STRUČNÁ ÚVODNÍ PŘÍRUČKA
PRO ASISTENTY SPRÁVY

1 Volání

3 Přijetí hovoru

Chcete-li volat, zvedněte sluchátko a zadejte číslo. Nebo:

Chcete-li přijmout vyzvánějící hovor
sluchátko. Nebo:

Stiskněte nerozsvícené tlačítko relace
(vpravo).
Stiskněte softwarové tlačítko Volat.
Stiskněte tlačítko náhlavní soupravy (nerozsvícené)
nebo tlačítko hlasitého telefonu
.
Chcete-li volat z určité linky, nejprve stiskněte tlačítko linky
(vlevo).
•
•
•

•
•
•
•

Více linek
Používáte-li více linek, dodržujte tato základní pravidla:
, zvedněte

Stiskněte blikající žluté tlačítko relace
(vpravo).
Stiskněte softwarové tlačítko Přijmout.
Stiskněte tlačítko náhlavní soupravy (nerozsvícené)
nebo tlačítko hlasitého telefonu
.
Stiskněte tlačítko Vybrat na navigačním panelu.

•

•

•

Volání čísla z historie hovorů
Během zadávání telefonního čísla se zobrazují odpovídající
čísla z historie hovorů. Chcete-li volat, přejděte na
požadované číslo a stiskněte tlačítko Vybrat na navigačním
panelu, nebo stiskněte softwarové tlačítko Hovor.

Telefon Cisco Unified IP Phone
9951 a 8961

Chcete-li zobrazit všechny hovory na všech linkách
(nejstarší jako první) a volat z primární linky, stiskněte
tlačítko Všechny hovory
. Někdy je vhodné nechat
telefon v zobrazení Všechny hovory po většinu času.
Pokud namísto zobrazení Všechny hovory vyberete
určitou linku, zobrazí telefon pouze aktivitu (a odchozí
volání) vybrané linky.
Informace o tom, která linka je vybrána, indikuje
modrá ikona na názvu linky a klapka linky v záhlaví
obrazovky. (Zobrazení Všechny hovory využívá
primární linku.)

Pokud vyzvání více hovorů najednou, přejděte na hovor,
který chcete přijmout, a potom proveďte jeden z výše
uvedených kroků.
Alternativně můžete stisknutím tlačítka Přijmout
(je-li k dispozici) přijmout nejdéle vyzvánějící hovor
na některé lince.

•

Chcete-li zobrazení přepnout, kdykoliv stiskněte
tlačítko linky nebo tlačítko Všechny hovory. Tento
postup nemá vliv na hovory.

1

Volání

2

Zavěšení

Opakování volání na poslední číslo

3

Přijetí hovoru

4

Odklonění hovoru

Stiskněte softwarové tlačítko Opakovat. Chcete-li volat
z určité linky, musí být na této lince nejprve oznamovací tón.

5

Přidržení hovoru

Rychlá volba

6

Ztlumení hovoru

7

Konference

8

Přepojení hovoru

Stiskněte tlačítko rychlé volby
(je-li k dispozici).
Alternativně můžete zadat kód rychlé volby, když
je sluchátko zavěšené (není slyšet oznamovací tón)
a potom stisknout softwarové tlačítko Rychlá volba.

Chcete-li přesměrovat vyzvánějící nebo aktivní hovor do
hlasové schránky (nebo na jiné telefonní číslo nastavené
správcem systému), stiskněte softwarové tlačítko Odklonit.
Před použitím funkce Odklonit musíte obnovit přidržený
hovor.

9

Přesměrování všech hovorů

Potřebujete-li pomoc s nastavením rychlých voleb
pomocí webových stránek Možnosti uživatele, obra″te
se na správce sítě.

Odklonění je použito pouze na zvýrazněný hovor. Je-li
to nutné, před stisknutím tlačítka Odklonit přejděte na
požadovaný hovor.

13 Hlasová schránka

2 Zavěšení

5 Přidržení hovoru

14 Tipy

Chcete-li ukončit hovor, zavěste sluchátko. Nebo:

10 Historie hovorů
11 Adresáře
12 Sdílené linky

Poznámka Nejlepších výsledků dosáhnete tiskem
na papír velikosti 8,5 x 14" (Legal).

•
•
•

Stiskněte tlačítko uvolnění hovoru
.
Stiskněte softwarové tlačítko Konec.
Stiskněte tlačítko náhlavní soupravy (nerozsvícené)
nebo tlačítko hlasitého telefonu
.

Čekající hovor
Pokud máte během probíhajícího hovoru druhý příchozí
hovor, zobrazí se název druhé relace.

4 Odklonění hovoru

1.

Stiskněte tlačítko Přidrž

2.

Zobrazí se ikona přidržení
a tlačítko relace bliká
zeleně.
Chcete-li pokračovat v přidrženém hovoru, stiskněte
blikající zelené tlačítko
, softwarové tlačítko
Pokrač nebo tlačítko Vybrat na navigačním panelu.

Chcete-li spojit druhý hovor a automaticky přidržet první
hovor, stiskněte blikající žluté tlačítko relace
(vpravo).
(Pokud není aktivní zobrazení Všechny hovory, musíte
před přijetím hovoru nejprve stisknout tlačítko Všechny
nebo vybrat linku s vyzvánějícím hovorem.)
hovory

.

6 Ztlumení hovoru

8 Přepojení hovoru

Chcete-li zapnout nebo vypnout ztlumení hovoru, stiskněte
tlačítko Ztlumit
. Když je zapnuto ztlumení, svítí
tlačítko funkce Ztlumit červeně.

1.
2.

Zavolejte příjemce přepojení.

7 Konference

3.

Počkejte, až příjemce přijme hovor, nebo pokračujte
krokem 4, když hovor vyzvání.

4.

Stiskněte tlačítko Přepojit nebo softwarové tlačítko
Přepoj.

1.

Ve stavu spojeného hovoru
(nikoliv přidrženého)
stiskněte tlačítko Konference
.

2.

Uskutečněte nový hovor.

3.

Stiskněte tlačítko Konference nebo softwarové tlačítko
Konference (předtím nebo potom jak příjemce přijme
hovor).

9 Přesměrování všech
hovorů

1.

Opakováním postupu přidejte další účastníky.

Konference je ukončena, když zavěsí všichni účastníci.

Přidání přidrženého hovoru do konference
1.

Ve stavu spojeného hovoru
(nikoliv přidrženého)
stiskněte tlačítko Konference
.

2.

Stiskněte zeleně blikající tlačítko relace
u přidrženého hovoru, který chcete přidat.

(nikoliv přidrženého)
.

Tím je přepojení dokončeno. Na obrazovce telefonu se
zobrazí potvrzení operace.

Konference je zahájena a na telefonu se namísto
ID volajícího zobrazí text „Konference“.

4.

Ve stavu spojeného hovoru
stiskněte tlačítko Přepojit

2.

Zadejte telefonní číslo, vyberte číslo v seznamu
Historie hovorů nebo stiskněte tlačítko Zprávy
(přesměrování do hlasové schránky).

3.

Zkontrolujte ikonu funkce Přesměrovat vše
na obrazovce.

4.

Chcete-li zrušit přesměrování hovorů, stiskněte
softwarové tlačítko Přesměrování vypnuto.

Potřebujete-li pomoc se vzdáleným přesměrováním hovorů
pomocí webových stránek Možnosti uživatele, obra″te se na
správce systému.

10 Historie hovorů

14 Tipy

1.

Stiskněte tlačítko Kontakty

2.

Zadejte kritéria hledání a stiskněte tlačítko Odeslat.

3.

Projděte seznam a stiskněte tlačítko Vybrat.

a vyberte adresář.

12 Sdílené linky
•
•

•

Vy nebo váš nadřízený můžete přijmout vyzvánějící
hovor na sdílené lince.
Pokud váš nadřízený hovoří na sdílené lince, svítí
tlačítko sdílené linky
na vašem telefonu červeně
a hovor je zobrazen na vaší obrazovce.
Pokud váš nadřízený přidrží nějaký hovor, bude tlačítko
relace
na vašem telefonu blikat červeně. Vy nebo
váš nadřízený můžete pokračovat v hovoru.
Pokud váš nadřízený povolí funkce Soukromí, nebudou
se hovory nadřízeného zobrazovat na vaší obrazovce.

13 Hlasová schránka
Nová zpráva je signalizována takto:
•
•
•

Na sluchátku svítí červená kontrolka.
Na lince zní přerušovaný tón (je-li tato možnost
povolena).
Vedle názvu linky a tlačítka relace je zobrazena ikona
hlasové schránky
(může být zobrazen také počet
zpráv).

Zobrazení a odebrání účastníků konference

Chcete-li zobrazit podrobnosti o hovoru, stiskněte Více >
Podrobně.

Během konference stiskněte softwarové tlačítko
Podrobnosti. Chcete-li odebrat účastníka z konference,
zvýrazněte jeho jméno a stiskněte tlačítko Odebrat.

Zobrazení zmeškaných hovorů
Stiskněte tlačítko relace
vedle ikony zmeškaných
hovorů
(vpravo). Ikona zmeškaných hovorů je zobrazena
tehdy, máte-li nové (ještě nezobrazené) zmeškané hovory
(může se zobrazit také počet zmeškaných hovorů).

•

Tlačítka na levé straně obrazovky jsou tlačítka linek
(a funkcí). Tlačítka linek mění zobrazení linky, nemají
však vliv na hovory.
Tlačítka na pravé straně obrazovky jsou tlačítka relací.
Každý hovor odpovídá jednomu tlačítku relace. Pomocí
tlačítka relace můžete přijmout hovor, pokračovat
v hovoru nebo zobrazit podrobnosti o hovoru.

Jak mohu ztišit vyzvánějící telefon?
Když telefon vyzvání, jedenkrát stiskněte levou stranu
tlačítka hlasitosti
.

Jak mohu změnit vyzváněcí tóny pro jednotlivé
linky?
1.

Vyberte Aplikace
> Preference > Vyzváněcí
tón, vyberte linku a stiskněte tlačítko Upravit.

2.

Vyberte vyzváněcí tón a stiskněte tlačítko Přehrát.
Potom stiskněte tlačítko Nastavit.

Jaká je funkce softwarového tlačítka Vyměnit?
Tlačítko Vyměnit umožňuje přepínat mezi hovory před
dokončením přepojení nebo konference.

Jaká je funkce tlačítka Zpět?
Stisknutím tlačítka Zpět
nabídku.

opustíte aplikaci nebo

Jak mohu získat více tlačítek linek?

Kde lze nalézt úplnou uživatelskou příručku?

Zobrazí se posledních 150 hovorů:

Pokud je přidržený hovor na jiné lince, můžete
alternativně stisknout softwarové tlačítko Aktivní
hovory, vybrat hovor v seznamu a stisknout softwarové
tlačítko Konference.
Účastník bude přidán k hovoru.
Konference je ukončena, když zavěsí všichni účastníci.

•

Požádejte správce systému o rozšiřující modul barevných
tlačítek pro telefon Cisco Unified IP.

a vyberte možnost

• Zmeškané hovory
• Odchozí hovory
• Přijaté hovory
Chcete-li volat, přejděte na požadované číslo a stiskněte
tlačítko Vybrat na navigačním panelu, nebo stiskněte
softwarové tlačítko Hovor.

Jaký je význam tlačítek vedle obrazovky?

Pokud sdílíte linku se svým nadřízeným:

•

Vyberte požadovanou linku (je-li to nutné) a stiskněte
softwarové tlačítko Přesměr. vše.

Stiskněte tlačítko Aplikace
Historie hovorů.

11 Adresáře

http://www.cisco.com/en/US/products/ps10453/
products_user_guide_list.html

Poslech zpráv
Stiskněte tlačítko Zprávy
a postupujte podle hlasových
pokynů. Alternativně můžete vybrat linku a stisknout
vedle ikony hlasové schránky
.
tlačítko relace
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