعة الرأس التناظرية ,الصفحة 117
• سماعات رأس تعمل بتقنية  ,Bluetoothالصفحة 117
• سماعة رأس  ,USBالصفحة 120
• وحدة توسيع المفاتيح  Cisco IP Phone 8800الذي يعم على بروتوكول اإلنترنت ,الصفحة 121

قائمة الملحقات
يدعم هاتفك الملحقات من المصنِّعين الخارجيين و.Cisco
الملحق

هاتف Cisco IP

النوع
8841

8845

8851

8851NR

8861

8865

ملحقات Cisco
وحدة توسيع
المفاتيح
Cisco IP
Phone
 8800الذي
يعم على
بروتوكول
اإلنترنت

وحدة إضافية

غير مدعوم

غير مدعوم

2

2

3

3

ملحقات من جهة خارجية
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عرض قائمة الملحقات

الملحق

هاتف Cisco IP

النوع
8841

8845

8851

8851NR

8861

8865

X

X

X

X

X

X

نطاق عريض
تناظري

X

X

X

X

X

X

Bluetooth

—

X

X

—

X

X

USB

—

—

X

X

X

X

الميكروفون

كمبيوتر
شخصي
خارجي

—

—

—

—

X

X

السماعات

كمبيوتر
شخصي
خارجي

—

—

—

—

X

X

سماعة الرأس تمثيلية

عرض قائمة الملحقات
يمكنك توصيل األجهزة الخاصة بالهاتف بهاتفك باستخدام  headjackأو  Bluetoothأو  .USBتضم قائمة الملحقات بشكل افتراضي
سماعة رأس تناظرية يمكن إعدادها لتمكين نطاق عريض.

اإلجراء
الخطوة  1اضغط على التطبيقات

.

الخطوة  2لعرض معظم الملحقات ،استخدم مجموعة التنقل وزر التحديد للتمرير ثم حدد الملحقات.
يتم عرض قائمة بملحقات الهاتف.
الخطوة  3لعرض ملحقات  ،Bluetoothاستخدم مجموعة التنقل وزر التحديد للتمرير ثم حدد .Bluetooth
يتم عرض قائمة بملحقات .Bluetooth
الخطوة  4اضغط على خروج للعودة إلى شاشة التطبيقات.
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عرض تفاصيل الملحقات

عرض تفاصيل الملحقات
اإلجراء
الخطوة  1اضغط على التطبيقات

.

الخطوة  2استخدم مجموعة التنقل وزر التحديد للتمرير ثم حدد الملحقات.
يتم عرض قائمة بملحقات الهاتف.
الخطوة  3حدد ملحقًا من القائمة واضغط على إظهار التفاصيل.
تقوم شاشة الهاتف بعرض تفاصيل الملحق الذي تم تحديده .تعتمد المعلومات المعروضة على شاشة الهاتف على الملحق الذي تم تحديده.
تدعم معظم الملحقات التفاصيل التالية:
• اسم الجهاز
• اسم المضيف
• نوع الجهاز
• خدمة الجهاز
• إصدار البرامج الثابتة
• حالة االقتران )ألجهزة (Bluetooth
• حالة التوصيل
• حالة التهيئة
الخطوة  4اضغط على إعداد لتهيئة الملحق الذي تم تحديده لهاتفك.
الخطوة  5اضغط على خروج للعودة إلى شاشة التطبيقات.

أجهزة USB
يدعم كل منفذ من منافذ  USBخمسة أجهزة مدعومة أو غير مدعومة كحد أقصى متصلة بالهاتف .يتم تضمين كل جهاز متصل بالهاتف
في الحد األقصى لعدد األجهزة.
على سبيل المثال ،يمكن أن يدعم هاتفك خمسة أجهزة  USBفي المنفذ الجانبي وخمسة أجهزة  USBقياسية إضافية في المنفذ الخلفي.
ويحتوي العديد من منتجات  USBمن جهات خارجية على أكثر من جهاز  USBواحد ،وبالتالي يكون العدد أكثر من جهاز واحد .على
سبيل المثال ،قد يحتوي جهاز  USBمن جهة خارجية على موزع داخلي وسماعة رأس ،وبالتالي يكون العدد جهازي .USB
إذا كنت تستخدم موزع  USBوقمت بفصل كابل  USBمن الهاتف أو منفذ الجهاز أثناء مكالمة نشطة ،فقد يتسبب في إعادة تشغيل
هاتفك أو جهازك .للحصول على مزيد من المعلومات ،اتصل بمسؤول النظام.

شحن الجهاز المتنقل
يمكنك استخدام منفذ  USBفي هاتف  Cisco IP phoneلشحن الجهاز المتنقل الخاص بك إذا كان الجهاز يحتوي على اتصال .USB
يُدعم الشحن عن طريق  USBفي المنافذ التالية:
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شحن الجهاز المتنقل

• منفذ جانبي :يدعم شحن التيار المنخفض بقيمة قصوى من تيار الشحن قدرها  500مللي أمبير ) 2.5وات(
• منفذ خلفي :يدعم الوضعين  SDPو ،DCPمع  SDPيدعم حد أقصى من تيار الشحن قيمته  500ميللي أمبير و DCPيدعم
الشحن السريع بحد أقصى من تيار الشحن قيمته  2.1أمبير ) 10.5وات(

مالحظة

المنفذ الخلفي متوفر في هاتفي  Cisco IP Phone 8861و 8865اللذان يعمالن على بروتوكول اإلنترنت )(IP
فقط.

يواصل هاتف  Cisco IP phoneالذي يعمل على بروتوكول اإلنترنت ) (IPشحن األجهزة المتنقلة عندما يكون في وضع توفير الطاقة
لكن يتوقف عن الشحن في وضع السكون العميق.
تدعم ميزة الشحن عن طريق  USBاألجهزة المتنقلة التالية:
• Apple
◦  iPAD 1و 2و 3و4
◦ iPAD Air
◦ iPAD mini
◦ سلسلة  iPhone 4وiPhone 5
• Samsung
◦ جهاز لوحي
◦ سلسلة  Note 2وNote 3
◦ سلسلة Galaxy S4

مالحظة

يتم دعم األجهزة المتنقلة األخرى ولكن قد توجد حاالت عدم التوافق حيث ال يمكن الشحن في وجودها.
عند شحن الجهاز المتنقل الخاص بك باستخدام هاتف  Cisco IP Phoneالذي يعمل على بروتوكول اإلنترنت ) ،(IPتنطبق الشروط
التالية:
• عند التوصيل بجهاز لوحي ،فإنه يستغرق  3ثوان لكي يبدأ الشحن .عندما يكون مشحونًا بالكامل أو مشحونًا بالكامل تقريبًا،
فال يُعرض رمز الشحن وربما يقلل من سعة البطارية بمرور الوقت.

مالحظة

يمكنك فرض إظهار رمز الشحن عن طريق الفصل وإعادة التوصيل بهاتفك.

• في وضع  ،PoEعند التوصيل بجهاز لوحي ،فإنه ال يعرض رمز الشحن وربما يقلل من سعة البطارية بمرور الوقت.
• إذا كانت سعة البطارية للجهاز المتنقل الخاص بك أقل من  90%عندما تقوم بتوصيله ،فسوف تالحظ أن الشحن يبدأ على الفور
ويتوقف لمدة ثانيتين ثم يستأنف الشحن.
• إذا قمت بفصل جهازك اللوحي وتوصيل سماعة رأس  USBعلى الفور بالجهاز اللوحي ،فسيكون هناك تأخير لمدة  3ثوان قبل
أن يتعرف الهاتف على سماعة رأس .USB
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إعداد نطاق عريض لسماعة الرأس التناظرية

• عندما يتم ربط أكثر من وحدة توسيع المفاتيح  Cisco IP Phone 8800الذي يعم على بروتوكول اإلنترنت ،فال يمكن لمنفذ
 USBالخلفي شحن الجهاز بسرعة.

إعداد نطاق عريض لسماعة الرأس التناظرية
اإلجراء
الخطوة  1اضغط على التطبيقات

.

الخطوة  2استخدم مجموعة التنقل وزر التحديد للتمرير ثم حدد الملحقات.
يتم عرض قائمة بملحقات الهاتف.
الخطوة  3حدد سماعة الرأس التناظرية<إعداد.
تعرض شاشة الهاتف حالة النطاق العريض لسماعة الرأس التناظرية.
الخطوة  4اضغط على تشغيل أو إيقاف لتمكين النطاق العريض لسماعة الرأس التناظرية أو تعطيله.
الخطوة  5اضغط على عودة

للعودة إلى شاشة الملحقات.

سماعات رأس تعمل بتقنية Bluetooth
لهاتف  Cisco IP Phone 8851و .8861ال يدعم هاتف  Cisco IP Phone 8851NRالذي يعمل على بروتوكول اإلنترنت )(IP
تقنية .Bluetooth
يتم دعم هذه الميزة أيضًا في هاتف  Cisco IP Phone 8845و.8865
يدعم هاتف  Cisco IP Phone 8845و 8851و 8861و 8865تقنية  Bluetoothالفئة  1عندما تدعم سماعات الرأس الـ .Bluetooth
تمكن تقنية  Bluetoothاتصاالت السلكية ذات نطاق ترددي منخفض داخل نطاق  66قدم ) 20متر( .يكون األداء األفضل داخل نطاق
 3إلى  6أقدام )متر واحد إلى مترين(.
عند استخدام سماعات رأس  Bluetoothمع هاتفك ،تنطبق هذه الشروط:
• يمكنك إقران ما يصل إلى  50سماعة رأس  Bluetoothوهاتف ذكي وتوصيلها بهاتفك ،لكن تُصبح آخر سماعة رأس
 Bluetoothأو هاتف ذكي تم توصيله اإلعداد االفتراضي لالستخدام مع هاتفك.
• بعد توصيل سماعة رأس  ،Bluetoothقم بإيقافها وإعادة تشغيلها وإعادة توصيلها إلى الهاتف .تنطبق اإلرشادات التالية عند
استخدام سماعة رأس :Bluetooth
◦ إذا كان لديك كالً من سماعة رأس  Bluetoothوسماعة رأس تمثيلية مرتبطتان بالهاتف ،فال يعمل سوى نوع واحد من
سماعة الرأس في أي وقت .يُعطل استخدام سماعة رأس  USBكالً من سماعة رأس  Bluetoothوتمثيلية.
◦ قم بتمكين سماعة رأس  Bluetoothلتعطيل سماعة الرأس التمثيلية.
◦ قم بتعطيل سماعة رأس  Bluetoothلتمكين سماعة الرأس التمثيلية.
◦ افصل سماعة رأس  USBثم قم بتمكين إما سماعة رأس  Bluetoothأو سماعة رأس تمثيلية.
• للحصول على التغطية األمثل لسماعة الرأس ،استخدم سماعة رأس  Bluetoothداخل نطاق  10أقدام من الهاتف ،على الرغم
من أن تغطية الـ  Bluetoothتمتد إلى حوالي  30قدم من الهاتف.
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إضافة ملحق Bluetooth

• يدعم هاتفك ملف تعريف بدون استخدام األيدي لتقنية  .Bluetoothإذا كانت سماعة رأس  Bluetoothالخاصة بك تدعم هذه
الميزات ،يمكن إجراء وظائف المكالمة هذه من سماعة رأس  Bluetoothالخاصة بك:
◦ الرد على مكالمة
◦ إنهاء مكالمة
◦ تغيير مستوى صوت سماعة رأس لمكالمة
◦ إعادة الطلب
◦ معرف المتصل
◦ رفض
◦ تحويل
◦ تعليق وقبول
◦ تحرير وقبول
للحصول على مزيد من المعلومات ،انظر المستندات المرفقة من جهة تصنيع سماعة رأس .Bluetooth
للحصول على قائمة بسماعات الرأس المدعومة ،انظر http://www.cisco.com/c/en/us/products/
.unified-communications/ucphone_headsets.html
أثنا استخدام سماعة رأس  ،Bluetoothيمكن أن يوجد مشاكل تداخل محتملة .وبالتالي تنصحك  Ciscoبأن تقلل من درجة القرب
بأجهزة  802.11b/gاألخرى وأجهزة الـ  Bluetoothوأفران الميكروويف واألجسام المعدنية الكبيرة.
لتشغيل سماعة رأس  Bluetoothالسلكية ،ال تحتاج إلى أن تكون داخل خط الرؤية المباشر للهاتف ،ولكن بعض الحواجز مثل الحوائط
واألبواب والتداخل من األجهزة اإللكترونية األخرى قد تؤثر على االتصال.

إضافة ملحق Bluetooth
خاص بهواتف  Cisco IP Phone 8845و 8851و 8861و 8865التي تعمل على بروتوكول اإلنترنت ) (IPفقط .ال يدعم هاتف
 Cisco IP Phone 8851NRالذي يعمل على بروتوكول اإلنترنت ) (IPتقنية .Bluetooth
قبل إضافة ملحق  ،Bluetoothيجب أن يكون الهاتف قادرًا على اكتشافه .ابحث عن مؤشر وامض على ملحق  Bluetoothكإشارة
إلى أنه قابل لالكتشاف .للحصول على مزيد من المعلومات ،انظر وثائق الشركة المصنعة لملحق .Bluetooth

اإلجراء
الخطوة  1اضغط على التطبيقات

.

الخطوة  2حدد .Bluetooth
الخطوة  3حدد إضافة ملحق .Bluetooth
يقوم الهاتف بالبحث عن الملحقات المدعومة التي يمكن اكتشافها .عندما يتم اكتشاف ملحق ،تتم إضافته إلى القائمة في شاشة إضافة
ملحق .Bluetooth
الخطوة  4حدد الملحق واضغط على اتصال.
يحاول الهاتف االتصال بالملحق تلقائيًا باستخدام رقم  PINالخاص بجهاز  Bluetoothوهو “.”0000
الخطوة  5إذا تطلب الملحق رقم  PINمختلفًا وظهرت شاشة إضافة رقم  ،PINفأدخل رقم  PINالخاص بالملحق.
عند اكتمال االتصال ،تظهر عالمة تحديد بجوار الملحق المتصل.
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الملحقات
توصيل ملحق Bluetooth

عندما يتم تشغيل  ،Bluetoothيظهر رمز  Bluetoothنشطًا

في عنوان شاشة الهاتف.

توصيل ملحق Bluetooth
خاص بهواتف  Cisco IP Phone 8845و 8851و 8861و 8865التي تعمل على بروتوكول اإلنترنت ) (IPفقط .ال يدعم هاتف
 Cisco IP Phone 8851NRالذي يعمل على بروتوكول اإلنترنت ) (IPتقنية .Bluetooth

قبل البدء
قبل أن تتمكن من توصيل ملحق  ،Bluetoothيجب أن تكون تمت إضافته بالفعل كملحق للهاتف.

اإلجراء
الخطوة  1اضغط على التطبيقات

.

الخطوة  2حدد ملحق  Bluetoothواضغط على اتصال.
عند اكتمال االتصال ،تظهر عالمة تحديد بجوار الملحق المتصل.
عندما يتم تشغيل  ،Bluetoothيظهر رمز  Bluetoothنشطًا

في عنوان شاشة الهاتف.

تشغيل Bluetooth
لهواتف  Cisco IP Phone 8845و 8851و 8861و 8865التي تعمل على بروتوكول اإلنترنت ) (IPفقط .ال يدعم هاتف Cisco
 IP Phone 8851NRالذي يعمل على بروتوكول اإلنترنت ) (IPتقنية .Bluetooth
إذا قام مسؤول النظام بإعداد ميزة  Bluetoothفي هاتفك ،يمكنك تشغيلها وإيقاف تشغيلها من هاتفك.

اإلجراء
الخطوة  1اضغط على التطبيقات

.

الخطوة  2استخدم مجموعة التنقل وزر التحديد للتمرير ثم حدد .Bluetooth
الخطوة  3اضغط على تشغيل.
يظهر رمز Bluetooth

في عنوان شاشة الهاتف.

الخطوة  4إلضافة ملحق  Bluetoothمن هذه الشاشة ،حدد  Bluetoothمرة أخرى ثم اضغط على إضافة ملحق.
الخطوة  5إليقاف تشغيل  ،Bluetoothاضغط على التطبيقات

.

الخطوة  6استخدم لوحة التنقل وزر التحديد للتمرير ثم حدد اإلعدادات.
الخطوة  7حدد .Bluetooth
الخطوة  8اضغط على إيقاف تشغيل.
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الملحقات
إلغاء اتصال ملحق Bluetooth

من عنوان شاشة الهاتف.

يختفي رمز Bluetooth

إلغاء اتصال ملحق Bluetooth
لهواتف  Cisco IP Phone 8845و 8851و 8861و 8865التي تعمل على بروتوكول اإلنترنت ) (IPفقط .ال يدعم هاتف Cisco
 IP Phone 8851NRالذي يعمل على بروتوكول اإلنترنت ) (IPتقنية .Bluetooth

اإلجراء
الخطوة  1اضغط على التطبيقات

.

الخطوة  2حدد ملحق  Bluetoothثم اضغط على إلغاء االتصال.

حذف ملحق Bluetooth
لهواتف  Cisco IP Phone 8845و 8851و 8861و 8865التي تعمل على بروتوكول اإلنترنت ) (IPفقط .ال يدعم هاتف Cisco
 IP Phone 8851NRالذي يعمل على بروتوكول اإلنترنت ) (IPتقنية .Bluetooth

اإلجراء
الخطوة  1اضغط على التطبيقات

.

الخطوة  2حدد ملحق  Bluetoothواضغط على حذف.
يتم إلغاء االتصال بملحق ) Bluetoothإذا كان متصالً( وال يُعرض في قائمة الملحقات.

سماعة رأس USB
بالنسبة إلى هواتف  Cisco IP Phone 8851و 8851NRو 8861التي تعمل على بروتوكول اإلنترنت ).(IP
يتم دعم سماعة رأس  USBبواسطة هاتف  Cisco IP Phone 8865الذي عيمل على بروتوكول اإلنترنت ).(IP
يدعم هاتفك أجهزة سماعة رأس  USBالمرتبطة بجميع منافذ  USBبما في ذلك منفذ  USBالجانبي ومنفذ  USBالخلفي ومنافذ USB
لوحدة توسيع المفتاح.
للحصول على قائمة بسماعات الرأس المدعومة ،انظر http://www.cisco.com/c/en/us/products/
.unified-communications/ucphone_headsets.html
ربما ال تعمل سماعات رأس  USBغير المدرجة أعاله بشكل سليم عند توصيلها بمنفذ  .USBللحصول على مزيد من المعلومات،
انظر المستندات المرفقة من جهة تصنيع سماعة رأس .USB
عند استخدام سماعات رأس  USBمع هاتفك ،تنطبق هذه الشروط:
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الملحقات
وحدة توسيع المفاتيح  Cisco IP Phone 8800الذي يعم على بروتوكول اإلنترنت

• تعتمد أولوية سماعة رأس  USBعلى سماعة رأس  Bluetoothأو التمثيلية على الحالة المتصلة للسماعة )ال يمكن توصيل
سوى سماعة رأس واحدة في وقت واحد(.
• أثناء إجراء مكالمة باستخدام سماعة رأس ،يتغير المسار الصوتي تلقائيًا في حالة توصيل سماعة رأس  USBلكن ال تتغير
تلقائيًا إذا قمت بفصل سماعة رأس .USB
• يعرض الهاتف رسالة مناسبة عند توصيل سماعة رأس  USBأو ضبط مستوى الصوت باستخدام مفتاح التحكم في مستوى
صوت الهاتف.

وحدة توسيع المفاتيح  Cisco IP Phone 8800الذي يعم على بروتوكول اإلنترنت
تتصل وحدة توسيع المفاتيح وحدة توسيع المفاتيح  Cisco IP Phone 8800الذي يعم على بروتوكول اإلنترنت ) (KEMبهواتف
 Cisco IP Phone 8851أو  8851NRأو  8861أو  8865التي تعمل على بروتوكول اإلنترنت وتتيح لك إضافة عمليات ظهور
إضافية للخط أو إضافة أزرار قابلة للبرمجة إلى هاتفك .يمكن إعداد األزرار القابلة للبرمجة على أنها أزرار خط الهاتف أو أزرار
الطلب السريع أو أزرار ميزة الهاتف.
يمكنك إضافة وحدات التوسيع المتعددة إلى هاتف  Cisco IP Phone 8851الذي يعمل على بروتوكول اإلنترنت ) (IPو8851NR
وهاتف  Cisco IP Phone 8861الذي يعمل على بروتوكول اإلنترنت ) (IPو.8865

مالحظة

طراز هاتف Cisco Unified IP

عدد وحدات التوسيع المدعومة

 8851و8851NR

وحدتا توسيع المفاتيح مع  72خطًا أو زرًا

 8861و 8865

 3وحدات توسيع تسع 180خطًا أو زرًا

ال يدعم هاتف  Cisco IP Phone 8811الذي يعمل على بروتوكول اإلنترنت ) (IPوهاتف  Cisco IP Phone 8841الذي يعمل على
بروتوكول اإلنترنت ) (IPو 8845وحدة وحدة توسيع المفاتيح  Cisco IP Phone 8800الذي يعم على بروتوكول اإلنترنت.
عند توصيل وحدات توسيع المفاتيح المتعددة ،يتم ترقيمها حسب الترتيب المتصلة به إلى الهاتف .على سبيل المثال:
• وحدة توسيع المفاتيح رقم  1هي أقرب وحدة توسيع إلى الهاتف.
• وحدة توسيع المفاتيح رقم  2هي وحدة توسيع تقع في المنتصف.
• وحدة توسيع المفاتيح رقم  3هي أبعد وحدة توسيع إلى ناحية اليمين.
يوضح الشكل التالي هاتف  Cisco IP Phone 8861الذي يعمل على بروتوكول اإلنترنت ) (IPيحتوي على ثالث وحدات وحدة
توسيع المفاتيح  Cisco IP Phone 8800الذي يعم على بروتوكول اإلنترنت.
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الملحقات
ميزات وحدة توسيع المفاتيح  Cisco IP Phone 8800الذي يعم على بروتوكول اإلنترنت

انتبه

تم تصميم الفتحات في جانب الهاتف لموصل محور وحدة توسيع المفاتيح .يتسبب إدراج األشياء األخرى في التلف الدائم للهاتف.

ميزات وحدة توسيع المفاتيح  Cisco IP Phone 8800الذي يعم على بروتوكول اإلنترنت
يتضمن وحدة توسيع المفاتيح  Cisco IP Phone 8800الذي يعم على بروتوكول اإلنترنت الميزات التالية.

شاشة  :LCDتعرض رقم الهاتف ورقم الطلب السريع )أو االسم أو تسمية نصية أخرى( أو خدمة الهاتف أو ميزة
الهاتف أو "الخصوصية" المعينة على كل زر.
تبدو الرموز التي تشير إلى حالة الخط مشابهة للرموز الموجودة على هاتف  Cisco IP Phoneالذي يعمل على
بروتوكول اإلنترنت ) (IPالذي تم توصيل وحدة توسيع المفاتيح به.
1

األزرار المضيئة :أزرار  18خطًا .وفقًا للوضع ،يتوافق كل زر أو زوج من األزرار مع خط واحد )كما هو الحال
مع هاتف  Cisco IP Phoneالذي يعمل على بروتوكول اإلنترنت ) .((IPلمزيد من المعلومات ،راجع وصف وضع
عمود واحد وعمودين بعد الجدول .تشير األضواء أسفل كل زر إلى حالة الخط المقابل على النحو التالي:
• الخط متاح :اإلضاءة متوقفة
• الخط قيد االستخدام لديك :اللون األخضر الثابت
• الخط قيد االستخدام لدى شخص آخر :اللون األحمر الثابت
• الخط يرن :اللون الكهرماني الثابت
• لديك مكالمة قيد االنتظار :اللون األخضر الثابت
• شخص آخر لديه مكالمة قيد االنتظار على خط مشترك :اللون األحمر الثابت
• تحويل المكالمة :اللون األخضر الثابت
• المكالمة تصدر رنينًا على جهاز اتصال غير نشط :اإلضاءة متوقفة
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الملحقات
ميزات وحدة توسيع المفاتيح  Cisco IP Phone 8800الذي يعم على بروتوكول اإلنترنت

2

أزرار التحويل :زرين يقابل كل زر صفحة واحدة من مفاتيح  18خطًا .تتم تسمية زر الصفحة األولى برقم  1وزر
الصفحة الثانية برقم  .2تشير األضواء أسفل كل زر إلى حالة الصفحة على النحو التالي:
• الصفحة معروضة :الضوء األخضر الثابت
• الصفحة غير معروضة :إيقاف اإلضاءة
• الصفحة غير معروضة وتحتوي على مكالمة تنبيه واحدة أو مزيد من مكالمات التنبيه على الصفحة :الضوء
الكهرماني الثابت
• الصفحة معروضة وتحتوي على مكالمة تنبيه واحدة أو مزيد من مكالمات التنبيه على الصفحة :الضوء األخضر
الثابت

يقوم مسؤول النظام لديك بإعداد وحدة توسيع المفاتيح لعرضها في وضع العمود الواحد أو العمودين.
وضع العمود الواحد
في وضع العمود الواحد ،يقابل كل صف معروض خطًا واحدًا ويمكن الوصول إلى هذا الخط إما عن طريق الزر ناحية اليسار أو
الزر ناحية اليمين .في هذا التكوين ،تعرض وحدة توسيع المفاتيح  9خطوط في الصفحة رقم  1و 9خطوط في الصفحة رقم  .2يعرض
الرسم التالي وضع العمود الواحد.

وضع العمودين
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الملحقات
إجراء مكالمة لمفتاح وحدة التوسيع

في وضع العمودين ،يتم تعيين كل زر من األزرار ناحية اليسار واليمين من الشاشة إلى خطوط مختلفة .في هذا التكوين ،تعرض
وحدة توسيع المفاتيح  18خطًا في الصفحة رقم  1و 18خطًا في الصفحة رقم  .2يُظهر الرسم التالي وضع العمودين.

إجراء مكالمة لمفتاح وحدة التوسيع
اإلجراء
الخطوة  1اضغط زر الخط على وحدة توسيع المفاتيح.
الخطوة  2االتصال برقم هاتف.

تهيئة أزرار وحدة توسيع المفاتيح )(KEM
قبل إعداد أزرار وحدة توسيع المفاتيح ) ،(KEMاتصل بمسؤول النظام لديك للحصول على المعلومات التالية للوصول إلى بوابة Self
 Careالخاص بك:
• عنوان URL
• اسم المستخدم وكلمة المرور
بعد حصولك على هذه المعلومات ،يمكنك تهيئة أرقام االتصال السريع الخاصة بك أو أزرار البرامج للوصول إلى خدمات الهاتف.
يمكن أن تتضمن خدمات الهاتف ،على سبيل المثال ،الطقس أو أسعار األسهم أو التقويمات والدالئل المشتركة.
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الملحقات
ضبط سطوع وحدة توسيع المفاتيح

ضبط سطوع وحدة توسيع المفاتيح
اإلجراء
الخطوة  1اضغط على التطبيقات

في الهاتف.

الخطوة  2استخدم "لوحة التنقل" و"حدد" للتمرير وحدد اإلعدادات.
الخطوة  3حدد السطوع.
الخطوة  4حدد وحدة توسيع المفاتيح.
الخطوة  5حدد رقم وحدة توسيع المفاتيح ) (KEMإذا كان مطلوبًا.
الخطوة  6ضبط السطوع.
• لزيادة درجة السطوع ،اضغط على السهم األيمن الموجود في لوحة التنقل.
• لتقليل درجة السطوع ،اضغط على السهم األيسر الموجود في لوحة التنقل.
الخطوة  7اضغط على حفظ لتعيين درجة السطوع أو اضغط على إلغاء للخروج.
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الملحقات
ضبط سطوع وحدة توسيع المفاتيح
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الفصل

11

األسئلة المتداولة
• لماذا ال يمكنني رؤية جميع المكالمات النشطة على هاتفي؟ ,الصفحة 127
• كيف يمكنني إعادة توجيه مكالمة واردة؟ ,الصفحة 128
• كيف يمكنني إيقاف رنين مكالمة واردة أثناء التحدث في مكالمة أخرى؟ ,الصفحة 128
• كيف يمكنني استئناف مكالمة في وضع قيد االنتظار؟ ,الصفحة 128
• ما الفرق بين األزرار الموجودة على اليسار ومثيالتها الموجودة على يمين الشاشة؟ ,الصفحة 129
• لماذا تتغير المفاتيح البرمجية باستمرار؟ ,الصفحة 129
• ما الطريقة األفضل لالطالع على المكالمات عندما يكون لديّ خط مشترك أو خطوط متعددة؟ ,الصفحة 129
• ما الذي يجب فعله إذا ضغطت على زر دون قصد أثناء مكالمة؟ ,الصفحة 129
• كيف يمكنني التحقق من المكالمات التي لم يتم الرد عليها؟ ,الصفحة 130
• كيف يمكنني الخروج من تطبيق قيد التشغيل؟ ,الصفحة 130
• كيف يمكنني توصيل مكالمتين ثم االنسحاب من الخط بنفسي؟ ,الصفحة 130
• ما وظيفة الزر الوظيفي "تبديل"؟ ,الصفحة 131
• كيف يمكنني إلغاء مؤتمر أو تحويل بعد أن بدأته؟ ,الصفحة 131
• كيف يمكنني جمع مكالمتين في مكالمة مؤتمر واحدة؟  ,الصفحة 131
• لماذا ال يتم تنبيه هاتفي بعد السكون؟ ,الصفحة 132
• ما الذي تعنيه نغمات الرنين األربع المتتالية؟ ,الصفحة 132
• لماذا ال يمكنني رؤية فيديو أثناء مكالمة؟" ,الصفحة 132
• ماذا يحدث للفيديو عندما أضع مكالمة قيد االنتظار؟ ,الصفحة 133

لماذا ال يمكنني رؤية جميع المكالمات النشطة على هاتفي؟
السؤال
لماذا ال يمكنني رؤية جميع المكالمات النشطة على هاتفي؟
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األسئلة المتداولة
كيف يمكنني إعادة توجيه مكالمة واردة؟

رد
عندما توجد مكالمات أكثر من أزرار الجلسة المتوفرة على الهاتف ،يمكنك التمرير لرؤيتها .يتم تخزين المكالمات من األقدم إلى األحدث،
مع وجود المكالمة األقدم في أعلى القائمة.

كيف يمكنني إعادة توجيه مكالمة واردة؟
السؤال
كيف يمكنني إعادة توجيه مكالمة واردة أثناء مكالمة؟
رد
إلعادة توجيه مكالمة واردة )تصدر رنينًا( إثناء مكالمة أخرى ،ميِّز المكالمة الواردة ،ثم اضغط على رفض .بخالف ذلك ،اضغط على
رفض إلعادة توجيه المكالمة النشطة الحالية.

كيف يمكنني إيقاف رنين مكالمة واردة أثناء التحدث في مكالمة أخرى؟
السؤال
كيف يمكنني كتم صوت مكالمة واردة ،أثناء التحدث في مكالمة أخرى؟
رد
يمكنك إيقاف رنين مكالمة واردة )تصدر رنينًا( .اضغط على مستوى الصوت ألسفل مرة واحدة ،ثم اسمح للمكالمة الواردة تصل إلى
الرقم الهدف )البريد الصوتي أو الرقم المحدد مسبقًا الذي قام بإعداده مسؤول النظام(.

كيف يمكنني استئناف مكالمة في وضع قيد االنتظار؟
السؤال
كيف يمكنني استئناف مكالمة في وضع قيد االنتظار؟
رد
الستئناف مكالمة في وضع قيد االنتظار ،يمكنك استخدام إحدى الطرق التالية:
• اضغط على زر الجلسة الذي يومض باللون األخضر.
• اضغط على جلسة المكالمة على شاشة الهاتف.
• اضغط متابعة.
• ميِّز المكالمة باستخدام مجموعة التنقل واضغط على زر "تحديد".
• اضغط انتظار.
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األسئلة المتداولة
ما الفرق بين األزرار الموجودة على اليسار ومثيالتها الموجودة على يمين الشاشة؟

ما الفرق بين األزرار الموجودة على اليسار ومثيالتها الموجودة على يمين الشاشة؟
السؤال
ما الفرق بين األزرار الموجودة على اليسار ومثيالتها الموجودة على يمين الشاشة؟
رد
يحتوي هاتفك على أزرار الميزة على اليسار وأزرار جلسة المكالمة على اليمين .استخدم أزرار الميزة للوصول إلى الميزات )مثل
االتصال السريع( أو تحديد خط هاتف .استخدم أزرار جلسة المكالمة لتنفيذ المهام المرتبطة بالمكالمة ،مثل إجراء مكالمة جديدة أو
استئناف مكالمة قيد االنتظار أو التحقق من بريدك الصوتي .يمكن عكس أوضاع أزرار الجلسة وأزرار الميزة على الهواتف التي تستخدم
إعداد الموقع باتجاه القراءة من اليمين إلى اليسار ،مثل اللغة العربية والعبرية.

لماذا تتغير المفاتيح البرمجية باستمرار؟
السؤال
لماذا تتغير المفاتيح البرمجية باستمرار؟
رد
تعمل المفاتيح البرمجية في المكالمة أو عنصر القائمة المحدد )المميز( فقط .تعتمد المفاتيح البرمجية المعروضة على المكالمة أو العنصر
الذي حددته.

ما الطريقة األفضل لالطالع على المكالمات عندما يكون لديّ خط مشترك أو خطوط
متعددة؟
السؤال
ما الطريقة األفضل لالطالع على المكالمات عندما يكون لديّ خط مشترك أو خطوط متعددة؟
رد
إذا كان لديك خط مشترك أو خطوط متعددة ،فيوصى باستخدام ميزة "جميع المكالمات" لعرض المكالمات .عند الضغط على زر جميع
المكالمات )على اليسار( ،تُدرج جميع المكالمات الخاصة بجميع خطوطك على شاشة الهاتف بترتيب زمني )األقدم أوالً( .إن لم يكن
لديك زر جميع المكالمات ،فاتصل بمسؤول النظام لديك إلعداد هذه الميزة .يمكن لمسؤول النظام لديك أيضًا إعداد مفتاح الخط األساسي
ليقوم بنفس وظائف زر جميع المكالمات.

ما الذي يجب فعله إذا ضغطت على زر دون قصد أثناء مكالمة؟
السؤال
ما الذي يجب فعله إذا ضغطت على زر دون قصد أثناء مكالمة؟
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األسئلة المتداولة
كيف يمكنني التحقق من المكالمات التي لم يتم الرد عليها؟

رد
إذا كنت في مكالمة وضغطت على زر خط آخر ،فسوف يتغير عرض خطك .تختفي مكالمتك الحالية من العرض ويتم عرض مكالمات
الخط المحدد حديثًا .إلعادة عرض المكالمة التي تشارك فيها ،حدد الخط الذي توجد عليه المكالمة واضغط على جميع المكالمات ،أو
اضغط على مفتاح الخط األساسي في حالة إعداده من قِيل المسؤول لعرض جميع المكالمات.

كيف يمكنني التحقق من المكالمات التي لم يتم الرد عليها؟
السؤال
كيف يمكنني التحقق من المكالمات التي لم يتم الرد عليها على هاتفي؟
رد
للتحقق من المكالمات التي لم يتم الرد عليها على هاتفك:
• اضغط على التطبيقات

وحدد األحدث واضغط على مكالمات لم يتم الرد عليها.

• اضغط على جميع المكالمات ،ثم اضغط على مكالمات لم يتم الرد عليها.

كيف يمكنني الخروج من تطبيق قيد التشغيل؟
السؤال
كيف يمكنني الخروج من تطبيق قيد التشغيل؟
رد
للخروج من تطبيقات قيد التشغيل:
 1اضغط على التطبيقات

.

 2مرر وحدد تطبيقات قيد التشغيل.
 3حدد تطبيقًا قيد التشغيل واضغط على إغالق التطبيق إلغالق التطبيق.
احفظ التغييرات عندما يطلب منك ذلك.
 4اضغط على خروج إلنهاء التطبيق قيد التشغيل.
في حالة عدم الخروج من تطبيق قيد التشغيل ،يستمر تشغيله في الخلفية.

كيف يمكنني توصيل مكالمتين ثم االنسحاب من الخط بنفسي؟
السؤال
كيف يمكنني توصيل مكالمتين ثم االنسحاب من الخط بنفسي؟
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األسئلة المتداولة
ما وظيفة الزر الوظيفي "تبديل"؟

رد
عندما تكون في وضع المكالمة النشطة )وليس في وضع االنتظار( ،قم باآلتي:
 1اضغط على تحويل

وأدخل رقم هاتف مستلم التحويل بإحدى هذه الطرق:

• اضغط على زر الجلسة الخاص بمكالمة قيد االنتظار.
• أدخل رقم هاتف مستلم التحويل.
• مرر إلى سجل محفوظات المكالمة واضغط على مكالمة.
• اضغط على زر طلب سريع.
• اضغط على الطلب السريع ،وأدخل رقم الطلب السريع أو ميِّز الرقم الذي تريد االتصال به واضغط على الطلب السريع
مرة أخرى.
• اضغط على المكالمات النشطة وحدد مكالمة قيد االنتظار .يكتمل التحويل فورًا.
 2اضغط على تحويل مرة أخرى .لن تضطر إلى انتظار رد المستلم إلكمال التحويل.

ما وظيفة الزر الوظيفي "تبديل"؟
السؤال
ما وظيفة الزر الوظيفي "تبديل"؟
رد
يتيح لك المفتاح البرمجي تبديل التبديل بين مكالمتين قبل إتمام النقل أو إنشاء مؤتمر .تتيح لك هذه الميزة التشاور منفردًا مع الطرف
أو األطراف في كل مكالمة قبل جمع المكالمات في مؤتمر.

كيف يمكنني إلغاء مؤتمر أو تحويل بعد أن بدأته؟
السؤال
هل يمكنني إلغاء المؤتمر أو التحويل بعد أن بدأته؟
رد
نعم ،قبل إكمال المؤتمر أو التحويل ،يمكنك الضغط على تحرير أو إلغاء إللغائه.

كيف يمكنني جمع مكالمتين في مكالمة مؤتمر واحدة؟
السؤال
كيف يمكنني جمع مكالمتين قيد االنتظار في مكالمة مؤتمر واحدة؟
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األسئلة المتداولة
لماذا ال يتم تنبيه هاتفي بعد السكون؟

رد
تأكد من أن إحدى المكالمتين نشطة )وليست قيد االنتظار( .إذا كانت كلتا المكالمتين قيد االنتظار ،فاستأنف مكالمة واحدة ثم:
 1اضغط على مؤتمر

.

 2اضغط زر الخط للمكالمات األخرى )في وضع االنتظار(.
تم بدء المؤتمر .يقام المؤتمر على الخط الذي كان يحتوي على المكالمة النشطة.

لماذا ال يتم تنبيه هاتفي بعد السكون؟
السؤال
لماذا ال يشغل هاتفي ميزة “التنبيه بعد السكون” بينما كانت تعمل من ذي قبل؟
رد
إذا قام مسؤول النظام لديك بإعداد هاتفك على ) EnergyWiseتوفير الطاقة( ،فقد يتحول الهاتف إلى وضع السكون )يتوقف عن
التشغيل( .ويقوم مسؤول النظام لديك بإعداد هاتفك على وضع السكون في وقت معين والتشغيل في وقت معين .يبدأ تنبيه هاتفك في
الوقت الذي قام مسؤول النظام بتهيئته .يمكنك الضغط على زر تحديد لتنبيه هاتفك من السكون .اتصل بمسؤول النظام لديك لتغيير أوقات
السكون والتنبيه من السكون.

ما الذي تعنيه نغمات الرنين األربع المتتالية؟
السؤال
شغَّل هاتفي نغمة رنين أربع مرات متتابعة ،لكن ال توجد مكالمة .ماذا يعني هذا؟
رد
يُعْلمك الهاتف بأن هاتفك سيتوقف عن التشغيل )وضع السكون( قريبًا للحفاظ على الطاقة )ميزة  .(EnergyWiseيقوم مسؤول النظام
لديك بإعداد هاتفك على وضع السكون في وقت معين وتنبيهه )يتم تشغيله( في وقت معين .يبدأ هاتفك في التنبيه بعد السكون في الوقت
الذي قام مسؤول النظام بتهيئته ،أو يمكنك الضغط على "تحديد" لتنبيهه .اتصل بمسؤول النظام لديك لتغيير أوقات السكون والتنبيه من
السكون.

لماذا ال يمكنني رؤية فيديو أثناء مكالمة؟"
السؤال
لماذا ال يمكنني رؤية فيديو أثناء مكالمة؟"
رد
لرؤية صورة الطرف اآلخر على شاشة هاتفك ،يجب أن يدعم هاتف الطرف اآلخر الفيديو ويجب أن يكون لدى الطرف اآلخر كاميرا
مثبتة وتم تمكينها على الهاتف .خالل مكالمات المؤتمر ،يجب أن يدعم نظام المؤتمر المستخدَم أثناء المكالمة اجتماع الفيديو.
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األسئلة المتداولة
ماذا يحدث للفيديو عندما أضع مكالمة قيد االنتظار؟

ماذا يحدث للفيديو عندما أضع مكالمة قيد االنتظار؟
السؤال
ماذا يحدث للفيديو عندما أضع مكالمة قيد االنتظار؟
رد
يتم حظر إرسال الفيديو حتى تستأنف المكالمة.
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األسئلة المتداولة
ماذا يحدث للفيديو عندما أضع مكالمة قيد االنتظار؟
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الفصل

12

استكشاف األخطاء وإصالحها
• زر "مكالمات التنبيه" غير موجود ,الصفحة 135
• زر "جميع المكالمات" غير موجود ,الصفحة 135
• عدم ظهور نافذة تسجيل الدخول إلى الوصول عن بُعد وعبر الجهاز المتنقل في  ,.Expresswayالصفحة 136
• يتعذر تسجيل الدخول إلى الدليل الشخصي ,الصفحة 136
• يتعذر الوصول إلى بوابة  ,Self Careالصفحة 137
• رسالة "خطأ أمني" ,الصفحة 137
• تقرير مشاكل الهاتف ,الصفحة 137
• الوثائق ومتطلبات الخدمة ومعلومات إضافية ,الصفحة 138

زر "مكالمات التنبيه" غير موجود
المشكلة
أود استخدام زر "مكالمات التنبيه" ،لكنه ليس موجودًا على هاتفي.
السبب المحتمل
لم يتم إعداده من قِبل مسؤول النظام لديك.
الحل
اتصل بمسؤول النظام لديك لتمكين ميزة "مكالمات التنبيه".

زر "جميع المكالمات" غير موجود
المشكلة
أود استخدام زر "جميع المكالمات" ،لكنه ليس موجودًا على هاتفي.
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استكشاف األخطاء وإصالحها
عدم ظهور نافذة تسجيل الدخول إلى الوصول عن بُعد وعبر الجهاز المتنقل في .Expressway

السبب المحتمل
لم يتم إعداده من قِبل مسؤول النظام لديك أو أن مسؤول النظام لديك قد قام بإعداد هاتفك بحيث يقوم زر الخط األساسي بإجراء وظيفة
زر "جميع المكالمات".
الحل
اتصل بمسؤول النظام لديك لتمكين ميزة "جميع المكالمات" أو راجع األمر مع المسؤول بشأن وظيفة زر الخط األساسي.

عدم ظهور نافذة تسجيل الدخول إلى الوصول عن بُعد وعبر الجهاز المتنقل في
.Expressway
المشكلة
ال تظهر نافذة تسجيل الدخول إلى الوصول عن بُعد وعبر الجهاز المتنقل في  Expresswayعلى هاتفي.
السبب المحتمل
تم تمكين إعداد  DHCPعلى جهاز التوجيه في الشبكة لديك.
الحل
تحقق من إعدادات جهاز التوجيه على الشبكة ،وإذا لزم األمر ،قم بتعطيل إعداد  DHCPوتكوين بروتوكول اإلنترنت الثابت على
الهاتف مباشرة .اتصل بالمسؤول للحصول على المساعدة.

يتعذر تسجيل الدخول إلى الدليل الشخصي
المشكلة
ال يمكنك تسجيل الدخول إلى دليلك الشخصي.
السبب المحتمل
• تستخدم كلمة المرور وليس رقم التعريف الشخصي ) (PINلتسجيل الدخول.
• يجب إعادة تعيين رقم التعريف الشخصي.
الحل
• استخدم رقم التعريف الشخصي ) (PINوليس كلمة المرور.
• اتصل بمسؤول النظام لديك.
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استكشاف األخطاء وإصالحها
يتعذر الوصول إلى بوابة Self Care

يتعذر الوصول إلى بوابة Self Care
المشكلة
ال يمكنك الوصول إلى بوابة الخدمة الذاتية.
السبب المحتمل
تحتاج إلى إعادة تعيين كلمة المرور الخاصة بك أو أن المسؤول قام بتغيير وصولك إلى الصفحات.
الحل
اتصل بمسؤول النظام لديك.

رسالة "خطأ أمني"
المشكلة
يعرض هاتفك خطأ أمني.
Cause
تعرف البرنامج الثابت على هاتفك على وجود خطأ داخلي.
الحل
في حالة استمرار ظهور الرسالة ،اتصل بمسؤول النظام لديك.

تقرير مشاكل الهاتف
قد يقوم مسؤول النظام بشكل مؤقت بتهيئة هاتفك باستخدام أداة إعداد تقارير الجودة ) (QRTالستكشاف مشكالت األداء وإصالحها.
تبعًا للتهيئة ،استخدم  QRTللقيام بما يلي:
• اإلبالغ الفوري عن وجود مشكلة في الصوت في مكالمة حالية.
• تحديد مشكلة عامة من قائمة فئات واختيار رموز األسباب.

اإلجراء
الخطوة  1اضغط على جودة التقرير.
الخطوة  2مرر وحدد العنصر الذي يشبه مشكلتك إلى حد كبير.
الخطوة  3اضغط على المفتاح البرمجي تحديد.
تم إرسال المعلومات إلى مسؤول النظام الخاص بك.
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الوثائق ومتطلبات الخدمة ومعلومات إضافية
لالطالع على معلومات حول كيفية الحصول على وثائق وإرسال طلب خدمة وجمع معلومات إضافية ،راجع What’s New in
) Cisco Product Documentationما الجديد في وثائق منتجات  ،(Ciscoالتي تصدر شهريًا ويتم فيها أيضًا سرد جميع وثائق
 Ciscoالفنية الجديدة والتي تمت مراجعتها على الموقعhttp://www.cisco.com/c/en/us/td/docs/general/whatsnew/ :
.whatsnew.html
اشترك في ) What’s New in Cisco Product Documentationما الجديد في وثائق منتجات (Ciscoباعتباره موجز ويب
)معروف اختصارًا باسم  (RSSواضبط المحتوى ليتم تقديمه مباشرةً إلى سطح المكتب لديك باستخدام تطبيق قارئ مواجز .تعتبر
مواجز  RSSخدمةً مجانية وتوفر  Ciscoالدعم حاليًا لإلصدار  2.0من .RSS
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• معلومات األداء واألمان ,الصفحة 139
• بيانات االمتثال لقواعد لجنة االتصاالت الفيدرالية ) ,(FCCالصفحة 140
• نظرة عامة عن أمان منتج  ,Ciscoالصفحة 141

معلومات األداء واألمان
انقطاع التيار
يمكن أن يؤثر انقطاع التيار واألجهزة األخرى على هاتف  Cisco IP Phoneالذي يعمل على بروتوكول اإلنترنت ).(IP
يتطلب وصولك إلى خدمة الطوارئ عبر الهاتف أن يتصل الهاتف التيار بالكهربائي .في حالة انقطاع التيار الكهربائي ،لن تعمل الخدمة
وخدمة مكالمات الطوارئ لحين وصول التيار الكهربائي .في حالة انقطاع التيار الكهربائي أو توقفه ،قد تضطر إلى إعادة ضبط الجهاز
أو إعادة تهيئته قبل أن تتمكن من استخدام الخدمة أو طلب مكالمات الطوارئ.

األجهزة الخارجية
نوصي باستخدام أجهزة خارجية عالية الجودة ،مثل سماعات الرأس والكابالت والموصالت المحمية من التردد الالسلكي ) (RFغير
المرغوب فيها وإشارات تردد الصوت ).(AF

مالحظة

ال تدعم كل منتجات  Cisco IPالهاتفية األجهزة الخارجية أو األسالك أو الكابالت .لمزيد من المعلومات ،راجع وثائق النقاط الطرفية
لديك.
قد يظهر بعض التداخل في الصوت اعتمادًا على جودة هذه األجهزة ودرجة قربها من األجهزة األخرى ،مثل الهواتف المحمولة أو
األجهزة الالسلكية ذات االتجاهين .في هذه الحاالت ،توصي شركة  Ciscoباتباع واحد أو أكثر من هذه اإلجراءات:
• قم بنقل الجهاز الخارجي بعيدًا عن مصدر إشارات التردد الالسلكي ) (RFوالتردد الصوتي ).(AF
• قم بتوجيه كبالت الجهاز الخارجي بعيدًا عن مصدر إشارات التردد الالسلكي ) (RFوالتردد الصوتي ).(AF
• استخدم كبالت محمية لألجهزة الخارجية ،أو استخدم كبالت ذات موصل وحماية أفضل.
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أداء سماعة رأس  Bluetoothالالسلكية

• قم بتقصير طول كبل الجهاز الخارجي.
• ضع طبقة حديدية أو أي نوع آخر من تلك األجهزة على كبالت الجهاز الخارجي.
ال تستطيع شركة  Ciscoأن تضمن أداء األجهزة الخارجية والكابالت والموصالت.

تنبيه

في دول االتحاد األوروبي ،استخدم فقط مكبرات وميكروفونات وسماعات رأس خارجية تتوافق تمامًا مع توجيهات .[EMC [89/336/EC

أداء سماعة رأس  Bluetoothالالسلكية
تدعم هواتف  Cisco IP Phonesالتي تعمل على بروتوكول اإلنترنت ) (IPتقنية  Bluetoothالفئة  2عندما تدعم سماعات الرأس
تقنية  .Bluetoothتمكن تقنية  Bluetoothاالتصاالت الالسلكية ذات النطاق الترددي المنخفض داخل نطاق  30قدمًا ) 10أمتار(.
يكون األداء األفضل داخل نطاق  3إلى  6أقدام )متر واحد إلى مترين( .يمكنك توصيل ما يصل إلى خمس سماعات رأس ،لكن يتم
استخدام آخر سماعة فقط تم توصيلها كافتراضية.
ألنه يمكن أن تحدث مشكالت تداخل محتملة ،تنصحك  Ciscoبأن تبعد أجهزة  802.11b/gوأجهزة  Bluetoothوأفران الميكروويف
واألجسام المعدنية الكبيرة عن سماعة الرأس الالسلكية.
لتشغيل سماعة رأس  Bluetoothالسلكية ،ال تحتاج إلى أن تكون داخل خط الرؤية المباشر للهاتف ،ولكن بعض الحواجز مثل الحوائط
واألبواب والتداخل من األجهزة اإللكترونية األخرى قد تؤثر على االتصال.

معلومات التشغيل
قم بتوصيل هاتف  Cisco IP phoneالذي يعمل على بروتوكول اإلنترنت ) (IPبشبكة  LANالخاصة بك باستخدام سلك CAT 5e
 Ethernetلتمكين التشغيل الكامل لهاتف  Cisco IP phoneالذي يعمل على بروتوكول اإلنترنت ) .(IPإذا كان منفذ Ethernet
مجهزًا بميزة "تشغيل عبر اإليثرنت ،يمكن أن يبدأ تشغيل هاتف  Cisco IPالذي يعمل على بروتوكول اإلنترنت ) (IPمن خالل منفذ
 .Ethernetال تطل سلك  LAN Ethernetخارج المبنى.

سلوك الهاتف خالل أوقات الذروة على الشبكة
يمكن أن يؤثر أي شيء يقلل من أداء الشبكة على جودة الصوت والفيديو لهاتف  Cisco IP Phoneالذي يعملل على بروتوكول
اإلنترنت ،وفي بعض الحاالت ،يمكن أن يتسبب في انقطاع المكالمة .يمكن أن تشمل مصادر سوء جودة الشبكة ،على سبيل المثال ال
الحصر ،األنشطة التالية:
• المهام اإلدارية ،مثل إجراء فحص منفذ داخلي أو فحص أمان
• الهجمات التي تحدث على شبكتك ،مثل هجمة "رفض الخدمة"
للحد من اآلثار السلبية التي تتعرض لها الهواتف أو التخلص منها ،جدوِل المهام اإلدارية للشبكة خالل وقت ال تكون فيه الهواتف قيد
االستخدام أو استبعد الهواتف من االختبار.

بيانات االمتثال لقواعد لجنة االتصاالت الفيدرالية )(FCC
تشترط لجنة االتصاالت الفيدرالية بيانات االمتثال لألمور التالية:
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بيان الجزء  15.21من قواعد لجنة االتصاالت الفيدرالية )(FCC

بيان الجزء  15.21من قواعد لجنة االتصاالت الفيدرالية )(FCC
قد تلغي التغييرات أو تعديالت غير المعتمدة صراحة من  ،.Cisco Systems, Incسلطة المستخدم في تشغيل المعدة.

بيان لجنة االتصاالت الفيدرالية بخصوص التعرض إلشعاعات الترددات الالسلكية
يتوافق هذا الجهاز مع قيود لجنة االتصاالت الفيدرالية على التعرض لإلشعاع المحددة بخصوص البيئة غير المنضبطة .يجب على
المستخدمين اتباع تعليمات التشغيل المحددة لتلبية االمتثال للتعرض للترددات الالسلكية .يجب أن يكون جهاز اإلرسال هذا على بعد ال
يقل عن  20سم من المستخدم وال يجب أن يكون في نفس المكان أو يعمل بالتزامن مع أي جهاز هوائي أو جهاز إرسال آخر.

أجهزة االستقبال المعتمدة من لجنة االتصاالت الفيدرالية ) (FCCوالبيان الرقمي الخاص بالفئة .B
لقد تم اختبار هذا المنتج وثبت أنه يلتزم بمواصفات الجهاز الرقمي الفئة  ،Bوذلك وفقًا للجزء  15من لوائح لجنة االتصاالت الفيدرالية.
وتم وضع هذه الحدود لتوفير حماية معقولة تجاه التداخل الضار عند التركيب في منطقة سكنية .يصدر هذا الجهاز طاقة التردد الالسلكي
ويستخدمها ويطلقها ،وإذا لم يتم تركيبه واستخدامه وفقًا لإلرشادات ،فقد يتسبب في حدوث تداخل ضار مع االتصاالت الالسلكية.
وبالرغم من ذلك ،ليس هناك ضمان لعدم حدوث التشويش في تثبيت معين.
إذا تسبب هذا الجهاز في حدوث تداخل ضار في استقبال الراديو أو التليفزيون ،والذي يمكن تحديده بتشغيل الجهاز وإيقاف تشغيله،
فيوصي بأن يحاول المستخدم تصحيح التداخل باستخدام إجراء أو أكثر من اإلجراءات التالية:
• أعد توجيه هوائي االستقبال أو غير موقعه.
• قم بزيادة المسافة الفاصلة بين الجهاز أو األجهزة
• قم بتوصيل الجهاز بمصدر طاقة غير الخاص بجهاز االستقبال.
• استشر الموزع أو فني راديو أو تلفزيون خبير للحصول على مساعدة.

نظرة عامة عن أمان منتج Cisco
يحتوي هذا المنتج على ميزات تشفير ويخضع لقوانين الواليات المتحدة والقوانين المحلية للبلد التي تحكم عمليات االستيراد والتصدير
والنقل واالستخدام .توصيل منتجات  Ciscoالمشفرة ال يتضمن سلطة الطرف اآلخر الستيراد التشفير أو تصديره أو توزيعه أو استخدامه.
يجب أن يمتثل المستوردون والمصدرون والموزعون والمستخدمون إلى قوانين الواليات المتحدة وقوانين البلد المحلية .يعني استخدام
هذا المنتج موافقتك على االلتزام بالقوانين واللوائح السارية .في حالة عدم تمكنك من االلتزام بقوانين الواليات المتحدة والقوانين المحلية،
أعد هذا المنتج فورًا.
يمكن االطالع على معلومات إضافية بشأن لوائح الواليات المتحدة الخاصة بالتصدير http://www.bis.doc.gov/
.policiesandregulations/ear/index.htm

دليل مستخدم سلسلة هواتف  Cisco IP Phone 8800التي تعمل على بروتوكول اإلنترنت )(IP
141

أمان المنتج وسالمته
نظرة عامة عن أمان منتج Cisco

دليل مستخدم سلسلة هواتف  Cisco IP Phone 8800التي تعمل على بروتوكول اإلنترنت )(IP
142

الفصل

14

الضمان
• شروط ضمان  Ciscoالمحدود لمدة عام لألجهزة ,الصفحة 143

شروط ضمان  Ciscoالمحدود لمدة عام لألجهزة
تنطبق شروط خاصة على ضمان األجهزة والخدمات التي يمكنك استخدامها أثناء فترة الضمان.
يتوافر بيان الضمان الرسمي ،بما في ذلك الضمانات واتفاقيات الترخيص التي تسري على برامج  Ciscoعلى  Cisco.comعلى
عنوان  URLالتالي.http://www.cisco.com/go/hwwarranty :
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