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Informacje podstawowe

Jakie informacje są wymagane do zalogowania?Q.

Wymagane przy logowaniu informacje są określane przezmetodęwdrożenia systemu.Wymagane sąminimumnazwa użytkownika
i hasło. Może być również konieczne wprowadzenie odpowiedniej nazwy serwera na ekranie logowania. Aby uzyskać pomoc,
skontaktuj się z administratorem systemu.

A.

Wmojej wersji programu Cisco Unified Personal Communicator nie widzęwszystkich funkcji. Jak mogę uzyskać do nich dostęp?Q.

Zestaw dostępnych funkcji (wideo, wizualna poczta głosowa, konferencje sieci Web) jest określany przez organizację. Wiele
funkcji i ich odpowiednich ustawień musi zostać skonfigurowanych przez administratora systemu przed uzyskaniem do nich
dostępu. Nieskonfigurowane funkcje nie są wyświetlane w programie Cisco Unified Personal Communicator.

A.

Czy w celu użycia programu Cisco Unified Personal Communicator muszę wprowadzić dodatkowe uwierzytelnienia?Q.

Aplikacja próbuje domyślnie użyć uwierzytelnień logowania dla wszystkich usług systemu Unified Communication. Może być
konieczne wprowadzenie dodatkowych informacji. Jeśli poczta głosowa, konferencje sieciWeb lub LDAP są niedostępne, wybierz

A.

opcję Pomoc > Pokaż stan serwera. Sprawdź poszczególne serwery pod kątem błęduW uwierzytelnieniach brakuje wymaganej
nazwy użytkownika. W przypadku wyświetlenia błędu użyj stronyKonta, aby wprowadzić prawidłowe uwierzytelnienia dla tych
usług. Te uwierzytelnienia dotyczą programówCiscoUnity i CiscoUnifiedMeetingPlace. Jeśli nie znasz swojej nazwy użytkownika
i hasła, skontaktuj się z administratorem systemu.

1 Kliknij w oknie głównym opcję Plik>Opcje>Konta.

2 Wprowadź nazwę użytkownika i hasła.

3 Przed przejściem do innego okna kliknij opcję Zastosuj lub kliknij przycisk OK, aby zamknąć okno.

Do jakich funkcji zapewniają dostęp ikony w oknie głównym?Q.

Po zalogowaniu jest wyświetlane okno główne. Ikony w oknie głównym zapewniają łatwy dostęp do wielu funkcji.A.

OpisIkona

Historia rozmów—wyświetla wszystkie rozmowy sieciowe,
połączenia i wiadomości poczty głosowej. Wiele opcji
filtrowania umożliwia wyświetlanie lub odsłuchiwanie zdarzeń
w dowolnej kolejności i ich sortowanie. Można również
odpowiedzieć na nieodebrane rozmowy, klikając prawym
przyciskiem myszy i wybierając metodę komunikacji.

Nawiążnowepołączenie— umożliwia nawiązanie połączenia
za pomocą klawiatury (lub klawiatury komputera).

Dodaj kontakt— umożliwia wyszukiwanie w firmowej
książce telefonicznej i wśród bieżących kontaktów w celu
znalezienia nazwy i dodania jej do listy kontaktów. Nowy
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OpisIkona

kontakt można utworzyć, wprowadzając informacje
bezpośrednio.

Jak skonfigurować opcje prywatności?Q.

Opcje prywatności umożliwiają kontrolę zakresu osób, które mogą widzieć status i wysyłać wiadomości. Ogólne reguły można
ustawić niezależnie dla:

A.

•Wszystkich osób w firmie

•Wszystkich innych

W regułach ogólnych można ustanowić wyjątki, umożliwiając określonym osobom lub domenom (np. cisco.com) kontakt lub
je blokując. Aby ustawić opcje prywatności:

1 Wybierz opcję Plik>Opcje>Prywatność.

2 Wybierz opcję Zezwalaj lub Blokuj dla dwóch grup:Wszystkie osoby w firmie iWszyscy inni.

3 Kliknij opcjęWyjątki, aby dodać osoby lub domeny, do których nie stosują się ogólne reguły prywatności. Przykładowo, w
przypadku wybrania opcji Blokuj dla grupy Wszyscy inni można dodać konta poszczególnych użytkowników, do których nie
stosuje się ta reguła.

Jak skonfigurować słuchawki lub inne urządzenie dźwiękowe?Q.

Skonfigurowanie urządzenia dźwiękowego może się okazać konieczne w przypadku wykonania którejkolwiek z poniższych
czynności:

A.

• Instalacja programu Cisco Unified Personal Communicator

• Rozpoczęcie używania z programemCiscoUnified Personal Communicator urządzenia dźwiękowego, które nie jest aktualnie
skonfigurowanym urządzeniem.

Aby skonfigurować słuchawki lub inne urządzenie dźwiękowe:

1 Podłącz słuchawki lub inne urządzenie dźwiękowe to odpowiedniego portu USB.

2 Wybierz opcję Plik>Opcje>Dźwięk.

3 Po rozpoznaniu sprzętu wybierz z listy rozwijanej urządzenie dźwiękowe. Możesz ustawić głośność urządzenia.

Jak włączyć wideo dla wszystkich połączeń dźwiękowych?Q.

Połączenia wideo można nawiązywać i odbierać w dowolnym czasie, można też określić połączenia wideo jako ustawienie
domyślne.

A.

1 Wybierz opcję Plik>Opcje>Wideo.

2 Sprawdź, czy nazwa kamery jest wybrana na liście rozwijanej Urządzenie wideo.

3 Zaznacz opcję Pokazuj automatycznie moje wideo.

4 Przed przejściem do innego okna kliknij opcję Zastosuj.
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5 Kliknij przycisk OK.

Jak skonfigurować kamerę?Q.

Podłącz zgodną kamerę do odpowiedniego portu USB.A.

1 Wybierz opcję Plik>Opcje>Wideo.

2 Poczekaj na rozpoznanie kamery przez system operacyjny.

3 Z listy rozwijanej Urządzenie wideo wybierz nazwę kamery.

4 Wybierz ustawienia w obszarzeWłączanie wideo. Wybierz ustawienia połączenia wideo.

5 W obszarze Dostosowanie wideo wybierz odpowiednie ustawienia. Możesz związać poziom jakości wideo z dostępną
przepustowością połączenia.

Jak zoptymalizować jakość wideo?Q.

Można dostosować ustawienia kamery do połączenia oraz zoptymalizować jakość wideo. Połączenie z siecią ma bezpośredni
wpływ na jakośćwideo. Jeśli na przykład komputer jest podłączony do sieci w biurze, może być dostępne połączenie o większej

A.

przepustowości. W przypadku uzyskiwania dostępu do systemu z lokalizacji bezprzewodowej przepustowość połączenia może
być niższa.

1 Podłącz kamerę do odpowiedniego portu USB.

2 Wybierz opcję Plik>Opcje>Wideo.

3 Sprawdź, czy nazwa kamery na liście rozwijanej Urządzenie wideo jest prawidłowa.

4 W obszarze Dostosowanie wideo wybierz odpowiednie ustawienia. Możesz związać poziom jakości wideo z dostępną
przepustowością pasma.

Dostępność

Co to jest dostępność?Q.

Dostępność to informacja o statusie, dzięki której wiadomo, czy osoby wprowadzone do kontaktów korzystają obecnie z telefonu,
są na spotkaniu czy też odeszły od biurka. W celu szybkiego określenia statusu obejrzyj ikonę obok kontaktu lub przeczytaj
niestandardowy komunikat o statusie wyświetlony z nazwą kontaktu.

A.

Status dostępności może pomóc zmniejszyć opóźnienia komunikacji, umożliwiając łączenie się z kolegami na podstawie
informacji ich komputera biurkowego, telefonu komórkowego, telefonu i kalendarza. Należy pamiętać, że nawet gdy kontakty
są w trybie offline, można wysłać wiadomość błyskawiczną lub wykonać połączenie.

Jak zmienić status?Q.

Status można zmieniać ręcznie, może on też zmieniać się automatycznie podczas korzystania z telefonu, spotkania lub po
odejściu od biurka. Status automatyczny można wyłączyć, korzystając z opcji Plik>Opcje>Status.

A.
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Można dodać własny status, tworząc komunikat niestandardowy.Uwaga

Aby ręcznie zmienić status:

1 Kliknij listę rozwijaną pod Twoją nazwą na górze okna głównego.

2 Wybierz status z listy dostępnych statusów domyślnych i/lub wybierz kolor własnego niestandardowego tekstu o statusie:

OpisIkona

Dostępny— wskazuje dostępność w celu kontaktu.

Niedostępny— wyświetlany po 15-minutowym okresie
bezczynności. Może to wskazywać, że użytkownik odszedł
od biurka, jest na spotkaniu lub korzysta z telefonu. Taki status
można również ustawić ręcznie.

Nie przeszkadzać — wskazuje, że użytkownik nie chce, aby
się z nim kontaktowano. Aby całkowicie zapobiec
kontaktowaniu się, należy za pomocą opcji
Plik>Opcje>Status ustawić status Nie przeszkadzać.

Offline— wiadomości wysłane w trybie offline są
otrzymywane po ponownym zalogowaniu. Wiadomości
wysłane w trybie offline są uwzględniane również w liczniku
nieodebranych zdarzeń, razem z nieodebranymi połączeniami
i wiadomościami głosowymi.

Poza biurem— jeśli z planówwynika, że użytkownik będzie
dłużej w trybie offline, wyświetla opcjonalny komunikat
niestandardowy. Wybranie tego statusu i kliknięcie przycisku
OK powoduje wyłączenie aplikacji.

Mój status jest ustawiony na Nie przeszkadzać. Czy mogę zobaczyć, kto próbował się ze mną kontaktować?Q.

Status Nie przeszkadzać ma dwa tryby. Domyślne zachowanie polega na wskazywaniu kontaktom, że użytkownik nie chce, aby
się z nim kontaktowano, Ustawiając za pomocą opcjiPlik>Opcje>Status status Nie przeszkadzać, można również uniemożliwić

A.

otrzymywanie zaproszeń lub powiadomień o nowych połączeniach bądź wiadomościach. Po ustawieniu tej opcji następuje
zwiększenie wskazania licznika nieodebranych zdarzeń w oknie głównym, informujące o nieodebranej komunikacji. Licznik
nieodebranych zdarzeń jest wyświetlany również jako ikona zasobnika systemowego programu Cisco Unified Personal
Communicator.

Aby wyświetlić nieodebraną komunikację i zaproszenia, kliknij ikonę Historia rozmów.

Po jakim czasie jest wyświetlany status Nieobecny?Q.

Status ulega domyślnie zmianie po 15minutach nieaktywności komputera. Automatyczną zmianę statusumożna zdezaktywować
lub zmienić tę wartość za pomocą licznika czasu nieobecności w opcjach statusu.

A.
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Aby zmienić licznik czasu nieobecności:

1 W oknie głównym wybierz opcję Plik>Opcje.

2 Wybierz opcję Status. Licznik czasu nieobecności jest domyślnie aktywowany przez zaznaczenie pola wyboru.

Po usunięciu zaznaczenia pola wyboru status Dostępny nie ulega zmianie spowodowanej przez
nieaktywność. Jednak inne zdarzenia mogą nadal spowodować jego zmianę, takie jak podniesienie
słuchawki lub obecność na spotkaniu.

Uwaga

3 Aby zmienić wartość licznika czasu, należy użyć strzałek lub wprowadzić wartość. Licznik czasu akceptuje wartości od 1
do 90 minut.

Jak utworzyć i usunąć niestandardowy komunikat o statusie?Q.

W celu przekazania innym osobom dodatkowych informacji o dostępności można utworzyć do 20 niestandardowych informacji
o statusie.

A.

Aby utworzyć niestandardowy komunikat o statusie:

1 W oknie głównym kliknij listę rozwijaną pod Twoją nazwą.

2 Przewiń listę do dołu i wybierz opcję Utwórz niestandardowy. Zostanie wyświetlone okno Niestandardowy komunikat o
statusie.

3 Wprowadź komunikat do wyświetlenia. Maksymalna liczba znaków wynosi 140.

4 Wybierz ikonę statusu, która zostanie powiązana z komunikatem niestandardowym.

5 Kliknij opcję Dodaj. Na liście komunikatów niestandardowych zostanie wyświetlony nowy komunikat.

6 Kliknij opcję Zamknij. Zostanie wyświetlony nowy niestandardowy status.

Aby usunąć niestandardowy komunikat o statusie:

1 Kliknij listę rozwijaną pod Twoją nazwą w górnej części okna głównego.

2 Przewiń do dołu listy i wybierz opcję Utwórz niestandardowy.

3 Wybierz komunikat do usunięcia. Można wybrać więcej niż jeden komunikat.

4 Kliknij prawym przyciskiem myszy i wybierz opcję Usuń.

Czy można wybrać, czy kontakty widzą, czy korzystam z telefonu lub jestem na spotkaniu?Q.

Wdomyślnej konfiguracji programCiscoUnified Personal Communicator automatycznie określa status dostępności poszczególnych
osób. Program wykrywa, czy osoba jest zalogowana w aplikacji lub korzysta z telefonu. Administrator systemu może również

A.

zintegrować kalendarz programu Microsoft Outlook w celu poinformowania, że użytkownik jest na spotkaniu. Wyświetlanie
statusu korzystania z telefonu lub spotkania można wybrać, ustawiając opcję.
Aby ustawić opcję wyświetlania statusu korzystania z telefonu i spotkania:

1 W oknie głównym wybierz opcję Plik>Opcje.

2 Wybierz opcję Status. Statusy korzystania z telefonu i spotkania są aktywowane przez zaznaczenie pola wyboru.

6



• Zaznaczenie powoduje, że status korzystania z telefonu (korzysta z telefonu, nie korzysta z telefonu) jest wyświetlany
jako część informacji o dostępności. Usunięcie zaznaczenia powoduje, że status korzystania z telefonu nie jest pokazywany
innym osobom.

• Po zaznaczeniu status Na spotkaniu jest wyświetlany jako część informacji o dostępności w sytuacji, gdy kalendarz
Microsoft Outlook informuje o trwaniu spotkania lub zajętości. Usunięcie zaznaczenia powoduje, że status spotkania
nie jest pokazywany innym osobom.

Kontakty

Jak utworzyć kontakt?Q.

Można dodać kontakty znajdujące się w firmowej książce telefonicznej. Dla osób spoza firmowej książki telefonicznej, takich
jak kontakty zewnętrzne, można utworzyć kontakty.

A.

Aby dodać kontakt z firmowej książki telefonicznej:

1 W oknie głównym kliknij ikonę Dodaj kontakt.

2 W poluWyszukaj w oknie głównym wprowadź nazwę lub identyfikator użytkownika.

W poluWyszukaj można również wprowadzić numer telefonu.Uwaga

3 Kliknij opcjęWyszukaj w książce telefonicznej, aby kontynuować wyszukiwanie w firmowej książce telefonicznej.

4 W obszarzeWyniki wyszukiwania wybierz nazwę kontaktu.

5 Kliknij opcję Dodaj.

Aby utworzyć kontakt dla osób spoza firmowej książki telefonicznej:

1 W oknie głównym kliknij ikonę Dodaj kontakt.

2 Kliknij opcję Utwórz nowy kontakt.

3 Wprowadź informacje kontaktowe. Należy wprowadzić przynajmniej: imię, nazwisko lub pseudonim oraz numer telefonu
lub adres wiadomości błyskawicznych. W celu wymiany wiadomości i statusów w ramach rozmowy sieciowej należy
wprowadzić adres wiadomości błyskawicznych. Jest to zwykle adres e-mail kontaktu.

4 Można również kliknąć łącze Dodaj zdjęcie. Program Cisco Unified Personal Communicator obsługuje formaty JPEG, GIF
i BMP. Zdjęcie jest wyświetlane wyłącznie na liście kontaktów i nie jest widoczne dla innych użytkowników.

5 Przeglądaj w poszukiwaniu obrazów.

6 Kliknij przycisk Otwórz.

7 Kliknij opcję Dodaj.

7



Wprzypadku dodania kontaktu z firmowej książki telefonicznej numer telefonu jest automatycznie
dodawany do profilu kontaktu. W przypadku dodania kontaktu spoza firmy, takiego jak kontakt
osobisty, w celu umożliwienia nawiązywania połączeń dźwiękowych należy wprowadzić w
informacjach kontaktowych numer telefonu.

Uwaga

Czy można ukryć zdjęcia na liście kontaktów?Q.

Włączanie i wyłączanie zdjęć umożliwia menuWidok. Jeśli lista kontaktów jest długa, można zaoszczędzićmiejsce, wyłączając
zdjęcia.

A.

Można sprawować również kontrolę globalną z poziomu ustawień opcji. Wybierając lub anulując wybór, można ustawić
preferencje dla całej aplikacji. Przykładowo, w przypadku wybrania opcji niewyświetlania zdjęć na liście kontaktów nie są one
wyświetlane również w grupowych rozmowach sieciowych.

Wybierz opcję Plik>Opcje>Ogólne. Pole wyboru Pokaż zdjęcia jest domyślnie zaznaczone.

Czy po zmianie nazwy któregoś z kontaktów na pseudonim funkcja wyszukiwania będzie mogła go znaleźć?Q.

Funkcja wyszukiwania może znaleźć na liście kontakty ze zmienioną nazwą. Kontakty można również znaleźć, wprowadzając
w polu wyszukiwania ich numer telefonu lub nawet częściową nazwę.

A.

Jak uporządkować kontakty?Q.

W celu lepszego uporządkowania kontaktów można utworzyć grupy. Kontakty można wyświetlać w wielu grupach. Domyślnie
kontakty są wyświetlane alfabetycznie, według nazwy. Można je wybierać z listy według statusu.

A.

Grupy na liście kontaktów są wyświetlane alfabetycznie.Uwaga

1 Kliknij prawym przyciskiem myszy nazwę istniejącej grupy i wybierz opcję Utwórz nową grupę.

2 W polu Utwórz grupę wprowadź nazwę.

3 Kliknij opcję Utwórz. Nazwa grupy zostanie dodana do listy kontaktów. Aby ją zmienić, kliknij nazwę prawym przyciskiem
myszy.

4 Przeciągnij kontakty do grupy.

Rozmowa sieciowa

Jak rozpocząć rozmowę sieciową?Q.

Rozmowę sieciową można rozpocząć z osobą na liście kontaktów lub wyszukaną w firmowej książce telefonicznej.A.

Aby rozpocząć rozmowę sieciową z osobą z listy kontaktów:

1 Wybierz nazwę i kliknij dwukrotnie.
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Aby rozpocząć rozmowę sieciową z osobą, która nie znajduje się na liście kontaktów:

1 W poluWyszukaj w oknie głównym wprowadź nazwę lub identyfikator użytkownika. Program Cisco Unified Personal
Communicator przeszuka najpierw listę kontaktów i bieżące rozmowy.

2 Jeśli nazwa nie została znaleziona jako bieżący kontakt, kliknij opcjęWyszukaj w książce telefonicznej, aby kontynuować
wyszukiwanie w firmowej książce telefonicznej.

3 W obszarzeWyniki wyszukiwania wybierz nazwę kontaktu, kliknij ją dwukrotnie i rozpocznij rozmowę sieciową.

Do jakich funkcji zapewniają dostęp ikony w oknie aktywnej rozmowy?Q.

Ikony w oknie aktywnej rozmowy sieciowej umożliwiają dodawanie do rozmowy dźwięku, wideo i konferencji w sieci Web.A.

OpisIkony

Połącz— umożliwia rozpoczęcie połączenia dźwiękowego.
Wprzypadku rozmowy sieciowej zwieloma osobami powoduje
to rozpoczęcie połączenia konferencyjnego.

Połącz z wideo— umożliwia rozpoczęcie połączenia wideo.
Wprzypadku rozmowy sieciowej zwieloma osobami powoduje
to rozpoczęcie połączenia konferencyjnego z wideo.

Rozpocznij spotkanie— umożliwia uruchomienie
przeglądarki dla konferencji w sieci Web. W oknie aktywnej
rozmowy sieciowej zostanie wyświetlone łącze dla innych
uczestników.

Wyświetl historię rozmów— umożliwia wyświetlenie
rozmów sieciowych, połączeń i poczty głosowej. Wiele opcji
filtrowania umożliwia wyświetlanie lub odsłuchiwanie zdarzeń
w dowolnej kolejności i ich sortowanie.

Dodaj uczestnika— umożliwia przeszukanie firmowej
książki telefonicznej i dodanie do rozmowy sieciowej osób,
które nie znajdują się obecnie na liście kontaktów.

Aby dodać osobę do rozmowy sieciowej,
przeciągnij nazwę z listy kontaktów.

Uwaga

Formatuj— umożliwia wybór typu, wielkości i koloru
czcionki.

Pilna wiadomość — powoduje wyświetlenie wiadomości z
Twoją nazwą i wykrzyknikiem w kolorze czerwonym.

Emotikony— wybierz ikonę z uśmiechem.
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Jak dowiedzieć się o nieodebranej rozmowie sieciowej?Q.

Na ikonie Historia rozmów w oknie głównym i w oknie aktywnej rozmowy sieciowej jest wyświetlony licznik nieodebranych
zdarzeń. W przypadku nieodebranej rozmowy w górnej części ikony Historia rozmów jest wyświetlana liczba w kolorze

A.

czerwonym. Ta wartość wskazuje całkowitą liczbę nieodebranych rozmów, w tym nieodebrane rozmowy sieciowe, nieodebrane
połączenia i wiadomości poczty głosowej Po umieszczeniu kursora na liczbie można zobaczyć podział nieodebranych zdarzeń,
np.: 5 nieodebranych rozmów sieciowych, 2 wiadomości poczty głosowej, 2 nieodebrane połączenia.
W obszarze Historia rozmów są wyświetlone wszystkie nieodebrane rozmowy sieciowe.

1 Kliknij ikonę, aby uzyskać dostęp do obszaru Historia rozmów.

2 Kliknij kartę Rozmowa sieciowa w oknie Historia rozmów.

3 W razie potrzeby historię można przefiltrować według przedziału czasu, np. wczoraj, lub typu połączeń, np. nieodebrane lub
pilne.

4 Kliknij prawym przyciskiem myszy nieodebraną rozmowę sieciową, aby odpowiedzieć i wysłać wiadomość błyskawiczną.

Czy jeśli kontakty są wyświetlone jako znajdujące się w trybie offline, można wysłać do nich wiadomość błyskawiczną?Q.

Tak.Wiadomość otrzymają po ponownym zalogowaniu się. Wiadomości otrzymane w trybie offline są uwzględniane w liczniku
nieodebranych zdarzeń, razem z nieodebranymi połączeniami i wiadomościami głosowymi.

A.

Czy mogę zmienić format mojej rozmowy sieciowej? Czy są dostępne emotikony?Q.

W oknie rozmowy dostępnych jest wiele czcionek, kolorów i emotikonów, które można zastosować w rozmowie sieciowej.
Można również ustawić globalną opcję formatu dla wszystkich wiadomości w ramach rozmów sieciowych, przychodzących lub
wychodzących.

A.

1 Wybierz opcję Plik>Opcje>Rozmowa sieciowa.

2 Kliknij polecenie Ustaw czcionkę, aby wybrać czcionkę dla wiadomości. Można wybrać wielkość, kolor i krój.

3 Przed przejściem do innych okien kliknij opcję Zastosuj.

4 Aby zamknąć, kliknij przycisk OK.

Jak dostosować układ okna rozmowy sieciowej?Q.

Można określić orientację kart w oknie aktywnej rozmowy sieciowej lub wyświetlać okna oddzielnie.A.

1 Wybierz opcję Plik>Opcje>Rozmowa sieciowa.

2 Pod nagłówkiem Układ okna rozmowy sieciowej wybierz położenia kart. Karty są domyślnie wyświetlane po lewej stronie
okna rozmowy.

3 Opcjonalnie można wybrać opcję Otwieraj rozmowy sieciowe w oddzielnych oknach.

Podczas aktywnej rozmowy sieciowej przeciągnij okno, klikając i przeciągając kartę do położenia
na pulpicie.

Uwaga

4 Przed przejściem do innych okien kliknij opcję Zastosuj.

5 Aby zamknąć, kliknij przycisk OK.

10



Jak wyświetlić tekst poprzednich rozmów sieciowych?Q.

Wszystkie wiadomości błyskawiczne są przechowywane lokalnie i wyświetlane po otwarciu rozmowy sieciowej z tą samą osobą.A.

Przewijając okno rozmowy sieciowej, można wyświetlić 99 ostatnich wiadomości błyskawicznych.
Aby wyświetlić historię rozmowy sieciowej obejmującą więcej niż 99 ostatnich wiadomości, kliknij ikonę Historia rozmów
w oknie głównym lub oknie rozmowy sieciowej.

1 Kliknij ikonęHistoria rozmów. Jeśli występują nieodebrane połączenia, na ikonie zostaje wyświetlona liczba. Wyświetlana
jest podpowiedź z typami nieodebranych połączeń.

2 Kliknij kartęRozmowa sieciowawoknieHistoria rozmów. Zostanąwyświetlone nieodebrane rozmowy sieciowe i poprzednie
rozmowy sieciowe.

3 W razie potrzeby historię rozmów sieciowych można przefiltrować według przedziału czasu, np. wczoraj, lub zarządzania,
np. nieodebrane lub pilne.

4 Kliknij prawym przyciskiem myszy wiadomość, aby uzyskać dostęp do wielu funkcji, takich jakWyślij wiadomość
błyskawiczną, lub aby wznowić rozmowę sieciową.

Grupowa rozmowa sieciowa

Co to jest grupowa rozmowa sieciowa?Q.

Funkcja rozmowy sieciowej obsługuje sesje zarówno z osobami, jak i z grupami. Grupowa rozmowa sieciowa jest tworzona przez
przynajmniej trzy osoby. Tego typu rozmowa sieciowa istnieje nadal w programie Cisco Unified Personal Communicator, gdy w

A.

oknie rozmowy sieciowej pozostaje przynajmniej jedna osoba. Po opuszczeniu przez wszystkich uczestników grupowa rozmowa
sieciowa się kończy. Nieodebrane zaproszenia do rozmowy sieciowej są wyświetlane jako nieodebrane zdarzenia w obszarze
Historia rozmów.

Jak rozpocząć grupową rozmowę sieciową?Q.

Najłatwiejszym sposobem rozpoczęcia grupowej rozmowy sieciowej jest wybranie wielu kontaktów, kliknięcie prawymprzyciskiem
myszy i wybranie opcji Rozpocznij grupową rozmowę sieciową.

A.

Można kliknąć nazwę grupy na liście kontaktów i kliknąć opcję Rozmowa sieciowa.Wszyscy
członkowie grupy zostaną zaproszeni do grupowej rozmowy sieciowej.

Uwaga

Jak dodać osobę do grupowej rozmowy sieciowej?Q.

Można przeciągnąć nazwę z listy kontaktów do okna aktywnej rozmowy sieciowej. Można również kliknąć ikonę Dodaj
uczestnika, aby wyszukać nazwę w firmowej książce telefonicznej.

A.

Co to jest pokój rozmów sieciowych?Q.

Pokój rozmów sieciowych jest trwałymmiejscem grupowej rozmowy sieciowej. Pokój rozmów sieciowych nie wymaga do istnienia
udziału w aktywnej rozmowie sieciowej przez jakiegokolwiek użytkownika. Osoba dołączająca do pokoju rozmów sieciowych

A.
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uzyskuje dostęp do całej historycznej aktywności pokoju, która jest zachowywana. Umożliwia to zapisanie rozmów, łączy do
plików i innych informacji.

Jak utworzyć pokój rozmów sieciowych?Q.

Po utworzeniu pokoju rozmów sieciowych jest on wyświetlany na liście kontaktów, w grupie Pokoje rozmów sieciowych. Grupa
Pokoje rozmów sieciowych jest wyświetlana jako ostatnia na dole listy kontaktów. Nazwa nie jest edytowalna.

A.

1 Wybierz opcję Plik>Nowy pokój rozmów sieciowych.

2 Wprowadź nazwę pokoju i opcjonalny Temat. Po utworzeniu nazwy pokoju rozmów sieciowych nie można jej edytować.

3 Zdecyduj, czy uczestnicy mogą zapraszać do rozmowy sieciowej inne osoby, czy też chcesz zachować kontrolę nad procesem
zapraszania.

4 Kliknij ikonęDodaj uczestników, aby przeszukać firmową książkę telefoniczną i dodać osoby, które nie znajdują się jeszcze
na Twojej liście kontaktów. Możesz wysłać zaproszenia do dołączenia do pokoju rozmów sieciowych.

Twórca pokoju rozmów sieciowych lub inni członkowie (jeśli konfiguracja pokoju umożliwia
taką aktywność) musi w sposób wyraźny zaprosić uczestników.

Uwaga

5 Kliknij opcjęZaproś. Ta nazwa zostanie wyświetlona na dole listy kontaktów, pod nagłówkiem nowej grupy Pokoje rozmów
sieciowych. Powiadomienie zostanie wysłane do wszystkich uczestników.

Czy mogę dołączyć do rozmowy sieciowej lub pokoju rozmów sieciowych rozpoczętych przez kontakt zewnętrzny?Q.

Stowarzyszony kontakt z innej domenymoże zaprosić użytkownika jako uczestnika grupowej rozmowy sieciowej lub do dołączenia
do trwałego pokoju rozmów sieciowych. Należy pamiętać, że pokoje rozmów sieciowych poza domeną firmową mogą mieć
inne możliwości i ustawienia prywatności. Wszystkie udostępniane informacje są publiczne.

A.

Jaka jest różnica między skasowaniem a usunięciem pokoju rozmów sieciowych?Q.

Pokój rozmów sieciowychmoże zostać skasowany wyłącznie przez właścicieli, ale uczestnicymogą usunąć go z listy kontaktów.
Jeśli uczestnik usunie pokój rozmów sieciowych, w celu ponownego dołączenia musi zostać zaproszony przez twórcę.

A.

Jak uzyskać ponownie dostęp do utworzonego pokoju rozmów sieciowych po jego zamknięciu?Q.

Po utworzeniu pokoju rozmów sieciowych jest on wyświetlany na liście kontaktów, w grupie Pokoje rozmów sieciowych. Grupa
Pokoje rozmów sieciowych jest zawsze wyświetlana jako ostatnia na dole listy kontaktów. Aby dołączyć do pokoju, kliknij
dwukrotnie jego nazwę.

A.

Po usunięciu pokoju rozmów sieciowych z listy kontaktów, w celu ponownego dołączenia do rozmowy użytkownik musi zostać
ponownie zaproszony przez twórcę.

Jak usunąć uczestnika z pokoju rozmów sieciowych?Q.

Właściciele mogą usunąć istniejących uczestników pokoju rozmów sieciowych. W tym celu należy wybrać ich na liście
uczestników, kliknąć prawym przyciskiem myszy i wybrać opcję Usuń. Do tych uczestników zostaje wysłane powiadomienie.

A.
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Połączenia

Jaka jest różnica między używaniem komputera i telefonu biurkowego do połączeń telefonicznych?Q.

ProgramCisco Unified Personal Communicator może używać komputera jako telefonu (włącznie z użyciemmikrofonu, głośników
i/lub słuchawek USB) lub sterować telefonem Cisco Unified IP w celu wykonywania i odbierania połączeń telefonicznych.
(Dźwięk jest odbierany przez telefon biurkowy).

A.

.
W przypadku użycia w trybie sterowania telefonu biurkowego niektóre funkcje są niedostępne na komputerze. Następujących
funkcji nie można użyć z poziomu aplikacji i muszą być wykonywane za pomocą elementów sterujących telefonu biurkowego:

• przekierowanie połączenia do telefonu komórkowego lub innego posiadanego telefonu;

• wyciszanie mikrofonu;

• regulacja głośności odtwarzania dźwięku.

Jak nawiązać połączenie?Q.

Aby zadzwonić do kontaktu z listy:A.

1 Kliknij prawym przyciskiem myszy nazwę kontaktu i wybierz opcję Połącz albo Połącz z wideo, aby dołączyć wideo do
połączenia dźwiękowego.

W przypadku dodania kontaktu z firmowej książki telefonicznej numer telefonu jest automatycznie
dodawany do profilu. W przypadku dodania kontaktu spoza firmy, takiego jak kontakt osobisty,
w celu umożliwienia działania tej funkcji należy wprowadzićw informacjach kontaktowych numer
telefonu.

Uwaga

Aby nawiązać połączenie z określonym numerem:

1 W poluWyszukaj wprowadź numer.

2 Kliknij opcję Połącz.

Aby wyszukać kontakt w firmowej książce telefonicznej i nawiązać połączenie:

1 W poluWyszukaj wprowadź nazwę. Zostanie wyświetlone oknoWyszukiwanie w książce telefonicznej.

2 Aby nawiązać połączenie, kliknij ikonę telefonu.

Co oznaczają ikony w oknie aktywnej rozmowy?Q.

Ikony w oknie aktywnej rozmowy umożliwiają dostęp do funkcji nawiązywania połączeń.A.

OpisIkona

Zakończenie połączenia: Powoduje zakończenie aktywnego
połączenia. Można również zamknąć okno rozmowy. Jeśli
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OpisIkona

chcesz zakończyć zawieszone połączenie, musisz je wznowić
przed zakończeniem.

Głośność: Umożliwia dostosowanie głośności aktywnego
połączenia.

Wyciszenie dźwięku: Umożliwia włączenie dla aktywnego
połączenia trybu wyciszenia dźwięku.

Wstrzymajwideo: Umożliwia wstrzymanie wysyłania wideo
do innych uczestników połączenia do chwili jego wznowienia.

Klawiatura: Umożliwia otwarcie klawiatury, za pomocą której
można wprowadzić cyfry. Ta klawiatura służy w aktywnym
połączeniu do wprowadzania tonowego kodów PIN, haseł lub
nawigacji w menu głosowym. Nie można jej użyć do
nawiązywania połączeń.W celu nawiązania połączenia należy
użyć klawiatury w oknie głównym.

Menu funkcji Wstrzymanie i połączenie: Umożliwia
wstrzymanie aktywnego połączenia i udostępnia menu
rozwijane funkcji połączenia, takich jak Przekieruj, Zaparkuj,
Rozpocznij spotkanie i Połączenie konferencyjne z.

Jak dodać do aktywnego połączenia inną osobę z firmowej książki telefonicznej?Q.

A. 1 W oknie Aktywna rozmowa kliknij opcję menu funkcji Wstrzymanie i połączenie.

2 Wybierz opcję Połączenie konferencyjne z>Kontakt. Zostanie wyświetlone okno Dodaj uczestników.

3 Wprowadź nazwę kontaktu.

4 Kliknij opcję Szukaj.

5 Wwynikach wyszukiwania wybierz nazwę i za pomocą strzałek przesuń ją do kolumnyWybrani uczestnicy.

6 Kliknij opcję Dodaj.

Jaki numer jest używany podczas nawiązywania połączenia?Q.

Jeśli w firmowej książce telefonicznej dla kontaktu jest wyświetlony więcej niż jeden numer, program Cisco Unified Personal
Communicator spróbuje nawiązać połączenie z preferowanym numerem kontaktu. Jeśli dla danego telefonu preferowany numer
nie jest wskazany, aplikacja nawiązuje połączenia z kolejnymi określonymi numerami w następującym porządku:

A.

1 Służbowy

2 Komórkowy

3 Inny

4 Domowy
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Jak odebrać połączenie?Q.

Po otrzymaniu połączenia zostanie wyświetlone okno powiadomienia, w którym można kliknąć jedną z następujących opcji:A.

• Odbierz z dźwiękiem i wideo.

• Odbierz tylko z dźwiękiem.

• Przekieruj połączenie do usługi wiadomości głosowych.

Jak rozpocząć połączenie konferencyjne?Q.

Na liście kontaktów wybierz kontakty, które zostaną włączone do połączenia konferencyjnego.A.

Wykonaj jedną z następujących czynności:

• Połączenie dźwiękowe: Kliknij kontakty prawym przyciskiem myszy, a następnie wybierz opcję Rozpocznij połączenie
konferencyjne.

• Połączenia dźwiękowe i wideo: Kliknij kontakty prawym przyciskiem myszy, a następnie wybierz opcję Rozpocznij
połączenie konferencyjne wideo.

W oknie rozmowy zostanie wyświetlone połączenie konferencyjne. W oknie rozmowy jest wyświetlana lista uczestników.

Jak wstrzymać rozmowę z jedną osobą?Q.

Podczas połączenia umieść kursor nad ikoną telefonu w oknie Aktywna rozmowa. Ikona zmienia się w ikonęWstrzymaj.A.

Jak wyświetlić nieodebrane połączenia?Q.

W obszarze Historia rozmów są wyświetlane wszystkie połączenia, nieodebrane i odebrane.A.

1 Kliknij ikonę Historia rozmów.

Jeśli występują nieodebrane połączenia, na ikonie zostaje wyświetlona liczba. Ikonę można wybrać i zobaczyć, czy nie
zostało odebrane połączenie lub w poczcie głosowej znajduje się wiadomość. Wyświetlana jest podpowiedź z typami
nieodebranych połączeń.

2 Kliknij kartę Połączeniaw oknieHistoria rozmów. W razie potrzeby historięmożna przefiltrować według przedziału czasu,
np. wczoraj, lub typu połączeń, np. nieodebrane lub pilne.

3 Kliknij prawym przyciskiem myszy, aby uzyskać dostęp do wielu funkcji, np. Nawiąż połączenie lub Nawiąż połączenie z
wideo, lub aby powrócić do nieodebranego połączenia.

Przekierowywanie, parkowanie i przekazywanie połączeń

Jak przekierować połączenie do innej osoby?Q.

A. 1 W oknie Aktywna rozmowa wybierz strzałkę w dół.

2 Wybierz opcjęPrzekieruj do>Kontakt, a następnie wyszukaj kontakt korzystając z okna dialogowegoPrzekieruj połączenie.
Numer można również wprowadzić ręcznie.
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3 Wybierz kontakt, a następnie kliknij opcję Przekieruj.

Jak określić telefon komórkowy lub inny telefon, na który mają być przekierowywane połączenia?Q.

Połączenia można przekierowywaćwyłącznie na inne telefony skonfigurowane jako zdalne miejsca docelowe. Jako zdalne miejsce
docelowe można określić np. swój telefon komórkowy. Połączenie z telefonem określonym jako zdalne miejsce docelowe jest
nawiązywane automatycznie po otrzymaniu połączenia przez telefon.

A.

Zdalne miejsca docelowe są konfigurowane w programie Cisco Unified CommunicationsManager. Aby przekierować połączenie
do zdalnego miejsca docelowego urządzenia, program Cisco Unified Personal Communicator musi być ustawiony na używanie
komputera do połączeń telefonicznych. Za pomocą elementów sterujących telefonu biurkowego połączenie można również
przekazać do zdalnego miejsca docelowego w trybie telefonu biurkowego.

Program Cisco Unified Communications Manager musi również zostać odpowiednio skonfigurowany. Skontaktuj się z
administratorem systemu, jeśli chcesz mieć możliwość przekierowywania połączeń do zdalnego miejsca docelowego.

Jak przekierować połączenie na telefon komórkowy lub inny posiadany telefon?Q.

Połączenia można przełączać wyłącznie na inne telefony skonfigurowane jako zdalne miejsca docelowe w programie Cisco
Unified CommunicationsManager.W przypadku pracy w trybie telefonu biurkowego konieczne jest użycie elementów sterujących
telefonu Cisco Unified IP Phone.

A.

1 W oknie Aktywna rozmowa wybierz strzałkę w dół.

2 Wybierz opcję Przekieruj do> Zdalne miejsce docelowe.

Jak zaparkować połączenie?Q.

Zaparkowanie połączenia oznacza jego zawieszenie z możliwością wznowienia z innego telefonu za pomocą wyświetlonego
przez system numeru.

A.

1 W oknie Aktywna rozmowa wybierz strzałkę w dół.

2 Z menu wybierz opcję Parkuj połączenie.

Jak pobrać zaparkowane połączenie?Q.

Zaparkowanie połączenia oznacza jego zawieszenie z możliwością wznowienia z innego telefonu za pomocą wyświetlonego
przez system numeru. Po zaparkowaniu połączenia numer jest wyświetlany w oknie rozmów. Zapisz ten numer.

A.

Gdy po zaparkowaniu połączenia na telefonie biurkowym program Cisco Unified Personal Communicator jest ustawiony na
używanie telefonu biurkowego do połączeń telefonicznych, numer pobrania jest wyświetlany na ekranie telefonu biurkowego.
Połącz się z numerem z telefonu, z którego chcesz kontynuować połączenie.

Jak przekazywać połączenia?Q.

ProgramCisco Unified Personal Communicator można skonfigurować do przekazywania połączeń do następujących elementów:A.

• Usługa wiadomości głosowych.

• Inny z numerów telefonów użytkownika w firmowej książce adresowej.

• Inny kontakt w firmowej książce adresowej.

• Numer telefonu określony przez użytkownika.
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Aby przekazań połączenia:

1 Wybierz opcje Plik>Opcje>Połączenia.

2 Pod nagłówkiem Przekazywanie połączeńwybierz jeden z następujących telefonów, na które będą przekazywane połączenia:

• Na pocztę głosową — umożliwia przekazywanie połączeń do usługi wiadomości głosowych.

• Inny numer telefonu— umożliwia przekazywanie połączeń na inny, zapisany w firmowej książce adresowej numer
telefonu. Wybierz numer telefonu z pola listy.

• Inny kontakt lub numer— umożliwia przekazywanie połączeń na inny kontakt lub określony numer telefonu.

Poczta głosowa

Jak mogę dowiedzieć się, że mam nowe wiadomości głosowe?Q.

Ikona Historia rozmów w oknie głównym zawiera licznik pominiętych zdarzeń. W przypadku nieodebrania rozmowy w górnej
części ikonyHistoria rozmów jest wyświetlana na czerwono liczba. Jest to informacja o łącznej liczbie nieodebranych rozmów,

A.

z uwzględnieniem nieodebranych połączeń, nieodebranych rozmów sieciowych i wiadomości poczty głosowej. Przesuwając
kursor nad liczbę, można zobaczyć listę nieodebranych zdarzeń, np.: 5 nieodebranych rozmów sieciowych, 2 wiadomości poczty
głosowej, 2 nieodebrane połączenia. Licznik nieodebranych zdarzeń jest wyświetlany również na ikonie programu Cisco Unified
Personal Communicator w zasobniku systemowym.

Jeśli poczta głosowa jest niedostępna, skontaktuj się z administratorem systemu. Niektóre funkcje są dostępne wyłącznie w
pewnych konfiguracjach programu Cisco Unified Personal Communicator.

Jak odsłuchać wiadomości głosowe?Q.

Aby uzyskać dostęp do wiadomości głosowych, kliknij ikonęHistoria rozmów. Aby wyświetlićwizualne wiadomości głosowe,
wybierz kartę poczty głosowej. Wiadomości głosowe można odsłuchać w dowolny z poniższych sposobów:

A.

•Wizualna poczta głosowa: Otwiera okno zawierające listę wiadomości głosowych, podobną do listy wiadomości e-mail:
nowewiadomości sąwyświetlane wytłuszczoną czcionką, pilne wiadomości mają znak wykrzyknika (!) itd. Okna wizualnej
poczty głosowej można użyć do odtwarzania, wstrzymywania, szybkiego przewijania do tyłu i do przodu oraz usuwania
wiadomości.

• Dźwiękowa poczta głosowa: Kliknij opcję Połącz z pocztą głosową, aby nawiązać połączenie z usługą dźwiękowych
wiadomości głosowych. Postępując zgodnie z wyświetlanymi instrukcjami, można odsłuchiwać wiadomości i zarządzać
nimi.

Jakie inne zadania mogę wykonać w wizualnej poczcie głosowej?Q.

Wizualna poczta głosowa jest wizualnym przedstawieniem wiadomości głosowych. Okno Historia rozmów zawiera listę
wiadomości głosowych podobną do listy wiadomości e-mail: nowe wiadomości są wyświetlane wytłuszczoną czcionką, pilne
wiadomości mają znak wykrzyknika (!) itd. Można wykonać następujące zadania:

A.

• Oznaczenie wiadomości jako nowej: Kliknij prawym przyciskiem myszy wiadomość, a następnie z menu podręcznego
wybierz opcję Oznacz jako nieprzeczytaną.
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• Identyfikacja nieodsłuchanej lub nowej wiadomości: Wiadomości, które nie zostały odsłuchane, są wyświetlane
wytłuszczoną czcionką.

•Wyświetlanie tylko konkretnychwiadomości:Wybierz żądaną opcję z listy rozwijanejPokaż. Aby na przykładwyświetlić
tylko dzisiejsze wiadomości, wybierz opcję Dzisiaj.

• Regulacja głośności: Za pomocą sterowania głośnością z prawej strony u góry okna ustaw głośność odtwarzaniawiadomości
głosowych.

• Nawiązywanie połączenia z dźwiękową pocztą głosową: Kliknij opcję Połącz z pocztą głosową, aby nawiązać połączenie
z usługą dźwiękowych wiadomości głosowych. Postępując zgodnie z wyświetlanymi instrukcjami, można odsłuchiwać
wiadomości i zarządzać nimi.

• Odpowiedź na wiadomość poczty głosowej: Kliknij wiadomość, aby odpowiedzieć natychmiast przez nawiązanie
połączenia, nawiązanie połączenia wideo lub wysłanie wiadomości błyskawicznej.

Jak usunąć wiadomość w wizualnej poczcie głosowej?Q.

Usunięcie wiadomości nie jest trwałe. Usunięta wiadomość zostaje przeniesiona do folderu usuniętych wiadomości. Po
przeniesieniu wiadomości do tego folderu można przywrócićwiadomość na listęwiadomości głosowych. Można również trwale
usunąć wszystkie usunięte wiadomości.

A.

• Usuwanie wiadomości: Kliknij prawym przyciskiem myszy wiadomość, a następnie z menu podręcznego wybierz opcję
Usuń.

• Przywracanie usuniętej wiadomości: Z listy rozwijanej Pokaż wybierz opcję Usunięte. Kliknij prawym przyciskiem
myszy wiadomość do przywrócenia, a następnie z menu podręcznego wybierz opcję Przywróć zapis.

• Trwałe usuwanie wiadomości: Z listy rozwijanej Pokaż wybierz opcję Usunięte. Kliknij prawym przyciskiem myszy
wiadomość, a następnie z menu podręcznego wybierz opcję Trwale usuń zapis.
W zależności od sposobu skonfigurowania programu Cisco Unified Personal Communicator możliwość przywracania
usuniętej wiadomości lub trwałego usuwania wiadomości może być niedostępna.

Co zrobić, jeśli karta poczty głosowej jest pusta?Q.

Może to wskazywać, że program Cisco Unified Personal Communicator nie ma prawidłowych uwierzytelnień systemu Cisco
Unity. Aplikacja podejmuje domyślnie próbę użycia nazwy użytkownika i hasła dla wszystkich usług systemu Unified

A.

Communication. Jeśli któreś z nich jest nieprawidłowe, użyj strony Konta w celu wprowadzenia prawidłowych uwierzytelnień
dla tych usług.

1 Wybierz opcję Plik>Opcje>Konta.

2 Pod nagłówkiem Poczta głosowa wprowadź nazwę użytkownika i hasło systemu Cisco Unity.

3 Wybierz przycisk OK.

Spotkania w sieci Web

Jaka jest różnica między spotkaniem w sieci Web i połączeniem konferencyjnym?Q.

18



A. • Spotkanie w sieci Web umożliwia rozmowę i udostępnianie dokumentów innym osobom. Spotkanie w sieci Web może
obejmować wspólny obszar wizualny wyświetlany w przeglądarce, gdzie można udostępniać uczestnikom spotkania
dokumenty, aplikacje lub pulpit. Spotkanie może również obejmować przekaz wideo wszystkich uczestników spotkania.

• Połączenie konferencyjne jest to połączenie dźwiękowe, podczas któregomożna rozmawiać z przynajmniej dwoma osobami.
Nie obejmuje ono wspólnego obszaru wizualnego. Może obejmować przekaz wideo.

Jak rozpocząć spotkanie w sieci Web?Q.

Spotkanie w sieci Web można rozpocząć z osobami z listy kontaktów lub dodać je do trwającego połączenia dźwiękowego bądź
rozmowy sieciowej.

A.

1 Z listy kontaktów wybierz jeden lub więcej kontaktów.

2 Kliknij prawym przyciskiemmyszy i wybierz opcjęRozpocznij spotkanie. Zostanie uruchomiona przeglądarka. Rozpocznie
się spotkanie, w którym będziesz pełnić rolę gospodarza.

3 Łącze dla kontaktów jest wyświetlane w oknie rozmowy. Łącze prowadzi kontakt do przeglądarki, w której można dołączyć
do pokoju wirtualnego spotkania.

Jak dołączyć do spotkania w sieci Web?Q.

Po zaproszeniu do spotkania w sieci Web użytkownik otrzymuje w programie Cisco Unified Personal Communicator wiadomość
błyskawiczną. Wiadomość błyskawiczna zawiera adres URL umożliwiający dołączenie do spotkania i w razie potrzeby hasło.

A.

Aby dołączyć do spotkania, kliknij otrzymany w sesji rozmowy sieciowej adres URL. Spowoduje to uruchomienie domyślnej
przeglądarki. Jeśli organizujesz spotkanie, system automatycznie rozpocznie spotkanie i doda Cię do spotkania w sieci Web.

Rozwiązywanie problemów

Administrator systemu poprosił o statystyki połączeń — gdzie mogę je znaleźć?Q.

Jeśli komputer jest używany do wykonywania połączeń telefonicznych, można wyświetlić statystyki dotyczące wysyłanego i
odbieranego ruchu audio i wideo dla połączeń w toku.

A.

1 Wybierz opcję Pomoc>Pokaż statystyki połączeń.

2 Kliknij karty dla statystyk dotyczących audio i wideo.

Jedna z funkcji nie działa. Co należy zrobić?Q.

Rozpocznij od sprawdzenia stanu połączenia. Możesz wyświetlić statystyki serwerów wchodzących w skład systemu Cisco UC.
Jeśli na przykład nie można uzyskać dostępu do wiadomości głosowych, można sprawdzić stan serwerów poczty głosowej.

A.

1 Wybierz opcję Pomoc>Pokaż stan serwera.

2 Kliknij kartę stanu serwera. Kategorie serwerów można zwijać i rozwijać.

Co to jest zgłoszenie problemu i jak można je utworzyć?Q.
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W przypadku problemu z programem Cisco Unified Personal Communicator można utworzyć zgłoszenie problemu. Możesz
podać opis problemu, który zostanie włączony do automatycznie generowanego raportu.

A.

Raport zawiera dzienniki z komputera i jest zapisywany na pulpicie. Plik ten można wysłać do administratora systemu, co pomoże
w przeanalizowaniu napotkanego problemu.

Przed utworzeniem raportu o problemie można zmienić poziom logowania. Zapytaj administratora systemu, czy chce włączyć
szczegółowe rejestrowanie przed utworzeniem zgłoszenia problemu. OpcjaWłącz szczegółowe rejestrowanie jest dostępna
również w menu Pomoc.

1 Wybierz opcję Pomoc>Utwórz zgłoszenie problemu.

2 Zaznacz pole wyboru przy zgodzie na oświadczenie o prywatności.

3 Opcjonalnie w polu Opis problemu można wprowadzić szczegółowe informacje.

4 Kliknij opcję Utwórz raport. Kopia raportu zostanie zapisana na pulpicie.

20



Europe HeadquartersAsia Pacific HeadquartersAmericas Headquarters
Cisco Systems International BV
Amsterdam, The Netherlands

Cisco Systems (USA) Pte. Ltd.
Singapore

Cisco Systems, Inc.
San Jose, CA 95134-1706
USA

Cisco has more than 200 offices worldwide. Addresses, phone numbers, and fax numbers are listed on the
Cisco Website at www.cisco.com/go/offices.


	Program Cisco Unified Personal Communicator
	Informacje podstawowe
	Dostępność
	Kontakty
	Rozmowa sieciowa
	Grupowa rozmowa sieciowa
	Połączenia
	Przekierowywanie, parkowanie i przekazywanie połączeń
	Poczta głosowa
	Spotkania w sieci Web
	Rozwiązywanie problemów


