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1

Jūsu tālrunis
• Cisco IP konferenču tālrunis 8832 un 8832NR, lappusē 1
• Jauna un mainīta informācija, lappusē 2
• Tālruņa iestatīšana, lappusē 5
• Pašapkalpošanās portāls, lappusē 14
• Cisco IP konferenču tālruņa 8832 pogas un aparatūra, lappusē 16
• Tālruņa aparātprogrammatūra un jaunināšana, lappusē 21
• Enerģijas taupība, lappusē 22
• Papildu palīdzība un informācija , lappusē 23

Cisco IP konferenču tālrunis 8832 un 8832NR
Cisco IP konferenču tālrunis 8832 un 8832NR nodrošina augstas izšķirtspējas (HD) audio un 360 grādu
darbību vidēji lielās un lielās konferenču un biroja telpās. Šim konferenču tālrunim ir jutīgi mikrofoni, kurus
izmantojot, varat runāt, kā ierasts, un jūsu balss būs labi uztverama pat 2 m tālumā.
Attēls 1: Cisco IP konferenču tālrunis 8832

Lai paplašinātu uztveršanas zonu lielās konferenču telpās, tālrunim varat pievienot divus paplašinājuma
mikrofonus ar vadu.
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Līdzekļu atbalsts

Šis tālrunis arī atbalsta atsevišķi iegādājamu divu bezvadu paplašinājuma mikrofonu komplektu.
Cisco IP konferenču tālrunis 8832NR versija (nav radiotālrunis) neatbalsta Wi-Fi vai bezvadu paplašinājuma
mikrofonus.
Tālruni var izmantot 6 x 6 m lielā telpā un līdz pat 10 personas. Pievienojot paplašinājuma mikrofonus,
uztveršanas zona paplašinās līdz 6 x10 m lielai telpai un 22 personām.
Lai telpā palielinātu uztveršanas zonu, var savienot divas bāzes ierīces. Šai konfigurācijai ir nepieciešams
atsevišķi iegādājamais ziedlapķēdes komplekts, un tā atbalsta divus paplašinājuma mikrofonus (vai nu
pievienotus ar vadu, vai bezvadu, bet ne jauktu kombināciju). Ja ar ziedlapķēdes komplektu izmantojat
mikrofonus, kas pievienoti ar vadu, konfigurācija nodrošina uztveršanu līdz pat 20 x 50 pēdu (6,1 x 15,2 m)
lielā telpā un līdz pat 38 cilvēkiem. Ja ar ziedlapķēdes komplektu izmantojat bezvadu mikrofonus, konfigurācija
nodrošina uztveršanu līdz pat 20 x 57 pēdu (6,1 x 17,4 m) lielā telpā un līdz pat 42 cilvēkiem.

Līdzekļu atbalsts
Šajā dokumentā aprakstīti visi ierīces atbalstītie līdzekļi. Tomēr ne visas iespējas var tikt atbalstītas ar jūsu
pašreizējo konfigurāciju. Lai iegūtu papildinformāciju par atbalstītajiem līdzekļiem, sazinieties ar
administratoru.

Jauna un mainīta informācija
Jūs varat izmantot turpmākajās sadaļās sniegto informāciju, lai saprastu dokumentā veiktās izmaiņas. Katrā
sadaļā ir norādītas galvenās izmaiņas.

Jauna un mainīta informācija aparātprogrammatūras laidienam 14.1(1)
Tālāk norādītā informācija ir jauna vai mainīta aparātprogrammatūras laidiena 14.1 (1) informācija.
Līdzeklis

Jauns vai mainīts

Izvērsta ātrā numura sastādīšana

Zvana pārsūtīšana citai personai, lappusē 39

Uzlabots zvanu brīdinājums meklēšanas grupai

Atbildēšana uz zvanu meklēšanas grupā, lappusē
35

Jauna un mainīta informācija aparātprogrammatūras laidienam 14.0(1)
Tabula 1: Jauna un mainīta informācija

Līdzeklis

Jauns vai mainīts

Meklēšanas grupas uzlabojumi

Neseno zvanu vēstures saraksts, lappusē 49

Zvanu noglabāšanas uzlabojumi

Zvana aizturēšana ar zvanu noglabāšanu, lappusē
38
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Jauna un mainīta informācija aparātprogrammatūras laidienam 12.8(1)

Jauna un mainīta informācija aparātprogrammatūras laidienam 12.8(1)
Tabula 2: Jauna un mainīta informācija aparātprogrammatūras laidienam 12.8(1)

Līdzeklis

Jauns vai mainīts saturs

Tālruņa datu migrēšana

Esošā tālruņa nomaiņa pret jaunu, lappusē 13

Jaunumi un izmaiņas programmaparatūras laidienā 12.7(1)
Tālāk esošajā tabulā redzamas izmaiņas programmaparatūras laidienā 12.7(1).
Tabula 3: Cisco IP konferenču tālruņa 8832 lietotāja rokasgrāmatas labojumi aparātprogrammatūras laidienam 12.7(1)

Labojums

Mainītā sadaļa

Atjaunināta informācija par meklēšanas grupu
zvaniem funkcijā Zvana brīdinājums

Atbildēšana uz zvanu meklēšanas grupā, lappusē
35

Vispārīgas izmaiņas

Noteiktos apstākļos lietotājiem, kuri sastādījuši tobrīd
aizņemtu numuru, tika atskaņots pārkārtošanas
signāls. Līdz šo laidienu lietotājs dzird aizņemtu
signālu.
Jaunas sadaļas Konferenču tālruņa navigācija,
lappusē 18, Konferenču tālruņa izvēles taustiņi,
lappusē 18, Tālruņa ikonas, lappusē 18 un Tālruņa
ekrāna tīrīšana, lappusē 19.

Jauna un mainīta informācija aparātprogrammatūras laidienam 12.6(1)
Saistībā ar aparātprogrammatūras laidienu 12.6(1) nebija jāveic lietotāja rokasgrāmatas atjauninājumi.

Jauna un mainīta informācija aparātprogrammatūras laidienam 12.5(1)SR3
Tālāk esošajā tabulā redzamas izmaiņas aparātprogrammatūras laidienā 12.5(1)SR3.
Tabula 4: Cisco IP konferenču tālruņa 8832 lietotāja rokasgrāmatas labojumi aparātprogrammatūras laidienam 12.5(1)SR3

Labojums

Jauna vai atjaunināta sadaļa

Jauna tēma

Tālruņa tastatūras rakstzīmes, lappusē 19

Jauna un mainīta informācija aparātprogrammatūras laidienam 12.5(1)SR2
Saistībā ar aparātprogrammatūras laidienu 12.5(1)SR2 nebija jāveic neviens lietotāja rokasgrāmatas
atjauninājums.
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Jauna un mainīta informācija aparātprogrammatūras laidienam 12.5(1)SR1

Aparātprogrammatūras laidiens 12.5(1)SR2 aizstāj aparātprogrammatūras laidienu 12.5(1) un
aparātprogrammatūru 12.5(1)SR1. Aparātprogrammatūras laidiens 12.5(1) un aparātprogrammatūras laidiens
12.5(1)SR1 ir aizstāti ar aparātprogrammatūras laidienu 12.5(1)SR2.

Jauna un mainīta informācija aparātprogrammatūras laidienam 12.5(1)SR1
Aparātprogrammatūras laidienam 12.5(1)SR1 atjauninājumi nebija nepieciešami.

Jauna un mainīta informācija aparātprogrammatūras laidienam 12.5(1)
Aparātprogrammatūras laidienam 12.5(1) atjauninājumi nebija nepieciešami.

Jauna un mainīta informācija aparātprogrammatūras laidienam 12.1(1)
Tālāk esošajā tabulā redzamas izmaiņas aparātprogrammatūras laidienā 12.1(1).
Tabula 5: Cisco IP konferenču tālruņa 8832 lietotāja rokasgrāmatas labojumi aparātprogrammatūras laidienam 12.1(1)

Labojums

Jauna vai atjaunināta sadaļa

Atjauninājumi, lai sniegtu atbalstu Cisco Savienojuma izveide ar tīklu, lappusē 5
IP konferenču tālruņa 8832 PoE inžektors
Bezvadu mikrofona atbalsts

• Cisco IP konferenču tālrunis 8832 un 8832NR, lappusē
1
• Bezvadu paplašinājuma mikrofons, lappusē 20
• Bezvadu paplašinājuma mikrofonu uzstādīšana, lappusē
9
• Bezvadu mikrofona savienošana pārī, lappusē 9
• Bezvadu mikrofona atvienošana no pāra, lappusē 10
• Bezvadu mikrofona uzlādes statīva uzstādīšana, lappusē
10
• Bezvadu mikrofona uzlāde, lappusē 11

Ziedlapķēdes atbalsts

• Cisco IP konferenču tālrunis 8832 un 8832NR, lappusē
1
• Ziedlapķēdes režīms, lappusē 11

Atbalsts: Cisco IP konferenču tālruņa 8832 Savienojuma izveide ar tīklu, lappusē 5
Ethernet inžektors bez strāvas
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Tālruņa iestatīšana

Labojums
Wi-Fi atbalsts

Jauna vai atjaunināta sadaļa
• Savienojuma izveide ar tīklu, lappusē 5
• Wi-Fi klienta iestatīšana, lappusē 6
• Savienojuma izveide ar iepriekš konfigurētu Wi-Fi tīklu,
lappusē 7

Atbalsts mobilajām ierīcēm un attālajai
piekļuvei, izmantojot Expressway

CMC un FAC atbalsts

• Savienojuma izveide ar tīklu, lappusē 5
• Pieslēgšanās Expressway, lappusē 8
Zvani, kam nepieciešams norēķinu kods vai autorizācijas kods

Tālruņa iestatīšana
Tālruņa iestatīšanu un pievienošanu tīklam veic administrators. Ja tālrunis nav iestatīts un pievienots, sazinieties
ar administratoru, lai saņemtu norādījumus.

Savienojuma izveide ar tīklu
Tālrunis ir jāsavieno ar tīklu.
• Tīkla savienojums ar kabeli — visu kabeļu tīkla savienojumi izmanto kādu no tālāk norādītajām iespējām.
• PoE izvietošana: savienojiet tālruni ar Cisco IP konferenču tālruņa 8832 PoE inžektors
(CP-8832-POE) un pievienojiet inžektoru tīklam ar Ethernet kabeli.
• Izvietošana ārpus POE: savienojiet tālruni ar Cisco IP konferenču tālruņa 8832 Ethernet
inžektors bez strāvas (CP-8832-ETH vai CP-8832-ETH-WW). Pēc tam pievienojiet inžektoru
tīklam ar Ethernet kabeli un iespraudiet inžektora spraudni strāvas kontaktligzdā.
• Bezvadu savienojums — Cisco IP konferenču tālruni 8832 var savienot ar bezvadu piekļuves punktu,
izmantojot Wi-Fi. Šai izvietošanai nepieciešams barošanas avots (CP-8832-PWR vai
CP-8832-PWR-WW).
Mobile and Remote Access Through Expressway — ja administrators iestata Mobile and Remote Access
Through Expressway un tiek izveidots savienojums starp tālruni un tīklu, tas izveidos savienojumu ar
Expressway serveri.

Piezīme

Barošanas avoti CP-8832-ETH un CP-8832-PWR ir paredzēti lietošanai Ziemeļamerikā. Barošanas avoti
CP-8832-ETH-WW un CP-8832-PWR-WW ir paredzēti lietošanai citās vietās.
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Jūsu tālrunis
Wi-Fi klienta iestatīšana

Attēls 2: PoE izvietošana

Attēls 3: Izvietošana ārpus PoE

Attēls 4: Wi-Fi tīkla savienojums

Wi-Fi klienta iestatīšana
Cisco IP konferenču tālrunis 8832 var piekļūt Wi-Fi tīklam. Lai nodrošinātu strāvas padevi tālrunim, ir
nepieciešams strāvas adapteris. Ar Cisco IP konferenču tālrunis 8832NR nevar piekļūt Wi-Fi tīklam.
Pirms sākt darbu
Administratoram ir jākonfigurē zvanu kontroles sistēmas iestatījumi, lai iespējotu Wi-Fi piekļuvi.
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Jūsu tālrunis
Savienojuma izveide ar iepriekš konfigurētu Wi-Fi tīklu

Procedūra

Solis 1

Ja tālrunis ir pieslēgts Ethernet tīklam, atvienojiet Ethernet kabeli.

Solis 2

Nospiediet Iestatījumi.

Solis 3

Atveriet sadaļu Administratora iestatījumi > Tīkla iestatīšana > Wi-Fi klienta iestatīšana.

Solis 4

Dodieties uz Bezvadu un nospiediet Ieslēgt.

Solis 5

Nospiediet Lietot, lai saglabātu izmaiņas, vai nospiediet Atgriezt, lai atceltu izmaiņas.

Solis 6

Atveriet sadaļu Tīkla nosaukums.

Solis 7

Kad tālrunis pabeidz SSID skenēšanu, izvēlieties tīklu, ar kuru izveidot savienojumu.

Solis 8

Ievadiet savus Wi-Fi akreditācijas datus un nospiediet Izveidot savienojumu.

Savienojuma izveide ar iepriekš konfigurētu Wi-Fi tīklu
Varat pievienot savu Cisco IP konferenču tālrunis 8832 tīklam, izmantojot Wi-Fi, bet drošības nolūkā ir
jāievada lietotājvārds un parole. Savukārt Cisco IP konferenču tālrunis 8832NR neatbalsta Wi-Fi.
Atkarībā no tālruņa konfigurācijas, pieslēdzoties Wi-Fi tīklam vai ieslēdzot tālruni, iespējams, būs
jāpierakstās.
Wi-Fi pierakstīšanās logu nevar noraidīt bez pareiza lietotājvārda un paroles ievadīšanas.
Procedūra

Solis 1

Kad tas tiek prasīts, ievadiet savus Wi-Fi akreditācijas datus.

Solis 2

Izvēlieties Pierakstīties.

Savienojuma izveide ar aktivizācijas koda pieņemšanu
Ja jūsu tīkls ir konfigurēts, lai atbalstītu šo funkciju, varat izmantot aktivizācijas koda pieņemšanu, lai
izveidotu savienojumu ar sava uzņēmuma tālruņu tīklu.
Aktivizācijas koda ievadīšana
Aktivizācijas kodi tiek izmantoti, lai iestatītu jūsu jauno tālruni. Tos var izmantot tikai vienreiz, un to derīgums
beidzas pēc 1 nedēļas. Ja nezināt savu kodu vai jums ir nepieciešams jauns kods, sazinieties ar administratoru.
Procedūra

Solis 1

Ievadiet savu aktivizācijas kodu aktivizācijas ekrānā.

Solis 2

Nospiediet Iesniegt.

Cisco IP konferenču tālruņa 8832 lietotāja rokasgrāmata
7

Jūsu tālrunis
Pieslēgšanās Expressway

Pieslēgšanās Expressway
Ja vēlaties izveidot savienojumu ar korporatīvo tīklu, strādājot ārpus biroja, varat izmantot Mobile and Remote
Access Through Expressway.
Procedūra

Solis 1

Atiestatiet pakalpojuma režīmu, atverot sadaļu Iestatījumi > Administratora iestatījumi > Iestatījumu
atiestatīšana > Pakalpojuma režīms.

Solis 2

Pēc aicinājuma mainīt pakalpojuma režīmu nospiediet Atlasīt.

Solis 3

Ievadiet pakalpojuma domēnu un nospiediet Turpināt.

Solis 4

Ievadiet savu lietotājvārdu un paroli.

Solis 5

Izvēlieties Pierakstīties.

Paplašinājuma mikrofonu ar vadu uzstādīšana
Tālrunis atbalsta izvēles komplektu ar diviem paplašinājuma mikrofoniem ar vadu. Mikrofonus var novietot
līdz 2,13 m attālumā no tālruņa. Lai rezultāts būtu labāks, novietojiet mikrofonus 3–7 pēdu (0,91–2,1 m)
attālumā no tālruņa.
Procedūra

Solis 1

Iespraudiet mikrofona kabeļa galu tālruņa sānos esošajā portā.

Solis 2

Novietojiet mikrofonu vajadzīgajā vietā.
Šajā attēlā ir parādīta paplašinājuma mikrofona ar vadu uzstādīšana.
Attēls 5: Paplašinājuma mikrofonu ar vadu uzstādīšana
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Jūsu tālrunis
Bezvadu paplašinājuma mikrofonu uzstādīšana

Saistītās tēmas
Paplašinājuma mikrofons ar vadu, lappusē 20

Bezvadu paplašinājuma mikrofonu uzstādīšana
Konferenču tālrunis sniedz iespēju savienot divus bezvadu paplašinājuma mikrofonus.

Piezīme

Ar tālruni ir jāizmanto vai nu divi mikrofoni ar vadu, vai divi bezvadu mikrofoni, taču ne jaukta kombinācija.
Kad ar tālruni tiek veikts zvans, paplašinājuma mikrofona LED deg zaļā krāsā. Lai izslēgtu paplašinājuma
mikrofona skaņu, nospiediet taustiņu taustiņu Klusums. Ja mikrofons ir izslēgts, LED iedegas sarkanā krāsā.
Kad mikrofona akumulatora uzlādes līmenis ir zems, akumulatora norādes LED ātri mirgo.
Pirms sākt darbu
Pirms uzstādāt bezvadu paplašinājuma mikrofonus, atvienojiet paplašinājuma mikrofonus ar vadu. Nevar
vienlaikus izmantot bezvadu paplašinājuma mikrofonus un tādus paplašinājuma mikrofonus, kas ir pievienoti
ar vadu.
Procedūra

Solis 1

Galda stiprinājuma plāksni novietojiet uz galda tajā vietā, kur vēlaties novietot mikrofonu.

Solis 2

Noņemiet galda stiprinājuma plāksnes apakšā esošās abpusēji lipīgā lentes aizsargplēvi. Novietojiet galda
stiprinājuma plāksni un pielīmējiet to galda virsmai.

Solis 3

Piestipriniet galda stiprinājuma virsmai mikrofonu. Mikrofonā ir iebūvēti magnēti, lai nofiksētu šo ierīci
vietā.
Ja nepieciešams, mikrofonu un pievienoto galda stiprinājumu var pārvietot uz citu vietu uz galda. Pārvietošanas
laikā esiet uzmanīgs, lai aizsargātu šo ierīci.

Saistītās tēmas
Bezvadu paplašinājuma mikrofons, lappusē 20
Bezvadu paplašinājuma mikrofonu uzstādīšana, lappusē 9

Bezvadu mikrofona savienošana pārī
Pirms sākt darbu
Atvienojiet visus ar vadu pievienotos mikrofonus.
Procedūra

Solis 1

Nospiediet Iestatījumi.
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Jūsu tālrunis
Bezvadu mikrofona atvienošana no pāra

Solis 2

Izvēlieties Administratora iestatījumi > Mikrofoni > Bezvadu mikrofoni.

Solis 3

Izvēlieties vai nu 1. mikrofons, vai 2. mikrofons un nospiediet SavPārī.
Ja mikrofons jau ir saistīts ar noteiktu kanālu, tālruņa displejā tiek parādīts, ka šis mikrofons ir savienots
pārī.

Solis 4

Nospiediet un turiet nospiestu bezvadu mikrofona pogu Izslēgt skaņu
sāk mirgot baltā krāsā.

, līdz mikrofona LED indikators

Ja savienošana pārī ir sekmīga, tālruņa ekrānā tiek parādīts ziņojums par sekmīgu darbības izpildi.
Solis 5

(Neobligāts) Nospiediet Atcelt, lai atgrieztos izvēlnē Bezvadu mikrofoni.
Saistītās tēmas
Bezvadu paplašinājuma mikrofons, lappusē 20

Bezvadu mikrofona atvienošana no pāra
Procedūra

Solis 1

Nospiediet Iestatījumi.

Solis 2

Izvēlieties Administratora iestatījumi > Mikrofoni > Bezvadu mikrofoni.

Solis 3

Atlasiet 1. mikrofons vai 2. mikrofons.
Ja atlasītais kanāls ir savienots pārī, tālruņa ekrānā tiek rādīts izvēles taustiņš Atvienot.

Solis 4

Nospiediet Atvienot.
Saistītās tēmas
Bezvadu paplašinājuma mikrofons, lappusē 20

Bezvadu mikrofona uzlādes statīva uzstādīšana
Uzlādes statīvu var izmantot, lai uzlādētu bezvadu mikrofona akumulatoru.
Procedūra

Solis 1

Savienojiet uzlādes statīva strāvas adapteri ar elektrības kontaktligzdu.

Solis 2

USB C kabeļa vienu galu iespraudiet uzlādes statīvā un otru galu pievienojiet strāvas adapterim.
Šajā attēlā ir parādīta bezvadu mikrofona uzlādes statīva uzstādīšana.
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Jūsu tālrunis
Bezvadu mikrofona uzlāde

Attēls 6: Bezvadu mikrofona uzlādes statīva uzstādīšana

Saistītās tēmas
Bezvadu paplašinājuma mikrofons, lappusē 20

Bezvadu mikrofona uzlāde
Pirms sākt darbu
Uzstādiet bezvadu mikrofona uzlādes statīvu. Plašāku informāciju skatiet Bezvadu mikrofona uzlādes statīva
uzstādīšana, lappusē 10.
Procedūra

Solis 1

Ievietojiet mikrofonu uzlādes statīvā.

Solis 2

Ja uzlādes ligzdas LED indikators nedeg baltā krāsā, izņemiet un atkārtoti ievietojiet mikrofonu ligzdā.
Saistītās tēmas
Bezvadu paplašinājuma mikrofons, lappusē 20

Ziedlapķēdes režīms
Var savienot divus konferenču tālruņus, izmantojot Viedais adapteris un USB C kabeļus, kas ir iekļauti
ziedlapķēdes komplektā, lai telpā paplašinātu audio uztveršanas zonu.
Ziedlapķēdes režīmā abām ierīcēm strāvas padeve notiek, izmantojot viedo adapteri, kas ir pievienots strāvas
adapterim. Katrai ierīcei var izmantot tikai vienu ārējo mikrofonu. Var izmantot vai nu pāri mikrofonu, kas
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Jūsu tālrunis
Konferenču tālruņa uzstādīšana ziedlapķēdes režīmā

ierīcēm pievienoti ar vadu, vai arī pāri ierīču bezvadu mikrofonu, taču ne jauktu mikrofonu kombināciju.
Kad mikrofons ierīcei tiek pievienots ar vadu, tiek atvienoti visi bezvadu mikrofonu pāra savienojumi ar šo
pašu ierīci. Kad ir aktīvs zvans, LED un izvēlņu opcijas abu ierīču tālruņa ekrānā tiek sinhronizētas.

Konferenču tālruņa uzstādīšana ziedlapķēdes režīmā
Ziedlapķēdes komplekts satur Viedais adapteris, īsu LAN kabeli, divi garus, biezākus USB-C kabeļus un
vienu īsāku, tievāku USB-C kabeli. Ziedlapķēdes režīmā konferenču tālruņiem nepieciešama ārējā jauda
no strāvas kontaktligzdas. Jums jāizmanto Viedais adapteris, lai savienotu tālruņus kopā. Garie USB-C kabeļi
jāpievieno tālrunim, bet īsais — strāvas adapterim. Pievienojot strāvas adapteri un LAN portu pie Viedais
adapteris, skatiet tālāk norādīto attēlu.
Attēls 7: Viedā adaptera barošanas ports un LAN ports

Katrai ierīcei var izmantot tikai vienu mikrofonu.

Piezīme

Ar tālruni ir jāizmanto vai nu divi mikrofoni ar vadu, vai divi bezvadu mikrofoni, taču ne jaukta kombinācija.
USB-C kabelis strāvas adapterim ir tievāks nekā USB-C kabeļi, kas jāpievieno tālrunim.
Procedūra

Solis 1

Savienojiet strāvas adapteru ar elektrības kontaktligzdu.

Solis 2

Pievienojiet īso, tievāko USB-C kabeli no strāvas adaptera pie šī: Viedais adapteris.
Attēls 8: Viedā adaptera USB ports, kas pievienots strāvas kontaktligzdai

Solis 3

Nepieciešams: Pievienojiet Ethernet kabeli pie LAN porta un šī: Viedais adapteris.
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Jūsu tālrunis
Esošā tālruņa nomaiņa pret jaunu

Attēls 9: Viedā adaptera LAN ports pievienots LAN portam sienas kontaktligzdā

Solis 4

Pievienojiet pirmo tālruni pie Viedais adapteris, izmantojot garāku, biezāku USB-C kabeli.

Solis 5

Pievienojiet otru tālruni pie Viedais adapteris, izmantojot USB-C kabeli.
Tālāk attēlā parādīta konferenču tālruņa uzstādīšana ziedlapķēdes režīmā.
Attēls 10: Konferenču tālruņa uzstādīšana ziedlapķēdes režīmā

Esošā tālruņa nomaiņa pret jaunu
Varat nomainīt sava tālruņa modeli. Nomaiņa var būt nepieciešama dažādu iemeslu dēļ, piemēram:
• Jūs esat atjauninājis savu Cisco Unified Communications Manager (Unified CM) uz programmatūras
versiju, kas neatbalsta tālruņa modeli.
• Jūs vēlaties citu tālruņa modeli.
• Jūsu tālrunis ir jālabo vai jānomaina.
Ierobežojums : ja vecajam tālrunim ir vairāk līniju vai līniju pogu nekā jaunajam tālrunim, jaunajam tālrunim
nav konfigurētas papildu līnijas vai līniju pogas.
Kad konfigurēšana ir pabeigta, tālrunis tiek pārstartēts.
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Jūsu tālrunis
Pašapkalpošanās portāls

Pirms sākt darbu
Administratoram ir jāiestata Cisco Unified Communications Manager, lai iespējotu tālruņa migrāciju.
Jums nepieciešams jauns tālrunis, kas nav savienots ar tīklu vai iepriekš konfigurēts.
Procedūra

Solis 1

Izslēdziet veco tālruni.

Solis 2

Ieslēdziet jauno tālruni.

Solis 3

Ja tiek prasīts, ievadiet aktivizācijas kodu.

Solis 4

Izvēlieties Aizstāt esošu tālruni.

Solis 5

Ievadiet vecā tālruņa primāro paplašinājumu.

Solis 6

Ja vecajam tālrunim ir piešķirts PIN kods, ievadiet to.

Solis 7

Nospiediet Iesniegt.

Solis 8

Ja jums ir vairākas ierīces, sarakstā izvēlieties nomaināmo ierīci un nospiediet Turpināt.

Pašapkalpošanās portāls
Pašapkalpošanās portālā tīmekļa vietnē, kurai varat piekļūt no datora, varat pielāgot dažus tālruņa iestatījumus.
Pašapkalpošanās portāls ir daļa no jūsu uzņēmuma Cisco Unified Communications Manager.
Jūsu administrators jums nodrošinās pašapkalpošanās portāla URL, kā arī piekļuvei nepieciešamo lietotāja
ID un paroli.
Pašapkalpošanās portālā varat kontrolēt tālruņa funkcijas, līniju iestatījumus un tālruņa pakalpojumus.
• Tālruņa funkcijās ietilpst ātrā zvanīšana, netraucēšanas režīms un jūsu personīgā adrešu grāmata.
• Līnijas iestatījumi ietekmē noteiktu tālruņa līniju (direktorija tālruņa numuru) tālrunī. Līnijas iestatījumi
var ietvert zvanu pāradresāciju, vizuālus un audio ziņojumu indikatorus, zvanu signālus, kā arī citus
līnijas specifiskos iestatījumus.
• Tālruņa pakalpojumi var ietvert īpašas tālruņa funkcijas, tīkla datus un tīmekļa informāciju (piemēram,
bir;zas cenas un filmu sarakstus). Izmantojiet pašapkalpošanās portālu, lai abonētu tālruņa pakalpojumu
pirms piekļūšanas tam savā tālrunī.
Tālāk esošajā tabulā raksturotas dažas funkcijas, ko varat konfigurēt pašapkalpošanās portālā. Plašāku
informāciju skatiet zvanu kontroles sistēmas pašapkalpošanās portāla dokumentācijā.
Tabula 6: Funkcijas, kas pieejamas pašapkalpošanās portālā

Funkcijas

Apraksts

Zvanu
pāradresācija

Izmantojiet numuru, kas saņem zvanus, kad tālrunī ir iespējota zvanu pāradresācija.
Izmantojiet pašapkalpošanās portālu, lai iestatītu sarežģītākas zvanu pāradresācijas
funkcijas, piemēram, gadījumiem kad jūsu līnija ir aizņemta.
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Jūsu tālrunis
Ātrās numuru sastādīšanas numuri

Funkcijas

Apraksts

Papildu tālruņi

Norādiet papildu tālruņus, piemēram, mobilo tālruni, ko vēlaties izmantot, lai veiktu
un saņemtu zvanus, izmantojot tādus pašus direktorija numurus kā galda tālruņa
izmantošanas gadījumā. Varat arī definēt bloķētos un vēlamos adresātus, lai ierobežotu
vai atļautu no noteiktiem numuriem saņemtu zvanu sūtīšanu uz mobilo tālruni. Iestatot
papildu tālruņus, varat arī iestatīt šādas funkcijas:
• Vienota numura kontakts — jūs norādāt, vai papildu tālrunim ir jāzvana, ja kāds
zvana uz jūsu galda tālruni.
• Mobilie zvani — ja papildu tālrunis ir mobilais tālrunis, varat to iestatīt, lai atļautu
mobilo zvanu pārsūtīšanu uz galda tālruni vai galda tālruņa zvanu pārsūtīšanu
uz mobilo tālruni.

Ātrā numuru
sastādīšana

Piešķiriet tālruņu numurus ātrās sastādīšanas numuriem, lai varētu ātri piezvanīt
attiecīgajai personai.

Saistītās tēmas
Ātrā numuru sastādīšana, lappusē 32
Zvanu pāradresēšana, lappusē 39

Ātrās numuru sastādīšanas numuri
Sastādot numuru tālrunī, jūs ievadāt ciparu virkni. Iestatot ātrās sastādīšanas numuru, tajā jābūt visiem
zvana veikšanai nepieciešamajiem cipariem. Piemēram, ja zvanīšanai uz ārējo līniju jānospiež 9, ievadiet
ciparu 9 un pēc tam ievadiet numuru, ko vēlaties sastādīt.
Varat numuram pievienot arī citus ciparus. Papildu cipari var būt sapulces piekļuves kods, līnija, balss pasta
parole, autorizācijas kods un norēķinu kods.
Sastādīšanas virknē var būt šādas rakstzīmes:
• 0–9
• Numura zīme (#)
• Zvaigznīte (*)
• Komats (,) — šī ir pauzēšanas rakstzīme, kas uz 2 sekundēm aizkavē numura sastādīšanu. Varat ievadīt
vairākus komatus pēc kārtas. Piemēram, divi komati (,,) apzīmē 4 sekunžu pauzi.
Numuru sastādīšanas virkņu noteikumi ir šādi:
• izmantojiet komatu, lai atdalītu sastādīšanas virknes daļas;
• ātrās numura sastādīšanas virknē pirms norēķinu koda vienmēr jābūt autorizācijas kodam;
• virknē starp autorizācijas kodu un norēķinu kodu jābūt vienam komatam;
• ātrās numura sastādīšanas virknēm ar autorizācijas kodiem un papildu cipariem ir nepieciešama ātrās
numura sastādīšanas etiķete.
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Jūsu tālrunis
Cisco IP konferenču tālruņa 8832 pogas un aparatūra

Pirms ātrās numuru sastādīšanas konfigurēšanas pamēģiniet vismaz vienreiz sastādīt ciparus manuāli, lai
pārliecinātos, vai ciparu secība ir pareiza.
Tālrunis zvanu vēsturē nesaglabā ātrās numuru sastādīšanas autorizācijas kodu, norēķina kodu vai papildu
ciparus. Ja pēc savienojuma izveides, izmantojot ātro zvanīšanu, nospiežat Atkārtot zvanu, tālrunis prasīs
manuāli ievadīt jebkādu nepieciešamo autorizācijas kodu, norēķinu kodu vai papildu ciparus.
Piemērs
Lai iestatītu ātrās sastādīšanas numuru personai ar noteiktu līniju, kā arī, ja nepieciešams autorizācijas kods
un norēķinu kods, ņemiet vērā šādas prasības:
• Jums jānospiež 9, lai zvanītu uz ārējo līniju.
• Jūs vēlaties zvanīt uz numuru 5556543.
• Jums ir jāievada autorizācijas kods 1234.
• Jums ir jāievada norēķinu kods 9876.
• Jums ir jānogaida 4 sekundes.
• Pēc zvana savienojuma izveides, jums ir jāsastāda paplašinājums 56789#.
Šādā gadījumā ātrās sastādīšanas numurs ir 95556543,1234,9876,,56789#.
Saistītās tēmas
Zvani, kam nepieciešams norēķinu kods vai autorizācijas kods
Tālruņa tastatūras rakstzīmes, lappusē 19

Cisco IP konferenču tālruņa 8832 pogas un aparatūra
Turpmākajā attēlā ir parādīts Cisco IP konferenču tālrunis 8832.
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Attēls 11: Cisco IP konferenču tālruņa 8832 pogas un funkcijas

Šajā tabulā ir aprakstītas Cisco IP konferenču tālruņa 8832 pogas.
Tabula 7: Cisco IP konferenču tālruņa 8832 pogas

1

LED josla

Norāda zvanu stāvokļus:
• zaļš, nemainīgs apgaismojums — aktīvais zvans;
• zaļš, mirgojošs apgaismojums — ienākošais zvans;
• zaļš, pulsējošs apgaismojums — aizturēts zvans;
• sarkans, nemainīgs apgaismojums — zvans ar izslēgtu skaņu.

2

Paplašinājuma mikrofona
ports

Paplašinājuma mikrofona vads tiek pievienots portam.

3.

Skaņas izslēgšanas josla

izslēdz vai ieslēdz mikrofonu. Ja mikrofonam tiek
izslēgta skaņa, LED iedegas sarkanā krāsā.

4

Izvēles taustiņu pogas

5.

Navigācijas josla un poga
Izvēlēt.

— piekļūstiet funkcijām un pakalpojumiem.

— ritiniet izvēlnes, izceliet vienumus un izvēlieties izcelto
vienumu.

Cisco IP konferenču tālruņa 8832 lietotāja rokasgrāmata
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6.

Poga Skaļums

— regulējiet skaļruņa skaļumu (pacelta klausule), kā arī zvana
skaļumu (nav pacelta klausule).
Kad regulējat skaļumu, LED josla iedegas baltā krāsā, norādot uz
skaļuma izmaiņām.

Konferenču tālruņa navigācija
Izmantojiet navigācijas joslu, lai ritinātu izvēlnes. Izmantojiet navigācijas joslas vidējo pogu Izvēlēt., lai
atlasītu izvēļņu vienumus.

Ja izvēlnes vienumam ir indeksa numurs, jūs varat ievadīt indeksa numuru ar papildtastatūru, lai izvēlētos
attiecīgo vienumu.

Konferenču tālruņa izvēles taustiņi
Ar izvēles taustiņiem jūs varat izmantot tālruņa funkcijas. Ar izvēles taustiņiem, kas atrodas zem ekrāna,
varat piekļūt funkcijai, kas tiek rādīta ekrānā virs izvēles taustiņa. Izvēles taustiņi mainās atkarībā no
veicamajām darbībām.
un

izvēles taustiņi norāda, ka ir pieejamas vēl citas izvēles taustiņu funkcijas.

Tālruņa ikonas
Tālruņa ekrānā tiek rādītas daudzas ikonas. Šajā sadaļā ir attēli ar biežāk sastopamajām ikonām
Atkarībā no ekrāna ikonas ir krāsainas vai pelēkas.
Vēsture
Ikona

Apraksts
Ienākošais zvans
Izejošais zvans

Cisco IP konferenču tālruņa 8832 lietotāja rokasgrāmata
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Ikona

Apraksts
Neatbildēts zvans

Wi-Fi tīkla ikonas
Ja jūsu tālrunis ir savienots ar Wi-Fi tīklu, tiek rādītas šīs ikonas.
Tabula 8: Tīkla ikonas

Ikona

Apraksts
Ir izveidots savienojums ar Wi-Fi, un joslu skaits norāda signāla stiprumu.

Nav izveidots savienojums ar Wi-Fi

Tālruņa tastatūras rakstzīmes
Tālruņa tastatūra ļauj ievadīt burtus, ciparus un speciālās rakstzīmes. Lai ievadītu burtus un ciparus, nospiediet
taustiņus diapazonā no Divi (2) līdz Deviņi (9). Izmantojiet taustiņu Viens (1), Nulle (0)), Zvaigznīte (*) un
Numura zīme (#), lai ievadītu speciālās rakstzīmes. Šajā tabulā ir uzskaitītas speciālās rakstzīmes katrai
atslēgai angļu valodas lokalizācijā. Citām lokalizācijām būs citas rakstzīmes.
Tabula 9: Speciālas rakstzīmes uz tastatūras

Tastatūras taustiņš

Speciālā rakstzīme

Viens (1)

/ . @ : ; = ? -_ & %

Nulle (0)

(atstarpe),! ^ ' " |

Zvaigznīte (*)

+*~`<>

Numura zīme (#)

#$£

\(){}[]

Tālruņa ekrāna tīrīšana
Procedūra

Ja tālruņa ekrāns kļūst netīrs, noslaukiet to ar mīkstu, tīru drāniņu.
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Uzmanību Tālruņa tīrīšanai nelietojiet šķidrumus vai pulverus, jo tie var piesārņot tālruņa komponentus un

radīt bojājumus.

Paplašinājuma mikrofons ar vadu
Cisco IP konferenču tālrunis 8832 atbalsta divus paplašinājuma mikrofonus ar vadu, un tie ir pieejami izvēles
komplektā. Izmantojiet paplašinājuma mikrofonus lielākās telpās vai pārpildītā telpā. Lai rezultāts būtu
labāks, mikrofonus ir ieteicams novietot 3–7 pēdu (0,91–2,1 m) attālumā no tālruņa.
Attēls 12: Paplašinājuma mikrofons ar vadu

Kad tiek veikts zvans, paplašinājuma mikrofona LED, kas atrodas ap pogu Klusums

, iedegas zaļā krāsā.

Ja mikrofonam ir izslēgta skaņa, LED deg sarkanā krāsā. Kad nospiedīsit pogu Klusums, tālrunim un
paplašinājuma mikrofonam tiks izslēgta skaņa.
Saistītās tēmas
Paplašinājuma mikrofonu ar vadu uzstādīšana, lappusē 8

Bezvadu paplašinājuma mikrofons
Cisco IP konferenču tālrunis 8832 atbalsta divus bezvadu paplašinājuma mikrofonus, kam izvēles komplektā
ir pieejams uzlādes statīvs. Kad bezvadu mikrofons tiek ievietots uzlādes statīvā, lai to uzlādētu, statīva LED
deg baltā krāsā.

Cisco IP konferenču tālruņa 8832 lietotāja rokasgrāmata
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Attēls 13: Bezvadu mikrofons

Attēls 14: Bezvadu mikrofons, kas uzmontēts uzlādes statīvam

Kad ar konferenču tālruni tiek veikts zvans, paplašinājuma mikrofona LED, kas atrodas ap pogu Klusums
iedegas zaļā krāsā.

,

Ja mikrofons ir izslēgts, LED iedegas sarkanā krāsā. Kad nospiedīsit pogu Klusums, tālrunim un
paplašinājuma mikrofonam tiks izslēgta skaņa.
Ja tālrunis ir savienots pārī ar bezvadu mikrofonu (piemēram, 1. bezvadu mikrofonu) un jūs savienojat šo
bezvadu mikrofonu ar lādētāju, nospiežot izvēles taustiņu Rādīt detaļ., tiek parādīts šī mikrofona uzlādes
līmenis.
Kad tālrunis ir savienots pārī ar bezvadu mikrofonu un jūs pievienojat mikrofonu ar vadu, bezvadu mikrofona
pāra savienojums tiek pārtraukts un tālrunis tiek savienots pārī ar mikrofonu ar vadu. Tālruņa ekrānā tiek
parādīts paziņojums, kas informē, ka ir pievienots mikrofons ar vadu.
Saistītās tēmas
Bezvadu paplašinājuma mikrofonu uzstādīšana, lappusē 9
Bezvadu mikrofona savienošana pārī, lappusē 9
Bezvadu mikrofona atvienošana no pāra, lappusē 10
Bezvadu mikrofona uzlādes statīva uzstādīšana, lappusē 10
Bezvadu mikrofona uzlāde, lappusē 11

Tālruņa aparātprogrammatūra un jaunināšana
Tālrunī jau ir instalēta aparātprogrammatūra, kas atbilst zvanu kontroles sistēmai.
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Dažkārt administrators jaunina tālruņa aparātprogrammatūru. Jaunināšana notiek fonā, pat, ja jūs tobrīd
izmantojat savu tālruni.

Tālruņa jaunināšanas atlikšana
Kad ir pieejama jauna aparātprogrammatūra, tālrunī tiek parādīts logs Gatavs jaunināšanai un jūsu tālruņa
taimerī tiek sākta 15 sekunžu atpakaļskaitīšana. Ja neveiksit nekādas darbības, tiks veikta jaunināšana.
Jūs varat atlikt aparātprogrammatūras jaunināšanu par 1 stundu ne vairāk par 11 reizēm. Jaunināšana tiks
atlikta arī tad, ja veiksit vai saņemsit tālruņa zvanu.
Procedūra

Lai atliktu tālruņa jaunināšanu, atlasiet Aizkavēt.

Tālruņa aparātprogrammatūras jauninājuma norises skatīšana
Tālruņa aparātprogrammatūras jaunināšanas laikā jūs varat skatīt jaunināšanas norisi.
Procedūra

Solis 1

Nospiediet Lietojumprogrammas

Solis 2

Nospiediet Iestatījumi.

Solis 3

Atlasiet Informācija par tālruni > Rādīt detaļas.

Solis 4

Atlasiet Sistēmas informācija un nospiediet Rādīt detaļas.

Solis 5

Nospiediet Iziet.

.

Enerģijas taupība
Administrators var samazināt enerģijas daudzumu, ko patērē tālruņa ekrāns, izmantojot tālāk minētās
iespējas.
• Power Save — izgaismojums vai ekrāns tiek izslēgts, kad tālrunis noteiktu laika periodu ir bijis neaktīvs.
• Power Save Plus — tālruņa ekrāns tiek ieslēgts un izslēgts noteiktā laikā atbilstoši jūsu darba grafikam.
Ja mainās jūsu darba laiks, varat sazināties ar administratoru, lai mainītu tālruņa konfigurāciju.
Piemēram, administrators var iestatīt tālruni, lai tas jūs brīdinātu 10 minūtes pirms izslēgšanās. Iedegas poga
Atlasīt un tiek parādīts ziņojums par to, ka tālrunis drīz tiks izslēgts. Paziņojumi tiek rādīti ar šādiem
intervāliem:
Piemēram, administrators var iestatīt tālruni, lai tas jūs brīdinātu 10 minūtes pirms izslēgšanās. Jūs saņemat
ziņojumu, ka tālrunis drīzumā tiks izslēgts, un saņemat paziņojumus šādos intervālos:
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• četri signāli 10 minūtes pirms izslēgšanas;
• četri signāli 7 minūtes pirms izslēgšanas;
• četri signāli 4 minūtes pirms izslēgšanas;
• 15 signāli 30 sekundes pirms izslēgšanas.
Ja tālrunis ir aktīvs, tas gaida, līdz tas ir bijis neaktīvs iestatīto laika periodu, un pēc tam tas brīdina par atlikto
izslēgšanu.

Tālruņa ieslēgšana
Ja jūsu tālrunis tiek izslēgts, lai taupītu enerģiju, tālruņa ekrāns ir tukšs un tiek izgaismota poga Atlasīt.
Procedūra

Lai atkal ieslēgtu tālruni, nospiediet Atlasīt.

Papildu palīdzība un informācija
Ja jums rodas jautājumi par funkciju pieejamību tālrunī, jums vajadzētu sazināties ar administratoru.
Cisco tīmekļa vietnē (https://www.cisco.com) atrodama plašāka informācija par tālruņiem un zvanu kontroles
sistēmām.

Pieejamības funkcijas
Cisco IP konferenču tālrunis 8832 nodrošina pieejamības funkcijas neredzīgiem cilvēkiem, kā arī cilvēkiem
ar redzes, dzirdes un kustību traucējumiem. Tā kā daudzas šīs funkcijas ir standarta funkcijas, lietotāji ar
funkcionāliem traucējumiem var tām piekļūt bez jebkādas īpašas konfigurācijas.
Termins tālruņa atbalsta lapas šajā dokumentā attiecas uz tīmekļa lapām, kurām lietotāji var piekļūt, lai
iestatītu zināmas funkcijas. Pakalpojumā Cisco Unified Communications Manager (laidienā 10.0 un jaunākās
versijās) šīs lapas ir pašapkalpošanās portāls. Pakalpojumā Cisco Unified Communications Manager
(laidienā 9.1 un vecākās versijās) šīs lapas ir lietotāja opciju tīmekļa lapas.
Papildinformāciju skatiet tālruņa lietotāja rokasgrāmatā, kas atrodama šeit: http://www.cisco.com/c/en/us/
support/collaboration-endpoints/unified-ip-phone-8800-series/products-user-guide-list.html
Uzņēmums Cisco ir apņēmies izstrādāt un nodrošināt pieejamus produktus un tehnoloģijas, kas atbilstu
jūsu uzņēmuma vajadzībām. Plašāku informāciju par uzņēmumu Cisco un tā produktu pieejamības iespējam
varat arī atrast šajā URL: https://www.cisco.com/go/accessibility

Pieejamības funkcijas cilvēkiem ar dzirdes traucējumiem
Jūsu konferenču tālruņa komplektācijā ir iekļautas standarta pieejamības funkcijas, kam nav nepieciešama
iestatīšana vai ir nepieciešama minimāla iestatīšana.
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Attēls 15: Pieejamības funkcijas cilvēkiem ar dzirdes traucējumiem

Šajā tabulā ir aprakstīts Cisco IP konferenču tālruņa 8832 pieejamības funkcijas lietotājiem ar dzirdes
traucējumiem.
Tabula 10: Pieejamības funkcijas cilvēkiem ar dzirdes traucējumiem

Elements Pieejamības funkcija

Apraksts

1

Tālruņa ekrānā tiek rādīts pašreizējais statuss, un tiek
paradīta LED josla:

LED josla

• zaļš, nemainīgs apgaismojums — aktīvais zvans;
• zaļš, mirgojošs apgaismojums — ienākošais zvans;
• zaļš, pulsējošs apgaismojums — aizturēts zvans;
• sarkans, nemainīgs apgaismojums — zvans ar
izslēgtu skaņu.
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Elements Pieejamības funkcija
2

Apraksts

Vizuāls paziņojums par tālruņa
Tālruņa ekrānā tiek rādīts pašreizējais statuss.
statusu un gaidoša ziņojuma indikators
Saņemot ziņojumu, tas tiek parādīts tālruņa ekrānā.
Tālrunī ir pieejams arī akustisks indikators par gaidošu
ziņojumu.
Lai mainītu dzirdamā balss-ziņojuma indikatora
iestatījumu, pierakstieties pašapkalpošanās portālā un
piekļūstiet ziņojumu indikatora iestatījumiem. Katru
iestatījumu var ieslēgt vai izslēgt.
Jūsu iestatījumus var mainīt arī jūsu administrators.

3

Zvana signāla, augstuma un skaļuma
regulēšana

• Izvēlieties Iestatījumi > Preferences, lai mainītu
zvana signālu.
• Noregulējiet tālruņa zvana skaļuma līmeni. Kad
netiek veikts zvans, nospiediet Skaļums, lai
palielinātu vai samazinātu skaļumu.
Kad regulējat skaļumu, LED josla iedegas baltā
krāsā, norādot uz skaļuma palielināšanos vai
samazināšanos.
Jūsu iestatījumus var mainīt arī jūsu administrators.

Pieejamības funkcijas vājredzīgiem un neredzīgiem cilvēkiem
Jūsu tālruņa komplektācijā ir iekļautas standarta pieejamības funkcijas, kam nav nepieciešama iestatīšana
vai ir nepieciešama minimāla iestatīšana.
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Attēls 16: Pieejamības funkcijas vājredzīgiem un neredzīgiem cilvēkiem

Šajā tabulā ir aprakstīts Cisco IP konferenču tālruņa 8832 pieejamības funkcijas lietotājiem ar redzes
traucējumiem un aklumu.
Tabula 11: Pieejamības funkcijas vājredzīgiem un neredzīgiem cilvēkiem

Elements

Pieejamības funkcija

1

Augsta kontrasta redzams un dzirdams brīdinājums Pogu Klusums izmantojiet, lai izslēgtu vai
par ienākošu zvanu ar LED joslu
izslēgtu mikrofonu. Ja mikrofons ir
izslēgts, LED josla iedegas sarkanā krāsā.
• LED josla atrodas virs pogas Klusums un
Izslēdzot skaņu, tālrunis iepīkstas vienu
virs ekrāna.
reizi; ieslēdzot skaņu, tālrunis iepīkstas
divas reizes.
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Elements

Pieejamības funkcija

Apraksts

2

Poga Klusums

Brīdina par ienākošu zvanu. Ienākošo
zvanu laikā LED mirgo.

• Šī poga atrodas starp LED joslu un ekrānu.

Krāsas norāda tālruņa statusu:
• zaļš, nemainīgs apgaismojums —
aktīvais zvans;
• zaļš, mirgojošs apgaismojums —
ienākošais zvans;
• zaļš, pulsējošs apgaismojums —
aizturēts zvans;
• sarkans, nemainīgs apgaismojums —
zvans ar izslēgtu skaņu.
3.

Izvēles taustiņi
• Šīs pogas atrodas tieši zem LCD ekrāna.

Nodrošina piekļuvi īpašām funkcijām.
LCD ekrānā tiek rādītas funkcijas.

4

Navigācijas ripa (ietver navigācijas joslu un pogu Navigācijas joslu izmantojiet, lai
Izvēlēt.)
pārvietotos augšup un lejup tālruņa LCD
ekrānā. Poga Izvēlēt. atrodas navigācijas
• Navigācijas ripa atrodas papildtastatūras
joslas centrā.
labajā pusē.

5.

Standarta 12 taustiņu izkārtojums

Varat izmantot pogas to esošajā vai
pazīstamajā novietojumā. Uz taustiņa “5”
ir izcilnis.

6.

Skaļuma taustiņš

Ļauj palielināt vai samazināt zvana vai
skaņas skaļumu.

• Šis taustiņš atrodas papildtastatūras kreisajā
Nospiediet pārslēdzēja taustiņu uz augšu,
pusē.
lai palielinātu skaļumu. Nospiediet
pārslēdzēja taustiņu uz leju, lai
samazinātu skaļumu.
Kad regulējat skaļumu, LED josla iedegas
baltā krāsā, norādot uz skaļuma
palielināšanos vai samazināšanos.

pieejamības funkcijas cilvēkiem ar pārvietošanās grūtībām
Jūsu konferenču tālruņa komplektācijā ir iekļautas standarta pieejamības funkcijas, kam nav nepieciešama
iestatīšana vai ir nepieciešama minimāla iestatīšana.
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Attēls 17: Pieejamības funkcijas cilvēkiem ar pārvietošanās grūtībām

Šajā tabulā ir aprakstītas Cisco IP konferenču tālruņa 8832 pieejamības funkcijas lietotājiem ar kustību
traucējumiem.
Tabula 12: Pieejamības funkcijas cilvēkiem ar pārvietošanās grūtībām

Elements

Pieejamības funkcija

Apraksts

1

LED josla

Uzrāda tālruņa statusu:
• zaļš, nemainīgs apgaismojums — aktīvais zvans;
• zaļš, mirgojošs apgaismojums — ienākošais
zvans;
• zaļš, pulsējošs apgaismojums — aizturēts zvans;
• sarkans, nemainīgs apgaismojums — zvans ar
izslēgtu skaņu.

2

Sataustāmas un saskatāmas pogas un Ļauj viegli atrast tālruņa taustiņus. Piemēram,
funkcijas, tostarp izcilnis uz
taustiņam “5” ir izcilnis, pēc kura atrašanās vietas varat
taustiņa “5”
noteikt citu taustiņu atrašanās vietu.
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Trešās puses pieejamības programmas

Trešās puses pieejamības programmas
Uzņēmums Cisco cieši sadarbojas ar partneriem, lai nodrošinātu risinājumus, kas papildina Cisco produktu
un risinājumu pieejamību un lietošanu. Var tikt izmantotas trešās puses programmas, piemēram, reāllaika
titri Cisco IP tālruņos, teksta tālruņi lietotājiem ar dzirdes traucējumiem (TDD/TTY), reāllaika teksts (RTT),
klausīšanās/balss pārnešana (HCO/VCO), dzirdams zvanītāja ID, iekļautie pastiprinātāji klausulēm skaļākai
zvana skaņai, “aizņemtības indikatori”, skaņas/vizuāli ārkārtas paziņojumi, izmantojot Cisco IP tālrunis
tālruņus (kas atvieglotu lietošanu personām ar funkcionāliem traucējumiem), u.c.
Lai iegūtu plašāku informāciju par trešās puses programmām, sazinieties ar administratoru.

Problēmu novēršana
Problēmas iespējamas šādos gadījumos:
• Tālrunis nevar sazināties ar zvanu kontroles sistēmu.
• Zvanu kontroles sistēmā radušās sakaru vai iekšējas problēmas.
• Tālrunim radušās iekšējas problēmas.
Ja jums rodas problēmas, jūsu administrators var palīdzēt traucējummeklēšanā un novērst problēmas cēloni.

Kā atrast informāciju par tālruni
Administrators var pieprasīt informāciju par tālruni. Šī informācija unikāli identificē tālruni problēmu
novēršanai.
Procedūra

Solis 1

Atlasiet Sistēmas informācija.

Solis 2

Nospiediet Iziet.

Ziņošana par zvanu kvalitātes problēmām
Jūsu administrators var īslaicīgi konfigurēt tālruni, izmantojot kvalitātes ziņošanas rīku (QRT), lai novērstu
darbības problēmas. Atkarībā no konfigurācijas QRT var izmantot, lai:
• nekavējoties ziņotu par pašreizējā zvana audio problēmu;
• kategoriju sarakstā izvēlētos vispārīgu problēmu un izvēlētos iemeslu kodus.
Procedūra

Solis 1

Nospiediet Ziņot par kvalitāti.

Solis 2

Ritiniet un izvēlieties vienumu, kas vislabāk atbilst jūsu problēmai.
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Jūsu tālrunis
Ziņošana par visām tālruņa problēmām

Solis 3

Nospiediet izvēles taustiņu Atlasīt, lai nosūtītu informāciju sistēmas administratoram.

Ziņošana par visām tālruņa problēmām
Varat izmantot Cisco Collaboration Problem Report Tool (PRT) rīku, lai apkopotu un nosūtītu tālruņa žurnālus,
kā arī ziņotu par problēmām administratoram. Ja redzat paziņojumu, ka PRT augšupielāde nav izdevusies,
problēmas ziņojums ir saglabāts tālrunī, un jums vajadzētu brīdināt savu administratoru.
Procedūra

Solis 1

Nospiediet Lietojumprogrammas

Solis 2

Atlasiet Iestatījumi > Sistēmas informācija > Ziņot par problēmu.

Solis 3

Laukos Problēmas datums un Problēmas laiks ievadiet datumu un laiku, kurā saskārāties ar problēmu.

Solis 4

Izvēlieties Problēmas apraksts.

Solis 5

Izvēlēties aprakstu no redzamā saraksta un nospiediet Iesniegt.

.

Zaudēts tālruņa savienojums
Dažreiz tālrunis zaudē savienojumu ar tālruņa tīklu. Kad savienojums ir zaudēts, jūsu tālrunī redzams
ziņojums.
Ja savienojuma zaudēšanas brīdī ir aktīvs zvans, tas tiek turpināts. Tomēr nav pieejami visi parastie tālruņa
līdzekļi, jo dažiem līdzekļiem ir nepieciešama informācija no zvanu kontroles sistēmas. Piemēram, izvēles
taustiņi var nedarboties, kā paredzēts.
Kad tālrunis atkārtoti izveidos savienojumu ar zvanu kontroles sistēmu, tālruni atkal varēs izmantot kā
parasti.

Cisco viena gada ierobežotās aparatūras garantijas noteikumi
Uz jūsu aparatūras garantiju un garantijas periodā pieejamiem pakalpojumiem attiecas īpaši noteikumi.
Jūsu oficiālais garantijas paziņojums, tai skaitā garantijas un licenču līgumi, kas attiecas uz Cisco
programmatūru, ir pieejams vietnē Cisco.com šajā URL: https://www.cisco.com/go/hwwarranty.
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NODAĻA

2

Zvani
• Zvanu veikšana, lappusē 31
• Atbildēšana uz zvaniem, lappusē 34
• Zvana skaņas izslēgšana, lappusē 36
• Zvanu aizturēšana, lappusē 37
• Zvanu pāradresēšana, lappusē 39
• Zvanu pārsūtīšana, lappusē 39
• Konferences zvani un sapulces, lappusē 40
• Balss pasts, lappusē 41

Zvanu veikšana
Jūsu tālrunis darbojas tāpat kā parasts tālrunis. Bet mēs esam atvieglojuši zvanu veikšanu.

Zvana veikšana
Lai veiktu zvanu, izmantojiet savu tālruni tāpat kā jebkuru citu tālruni.
Procedūra

Ievadiet numuru un nospiediet Zvanīt.

Zvanīšana, izmantojot tālruņa adresi
Reizēm personas tālruņa numura vietā var būt zināma arī tālruņa adrese, ko varat izmantot zvana veikšanai.
Adrese var būt līdzīga e-pasta adresei, piemēram, lietotājvārds1@paraugs.com, vai arī tajā var būt
cipari, piemēram, lietotājvārds2@209.165.200.224.
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Numura atkārtošana

Procedūra

Solis 1

Nospiediet Jauns zvans.

Solis 2

Nospiediet ABC, lai varētu ievadīt tekstu, izmantojot tastatūru.

Solis 3

Tastatūrā nospiediet cipara taustiņu, lai skatītu pieejamās iespējas, un pēc tam atkārtoti nospiediet cipara
taustiņu, lai pārvietotos pa šīm iespējām.
Piemēram, nospiediet ciparu 1 trīs reizes, lai ievadītu simbolu @.

Solis 4

Nospiediet Zvanīt.

Numura atkārtošana
Jūs varat zvanīt uz pēdējo sastādīto tālruņa numuru.
Procedūra

Nospiediet Atkārtot.

Ātrā numuru sastādīšana
Jūs varat piešķirt kodus, lai ātri sastādītu to personu numurus, kam bieži zvanāt. Lai varētu izmantot ātrās
numuru sastādīšanas funkcijas savā tālrunī, iestatiet ātro numuru sastādīšanu pašapkalpošanās portālā.
Ātrās numuru sastādīšanas kodi ļauj sastādīt tālruņa numuru, izmantojot kodu (reizēm tiek apzīmēta kā
saīsinātā numuru sastādīšana).
• ātrās numuru sastādīšana pogas — sastādiet tālruņa numuru, izmantojot vienu vai vairākas līniju pogas,
kas iestatītas ātrai numuru sastādīšanai;
• ātrās numuru sastādīšanas kodi — sastādiet tālruņa numuru, izmantojot kodu (reizēm tiek apzīmēta
kā saīsinātā numuru sastādīšana).
Saistītās tēmas
Pašapkalpošanās portāls, lappusē 14
Ātrās numuru sastādīšanas numuri, lappusē 15

Ātrā numuru sastādīšana, izmantojot konferenču tālruni
Pirms sākt darbu
Izveidojiet ātrās numuru sastādīšanas kodus pašapkalpošanās portālā.
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Zvana veikšana ar ātrās numuru sastādīšanas kodu

Procedūra

Solis 1

Nospiediet uz leju navigācijas joslā vai nospiediet Izlase.

Solis 2

Izvēlieties ātrās sastādīšanas numuru un nospiediet Zvanīt.

Zvana veikšana ar ātrās numuru sastādīšanas kodu
Pirms sākt darbu
Izveidojiet kodus Lietotāja opciju tīmekļa lapās.
Procedūra

Solis 1

Ievadiet ātrās numuru sastādīšanas kodu un nospiediet Ātrā numuru sastādīšana.

Solis 2

Ievadiet ātrās numuru sastādīšanas kodu un nospiediet Ātrā zvanīšana.

Paziņojuma saņemšana par adresāta pieejamību
Ja zvanāt kādai personai, un līnija ir aizņemta vai nav atbildes, varat saņemt paziņojumu ar īpašu zvana
signālu un ziņojumu, kad šī persona būs pieejama.
Procedūra

Solis 1

Nospiediet Atzvans, kad dzirdat aizņemto signālu vai zvana izsaukšanas skaņu.

Solis 2

Nospiediet Iziet, lai izietu no apstiprinājuma ekrāna loga.

Solis 3

Kad dzirdat zvana signālu, kas liecina par personas pieejamību un redzat ziņojumu, nospiediet Zvanīt, lai
atkārtotu zvanu.

Zvanīšana starptautiskam tālruņa numuram
Jūs varat veikt starptautiskus zvanus, ja pirms numura ievadāt pluszīmi (+).
Procedūra

Solis 1

Turiet nospiestu zvaigznīti (*) vismaz 1 sekundi.
Pluszīme (+) tiek parādīta kā pirmā rakstzīme tālruņa numurā.

Solis 2

Ievadiet tālruņa numuru.
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Droši zvani

Solis 3

Nospiediet Zvanīt vai gaidiet 10 sekundes pēc pēdējās taustiņa nospiešanas reizes, lai veiktu zvanu
automātiski.

Droši zvani
Jūsu administrators var gādāt par to, lai neļautu personām ārpus jūsu uzņēmuma traucēt jūsu zvanus. Ja
sarunas laikā tālrunī tiek rādīta slēdzenes ikona, tālruņa zvans ir drošs. Atkarībā no tālruņa konfigurācijas,
iespējams, būs jāpierakstās pirms zvana veikšanas vai arī pirms klausulē tiks atskaņots drošības skaņas
signāls.

Atbildēšana uz zvaniem
Jūsu Cisco tālrunis darbojas tāpat kā parasts tālrunis. Bet mēs esam atvieglojuši atbildēšanu uz zvaniem.

Atbildēšana uz zvanu
Procedūra

Nospiediet pogu Atbildēt.

Atbildēšana uz gaidīšanā esošu zvanu konferenču tālrunī
Ja veicat aktīvu zvanu, par gaidīšanā esošu zvanu liecina viens skaņas signāls un konferenču tālruņa ekrānā
tiek parādīts ziņojums.
Procedūra

Nospiediet pogu Atbildēt.

Zvana noraidīšana
Jūs varat nosūtīt ienākošo zvanu uz balss pasta sistēmu (ja konfigurēts). Ja nav iestatīts, zvans tiek noraidīts
un zvanītājs dzird signālu par aizņemtību.
Procedūra

Nospiediet Noraidīt.
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Režīma Netraucēt ieslēgšana
Ieslēdziet netraucēšanas režīmu (DND), lai izslēgtu tālruņa skaņu un slēptu ienākošo zvanu paziņojumus,
ja jums ir nepieciešams izvairīties no traucējumiem.
Ja ir ieslēgts DND režīms, ienākošie zvani tiek pāradresēti uz citu numuru, piemēram, balss pastu, ja tas ir
iestatīts.
Procedūra

Solis 1

Nospiediet Netraucēt, lai ieslēgtu DND režīmu.

Solis 2

Nospiediet Izslēgt DND, lai izslēgtu režīmu DND.

Atbildēšana uz zvanu meklēšanas grupā
Organizācijas, kas saņem daudzus ienākošos zvanus, var izmantot meklēšanas grupas, lai sadalītu zvanu
slodzi. Jūsu administrators izveido meklēšanas grupu ar virkni saraksta numuru. Tālruņi zvana atkarībā no
meklēšanas secības, ko jūsu administrators ir norādījis meklēšanas grupai. Ja jūs esat meklēšanas grupas
biedrs, jums ir jāpierakstās grupā, ja vēlaties saņemt zvanus. Ja nevēlaties saņemt zvanus savā tālrunī, jums
ir jāizrakstās no grupas.
Atkarībā no tā, cik meklēšanas grupas ir konfigurētas, jūs, iespējams, redzēsit šādu informāciju, kas redzama
zvana brīdinājumā:
• Līnija, kas saņem zvanu.
• Direktorija numurs ienākošajam zvanam.
• Meklēšanas grupas nosaukums vai pilota numurs.
Pirms sākt darbu
Jums ir jāpierakstās meklēšanas grupā, lai saņemtu meklēšanas grupas zvanus.
Procedūra

Ja tālrunis saņem meklēšanas grupas zvanu, atbildiet uz to.

Pierakstīšanās meklēšanas grupā un izrakstīšanās no tās
Izrakstieties no savas meklēšanas grupas, lai turpmāk no tās nesaņemtu zvanus. Jūs turpināsit saņemt zvanus,
kas ir adresēti tieši jums.
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Zvanu rindas skatīšana meklēšanas grupā
Jūs varat izmantot rindas statistiku, lai pārbaudītu meklēšanas grupas rindas statusu. Rindas statusā tiek
parādīta šāda informācija:
• meklēšanas grupas izmantotais tālruņa numurs;
• zvanītāju skaits katrā meklēšanas grupas rindā;
• ilgākais gaidīšanas laiks.
Procedūra

Solis 1

Nospiediet Rindas statuss.

Solis 2

Nospiediet Atjaunināt, lai atsvaidzinātu statistiku.

Solis 3

Nospiediet Iziet.

Aizdomīga zvana izsekošana
Ja saņemat nevēlamus vai nepatīkamus zvanus, izmantojiet ļaunprātīgu zvanu identifikāciju (MCID), lai
brīdinātu administratoru. Jūsu tālrunis administratoram nosūta klusu paziņojumu ar informāciju par zvanu.
Procedūra

Nospiediet Ziņot par zvanītāju.

Zvana skaņas izslēgšana
Zvana laikā jūs varat izslēgt skaņu — jūs dzirdēsit sarunas biedru, bet viņš nedzirdēs jūs.
Ja zvana skaņa ir izslēgta, LED josla iedegas sarkanā krāsā.
Procedūra

Solis 1

Nospiediet Izslēgt skaņu

tālrunī vai Izslēgt skaņu

uz paplašinājuma mikrofona.

Kad nospiedīsit Izslēgt skaņu uz paplašinājuma mikrofona, tiks izslēgta gan tālruņa, gan un mikrofona
skaņa.
Solis 2

Vēlreiz nospiediet Klusums, lai izslēgtu klusuma režīmu.
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Zvanu aizturēšana
Zvana aizturēšana
Jūs varat aizturēt aktīvu zvanu un pēc tam atsākt aizturētu zvanu, kad esat gatavs.
Procedūra

Solis 1

Nospiediet Aizturēt.

Solis 2

Lai atsāktu aizturētu zvanu, nospiediet Atsākt.

Atbildēšana uz pārāk ilgi aizturētu zvanu
Ja zvans ir aizturēts pārāk ilgi, jūs tiksit par to informēts ar šādiem paziņojumiem:
• viens zvana signāls, periodiski atkārtojas;
• mirgojoša dzintara krāsas līnijas poga;
• mirgojošs ziņojuma rādītājs klausulē;
• mirgojoša LED josla;
• vizuāls paziņojums tālruņa ekrānā.
Procedūra

Nospiediet dzelteno mirgojošo līnijas pogu vai Atbildēt, lai atsāktu aizturēto zvanu.

Pārslēgšanās starp aktīviem un aizturētiem zvaniem
Jūs varat vienkārši pārslēgties starp aktīvu un aizturētu zvanu.
Procedūra

Lai pārslēgtos uz aizturētu zvanu, nospiediet Pārnest.
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Zvana novietošana
Jūs varat izmantot tālruni, lai noglabātu zvanu.
Noglabātu zvanu pārrauga jūsu tīkls, lai jūs par to neaizmirstu. Ja zvans ir noglabāts pārāk ilgi, jūs dzirdēsit
brīdinājuma signālu. Jūs varat atbildēt, atteikties atbildēt vai ignorēt zvanu sākotnējā tālrunī. Varat arī
turpināt tās izgūt no cita tālruņa.
Ja noteiktā laikā neatbildat uz zvanu, tas tiek novirzīts uz balss pastu vai citu galamērķi atbilstoši jūsu
administratora iestatījumiem.

Zvana aizturēšana ar zvanu noglabāšanu
Jūs varat noglabāt aktīvu zvanu, uz kuru atbildējāt tālrunī, un pēc tam izmantot citu tālruni zvanu vadības
sistēmā, lai izgūtu šo zvanu.
Zvanu noglabāšanas numurā var izmantot tikai vienu zvanu.
Administrators var iestatīt zvanu noglabāšanu vienā no diviem veidiem:
• Tālruņa ekrānā tiek parādīts noglabātais zvans, un varat nospiest taustiņu Atjaun., lai to paņemtu.
Līnijā tiek parādīts noglabātā zvana līnijas numurs.
• Līnijas numurs noglabātajam zvanam tiek parādīts uznirstošajā logā. Jūsu līnija pāriet dīkstāvē. Šādā
gadījumā jūs zvanāt uz līniju, lai paņemtu noglabāto zvanu.
Pirms sākt darbu
Zvanam ir jābūt aktīvam.
Procedūra

Solis 1

Nospiediet Noglabāt un nolieciet klausuli.

Solis 2

(Neobligāts) Paziņojiet noglabāto numuru personai, kurai jāatbild uz zvanu.

Aizturēta zvana izgūšana ar zvanu noglabāšanu
Zvanu noglabāšanu var iestatīt divos dažādos veidos:
• Tālrunī tiek parādīts noglabātais zvans, un lietotājs to var paņemt.
• Lietotājam ir jāsastāda parādītais numurs, lai paņemtu zvanu.
Iestatiet lauku Veltīt vienu līniju zvanu noglabāšanai Cisco Unified Communications Manager, lai iespējotu
vai atspējotu šo funkciju. Pēc noklusējuma līdzeklis ir iespējots.
Pirms sākt darbu
Jums ir vajadzīgs numurs, ar kuru zvans tika noglabāts.
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Zvanu pāradresēšana

Procedūra

Lai izgūtu zvanu, ievadiet numuru, kurā zvans ir noglabāts.

Zvanu pāradresēšana
Varat pāradresēt zvanus no sava tālruņa uz citu numuru.
Ir pieejami divi zvanu pāradresācijas veidi:
• Visu zvanu pārsūtīšana
• Zvanu pāradresācija īpašās situācijās, piemēram, ja tālrunis ir aizņemts vai nav atbildes.
Ja tālrunī ir iestatīta pāradresācija, ekrānā tiek rādīta ikona Pāradresēt visus

.

Procedūra

Solis 1

Ja tālrunis ir neaktīvs, nospiediet Pāradresēt visus.

Solis 2

Ievadiet zvanu pāradresācijas mērķa numuru tieši tā, kā jūs to sastādītu tālrunī, vai izvēlieties ierakstu no
zvanu vēstures saraksta.
Saistītās tēmas
Pašapkalpošanās portāls, lappusē 14

Zvanu pārsūtīšana
Aktīvu zvanu varat pārsūtīt citai personai.

Zvana pārsūtīšana citai personai
Pārsūtot zvanu, jūs varat turpināt sākotnējo zvanu, līdz otra persona atbild uz zvanu. Tā jūs varat runāt
privāti ar citi personu pirms izejat no zvana. Ja nevēlaties runāt, pārsūtiet zvanu pirms uz to atbild kāds cits.
Jūs varat arī pārslēgties starp abiem zvanītājiem, lai apspriestos ar tiem privāti, pirms izejat no zvana.
Procedūra

Solis 1

Neaizturēta zvana laikā nospiediet Pārsūtīt.

Solis 2

Ievadiet otras personas tālruņa numuru.

Solis 3

(Neobligāts) Nospiediet ātro numuru sastādīšanu un izvēlieties ātrā zvana numuru.
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Konsultēšanās pirms pārsūtīšanas pabeigšanas

Izmantojiet navigācijas klasteri, lai pārvietotos ātrās numuru sastādīšanas logā un lai izvēlētos ātrās numuru
sastādīšanas numuru.
Solis 4

(Neobligāts) Pagaidiet, līdz dzirdat, ka tālrunis zvana, vai līdz otra persona atbild uz zvanu.

Solis 5

Vēlreiz nospiediet Pārsūtīt.

Konsultēšanās pirms pārsūtīšanas pabeigšanas
Pirms zvana pārsūtīšanas varat runāt ar personu, kurai šo zvanu pārsūtāt. Pirms pabeidzat pārsūtīšanu, varat
arī pārslēgties starp šo zvanu un zvanu, kuru pārsūtāt.
Pirms sākt darbu
Jums ir aktīvs zvans, kas ir jāpārsūta.
Procedūra

Solis 1

Nospiediet Pārsūtīt.

Solis 2

Ievadiet otras personas tālruņa numuru.

Solis 3

Nospiediet Pārslēgties, lai atgrieztos aizturētajā zvanā.

Solis 4

Nospiediet Pārsūtīt, lai pabeigtu pārsūtīšanu.

Konferences zvani un sapulces
Vienā zvanā varat sarunāties ar vairākām personām. Jūs varat piezvanīt citai personai un pievienot viņu
apspriedei. Ja jums ir vairākas tālruņa līnijas, varat apvienot divu līniju zvanus.
Vienā zvanā varat sarunāties ar vairākām personām. Jūs varat piezvanīt citai personai un pievienot viņu
apspriedei.
Pievienojot konferences zvanam vairāk nekā vienu personu, gaidiet dažas sekundes starp dalībnieku
pievienošanu.
Kā apspriedes vadītājs jūs varat noņemt atsevišķus dalībniekus no apspriedes. Apspriede beidzas, kad visi
tās dalībnieki noliek klausules.

Jaunas personas pievienošana zvanam
Veicot zvanu, jūs varat pievienot sarunai citas personas.
Procedūra

Solis 1

Aktīva zvana laikā nospiediet Apspr.
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Zvani
Pārslēgšanās starp zvaniem pirms apspriedes pabeigšanas

Solis 2

Ievadiet numuru.

Solis 3

(Neobligāts) Pagaidiet, līdz dzirdat, ka tālrunis zvana, vai līdz otra persona atbild uz zvanu.

Solis 4

Nospiediet Apspr.

Pārslēgšanās starp zvaniem pirms apspriedes pabeigšanas
Jūs varat runāt ar personu, pirms pievienojat viņu apspriedei. Jūs varat arī pārslēgties starp konferences zvanu
un zvanu ar citu personu.
Procedūra

Solis 1

Piezvaniet jaunam apspriedes dalībniekam, bet nepievienojiet viņu apspriedei.
Gaidiet, līdz zvans tiek savienots.

Solis 2

Nospiediet Pārslēgties, lai pārslēgtos starp dalībnieku un apspriedi.

Apspriedes dalībnieku apskate un noņemšana
Ja jūs izveidojat apspriedi, varat skatīt detalizētu informāciju par pēdējiem 16 dalībniekiem, kas pievienojās
apspriedei. Jūs varat arī noņemt dalībniekus.
Procedūra

Solis 1

Kad atrodaties apspriedē, nospiediet Rādīt detalizētu informāciju, lai skatītu dalībnieku sarakstu.

Solis 2

(Neobligāts) Iezīmējiet dalībnieku un nospiediet Noņemt, lai noņemtu dalībnieku no apspriedes.

Balss pasts
Jūs varat piekļūt saviem balss ziņojumiem no tālruņa. Pirms varat piekļūt balss pasta sistēmai, jūsu
administratoram ir jāiestata jūsu balss pasta konts un tālrunis.
Izvēles taustiņš Ziņojumi jūsu tālrunī darbojas kā ātrās numuru sastādīšanas poga balss pasta sistēmā.

Piezīme

Ja konferenču tālrunis ir konferenču telpā izvietots koplietojams tālrunis, izvēles taustiņš Ziņojumi var
netikt rādīts.
Ja neatrodaties savā darba vietā pie galda, varat piekļūt savai balss pasta sistēmai, tai piezvanot. Jūsu
administrators var iedot jums balss pasta sistēmas ārējo tālruņa numuru.

Cisco IP konferenču tālruņa 8832 lietotāja rokasgrāmata
41

Zvani
Jaunu balss ziņojumu pārbaude

Piezīme

Šajā dokumentā ir ierobežota informācija par balss pastu, jo balss pasts nav daļa no jūsu tālruņa. Tas ir
atsevišķs komponents ar serveri un aparātprogrammatūru, ko iegādājas jūsu uzņēmums. Informāciju par
balss pasta iestatīšanu un izmantošanu skatiet Cisco Unity Connection tālruņa saskarnes lietotāja rokasgrāmatā
vietnē https://www.cisco.com/c/en/us/support/unified-communications/unity-connection/
products-user-guide-list.html.

Jaunu balss ziņojumu pārbaude
Lai uzzinātu, vai jums ir jauni balss pasta ziņojumi, neatbildēto zvanu un balss pasta ziņojumu skaits tiek
parādīts ekrānā. Ja ir vairāk nekā 99 jauni ziņojumi, tiek rādīta pluszīme (+).
Turklāt, veicot zvanu ar paceltu klausuli, skaļrunī būs dzirdams saraustīts signāls. Šis saraustītais signāls
attiecas uz konkrēto līniju. Tas ir dzirdams tikai tad, ja līnijā ir balss ziņojumi.
Saistītās tēmas
Pašapkalpošanās portāls, lappusē 14

Piekļuve balss pasta ziņojumiem
Varat pārbaudīt pašreizējos balss pasta ziņojumus vai vēlreiz noklausīties savus vecos ziņojumus.
Pirms sākt darbu
Katra balss pasta sistēma ir atšķirīga, tādēļ sazinieties ar savu administratoru vai IT nodaļu, lai uzzinātu, kuru
sistēmu izmanto jūsu uzņēmums. Šī sadaļa attiecas uz Cisco Unity Connection, jo vairums Cisco klientu
izmanto šo produktu savai balss pasta sistēmai. Taču jūsu uzņēmums var izmantot citu produktu.
Procedūra

Solis 1

Nospiediet Ziņojumi.

Solis 2

Sekojiet balss norādījumiem.
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Kontakti
• Korporatīvais direktorijs, lappusē 43
• Personiskais direktorijs, lappusē 43
• Cisco tīmekļa numuru sastādītājs, lappusē 47

Korporatīvais direktorijs
Jūs varat uzmeklēt kolēģa numuru savā tālrunī — tādējādi ir vienkāršāk veikt zvanu. Jūsu administrators
izveido un uztur direktoriju.

Zvanīšana kontaktpersonai korporatīvajā direktorijā
Procedūra

Solis 1

Nospiediet Kontaktpersonas.

Solis 2

Izvēlieties Korporatīvais direktorijs.

Solis 3

Izvēlieties meklēšanas kritēriju.

Solis 4

Ievadiet savu meklēšanas kritēriju un nospiediet Iesniegt.

Solis 5

Atlasiet kontaktu un nospiediet Sastādīt numuru.

Personiskais direktorijs
Izmantojiet personisko direktoriju, lai glabātu informāciju par draugiem, ģimeni vai kolēģiem. Personiskajam
direktorijam varat pievienot savus adresātus. Īpašos ātrās numuru sastādīšanas kodus varat pievienot cilvēkiem,
kam bieži zvanāt.
Personisko direktoriju varat iestatīt tālrunī vai pašapkalpošanās portālā. Izmantojiet tālruni, lai direktorija
ierakstiem piešķirtu ātrās numuru sastādīšanas kodus.
Saistītās tēmas
Pašapkalpošanās portāls, lappusē 14
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Kontakti
Pierakstīšanās personiskajā direktorijā un izrakstīšanās no tā

Pierakstīšanās personiskajā direktorijā un izrakstīšanās no tā
Pirms sākt darbu
Lai varētu pierakstīties personiskajā direktorijā, jums ir nepieciešams lietotāja ID un parole. Sazinieties ar
administratoru, ja nezināt šo informāciju.
Procedūra

Solis 1

Nospiediet Kontaktpersonas.

Solis 2

Izvēlieties Personiskais direktorijs.

Solis 3

Ievadiet savu lietotāja ID un PIN kodu un nospiediet Iesniegt.

Solis 4

Lai izrakstītos, izvēlieties Atteikties, nospiediet Atlasīt un pēc tam nospiediet Labi.

Jauna adresāta pievienošana personīgajam direktorijam
Procedūra

Solis 1

Nospiediet Kontaktpersonas.

Solis 2

Pierakstieties savā personiskajā direktorijā.

Solis 3

Atlasiet Personīgā adrešu grāmata un nospiediet Iesniegt.

Solis 4

Nospiediet Jauna.

Solis 5

Ievadiet vārdu, uzvārdu un pēc izvēles arī segvārdu.

Solis 6

Nospiediet Tālruņi, ievadiet tālruņa numuru un visus vajadzīgos piekļuves kodus un nospiediet Iesniegt.

Adresāta meklēšana personīgajā direktorijā
Procedūra

Solis 1

Nospiediet Kontaktpersonas.

Solis 2

Pierakstieties savā personiskajā direktorijā.

Solis 3

Izvēlieties Personiskā adrešu grāmata.

Solis 4

Izvēlieties meklēšanas kritēriju.

Solis 5

Ievadiet savu meklēšanas kritēriju un nospiediet Iesniegt.
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Kontakti
Zvanīšana kontaktpersonai personiskajā direktorijā

Zvanīšana kontaktpersonai personiskajā direktorijā
Procedūra

Solis 1

Nospiediet Kontaktpersonas.

Solis 2

Pierakstieties savā personiskajā direktorijā.

Solis 3

Izvēlieties savu sadaļu Personiskais direktorijs un meklējiet ierakstu.

Solis 4

Noklikšķiniet uz personiskās adrešu grāmatas ieraksta, kuram vēlaties zvanīt.

Solis 5

Izvēlieties vajadzīgo ātrās numuru sastādīšanas kodu un nospiediet Zvanīt.

Ātrās numuru sastādīšanas koda piešķiršana kontaktpersonai
Ātrās numuru sastādīšanas kods atvieglo zvanīšanu kontaktam.
Procedūra

Solis 1

Nospiediet Kontaktpersonas.

Solis 2

Pierakstieties savā personiskajā direktorijā.

Solis 3

Izvēlieties Personiskā adrešu grāmata.

Solis 4

Izvēlieties meklēšanas kritēriju.

Solis 5

Ievadiet meklēšanas kritērija informāciju un nospiediet Iesniegt.

Solis 6

Atlasiet kontaktpersonu.

Solis 7

Nospiediet Ātrā zvanīšana.

Solis 8

Izvēlieties numuru un nospiediet Atlasīt.

Solis 9

Ritiniet uz nepiešķirtu ātrās numuru sastādīšanas indeksu un nospiediet Iesniegt.

Zvanīšana kontaktpersonai, izmantojot ātrās numuru sastādīšanas kodu
Procedūra

Solis 1

Nospiediet Kontaktpersonas.

Solis 2

Pierakstieties savā personiskajā direktorijā.

Solis 3

Izvēlieties Personiskā ātrā zvanīšana un ritiniet, lai atrastu ātrās numuru sastādīšanas kodu.

Solis 4

Izvēlieties vajadzīgo ātrās numuru sastādīšanas kodu un nospiediet Zvanīt.
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Kontakti
Adresāta rediģēšana personīgajā direktorijā

Adresāta rediģēšana personīgajā direktorijā
Procedūra

Solis 1

Nospiediet Kontaktpersonas.

Solis 2

Pierakstieties savā personiskajā direktorijā.

Solis 3

Izvēlieties Personiskā adrešu grāmata un meklējiet ierakstu.

Solis 4

Nospiediet Atlasīt un tad Rediģēt.

Solis 5

Labojiet ieraksta informāciju.

Solis 6

Nospiediet Tālruņi, lai mainītu tālruņa numuru.

Solis 7

Nospiediet Atjaunināt.

Adresāta dzēšana no personīgā direktorija
Procedūra

Solis 1

Nospiediet Kontaktpersonas.

Solis 2

Pierakstieties savā personiskajā direktorijā.

Solis 3

Izvēlieties Personiskā adrešu grāmata un meklējiet ierakstu.

Solis 4

Nospiediet Atlasīt, tad Rediģēt un Dzēst.

Solis 5

Nospiediet Labi, lai apstiprinātu dzēšanu.

Ātrās numuru sastādīšanas koda dzēšana
Procedūra

Solis 1

Nospiediet Kontaktpersonas.

Solis 2

Pierakstieties savā personiskajā direktorijā.

Solis 3

Izvēlieties Personiskā ātrā zvanīšana un meklējiet ātrās numuru sastādīšanas kodu.

Solis 4

Izvēlieties vajadzīgo kodu un nospiediet Noņemt.

Solis 5

Izvēlieties indeksu un nospiediet Noņemt.
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Kontakti
Cisco tīmekļa numuru sastādītājs

Cisco tīmekļa numuru sastādītājs
Varat izmantot Cisco Web Dialer, tīmekļa pārlūku un Cisco IP tālruni, lai veiktu zvanus no tīmekļa un datora
programmām. Izmantojiet tīmekļa pārlūku un dodieties uz tīmekļa vietni vai korporatīvo direktoriju,
noklikšķiniet uz tālruņa numura hipersaites, lai sāktu zvanu.
Lai veiktu zvanu, jums ir nepieciešams lietotāja ID un parole. Šo informāciju jums var sniegt administrators.
Jauniem lietotājiem pirms zvana veikšanas ir jāveic preferenču konfigurācija.
Plašāku informāciju skatiet “Cisco Web Dialer” dokumentācijā: https://www.cisco.com/c/en/us/support/
unified-communications/unified-communications-manager-callmanager/
products-installation-and-configuration-guides-list.html
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Kontakti
Cisco tīmekļa numuru sastādītājs
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Zvanu vēsture
• Neseno zvanu vēstures saraksts, lappusē 49
• Zvanu vēstures apskats, lappusē 49
• Atzvanīšana nesen veiktam zvanam, lappusē 50
• Zvanu vēstures saraksta notīrīšana, lappusē 50
• Zvana ieraksta dzēšana , lappusē 50

Neseno zvanu vēstures saraksts
Neseno zvanu sarakstā varat skatīt pēdējos 150 atsevišķos zvanus un zvanu grupas.
Ja jūsu Neseno zvanu saraksts sasniedz maksimālo izmēru, nākamie jaunie ieraksti aizstās saraksta vecākos
ierakstus.
Zvani vēstures sarakstā tiek grupēti, ja ir veikti un saņemti no viena un tā paša numura un ir secīgi. Arī
neatbildētie zvani no viena un tā paša numura tiek grupēti.
Ja izmantojat meklēšanas grupu, ņemiet vērā:
• Ja tālrunis ir daļa no apraides meklēšanas grupas, zvani, ko paņem citi meklēšanas grupas dalībnieki,
jūsu zvanu vēsturē tiek parādīti kā saņemtie zvani.

Zvanu vēstures apskats
Pārbaudiet nesen saņemtos zvanus.
Procedūra

Izvēlieties Vēsture.
Ja tālrunis ir dīkstāves režīmā, varat skatīt arī zvanu vēstures sarakstu, nospiežot navigācijas ripu uz augšu.
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Zvanu vēsture
Atzvanīšana nesen veiktam zvanam

Atzvanīšana nesen veiktam zvanam
Jūs varat vienkārši atzvanīt kādam, kurš ir zvanījis jums.
Procedūra

Solis 1

Izvēlieties Vēsture.

Solis 2

Atlasiet to numuru, ko vēlaties sastādīt.

Solis 3

Nospiediet Zvanīt.

Zvanu vēstures saraksta notīrīšana
Savā tālrunī varat notīrīt zvanu vēstures sarakstu.
Procedūra

Solis 1

Izvēlieties Vēsture.

Solis 2

Nospiediet Notīrīt.

Solis 3

Nospiediet Dzēst.

Zvana ieraksta dzēšana
Jūs varat rediģēt zvanu vēsturi, noņemot vienu zvanu no tālruņa vēstures. Tādējādi var saglabāt svarīgu
kontaktinformāciju, jo zvanu vēsturē tiek saglabāti tikai 150 zvani.
Procedūra

Solis 1

Izvēlieties Vēsture.

Solis 2

Iezīmējiet atsevišķu ierakstu vai zvanu grupu, ko vēlaties izdzēst.

Solis 3

Nospiediet Dzēst.

Solis 4

Vēlreiz nospiediet Dzēst, lai apstiprinātu.
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Iestatījumi
• Zvana signāla mainīšana, lappusē 51
• Zvana signāla skaļuma regulēšana, lappusē 51
• Skaļuma regulēšana zvana laikā, lappusē 52
• Tālruņa displeja valoda, lappusē 52

Zvana signāla mainīšana
Jūs varat mainīt skaņas signālu, ko tālrunis izmanto ienākošajiem zvaniem.
Procedūra

Solis 1

Izvēlieties Iestatījumi > Preferences > Zvana signāls.

Solis 2

Izvēlieties līniju.

Solis 3

Ritiniet zvanu signālu sarakstu un nospiediet Atskaņot, lai atskaņotu skaņas paraugu.

Solis 4

Nospiediet Iestatiet, lai lietotu zvana signālu.

Zvana signāla skaļuma regulēšana
Ja tālruņa zvanītāja signāls, kas informē par ienākošu zvanu, ir pārāk skaļš vai pārāk kluss, to var mainīt.
Zvanītāja skaļuma izmaiņas neietekmē zvana skaļumu, kuru dzirdat sarunas laikā.
Procedūra

Nospiediet Skaļums

uz augšu vai uz leju, lai pielāgotu skaļumu, kad tālrunis netiek izmantots.
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Iestatījumi
Skaļuma regulēšana zvana laikā

Skaļuma regulēšana zvana laikā
Ja jūsu klausules, austiņu vai tālruņa skaļruņa skaņa ir pārāk skaļa vai klusa, varat mainīt skaļumu, klausoties
otru sarunas dalībnieku. Mainot skaļumu zvana laikā, izmaiņas attiecas tikai uz tajā brīdī izmantoto skaļruni.
Piemēram, ja regulējat skaļumu, izmantojot austiņas, klausules skaļums netiek mainīts.
Procedūra

Nospiediet Skaļums

uz augšu vai uz leju, lai sarunas laikā regulētu skaļumu.

Tālruņa displeja valoda
Jūsu tālrunis var parādīt tekstu daudzās valodās. Tālrunī izmantojamo valodu iestata administrators. Sazinieties
ar administratoru, ja vēlaties mainīt valodu.
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Lietojumprogrammas
• Pieejamās lietojumprogrammas, lappusē 53
• Aktīvo lietojumprogrammu apskate, lappusē 53
• Pārslēgšanās uz aktīvajām lietojumprogrammām, lappusē 53
• Aktīvo lietojumprogrammu aizvēršana, lappusē 54

Pieejamās lietojumprogrammas
Cisco tālruņos pēc noklusējuma nav iekļautas šīs lietojumprogrammas. Bet jūsu uzņēmumam var būt papildu
lietojumprogrammas, piemēram, laika apstākļi, akciju tirgus informācija, uzņēmuma ziņas, veicamo uzdevumu
saraksti vai līdzīga informācija un pakalpojumi.

Aktīvo lietojumprogrammu apskate
Jūs varat vienkārši skatīt jau atvērtās lietojumprogrammas.
Procedūra

Solis 1

Nospiediet Iestatījumi.

Solis 2

Izvēlieties Palaistās lietojumprogrammas.

Solis 3

Nospiediet Iziet.

Pārslēgšanās uz aktīvajām lietojumprogrammām
Procedūra

Solis 1

Nospiediet Iestatījumi.

Solis 2

Izvēlieties Palaistās lietojumprogrammas.
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Lietojumprogrammas
Aktīvo lietojumprogrammu aizvēršana

Solis 3

Izvēlieties palaistu lietojumprogrammu un nospiediet Pārslēgt uz, lai atvērtu un izmantotu izvēlēto
lietojumprogrammu.

Solis 4

Nospiediet Iziet.

Aktīvo lietojumprogrammu aizvēršana
Procedūra

Solis 1

Nospiediet Iestatījumi.

Solis 2

Izvēlieties Palaistās lietojumprogrammas.

Solis 3

Izvēlieties palaistu lietojumprogrammu un nospiediet Aizvērt lietojumprogrammu, lai aizvērtu
lietojumprogrammu.

Solis 4

Nospiediet Aizvērt, pēc tam nospiediet Iziet.
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Izstrādājuma drošība un aizsardzība
• Atbilstības deklarācijas, lappusē 55
• Cisco izstrādājuma drošības pārskats, lappusē 56
• Svarīga tiešsaistē pieejama informācija, lappusē 57

Atbilstības deklarācijas
Eiropas Savienības atbilstības deklarācijas
CE marķējums
Uz iekārtas un iepakojuma ir šāds CE marķējums.

Kanādas atbilstības deklarācijas
Šī ierīce atbilst Kanādas rūpniecības bezlicenču RSS standartam(iem). Darbība ir pakļauta šādiem diviem
apstākļiem: (1) šī ierīce nedrīkst radīt traucējumus un (2) ierīcei nedrīkst rasties traucējumi, ieskaitot
traucējumus, kas var radīt nevēlamu ierīces darbību. Izmantojot šo tālruni, saziņas konfidencialitāte var nebūt
nodrošināta.
Šis izstrādājums atbilst spēkā esošām Kanādas Inovācijas, zinātnes un ekonomiskās attīstības ministrijas
tehniskajām specifikācijām.
Avis de Conformité Canadien
Cet appareil est conforme aux normes RSS exemptes de licence RSS d’Industry Canada. Le fonctionnement
de cet appareil est soumis à deux nosacījumi: (1) ce périphérique ne doit pas vainīgais d'interférence et ce (2)
périphérique doit atbalstītājs les interférences, y compris celles susceptibles d'entraîner ANO fonctionnement
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bez souhaitable de l'appareil. La protection des communications ne peut pas être assurée lors de l'utilisation
de ce téléphone.
Le présent produit est conforme aux spécifications techniques d'Innovation, Sciences et Développement
économique Canada.

FCC atbilstības deklarācijas
Federālā komunikāciju komisija pieprasa atbilstības deklarācijas šādām ierīcēm:

FCC 15.21. daļas deklarācija
Izmaiņas vai modifikācijas, ko nav skaidri apstiprinājusi par atbilstību atbildīgā puse, var anulēt lietotāja
pilnvaras rīkoties ar ierīci.

FCC deklarācija par RF starojuma iedarbību
Šī ierīce atbilst FCC starojuma iedarbības ierobežojumiem, kas noteikti nekontrolētai videi. Lietotājiem
jāievēro īpašās lietošanas instrukcijas, lai nodrošinātu atbilstību FR iedarbības prasībām. Šim raidītājam
jābūt vismaz 20 cm attālumā no lietotāja, un to nedrīkst izvietot vai izmantot kopā ar jebkādu citu antenu
vai raidītāju.

FCC uztvērēji un B klases digitālā deklarācija
Šis izstrādājums ir pārbaudīts un atbilst B klases digitālās ierīces specifikācijām saskaņā ar FCC noteikumu
15. daļu. Šie ierobežojumi ir izstrādāti, lai nodrošinātu atbilstošu aizsardzību pret kaitīgiem traucējumiem,
uzstādot ierīci dzīvojamā rajonā. Šī ierīce rada, izmanto un var izstarot radiofrekvenču enerģiju. Ja tā netiek
uzstādīta un izmantota saskaņā ar instrukcijām, tā var radīt kaitīgus radio sakaru traucējumus. Tomēr nav
garantiju, ka noteiktajā uzstādīšanas gadījumā neradīsies traucējumi.
Ja ierīce rada kaitīgus traucējumus radio vai televīzijas uztveršanai, ko var noteikt, izslēdzot un ieslēdzot
ierīci, lietotājam ieteicams mēģināt novērst traucējumus kādā no šiem veidiem:
• pavērst uztverošo antenu citā virzienā vai pārvietot to;
• palielināt attālumu starp ierīci vai ierīcēm;
• pievienot ierīci elektrības kontaktligzdai, kurai nav pievienots uztvērējs;
• vērsties pēc palīdzības pie izplatītāja vai pieredzējuša radio/TV tehniķa.

Cisco izstrādājuma drošības pārskats
Šis izstrādājums ietver kriptogrāfijas funkcijas un ir pakļauts ASV un attiecīgās valsts tiesību aktiem, kas
nosaka importu, eksportu, transportēšanu un lietošanu. Cisco kriptogrāfijas izstrādājumu piegāde nesniedz
trešajām pusēm tiesības importēt, eksportēt, izplatīt vai izmantot šifrēšanu. Importētāji, eksportētāji,
izplatītāji un lietotāji ir atbildīgi par ASV un attiecīgās valsts tiesību aktu ievērošanu. Lietojot šo izstrādājumu,
jūs piekrītat ievērot spēkā esošos tiesību aktus un noteikumus. Ja nevarat nodrošināt ASV un vietējo tiesību
aktu ievērošanu, nekavējoties atdodiet šo izstrādājumu atpakaļ.
Plašāku informāciju par ASV eksporta noteikumiem varat atrast vietnē https://www.bis.doc.gov/
policiesandregulations/ear/index.htm.
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Svarīga tiešsaistē pieejama informācija
Lietotāja licences līgums
Lietotāja licences līgums (EULA) ir atrodams šeit: https://www.cisco.com/go/eula
Normatīvās atbilstības un drošības informācija
Atbilstība normatīviem un informācija par drošību (RCSI) ir atrodama šeit:
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