
7  Een achtergrondafbeelding indelen

8  Uw collectie achtergrondafbeeldingen beh

Doel Procedure
De afbeelding passend maken voor uw 
telefoonscherm en de verhoudingen 
behouden

Selecteer Schaal aanpassen uit he
vervolgkeuzemenu.

De afbeelding passend maken zodat deze 
op het scherm van de telefoon past

Selecteer Passend maken uit het 
vervolgkeuzemenu.

De zoomfunctie inschakelen Selecteer Formaat wijzigen en pla
uit het vervolgkeuzemenu. 

Zoom in op de afbeelding Selecteer Formaat wijzigen en pla
uit het vervolgkeuzemenu en schu
vergrotingscursor naar . 

Zoom uit van de afbeelding Selecteer Formaat wijzigen en pla
uit het vervolgkeuzemenu en schu
vergrotingscursor naar .

Draai de afbeelding 90 graden naar 
rechts

Klik op .

Draai de afbeelding 90 graden naar links Klik op .

Doel Procedure
Een achtergrondafbeelding importeren 
van uw computer

Selecteer Bestand > Importeren. 

Een geselecteerde achtergrondafbeelding 
verwijderen

Selecteer Bewerken > Verwijdere

De eigenschappen van een geselecteerde 
achtergrondafbeelding weergeven

Selecteer Bestand > Eigenschapp
eren
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Snel aan de slag met Phone Designer Versie 7.0
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9  Meer informatie
In de online Help vindt u meer informatie over alle functies die beschikbaar zijn in 
Phone Designer en het oplossen van problemen. U opent de online Help door Help 
te selecteren wanneer de toepassing wordt uitgevoerd. 
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lecteer Bestand > Importeren.

lecteer Bewerken > Verwijderen.

lecteer Bestand > Eigenschappen.
 • Sleep en zet de gemarkeerde beltoon neer op de afbeelding van de 
telefoon in het venster Beltonen. De geselecteerde beltoon wordt 
automatisch opgeslagen in uw Cisco Unified IP-telefoon.

3  Een beltoon bewerken
Stap 1 Markeer een beltoon in de beltooncollectie.

Stap 2 Selecteer Bewerken > Beltoon bewerken.

Stap 3 Klik op een plaats in het bewerkingsvenster van de beltoon en beweeg de 
cursor naar links of naar rechts om een selectie van de beltoon te markeren. 
De beltoon moet tussen één seconde en twintig seconden lang zijn.

Stap 4 Klik op  om de selectie van de beltoon af te spelen.

Stap 5 Klik op Opslaan om de selectie van de beltoon op te slaan.

Stap 2 Voer een van de volgende handelin

 • Klik op Voorbeeld op telefoon 
de achtergrondafbeelding op u

 • Klik op Opslaan in telefoon om
uw Cisco Unified IP-telefoon o

 • Sleep de geselecteerde achtergr
van de telefoon in het venster A
achtergrondafbeelding wordt a
uw Cisco Unified IP-telefoon.
1  De toepassing installeren
Voordat u Phone Designer installeert moet uw systeembeheerder ervoor zorgen 
dat uw apparatuur voldoet aan de systeemvereisten voor dit product. 

U moet beheerdersrechten hebben om de toepassing te installeren en er moet ten 
minste 80 MB schijfruimte vrij zijn op uw computer. 

Stap 1 Vraag de systeembeheerder om het installatieprogramma (exe-bestand). 

Stap 2 Dubbelklik op het installatieprogramma en volg de 
installatie-instructies. 

Stap 3 Als u de toepassing wilt starten, kiest u Start > Alle programma’s > Cisco 
Phone Designer > Phone Designer of u dubbelklikt op de snelkoppeling 
Phone Designer op het bureaublad. 

Opmerking Als u tijdens het bijwerken van de toepassing wordt gevraagd of 
u alle onderdelen van Phone Designer wilt verwijderen, selecteert 
u Nee als u uw gebruikersinstellingen, persoonlijke beltonen en 
achtergrondafbeeldingen wilt behouden. 

2  Een beltoon selecteren
Stap 1 Markeer een beltoon in de beltooncollectie.

Stap 2 Voer een van de volgende handelingen uit: 

 • Klik op Voorbeeld op telefoon om een voorbeeld te horen van 
de beltoon op uw Cisco Unified IP-telefoon. 

 • Klik op Opslaan in telefoon om de beltoon in 

4  Een nieuwe beltoon op
Stap 1 Selecteer Bestand > Beltoon opn

Stap 2 Selecteer een apparaattype.

Stap 3 Selecteer het type invoerbron. D
microfoon.

Stap 4 Geef een naam op voor de opge

Stap 5 Klik op  om uw beltoon op t
opname van de beltoon te stopp

Stap 6 Klik op  om uw opgenomen

Stap 7 Klik op Opslaan om de opgenom

5  De beltooncollectie be

6  Een achtergrondafbeel
Stap 1 Klik op een miniatuurafbeelding

Doel Pr

Een beltoon van uw computer 
importeren

Se

Een geselecteerde beltoon verwijderen Se
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