7 Formatera en bakgrund
Om du vill

Gör så här

Sträcka ut bilden så att den passar
telefonskärmen samtidigt som bildens
proportioner behålls

Välj Skala för att passa i listan.

Sträck ut bilden så att den passar
telefonskärmen

Välj Sträck ut för att passa i listan.

Aktivera zoomfunktionen

Välj Ändra storleken och placera i listan.

Zooma in i bilden

Välj Ändra storleken och placera i listan
.
och för förstoringsmarkören mot

Zooma ut i bilden

Välj Ändra storleken och placera i listan
.
och för förstoringsmarkören mot

Rotera bilden 90 grader åt höger

Klicka på

.

Rotera bilden 90 grader åt vänster

Klicka på

.
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8 Hantera samlingen av bakgrunder
Om du vill

Gör så här

Importera en bakgrund från datorn

Välj Arkiv > Importera.

Ta bort en vald bakgrund

Välj Redigera > Ta bort.

Visa egenskaperna för en vald bakgrund

Välj Arkiv > Egenskaper.

9 Visa mer information
Du kan få mer information om alla funktioner i Phone Designer samt
felsökningsinformation i direkthjälpen genom att välja menyvalet Hjälp
när programmet körs.
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1 Installera programmet

4 Spela in en ny ringsignal

Innan du installerar Phone Designer bör systemadministratören kontrollera att
utrustningen uppfyller systemkraven om produkten ska kunna användas.

Steg 1

Välj Arkiv > Spela in ringsignal.

Steg 2

Välj en enhetstyp.

Steg 3

Välj typ av källa för ljudingång. Standardinställningen är en inbyggd
mikrofon.

För att installera programmet måste du ha administratörsbehörighet och minst
80 MB ledigt diskutrymme på datorn.
Steg 1

Be systemadministratören om installationsprogrammet (en .exe-fil).

Steg 4

Ge den inspelade ringsignalen ett namn.

Steg 2

Dubbelklicka på installationsprogrammet och följ
installationsanvisningarna.

Steg 5

Klicka på
för att spela in ringsignalen. Klicka på
inspelningen av ringsignalen.

Steg 3

Starta programmet genom att välja Start > Program > Cisco Phone Designer
> Phone Designer eller dubbelklicka på genvägen Phone Designer på
skrivbordet.

Steg 6

Klicka på

Steg 7

Klicka på Spara för att spara den inspelade ringsignalen.

Anm.

Om du uppgraderar programmet och vill behålla dina användarreferenser,
personliga ringsignaler och bakgrundsbilder, väljer du Nej när du blir
tillfrågad om du vill ta bort alla Phone Designer-komponenter.

2 Välja en ringsignal
Steg 1

Markera en ringsignal i ringsignalssamlingen.

Steg 2

Utför en av följande åtgärder:
• Klicka på Förhandsgranska på telefonen om du vill förhandsgranska
ringsignalen på Cisco Unified IP-telefonen.
• Klicka på Spara på telefonen om du vill spara ringsignalen
på Cisco Unified IP-telefonen.
• Dra och släpp den markerade ringsignalen på telefonbilden i rutan
Ringsignaler. Den markerade ringsignalen sparas automatiskt
på Cisco Unified IP-telefonen.

3 Redigera en ringsignal
Steg 1

Markera en ringsignal i ringsignalssamlingen.

Steg 2

Välj Redigera > Redigera ringsignal.

Steg 3

Klicka någonstans i redigeringsfönstret för ringsignalen och flytta markören
åt höger eller vänster för att markera en del av ringsignalen. Ringsignalens
längd måste vara mellan en och tjugo sekunder.

Steg 4

Klicka på

Steg 5

Klicka på Spara för att spara den redigerade ringsignalen.

för att spela upp den markerade delen av ringsignalen.

för att stoppa

för att spela up den inspelade ringsignalen.

5 Hantera samlingen av ringsignaler
Om du vill

Gör så här

Importera en ringsignal från datorn

Välj Arkiv > Importera.

Ta bort en vald ringsignal

Välj Redigera > Ta bort.

Visa egenskaperna för en vald ringsignal Välj Arkiv > Egenskaper.

6 Välja en bakgrund
Steg 1

Klicka på en miniatyrbild i samlingen av bakgrunder.

Steg 2

Utför en av följande åtgärder:
• Klicka på Förhandsgranska på telefonen om du vill förhandsgranska
bakgrunden på Cisco Unified IP-telefonen.
• Klicka på Spara på telefonen om du vill spara bakgrunden
på Cisco Unified IP-telefonen.
• Dra den valda bakgrunden till telefonbilden i rutan Bakgrund. Den valda
bakgrunden sparas automatiskt på Cisco Unified IP-telefonen.

