คูมือการเริ่มใชงานฉบับยอ
สําหรับผูชวยฝายธุรการ

1 โทรออก

3 ตอบรับ

เมื่อตองการโทรออก ใหยกหูโทรศัพท และใสหมายเลข
หรื อ:

เมื่ อตองการตอบรั บสายที่ ดั งขึ้ น
หรื อ:

• กดปุ มเซสชั นที่ ไม ติ ดสว าง

(ด านขวา)

• กดซอฟต คี ย โทรใหม
• กดปุ มชุ ดหู ฟ ง (ที่ ไม ติ ดสว าง)
ปุ มสป กเกอร โฟน

หลายคู สาย
ให จดจํา“พื้ นฐาน”เกี่ ยวกั บหลายคู สายเหล านี้ ไว ในใจ:

• กดปุ มเซสชั นสี เหลื องที่ กะพริ บ

ให ยกหู โทรศัพท
(ด านขวา)

• กดซอฟต คี ย ตอบรั บ
หรื อ

เมื่ อต องการโทรจากคู สายที่ เจาะจง ขั้ นแรก ให กดปุ ม
คู สาย
(ดานซ าย)

• กดปุ มชุ ดหู ฟ ง
(ที่ ไม ติ ดสว าง)

หรื อปุ มสป กเกอร โฟน

• กดปุ ม เลื อก ในแป นนําทาง

ถ ามี สายหลายสายดั งขึ้ น ให เลื่ อนไปยั งสายที่ คุ ณ
ต องการตอบรั บ จากนั้ นทําข อใดข อหนึ่ งข างต น
หรื อกดปุ ม ตอบรั บ
(ถ ามี ) เพื่ อตอบรั บสายที่
ดั งขึ้ นที่ เก าที่ สุ ด บนคู สายใดๆ
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ฝากสายทั งหมด

โทรออกหมายเลขสุ ดทายซ้ํ า
กดซอฟต คี ย โทรซ้ํา หากต องการโทรซ้ํ า จากคู สาย
ที่ เจาะจง ให ฟ งสั ญญาณโทรออกบนคู สายนั้ นก อน

10 ข อมู ลการใช โทรศั พท
11 สมุ ด โทรศั พท
12 สายร วม
14 เคล็ ดลั บ

เมื่ อต องการวางสาย ให วางหู โทรศัพท ลงที่ เดิ ม หรื อ
• กดปุ ม ตัด สาย
• กดซอฟต คี ย วางสาย
• กดปุ มชุ ดหู ฟ ง (ที่ ติ ดสว าง)
หรื อปุ มสป กเกอร โฟน

• กดปุ มคู สาย หรื อ การโทรทั้ งหมด ไดต ลอดเวลา
เพื่ อสลั บมุ มมอง การกระทําดั งกล าวไม มี ผลตอ
สายเรี ยกเข า

4 โอนสาย
กดซอฟตคี ย โอนสาย เพื่ อ Redirect สายเรี ยกเข า
ที่ ดังอยู หรื อที่ ใช งานอยู ไปยั งข อความเสี ยง (หรื อไป
ยั งหมายเลขโทรศั พท อื่ นที่ ตั้ งค าโดยผู ดู แลระบบ
ของคุ ณ) คุณต องดึ งสายที่ พั กกลั บมาก อนที่ คุ ณจะ
สามารถใช โอนสาย ได

ผู ดูแลระบบของคุณ สามารถช วยคุ ณตั้ งค าโทรด วนจาก
เว็ บเพจตัวเลื อกของผู ใช ของคุ ณได

2 วางสาย

พิ มพ บนกระดาษ 8.5 x 14 นิ้ ว
(ขนาด Legal) เพื่ อผลลั พธ ที่ ดี
ที่ สุ ด

สายเรี ยกซ อน
ถ าคุ ณได รั บสายที่ สองขณะที่ สายแรกใช งานอยู
ป ายของเซสชั นที่ สองจะแสดงขึ้ น

โทรด วน
กดปุ มโทรด วน
(ถ ามี ) หรื อ ป อนรหั สโทรด วน
ขณะที่วางหู (ไมมีสัญญาณโทรออก) แลวกดซอฟตคีย
โทรด วน

13 ข อความเสี ยง

หมายเหตุ

• ถ าสายใดสายหนึ่ งถู กเลือกแทนที่ จะเป น การโทร
ทั้ งหมด โทรศั พท ของคุ ณจะแสดงกิ จกรรมสําหรั บ
(และโทรออกจาก) สายที่ เลือกเทานั้ น
• เมื่ อต องการดู ว าสายใดถู กเลื อกไว ให มองหา
ไอคอนสี ฟ าบนป ายคู สาย และหมายเลขภายใน
ของคู สายในแถบส วนหั ว (สายทั้ งหมด จะใช
หมายเลขภายในสายหลั กของคุ ณ)

โทรออกจากข อมู ลการใช สาย
เมื่ อคุ ณป อนหมายเลขโทรศั พท หมายเลขที่ ตรงกั นจะ
แสดงขึ้ นจากข อมู ลการใช สายของคุ ณ เมื่ อตองการ
โทรออก ให เลื่ อนไปยั งหมายเลขใดๆ และกดปุ ม
เลื อก ในแป นนําทาง หรื อซอฟตคี ย โทร

Cisco Unified IP Phone
9951 และ 8961

• กดปุ ม การโทรทั้ งหมด
เพื่ อดู สายเรี ยก
เข าทั้ งหมดในทุ กคู สาย (สายที่ เก าที่ สุ ดก อน)
และเพื่ อโทรออกจากคู สายหลั กของคุ ณ
คุ ณสามารถรั กษาโทรศั พท ของคุ ณให อยู ในมุ มมอง
การโทรทั้ งหมดตลอดเวลาได

โอนสาย มี ผลต อสายที่ ถู กไฮไลท เทานั้ น ถ าจําเป น
ให เลื่ อนไปยั งสายนั้ นก อนกด โอนสาย

5 พักสาย
เมื่ อตองการเชื่ อมต อสายที่ สอง และพั กสายแรก
โดยอั ตโนมั ติ ให กดปุ มเซสชั นสี เหลื องที่ กะพริ บ
(ด านขวา)
(ถ าคุ ณไม อยู ในมุ มมอง การโทรทั้ งหมด
คุ ณอาจจําเป นต องกดปุ ม การโทรทั้ งหมด
หรื อเลื อกสายที่ ดังขึ้ นก อนการตอบรั บสาย)

1. กดปุ ม พั กสาย
ไอคอนพั กสาย
จะปรากฏขึ้ น และปุ มเซสชั น
จะแสดงไฟกะพริ บสี เขี ยว
2. เมื่ อต องการดึ งสายที่ ถู กไฮไลทกลั บมา
ซอฟต คี ย
ให กดปุ มที่ มี ไฟกะพริ บสี เขี ยว
พู ดต อ หรื อปุ ม เลื อก ในแป นนําทาง

6 ปดเสียง

8 โอนสาย

กดปุ ม ป ดเสี ยง
เพื่ อสลั บระหว างการป ด
และเป ด เสี ยง เมื่ อเป ด ใช งาน ป ดเสี ยง ปุ ม ป ดเสี ยง
จะมี ไฟสี แดงติ ดสว าง

1. จากสายที่ เชื่ อมต ออยู
โอนสาย
2. โทรหาผู รั บโอนสาย

2. ป อนเงื่ อนไขการค นหาและกด ยื่ น

7 ประชุมสาย

3. รอให ผู รั บตอบรั บสาย หรื อข ามไปยั งขั้ นตอนที่ 4
ขณะที่ สายกําลั งดั งอยู

3. เลื่ อนไปยั งรายการ และกดปุ ม เลื อก

1. จากสายที่ เชื่ อมต ออยู
ประชุ มสาย

(ไม พั กสาย) ให กดปุ ม

2. โทรไปหมายเลขใหม
3. กดปุ ม ประชุ มสาย หรื อซอฟต คี ย ประชุ มสาย
(ก อนหรื อหลั งจากคู สนทนาตอบรั บ)
การประชุ มสายจะเริ่ มตนและโทรศั พท จะแสดง
“ประชุ มสาย” แทนรหั สของสายเรี ยกเข า

11 สมุดโทรศัพท
(ไม พั กสาย) ให กดปุ ม

4. กดปุ ม โอนสาย หรื อซอฟต คี ย โอนสาย
การโอนสายจะเสร็ จสมบู รณ การยื นยั นจะแสดงขึ้ น
บนหน าจอโทรศั พท ของคุ ณ

และเลื อกสมุ ด

12 สายรวม
ถ าคุ ณใชคู สายร วมกั บหั วหน าคุณ :
• คุณหรื อหัวหน าของคุณสามารถตอบรั บสายที่ ดังขึ้ น
บนสายร วมได

9 ฝากสายทั งหมด
1. หลั งจากการเลื อกสายที่ ต องการ (ถ าจําเป น)
ให กดซอฟต คีย ฝากสายทั้ งหมด
2. ป อนหมายเลขโทรศั พท เลื อกหมายเลขจาก
ข อมู ลการใชโทรศัพท หรื อกดปุ ม ข อความ
(เพื่ อฝากสายไปยังข อความเสี ยง)
3. มองหาไอคอน ฝากสายทั้ งหมด
ของคุ ณ

1. กดปุ ม รายชื่ อผู ติ ดต อ
โทรศั พท

บนหน าจอ

4. เมื่ อต องการยกเลิ กการฝากสาย ให กดซอฟตคี ย
ฝากสาย ป ด

• เมื่ อหั วหน าของคุ ณมี สายเรี ยกเข าบนสายร วม
บนโทรศั พทข องคุณ จะมี
ปุ มสายร วม
ไฟสี แดงติ ดสว าง และสายเรี ยกเข าจะแสดงขึ้ น
บนหน าจอของคุ ณ
• เมื่ อหั วหน าของคุ ณพั กสายไว ปุ มเซสชัน
บนโทรศัพท ของคุ ณจะแสดงไฟกะพริ บสี แดง
คุ ณหรื อหั วหน าคุ ณสามารถพู ดต อได
• ถ าหั วหน าของคุ ณเป ด ใช งานคุ ณสมบั ติ ความ
เป นส วนตั ว สายเรี ยกเข าของหั วหน าของคุ ณ
จะไม แสดงขึ้ นบนหน าจอของคุ ณ

ผู ดูแลระบบของคุณ สามารถช วยคุ ณฝากสายจากระยะ
ไกลจากเว็ บเพจตั วเลื อกของผู ใช ของคุ ณ

13 ขอความเสียง

4. ทําขั้นตอนเหลานี้ซ้ําเพื่อเพิ่มจํานวนผูรวมประชุมสาย

10 ขอมูลการใชโทรศัพท

ตั วบ งบอกว ามี ข อความใหม :

การประชุ มสายจะสิ้ นสุ ดลงเมื่ อผู ร วมประชุ มสายทั้ งหมด
วางสาย

กดปุ ม แอพพลิ เคชั น
โทรศั พท

“การประชุ มสายใน”สายที่ พั กไว
1. จากสายที่ เชื่ อมต ออยู
(ไม พั กสาย) ให กดปุ ม
ประชุ มสาย

สายเรี ยกเข า 150 สายล าสุ ด จะแสดง:

2. กดปุ มเซสชันที่ มี ไฟกะพริ บสี เขี ยว
สายที่ พั กไว ที่ คุ ณต องการเพิ่ ม

สําหรั บ

หรือ ถาสายที่พักไวอยูบนคูสายอื่น ใหกดซอฟตคีย
สายที่ ใช งานอยู จากนั้ นเลื อกสายใดสายหนึ่ ง
จากรายการ แลวกดซอฟต คีย ประชุ มสาย
ผู ร วมประชุ มจะถู กเพิ่ มเข าในสาย
การประชุ มสายจะสิ้ นสุ ดลงเมื่ อผู ร วมประชุ มสายทั้ งหมด
วางสาย
ดู และถอดผู ร วมประชุ มสายออก
ในระหว างการประชุ มสาย ให กดซอฟต คี ย
แสดงรายละเอี ยด เมื่ อต องการถอดผู ร วมประชุ ม
สายออกจากการประชุ มสาย ให ไฮไลทชื่ อและกด
ถอดออก

และเลือก ข อมู ลการใช

• ไฟสี แดงติ ดสว างบนหู โทรศัพท ของคุ ณ
• สั ญญาณโทรออกบนคู สาย (ถ าเป ด ใช งานอยู )
• ไอคอนข อความเสี ยง
ถั ดจากป ายคู สาย
และปุ มเซสชัน (อาจมี จํานวนของข อความ)

• สายที่ ไม ได รั บ
• สายที่ โทรออก

ปุ มที่ อยู ถั ดจากหนาจอของฉั นคื อปุ มอะไร?
• ปุ มที่ อยู ด านซ ายของหน าจอของคุ ณคื อปุ มคู สาย
(และคุณสมบั ติ ) ปุ มคู สายจะเปลี่ ยนแปลง
มุ มมองของคู สาย แต ไม มี ผลต อสายเรี ยกเข า
• ปุ มที่ อยู ด านขวาของหน าจอของคุณคื อปุ มเซสชั น
สายเรี ยกเข าแต ละสายจะเชื่ อมโยงกั บปุ มเซสชั น
ใชปุ มเซสชั นเพื่ อตอบรั บและดึ งสายกลั บ หรื อเพื่ อ
ดู รายละเอี ยดการโทร
ฉั นจะป ดเสี ยงโทรศั พท ของฉั นที่ ดั งขึ้ นได อย างไร?
กดด านซ ายของปุ มระดั บเสี ยง
หนึ่ งครั้ ง
ขณะที่ โทรศั พท กําลังดั งขึ้ น
ฉั นจะเปลี่ ยนเสี ยงกริ่ งของฉั นในแต ละคู สายได
อยางไร?
1. เลื อก แอพพลิ เคชั น
> ค าความต องการ
> เสี ยงกริ่ ง จากนั้ นเลื อกคู สาย และกด แก ไข
2. เลื อกเสี ยงกริ่ งและกด เล น จากนั้ นกด ตั้ งค า
ซอฟต คี ย สลั บ ใช ทําอะไร?
ซอฟต คี ย สลั บ ชวยให คุ ณสลั บระหว างสายต างๆ
ก อนทําการโอนสายหรื อการประชุมสาย
ปุ ม ย อนกลั บ ใช ทําอะไร?
กดปุ ม ย อนกลั บ
เพื่ อกลั บออกจากแอพพลิ เคชั น
และเมนู ต างๆ
ฉั นจะมี ปุ มคู สายมากขึ้ นได อย างไร?
สอบถามผู ดู แลระบบของคุ ณเกี่ ยวกั บ Cisco Unified IP
Color Key Expansion Module
ฉั นจะหาคู มื อผู ใช ที่ สมบู รณ ได จากที่ ใด?
http://www.cisco.com/en/US/products/ps10453/
products_user_guide_list.html

• สายที่ ได รั บ
เมื่ อต องการโทรออก ให เลื่ อนไปยั งสายใดๆ และกดปุ ม
เลื อก ในแป นนําทาง หรื อซอฟตคี ย โทร
เมื่ อต องการดูรายละเอี ยดของสาย ให กด เพิ่ มเติ ม >
รายละเอี ย ด
ดู สายที่ ไม ได รั บสายใหม
กดปุ มเซสชั น
ถั ดจากไอคอน สายที่ ไม ได รั บ
(ด านขวา) ไอคอน สายที่ ไม ได รั บ จะแสดงขึ้ น
เมื่ อคุ ณมี สายที่ ไม ได รั บสายใหม (ที่ ยั งไม ได ดู )
(อาจมี จํานวนของสายที่ ไม ได รั บ)

14 เคล็ดลับ

ฟ งข อความ
กดปุ ม ข อความ
และทําตามข อความเสี ยง หรื อ
เลื อกคู สายและกดปุ มเซสชั น
ถั ดจากไอคอน
ข อความเสี ยง
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