ĪSĀ PAMĀCĪBA
VADOŠIEM DARBINIEKIEM

1 Zvanīt

3 Atbildēšana

Lai zvanītu, paceliet klausuli un ievadiet numuru. Vai:

Lai atbildētu ienākošo zvanu

• Nospiediet neizgaismotu līnijas pogu

.

4 Klusums
, paceliet klausuli. Vai:

• Nospiediet izvēles taustiņu JaunsZv.

• nospiediet mirgojošu dzintara krāsas līnijas
;
pogu

• Nospiediet (neizgaismotu) austiņu pogu
vai skaļruņa pogu
.

• nospiediet (neizgaismotu) austiņu
skaļruņa
pogu;

Zvanīšana no zvanu vēstures
1. Navigācijas joslā nospiediet lejupbultiņu.

• uz vadības tastatūras
Izvēlēties.

vai

nospiediet pogu

Lietojiet Pāradresēt, lai zvanošu vai darbojošos zvanu
novirzītu uz balss pastu vai citu tālruņa numuru (iepriekš
iestata sistēmas administrators). Pirms pāradresēšanas
jums vispirms ir jāatsāk aizturēts zvans.
Pāradresēšana ietekmē tikai izgaismoto zvanu.
Ja nepieciešams, pirms pogas Pāradresēt
nospiešanas ritiniet līdz zvanam.

Cisco vienotais IP tālrunis
8941 un 8945
Zvanīt

2

Klausules nolikšana

3

Atbildēšana

4

Klusums

5

Pāradresēšana

6

Visu zvanu pāradresēšana

7

Aizturēt

8

Netraucēšana

9

Apspriede

10 Pārsūt
11 Zvanu vēsture

Zvana gaidīšana
Ja pirmā zvana laikā saņemat otru zvanu, redzama otrā
zvana līnija.

Lai beigtu zvanu, nolieciet klausuli. Vai:

14 Balss pasts

• Nospiediet izvēles taustiņu Beigt zvanu.

15 Padomi

• Nospiediet (izgaismotu) austiņu pogu
vai skaļruņa pogu
.

Lai iegūtu labākus rezultātus,
ieteicams izdrukāt uz 8,5 x 14"
(formāts Legal) izmēra papīra.

3. Ekrānā meklējiet ikonu Pārsūtīt visus

.

4. Lai atceltu zvanu pārsūtīšanu, nospiediet izvēles
taustiņu Izslēgt pārsūtīšanu.

Jūsu sistēmas administrators var palīdzēt iestatīt ātrās
zvanīšanas numurus no lietotāja iespēju tīmekļa lapas.

13 Dalītās līnijas

pāradresēšana

2. Ievadiet tālruņa numuru, izvēlieties numuru no
zvanu vēstures vai nospiediet pogu Ziņojumi
(lai pārsūtītu uz balss pastu).

Ātrā zvanīšana
Ievadiet ātrās zvanīšanas kodu, kad ir nolikta klausule
(nav izsaukuma signāla), pēc tam nospiediet izvēles
taustiņu Ātrzvans.

2 Klausules nolikšana

6 Visu zvanu

1. Nospiediet izvēles taustiņu Pārsūtīt visu.

Pēdējā numura atkārtota sastādīšana
Nospiediet izvēles taustiņu Atkārtot.

12 Saraksti

Piezīme

• Nospiediet pogu Videoattēla izslēgšana
,
lai ieslēgtu un izslēgtu videoattēlu. Ja videoattēls ir
ieslēgts, poga Videoattēla izslēgšana ir izgaismota
sarkanā krāsā.

5 Pāradresēšana

2. Ritiniet līdz numuram un navigācijas tastatūrā
nospiediet pogu Izvēlēties vai izvēles taustiņu
Zvanīt.

1

• Nospiediet pogu Klusums
, lai ieslēgtu un
izslēgtu klusuma režīmu. Ja ir ieslēgts klusuma
režīms, poga Klusums ir izgaismota sarkanā krāsā.

Sistēmas administrators var palīdzēt attāli pārsūtīt
zvanus no jūsu lietotāja iespēju tīmekļa lapām.
Lai izveidotu savienojumu ar otro zvanu un automātiski
aizturētu pirmo zvanu, nospiediet mirgojošo dzintara
.
krāsas līnijas pogu

Vairākas līnijas
Ja izmantojat vairākas līnijas, nospiediet izvēles
taustiņu Visi zvani, lai redzētu visus visās līnijās
esošos zvanus (vispirms vecākos). Citādi tālruņa
ekrānā būs redzami tikai izvēlētās līnijas zvani.
Lai redzētu, kura līnija ir izvēlēta, līniju uzlīmē atrodiet
zilas krāsas ikonu (ekrāna kreisajā pusē) un galvenes
joslā sameklējiet līnijas paplašinājumu (virs ekrāna).
Visi zvani izmanto primāro paplašinājumu.

7 Aizturēt
1. Nospiediet pogu Aizturēt
Redzama aizturēšanas ikona
pulsē zaļā krāsā.

.
un līnijas poga

2. Lai atsāktu izgaismoto zvanu, nospiediet zaļā krāsā
, izvēles taustiņu Atsākt vai
pulsējošo pogu
arī uz vadības tastatūras izvietoto pogu Izvēlēties
(ievērojiet, ka pogas Aizturēt atkārtota nospiešana
neatsāk zvanu).

8 Netraucēšana
Nospiediet pogu Netraucēt (ja pieejama), lai ieslēgtu
vai izslēgtu
netraucēšanas režīmu.
Kad ieslēgts netraucēšanas režīms, nav dzirdams zvana
signāls, un šis režīms var bloķēt jaunu zvanu vizuālos
paziņojumus.

Apspriedes dalībnieku apskatīšana
un dzēšana
Apspriedes laikā nospiediet izvēles taustiņu Rādīt
detaļas. Lai dzēstu apspriedes dalībnieku, izgaismojiet
tā vārdu un nospiediet pogu Dzēst.

10 Pārsūt

9 Apspriede

1. No savienota zvana
pogu Pārsūtīt
.

1. No savienota zvana
pogu Apspriede

2. Zvaniet pārsūtījuma saņēmējam.

(neaizturēta) nospiediet
.

2. Izveidojiet jaunu zvanu.
3. Nospiediet pogu Apspriede (pirms vai pēc otras
puses atbildes).
Sākas apspriede, un tālruņa ekrānā zvanītāja ID
vietā redzams paziņojums “Apspriede”.

(neaizturēta) nospiediet

3. Nospiediet pogu Pārsūtīt (pirms vai pēc otras
puses atbildes).
Pārsūtīšana ir pabeigta. Tālruņa ekrānā ir redzams
apstiprinājums.

11 Zvanu vēsture
Nospiediet pogu Lietotnes
Zvanu vēsture.

un izvēlieties

Redzami pēdējie 150 zvani:

Apspriede beidzas, kad visi tās dalībnieki noliek
klausules.

“Apspriede” ar aizturētu zvanu
1. No savienota zvana
(neaizturēta) nospiediet
pogu Apspriede
.
2. Nospiediet zaļā krāsā pulsējošo līnijas pogu
aizturētam zvanam, ko vēlaties pievienot.
Vai arī, ja aizturētais zvans ir citā līnijā, nospiediet
izvēles taustiņu Aktīvie zvani, no saraksta
izvēlieties zvanu un nospiediet pogu Apspriede.
Apspriede beidzas, kad visi tās dalībnieki noliek
klausules.

Ja dalāt līniju ar darbabiedru vai administrācijas
palīgu:
• Dalītas līnijas gadījumā zvanu varat atbildēt jūs
vai arī jūsu darbabiedrs.
• Ja dalītā līnijā pienāk zvans jūsu darbabiedram,
ir izgaismota
jūsu dalītās līnijas poga
sarkanā krāsā un ekrānā redzams zvans.
• Ja jūsu darbabiedrs aiztur zvanu, jūsu tālruņa
pulsē sarkanā krāsā.
līnijas poga
Jūs vai jūsu darbabiedrs var atsākt zvanu.

Privātums un iejaukšanās
Jūs vai darbabiedrs var lietot privātumu, lai slēgtu
zvanu rādīšanu otras personas ekrānā.
Ja darbabiedrs nelieto privātumu, jūs uz sava tālruņa
,
varat nospiest sarkanas krāsas līnijas pogu
lai iejauktos (pievienotu sevi) dalītās līnijas zvanā,
izveidojot apspriedi.

• neatbildētie zvani,

14 Balss pasts

• izejošie zvani,

Jaunu ziņojumu rādītāji:

• saņemtie zvani.

4. Lai pievienotu citus dalībniekus, atkārtojiet
minētās darbības.

13 Dalītās līnijas

• Spīdoša sarkana gaisma uz klausules.

Lai sastādītu numuru, ritiniet līdz zvanam un uz vadības
tastatūras nospiediet pogu Izvēlēties vai arī izvēles
taustiņu Zvanīt.

• Stostīgs līnijas izsaukuma signāls (ja iespējots).
• Balss pasta ikona
blakus līnijas pogai
(var saturēt ziņojumu skaitu).

Lai redzētu zvana informāciju, izgaismojiet zvanu un
nospiediet šādus izvēles taustiņus: Citas > Detaļas.

15 Padomi
Kādas pogas ir redzamas blakus ekrānam?
Ekrāna kreisajā pusē ir līniju (un līdzekļu) pogas.
Ar līniju pogām maina līniju skatus, bet tās neietekmē
aktīvos zvanus.
Kur atrodas izvēles taustiņi?
Zem ekrāna ir četri izvēles taustiņi. Nospiediet izvēles
taustiņu Vairāk, lai redzētu citus izvēles taustiņus.
Kā es apklusināt zvanošu tālruni?
Tālruņa zvanīšanas laikā nospiediet kreiso skaļuma
.
pogu
Kā nomainīt zvana signālu?
1. Izvēlieties Lietotnes
> Izvēles > Zvana
signāls, pēc tam izvēlieties līniju un nospiediet
pogu Atvērt.
2. Izvēlieties zvana signālu un nospiediet pogu
Atskaņot, pēc tam nospiediet pogu Iestatīt.

Kā darbojas poga Atpakaļ?
Nospiediet izvēles taustiņu Atpakaļ, lai izietu
no lietotnēm un izvēlnēm.
Kur var atrast lietotāja rokasgrāmatas pilnu
versiju?
http://www.cisco.com/en/US/products/ps10451/
products_user_guide_list.html

Neatbildēto zvanu apskatīšana
1. Apskatiet zvanu vēsturi.
2. Nospiediet izvēles taustiņu Neatbildētie zvani.

12 Saraksti
1. Nospiediet pogu Adresāti
sarakstu.

un atlasiet

2. Ievadiet meklēšanas kritēriju un nospiediet pogu
Iesniegt.
3. Lai zvanītu, ritiniet līdz sarakstam un uz navigācijas
tastatūras nospiediet pogu Izvēlēties vai izvēles
taustiņu Zvanīt.

Ziņojumu noklausīšanās
Nospiediet pogu Ziņojumi
norādēm.

un sekojiet balss
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