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Nejčastější dotazy

Co je to Cisco Unified Personal Communicator 8.5?Q.

Aplikace Cisco Unified Personal Communicator je multimediální aplikace, která poskytuje okamžitý přístup z počítače k
integrovaným audiohovorům, podnikovým okamžitým zprávám, vizuální hlasové schránce, podnikovému adresáři, audiovizuálním

A.

a webovým konferencím. Aplikace Cisco Unified Personal Communicator poskytuje intuitivní uživatelské rozhraní, širokopásmový
zvuk a obraz s vysokým rozlišením.

Základy

Ve své verzi aplikace Cisco Unified Personal Communicator nevidím všechny funkce. Jak k nim získám přístup?Q.

Vaše organizace určuje sadu funkcí, které jsou k dispozici, například video, vizuální hlasová schránka, webové konference a
podobně.Řada funkcí a jejich nastavení musí být před tím, než k nim získáte přístup, nakonfigurována správcem systému. Nejsou-li
funkce nakonfigurovány, v aplikaci Cisco Unified Personal Communicator se nezobrazí.

A.

K jakým funkcím lze získat přístup pomocí ikon v hlavním okně?Q.

Po přihlášení se zobrazí hlavní okno. V závislosti na dostupných funkcích může okno tvořit jedna hlavní část nebo může být
rozděleno do dvou částí. Pokud je hlavní okno tvořeno dvěma částmi, jedna z částí obsahuje následující ikony, které určují,
co je zobrazeno v druhé části:

A.

• Ikona Kontakty, která zobrazuje kontakty z vašeho seznamu kontaktů.

• IkonaMístnosti, která zobrazuje diskusní místnosti, které jste nastavili, nebo v kterých jste účastni.

• V hlavním okněmohou být zobrazeny až tři další ikony s přímým odkazem na HTML stránky. Tyto ikony může přidávat
pouze správce.

Pokud je okno tvořeno jednou hlavní částí, nemůžete vytvářet a účastnit se diskusí v diskusních místnostech a všechny vaše
kontakty jsou zobrazeny v hlavní části okna.
Ikony v horní části hlavního okna nabízí snadný přístup k mnoha standardním funkcím.

PopisIkona

Zobrazit historii konverzace – Zobrazí všechny konverzace, hovory a hlasové zprávy. Můžete
je prohlížet a poslouchat v libovolném pořadí, a dále můžete události třídit podle několika možností
filtrování. Můžete také reagovat na zmeškané konverzace, a to tak, že na ně kliknete pravým
tlačítkem myši a vyberete způsob komunikace.

Nové volání – Umožňuje vám volat pomocí klávesnice (nebo klávesnice počítače).
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PopisIkona

Přidat kontakt – Umožňuje vyhledat jméno v podnikovém adresáři a naposledy použitých
kontaktech a toto jméno přidat do seznamu kontaktů. Nový kontakt můžete také vytvořit přímým
zadáním údajů.

Když se odhlásím nebo zavřu aplikaci Cisco Unified Personal Communicator, zapamatuje si aplikace provedené změny výchozí
velikosti a pozice oken aplikace Cisco Unified Personal Communicator?

Q.

Ano. Aplikace Cisco Unified Personal Communicator si zapamatuje poslední velikost a pozici každého okna na obrazovce a tato
nastavení použije při dalším zobrazení oken.

A.

Nastavení

Jak provedu první přihlášení?Q.

Požadované přihlašovací údaje závisejí na tom, jaký způsob nasazení správce systému používá. Budete potřebovat přinejmenším
uživatelské jméno a heslo. Dále je možné, že budete na přihlašovací obrazovce muset zadat příslušný název serveru. Požádejte
o pomoc správce systému.

A.

Musím zadat nějaká další pověření, abych mohl(a) používat aplikaci Cisco Unified Personal Communicator?Q.

Ve výchozím nastavení se aplikace pokusí použít vaše přihlašovací pověření pro všechny služby Unified Communication. Je
možné, že budete muset zadat další informace pro služby hlasové schránky a webových konferencí. Jsou-li hlasová schránka,

A.

webové konference nebo firemní adresář nedostupné, vyberte možnost Nápověda➤ Zobrazit stav serveru. U každého serveru
zkontrolujte, zda nedošlo k chybě V pověření chybí požadované uživatelské jméno. Pokud se tato chyba zobrazí, zadejte na stránce
Účty správná pověření pro služby hlasové schránky a webových konferencí. Nelze zadávat další pověření podnikového adresáře.
Pokud své uživatelské jméno a heslo neznáte, obraťte se na správce systému.

1 V hlavním okně klikněte na možnost Soubor➤Možnosti➤ Účty.

2 Zadejte uživatelské jméno a heslo.

3 Kliknutím na tlačítko Použít uložte změny před přechodem do dalšího okna nebo kliknutím na tlačítko OK uložte změny a
okno zavřete.

Jak mohu nastavit své možnosti soukromí?Q.

Možnosti soukromí určují, kdo může vidět váš stav a zasílat vám zprávy.Můžete nastavit obecná pravidla nezávisle pro následující
skupiny:

A.

• Kdokoli v mé společnosti

• Všichni ostatní

V rámci všeobecných pravidel můžete také nastavit výjimky, kterými konkrétním osobám nebo doménám (např. cisco.com)
povolíte vás kontaktovat, nebo je zablokujete. Nastavení možnosti soukromí:

1 Vyberte možnost Soubor➤Možnosti➤ Ochrana osobních údajů.
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2 Pro následující dvě skupiny vyberte možnost Povolit nebo Zablokovat: Kdokoli v mé společnosti a Všichni ostatní.

3 Kliknutím na možnost Výjimky přidejte osoby nebo domény, které nejsou součástí vašich obecných pravidel soukromí.
Vyberete-li například možnost Zablokovat pro skupinu Všichni ostatní, můžete přidat individuální uživatelský účet, který
nebude součástí tohoto pravidla.

Jak nastavím sluchátka s mikrofonem nebo jiné zvukové zařízení?Q.

Je možné, že po provedení některého z následujících úkonů budete muset nastavit své zvukové zařízení:A.

• Nainstalovali jste aplikaci Cisco Unified Personal Communicator.

• Začali jste s aplikací Cisco Unified Personal Communicator používat jiné zvukové zařízení než aktuálně používané.

Nastavení sluchátek s mikrofonem nebo jiného zvukového zařízení:

1 Zapojte sluchátka s mikrofonem nebo jiné zvukové zařízení do odpovídajícího portu USB.

2 Počkejte, až operační systém zvukové zařízení rozpozná.

3 Vyberte možnost Soubor➤Možnosti➤ Audio.

4 Ujistěte se, zda je v příslušném rozevíracím seznamu zvoleno vaše zvukové zařízení. Je-li třeba, můžete také nastavit hlasitost
zařízení.

Jak nastavím kameru?Q.

Zapojte kompatibilní kameru do příslušného portu USB.A.

1 Počkejte, až operační systém kameru rozpozná.

2 Vyberte možnost Soubor➤Možnosti➤ Video.

3 Ujistěte se, zda v seznamu Kamera je zvolena vaše kamera.

4 V položce Nastavení videa vyberte odpovídající nastavení. Můžete vybrat úroveň kvality videa odpovídající dostupné šířce
pásma.

Jak se liší použití počítače k telefonním hovorům od použití stolního telefonu?Q.

Aplikace Cisco Unified Personal Communicator může použít počítač jako telefon (včetně použití mikrofonu, reproduktorů a/nebo
sluchátek s mikrofonem připojených přes USB) nebo může ovládat telefon Cisco Unified IP Phone a jeho prostřednictvím volat
a přijímat hovory (zvuk je přijímán prostřednictvím stolního telefonu).

A.

Je-li počítač používán v režimu ovládání stolního telefonu, nejsou v něm některé funkce dostupné. Následující funkce nelze z
aplikace Cisco Unified Personal Communicator použít a musí být provedeny pomocí ovládacích prvků stávajícího stolního telefonu:

• Přepojení volání na mobilní telefon nebo na některý další telefon

• Ztlumení mikrofonu

• Nastavení hlasitosti zvuku příjmu

Jak lze přepnout mezi používáním počítače k telefonním hovorům a používáním stolního telefonu?Q.
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Ve spodní části hlavního okna najdete zaškrtávací pole s názvem Použít můj název telefonu pro zvuk. Toto políčko zaškrtněte,
pokud chcete posílat zvuk prostřednictvím stolního telefonu. Zrušte zaškrtnutí políčka, pokud chcete posílat zvuk prostřednictvím
počítače.

A.

Mohu zavolat, zatímco přepínám z počítače na stolní telefon?Q.

Ne. V průběhu procesu přepínání z počítače na stolní telefon nebo ze stolního telefonu na počítač nejsou funkce telefonu dostupné.A.

Jak zapnu video pro všechny audiohovory a nastavím tuto volbu jako výchozí nastavení?Q.

Videohovory můžete provádět a přijímat kdykoli, nebo je použít jako výchozí nastavení.A.

1 Vyberte možnost Soubor➤Možnosti➤ Video.

2 Ověřte, že je v rozevíracím seznamu Kamera vybrán název vaší kamery.

3 Zaškrtněte možnost Zobrazit automaticky mé video.

4 Předtím, než přejdete do jiného okna, klikněte na tlačítko Použít.

5 Klikněte na tlačítko OK.

Jak mohu optimalizovat kvalitu videa?Q.

Můžete upravit nastavení kamery tak, aby vyhovovalo vašemu připojení a optimalizovat kvalitu videa. Vaše připojení k síti přímo
ovlivňuje kvalitu videa. Je-li váš počítač například připojen kabelem do sítě v kanceláři, můžete mít větší šířku pásma. Používáte-li

A.

pro přístup do systému bezdrátové umístění, vaše šířka pásma může být nižší. Dochází-li k problémům s kvalitou videa, je-li
například obraz trhaný nebo se zasekává, snížením využité šířky pásma lze dosáhnout plynulejšího videa, avšak při nižším
rozlišení.

1 Zapojte kameru do příslušného portu USB.

2 Vyberte možnost Soubor➤Možnosti➤ Video.

3 Ověřte, zda je název kamery v rozevíracím seznamu Kamera správný.

4 V položce Nastavení videa vyberte odpovídající nastavení. Pomocí posuvníku vyberte úroveň kvality videa, která odpovídá
dostupné šířce pásma.

Zaškrtávací políčko Optimalizovat kvalitu videa pro váš počítač je ve výchozím nastavení
zaškrtnuté. Je-li zaškrtnuté, kvalita videa je automaticky nastavena na úroveň odpovídající počítači
a tuto úroveň nepřekročí. Není-li zaškrtnuté, na počátku hovoru nepodléhá kvalita videa žádnému
omezení. To může vést k vyššímu rozlišení videa, ale také to může závažným způsobem ovlivnit
výkon počítače a ostatní spuštěné aplikace.

Poznámka

Dostupnost

Co je dostupnost?Q.
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Dostupnost je informace o stavu, která vám umožní zjistit, zda jsou vaše kontakty na telefonu, na schůzce nebo zda se vzdálily
od svého stolu. Stav rychle zjistíte tak, že si prohlédnete ikony vedle kontaktu nebo vlastní stavové hlášení zobrazené vedle jména
kontaktu.

A.

Stav dostupnosti může pomoci snížit komunikační zpoždění, neboť vám umožňuje spojit se s kolegy na základě údajů o jejich
počítači, mobilním telefonu, telefonování a kalendáři. Nezapomeňte, že i když jsou kontakty offline, můžete uskutečnit hovor
nebo odeslat okamžitou zprávu, která jim bude doručena při příštím přihlášení.
Následující tabulka obsahuje popis stavových ikon:

PopisIkona

K dispozici – Znamená, že jste dostupní a lze vás kontaktovat.

Jsem pryč / Na schůzce / Na telefonu – Zobrazí se, pokud jste po dobu 15 minut nebo jinou
konfigurovatelnou dobu neaktivní, nebomůžete zvolit, aby se tento stav zobrazil, když uzamknete počítač.
Tento stav může znamenat, že nejste u svého stolu nebo jste na schůzce či na telefonu. Tuto možnost
můžete jako svůj stav nastavit také ručně.

Nerušit – Znamená, že si nepřejete být kontaktováni. Navíc můžete potlačit veškerý kontakt tak, že
pomocí možnosti Soubor➤Možnosti➤ Stav nastavíte stav Nerušit.

Offline – Znamená, že jste offline a offline zprávy vám budou doručeny, až se opět přihlásíte. Zprávy
přijaté v režimu offline jsou také zahrnuty v počítadle zmeškaných událostí společně se zmeškanými
hovory a hlasovými zprávy.

Mimo kancelář – Zobrazí volitelnou vlastní zprávu, plánujete-li být delší dobu offline. Když vyberete
tento stav a kliknete na možnost OK, aplikace vás odhlásí.

Jak mohu změnit svůj stav?Q.

Svůj stav můžete změnit ručně, nebo se může měnit automaticky, pokud jste na telefonu, na schůzce nebo jste se vzdálili od
svého stolu. Automatický stav můžete také vypnout pomocí možnosti Soubor➤Možnosti➤ Stav.

A.

Můžete přidat svůj vlastní stav vytvořením vlastní zprávy.Poznámka

Ruční změna stavu:

1 V horní části hlavního okna klikněte na rozevírací seznam pod svým jménem.

2 Vyberte možnost ze seznamu výchozích stavů nebo vyberte možnost Upravit nabídku stavu a vytvořte vlastní stav.

Jak mohu vytvořit či odstranit vlastní stavové hlášení?Q.

Vlastní stavová hlášení umožňují poskytovat osobám další informace o vaší dostupnosti. Můžete vytvořit až 20 vlastních stavových
hlášení.

A.

Vytvoření vlastního stavového hlášení:

1 V hlavním okně klikněte na rozevírací seznam pod svým jménem.
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2 Posuňte se na konec seznamu a vyberte možnost Upravit nabídku stavu. Zobrazí se okno Upravit stavová hlášení.

3 Zadejte hlášení, které chcete zobrazit. Maximální počet znaků je 140.

4 Vyberte stavovou ikonu, kterou chcete přidružit k vlastnímu hlášení.

5 Klikněte na tlačítko Přidat. Nové hlášení se zobrazí v seznamu vlastních hlášení.

6 Klikněte na tlačítko Zavřít. Zobrazí se nový vlastní stav.

Odstranění vlastního stavového hlášení:

1 V horní části hlavního okna klikněte na rozevírací seznam pod svým jménem.

2 Posuňte se na konec seznamu a vyberte možnost Upravit nabídku stavu. Zobrazí se okno Upravit stavová hlášení.

3 Vyberte hlášení, které chcete odstranit. Můžete vybrat více než jedno hlášení.

4 Klikněte pravým tlačítkem a vyberte možnost Odebrat.

Měl jsem svůj stav nastavený na Nerušit, mohu zjistit, kdo se mě pokoušel kontaktovat?Q.

Ano. Existují dva způsoby, jak budou při nastaveném stavu na možnost Nerušit zpracovány konverzace, a to v závislosti na
způsobu nastavení stavu:

A.

• Je zobrazen stav Nerušit a všechny výstrahy a pozvánky jsou zakázány (výchozí nastavení).
Ve výchozím nastavení se kontaktům zobrazí informace, že si nepřejete být kontaktováni a jsou zablokovány upozornění
na hovory, zvuky a pozvánky ke konverzaci. Pokud byl váš stav nastaven na možnost Nerušit tímto způsobem, můžete
zmeškané komunikace zobrazit následujícími způsoby.
Je-li záznam historie okamžitých zpráv povolen:

Počítadlo zmeškaných událostí v hlavním okně vás upozorňuje na zmeškanou komunikaci zvýšením zobrazené
hodnoty. Ikona aplikace CiscoUnified Personal Communicator na hlavním panelu systému také zobrazuje ukazatel zmeškaných

událostí. Kliknutím na možnost zobrazíte zmeškané komunikace.

Je-li záznam historie okamžitých zpráv zakázán:

Zmeškaná pozvání ke konverzaci nejsou v počítadle zmeškaných událostí zahrnuta. V takové situaci se zmeškaná pozvání
ke konverzaci automaticky zobrazí, jakmile změníte svůj stav na jiný než Nerušit.

Pokud se odhlásíte ve chvíli, kdy je váš stav nastaven na Nerušit, budou všechny
konverzace a zmeškaná pozvání ke skupinové konverzaci ztraceny a při opětovném
přihlášení již nebudou dostupné.

Poznámka

• Je zobrazen pouze stav Nerušit
Dále můžete nastavit stav na Nerušit, ale nadále přijímat upozornění na hovory a pozvánky ke konverzaci. Chcete-li toto
nastavení použít, vyberte možnost Soubor➤Možnosti➤ Stav a zrušte zaškrtnutí políčka Nezobrazovat upozornění,
vypnout zvuky a neotvírat nová okna konverzací. Upozornění na hovory a pozvánky ke konverzaci se zobrazují běžným
způsobem.
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Jak dlouho trvá, než se zobrazí stav Jsem pryč?Q.

Ve výchozím nastavení se váš stav změní po 15 minutách nečinnosti počítače. Automatickou změnu stavu můžete deaktivovat
nebo můžete tuto hodnotu změnit pomocí časovače stavu Jsem pryč v možnostech stavu.

A.

Změna hodnoty časovače stavu Jsem pryč:

1 V hlavním okně vyberte možnost Soubor➤Možnosti.

2 Vyberte možnost Stav. Ve výchozím nastavení je časovač stavu Jsem pryč aktivován výběrem zaškrtávacího políčka.

Pokud zaškrtnutí políčka zrušíte, váš stav K dispozici se nezmění při nečinnosti, ale mohou jej
změnit jiné události, například zvednutí telefonu nebo účast na schůzce.

Poznámka

3 Hodnotu časovače změňte šipkami nebo zadáním hodnoty. Časovač stavu Jsem pryč lze nastavit na hodnotu v rozmezí od 1
do 90 minut.

Mohu si zvolit, zda mohou kontakty vidět, že jsem na telefonu nebo na schůzce?Q.

Ve výchozím nastavení aplikace Cisco Unified Personal Communicator automaticky určuje stav dostupnosti každé osoby. Zjistí,
zda je osoba přihlášená k aplikaci nebo na telefonu. Správce systému může navíc integrovat kalendář aplikace Microsoft Outlook
a zobrazit informaci, že jste na schůzce. Nastavením možností můžete zvolit, zda se zobrazí váš stav telefonování a schůzek.

A.

Nastavení zobrazení stavu telefonování a schůzek:

1 V hlavním okně vyberte možnost Soubor➤Možnosti.

2 Vyberte možnost Stav. Ve výchozím nastavení je váš stav telefonu a schůzek aktivován zaškrtnutím políčka.

• Je-li zaškrtnuté, stav telefonu (na telefonu) se zobrazí jako část informací o vaší dostupnosti. Není-li zaškrtnuté, stav
telefonu se ostatním nezobrazí.

• Je-li zaškrtnuté, stav Na schůzce se zobrazí jako část informací o vaší dostupnosti, pokud kalendář aplikace Microsoft
Outlook ukáže, že právě probíhá schůzka nebo jste zaneprázdněn. Není-li zaškrtnuté, stav Na schůzce se ostatním
nezobrazí.

Proč je stav všech mých kontaktů zobrazen jako Offline?Q.

Server Cisco Unified Presence lze nakonfigurovat tak, aby nebylo možné sdílet informace o stavu dostupnosti s aplikací Cisco
Unified Personal Communicator. Je-li toto nastavení zakázáno, zobrazí se u všech kontaktů stavová ikona Offline a funkce

A.

dostupnosti nefungují podle očekávání. Váš stav se vám může zobrazovat jako K dispozici. Chcete-li získat další informace,
obraťte se na správce systému.

Kontakty

Jak vytvořím kontakt?Q.

Můžete přidat kontakty, které jsou v interním podnikovém adresáři. Můžete vytvářet kontakty pro osobymimo podnikový adresář,
například externí kontakty.

A.

8



Přidání kontaktu z podnikového adresáře:

1

Klikněte na možnost v hlavním okně.

2 Do pole Hledat zadejte jméno nebo ID uživatele.

Chcete-li vyhledat kontakt, můžete také do pole Hledat zadat telefonní číslo.Poznámka

3 Kliknutím na možnost Hledat zobrazíte výsledky z podnikového adresáře.

4 Ze seznamu výsledků hledání vyberte požadovaný kontakt.

5 Klikněte na tlačítko Přidat. Můžete také vybrat skupinu, do které chcete nový kontakt přidat.

Kliknutím na znak X v poli Hledat vymažete obsah pole Hledat.Tip

Vytvoření kontaktu pro externí kontakt:

1

Klikněte na možnost v hlavním okně.

2 Klikněte na možnost Vytvořit nový kontakt.

3 Zadejte údaje kontaktu. Je nutné zadat alespoň: křestní jméno, příjmení nebo přezdívku a buď telefonní číslo, nebo adresu pro
zasílání okamžitých zpráv. Chcete-li si vyměňovat zprávy konverzace a stav, je nutné zadat adresu pro zasílání okamžitých
zpráv. Obvykle jde o e-mailovou adresu kontaktu.

4 Volitelně můžete kliknout na možnost Přidat fotografii. Aplikace Cisco Unified Personal Communicator podporuje formáty
JPEG, GIF a BMP. Obrázek se zobrazí pouze ve vašem seznamu kontaktů a nezobrazí se dalším uživatelům.

5 Vyhledejte obrázek.

6 Klikněte na tlačítko Otevřít.

7 Klikněte na tlačítko Přidat.

Pokud jste přidali kontakt z podnikového adresáře a v podnikovém adresáři je k dispozici telefonní
číslo kontaktu, je toto číslo automaticky přidáno k profilu kontaktu. Pokud jste přidali kontakt
nepatřící do vaší společnosti, například osobní kontakt, je nutné do kontaktních údajů zadat telefonní
číslo, jinak nebude možné uskutečnit audiohovor.

Poznámka

Jak fungují komunikační tlačítka na kartě kontaktu?Q.

Tato tlačítka vám umožní volat, poslat e-mail, zahájit schůzku nebo konverzaci s kontaktem. Lze připojit několik ikon telefonu,
jednu pro každé uložené telefonní číslo kontaktu, například číslo stolního telefonu, mobilního telefonu nebo jiného určeného

A.

telefonu. Stisknutím ikony telefonu zavoláte na dané telefonní číslo. Můžete použít také tlačítka audio nebo video a zvolit, zda

9



půjde o audio nebo videohovor. Výchozí výběr hovorů se projeví ve výchozím nastavení videa. Stisknutím ikony Schůzka, je-li
k dispozici, vytvořte a spusťte schůzku.
Můžete také kliknout na ikonu Upravit kontakt a upravit nebo přidat informace kontaktu.

Mohu skrýt obrázky v seznamu kontaktů?Q.

Zobrazení obrázků můžete vypnout či zapnout z nabídky Zobrazit. Pokud je váš seznam kontaktů dlouhý, vypnutím obrázků
můžete ušetřit místo.

A.

Toto je globální nastavení. Rozhodnete-li se obrázky v seznamu kontaktů nezobrazovat, nezobrazí se nikde.

Přejmenoval(a) jsem jeden z kontaktů na přezdívku, dokáže ho vyhledávání najít?Q.

Vyhledávání dokáže najít přejmenované kontakty ve vašem seznamu. Kontakty můžete nalézt také tak, že do pole vyhledávání
zadáte telefonní číslo nebo jen část jména.

A.

Jak mohu své kontakty organizovat?Q.

Své kontakty můžete lépe organizovat vytvářením skupin. Během vytváření nebo přidávání kontaktů můžete také přiřazovat
skupiny. Ve výchozím nastavení se kontakty zobrazují v abecedním pořadí podle jména. Můžete je také seřadit podle stavu.

A.

Skupiny se v seznamu kontaktů zobrazují abecedně.Poznámka

1 Vyberte možnost Kontakt➤ Vytvořit novou skupinu.

2 V poli Vytvořit skupinu zadejte název.

3 Klikněte na tlačítko Vytvořit. Název skupiny je přidán do seznamu kontaktů. Chcete-li název změnit, můžete na něj kliknout
pravým tlačítkem myši.

4 Přetáhněte do skupiny kontakty.

Chcete-li skupinu odstranit, klikněte na její název pravým tlačítkem myši a vyberte možnost Odebrat. Tím skupinu odeberete.
Nedojde však k odstranění kontaktů jako takových, kontakty se budou i nadále zobrazovat v seznamu kontaktů.

Mohou se kontakty zobrazit ve více než jedné skupině?Q.

Kontakty se mohou zobrazit ve více skupinách.A.

1 Vyberte jméno kontaktu.

2 Klikněte pravým tlačítkem a vyberte možnost Kopírovat do
skupiny.

3 Vyberte název skupiny.

Mohu někomu z mého seznamu kontaktů poslat e-mail?Q.

Umístěte kurzor myši nad jméno kontaktu. Zobrazí se karta kontaktu. Kliknutím na ikonu e-mailu spusťte aplikaci Microsoft
Outlook, přičemž v poli Komu bude e-mailová adresa kontaktu. Tato informace je převzata z podnikového adresáře.

A.
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Konverzace

• Konverzace

• Konverzace z aplikací

• Skupinová konverzace

Konverzace

Jak zahájím konverzaci?Q.

Můžete zahájit konverzaci s někým ze seznamu kontaktů nebo můžete vyhledat osobu v podnikovém adresáři.A.

Zahájení konverzace s osobami ze seznamu kontaktů:

1 Vyberte jméno a dvakrát klikněte.

Zahájení konverzace s někým, kdo není v seznamu kontaktů:

1 Do pole Hledat v hlavním okně zadejte jméno nebo ID uživatele. Aplikace Cisco Unified Personal Communicator nejprve
prohledá váš seznam kontaktů a poslední konverzace.

2 Pokud jste jméno nenalezli mezi posledními použitými kontakty, klikněte na možnost Hledat v adresáři a pokračujte ve
vyhledávání v podnikovém adresáři.

3 Vyberte jméno kontaktu ve Výsledcích hledání a dvojitým kliknutím myší zahajte konverzaci.

4
Chcete-li přidat kontakt z okna aktivní konverzace do seznamu kontaktů pro budoucí použití, klikněte na možnost .

Chcete-li konverzovat s někým, kdo není v podnikovém adresáři, je nutné nejprve vytvořit kontakt
a přidat jej do seznamu.

Tip

Jak vypnu zvuky, které mě upozorňují na příchozí požadavek konverzace?Q.

Ve výchozím nastavení jsou zvuková upozornění na konverzaci zapnutá u událostí, které podporují zvuk. Pomocí změn v nastavení
možností upozornění můžete zvolit, kdy a jak se mají zvuková upozornění na konverzaci přehrát. Můžete globálně nastavit své

A.

předvolby pro všechny zvuky konverzace, nebo můžete nastavit chování pro každou událost samostatně. Pamatujte, že tyto
možnosti nemají vliv na zvuk zvonění, který se přehraje při příchozím hovoru.

Globální vypnutí zvuků u událostí konverzace:
Ve výchozím nastavení jsou všechna zvuková upozornění konverzace zapnuta.

1 Vyberte možnost Soubor➤Možnosti➤ Upozornění.

2 Zrušte zaškrtnutí možnosti Přehrát zvuky pro všechna upozornění konverzace.
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Zaškrtávací políčko Přehrát zvuk pod rozevírací nabídkou událostí konverzace zůstane zaškrtnuté,
ale zobrazí se šedě a je neaktivní.

Poznámka

Vypnutí zvuků pro určité události konverzace samostatně:

1 Vyberte možnost Soubor➤Možnosti➤ Upozornění.

2 Vyberte danou událost konverzace: Přijmout první konverzaci, Přijmout jakoukoli konverzaci a Odeslat konverzaci.

3 Zrušte zaškrtnutí možnosti Přehrát zvuk.

4 Klikněte na tlačítko Použít.

5 Opakujte kroky dva, tři a čtyři pro každou událost konverzace, kterou chcete nastavit.

Pomocí zaškrtávacího políčka Probliknutí v panelu úkolů oknamůžete deaktivovat také blikání
na hlavním panelu.

Poznámka

K jakým funkcím lze získat přístup pomocí ikon v okně aktivní konverzace?Q.

Ikony v okně aktivní konverzace vám umožňují přidat do konverzace audio, video a webovou konferenci.A.

PopisIkony

Volat – Spustí audiohovor. Pokud konverzujete s více lidmi, tato možnost spustí konferenční hovor.

Volat s videem – Spustí videohovor. Pokud konverzujete s více lidmi, tato možnost spustí konferenční
hovor s videem.

Začít schůzku – Spustí prohlížeč pro webovou konferenci. V aktivním okně konverzace se zobrazí
odkaz pro další účastníky.

Zobrazit historii konverzace – Zobrazí konverzace, hovory a hlasové zprávy. Můžete je prohlížet
a poslouchat v libovolném pořadí, a dále můžete události třídit podle několika možností filtrování.

Je-li aplikace Cisco Unified Personal Communicator nakonfigurována tak, aby
nedocházelo k zaznamenávání historie okamžitých zpráv, historie konverzací se
nezobrazí. Chcete-li získat další informace, obraťte se na správce systému.

Poznámka

Přidat účastníky –Umožňuje vyhledávat v podnikovém adresáři a přidat do konverzace osoby, které
nejsou na seznamu kontaktů.

Dále můžete přetažením jména ze seznamu kontaktů do okna aktivní konverzace přidat danou
osobu do konverzace.

Tip

Formátovat text – Umožňuje vybrat typ, velikost a barvu písma.
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PopisIkony

Označit jako naléhavé – Zobrazí zprávu s vaším jménem a vykřičníkem v červené barvě.

Vložit emotikonu – Vyberte z palety usměvavých obličejů.

Přidat kontakt do seznamu kontaktů – Přidá kontakt do seznamu kontaktů. Tato ikona se zobrazí
jen tehdy, když probíhá konverzace dvou osob a kontakt není uveden na seznamu kontaktů.

Co je záznam historie okamžitých zpráv?Q.

Aplikace Cisco Unified Personal Communicator může ukládat místní kopie relací okamžitých zpráv. Spustíte-li konverzaci s
kontaktem, zobrazí se v okně konverzace text předchozí konverzace s daným kontaktem. Text předchozích konverzací můžete

A.

zobrazit také prostřednictvím karty Konverzace v okně Historie konverzací. Správce může tuto funkci konfigurovat, povolit
nebo zakázat. Je-li záznam okamžitých zpráv zakázán, nemůžete zobrazit text předchozích relací konverzací.

Jak zjistím, že mám zmeškaný požadavek konverzace?Q.

Je-li záznam historie okamžitých zpráv povolen:A.

V hlavním okně a v okně aktivní konverzace zobrazí ikona počítadlo zmeškaných událostí. Pokud zmeškáte požadavek
konverzace, nad ikonou se červeně zobrazí číslo, například . Hodnota udává celkový počet zmeškaných konverzací včetně
zmeškaných hovorů, zmeškaných konverzací a hlasových zpráv. Rozpis zmeškaných událostí zobrazíte umístěním kurzoru myši
nad toto číslo, může se například zobrazit: 5 zmeškaných konverzací, 2 hlasové zprávy, 2 zmeškané hovory.
Okno Historie konverzace zobrazuje seznam všech zmeškaných konverzací.

1

Klikněte na možnost .

2 V okně Historie konverzace klikněte na kartu Konverzace.

3 Je-li třeba, filtrujte historii podle časového rámce, například včera, nebo podle dispozice, například zmeškané nebo naléhavé.

4 Chcete-li reagovat a odeslat okamžitou zprávu, klikněte na zmeškanou konverzaci pravým tlačítkem.

Když kliknete na zmeškanou konverzaci pravým tlačítkem, můžete s danou osobou spustit
konverzaci, uskutečnit audio nebo videohovor nebo začít webovou schůzku. Můžete si také
prohlédnout její kartu kontaktu, kde lze kliknutím na ikony zobrazené na kartě kontaktu spustit
všechny upřednostňované způsoby komunikace.

Tip

Je-li záznam historie okamžitých zpráv zablokován:
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Ikona neobsahuje zmeškané konverzace v počítadle zmeškaných událostí. Kliknete-li na možnost , nezobrazí se
tabulkaKonverzace v okněHistorie konverzací. Pokud zmeškáte požadavek konverzace, když je váš stav Offline nebo Nerušit
(se zaškrtnutou možností Nezobrazovat upozornění, vypnout zvuky a neotvírat nová okna konverzací), okna zmeškaných
konverzací se zobrazí, jakmile se znovu přihlásíte nebo změníte stav na jiný než Nerušit. Pokud se ovšem odhlásíte ve chvíli,
kdy je váš stav nastaven na Nerušit, budou všechny konverzace a zmeškaná pozvání ke skupinové konverzaci ztraceny a při
opětovném přihlášení se nezobrazí.

Jak mohu někoho zablokovat tak, aby se mnou nemohl začít konverzaci?Q.

Možnosti soukromí určují, kdo vámmůže zaslat zprávu. Můžete nastavit obecná pravidla a blokovat skupinu uživatelů, například
kohokoli mimo vaši společnost, nebo můžete určit konkrétní osoby. Blokování jedné osoby:

A.

1 Vyberte možnost Soubor➤Možnosti➤ Ochrana osobních údajů.
2 Klikněte na možnost Výjimky.

3 Zadejte adresu pro zasílání okamžitých zpráv osoby, kterou chcete blokovat.

4 Klikněte na tlačítko Přidat.

5 Klikněte na tlačítko OK.

Mohu odeslat okamžitou zprávu, i pokud jsou kontakty zobrazeny jako offline?Q.

Ano. V závislosti na dostupných funkcích příjemce dojde k následující situaci:A.

• Pokud má příjemce nakonfigurováno zobrazení stavu dostupnosti a je offline, obdrží zprávu, jakmile se znovu přihlásí.

• Pokud příjemce nemá nakonfigurováno zobrazení stavu dostupnosti, je stále zobrazen stav offline a konverzace je odeslána
okamžitě.

Je-li povolen záznam historie okamžitých zpráv, jsou zprávy přijaté v režimu offline zahrnuty v počítadle zmeškaných událostí
společně se zmeškanými hovory a hlasovými zprávami.

Mohu otevřít okno konverzace a napsat zprávu, ale když se pokouším odeslat konverzaci, zobrazí se chyba. Proč je tomu tak?Q.

Je možné, že správce systému na serveru Cisco Unified Presence zakázal u všech klientských aplikací funkci konverzace. Chcete-li
získat další informace, obraťte se na správce systému.

A.

Mohu změnit formát konverzace? Jsou k dispozici emotikony?Q.

V okně konverzace máte na výběr z různých druhů písem, barev a emotikon, které můžete použít pro svou konverzaci. Můžete
také nastavit možnost globálního formátu pro všechny své zprávy konverzací, ať již příchozí či odchozí.

A.

1 Vyberte možnost Soubor➤Možnosti➤ Konverzace.

2 Kliknutím na možnost Nastavit písmo vyberte písmo pro zprávy. Můžete vybrat velikost, barvu a typ písma.

3 Předtím, než přejdete do jiného okna, klikněte na tlačítko Použít.

4 Okno zavřete kliknutím na tlačítko OK.

Jak si mohu přizpůsobit uspořádání okna konverzace?Q.
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Můžete určit orientaci karet okna aktivní konverzace, nebo můžete nechat okna spouštět samostatně.A.

1 Vyberte možnost Soubor➤Možnosti➤ Konverzace.

2 Pod nadpisemUspořádání okna konverzace vyberte umístění karet. Standardně se karty zobrazují v levé části okna konverzace.

3 Volitelně můžete vybrat možnost Otevřít konverzace v samostatných oknech.

Pokud máte více aktivních konverzací, můžete konverzaci přetáhnout do samostatného okna.
Klikněte na kartu a přetáhněte ji na plochu. Chcete-li kartu přesunout zpět do jediného okna
konverzace, klikněte na kartu pravým tlačítkem myši a vyberte možnost Opakovaně přichytit
kartu.

Tip

4 Předtím, než přejdete do jiného okna, klikněte na tlačítko Použít.

5 Okno zavřete kliknutím na tlačítko OK.

Jak zobrazím text předchozí konverzace?Q.

Je-li záznam historie okamžitých zpráv povolen:A.

Všechny okamžité zprávy jsou uloženy lokálně a zobrazí se při otevření konverzace s toutéž osobou. Posouváním obsahu okna
konverzace si můžete prohlédnout až 99 posledních okamžitých zpráv.
Zobrazení historie konverzace pro předchozích 99 zpráv:

1

Klikněte na možnost v hlavním okně nebo v okně konverzace. Máte-li zmeškané konverzace, na ikoně se zobrazí
číslo, například . Popis tlačítka zobrazí typy zmeškaných komunikací.

2 V okně Historie konverzace klikněte na kartu Konverzace. Zobrazí se zmeškané a předchozí konverzace.

3 Je-li třeba, filtrujte historii konverzace podle časového rámce, například včera, nebo podle dispozice, například zmeškané
nebo naléhavé.

4 Chcete-li pokračovat v konverzaci, klikněte na zprávu pravým tlačítkem myši a získejte přístup k řadě funkcí, včetně funkce
Odeslat okamžitou zprávu.

Je-li záznam historie okamžitých zpráv zablokován:

Nelze zobrazit okamžité zprávy z předchozí konverzace. Chcete-li získat další informace, obraťte se na správce systému.

Jak přidám kontakt z okna aktivní konverzace do seznamu kontaktů?Q.

Pokud osoba, se kterou vedete konverzaci, není uvedena v seznamu kontaktů, můžete kliknout na možnost v okně aktivní
konverzace a přidat osobu do seznamu kontaktů. Tato funkce je dostupná pouze v případě konverzace mezi dvěma osobami.

A.

Konverzace z aplikací

Z jakých aplikací můžu zahájit konverzaci s kontaktem?Q.
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Konverzaci s kontaktem můžete zahájit z aplikací Microsoft Outlook, Word, Excel, Powerpoint a Sharepoint. Seznam verzí
aplikací podporujících tuto funkci naleznete v poznámkách k verzi aplikace Cisco Unified Personal Communicator.

A.

Jak zahájím konverzaci z aplikace?Q.

Metody zahájení konverzace se liší v závislosti na aplikaci a používané verzi aplikace, jak je popsáno v následující tabulce:A.

Zahájení konverzace:Aplikace

Proveďte jeden z následujících úkonů:Outlook 2007

• Na kartě Zpráva vyberte možnostZasílání rychlých zpráv➤Odpovědět pomocí
rychlé zprávy nebo Odpovědět všem pomocí rychlé zprávy.

• Klikněte pravým tlačítkemmyši na kontakt a vyberte možnostOdpovědět pomocí
rychlé zprávy nebo Odpovědět všem pomocí rychlé zprávy.

Přesuňte ukazatel myši na ukazatel stavu dostupnosti vedle jména kontaktu, kliknutím
na něj zobrazte jeho osobní nabídku a potom vyberte možnost Odpovědět pomocí
rychlé zprávy nebo Odpovědět všem pomocí rychlé zprávy.

SharePoint 2007

Proveďte jeden z následujících úkonů:Outlook 2010

• Na kartě Domů nebo Zpráva vyberte možnost Zasílání rychlých zpráv➤
Odpovědět pomocí rychlé zprávy neboOdpovědět všempomocí rychlé zprávy.

• Umístěním ukazatele myši na kontakt zobrazte kartu kontaktu. Potom klikněte na

možnost .

Word 2010
1 Vyberte jméno kontaktu a klikněte na něj pravým tlačítkem.

2 Vyberte možnost Další akce➤Možnosti a v dialogovém okně Provést
automatickou opravu zaškrtněte možnost Kontakty zasílání rychlých zpráv.

Tento krok je třeba provést pouze
jednou.

Poznámka

3 Vyberte možnost Další akce➤ Kontakty zasílání rychlých zpráv Kontakt➤
Kontakt➤ Karta kontaktu.

4
Kliknutím na možnost na kartě kontaktu zahájíte konverzaci.

V případě aplikací Excel 2010 a PowerPoint 2010 můžete použít také níže uvedený
postup.

Excel 2010 a PowerPoint 2010
1 Vyberte možnost Soubor➤ Informace.

2 V podokně Související lidé na pravé straně okna umístěte ukazatel myši na jméno
kontaktu a zobrazte kartu kontaktu.
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3
Kliknutím na možnost na kartě kontaktu zahájíte konverzaci.

Kliknutím na kontakt zobrazte kartu kontaktu a kliknutím na možnost na kartě
kontaktu zahájíte konverzaci.

SharePoint 2010

Proč nemohu zahájit konverzaci s kontakty z aplikací?Q.

Komunikaci můžete z některých aplikací zahájit, pokud je ve vaší konfiguraci aplikace Cisco Unified Personal Communicator
tato funkce k dispozici. Zeptejte se správce, zda je tato funkce k dispozici.

A.

Proč v nabídce Další akce aplikace Word 2010 nevidím možnosti posílání okamžitých zpráv?Q.

Klikněte pravým tlačítkem myši na jméno kontaktu a vyberte možnost Další akce. V dialogovém okně Provést automatickou
opravu zaškrtněte možnost Kontakty zasílání rychlých zpráv a klikněte na tlačítko OK.

A.

Můžu zahájit konverzaci z adresy pro zasílání okamžitých zpráv?Q.

Ano, kliknete-li na adresu pro zasílání okamžitých zpráv ve formátu im:uživatel@doména.com, která se zobrazí ve webovém
prohlížeči nebo v jiné aplikaci, otevře aplikace Cisco Unified Personal Communicator okno konverzace pro zahájení konverzace
s danou osobou.

A.

Konverzaci můžete zahájit také z příkazového řádku systémuWindows zadáním následujícího příkazu: im:uživatel@doména.com

Skupinová konverzace

Co je to skupinová konverzace?Q.

Konverzace podporuje jak relace dvou osob, tak skupinové relace. Skupinovou konverzaci tvoří tři a více osob. Tento typ konverzace
v aplikaci Cisco Unified Personal Communicator existuje, dokud je v okně konverzace nejméně jedna osoba. Po odchodu všech

A.

účastníků skupinová konverzace skončí. Zmeškaná pozvání ke skupinové konverzaci se zobrazí jako zmeškané události a také
v historii konverzace.

Jak zahájím skupinovou konverzaci?Q.

Nejefektivnějším způsobem jak zahájit skupinovou konverzaci je vybrat několik kontaktů, kliknout pravým tlačítkem myši a
vybrat možnost Zahájit skupinovou konverzaci.

A.

V seznamu kontaktůmůžete kliknout pravým tlačítkem myši na název skupiny a vybrat možnost
Konverzace. Všichni v této skupině budou pozváni ke skupinové konverzaci.

Poznámka

Chcete-li zahájit skupinovou konverzaci z aplikace Outlook, vyberte více kontaktů, klikněte pravým tlačítkem myši a vyberte
možnost Odpovědět všem pomocí rychlé zprávy.

Jak mohu do skupinové konverzace někoho přidat?Q.
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Můžete přetáhnout jméno ze seznamu kontaktů do aktivního okna konverzace. Také můžete kliknout na ikonu Přidat účastníka
a vyhledat jméno v podnikovém adresáři.

A.

Jak mohu ze skupinové konverzace někoho odebrat?Q.

V okně aktivní konverzace vyberte kontakt, který chcete odebrat, klikněte na něj pravým tlačítkem myši a vyberte možnost
Odebrat.

A.

Co je to diskusní místnost?Q.

Diskusní místnost je trvalý nebo stálý kontejner pro skupinovou konverzaci. Pro existenci diskusních místností není zapotřebí,
abyste se vy nebo jiní uživatelé účastnili aktivní konverzace. Veškerá historická aktivita místnosti se uchovává a je k dispozici,

A.

když do diskusní místnosti kdokoli vstoupí. To umožňuje přetrvání konverzací, odkazů na soubory a dalších informací v čase.
Diskusní místnosti zobrazíte kliknutím na ikonuMístnosti v okně aplikace Cisco Unified Personal Communicator.

Jak vytvořím diskusní místnost?Q.

Když vytvoříte diskusní místnost, zobrazíte ji kliknutím na ikonuMístnosti v okně aplikace Cisco Unified Personal Communicator.
Název diskusní místnosti nelze upravit.

A.

1 Vyberte možnost Soubor➤ Nová diskusní místnost.

2 Zadejte Název místnosti a volitelný Předmět. Po vytvoření diskusní místnosti nelze upravovat její název.

3 Rozhodněte, zda mohou účastníci zvát ke konverzaci další osoby, nebo zda si chcete nad pozvanými osobami ponechat
kontrolu.

4 Chcete-li v podnikovém adresáři vyhledat a přidat osoby, které nejsou na vašem seznamu kontaktů, klikněte na ikonu Přidat
účastníky. Můžete zaslat pozvání ke vstupu do diskusní místnosti.

Tvůrce diskusní místnosti a ostatní členové (pokud nastavení místnosti takovou aktivitu umožňuje)
musejí účastníky výslovně pozvat.

Poznámka

5 Klikněte na možnost Pozvat. Zobrazí se okno diskusní místnosti a všem účastníkům je odesláno oznámení. Název diskusní
místnosti se zobrazí po kliknutí na ikonuMístnosti v hlavním okně.

Mohu se připojit ke skupinové konverzaci nebo diskusní místnosti zahájené externím kontaktem?Q.

Externí kontakt z jiné domény vás může pozvat k účasti na skupinové konverzaci nebo k připojení do diskusní místnosti. Je
důležité pamatovat na to, že diskusní místnosti mimo doménu vaší společnosti mohou mít odlišné funkce a nastavení ochrany
osobních údajů. Veškeré vámi sdílené informace jsou veřejné.

A.

Jaký je rozdíl mezi odstraněním a odebráním diskusní místnost?Q.

Diskusní místnost mohou odstranit pouze vlastníci, ale účastníci ji mohou odebrat ze svého seznamu kontaktů. Když účastník
odebere diskusní místnost, pro další účastníky tato diskusní místnost dále existuje, ale aby do ní mohl účastník, který ji odstranil,

A.

znovu vstoupit, musí jej pozvat její tvůrce. Když diskusní místnost odstraní vlastník, je diskusní místnost kompletně odstraněna
pro všechny účastníky.

Zavřel jsem diskusní místnost, kterou jsem vytvořil. Jak ji mohu znovu zpřístupnit?Q.
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Když vytvoříte diskusní místnost, zobrazíte ji kliknutím na ikonuMístnosti v hlavním okně. Chcete-li se do místnosti připojit,
dvakrát klikněte na její název.

A.

Pokud odeberete diskusní místnost ze seznamu kontaktů, do místnosti získáte přístup a ke konverzaci se budete moci znovu připojit
až poté, kdy vás pozve tvůrce.

Mohu z diskusní místnosti odstranit účastníka?Q.

Vlastníci mohou odstranit stávající účastníky diskusních místností tak, že v seznamu účastníků vyberou jejich jména, kliknou
pravým tlačítkem myši a vyberou možnost Odebrat z diskusní místnosti. Odstranění účastníci obdrží oznámení.

A.

Hovory

• Volání a přijímání hovorů

• Přesměrování

• Správa

Volání a přijímání hovorů
Jak mohu volat?Q.

Volat lze řadou způsobů. Nejpřímější způsob je kliknout na ikonu telefonu vedle jména kontaktu a rychle tak zavolat na požadované
číslo.

A.

Volání kontaktu ze seznamu:

1 Pravým tlačítkem myši klikněte na kontakt a vyberte možnost Volat nebo Volat s videem, pokud chcete do audiohovoru
zahrnout také video.

Přidáte-li kontakt z podnikového adresáře, k jeho profilu bude automaticky přidáno telefonní číslo.
Pokud jste přidali kontakt nepatřící do vaší společnosti, například osobní kontakt, je nutné do
kontaktních údajů zadat telefonní číslo, jinak tato funkce nebude fungovat.

Poznámka

Volání na konkrétní číslo:

1 Zadejte číslo do pole Hledat.

2 Klikněte na možnost Volat nebo můžete stisknout klávesu Enter na klávesnici.

Vyhledání a volání kontaktu z podnikového adresáře:

1 Do pole Hledat zadejte jméno. Zobrazí se okno Hledání v adresáři.

2 Volejte kliknutím na ikonu telefonu.

Můžete popsat ikony v okně aktivní konverzace?Q.
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Ikony v okně aktivní konverzace poskytují přístup k funkcím volání.A.

PopisIkona

Ukončit hovor: Ukončí aktivní hovor. Aktivní hovor můžete
ukončit také tím, že zavřete okno konverzace. Chcete-li ukončit
přidržený hovor, je nutné tento hovor před ukončením obnovit.

Přidržet hovor / Obnovit hovor: Přidrží nebo obnoví aktivní
hovor.

Hlasitost: Nastavuje hlasitost aktivního hovoru.

Vypnout zvuk: Přepíná režim ztlumení zvuku pro aktivní
hovor.

Ukončit video: Ukončí odesílání vašeho videa dalším
účastníkům hovoru, dokud video nezačnete znovu odesílat.

Klávesnice: Otevře klávesnici, kterou můžete použít k zadání
číslic. Tuto klávesnici použijte, chcete-li do aktivního hovoru
přidat tóny, například pro zadání kódů PIN, hesel nebo pro
pohyb v hlasových nabídkách. Nelze ji použít k volání. K
volání je nutné použít klávesnici v hlavním okně.

Nabídka funkce Přidržet a volat: Přidrží aktivní hovor a
nabídne rozevírací nabídku funkcí volání, jako je například
přepojit, zaparkovat, zahájit schůzku a konferenční hovor s.

Jak mohu do aktivního hovoru přidat další osobu z podnikového adresáře?Q.

A. 1

V okně Aktivní konverzace klikněte na možnost .

2 Vyberte možnost Konferenční hovor s➤ Kontakt. Zobrazí se okno Přidat účastníky.

3 Zadejte jméno kontaktu nebo telefonní číslo.

4 Klikněte na možnost Hledat.

5 Vyberte jméno ve výsledcích vyhledávání a šipkami jméno přesuňte do sloupce Vybraní účastníci.

6 Klikněte na možnost Přidat.

Kontakt můžete také přetáhnout ze seznamu kontaktů a přidat jej do aktivního hovoru.Poznámka
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Když zavolám kontakt, které číslo se použije?Q.

Má-li kontakt v podnikovém adresáři více než jedno číslo, aplikace Cisco Unified Personal Communicator zkusí kontakt volat na
upřednostňované číslo. Není-li stanoveno upřednostňované číslo, aplikace zavolá na další uvedené číslo v následujícím pořadí:

A.

1 Zaměstnání

2 Mobilní telefon

3 Jiné

4 Domů

Jak mám přijmout hovor?Q.

Při příchozím hovoru se na ploše zobrazí okno s oznámením, a vy můžete kliknout na jednu z následujících možností:A.

• Odpovědět se zvukem i obrazem

• Odpovědět pouze se zvukem

• Odklonit hovor do služby hlasových zpráv

Jak mohu přidržet hovor?Q.

Klikněte na možnost v okně Aktivní konverzace.

A.

Přidržený hovor nelze ukončit. Nejdříve je nutné hovor obnovit, a poté jej ukončit.Poznámka

Jak mohu volat z aplikace?Q.

Z podporovaných aplikací můžete volat číslo nebo kontakt. Postup volání se liší podle aplikace a její verze.A.

Popsané kroky volání čísla jsou podporovány pouze u 32bitových verzí aplikací.Poznámka

Volání kontaktuVolání číslaAplikace

Vyberte kontakt a klikněte na něj pravým tlačítkem
myši, potom vyberte možnost Další akce➤ Volat
Číslo nebo Volat s úpravou Číslo.

Není k dispozici.Outlook 2003

Není k dispozici.Vyberte číslo a klikněte na něj pravým
tlačítkem myši, potom vyberte možnost
Volat Číslo nebo Volat s úpravou Číslo.

Word 2003, Excel
2003, PowerPoint
2003, SharePoint 2003

Proveďte jeden z následujících úkonů:Není k dispozici.Outlook 2007
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Volání kontaktuVolání číslaAplikace

• Ve skupiněClick To Call na kartě Zpráva vyberte
možnost Volat Kontakt nebo Volat s úpravou.

• Ve skupině Reagovat na kartě Zpráva vyberte
možnost Volat➤ Volat Kontakt.

• Pravým tlačítkem myši klikněte na kontakt v
záhlaví e-mailu a potom vyberte možnost Volat
Kontakt➤ Volat Kontakt.

Chcete-li volat jednomu z příjemců e-mailové
zprávy, vyberte ve skupině Click To Call na
kartě Zpráva možnost Příjemci➤ Kontakt➤
Číslo. Jsou uvedeni všichni příjemci v polích
Komu a Kopie.

Tip

Není k dispozici.Proveďte jeden z následujících úkonů:Word 2007, Excel
2007, PowerPoint 2007

• Ve skupině Click to Call na kartě
Zpráva vyberte číslo a klikněte na
možnost Volat Číslo nebo Volat s
úpravou Číslo.

• (Pouze aplikaceWord a Excel) Vyberte
číslo, klikněte na něj pravým tlačítkem
myši a vyberte možnost Volat Číslo
nebo Volat s úpravou Číslo.

Přesuňte ukazatel myši na ukazatel stavu dostupnosti
vedle jména kontaktu, kliknutím na něj zobrazte jeho

Vyberte číslo a klikněte na něj pravým
tlačítkem myši, potom vyberte možnost
Volat Číslo nebo Volat s úpravou Číslo.

SharePoint 2007

osobní nabídku a potom vyberte Volat Kontakt nebo
Volat s úpravou Kontakt.

Proveďte jeden z následujících úkonů:Není k dispozici.Outlook 2010

• Ve skupině Reagovat na kartě Domů vyberte
možnost Více➤ Volat➤ Volat Kontakt.

• Ve skupině Reagovat na kartě Zpráva vyberte
možnost Volat➤ Volat Kontakt.

• Kliknutím na ukazatel stavu dostupnosti vedle
jména kontaktu zobrazte kartu kontaktu, potom

klikněte na možnost a vyberte, na které
číslo kontaktu chcete volat.

Proveďte jeden z následujících úkonů:Proveďte jeden z následujících úkonů:Word 2010, Excel
2010, PowerPoint 2010

•• Vyberte možnost Soubor➤ Informace a na
panelu Související lidé zobrazte přesunutím

Ve skupině Click to Call na kartě
Zpráva vyberte číslo a klikněte na
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Volání kontaktuVolání číslaAplikace

možnost Volat Číslo nebo Volat s
úpravou Číslo.

ukazatele myši na jméno kontaktu kartu kontaktu

a klikněte na možnost .• (Pouze aplikaceWord a Excel) Vyberte
číslo, klikněte na něj pravým tlačítkem • (Pouze aplikace Word) Vyberte kontakt, klikněte

na něj pravým tlačítkem myši a vyberte možnostmyši a vyberte možnost Volat Číslo
nebo Volat s úpravou Číslo. Další akce➤ Kontakty pro zasílání rychlých

zpráv Kontakt➤ Karta kontaktu a klikněte na

možnost .

V případě výše uvedené akcemusíte
nejdříve vybrat možnostDalší akce
➤Možnosti a v dialogovém okně
Provést automatickou opravu
zaškrtněte možnost Kontakty pro
zasílání rychlých zpráv. Toto je
třeba provést pouze jednou.

Poznámka

Kliknutím na jméno kontaktu zobrazte kartu kontaktu,

potom klikněte na možnost .

(Verze založená na webovém prohlížeči)
Vyberte číslo, klikněte na něj pravým
tlačítkem myši a vyberte možnost Volat
Číslo nebo Volat s úpravou Číslo.

SharePoint 2010

Není k dispozici.Vyberte číslo a klikněte na něj pravým
tlačítkem myši, potom vyberte možnost
Volat nebo Volat s úpravou.

ProhlížečMicrosoft
Internet Explorer a
Mozilla Firefox

Jak mohu uskutečnit videohovor z aplikace?Q.

Z některých aplikací můžete uskutečnit videohovor na číslo nebo kontakt. Podle tabulky v předchozím tématu vyberte možnost
Volat s úpravou. V dialogovém okně Cisco Click to Call zaškrtněte možnost S voláním odeslat video, potom vyberte možnost
OK.

A.

Pokud zavoláte na číslo nebo kontakt pomocí některé z dalších možností volání, aplikace Cisco Unified Personal Communicator
rozhodne, zda půjde o videohovor či nikoli na základě uživatelských předvoleb uvedených v položce Soubor➤Možnosti➤
Video.

Proč nemohu volat čísla nebo kontakty z aplikací?Q.

Můžete volat z některých aplikací v případě, že je ve vaší konfiguraci aplikace Cisco Unified Personal Communicator k dispozici
funkce Click to Call. Zeptejte se správce, zda je tato funkce ve vaší verzi dostupná.

A.

Mohu uskutečnit hovor z příkazového řádku systému Windows?Q.

Ano, z příkazového řádku systému Windows můžete uskutečnit hovor zadáním následujícího příkazu: tel:číslo. Zobrazí se
dialogové okno funkce Cisco Click to Call. Volejte kliknutím na tlačítko Volat.

A.
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Přesměrování

Jak mohu na někoho přepojit hovor?Q.

A. 1

V okně Aktivní konverzace vyberte šipku dolů vedle položky .

2 Vyberte možnost Přepojit na➤Kontakt a vyhledejte kontakt pomocí dialogového okna Přepojit volání. Číslo můžete zadat
také ručně.

3 Vyberte kontakt a klikněte na možnost Přepojit.

Kontakt můžete vybrat také ze seznamu, kliknout na něj pravým tlačítkem myši a vybrat aktivní
hovor. Pomocí této metody můžete předat pouze aktivní hovory.

Tip

Jak zadám mobilní nebo jiný telefon, na který se mají hovory přepnout?Q.

Hovory můžete přepínat pouze na takové telefony, které jsou nakonfigurovány jako vzdálené cíle. Můžete například určit svůj
mobilní telefon jako svůj vzdálený cíl. Telefon, který určíte jako vzdálený cíl, je volán automaticky vždy, když váš telefon přijme
hovor.

A.

Konfigurace vzdálených cílů se provádí v aplikaci Cisco Unified CommunicationsManager. Chcete-li přepnout hovor na vzdálený
cíl, je nutné mít aplikaci Cisco Unified Personal Communicator nastavenu tak, aby k telefonním hovorům používala počítač.
Přepnout hovor na vzdálený cíl můžete také v režimu stolního telefonu pomocí ovládacích prvků stolního telefonu.

Dále je nutné mít odpovídající konfiguraci v aplikaci Cisco Unified CommunicationsManager. Pokud chcete mít možnost přepínat
hovory na vzdálený cíl, obraťte se na správce systému.

Jak mohu přepnout hovor na svůj mobilní telefon nebo na jiný z mých telefonů?Q.

Hovorymůžete přepínat pouze na takové telefony, které jsou v aplikaci Cisco Unified CommunicationsManager nakonfigurovány
jako vzdálené cíle. Pracujete-li v režimu stolního telefonu, je nutné použít ovládací prvky telefonu Cisco Unified IP Phone.

A.

1

V okně Aktivní konverzace vyberte šipku dolů vedle položky .

2 Vyberte možnost Přepojit na➤ Vzdálený cíl.

Jak mohu zaparkovat hovor?Q.

Když hovor zaparkujete, je tento hovor přidržen a systém vám poskytne číslo, jehož vytočením na jiném telefonu můžete v hovoru
pokračovat.

A.

1

V okně Aktivní konverzace vyberte šipku dolů vedle položky .

2 V nabídce vyberte položku Zaparkovat hovor.
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Jak si mohu zaparkovaný hovor vyzvednout?Q.

Když hovor zaparkujete, je tento hovor přidržen a systém vám poskytne číslo, jehož vytočením na jiném telefonu můžete v hovoru
pokračovat. Toto číslo se v okamžiku zaparkování hovoru zobrazí v okně konverzace. Číslo si poznamenejte.

A.

Zaparkujete-li hovor na stolním telefonu, když je aplikace Cisco Unified Personal Communicator nastavena tak, aby k telefonním
hovorům používala stolní telefon, číslo pro vyzvednutí se zobrazí na displeji stolního telefonu. Toto číslo zavolejte z telefonu, na
kterém chcete pokračovat v hovoru.

Jak mohu přesměrovat své hovory?Q.

Aplikaci Cisco Unified Personal Communicator můžete nakonfigurovat tak, aby přesměrovávala hovory na jednu z následujících
možností:

A.

• Službu hlasových zpráv

• Vaše další telefonní číslo v podnikovém adresáři

• Jiný kontakt v podnikovém adresáři

• Vámi zadané telefonní číslo

Přesměrování hovorů:

1 Vyberte možnost Soubor➤Možnosti➤ Hovory.

2 Pod nadpisem Přesměrování hovoru vyberte jeden z následujících telefonů, na který chcete hovory přesměrovat:

•Moje hlasová schránka – Přesměruje hovory do vaší služby hlasových zpráv.

•Moje další telefonní číslo – Přesměruje hovory na vaše další telefonní číslo uložené v podnikovém adresáři. Vyberte
telefonní číslo ze seznamu.

• Jiný kontakt nebo číslo – Přesměruje hovory na jiný kontakt nebo na vámi určené telefonní číslo.

Správa

Jak si mohu prohlédnout zmeškané hovory?Q.

OknoHistorie konverzace obsahuje seznam zmeškaných a přijatých hovorů. Správce systémumůže nakonfigurovat počet hovorů
uložených v historii konverzací, nebo může zaznamenávání hovorů zcela zrušit. Chcete-li získat další informace, obraťte se na
správce systému.

A.

Hovory zmeškané v době, kdy jste nebyli přihlášeni k aplikaci, se v historii konverzace nezobrazí.Poznámka

1

Klikněte na možnost .

Máte-li zmeškané konverzace, na ikoně se zobrazí číslo. Chcete-li vidět, zda jste zmeškali hovor nebo máte hlasovou zprávu,
najeďte nad ikonu kurzorem myši. Popis tlačítka zobrazí typy zmeškaných konverzací.

2 V okně Historie konverzace klikněte na kartu Hovory. Je-li třeba, filtrujte historii podle časového rámce, například včera,
nebo podle dispozice, například zmeškané nebo naléhavé.
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3 Chcete-li zavolat zpět, kliknutím na zprávu pravým tlačítkem myši získáte přístup k řadě funkcí včetně funkce Volat nebo
Volat s videem.

Musí být okno aktivního hovoru vždy v popředí před okny ostatních aplikací?Q.

Ve výchozím nastavení jsou všechna okna konverzací audio a videohovorů umístěna před ostatními aplikacemi. Chcete-li zrušit
výběr této možnosti, vyberte Zobrazit➤ Volání vždy nahoře.

A.

Mám více než jeden typ telefonu, lze nějakým způsobem vybrat telefon, který chci?Q.

V hlavním okně vedle zaškrtávacího políčka je zobrazeno číslo modelu vašeho telefonu Cisco IP Phone.Číslo modelu je zobrazeno
modře. Kliknutím na toto číslo zobrazte dialogové okno Vybrat telefonní zařízení. Můžete vybrat libovolný telefon, který je
přidružený k vašemu ID uživatele.

A.

Konferenční hovory

Jak mohu zahájit konferenční hovor?Q.

Ze seznamu kontaktů vyberte kontakty, které mají být zahrnuty do konferenčního hovoru, a proveďte následující postup:A.

• Audiohovor: Klikněte na kontakty pravým tlačítkem myši a vyberte možnost Začít konferenční hovor.

• Audio a videohovor: Klikněte na kontakty pravým tlačítkem myši a vyberte možnost Začít konferenční videohovor.

Zobrazí se okno Aktivní konferenční hovor s vámi vybranými kontakty. U každého kontaktu proveďte následující úkony:

1 Klikněte na rozevírací seznam vedle tlačítka Volat a vyberte číslo. Zobrazí se všechna čísla daného kontaktu. Vedle čísla, na
které budete volat, se zobrazí značka.

2 Volejte kliknutím na tlačítko Volat.

3 Klikněte na tlačítko Připojit a přidejte kontakt do konferenčního hovoru.

Tyto akce musíte provést u každého kontaktu, který chcete připojit do konferenčního hovoru.

Jak mohu do aktivního konferenčního hovoru někoho přidat?Q.

Pokud se právě účastníte telefonního nebo konferenčního hovoru, můžete přidat další kontakty, které se připojí ke stávajícím
účastníkům konferenčního hovoru.

A.

1 Vyberte možnost Konferenční hovor s➤ Kontakt. Zobrazí se okno Přidat účastníky.

2 Zadejte jméno kontaktu nebo telefonní číslo.

3 Klikněte na možnost Hledat.

4 Vyberte jméno ve výsledcích vyhledávání a šipkami jméno přesuňte do sloupce Vybraní účastníci.

5 Klikněte na možnost Přidat.
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Osobu můžete také přetáhnout ze seznamu kontaktů a přidat ji do aktivního hovoru.Poznámka

Hlasová schránka

Jak zjistím, zda mám nové hlasové zprávy?Q.

V hlavním okně má ikona počítadlo zmeškaných událostí. Pokud zmeškáte konverzaci, nad ikonou se červeně zobrazí
číslo. Tato hodnota udává celkový počet zmeškaných konverzací včetně zmeškaných hovorů, zmeškaných konverzací a hlasových

A.

zpráv. Seznam zmeškaných událostí zobrazíte umístěním kurzoru myši nad toto číslo, může se například zobrazit: 5 zmeškaných
konverzací, 2 hlasové zprávy, 2 zmeškané hovory. Toto počítadlo zmeškaných událostí se také zobrazí na ikoně aplikace Cisco
Unified Personal Communicator na hlavním panelu systému.

Není-li hlasová schránka k dispozici, obraťte se na správce systému. Některé funkce jsou dostupné pouze s určitými konfiguracemi
aplikace Cisco Unified Personal Communicator.

Jak si mohu poslechnout hlasové zprávy?Q.

Kliknutím na možnost získáte přístup ke zprávám v hlasové schránce. Vyberte kartu hlasových zpráv a zobrazte si vizuální
hlasovou schránku. Hlasové zprávy si můžete poslechnout jedním z následujících způsobů:

A.

• Vizuální hlasová schránka: Otevře okno, které zobrazí seznam hlasových zpráv obdobně jako v případě e-mailových zpráv:
nové zprávy jsou zobrazeny tučně, naléhavé zprávy mají vykřičník (!) a tak dále. Pomocí okna vizuální hlasové schránky
můžete zprávy přehrát, pozastavit, převinout zpět, rychle převinout vpřed nebo odstranit.

• Zvuková hlasová schránka: Kliknutím na možnost Volat hlasovou schránku zavolejte do zvukové služby hlasových
zpráv. Zprávy si můžete poslechnout a ovládat je tak, že se budete řídit zvukovými pokyny.

Jaké další činnosti mohu provádět ve vizuální hlasové schránce?Q.

Vizuální hlasová schránka představuje vizuální znázornění hlasových zpráv. Okno Historie konverzace zobrazuje seznam
hlasových zpráv obdobným způsobem jako v případě e-mailových zpráv: nové zprávy jsou zobrazeny tučně, naléhavé zprávy
mají vykřičník (!) a tak dále. Můžete provádět tyto úkoly:

A.

• Označit zprávu jako novou: Klikněte pravým tlačítkem na zprávu a vyberte možnost Označit jako nepřečtené.

• Určit zprávu, kterou jste neslyšeli či novou zprávu: Nevyslechnuté zprávy jsou zobrazeny tučným písmem.

• Zobrazit pouze určité zprávy: Z rozevíracího seznamu Zobrazit vyberte požadovanou možnost. Chcete-li například
zobrazit pouze dnešní zprávy, vyberte možnost Dnes.

• Nastavit hlasitost: Pomocí ovládání hlasitosti v pravém horním rohu okna nastavte hlasitost přehrávání hlasových zpráv.

• Volat zvukovou hlasovou schránku: Kliknutím na možnost Volat hlasovou schránku zavolejte do zvukové služby
hlasových zpráv. Zprávy si můžete poslechnout a ovládat je tak, že se budete řídit zvukovými pokyny.
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• Reagovat na hlasové zprávy: Chcete-li reagovat okamžitě odchozím voláním, odchozím voláním s obrazem nebo odesláním
okamžité zprávy, pravým tlačítkem myši klikněte na zprávu.

Jak mohu ve vizuální hlasové schránce odstranit zprávu?Q.

Když odstraníte zprávu, neodstraníte ji trvale. Je přesunuta do složky pro odstraněné zprávy. Po přesunutí zprávy do této složky
můžete tuto zprávu ještě stále obnovit do seznamu hlasových zpráv. Všechny odstraněné zprávy můžete také odstranit trvale.

A.

• Odstranit zprávu: Klikněte pravým tlačítkem na zprávu a vyberte možnost Odstranit.

• Obnovit odstraněnou zprávu: V rozevíracím seznamu Zobrazit vyberte možnost Odstraněné. Pravým tlačítkem myši
klikněte na zprávu, kterou chcete obnovit a z místní nabídky vyberte možnost Obnovit záznam.

• Trvale odstranit zprávu: V rozevíracím seznamuZobrazit vyberte možnostOdstraněné. Pravým tlačítkemmyši klikněte
na zprávu a vyberte z místní nabídky možnost Odstranit záznam trvale.

V závislosti na nastavení aplikace Cisco Unified Personal Communicator je možné, že nebudete moci odstraněnou zprávu
obnovit, případně zprávu trvale odstranit.

Co když je karta hlasových zpráv prázdná?Q.

Může to znamenat, že aplikace Cisco Unified Personal Communicator nemá správná pověření pro systém Cisco Unity. Ve
výchozím nastavení se aplikace snaží pro všechny služby Unified Communication použít vaše uživatelské jméno a heslo. Pokud
v některých z nich dojde k chybě, na stránce Účty zadejte pro tyto služby správná pověření.

A.

1 Vyberte možnost Soubor➤Možnosti➤ Účty.

2 Pod nadpisem Hlasová schránka zadejte své uživatelské jméno a heslo pro systém Cisco Unity.

3 Vyberte možnost OK.

Webové schůzky

Jaký je rozdíl mezi webovou schůzkou a konferenčním hovorem?Q.

A. •Webová schůzka umožňuje hovořit a sdílet dokumenty s dalšími osobami.Webová schůzka může zahrnovat sdílený vizuální
prostor zobrazený v prohlížeči, kde můžete sdílet dokumenty, aplikace či plochu s dalšími osobami. Může také zahrnovat
video zobrazující vás i ostatní účastníky.

• Konferenční hovor je audiohovor, během něhož můžete hovořit se dvěma či více dalšími osobami. Nezahrnuje sdílený
vizuální prostor. Může zahrnovat video.

Jak zahájím webovou schůzku?Q.

Webovou schůzku můžete zahájit s osobami v seznamu kontaktů; nebo ji můžete přidat k audiohovoru či konverzaci, které se
právě účastníte.

A.

1 Vyberte jeden nebo více kontaktů ze seznamu kontaktů.

2 Kliknutím pravým tlačítkem myši vyberte možnost Zahájit schůzku. Spustí se prohlížeč a schůzka začne s vámi jako
hostitelem.
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3 V okně konverzace se pro vaše kontakty zobrazí odkaz. Tento odkaz spustí kontaktu prohlížeč, kde se bude moci připojit do
virtuální místnosti.

Jak se mohu připojit k webové schůzce?Q.

Budete-li pozváni na webovou schůzku, obdržíte v aplikaci Cisco Unified Personal Communicator okamžitou zprávu. Tato
okamžitá zpráva obsahuje adresu URL pro připojení ke schůzce a případně i heslo.

A.

Chcete-li se ke schůzce připojit, spusťte výchozí prohlížeč kliknutím na adresu URL, která se zobrazí v okně konverzace.
Inicializujete-li webovou schůzku, systém automaticky schůzku zahájí a přidá vás do ní.

Jak přidám další osobu k webové schůzce?Q.

Přidání kontaktu k probíhající webové schůzce:A.

1 Klikněte na kontakt pravým tlačítkem myši.

2 Vyberte možnost Pozvat do probíhající webové schůzky a vyberte schůzku.
Je-li kontakt offline, není možnost pozvání kontaktu do schůzky k dispozici. Pokud pomocí klávesy Ctrl vyberete více kontaktů
a jeden nebo více těchto kontaktů je offline, zobrazí se dialogové okno s informací, že kontakty, které jsou offline, pozvánku
neobdrží. Kontaktům, které jsou online, odešlete pozvánku kliknutím na možnost Ano.

Tato funkce funguje pouze v případě, že k plánování webových schůzek používáte aplikaci Cisco WebEx.

Řešení potíží

Správce systému mě požádal o statistiky hovorů – kde je mohu najít?Q.

Pokud používáte k telefonním hovorům počítač, můžete si zobrazit statistiky o odesílání a přijímání zvukových a obrazových dat
pro probíhající hovor.

A.

1 Vyberte možnost Nápověda➤ Zobrazit statistiky hovorů.

2 Kliknutím na karty zobrazíte statistiky zvukových a videohovorů.

Jedna z mých funkcí nefunguje. Co mám dělat?Q.

Můžete začít tím, že zkontrolujete stav připojení. Můžete si zobrazit stav serverů zahrnutých ve vašem systému Cisco UC.
Nemůžete-li například získat přístup k hlasovým zprávám, můžete zkontrolovat stav serverů hlasové schránky.

A.

1 Vyberte možnost Nápověda➤ Zobrazit stav serveru.

2 Klikněte na kartu Stav serveru. Kategorie serverů můžete rozbalit nebo sbalit.

Co je to sestava o potížích a jak ji mohu vytvořit?Q.

Nastanou-li potíže s aplikací Cisco Unified Personal Communicator, můžete vytvořit sestavu o potížích. Můžete zadat popis
potíží, který bude zahrnut do automaticky generované sestavy.

A.
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Sestava obsahuje protokoly z vašeho počítače a bude do něj uložena. Tento soubor můžete poslat správci systému, který vám
pomůže analyzovat nastalé potíže.
Je možné, že před vytvořením sestavy o potížích budete chtít změnit úroveň protokolování. Zeptejte se správce systému, zda si
přeje, abyste před vytvořením sestavy o potížích povolili podrobné protokolování. Možnost Povolit podrobné protokolování je
dostupná také z nabídky Nápověda.

1 Vyberte možnost Nápověda➤ Vytvořit sestavu o potížích.

2 Kliknutím na zaškrtávací políčko vyjádřete souhlas s dohodou o ochraně osobních údajů.

3 Volitelně můžete zadat podrobné informace do pole Popis potíží.

4 Klikněte na možnost Vytvořit sestavu. Do počítače se uloží kopie sestavy.

Sestavu o potížích můžete vytvořit i v případě, že nejste přihlášeni k aplikaci Cisco Unified
Personal Communicator. Přístup k nástroji mimo aplikaci získáte výběrem možnosti Start➤
Všechny programy➤Cisco Unified Personal Communicator 8➤Vytvořit sestavu o potížích.

Poznámka
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