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Συχνές ερωτήσεις
Τι είναι το Cisco Unified Personal Communicator 8.5;Q.

Το Cisco Unified Personal Communicator είναι μια εφαρμογή πολυμέσων που σας παρέχει άμεση πρόσβαση από την
επιφάνεια εργασίας σε ενσωματωμένες λειτουργίες κλήσης ήχου, Enterprise Instant Messaging, οπτικού φωνητικού

A.

ταχυδρομείου, στον εταιρικό σας κατάλογο, καθώς και σε βίντεο και συνδιασκέψεις μέσω web. Το Cisco Unified Personal
Communicator προσφέρει διαισθητικό περιβάλλον χρήστη, ήχο ευρείας ζώνης και βίντεο υψηλής ανάλυσης.

Βασικά

Δεν βλέπω όλες τις δυνατότητες στην έκδοση του Cisco Unified Personal Communicator που διαθέτω. Πώς μπορώ να
αποκτήσω πρόσβαση σε αυτές;

Q.

Ο οργανισμός σας καθορίζει το σετ δυνατοτήτων που είναι διαθέσιμο για εσάς, για παράδειγμα βίντεο, οπτικό φωνητικό
ταχυδρομείο, συνδιάσκεψη μέσωweb και ούτω καθεξής.Πολλές δυνατότητες και οι αντίστοιχες ρυθμίσεις τους θα πρέπει

A.

να διαμορφωθούν από το διαχειριστή του συστήματοςώστε να έχετε δυνατότηταπρόσβασηςσε αυτές.Εάν οι δυνατότητες
δεν διαμορφωθούν, δεν εμφανίζονται στο Cisco Unified Personal Communicator.

Σε ποιες δυνατότητες παρέχουν πρόσβαση τα εικονίδια στο κύριο παράθυρο;Q.

Αφού συνδεθείτε, εμφανίζεται το κύριο παράθυρο. Ανάλογα με τις δυνατότητες που είναι διαθέσιμες για εσάς, το κύριο
παράθυρο μπορεί να αποτελείται από μία κύρια ενότητα ή να χωρίζεται σε δύο ενότητες.Εάν το κύριο παράθυροπεριέχει
δύο ενότητες, η μία ενότητα περιέχει τα ακόλουθα εικονίδια, από τα οποία εξαρτάται τι θα εμφανίζεται στην άλλη ενότητα:

A.

• Το εικονίδιο Επαφές, το οποίο εμφανίζει τις επαφές στη λίστα επαφών σας.

• Το εικονίδιο Αίθουσες, το οποίο εμφανίζει τις αίθουσες συνομιλίας που έχετε δημιουργήσει ή συμμετέχετε.

• Έως και τρία άλλα εικονίδια που περιέχουν απευθείας συνδέσμους σε σελίδες HTML, τα οποία μπορούν να
εμφανίζονται στο κύριο παράθυρο. Αυτά τα εικονίδια μπορούν να προστεθούν μόνο από το διαχειριστή.

Εάν το κύριο παράθυρο περιέχει μία κύρια ενότητα, η δυνατότητα δημιουργίας και συμμετοχής σε Αίθουσες συνομιλίας
δεν είναι διαθέσιμη και όλες οι επαφές σας εμφανίζονται στην κύρια ενότητα του παραθύρου.
Τα εικονίδια στο επάνωμέρος του κύριουπαραθύρουπαρέχουν εύκοληπρόσβασησε μια σειρά από τυπικές δυνατότητες.

ΠεριγραφήΕικονίδιο

Προβολή ιστορικού συνομιλιών -Παραθέτει όλες τις συνομιλίες, τις κλήσεις και τα μηνύματα
φωνητικού ταχυδρομείου. Μπορείτε να τα προβάλετε ή να τα ακούσετε με οποιαδήποτε
σειρά, καθώς και να ταξινομήσετε τα συμβάντα χρησιμοποιώντας μια σειρά από επιλογές
φιλτραρίσματος. Μπορείτε επίσης να απαντήσετε σε αναπάντητες συνομιλίες, κάνοντας
δεξί κλικ στο συμβάν και επιλέγοντας την επιθυμητή μέθοδο επικοινωνίας.
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ΠεριγραφήΕικονίδιο

Πραγματοποίηση νέας κλήσης - Σας δίνει τη δυνατότητα να πραγματοποιήσετε μια κλήση
χρησιμοποιώντας το πληκτρολόγιο (ή το πληκτρολόγιο του υπολογιστή σας).

Προσθήκη επαφής -Σας δίνει τη δυνατότητα ναπραγματοποιήσετε αναζήτησηστον εταιρικό
σας κατάλογο και τις πρόσφατες επαφές σας και να εντοπίσετε ένα όνομα για προσθήκη
στη λίστα των επαφών σας.Μπορείτε επίσης να δημιουργήσετε μια νέα επαφή εισάγοντας
απευθείας τις πληροφορίες.

Όταν αποσυνδέομαι από το Cisco Unified Personal Communicator ή κλείνω την εφαρμογή, αποθηκεύονται στη μνήμη της
εφαρμογής οι αλλαγές που πραγματοποίησα στο προεπιλεγμένο μέγεθος και τη θέση των παραθύρων τουCisco Unified
Personal Communicator;

Q.

Ναι. ΤοCisco Unified Personal Communicator αποθηκεύει στη μνήμη το τελευταίο μέγεθος και τη θέση του κάθε παραθύρου
στην οθόνη και χρησιμοποιεί αυτές τις ρυθμίσεις στην επόμενη προβολή των παραθύρων.

A.

Ρύθμιση

Πώς συνδέομαι για πρώτη φορά;Q.

Οι απαιτούμενες πληροφορίες εισόδου καθορίζονται από τη μέθοδο ανάπτυξης που χρησιμοποιεί ο διαχειριστής του
συστήματός σας. Τα ελάχιστα στοιχεία που χρειάζεστε είναι ένα όνομα χρήστη και έναν κωδικό πρόσβασης. Ενδέχεται

A.

επίσης να χρειαστεί να καταχωρίσετε το κατάλληλο όνομα διακομιστή στην οθόνη εισόδου. Για οδηγίες, απευθυνθείτε
στο διαχειριστή του συστήματος.

Χρειάζεται να καταχωρίσωπρόσθεταστοιχείαπιστοποίησης για να χρησιμοποιήσω τοCiscoUnified Personal Communicator;Q.

Απόπροεπιλογή, η εφαρμογή επιχειρεί να χρησιμοποιήσει τα στοιχεία εισόδου σας για όλες τις υπηρεσίες ενοποιημένων
επικοινωνιών. Μπορεί όμως να χρειαστεί να καταχωρίσετε πρόσθετες πληροφορίες για τις υπηρεσίες φωνητικού

A.

ταχυδρομείου και συνδιάσκεψης μέσω web. Εάν το φωνητικό ταχυδρομείο, η συνδιάσκεψη μέσω web ή ο εταιρικός σας
κατάλογος δεν είναι διαθέσιμα, επιλέξτε Βοήθεια ➤ Εμφάνιση κατάστασης διακομιστή. Ελέγξτε κάθε διακομιστή για
τυχόν σφάλματα του τύπου "Ένα απαιτούμενο όνομα χρήστη λείπει από τα διαπιστευτήρια".Εάν όντως εμφανιστεί αυτό
το σφάλμα, χρησιμοποιήστε τη σελίδαΛογαριασμοί για να εισαγάγετε τα σωστά στοιχεία πιστοποίησης για τις υπηρεσίες
φωνητικού ταχυδρομείου και συνδιάσκεψης μέσω web. Δεν μπορείτε να εισαγάγετε πρόσθετα στοιχεία πιστοποίησης
για τον εταιρικό σας κατάλογο. Εάν δεν γνωρίζετε το όνομα χρήστη και τον κωδικό πρόσβασής σας, επικοινωνήστε με
το διαχειριστή του συστήματος.

1 Κάντε κλικ στο Αρχείο ➤ Επιλογές ➤ Λογαριασμοί από το κύριο παράθυρο.

2 Εισαγάγετε το όνομα χρήστη και τον κωδικό πρόσβασής σας.

3 Πατήστε Εφαρμογή για να αποθηκεύσετε τις ρυθμίσεις σας πριν μεταβείτε σε άλλο παράθυρο ή κάντε κλικ στο OK
για αποθήκευση των ρυθμίσεων και έξοδο.

Πώς μπορώ να ρυθμίσω τις επιλογές απορρήτου μου;Q.
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Μέσω των επιλογών απορρήτου μπορείτε να ελέγξτε ποιος μπορεί να δει την κατάστασή σας και να σας στείλει μηνύματα.
Μπορείτε να ορίσετε μια γενική πολιτική ξεχωριστά για:

A.

• Όλους τους χρήστες στην εταιρεία μου

• Όλους τους άλλους

Μπορείτε επίσης να ορίσετε εξαιρέσεις στη γενική πολιτική,ώστε να αποκλείσετε ή να επιτρέψετε σε συγκεκριμένα άτομα
ή τομείς (για παράδειγμα cisco.com) να επικοινωνήσουν μαζί σας. Για να ρυθμίσετε τις επιλογές απορρήτου:

1 Επιλέξτε Αρχείο ➤ Επιλογές ➤ Απόρρητο.

2 Επιλέξτε Αποδοχή ή Αποκλεισμός για τις δύο ομάδες:Όλους τους χρήστες στην εταιρεία μου και Όλους τους άλλους.

3 Κάντε κλικ στην επιλογή Εξαιρέσεις για να προσθέσετε άτομα ή τομείς που δεν αποτελούν μέρος της γενικής πολιτικής
απορρήτου σας. Για παράδειγμα, εάν επιλέξετε Αποκλεισμός για Όλους τους άλλους, μπορείτε να προσθέσετε ένα
συγκεκριμένο λογαριασμό χρήστη που δεν αποτελεί μέρος του κανόνα σας.

Πώς μπορώ να ρυθμίσω το ακουστικό/μικρόφωνο ή άλλη συσκευή ήχου;Q.

Μπορεί να χρειαστεί να ρυθμίσετε τη συσκευή ήχου σας μετά από μία από τις ακόλουθες ενέργειες:A.

• Εγκατάσταση του Cisco Unified Personal Communicator

• Έναρξη χρήσης μιας συσκευής ήχου με το Cisco Unified Personal Communicator, η οποία δεν είναι αυτή που
χρησιμοποιείται επί του παρόντος.

Για να ρυθμίσετε το ακουστικό/μικρόφωνο ή άλλη συσκευή ήχου:

1 Συνδέστε το ακουστικό/μικρόφωνο ή την άλλη συσκευή ήχου στην κατάλληλη θύρα USB.

2 Περιμένετε μέχρι το λειτουργικό σας σύστημα να αναγνωρίσει τη συσκευή.

3 Επιλέξτε Αρχείο ➤ Επιλογές ➤ Ήχος.

4 Ελέγξτε για να βεβαιωθείτε ότι η συσκευή ήχου σας είναι επιλεγμένη από τις κατάλληλες αναπτυσσόμενες λίστες.
Μπορείτε επίσης να ορίσετε την ένταση της συσκευής, εάν χρειάζεται.

Πώς μπορώ να ρυθμίσω την κάμερά μου;Q.

Συνδέστε μια συμβατή κάμερα στην κατάλληλη θύρα USB.A.

1 Περιμένετε μέχρι το λειτουργικό σας σύστημα να αναγνωρίσει την κάμερα.

2 Επιλέξτε Αρχείο ➤ Επιλογές ➤ Βίντεο.

3 Ελέγξτε για να βεβαιωθείτε ότι η κάμερά σας είναι επιλεγμένη από την αναπτυσσόμενη λίστα Κάμερα.

4 Επιλέξτε τις κατάλληλες ρυθμίσεις στην Προσαρμογή βίντεο. Μπορείτε να επιλέξετε το επίπεδο της ποιότητας του
βίντεο ανάλογα με το διαθέσιμο εύρος ζώνης.

Ποια είναι η διαφορά ανάμεσα στη χρήση του υπολογιστή μου για τηλεφωνικές κλήσεις και στη χρήση του επιτραπέζιου
τηλεφώνου μου;

Q.

Το Cisco Unified Personal Communicator μπορεί να χρησιμοποιήσει τον υπολογιστή σας ως τηλέφωνο
(συμπεριλαμβανομένης της χρήσης μικροφώνου, ηχείων ή/και ακουστικών USB) ή να ελέγξει το τηλέφωνο IP Unified

A.
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τηςCisco για τηνπραγματοποίηση και λήψη τηλεφωνικών κλήσεων (ο ήχος λαμβάνεται μέσω του επιτραπέζιου τηλεφώνου
σας).
Όταν χρησιμοποιείται στη λειτουργία ελέγχου επιτραπέζιου τηλεφώνου, ορισμένες λειτουργίες δεν είναι διαθέσιμες στον
υπολογιστή σας. Οι ακόλουθες δυνατότητες δεν είναι δυνατόν να χρησιμοποιηθούν από την εφαρμογή Cisco Unified
Personal Communicator και θα πρέπει να εκτελεστούν από τα πραγματικά στοιχεία ελέγχου του επιτραπέζιου τηλεφώνου
σας:

• Μεταβίβαση κλήσης στο κινητό σας τηλέφωνο ή σε κάποιο άλλο τηλέφωνό σας.

• Σίγαση του μικροφώνου σας.

• Ρύθμιση της έντασης με την οποία λαμβάνετε τον ήχο.

Πώς μπορώ να μεταβώαπό τη χρήση του υπολογιστή μου στη χρήση του επιτραπέζιου τηλεφώνου μου για τηλεφωνικές
κλήσεις και αντίστροφα;

Q.

Στο κάτω μέρος του κύριου παραθύρου υπάρχει ένα πλαίσιο επιλογής που καλείται Χρήση του (όνομα τηλεφώνου) για
τον ήχο. Επιλέξτε αυτό το πλαίσιο για την αποστολή ήχου μέσω του επιτραπέζιου τηλεφώνου σας. Καταργήστε την
επιλογή αυτού του πλαισίου για την αποστολή ήχου μέσω του υπολογιστή σας.

A.

Μπορώ να πραγματοποιήσω κλήσεις καθώς μεταβαίνω από τον υπολογιστή στο επιτραπέζιο τηλέφωνό μου;Q.

Όχι.Οι δυνατότητες του τηλεφώνου δεν είναι διαθέσιμες κατά τη διάρκεια της διαδικασίας μετάβασης από τον υπολογιστή
στο επιτραπέζιο τηλέφωνο ή αντιστρόφως.

A.

Πώς μπορώ να ενεργοποιήσω το βίντεο για όλες τις κλήσεις ήχου και να το διατηρήσω ως προεπιλεγμένη ρύθμιση;Q.

Μπορείτε να πραγματοποιήσετε και να λάβετε κλήσεις βίντεο οποιαδήποτε στιγμή ή να ενεργοποιήσετε το βίντεο ως
προεπιλεγμένη ρύθμιση.

A.

1 Επιλέξτε Αρχείο ➤ Επιλογές ➤ Βίντεο.

2 Επαληθεύσετε ότι έχει επιλεγεί το όνομα της κάμεράς σας στην αναπτυσσόμενη λίστα Κάμερα.

3 Επιλέξτε το Αυτόματη εμφάνιση του βίντεό μου.

4 Πατήστε Εφαρμογή πριν μεταβείτε σε άλλο παράθυρο.

5 Κάντε κλικ στο ΟΚ.

Πώς μπορώ να βελτιστοποιήσω την ποιότητα του βίντεό μου;Q.

Μπορείτε να προσαρμόσετε τις ρυθμίσεις της κάμερας ανάλογα με τη σύνδεσή σας και να βελτιστοποιήσετε την ποιότητα
του βίντεο. Η σύνδεσή σας στο δίκτυο επηρεάζει ευθέως την ποιότητα του βίντεο. Για παράδειγμα, εάν ο υπολογιστής

A.

σας συνδέεται με καλώδιο στο δίκτυο του γραφείου σας, μπορεί να έχετε μεγαλύτερο εύρος ζώνης. Εάν χρησιμοποιείτε
το δίκτυο από ασύρματη τοποθεσία, το εύρος ζώνης ενδέχεται να είναι μικρότερο. Εάν αντιμετωπίζετε προβλήματα με
την ποιότητα του βίντεο, όπως διακοπή ή πάγωμα της εικόνας, η μείωση της κατανάλωσης εύρους ζώνης μπορεί να
βοηθήσει στην επίτευξη μιας ομαλότερης εμπειρίας βίντεο, αλλά θα χαμηλώσει την ανάλυση.

1 Συνδέστε την κάμερα στην κατάλληλη θύρα USB.

2 Επιλέξτε Αρχείο ➤ Επιλογές ➤ Βίντεο.

3 Επαληθεύστε ότι το όνομα της κάμερας στην αναπτυσσόμενη λίστα Κάμερα είναι σωστό.
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4 Επιλέξτε τις κατάλληλες ρυθμίσεις στην Προσαρμογή βίντεο. Χρησιμοποιήστε το ρυθμιστικό για να επιλέξετε το
επίπεδο της ποιότητας του βίντεο ανάλογα με το διαθέσιμο εύρος ζώνης.

Το πλαίσιο Βελτιστοποίηση ποιότητας βίντεο για τον υπολογιστή είναι επιλεγμένο από
προεπιλογή. Όταν είναι επιλεγμένο, η ποιότητα του βίντεο προσαρμόζεται αυτόματα σε
επίπεδο κατάλληλο για τον υπολογιστή σας και δεν υπερβαίνει αυτό το επίπεδο.Όταν δεν
είναι επιλεγμένο, δεν επιβάλλονται όρια στηνποιότητα του βίντεο με το ξεκίνημα μιας κλήσης.
Αυτό μπορεί να έχει ως αποτέλεσμα βίντεο υψηλότερης ανάλυσης, αλλά μπορεί επίσης να
επιδεινώσει σημαντικά την απόδοση του υπολογιστή σας και των υπόλοιπων εφαρμογών
που εκτελούνται εκείνη τη στιγμή.

Σημείωση

Διαθεσιμότητα

Τι είναι η διαθεσιμότητα;Q.

Διαθεσιμότητα είναι οι Πληροφορίες κατάστασης μέσω των οποίων μπορείτε να γνωρίζετε εάν οι επαφές σας είναι στο
τηλέφωνο, σε συνάντηση ή έχουν απομακρυνθεί από το γραφείο τους. Για γρήγορο προσδιορισμό της κατάστασης,

A.

συμβουλευτείτε τα εικονίδια δίπλα από την επαφή ή το προσαρμοσμένο μήνυμα κατάστασης που συνοδεύει το όνομα
της κάθε επαφής.
Η κατάσταση διαθεσιμότητας βοηθά στη μείωση των καθυστερήσεων στην επικοινωνία, δίνοντάς σας τη δυνατότητα να
συνδεθείτε με συναδέλφους σας με βάση την επιφάνεια εργασίας τους, το κινητό τους τηλέφωνο και τις πληροφορίες
ημερολογίου τους.Θυμηθείτε πως, ακόμα και εάν οι επαφές είναι εκτός σύνδεσης, εξακολουθείτε να έχετε τη δυνατότητα
να πραγματοποιήσετε κλήση ή να στείλετε ένα άμεσο μήνυμα, το οποίο θα λάβουν την επόμενη φοράπου θα συνδεθούν.
Στον ακόλουθο πίνακα περιγράφονται τα εικονίδια κατάστασης:

ΠεριγραφήΕικονίδιο

Διαθέσιμος - Υποδεικνύει ότι είστε διαθέσιμος για επικοινωνία.

Εκτός/Σε συνάντηση/Στο τηλέφωνο - Εμφανίζεται όταν είστε ανενεργός για 15 λεπτά ή για το
χρονικό διάστημα που έχετε ορίσει εσείς ή μπορείτε να επιλέξετε να εμφανίζεται αυτή η κατάσταση
όταν κλειδώνετε τον υπολογιστή σας. Αυτή η κατάσταση υποδεικνύει ότι είστε μακριά από το
γραφείο σας, σε κάποια συνάντηση ή στο τηλέφωνο.Μπορείτε επίσης να το ορίσετε χειροκίνητα
ως κατάσταση.

Μην ενοχλείτε - Υποδεικνύει ότι δεν επιθυμείτε να επικοινωνήσουν μαζί σας. Μπορείτε να
αποκλείσετε συνολικά τις επικοινωνίες ορίζοντας την επιλογή κατάστασης 'Μην ενοχλείτε' από
το Αρχείο ➤ Επιλογές ➤ Κατάσταση.

Εκτός σύνδεσης -Υποδεικνύει ότι είστε εκτός σύνδεσης και θα λάβετε τα μηνύματα εκτός σύνδεσης
με την επόμενη σύνδεσήσας.Ταμηνύματαπου λαμβάνονται όταν ο χρήστης είναι εκτός σύνδεσης,
περιλαμβάνονται επίσης στο μετρητή αναπάντητων συμβάντων μαζί με τις αναπάντητες κλήσεις
και τα φωνητικά μηνύματα.
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ΠεριγραφήΕικονίδιο

Εκτός γραφείου - Εμφανίζει ένα προαιρετικό προσαρμοσμένο μήνυμα εάν προγραμματίζετε να
είστε εκτός σύνδεσης για παρατεταμένο χρονικό διάστημα. Όταν επιλέγετε αυτή την κατάσταση
και κάνετε κλικ στο OK, η εφαρμογή σας αποσυνδέει.

Πώς μπορώ να αλλάξω την κατάστασή μου;Q.

Μπορείτε να αλλάξετε χειροκίνητα την κατάστασή σας ή να ρυθμίσετε την κατάστασηώστε να αλλάζει αυτόματα ανάλογα
με το εάν είστε στο τηλέφωνο, σε συνάντηση ή εάν έχετε απομακρυνθεί από το γραφείο σας. Μπορείτε επίσης να
απενεργοποιήσετε την αυτόματη κατάσταση χρησιμοποιώντας το Αρχείο ➤ Επιλογές ➤ Κατάσταση.

A.

Μπορείτε να προσθέσετε τη δική σας κατάσταση με ένα προσαρμοσμένο μήνυμα.Σημείωση

Για να αλλάξετε χειροκίνητα την κατάστασή σας:

1 Κάντε κλικ στην αναπτυσσόμενη λίστα κάτω από το όνομά σας, στην κορυφή του κύριου παραθύρου.

2 Επιλέξτε από τη λίστα με τις προεπιλεγμένες καταστάσεις ή επιλέξτε Επεξεργασία μενού κατάστασης για να
δημιουργήσετε μια προσαρμοσμένη κατάσταση.

Πώς μπορώ να δημιουργήσω και να διαγράψω προσαρμοσμένα μηνύματα κατάστασης;Q.

Τα προσαρμοσμένα μηνύματα κατάστασης σας δίνουν τη δυνατότητα να παρέχετε στις επαφές σας πρόσθετες
πληροφορίες σχετικά με τη διαθεσιμότητά σας. Μπορείτε να δημιουργήσετε έως και 20 προσαρμοσμένα μηνύματα
κατάστασης.

A.

Για να δημιουργήσετε ένα προσαρμοσμένο μήνυμα κατάστασης:

1 Κάντε κλικ στην αναπτυσσόμενη λίστα κάτω από το όνομά σας στο κύριο παράθυρο.

2 Μετακινηθείτε στο κάτω μέρος της λίστας και επιλέξτε Επεξεργασία μενού κατάστασης. Εμφανίζεται το παράθυρο
Επεξεργασία μηνύματος κατάστασης.

3 Εισαγάγετε το μήνυμα που θέλετε να εμφανίζεται. Ο μέγιστος αριθμός χαρακτήρων είναι 140.

4 Επιλέξτε το εικονίδιο κατάστασης που επιθυμείτε να συνοδεύει το προσαρμοσμένο μήνυμά σας.

5 Κάντε κλικ στο Προσθήκη. Το νέο μήνυμα εμφανίζεται στη λίστα προσαρμοσμένων μηνυμάτων.

6 Κάντε κλικ στο Κλείσιμο. Εμφανίζεται η νέα προσαρμοσμένη κατάσταση.

Για να διαγράψετε ένα προσαρμοσμένο μήνυμα κατάστασης:

1 Κάντε κλικ στην αναπτυσσόμενη λίστα κάτω από το όνομά σας στην κορυφή του κύριου παραθύρου.

2 Μετακινηθείτε στο κάτω μέρος της λίστας και επιλέξτε Επεξεργασία μενού κατάστασης. Εμφανίζεται το παράθυρο
Επεξεργασία μηνύματος κατάστασης.

3 Επιλέξετε το μήνυμα που επιθυμείτε να διαγραφεί. Μπορείτε να επιλέξετε περισσότερα από ένα.

4 Κάντε δεξί κλικ και επιλέξτε Αφαίρεση.
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Έχω αλλάξει την κατάστασή μου σε 'Μην ενοχλείτε', μπορώ να δω ποιος προσπάθησε να επικοινωνήσει μαζί μου;Q.

Ναι. Υπάρχουν δύο τρόποι για τον ορισμό της κατάστασης 'Μην ενοχλείτε' και ο τρόπος με τον οποίο γίνεται ο χειρισμός
των συνομιλιών εξαρτάται από το πώς έχει οριστεί η κατάστασή σας, ως εξής:

A.

• Εμφανίζεται η κατάσταση 'Μην ενοχλείτε' και όλες οι ειδοποιήσεις και προσκλήσεις είναι απενεργοποιημένες
(Προεπιλογή)
Η προεπιλεγμένη συμπεριφορά υποδεικνύει στις επαφές ότι δεν επιθυμείτε να επικοινωνήσετε και αποτρέπει όλες
τις ειδοποιήσεις κλήσεων, τους ήχους και τις προσκλήσεις σε συνομιλία. Εάν η κατάστασή σας έχει οριστεί σε 'Μην
ενοχλείτε' με αυτόν τον τρόπο, μπορείτε να δείτε τις αναπάντητες απόπειρες επικοινωνίας με τους εξής τρόπους.
Εάν η καταγραφή ιστορικού άμεσων μηνυμάτων είναι ενεργοποιημένη:

Ο μετρητής αναπάντητων συμβάντων στο κύριο παράθυρο προσαυξάνεται και σας ειδοποιεί σχετικά με τις
αναπάντητες απόπειρες επικοινωνίας. Το εικονίδιο του Cisco Unified Personal Communicator στην περιοχή

ειδοποιήσεων εμφανίζει επίσης ένα δείκτη αναπάντητων συμβάντων. Μπορείτε να κάνετε κλικ στο για να
δείτε τις αναπάντητες απόπειρες επικοινωνίας.
Εάν η καταγραφή ιστορικού άμεσων μηνυμάτων είναι απενεργοποιημένη:
Οι αναπάντητες προσκλήσεις σε συνομιλία δεν περιλαμβάνονται στο μετρητή αναπάντητων συμβάντων. Σε αυτή
την περίπτωση, οι αναπάντητες προσκλήσεις σε συνομιλία εμφανίζονται αυτόματα όταν αλλάζετε την κατάστασή
σας από το 'Μην ενοχλείτε'.

Εάν αποσυνδεθείτε όσο η κατάστασή σας είναι 'Μην ενοχλείτε', οι αναπάντητες
συνομιλίες ή προσκλήσεις σε ομαδική συνομιλία χάνονται και δεν είναι διαθέσιμες
όταν συνδέεστε ξανά.

Σημείωση

• Εμφανίζεται μόνο η κατάσταση 'Μην ενοχλείτε'
Μπορείτε επίσης να ορίσετε την κατάστασή σας σε 'Μην ενοχλείτε', αλλά να συνεχίσετε να λαμβάνετε ειδοποιήσεις
κλήσεων και προσκλήσεις σε συνομιλία. Για να το κάνετε αυτό, επιλέξτε Αρχείο ➤ Επιλογές ➤ Κατάσταση και
αποεπιλέξτε το "Ναμην εμφανίζονται ειδοποιήσεις, να απενεργοποιηθούν οι ήχοι και να μην ανοίγουν νέαπαράθυρα
συνομιλίας". Οι ειδοποιήσεις κλήσεων και οι προσκλήσεις σε συνομιλία εμφανίζονται κανονικά.

Σε πόσο χρόνο εμφανίζεται η ένδειξη 'Εκτός';Q.

Εκπροεπιλογής, η κατάστασήσας αλλάζει μετά από 15 λεπτά αδράνειας του υπολογιστή.Μπορείτε να απενεργοποιήσετε
την αυτόματη αλλαγή της κατάστασης ή να αλλάξετε αυτή την τιμή χρησιμοποιώντας το χρονόμετρο αδράνειας κάτω
από τις επιλογές κατάστασης.

A.

Για να αλλάξετε την τιμή του χρονομέτρου αδράνειας:

1 Επιλέξτε Αρχείο ➤ Επιλογές από το κύριο παράθυρο.

2 Επιλέξτε Κατάσταση. Από προεπιλογή, το χρονόμετρο αδράνειας ενεργοποιείται με την επιλογή του αντίστοιχου
πλαισίου.
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Εάν απενεργοποιήσετε το πλαίσιο επιλογής, η κατάσταση 'Διαθέσιμος' δεν αλλάζει σε
περίπτωση αδράνειας, αλλά υπάρχουν άλλα συμβάντα που εξακολουθούν να αλλάζουν
την κατάστασή σας, όπως αν σηκώσετε το τηλέφωνο ή αν βρίσκεστε σε συνάντηση.

Σημείωση

3 Χρησιμοποιήστε τα βέλη ή εισαγάγετε μια τιμή για να αλλάξετε την τιμή του χρονομέτρου. Το χρονόμετρο αδράνειας
δέχεται τιμές από 1 έως 90 λεπτά.

Μπορώ να επιλέξω αν οι επαφές μου θα μπορούν να δουν εάν είμαι στο τηλέφωνο ή σε συνάντηση;Q.

Από προεπιλογή, το Cisco Unified Personal Communicator καθορίζει αυτόματα την κατάσταση διαθεσιμότητας του κάθε
ατόμου.Ανιχνεύει πότε ένα άτομο είναι συνδεδεμένο στην εφαρμογή ή είναι στο τηλέφωνο.Οδιαχειριστής του συστήματος

A.

μπορεί επίσης να ενσωματώσει το ημερολόγιό σας στοMicrosoft Outlook για να υποδεικνύονται αυτόματα οι χρονικές
περίοδοι που βρίσκεστε σε κάποια συνάντηση. Μπορείτε να επιλέξετε εάν θα εμφανίζεται η κατάσταση τηλεφώνου και
συναντήσεων, ρυθμίζοντας την αντίστοιχη επιλογή.
Για να ρυθμίσετε μια επιλογή σχετικά με την εμφάνιση της κατάστασης τηλεφώνου και συναντήσεων:

1 Επιλέξτε Αρχείο ➤ Επιλογές από το κύριο παράθυρο.

2 Επιλέξτε Κατάσταση. Από προεπιλογή, η κατάσταση τηλεφώνου και συναντήσεων ενεργοποιείται επιλέγοντας το
αντίστοιχο πλαίσιο.

• Όταν είναι επιλεγμένο το πλαίσιο, η κατάσταση τηλεφώνου (στο τηλέφωνο) εμφανίζεται ως μέρος των
πληροφοριών διαθεσιμότητάς σας. Όταν δεν είναι επιλεγμένο, η κατάσταση τηλεφώνου δεν εμφανίζεται στους
άλλους.

• Όταν είναι επιλεγμένο το πλαίσιο, η κατάσταση συναντήσεων εμφανίζεται ως μέρος των πληροφοριών
διαθεσιμότητάς σας, όταν το ημερολόγιο τουMicrosoft Outlook υποδεικνύει ότι μια συνάντηση είναι σε εξέλιξη
ή ότι είστε απασχολημένος.Όταν δεν είναι επιλεγμένο, η κατάσταση συναντήσεων δεν εμφανίζεται στους άλλους.

Γιατί η κατάσταση όλων των επαφών μου εμφανίζεται ως 'Εκτός σύνδεσης';Q.

Ο διακομιστής Cisco Unified Presence μπορεί να διαμορφωθεί έτσι ώστε να απενεργοποιεί το διαμοιρασμό των
πληροφοριών κατάστασης διαθεσιμότητας με το Cisco Unified Personal Communicator. Εάν αυτή η ρύθμιση είναι

A.

απενεργοποιημένη, εμφανίζεται το εικονίδιο κατάστασης 'Εκτός σύνδεσης' για όλες τις επαφές και οι δυνατότητες
διαθεσιμότητας δεν λειτουργούνως αναμένεται.Μπορεί να βλέπετε την κατάστασήσαςως 'Διαθέσιμος'. Για περισσότερες
πληροφορίες, επικοινωνήστε με το διαχειριστή του συστήματός σας.

Επαφές

Πώς μπορώ να δημιουργήσω μια επαφή;Q.

Μπορείτε να προσθέσετε επαφές που βρίσκονται στον εσωτερικό εταιρικό σας κατάλογο. Μπορείτε επίσης να
δημιουργήσετε επαφές για άτομα που δεν βρίσκονται στον εταιρικό σας κατάλογο, όπως εξωτερικές επαφές.

A.

Για να προσθέσετε μια επαφή από τον εταιρικό σας κατάλογο.
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1

Κάντε κλικ στο στο κύριο παράθυρο.

2 Εισαγάγετε ένα όνομα ή αναγνωριστικό χρήστη στο πεδίο Αναζήτηση.

Μπορείτε επίσης να καταχωρίσετε έναν τηλεφωνικό αριθμό στο πεδίο Αναζήτηση για να
εντοπίσετε μια επαφή.

Σημείωση

3 Πατήστε Αναζήτηση για να εμφανιστούν τα αποτελέσματα από τον εταιρικό σας κατάλογο.

4 Επιλέξτε την επιθυμητή επαφή από τη λίστα με τα αποτελέσματα της αναζήτησης.

5 Κάντε κλικ στην επιλογή Προσθήκη.Μπορείτε επίσης να επιλέξετε την ομάδα στην οποία επιθυμείτε να προσθέσετε
τη νέα σας επαφή.

Κάντε κλικ στο Χ στο πεδίο Αναζήτηση για να εκκαθαρίσετε τα περιεχόμενα της λίστας
Αναζήτηση.

Συμβουλή

Για να δημιουργήσετε μια επαφή από άτομο εκτός του εταιρικού καταλόγου:

1

Κάντε κλικ στο στο κύριο παράθυρο.

2 Πατήστε Δημιουργία νέας επαφής.

3 Εισαγάγετε τις πληροφορίες της επαφής.Θαπρέπει να εισάγετε τουλάχιστον τα εξής: όνομα, επώνυμο ήψευδώνυμο
και τηλεφωνικό αριθμό ή διεύθυνση IM.Θαπρέπει να εισάγετε μια διεύθυνση IM για να έχετε τη δυνατότητα ανταλλαγής
άμεσων μηνυμάτων και κατάστασης. Αυτή συνήθως είναι η διεύθυνση email της επαφής σας.

4 Προαιρετικά μπορείτε να προσθέσετε φωτογραφία κάνοντας κλικ στο Προσθήκη φωτογραφίας. Το Cisco Unified
Personal Communicator υποστηρίζει τα μορφότυπα JPEG, GIF και BMP. Η εικόνα εμφανίζεται μόνο στη λίστα επαφών
σας και όχι στους άλλους χρήστες.

5 Αναζητήστε την εικόνα.

6 Πατήστε Άνοιγμα.

7 Πατήστε Προσθήκη.

Εάν έχετε προσθέσει την επαφή από τον εταιρικό σας κατάλογο, και υπάρχει διαθέσιμος
τηλεφωνικός αριθμός για την επαφή στον εταιρικό κατάλογο, αυτός ο τηλεφωνικός αριθμός
προστίθεται αυτόματα στο προφίλ της επαφής. Εάν έχετε προσθέσει επαφή εκτός της
εταιρείας σας, όπως μια προσωπική επαφή, για να πραγματοποιήσετε κλήση ήχου θα
πρέπει να καταχωρίσετε έναν αριθμό τηλεφώνου στις πληροφορίες της επαφής.

Σημείωση

Στην κάρτα επαφής, πώς λειτουργούν τα κουμπιά επικοινωνίας;Q.
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Αυτά τα κουμπιά σας δίνουν τη δυνατότητα να πραγματοποιήσετε κλήσεις, να στείλετε email, να ξεκινήσετε μια συνάντηση
ή να συνομιλήσετε με μια επαφή.Μπορείτε να συμπεριλάβετε πολλαπλά εικονίδια τηλεφώνου, ένα για κάθε τηλεφωνικό

A.

αριθμό που είναι αποθηκευμένος για την επαφή, για παράδειγμα, επιτραπέζιο τηλέφωνο, κινητό τηλέφωνο ή άλλο
αναγνωρισμένο τηλέφωνο. Πατώντας ένα εικονίδιο τηλεφώνου, πραγματοποιείτε κλήση προς τον τηλεφωνικό αριθμό.
Μπορείτε επίσης να χρησιμοποιήσετε τα κουμπιά ήχου ή βίντεο για να επιλέξετε εάν αυτή η κλήση είναι κλήση ήχου ή
βίντεο.Ηπροεπιλεγμένη ρύθμιση για τις κλήσεις αντικατοπτρίζει τις προεπιλεγμένες ρυθμίσεις βίντεο.Εάν είναι διαθέσιμο,
πατήστε το εικονίδιο Συνάντηση για να δημιουργήσετε και να εκκινήσετε μια συνάντηση.
Μπορείτε επίσης να κάντε κλικ στο εικονίδιο Επεξεργασία επαφής για να αναθεωρήσετε ή να προσθέσετε πληροφορίες
για την επαφή σας.

Μπορώ να αποκρύψω τις εικόνες στη λίστα επαφών μου;Q.

Έχετε τη δυνατότητα εναλλαγής ανάμεσα στην εμφάνιση και την απόκρυψη των εικόνων μέσω του μενού Προβολή. Εάν
η λίστα επαφών σας είναι μεγάλη, μπορείτε να εξοικονομήσετε χώρο απενεργοποιώντας τις εικόνες.

A.

Αυτή η ρύθμιση είναι καθολική. Εάν επιλέξετε να μην εμφανίζονται εικόνες στη λίστα επαφών σας, αυτές δεν θα
εμφανίζονται πουθενά.

Έχω μετονομάσει μία από τις επαφές μου σε ψευδώνυμο, θα μπορεί να την εντοπίσει η Αναζήτηση;Q.

ΗΑναζήτηση μπορεί να εντοπίσει επαφές που έχετε μετονομάσει στη λίστα σας.Μπορείτε επίσης να εντοπίσετε επαφές
εισάγοντας τον τηλεφωνικό αριθμό τους ή ακόμα και μέρος του ονόματός τους στο πεδίο αναζήτησης.

A.

Πώς μπορώ να οργανώσω τις επαφές μου;Q.

Μπορείτε να δημιουργήσετε ομάδες για να οργανώσετε καλύτερα τις επαφές σας. Μπορείτε επίσης να αντιστοιχήσετε
σε ομάδες όταν δημιουργείτε ή προσθέτετε επαφές. Από προεπιλογή, οι επαφές εμφανίζονται αλφαβητικά με βάση το
όνομα. Μπορείτε να επιλέξετε την εμφάνιση των επαφών σας με βάση την κατάσταση.

A.

Οι ομάδες εμφανίζονται αλφαβητικά στη λίστα επαφών σας.Σημείωση

1 Επιλέξτε Επαφή ➤ Δημιουργία νέας ομάδας.

2 Εισαγάγετε ένα όνομα στο πεδίο Δημιουργία ομάδας.

3 Πατήστε Δημιουργία. Το όνομα της ομάδας προστίθεται στη λίστα επαφών σας. Μπορείτε να κάνετε δεξί κλικ στο
όνομα εάν επιθυμείτε να το αλλάξετε.

4 Σύρετε τις επαφές σας στην ομάδα.

Μπορείτε να διαγράψετε μια ομάδα κάνοντας δεξί κλικ στο όνομά της και επιλέγοντας Διαγραφή. Με αυτόν τον τρόπο
η ομάδα διαγράφεται.Ηενέργεια αυτή δεν διαγράφει τις πραγματικές σας επαφές, καθώςαυτές συνεχίζουν να εμφανίζονται
στην κύρια λίστα επαφών σας.

Υπάρχει η δυνατότητα οι επαφές μου να εμφανίζονται σε περισσότερες από μία ομάδα;Q.

Οι επαφές σας μπορούν να εμφανίζονται σε πολλαπλές ομάδες.A.

1 Επιλέξτε ένα όνομα επαφής.

2 Κάντε δεξί κλικ και,στη συνέχεια, επιλέξτε Αντιγραφήσε ομάδα.
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3 Επιλέξτε το όνομα της ομάδας.

Μπορώ να στείλω email σε ένα άτομο από τη λίστα επαφών μου;Q.

Μετακινήστε το δείκτη επάνω από το όνομα της επαφής. Εμφανίζεται η κάρτα της επαφής. Κάντε κλικ στο εικονίδιο email
για να εκκινηθεί τοMicrosoft Outlook, όπου στο πεδίο Προς εμφανίζεται η διεύθυνση email της επαφής. Αυτές οι
πληροφορίες προέρχονται από τον εταιρικό κατάλογο.

A.

Συνομιλία
• Συνομιλία

• Συνομιλία από εφαρμογές

• Ομαδική συνομιλία

Συνομιλία
Πώς μπορώ να ξεκινήσω μια συνομιλία;Q.

Μπορείτε να ξεκινήσετε συνομιλία με ένα άτομο από τη λίστα επαφών σας ή να αναζητήσετε την επιθυμητή επαφή από
τον εταιρικό σας κατάλογο.

A.

Για να ξεκινήσετε μια συνομιλία με άτομα από τη λίστα επαφών σας:

1 Επιλέξτε το όνομα και κάντε διπλό κλικ.

Για να ξεκινήσετε μια συνομιλία με άτομα που δεν βρίσκονται στη λίστα επαφών σας:

1 Εισαγάγετε ένα όνομα ή αναγνωριστικό χρήστη στο πεδίο Αναζήτηση στο κύριο παράθυρο. ΤοCisco Unified Personal
Communicator θα πραγματοποιήσει πρώτα αναζήτηση στη λίστα επαφών σας και τις πρόσφατες συνομιλίες σας.

2 Εάν δεν βρεθεί το όνομα στις πρόσφατες επαφές, κάντε κλικ στο Αναζήτηση καταλόγου για να πραγματοποιηθεί
αναζήτηση στον εταιρικό σας κατάλογο.

3 Επιλέξτε το όνομα της επαφής στα Αποτελέσματα αναζήτησης, κάντε διπλό κλικ και ξεκινήστε τη συνομιλία σας.

4 Για να προσθέσετε την επαφή από το παράθυρο ενεργής συνομιλίας στη λίστα των επαφών σας για μελλοντική

χρήση, κάντε κλικ στο .

Για να συνομιλήσετε με κάποιον που δεν βρίσκεται στον εταιρικό σας κατάλογο, θα πρέπει
πρώτα να δημιουργήσετε μια επαφή και να την προσθέσετε στη λίστα σας.

Συμβουλή

Πώς μπορώ να απενεργοποιήσω τους ήχους που με ειδοποιούν για τη λήψη ενός αιτήματος συνομιλίας;Q.
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Απόπροεπιλογή, οι ήχοι των ειδοποιήσεων συνομιλίας είναι ενεργοποιημένοι για τα συμβάντα εκείνα που υποστηρίζουν
ήχους. Μπορείτε να επιλέξετε πότε και πώς επιθυμείτε να αναπαράγονται οι ήχοι των ειδοποιήσεων συνομιλίας,

A.

τροποποιώντας τις Επιλογές ειδοποίησης.Μπορείτε να ορίσετε τη ρύθμισή σας ώστε να ισχύει συνολικά για όλους τους
ήχους συνομιλίας ή να ορίσετε διαφορετική συμπεριφορά για κάθε συμβάν. Σημειώστε πως αυτές οι επιλογές δεν
επηρεάζουν τον ήχο κουδουνίσματος που ακούγεται όταν λαμβάνετε μια τηλεφωνική κλήση.
Για να απενεργοποιήσετε συνολικά τους ήχους για τα συμβάντα συνομιλίας:
Όλοι οι ήχοι ειδοποιήσεων συνομιλίας είναι ενεργοποιημένοι εκ προεπιλογής.

1 Επιλέξτε Αρχείο ➤ Επιλογές ➤ Ειδοποιήσεις.

2 Αποεπιλέξτε το πλαίσιο Αναπαραγωγή ήχων για όλες τις ειδοποιήσεις συνομιλιών.

Το πλαίσιο επιλογής Αναπαραγωγή ήχου κάτω από το αναπτυσσόμενο μενού συμβάντων
συνομιλίας παραμένει επιλεγμένο, αλλά εμφανίζεται με γκρίζο χρώμα και είναι
απενεργοποιημένο.

Σημείωση

Για να απενεργοποιήσετε τους ήχους για συγκεκριμένα συμβάντα συνομιλίας:

1 Επιλέξτε Αρχείο ➤ Επιλογές ➤ Ειδοποιήσεις.

2 Επιλέξτε το συμβάν συνομιλίας: Λήψη πρώτης συνομιλίας, Λήψη όλων των συνομιλιών και Αποστολή συνομιλίας.

3 Αποεπιλέξτε το πλαίσιο Αναπαραγωγή ήχου.

4 Πατήστε Εφαρμογή.

5 Επαναλάβετε τα βήματα δύο, τρία και τέσσερα για κάθε συμβάν συνομιλίας που επιθυμείτε να ρυθμίσετε.

Μπορείτε επίσης να απενεργοποιήσετε την ένδειξη που αναβοσβήνει στη γραμμή εργασιών
χρησιμοποιώντας το πλαίσιο επιλογής Λειτουργία Flash στη γραμμή εργασιών του
παραθύρου.

Σημείωση

Σε ποιες δυνατότητες παρέχουν πρόσβαση τα εικονίδια στο παράθυρο ενεργής συνομιλίας;Q.

Τα εικονίδια στο παράθυρο ενεργής συνομιλίας σας δίνουν τη δυνατότητα να προσθέσετε ήχο, βίντεο και συνδιάσκεψη
μέσω web στη συνομιλία σας.

A.

ΠεριγραφήΕικονίδια

Κλήση - Ξεκινά μια κλήση ήχου. Εάν συζητάτε με πολλά άτομα, αυτό το εικονίδιο ξεκινά μια
κλήση συνδιάσκεψης.

Κλήση με βίντεο - Ξεκινά μια κλήση βίντεο. Εάν συζητάτε με πολλά άτομα, αυτό το εικονίδιο
ξεκινά μια κλήση συνδιάσκεψης με βίντεο.

Έναρξη συνάντησης - Εκκινεί το πρόγραμμα περιήγησης για διαδικτυακή συνδιάσκεψη. Στο
παράθυρο ενεργής συνομιλίας εμφανίζεται ένας σύνδεσμος για τους άλλους συμμετέχοντες.
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ΠεριγραφήΕικονίδια

Προβολή ιστορικού συνομιλιών - Παραθέτει τις συνομιλίες, τις κλήσεις και τα φωνητικά
μηνύματα.Μπορείτε να τα προβάλετε ή να τα ακούσετε με οποιαδήποτε σειρά, καθώς και να
ταξινομήσετε τα συμβάντα χρησιμοποιώντας μια σειρά από επιλογές φιλτραρίσματος.

Εάν το Cisco Unified Personal Communicator έχει διαμορφωθεί έτσι ώστε να
αποτρέπει την καταγραφή του ιστορικού άμεσων μηνυμάτων, δεν θα εμφανίζεται
ιστορικό συνομιλιών. Για περισσότερες πληροφορίες, επικοινωνήστε με το
διαχειριστή του συστήματός σας.

Σημείωση

Προσθήκη συμμετεχόντων - Σας δίνει τη δυνατότητα αναζήτησης στον εταιρικό σας κατάλογο
και προσθήκης στη συνομιλία σας ατόμων που δεν βρίσκονται στη λίστα επαφών σας.

Μπορείτε επίσης να σύρετε και να εναποθέσετε (drag and drop) ένα όνομα από
τη λίστα επαφών σας στο παράθυρο ενεργής συνομιλίας, για να το προσθέσετε
στη συνομιλία σας.

Συμβουλή

Μορφοποίηση κειμένου - Σας δίνει τη δυνατότητα να επιλέξετε γραμματοσειρά, τύπο, μέγεθος
και χρώμα.

Σήμανση ως επείγον - Εμφανίζει το μήνυμα με το όνομά σας και ένα θαυμαστικό με κόκκινο
χρώμα.

Εισαγωγή emoticon - Επιλέξτε από την παλέτα με τα "γελαστά πρόσωπα" (smileys).

Προσθήκη επαφής στη λίστα επαφών - Προσθέτει την επαφή στη λίστα επαφών. Αυτό το
εικονίδιο εμφανίζεται μόνο όταν έχετε συνομιλία πρόσωπο-με-πρόσωπο και η επαφή δεν
βρίσκεται στη λίστα επαφών σας.

Τι είναι η καταγραφή ιστορικού άμεσων μηνυμάτων;Q.

ΤοCiscoUnified Personal Communicator έχει τη δυνατότητα νααποθηκεύει ένα τοπικό αντίγραφο τωνσυνεδριώνανταλλαγής
άμεσων μηνυμάτων. Όταν ξεκινάτε τη συνομιλία με μια επαφή, στο παράθυρο συνομιλίας εμφανίζεται το κείμενο των

A.

προηγούμενων συνεδριών συνομιλίας με την ίδια επαφή. Μπορείτε επίσης να δείτε το κείμενο των προηγούμενων
συνομιλιών από την καρτέλα Συνομιλίες στοπαράθυρο Ιστορικό συνομιλιών.Αυτή η δυνατότητα είναι παραμετροποιήσιμη
και μπορεί να ενεργοποιηθεί ή να απενεργοποιηθεί από το διαχειριστή σας. Εάν η καταγραφή ιστορικού άμεσων
μηνυμάτων είναι απενεργοποιημένη, δεν έχετε τη δυνατότητα να δείτε το κείμενο των προηγούμενων συνεδριών
συνομιλίας.

Πώς μπορώ να δω εάν έχω αναπάντητα αιτήματα συνομιλίας;Q.

Εάν η καταγραφή ιστορικού άμεσων μηνυμάτων είναι ενεργοποιημένη:A.

Στο κύριο παράθυρο και στο παράθυρο ενεργής συνομιλίας, το εμφανίζει ένα μετρητή αναπάντητων συμβάντων.
Εάν έχετε κάποιο αναπάντητο αίτημα συνομιλίας, επάνω από το εικονίδιο εμφανίζεται ένας αριθμός με κόκκινο, για
παράδειγμα, . Αυτή η τιμή υποδεικνύει το συνολικό αριθμό των αναπάντητων συμβάντων, συμπεριλαμβανομένων των
αναπάντητων συνομιλιών, των αναπάντητων κλήσεων και των φωνητικών μηνυμάτων.Περνώντας το δείκτη επάνωαπό
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τον αριθμό, μπορείτε να δείτε την ανάλυση των αναπάντητων συμβάντων, για παράδειγμα: 5 αναπάντητες συνομιλίες,
2 φωνητικά μηνύματα, 2 αναπάντητες κλήσεις.
Το παράθυρο Ιστορικό συνομιλιών παραθέτει όλες τις αναπάντητες συνομιλίες.

1

Πατήστε .

2 Κάντε κλικ στην καρτέλα Συνομιλίες στο παράθυρο Ιστορικό συνομιλιών.

3 Εάν χρειάζεται, φιλτράρετε το ιστορικό ανάλογα με το χρονικό διάστημα, όπως για παράδειγμα 'χθες', ή τον τύπο
όπως 'αναπάντητη' ή 'επείγουσα'.

4 Κάντε δεξί κλικ στην αναπάντητη συνομιλία για να απαντήσετε και να στείλετε ένα άμεσο μήνυμα.

Κάνοντας δεξί κλικ στην αναπάντητη συνομιλία, μπορείτε να ξεκινήσετε συνομιλία, να
πραγματοποιήσετε κλήση ήχου ή βίντεο, ή να ξεκινήσετε διαδικτυακή συνδιάσκεψη με το
συγκεκριμένο άτομο.Μπορείτε επίσης να δείτε την κάρτα επαφής του εν λόγω ατόμου, από
όπου έχετε πρόσβαση σε όλες τις προτιμώμενες μεθόδους επικοινωνίας, κάνοντας κλικ
στα εικονίδια που εμφανίζονται στην κάρτα επαφής.

Συμβουλή

Εάν η καταγραφή ιστορικού άμεσων μηνυμάτων είναι απενεργοποιημένη:

Το εικονίδιο δεν περιλαμβάνει τις αναπάντητες συνομιλίες στο μετρητή αναπάντητων συμβάντων. Όταν κάνετε

κλικ στο , δεν εμφανίζεται η καρτέλα Συνομιλίες στο παράθυρο Ιστορικό συνομιλιών. Εάν δεν απαντήσετε σε ένα
αίτημα για συνομιλία όσο η κατάστασή σας είναι 'Εκτός σύνδεσης' ή 'Μην ενοχλείτε' (με ενεργοποιημένη την επιλογή Να
μην εμφανίζονται ειδοποιήσεις, να απενεργοποιηθούν οι ήχοι και να μην ανοίγουν νέα παράθυρα συνομιλίας), τα
παράθυρα συνομιλίας για τις αναπάντητες συνομιλίες εμφανίζονται με την επόμενη σύνδεσή σας ή όταν αλλάζετε την
κατάστασή σας από το 'Μην ενοχλείτε'. Ωστόσο, εάν αποσυνδεθείτε όσο η κατάστασή σας είναι 'Μην ενοχλείτε', οι
αναπάντητες συνομιλίες ή προσκλήσεις σε ομαδική συνομιλία χάνονται και δεν εμφανίζονται με την επόμενη σύνδεσή
σας.

Πώς μπορώ να αποκλείσω κάποιον ώστε να μην μπορεί να ξεκινήσει συνομιλία μαζί μου;Q.

Μέσω των επιλογών απορρήτου μπορείτε να ελέγξετε ποιος μπορεί να σας στείλει μήνυμα. Μπορείτε να ορίσετε μια
γενική πολιτική με την οποία θα αποκλείετε μια ομάδα χρηστών, όπως για παράδειγμα όσους δεν ανήκουν στην εταιρεία
σας ή μπορείτε να υποδείξετε συγκεκριμένα άτομα. Για να αποκλείσετε ένα συγκεκριμένο άτομο:

A.

1 Επιλέξτε Αρχείο ➤ Επιλογές ➤ Απόρρητο.
2 Πατήστε Εξαιρέσεις.

3 Εισαγάγετε τη διεύθυνση IM του ατόμου που επιθυμείτε να αποκλείσετε.

4 Πατήστε Προσθήκη.

5 Πατήστε ΟΚ.

Εάν οι επαφές εμφανίζονται ως 'εκτός σύνδεσης', εξακολουθώ να έχω τη δυνατότητα να στείλω άμεσο μήνυμα;Q.
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Ναι. Συμβαίνουν τα ακόλουθα, ανάλογα με τις δυνατότητες που είναι διαθέσιμες στον παραλήπτη:A.

• Εάν έχει διαμορφωθεί η εμφάνιση της κατάστασης διαθεσιμότητας για τον παραλήπτη αλλά ο παραλήπτης είναι
εκτός σύνδεσης, θα λαμβάνει ένα μήνυμα με την επόμενη σύνδεσή του.

• Εάν δεν έχει διαμορφωθεί η εμφάνιση της κατάστασης διαθεσιμότητας για τον παραλήπτη, η κατάσταση εκτός
σύνδεσης εμφανίζεται πάντα και, επομένως, η συνομιλία αποστέλλεται αμέσως.

Εάν η καταγραφή ιστορικού άμεσων μηνυμάτων είναι ενεργοποιημένη, τα μηνύματα που λαμβάνονται όταν ο χρήστης
είναι εκτός σύνδεσης περιλαμβάνονται στο μετρητή αναπάντητων συμβάντων μαζί με τις αναπάντητες κλήσεις και τα
φωνητικά μηνύματα.

Μπορώ να ανοίξω ένα παράθυρο συνομιλίας και να πληκτρολογήσω ένα μήνυμα, αλλά όταν προσπαθώ να στείλω τη
συνομιλία εμφανίζεται σφάλμα. Γιατί συμβαίνει αυτό;

Q.

Υπάρχει η πιθανότητα ο διαχειριστής του συστήματός σας να έχει διαμορφώσει το Cisco Unified Presence έτσι ώστε να
απενεργοποιεί τη λειτουργία συνομιλίας για όλες τις εφαρμογές-πελάτες. Για περισσότερες πληροφορίες, επικοινωνήστε
με το διαχειριστή του συστήματός σας.

A.

Μπορώ να αλλάξω τη μορφοποίηση της συνομιλίας μου; Υπάρχουν εικονίδια emoticons;Q.

Στο παράθυρο της συνομιλίας, μπορείτε να επιλέξετε ανάμεσα σε πληθώρα γραμματοσειρών, χρωμάτων και emoticons
και να τα χρησιμοποιήσετε στη συνομιλία σας. Μπορείτε επίσης να ορίσετε μια επιλογή μορφοποίησης ώστε να ισχύει
συνολικά για όλα τα μηνύματα συνομιλίας, είτε πρόκειται για εισερχόμενα είτε για εξερχόμενα.

A.

1 Επιλέξτε Αρχείο ➤ Επιλογές ➤ Συνομιλίες.

2 Κάντε κλικ στο Ορισμός γραμματοσειράς για να επιλέξετε μια γραμματοσειρά για τα μηνύματά σας.Μπορείτε επίσης
να επιλέξετε μέγεθος, χρώμα και οικογένεια χαρακτήρων.

3 Πατήστε Εφαρμογή πριν μεταβείτε σε άλλα παράθυρα.

4 Κάντε κλικ στο ΟΚ για έξοδο.

Πώς μπορώ να προσαρμόσω τη διάταξη του παραθύρου συνομιλίας;Q.

Μπορείτε να καθορίσετε τον προσανατολισμό της καρτέλας στο παράθυρο ενεργής συνομιλίας ή να επιλέξετε τα
παράθυρα να εμφανίζονται ξεχωριστά.

A.

1 Επιλέξτε Αρχείο ➤ Επιλογές ➤ Συνομιλίες.

2 Επιλέξτε τη θέση των καρτελών κάτω από την επικεφαλίδα Διάταξη παραθύρου συνομιλίας. Σύμφωνα με την
προεπιλεγμένη ρύθμιση, οι καρτέλες εμφανίζονται στα αριστερά του παραθύρου συνομιλίας.

3 Προαιρετικά μπορείτε να επιλέξετε Άνοιγμα συνομιλιών σε ξεχωριστά παράθυρα.

Εάν υπάρχουν ενεργές περισσότερες από μία συνομιλίες, μπορείτε να σύρετε μια συνομιλία
και να τη μεταφέρετε σε άλλο παράθυρο.Κάντε κλικ και σύρετε την καρτέλα στην επιφάνεια
εργασίας σας.Κάντε δεξί κλικ στην καρτέλα και επιλέξτε "Εκ νέου σταθεροποίηση καρτέλας"
για να επιστρέψει η καρτέλα στο ξεχωριστό παράθυρο συνομιλίας.

Συμβουλή

4 Πατήστε Εφαρμογή πριν μεταβείτε σε άλλα παράθυρα.
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5 Κάντε κλικ στο ΟΚ για έξοδο.

Μπορώ να δω το κείμενο μιας προηγούμενης συνομιλίας μου;Q.

Εάν η καταγραφή ιστορικού άμεσων μηνυμάτων είναι ενεργοποιημένη:A.

Όλα τα άμεσα μηνύματα αποθηκεύονται τοπικά και εμφανίζονται κάθε φορά που ανοίγετε ένα παράθυρο συνομιλίας με
το ίδιο άτομο. Μπορείτε να δείτε μέχρι και τα τελευταία 99 άμεσα μηνύματά σας με μία επαφή, μέσω μετακίνησης προς
τα επάνω στο παράθυρο της συνομιλίας.
Για να δείτε ένα ιστορικό συνομιλίας πέραν των τελευταίων 99 μηνυμάτων:

1

Πατήστε είτε από το κύριο παράθυρο είτε από το παράθυρο συνομιλίας. Εάν έχετε αναπάντητες συνομιλίες,
στο εικονίδιο εμφανίζεται ένας αριθμός, για παράδειγμα .Ησυμβουλή εργαλείου εμφανίζει τον τύπο των αναπάντητων
επικοινωνιών.

2 Κάντε κλικ στην καρτέλα Συνομιλίες στο παράθυρο Ιστορικό συνομιλιών. Εμφανίζονται οι αναπάντητες και οι
προηγούμενες συνομιλίες.

3 Εάν χρειάζεται, φιλτράρετε το ιστορικό συνομιλιών ανάλογα με το χρονικό πλαίσιο, όπως για παράδειγμα 'χθες', ή
τον τύπο όπως 'αναπάντητη' ή 'επείγουσα'.

4 Κάντε δεξί κλικ στο μήνυμα για να αποκτήσετε πρόσβασησε μια σειρά από λειτουργίες, μεταξύ των οποίων ηΑποστολή
άμεσου μηνύματος, εάν επιθυμείτε να συνεχίσετε τη συνομιλία σας.

Εάν η καταγραφή ιστορικού άμεσων μηνυμάτων είναι απενεργοποιημένη:
Δεν μπορείτε να δείτε τα άμεσα μηνύματα από μια προηγούμενη συνομιλία σας. Για περισσότερες πληροφορίες,
επικοινωνήστε με το διαχειριστή του συστήματός σας.

Πώς μπορώ να προσθέσω την επαφή από το παράθυρο ενεργής συνομιλίας στη λίστα των επαφών μου;Q.

Εάν το άτομο με το οποίο συνομιλείτε δεν βρίσκεται στη λίστα επαφών σας, μπορείτε να κάνετε κλικ στο στο
παράθυρο ενεργής συνομιλίας για να προσθέσετε το άτομο στη λίστα επαφών σας. Αυτή η δυνατότητα είναι διαθέσιμη
μόνο για συνομιλίες πρόσωπο-με-πρόσωπο.

A.

Συνομιλία από εφαρμογές
Από ποιες εφαρμογές μπορώ να ξεκινήσω συνομιλία με μια επαφή;Q.

Μπορείτε να ξεκινήσετε συνομιλία με επαφές από ταMicrosoft Outlook, Word, Excel, Powerpoint και Sharepoint. Για τη
λίστα με τις εκδόσεις αυτών των εφαρμογών που υποστηρίζουν αυτή τη δυνατότητα, ανατρέξτε στις Σημειώσεις έκδοσης
του Cisco Unified Personal Communicator.

A.

Πώς μπορώ να ξεκινήσω μια συνομιλία από μια εφαρμογή;Q.

Ημέθοδος εκκίνησης συνομιλίας διαφέρει ανάλογα με την εφαρμογή και την έκδοση της εφαρμογής που χρησιμοποιείτε,
σύμφωνα με τον ακόλουθο πίνακα:

A.

Για να ξεκινήσετε μια συνομιλία:Εφαρμογή
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Προβείτε σε μία από τις παρακάτω ενέργειες:Outlook 2007

• Από την καρτέλαΜήνυμαRibbon, επιλέξτε IM➤Απάντηση με άμεσο μήνυμα
ή Απάντηση όλων με άμεσο μήνυμα.

• Κάντε δεξί κλικ στην επαφή και, στη συνέχεια, επιλέξτε Απάντηση με άμεσο
μήνυμα ή Απάντηση όλων με άμεσο μήνυμα.

Μετακινήστε το ποντίκι επάνω από το δείκτη κατάστασης διαθεσιμότητας δίπλα
από ένα όνομα επαφής, κάντε κλικ για να εμφανιστεί το μενού Persona και, στη
συνέχεια, επιλέξτε Απάντησημε άμεσομήνυμαήΑπάντησηόλωνμε άμεσομήνυμα.

SharePoint 2007

Προβείτε σε μία από τις παρακάτω ενέργειες:Outlook 2010

• Από την καρτέλα Αρχική Ribbon ή την καρτέλα Μήνυμα Ribbon, επιλέξτε IM
➤ Απάντηση με άμεσο μήνυμα ή Απάντηση όλων με άμεσο μήνυμα.

• Τοποθετήστε το ποντίκι επάνω από την επαφή για να εμφανιστεί η κάρτα της

επαφής και, στη συνέχεια, κάντε κλικ στο .

Word 2010
1 Επιλέξτε το όνομα της επαφής και κάντε δεξί κλικ.

2 Επιλέξτε Πρόσθετες ενέργειες➤Επιλογές, και στο πλαίσιο διαλόγου Αυτόματη
διόρθωση ενεργοποιήστε το Επαφές ανταλλαγής άμεσων μηνυμάτων.

Αυτό το βήμα χρειάζεται να εκτελεστεί μόνο μία
φορά.

Σημείωση

3 Επιλέξτε Πρόσθετες ενέργειες ➤ Επαφές ανταλλαγής άμεσων μηνυμάτων
Επαφή ➤ Επαφή ➤ Κάρτα επαφής.

4
Πατήστε στην κάρτα επαφής για να ξεκινήσετε τη συνομιλία.

Μπορείτε επίσης να χρησιμοποιήσετε τα βήματα που περιγράφονται παρακάτω
για τα Excel 2010 και PowerPoint 2010.

Excel 2010 και PowerPoint 2010 1 Επιλέξτε Αρχείο ➤ Πληροφορίες.

2 ΣτοΤμήμασχετιζόμενωνατόμωνστη δεξιάπλευρά τουπαραθύρου, μετακινήστε
το ποντίκι επάνωαπό ένα όνομα επαφής για να εμφανιστεί η κάρτα της επαφής.

3
Πατήστε στην κάρτα επαφής για να ξεκινήσετε τη συνομιλία.

Κάντε κλικ στην επαφή για να εμφανιστεί η κάρτα της επαφής και, στη συνέχεια,

κάντε κλικ στο στην κάρτα επαφής για να ξεκινήσετε τη συνομιλία.

SharePoint 2010
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Γιατί δεν μπορώ να ξεκινήσω συνομιλία με επαφές από τις εφαρμογές μου;Q.

Θα μπορείτε να ξεκινήσετε συνομιλίες από ορισμένες εφαρμογές μόνο εάν αυτή η δυνατότητα είναι διαθέσιμη στη
διαμόρφωση του Cisco Unified Personal Communicator σας. Ρωτήστε το διαχειριστή σας εάν αυτή η δυνατότητα είναι
διαθέσιμη.

A.

Για δεν βλέπω καμία επιλογή ανταλλαγής άμεσων μηνυμάτων στο μενού Πρόσθετα τουWord 2010;Q.

Κάντε δεξί κλικ σε ένα όνομα επαφής και επιλέξτε Πρόσθετες ενέργειες. Στο πλαίσιο διαλόγου Αυτόματη διόρθωση,
ενεργοποιήστε την επιλογή Επαφές ανταλλαγής άμεσων μηνυμάτων και κάντε κλικ στο OK.

A.

Μπορώ να ξεκινήσω συνομιλία από μια διεύθυνση IM;Q.

Ναι, αν κάνετε κλικ σε μια διεύθυνση IM με τη μορφή im:user@domain.com, η οποία εμφανίζεται σε ένα πρόγραμμα
περιήγησης στοweb ή σε άλλη εφαρμογή, τοCisco Unified Personal Communicator ανοίγει ένα παράθυρο συνομιλίας από
όπου μπορείτε να ξεκινήσετε συνομιλία με την επαφή.

A.

Μπορείτε επίσης να ξεκινήσετε συνομιλία από τη γραμμή εντολών Εκτέλεση τωνWindows, πληκτρολογώντας την
ακόλουθη εντολή: im:user@domain.com

Ομαδική συνομιλία
Τι είναι η ομαδική συνομιλία;Q.

Ηλειτουργία της συνομιλίας υποστηρίζει συνεδρίες συνομιλίας τόσοπρόσωπο με πρόσωπο όσο και ομαδικές.Ηομαδική
συνομιλία περιλαμβάνει τρία ή περισσότερα άτομα.Αυτός ο τύπος συνομιλίας εξακολουθεί να υπάρχει στοCisco Unified

A.

Personal Communicator όταν στοπαράθυρο της συνομιλίας βρίσκεται τουλάχιστον ένα άτομο.Όταν όλοι οι συμμετέχοντες
εγκαταλείπουν, η ομαδική συνομιλία τερματίζεται.Οι αναπάντητες προσκλήσεις σε ομαδική συνομιλία περιλαμβάνονται
στα αναπάντητα συμβάντα και εμφανίζονται στο Ιστορικό συνομιλιών.

Πώς μπορώ να ξεκινήσω μια ομαδική συνομιλία;Q.

Ο ευκολότερος τρόπος για να ξεκινήσετε μια ομαδική συνομιλία είναι να επιλέξετε πολλαπλές επαφές, να κάνετε δεξί
κλικ και να πατήσετε Έναρξη ομαδικής συνομιλίας.

A.

Μπορείτε επίσης να κάνετε δεξί κλικ σε ένα όνομα ομάδας από τη λίστα επαφών σας και
να επιλέξετε Συνομιλία για να προσκληθούν όλα τα μέλη αυτής της ομάδας σε ομαδική
συνομιλία.

Σημείωση

Για να ξεκινήσετε μια ομαδική συνομιλία από το Outlook, μπορείτε να επιλέξετε πολλαπλές επαφές, να κάνετε δεξί κλικ
και να πατήσετε Απάντηση όλων με άμεσο μήνυμα.

Πώς μπορώ προσθέσω κάποιον σε μια ομαδική συνομιλία;Q.

Μπορείτε να σύρετε και να εναποθέσετε (drag and drop) ένα όνομα από τη λίστα επαφών σας στο παράθυρο ενεργής
συνομιλίας. Μπορείτε επίσης να κάντε κλικ στο εικονίδιο Προσθήκη συμμετέχοντα για να αναζητήσετε ένα όνομα στον
εταιρικό σας κατάλογο.

A.

Πώς μπορώ αφαιρέσω κάποιον από μια ομαδική συνομιλία;Q.
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Στο παράθυρο ενεργής συνομιλίας, επιλέξτε την επαφή που επιθυμείτε να αφαιρέσετε, κάντε δεξί κλικ και επιλέξτε
Αφαίρεση.

A.

Τι είναι η αίθουσα συνομιλίας;Q.

Αίθουσα συνομιλίας είναι ένας μακροχρόνιος ή μόνιμος 'χώρος συνάθροισης' για μια ομαδική συνομιλία. Οι αίθουσες
συνομιλίας υπάρχουν ακόμη και εάν εσείς ή τα άλλα μέλη δεν βρίσκεστε σε ενεργή συνομιλία.Όλη η δραστηριότητα της

A.

αίθουσας διατηρείται και καθίσταται διαθέσιμη όταν κάποιος εισέρχεται στην αίθουσα συνομιλίας. Αυτό επιτρέπει τη
διατήρηση επί μακρόν στοιχείων όπως συζητήσεις,συνδέσμους αρχείων και άλλες πληροφορίες.Οι αίθουσες συνομιλίας
εμφανίζονται όταν κάνετε κλικ στο εικονίδιο Αίθουσες στο παράθυρο Cisco Unified Personal Communicator.

Πώς μπορώ να δημιουργήσω μια αίθουσα συνομιλίας;Q.

Αφού δημιουργήσετε μια αίθουσα συνομιλίας, αυτή εμφανίζεται όταν κάνετε κλικ στο εικονίδιο Αίθουσες στο παράθυρο
Cisco Unified Personal Communicator. Το όνομα της αίθουσας συνομιλίας δεν είναι επεξεργάσιμο.

A.

1 Επιλέξτε Αρχείο ➤ Νέα αίθουσα συνομιλίας.

2 Εισαγάγετε ένα Όνομα αίθουσας και ένα προαιρετικό Θέμα. Δεν μπορείτε να τροποποιήσετε το όνομα της αίθουσας
συνομιλίας μετά τη δημιουργία της.

3 Αποφασίστε εάν οι συμμετέχοντες θα έχουν τη δυνατότητα να καλέσουν άλλους στη συνομιλία ή εάν επιθυμείτε να
διατηρείτε τον έλεγχο των προσκλήσεων.

4 Κάντε κλικ στο εικονίδιο Προσθήκη συμμετεχόντων για να αναζητήσετε στον εταιρικό σας κατάλογο και να προσθέσετε
άτομα που δεν βρίσκονται στη λίστα επαφών σας.Μπορείτε επίσης να στείλετε μια πρόσκληση για συμμετοχή στην
αίθουσα συνομιλίας.

Δυνατότηταπρόσκλησης άλλωνσυμμετεχόντωνστην αίθουσασυνομιλίας έχει ο δημιουργός
ή και τα άλλα μέλη (εάν η αίθουσα έχει ρυθμιστεί έτσι ώστε να επιτρέπει αυτή τη
δραστηριότητα).

Σημείωση

5 Πατήστε Πρόσκληση.Εμφανίζεται το παράθυρο της αίθουσας συνομιλίας και αποστέλλεται μια ειδοποίηση σε όλους
τους συμμετέχοντες. Το όνομα της αίθουσας συνομιλίας παρατίθεται όταν κάνετε κλικ στο εικονίδιο Αίθουσες στο
κύριο παράθυρο.

Μπορώ να συμμετάσχω σε μια ομαδική συνομιλία ή αίθουσα συνομιλίας που έχει ξεκινήσει μια εξωτερική επαφή;Q.

Μια εξωτερική επαφή από άλλον τομέα μπορεί να σας καλέσει να συμμετάσχετε σε μια ομαδική συνομιλία ή αίθουσα
συνομιλίας. Έχει σημασία να κατανοήσετε ότι μια αίθουσα συνομιλίας εκτός του τομέα της εταιρείας σας μπορεί να έχει

A.

διαφορετικές ρυθμίσεις δυνατοτήτων και προστασίας ιδιωτικού απορρήτου. Οι πληροφορίες που μοιράζεστε είναι
δημόσιες.

Ποια είναι η διαφορά ανάμεσα στη διαγραφή και την αφαίρεση μιας αίθουσας συνομιλίας;Q.

Μόνο οι ιδιοκτήτες μπορούν να διαγράψουν μια αίθουσα συνομιλίας, αλλά οι συμμετέχοντες μπορούν να αφαιρέσουν
την αίθουσααπό τη λίστα των επαφών τους.Όταν ένας συμμετέχωναφαιρεί μια αίθουσασυνομιλίας, η αίθουσασυνομιλίας

A.

συνεχίζει να υπάρχει για τους άλλους συμμετέχοντες αλλά ο συμμετέχων που αφαίρεσε την αίθουσα θα πρέπει να
προσκληθεί από το δημιουργό για να συμμετάσχει εκ νέου στην αίθουσα συνομιλίας. Όταν ένας ιδιοκτήτης διαγράφει
μια αίθουσα συνομιλίας, η αίθουσα συνομιλίας διαγράφεται οριστικά για όλους τους συμμετέχοντες.
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Έκλεισα την αίθουσα συνομιλίας στην οποία συμμετείχα, πώς μπορώ να την ανοίξω ξανά;Q.

Αφού δημιουργήσετε μια αίθουσα συνομιλίας, αυτή εμφανίζεται όταν κάνετε κλικ στο εικονίδιο Αίθουσες στο κύριο
παράθυρο. Κάντε διπλό κλικ στο όνομα για να εισέλθετε στην αίθουσα συνομιλίας.

A.

Εάν αφαιρέσετε μια αίθουσα συνομιλίας από τη λίστα επαφών σας, θα πρέπει να λάβετε πρόσκληση από το δημιουργό
για να αποκτήσετε πρόσβαση στην αίθουσα και να συμμετάσχετε εκ νέου στη συνομιλία.

Μπορώ να διαγράψω κάποιον συμμετέχοντα από την αίθουσα συνομιλίας;Q.

Οι ιδιοκτήτες μπορούν να διαγράψουν συμμετέχοντες από την αίθουσα συνομιλίας, επιλέγοντας τα ονόματά τους στη
λίστα συμμετεχόντων, κάνοντας διπλό κλικ και επιλέγοντας Αφαίρεση από την αίθουσα συνομιλίας. Οι συμμετέχοντες
που διεγράφησαν λαμβάνουν σχετική ειδοποίηση.

A.

Κλήσεις
• Πραγματοποίηση και λήψη

• Ανακατεύθυνση

• Διαχείριση

Πραγματοποίηση και λήψη
Πώς μπορώ να πραγματοποιήσω μια κλήση;Q.

Υπάρχουν αρκετοί διαφορετικοί τρόποι για να πραγματοποιήσετε μια κλήση. Ο πιο άμεσος τρόπος είναι να κάνετε κλικ
στο εικονίδιο του τηλεφώνου δίπλα από το όνομα της επαφής για να καλέσετε γρήγορα τον επιθυμητό αριθμό.

A.

Για να καλέσετε μια επαφή από τη λίστα σας:

1 Κάντε δεξί κλικ στο όνομα της επαφής και επιλέξτε Κλήση ή Κλήση με βίντεο για να συμπεριλάβετε βίντεο στην κλήση
ήχου σας.

Εάν προσθέσετε την επαφή σας από τον εταιρικό σας κατάλογο, στο προφίλ της επαφής
προστίθεται αυτόματα ένας τηλεφωνικός αριθμός. Εάν έχετε προσθέσει επαφή εκτός της
εταιρείας σας, όπως μια προσωπική επαφή, για να ενεργοποιηθεί αυτή η δυνατότητα θα
πρέπει να εισάγετε έναν αριθμό τηλεφώνου στις πληροφορίες επαφής.

Σημείωση

Για να καλέσετε ένα συγκεκριμένο αριθμό:

1 Εισαγάγετε τον αριθμό στο πεδίο Αναζήτηση.

2 Κάντε κλικ στο Κλήση ή εναλλακτικά πατήστε το Enter στο πληκτρολόγιό σας.

Για να αναζητήσετε μια επαφή στον εταιρικό σας κατάλογο και να πραγματοποιήσετε κλήση:

1 Εισαγάγετε ένα όνομα στο πεδίο Αναζήτηση. Εμφανίζεται το παράθυρο Αναζήτηση σε κατάλογο.
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2 Πατήστε το εικονίδιο του τηλεφώνου για να πραγματοποιήσετε την κλήση.

Μπορείτε να περιγράψετε τα εικονίδια που βρίσκονται στο παράθυρο ενεργής συνομιλίας;Q.

Τα εικονίδια στο παράθυρο ενεργής συνομιλίας παρέχουν πρόσβαση στις δυνατότητες κλήσης.A.

ΠεριγραφήΕικονίδιο

Τερματισμός κλήσης: Τερματίζει την ενεργή κλήση.
Μπορείτε επίσης να κλείσετε το παράθυρο συνομιλίας για
να τερματίσετε την ενεργή κλήση. Εάν επιθυμείτε να
τερματίσετε μια κλήση που βρίσκεται σε αναμονή, θα
πρέπει να συνεχίσετε την κλήση πριν να είστε σε θέση να
την τερματίσετε.

Κλήση σε αναμονή/Συνέχιση κλήσης: Τοποθετεί την
ενεργή κλήση σε αναμονή ή συνεχίζει την ενεργή κλήση.

Ένταση: Προσαρμόζει την ένταση της ενεργής κλήσης.

Σίγαση ήχου:Μεταβαίνει σε λειτουργία σίγασης ήχου για
την ενεργή κλήση.

Τερματισμός βίντεο: Τερματίζει την αποστολή του βίντεό
σας στους άλλους συμμετέχοντες της κλήσης μέχρι να
ξεκινήσετε εκ νέου την αποστολή του βίντεο.

Πληκτρολόγιο: Εμφανίζει ένα πληκτρολόγιο το οποίο
μπορείτε να χρησιμοποιήσετε για να καταχωρίσετεψηφία.
Χρησιμοποιήστε αυτό το πληκτρολόγιο για να εισάγετε
ήχους σε μια ενεργή κλήση για στοιχεία όπως PIN,
κωδικούς πρόσβασης ή πλοήγηση στο φωνητικό μενού.
Δεν μπορείτε να το χρησιμοποιήσετε για κλήσεις. Θα
πρέπει να χρησιμοποιήσετε το πληκτρολόγιο στο κύριο
παράθυρο για να πραγματοποιήσετε κλήση.

Μενού δυνατοτήτων αναμονής και κλήσης: Τοποθετεί την
ενεργή κλήσησεαναμονή και παρέχει ένααναπτυσσόμενο
μενού με λειτουργίες κλήσης όπως Μεταβίβαση,
Στάθμευση, Έναρξη συνάντησης και Συνδιάσκεψη με.

Πώς μπορώ να προσθέσω ένα άλλο άτομο από τον εταιρικό μου κατάλογο σε μια ενεργή κλήση;Q.

A. 1

Στο παράθυρο Ενεργή συνομιλία, κάντε κλικ στο .
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2 Επιλέξτε Συνδιάσκεψη με ➤ (Επαφή). Εμφανίζεται το παράθυρο Προσθήκη συμμετεχόντων.

3 Εισαγάγετε ένα όνομα επαφής ή έναν τηλεφωνικό αριθμό.

4 Πατήστε Αναζήτηση.

5 Επιλέξτε το όνομα από τα αποτελέσματα της αναζήτησης και χρησιμοποιήστε το βέλος για να το μετακινήσετε στη
στήλη Επιλεγμένοι συμμετέχοντες.

6 Πατήστε Προσθήκη.

Μπορείτε επίσης να σύρετε και να εναποθέσετε (drag and drop) μια επαφή από τη λίστα
επαφών σας, για να το προσθέσετε στην ενεργή κλήση σας.

Σημείωση

Ποιος αριθμός χρησιμοποιείται όταν καλώ έναν αριθμό;Q.

Εάν η επαφή έχει περισσότερους από έναν αριθμούς στον εταιρικό κατάλογο, το Cisco Unified Personal Communicator
προσπαθεί να καλέσει τον προτιμώμενο αριθμό της επαφής.Εάν οπροτιμώμενος αριθμός δεν υποδεικνύεται, η εφαρμογή
καλεί τον επόμενο καθορισμένο αριθμό με την ακόλουθη σειρά:

A.

1 Εργασία

2 Κινητό

3 Άλλο

4 Οικία

Πώς μπορώ να απαντήσω σε μια κλήση;Q.

Όταν λαμβάνετε μια κλήση, εμφανίζεται ένα παράθυρο ειδοποίησης στην επιφάνεια εργασίας, όπου μπορείτε να κάνετε
κλικ σε μία από τις ακόλουθες επιλογές:

A.

• Απάντηση με ήχο και βίντεο.

• Απάντηση μόνο με ήχο.

• Εκτροπή της κλήσης στην υπηρεσία φωνητικών μηνυμάτων σας.

Πώς μπορώ τοποθετήσω μια κλήση σε αναμονή;Q.

Κάντε κλικ στο στο παράθυρο Ενεργή συνομιλία.

A.

Δεν μπορείτε να τερματίσετε μια κλήση που βρίσκεται σε αναμονή. Θα πρέπει πρώτα να
συνεχίσετε την κλήση και στη συνέχεια να την τερματίσετε.

Σημείωση

Πώς μπορώ να πραγματοποιήσω κλήση από μια εφαρμογή;Q.
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Μπορείτε να καλέσετε έναν αριθμό ή μία επαφή από το περιβάλλον των υποστηριζόμενων εφαρμογών. Η μέθοδος
πραγματοποίησης κλήσης διαφέρει ανάλογα με την εφαρμογή και την έκδοση της εφαρμογής.

A.

Τα βήματα που περιγράφονται για την κλήση ενός αριθμού υποστηρίζονται μόνο στις
εκδόσεις 32-bit των εφαρμογών.

Σημείωση

Κλήση επαφήςΚλήση αριθμούΕφαρμογή

Επιλέξτε μια επαφή, κάντε δεξί κλικ και, στη
συνέχεια, επιλέξτε Πρόσθετες ενέργειες ➤ Κλήση
(Αριθμός) ή Κλήση με επεξεργασία (Αριθμός).

Μη διαθέσιμο.Outlook 2003

Μη διαθέσιμο.Επιλέξτε έναν αριθμό, κάντε δεξί κλικ και,
στη συνέχεια, επιλέξτε Κλήση (Αριθμός)
ή Κλήση με επεξεργασία (Αριθμός).

Word 2003, Excel
2003, PowerPoint
2003, SharePoint 2003

Προβείτε σε μία από τις παρακάτω ενέργειες:Μη διαθέσιμο.Outlook 2007

• Επιλέξτε Κλήση (Επαφή) ή Κλήση με
επεξεργασία στην ομάδα "Κλικ για κλήση" της
καρτέλας Μήνυμα Ribbon.

• Επιλέξτε Κλήση ➤ Κλήση (Επαφή) στην
ομάδα Απάντηση στην καρτέλα Μήνυμα
Ribbon.

• Κάντε δεξί κλικ σε μια επαφή από μια κεφαλίδα
email και, στη συνέχεια, επιλέξτε Κλήση
(Επαφή)➤ Κλήση (Επαφή).

Για να καλέσετε έναν από τους
παραλήπτες ενός μηνύματος email,
επιλέξτε Παραλήπτες ➤ (Επαφή)➤
(Αριθμός) στην ομάδα "Κλικ για
κλήση" της καρτέλας Μήνυμα Ribbon.
Παρατίθενται όλοι οι παραλήπτες από
τα πεδία Προς και Κοιν.

Συμβουλή

Μη διαθέσιμο.Προβείτε σε μία από τις παρακάτω
ενέργειες:

Word 2007, Excel
2007, PowerPoint 2007

• Επιλέξτε έναν αριθμό και κάντε κλικ
στο Κλήση (Αριθμός) ή Κλήση με
επεξεργασία (Αριθμός) στην ομάδα
"Κλικ για κλήση" της καρτέλας
Αρχική Ribbon.

• (ΜόνοWord καιExcel)Επιλέξτε έναν
αριθμό, κάντε δεξί κλικ και επιλέξτε
Κλήση (Αριθμός) ή Κλήση με
επεξεργασία (Αριθμός).

24



Κλήση επαφήςΚλήση αριθμούΕφαρμογή

Μετακινήστε το ποντίκι επάνω από το δείκτη
κατάστασης διαθεσιμότητας δίπλα από ένα όνομα

Επιλέξτε έναν αριθμό, κάντε δεξί κλικ και,
στη συνέχεια, επιλέξτε Κλήση (Αριθμός)
ή Κλήση με επεξεργασία (Αριθμός).

SharePoint 2007

επαφής, κάντε κλικ για να εμφανιστεί το μενού
Persona και, στη συνέχεια, επιλέξτε Κλήση (Επαφή)
ή Κλήση με επεξεργασία (Επαφή).

Προβείτε σε μία από τις παρακάτω ενέργειες:Μη διαθέσιμο.Outlook 2010

• Επιλέξτε Περισσότερα ➤ Κλήση ➤ Κλήση
(Επαφή) στην ομάδαΑπάντησηστην καρτέλα
Αρχική Ribbon.

• Επιλέξτε Κλήση ➤ Κλήση (Επαφή) στην
ομάδα Απάντηση στην καρτέλα Μήνυμα
Ribbon.

• Κάντε κλικ στο δείκτη κατάστασης
διαθεσιμότητας δίπλα από ένα όνομα επαφής
για να εμφανιστεί η κάρτα της επαφής και, στη

συνέχεια, κάντε κλικ στο και επιλέξτε
τον αριθμό της επαφής που επιθυμείτε να
καλέσετε.

Προβείτε σε μία από τις παρακάτω ενέργειες:Προβείτε σε μία από τις παρακάτω
ενέργειες:

Word 2010, Excel
2010, PowerPoint 2010

• Επιλέξτε Αρχείο ➤ Πληροφορίες και, στο
Τμήμασχετιζόμενωνατόμων τουπαραθύρου,• Επιλέξτε έναν αριθμό και κάντε κλικ

στο Κλήση (Αριθμός) ή Κλήση με μετακινήστε το ποντίκι επάνω από ένα όνομα
επεξεργασία (Αριθμός) στην ομάδα επαφής για να εμφανιστεί η κάρτα της επαφής

και, στη συνέχεια, κάντε κλικ στο .
"Κλικ για κλήση" της καρτέλας
Αρχική Ribbon.

• (ΜόνοWord καιExcel)Επιλέξτε έναν
αριθμό, κάντε δεξί κλικ και επιλέξτε

• (ΜόνοWord) Επιλέξτε μια επαφή, κάντε δεξί
κλικ και επιλέξτε Πρόσθετες ενέργειες ➤

Κλήση (Αριθμός) ή Κλήση με
επεξεργασία (Αριθμός).

Επαφές ανταλλαγής άμεσων μηνυμάτων
(Επαφή)➤Κάρτα επαφής, και κάντε κλικ στο

.

Για την παραπάνω ενέργεια, θα
πρέπει αρχικά να επιλέξετε
Πρόσθετες ενέργειες➤Επιλογές,
και στο πλαίσιο διαλόγου
Αυτόματη διόρθωση να
ενεργοποιήσετε το Επαφές
ανταλλαγής άμεσων μηνυμάτων.
Αυτό χρειάζεται να γίνει μόνο μία
φορά.

Σημείωση
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Κλήση επαφήςΚλήση αριθμούΕφαρμογή

Κάντε κλικ σε ένα όνομα επαφής για να εμφανιστεί
η κάρτα της επαφής και, στη συνέχεια, κάντε κλικ

στο .

(Έκδοση που βασίζεται σε πρόγραμμα
περιήγησης στο web) Επιλέξτε έναν
αριθμό, κάντε δεξί κλικ και, στη συνέχεια,
επιλέξτε Κλήση (Αριθμός) ή Κλήση με
επεξεργασία (Αριθμός).

SharePoint 2010

Μη διαθέσιμο.Επιλέξτε έναν αριθμό, κάντε δεξί κλικ και,
στη συνέχεια, επιλέξτε Κλήση ή Κλήση
με επεξεργασία.

Microsoft Internet
Explorer καιMozilla
Firefox

Πώς μπορώ να πραγματοποιήσω κλήση βίντεο από μια εφαρμογή;Q.

Μπορείτε να πραγματοποιήσετε κλήση βίντεο προς έναν αριθμό ή επαφή από το περιβάλλον ορισμένων εφαρμογών.
Ανατρέξτε στον πίνακα τουπροηγούμενου θέματος και επιλέξτε μια επιλογή Κλήση με επεξεργασία.Στοπλαίσιο διαλόγου
Cisco "Κλικ για κλήση", ενεργοποιήστε το Αποστολή βίντεο με την κλήση και, στη συνέχεια, επιλέξτε OK.

A.

Εάν καλέσετε έναν αριθμό ή μια επαφή χρησιμοποιώντας κάποια από τις υπόλοιπες επιλογές κλήσης, το Cisco Unified
Personal Communicator καθορίζει εάν πρόκειται για κλήση βίντεο με βάση τις προτιμήσεις χρήστη που έχουν οριστεί στο
Αρχείο ➤ Επιλογές ➤ Βίντεο.

Γιατί δεν μπορώ να καλέσω αριθμούς ή επαφές από τις εφαρμογές μου;Q.

Θα μπορείτε να πραγματοποιήσετε κλήσεις από ορισμένες εφαρμογές μόνο εάν η δυνατότητα "κλικ για κλήση" είναι
διαθέσιμη στη διαμόρφωση του Cisco Unified Personal Communicator σας. Ρωτήστε το διαχειριστή σας εάν αυτή η
δυνατότητα είναι διαθέσιμη στην έκδοσή σας.

A.

Μπορώ να πραγματοποιήσω κλήση από τη γραμμή εντολών Εκτέλεση τωνWindows;Q.

Ναι, μπορείτε να πραγματοποιήσετε κλήση από τη γραμμή εντολών Εκτέλεση τωνWindows, πληκτρολογώντας την
ακόλουθη εντολή: tel:number.Θα εμφανιστεί το πλαίσιο διαλόγου Cisco "Κλικ για κλήση". Κάντε κλικ στο Κλήση για να
πραγματοποιήσετε την κλήση.

A.

Ανακατεύθυνση
Πώς μπορώ να μεταβιβάσω μια κλήση σε κάποιον;Q.

A. 1

Επιλέξτε το κάτω βέλος δίπλα στο στο παράθυρο Ενεργή συνομιλία.

2 Επιλέξτε Μεταβίβαση προς ➤ Επαφή και στη συνέχεια χρησιμοποιήστε το πλαίσιο διαλόγου Μεταβίβαση κλήσης
για να αναζητήσετε την επιθυμητή επαφή. Μπορείτε επίσης να εισάγετε χειροκίνητα τον αριθμό.

3 Επιλέξτε την επαφή και πατήστε Μεταβίβαση.
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Μπορείτε επίσης να επιλέξτε μια επαφή από τη λίστα επαφών, να κάνετε δεξί κλικ και, στη
συνέχεια, να επιλέξετε την ενεργή κλήση. Με αυτή τη μέθοδο μπορείτε να μεταβιβάσετε
μόνο την ενεργή κλήση.

Συμβουλή

Πώς μπορώ να προσδιορίσω ένα αριθμό κινητού τηλεφώνου ή άλλου τηλεφώνου όπου θα μεταβιβάζονται οι κλήσεις
μου;

Q.

Μπορείτε να μεταβιβάζετε κλήσεις μόνο σε τηλέφωνα που έχουν ρυθμιστεί ως απομακρυσμένοι προορισμοί. Για
παράδειγμα, μπορείτε να ορίσετε το κινητό σας τηλέφωνο ως απομακρυσμένο προορισμό. Το τηλέφωνο που ορίζετε
ως απομακρυσμένο προορισμό, λαμβάνει κλήση αυτόματα κάθε φορά που κάποιος καλεί το τηλέφωνό σας.

A.

Οι απομακρυσμένοι προορισμοί διαμορφώνονται στο Cisco Unified Communications Manager. Για να μεταβιβάσετε μια
κλήση σε έναν απομακρυσμένο προορισμό, θα πρέπει να ρυθμίσετε το Cisco Unified Personal Communicator έτσι ώστε
να χρησιμοποιεί τον υπολογιστή σας για τις τηλεφωνικές κλήσεις. Μπορείτε επίσης να μεταβιβάσετε μια κλήση σε
απομακρυσμένοπροορισμό ενώβρίσκεστε σε λειτουργία επιτραπέζιου τηλεφώνου, χρησιμοποιώντας τα στοιχεία ελέγχου
του επιτραπέζιου τηλεφώνου.
Θα πρέπει επίσης να έχετε την κατάλληλη διαμόρφωση στο Cisco Unified Communications Manager. Επικοινωνήστε με
το διαχειριστή του συστήματος εάν επιθυμείτε να μεταβιβάσετε τις κλήσεις σας σε απομακρυσμένο προορισμό.

Πώς μπορώ να μεταβιβάσω μια κλήση στο κινητό μου τηλέφωνο ή σε κάποιο άλλο τηλέφωνό μου;Q.

Μπορείτε να μεταβιβάζετε κλήσεις μόνο σε άλλα τηλέφωνα που έχουν ρυθμιστεί ως απομακρυσμένοι προορισμοί στο
Cisco Unified Communications Manager. Εάν βρίσκεστε σε λειτουργία επιτραπέζιου τηλεφώνου, θα πρέπει να
χρησιμοποιήσετε τα στοιχεία ελέγχου στο τηλέφωνο IP Unified της Cisco.

A.

1

Επιλέξτε το κάτω βέλος δίπλα στο στο παράθυρο Ενεργή συνομιλία.

2 Επιλέξτε Μεταφορά προς ➤ Απομακρυσμένος προορισμός.

Πώς μπορώ να σταθμεύσω μια κλήση;Q.

Όταν σταθμεύετε μια κλήση, αυτή τοποθετείται σε αναμονή και το σύστημα σάς δίνει έναν αριθμό τον οποίο μπορείτε
να καλέσετε από άλλο τηλέφωνο για να συνεχίσετε την κλήση.

A.

1

Επιλέξτε το κάτω βέλος δίπλα στο στο παράθυρο Ενεργή συνομιλία.

2 Επιλέξτε Στάθμευση κλήσης από το μενού.

Πώς μπορώ να ανακτήσω μια σταθμευμένη κλήση;Q.

Όταν σταθμεύετε μια κλήση, αυτή τοποθετείται σε αναμονή και το σύστημα σάς δίνει έναν αριθμό τον οποίο μπορείτε
να καλέσετε από άλλο τηλέφωνο για να συνεχίσετε την κλήση. Ο αριθμός εμφανίζεται στο παράθυρο συνομιλίας όταν
σταθμεύετε την κλήση. Σημειώστε τον αριθμό.

A.

27



Εάν σταθμεύσετε μια κλήση στο επιτραπέζιο τηλέφωνό σας και το Cisco Unified Personal Communicator έχει ρυθμιστεί
ώστε να χρησιμοποιεί το επιτραπέζιο τηλέφωνο για την πραγματοποίηση τηλεφωνικών κλήσεων, ο αριθμός ανάκτησης
θα εμφανιστεί στην οθόνη του επιτραπέζιου τηλεφώνου σας. Καλέστε τον αριθμό από το τηλέφωνο που επιθυμείτε να
συνεχίσετε την κλήση σας.

Πώς μπορώ να προωθήσω τις κλήσεις μου;Q.

Μπορείτε να διαμορφώσετε το Cisco Unified Personal Communicator ώστε να προωθεί τις κλήσεις σας σε ένα από τα
ακόλουθα:

A.

• Στην υπηρεσία φωνητικών μηνυμάτων σας.

• Σε έναν άλλον τηλεφωνικό αριθμό σας από τον εταιρικό κατάλογο.

• Σε μια άλλη επαφή από τον εταιρικό σας κατάλογο.

• Σε έναν αριθμό τηλεφώνου που θα ορίσετε.

Για να προωθήσετε τις κλήσεις σας:

1 Επιλέξτε Αρχείο ➤ Επιλογές ➤ Κλήσεις.

2 Υπό την επικεφαλίδα Προώθηση κλήσεων, επιλέξτε ένα από τα ακόλουθα τηλέφωνα για να προωθηθούν οι κλήσεις
σας σε αυτό:

• Φωνητικό ταχυδρομείο - Προώθηση των κλήσεων στην υπηρεσία φωνητικών μηνυμάτων σας.

• Άλλους αριθμούς τηλεφώνου -Προώθηση των κλήσεων σε έναν άλλον από τους τηλεφωνικούς σας αριθμούς που
είναι αποθηκευμένοι στον εταιρικό κατάλογο. Επιλέξτε τον αριθμό τηλεφώνου από το πλαίσιο λίστας.

• Άλλη επαφή ή αριθμό - Προώθηση των κλήσεων σε άλλη επαφή ή στον αριθμό τηλεφώνου που θα ορίσετε.

Διαχείριση
Πώς μπορώ να δω τις αναπάντητες κλήσεις;Q.

Το παράθυρο Ιστορικό συνομιλιών παραθέτει όλες τις εισερχόμενες και αναπάντητες κλήσεις. Ο διαχειριστής του
συστήματός σας μπορεί να διαμορφώσεις τον αριθμό των κλήσεων που αποθηκεύονται στο Ιστορικό κλήσεων ή και να

A.

απενεργοποιήσει τελείως την καταγραφή κλήσεων. Για περισσότερες πληροφορίες, επικοινωνήστε με το διαχειριστή
του συστήματός σας.

Οι κλήσεις στις οποίες δεν απαντήσατε όσο ήσασταν συνδεδεμένος στην εφαρμογή δεν
εμφανίζονται στο Ιστορικό συνομιλιών.

Σημείωση

1

Κάντε κλικ στο .

Εάν έχετε αναπάντητες συνομιλίες,στο εικονίδιο εμφανίζεται ένας αριθμός.Μπορείτε να αναποδογυρίσετε το εικονίδιο
για να δείτε εάν έχετε κάποια αναπάντητη κλήση ή φωνητικά μηνύματα. Η συμβουλή εργαλείου εμφανίζει τον τύπο
των αναπάντητων συνομιλιών.
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2 Κάντε κλικ στην καρτέλα Κλήσεις στο παράθυρο Ιστορικό συνομιλιών.Εάν χρειάζεται,φιλτράρετε το ιστορικό ανάλογα
με το χρονικό διάστημα, όπως για παράδειγμα 'χθες', ή τον τύπο όπως 'αναπάντητη' ή 'επείγουσα'.

3 Κάντε δεξί κλικ στο μήνυμα για να αποκτήσετε πρόσβαση σε μια σειρά από λειτουργίες μεταξύ των οποίων Κλήση
ή Κλήση με βίντεο, εάν επιθυμείτε να επιστρέψετε την αναπάντητη κλήση.

Είναι ανάγκη το παράθυρο ενεργής κλήσης να βρίσκεται πάντα επάνω από τις άλλες εφαρμογές μου;Q.

Σύμφωνα με την προεπιλεγμένη ρύθμιση, όλα τα παράθυρα συνομιλιών ήχου και κλήσης βίντεο τοποθετούνται επάνω
από τις άλλες εφαρμογές. Για να απενεργοποιήστε αυτή την επιλογή, επιλέξτε Προβολή ➤ Κλήσεις πάντα σε πρώτο
πλάνο.

A.

Έχω περισσότερους από έναν τύπους τηλεφώνου, υπάρχει τρόπος να επιλέξω το τηλέφωνο που επιθυμώ;Q.

Ο αριθμός μοντέλου του τηλεφώνου IP της Cisco εμφανίζεται στο κύριο παράθυρο, δίπλα από το πλαίσιο επιλογής.
Αυτός ο αριθμός μοντέλου επισημαίνεται με μπλε χρώμα. Κάντε κλικ στον αριθμό για να εμφανιστεί ο διάλογος Επιλογή
συσκευής τηλεφώνου. Μπορείτε να επιλέξετε οποιοδήποτε τηλέφωνο σχετίζεται με το αναγνωριστικό χρήστη σας.

A.

Κλήσεις συνδιάσκεψης

Πώς μπορώ να ξεκινήσω μια κλήση συνδιάσκεψης;Q.

Επιλέξτε τις επαφές που επιθυμείτε να συμπεριλάβετε στην κλήση συνδιάσκεψης από τη λίστα επαφών σας και, στη
συνέχεια, πραγματοποιήσετε ένα από τα εξής:

A.

• Κλήση ήχου: Κάντε δεξί κλικ στις επαφές και στη συνέχεια επιλέξτε Έναρξη κλήσης συνδιάσκεψης

• Κλήση ήχου και βίντεο:Κάντε δεξί κλικ στις επαφές και στη συνέχεια επιλέξτε Έναρξη κλήσης συνδιάσκεψης βίντεο

Εμφανίζεται το παράθυρο Ενεργή κλήση συνδιάσκεψης με τις επαφές που έχετε επιλέξει. Για κάθε επαφή, προβείτε στις
εξής ενέργειες:

1 Κάντε κλικ στο αναπτυσσόμενο μενού δίπλα στο κουμπί Κλήση για να επιλέξετε έναν αριθμό. Εμφανίζονται όλοι οι
αριθμοί της κάθε επαφής. Δίπλα στον αριθμό που θα καλέσετε εμφανίζεται μια ένδειξη.

2 Κάντε κλικ στο κουμπί Κλήση για να πραγματοποιήσετε την κλήση.

3 Κάντε κλικ στο κουμπί Συμμετοχή για προσθέσετε την επαφή στην κλήση συνδιάσκεψης.

Αυτές οι ενέργειες πρέπει να εκτελεστούν για κάθε επαφή που επιθυμείτε να προσθέσετε στην κλήση συνδιάσκεψης.

Πώς μπορώ να προσθέσω μια επαφή σε μια ενεργή κλήση συνδιάσκεψης;Q.

Εάν βρίσκεστε εν μέσω μιας τηλεφωνικής κλήσης ή κλήσης συνδιάσκεψης, μπορείτε να προσθέσετε και άλλες επαφές
στους ήδη συμμετέχοντες σε μια κλήση συνδιάσκεψης.

A.

1 Επιλέξτε Συνδιάσκεψη με ➤ Επαφή. Εμφανίζεται το παράθυρο Προσθήκη συμμετεχόντων.

2 Εισαγάγετε ένα όνομα επαφής ή έναν τηλεφωνικό αριθμό.

3 Πατήστε Αναζήτηση.
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4 Επιλέξτε το όνομα από τα αποτελέσματα της αναζήτησης και χρησιμοποιήστε το βέλος για να το μετακινήσετε στη
στήλη Επιλεγμένοι συμμετέχοντες.

5 Πατήστε Προσθήκη.

Μπορείτε επίσης να σύρετε και να εναποθέσετε (drag and drop) ένα όνομα από τη λίστα
επαφών σας, για να το προσθέσετε στην ενεργή κλήση σας.

Σημείωση

Φωνητικό ταχυδρομείο

Πώς μπορώ να δω εάν έχω νέα φωνητικά μηνύματα;Q.

Στο κύριο παράθυρο, το εικονίδιο διαθέτει ένα μετρητή αναπάντητων συμβάντων. Εάν δεν έχετε απαντήσει σε
κάποια συνομιλία, εμφανίζεται ένας αριθμός με κόκκινο επάνω από το εικονίδιο. Αυτή η τιμή υποδεικνύει το συνολικό

A.

αριθμό τωναναπάντητωνσυμβάντων,συμπεριλαμβανομένων τωναναπάντητωνσυνομιλιών, των αναπάντητων κλήσεων
και τωνφωνητικών μηνυμάτων,Περνώντας το δείκτη επάνωαπό τον αριθμό, μπορείτε να δείτε μια λίστα με τα αναπάντητα
συμβάντα, για παράδειγμα: 5 αναπάντητες συνομιλίες, 2 φωνητικά μηνύματα, 2 αναπάντητες κλήσεις. Ο μετρητής
αναπάντητων συμβάντων εμφανίζεται επίσης στο εικονίδιο Cisco Unified Personal Communicator στην περιοχή
ειδοποιήσεων.
Επικοινωνήστε με το διαχειριστή τουσυστήματος εάν τοφωνητικό ταχυδρομείο δεν είναι διαθέσιμο.Ορισμένες δυνατότητες
είναι διαθέσιμες μόνο με συγκεκριμένες διαμορφώσεις του Cisco Unified Personal Communicator.

Πώς μπορώ να ακούσω τα φωνητικά μου μηνύματα;Q.

Κάντε κλικ στο για να αποκτήσετε πρόσβαση στα φωνητικά σας μηνύματα..Επιλέξτε την καρτέλα των φωνητικών
μηνυμάτων για να εμφανιστεί το οπτικό φωνητικό ταχυδρομείο. Μπορείτε να ακούσετε τα φωνητικά σας μηνύματα με
έναν από τους ακόλουθους τρόπους:

A.

• Οπτικόφωνητικό ταχυδρομείο:Ανοίγει έναπαράθυροπουπαραθέτει τα φωνητικά σας μηνύματα με τρόποπαρόμοιο
όπως τα μηνύματα email: τα νέα μηνύματα εμφανίζονται με έντονη γραφή, τα επείγοντα μηνύματα έχουν ένα
θαυμαστικό (!) και ούτω καθεξής.Μπορείτε να χρησιμοποιήσετε το παράθυρο του οπτικού φωνητικού ταχυδρομείου
για αναπαραγωγή, παύση, επαναφορά, γρήγορη προώθηση και διαγραφή των μηνυμάτων σας.

• Ηχητικό φωνητικό ταχυδρομείο: Κάντε κλικ στο Κλήση φωνητικού ταχυδρομείου για να καλέσετε την υπηρεσία
φωνητικών μηνυμάτων. Ακολουθήστε τις ηχητικές ειδοποιήσεις για να ακούσετε και να αλληλεπιδράσετε με τα
μηνύματά σας.

Ποιες άλλες δυνατότητες έχω με το οπτικό φωνητικό ταχυδρομείο;Q.

Το οπτικό φωνητικό ταχυδρομείο είναι μια οπτική αναπαράσταση τωνφωνητικών μηνυμάτωνσας.Τοπαράθυρο Ιστορικό
συνομιλιών παραθέτει τα φωνητικά σας μηνύματα με τρόπο παρόμοιο όπως τα μηνύματα email: τα νέα μηνύματα

A.
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εμφανίζονται με έντονη γραφή, τα επείγοντα μηνύματα έχουν ένα θαυμαστικό (!) και ούτω καθεξής.Μπορείτε να εκτελέσετε
τις παρακάτω εργασίες:

• Σήμανση μηνύματος ως νέο: Κάντε δεξί κλικ στο μήνυμα και, στη συνέχεια, επιλέξτε Σήμανση ως μη αναγνωσμένο.

• Καθορισμός μηνυμάτωνπου δεν έχω ακούσει ή νέων μηνυμάτων:Τα μηνύματα που δεν έχετε ακούσει εμφανίζονται
με έντονη γραφή.

• Εμφάνιση μόνο συγκεκριμένων μηνυμάτων: Επιλέξτε την επιθυμητή ρύθμιση από την αναπτυσσόμενη λίστα
Εμφάνιση. Για παράδειγμα, εάν επιθυμείτε να εμφανιστούν μόνο τα σημερινά μηνύματα, επιλέξτε Σήμερα.

• Ρύθμιση της έντασης: Χρησιμοποιήστε το εργαλείο ρύθμισης έντασης στο επάνω δεξιά μέρος του παραθύρου για
να ρυθμίσετε την ένταση του ήχου αναπαραγωγής των φωνητικών μηνυμάτων.

• Κλήση στο ηχητικό φωνητικό ταχυδρομείο: Κάντε κλικ στο Κλήση φωνητικού ταχυδρομείου για να καλέσετε την
υπηρεσία φωνητικών μηνυμάτων. Ακολουθήστε τις ηχητικές ειδοποιήσεις για να ακούσετε και να αλληλεπιδράσετε
με τα μηνύματά σας.

• Απάντηση σε φωνητικό μήνυμα: Κάντε δεξί κλικ σε ένα μήνυμα για να απαντήσετε αμέσως πραγματοποιώντας
κλήση, κλήση με βίντεο ή στέλνοντας ένα άμεσο μήνυμα.

Πώς μπορώ να διαγράψω ένα μήνυμα στο οπτικό φωνητικό ταχυδρομείο;Q.

Όταν διαγράφετε ένα μήνυμα, δεν το διαγράφετε οριστικά.Απλά το μετακινείτε στο φάκελο των διαγραμμένων μηνυμάτων.
Αφού μετακινήσετε ένα μήνυμα σε αυτόν το φάκελο, εξακολουθείτε να έχετε τη δυνατότητα να το επαναφέρετε στη λίστα
των φωνητικών σας μηνυμάτων. Μπορείτε επίσης να διαγράψετε οριστικά όλα τα διαγραμμένα μηνύματα.

A.

• Διαγραφή μηνύματος: Κάντε δεξί κλικ στο μήνυμα και, στη συνέχεια, επιλέξτε Διαγραφή.

• Επαναφορά διαγραφέντος μηνύματος: Επιλέξτε Διαγραμμένα από την αναπτυσσόμενη λίστα Εμφάνιση. Κάντε
δεξί κλικ στο μήνυμα που επιθυμείτε να επαναφέρετε και επιλέξτε Επαναφορά εγγραφής από το αναδυόμενο μενού

• Οριστική διαγραφή μηνύματος: Επιλέξτε Διαγραμμένα από την αναπτυσσόμενη λίστα Εμφάνιση. Κάντε δεξί κλικ
στο μήνυμα και επιλέξτε Οριστική διαγραφή εγγραφής από το αναδυόμενο μενού.
Ανάλογα με τη ρύθμιση του Cisco Unified Personal Communicator σας, μπορεί να μην έχετε τη δυνατότητα να
επαναφέρετε ένα διαγραμμένο μήνυμα ή να διαγράψετε οριστικά ένα μήνυμα.

Τι συμβαίνει εάν η καρτέλα φωνητικών μηνυμάτων μου είναι άδεια;Q.

Αυτό μπορεί να υποδεικνύει ότι το Cisco Unified Personal Communicator δεν διαθέτει την κατάλληλη πιστοποίηση Cisco
Unity. Εκ προεπιλογής, η εφαρμογή επιχειρεί να χρησιμοποιήσει το όνομα χρήστη και τον κωδικό πρόσβασής σας για

A.

όλες τις υπηρεσίες ενοποιημένων επικοινωνιών. Εάν κάποιο από αυτά τα στοιχεία δεν είναι σωστό, χρησιμοποιήστε τη
σελίδα Λογαριασμοί για να καταχωρίσετε τα σωστά στοιχεία πιστοποίησης για αυτές τις υπηρεσίες.

1 Επιλέξτε Αρχείο ➤ Επιλογές ➤ Λογαριασμοί.

2 Εισαγάγετε το όνομα χρήστη και τον κωδικό πρόσβασής σας στο Cisco Unity κάτω από την επικεφαλίδα Φωνητικό
ταχυδρομείο.

3 Επιλέξτε ΟΚ.
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Συναντήσεις μέσω web

Ποια είναι η διαφορά ανάμεσα σε μια συνάντηση μέσω web και μια κλήση συνδιάσκεψης;Q.

A. • Η συνάντηση μέσω web σας δίνει τη δυνατότητα να συνομιλήσετε και να μοιραστείτε έγγραφα με άλλα άτομα.Μια
συνάντηση μέσωweb μπορεί ναπεριλαμβάνει έναν κοινόχρηστο οπτικό χώρο, ο οποίος απεικονίζεται σε πρόγραμμα
περιήγησης, όπου μπορείτε να μοιραστείτε έγγραφα, εφαρμογές ή την επιφάνεια εργασία σας με τους συνομιλητές
σας. Μπορεί επίσης να περιλαμβάνει βίντεο με την εικόνα σας και βίντεο από τους άλλους συμμετέχοντες.

• Κλήση συνδιάσκεψης είναι μια κλήση ήχου στην οποία μπορείτε να μιλήσετε με δύο ή περισσότερα άτομα. Δεν
περιλαμβάνει κοινόχρηστο οπτικό χώρο. Μπορεί, ωστόσο, να περιλαμβάνει βίντεο.

Πώς μπορώ να ξεκινήσω μια συνάντηση μέσω web;Q.

Μπορείτε να ξεκινήσετε μια συνάντηση μέσω web με άτομα από τη λίστα επαφών σας ή να προσθέσετε μία συνάντηση
στην κλήση ήχου ή τη συνομιλία σας.

A.

1 Επιλέξτε μία ή περισσότερες επαφές από τη λίστα επαφών σας.

2 Κάντε δεξί κλικ και επιλέξτε Έναρξη συνάντησης.Εμφανίζεται το πρόγραμμαπεριήγησής σας και ξεκινά η συνάντηση
με εσάς ως οικοδεσπότη.

3 Για τις επαφές σας, εμφανίζεται ένας σύνδεσμος στο παράθυρο της συνομιλίας. Αυτός ο σύνδεσμος κατευθύνει την
επαφή σας σε ένα πρόγραμμαπεριήγησης από όπου μπορούν να εισέλθουν στην εικονική αίθουσα της συνάντησης.

Πώς μπορώ να συμμετάσχω σε μια συνάντηση μέσω web;Q.

Όταν κάποιος σας καλεί σε μια συνάντηση μέσω web, λαμβάνετε ένα άμεσο μήνυμα στο Cisco Unified Personal
Communicator. Το άμεσο μήνυμα περιέχει μια διεύθυνση URL από την οποία θα μπορέσετε να συμμετάσχετε στη
συνάντηση και έναν κωδικό πρόσβασης, εάν απαιτείται.

A.

Για να συμμετάσχετε σε μια συνάντηση, κάντε κλικ στοURLπου λαμβάνετε στο παράθυρο συνομιλίας για να εκκινήσετε
το προεπιλεγμένο πρόγραμμα περιήγησης στο web. Εάν ξεκινήσετε εσείς τη συνάντηση, το σύστημα ξεκινά αυτόματα
τη συνάντηση και σας προσθέτει στους συμμετέχοντες.

Πώς μπορώ να προσθέσω κάποιον σε μια συνάντηση μέσω web;Q.

Για να προσθέσετε μια επαφή σε μια συνάντηση μέσω web όσο η συνάντηση βρίσκεται σε εξέλιξη:A.

1 Κάντε δεξί κλικ στην επαφή.

2 Επιλέξτε Πρόσκληση σε συνάντηση που βρίσκεται σε εξέλιξη και, στη συνέχεια, επιλέξτε τη συνάντηση.
Εάν η επαφή είναι εκτός σύνδεσης, η επιλογή της πρόσκλησης μιας επαφής στη συνάντηση δεν είναι διαθέσιμη. Εάν
επιλέξετε πολλαπλές επαφές χρησιμοποιώντας το πλήκτρο Ctrl, και μία ή περισσότερες από αυτές τις επαφές είναι
εκτός σύνδεσης, θα εμφανιστεί ένα πλαίσιο διαλόγου που σας πληροφορεί ότι οι εκτός σύνδεσης επαφές δεν θα
λάβουν την πρόσκληση. Κάντε κλικ στο Ναι για να αποστείλετε πρόσκληση στις συνδεδεμένες επαφές.

Αυτή η δυνατότητα λειτουργεί μόνο εάν χρησιμοποιείτε το Cisco WebEx για να προγραμματίσετε τις συναντήσεις μέσω
web.
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Αντιμετώπιση προβλημάτων

Ο διαχειριστής του συστήματος μου ζήτησε τα στατιστικά στοιχεία των κλήσεών μου - πού μπορώ να τα βρω;Q.

Όταν χρησιμοποιείτε τον υπολογιστή σας για τηλεφωνικές κλήσεις, μπορείτε να δείτε τα στατιστικά στοιχεία σχετικά με
την εισερχόμενη και εξερχόμενη κίνηση βίντεο και ήχου για μια κλήση που βρίσκεται σε εξέλιξη.

A.

1 Επιλέξτε Βοήθεια ➤ Προβολή στατιστικών στοιχείων κλήσης.

2 Κάντε κλικ στις αντίστοιχες καρτέλες για τα στατιστικά ήχου και βίντεο.

Μία από τις δυνατότητες δεν λειτουργεί. Τι πρέπει να κάνω;Q.

Μπορείτε να ξεκινήσετε ελέγχοντας την κατάσταση της σύνδεσής σας.Μπορείτε να δείτε την κατάσταση των διακομιστών
που περιλαμβάνονται στο σύστημα Cisco UC. Για παράδειγμα, εάν δεν είναι δυνατή η πρόσβαση στα φωνητικά σας
μηνύματα, μπορείτε να ελέγξετε την κατάσταση των διακομιστών φωνητικού ταχυδρομείου.

A.

1 Επιλέξτε Βοήθεια ➤ Εμφάνιση κατάστασης διακομιστή.

2 Κάντε κλικ στην καρτέλαΚατάστασηδιακομιστή.Μπορείτε νασυμπτύξετε και να αναπτύξετε τις κατηγορίες διακομιστών.

Τι είναι η αναφορά προβλήματος και πώς μπορώ να τη δημιουργήσω;Q.

Εάν αντιμετωπίσετε κάποιο πρόβλημα με τοCisco Unified Personal Communicator, έχετε τη δυνατότητα να δημιουργήσετε
μια αναφορά προβλήματος. Μπορείτε να εισάγετε την περιγραφή του προβλήματος και αυτές οι πληροφορίες θα
περιληφθούν σε μια αναφορά που δημιουργείται αυτόματα.

A.

Αυτή η αναφορά περιέχει αρχεία καταγραφής από τον υπολογιστή σας και αποθηκεύεται στην επιφάνεια εργασίας σας.
Μπορείτε να στείλετε αυτό το αρχείο στο διαχειριστή του συστήματός σας για να τον βοηθήσετε να αναλύσει το πρόβλημα
που αντιμετωπίζετε.
Πριν δημιουργήσετε την αναφορά προβλήματος, μπορεί να χρειαστεί να αλλάξετε το επίπεδο καταγραφής συμβάντων.
Ρωτήστε το διαχειριστή του συστήματος εάν επιθυμεί να ενεργοποιήσετε τη λεπτομερή καταγραφή πριν τη δημιουργία
της αναφοράς προβλήματος.ΗΕνεργοποίηση λεπτομερούς καταγραφής είναι επίσης διαθέσιμη από το μενού Βοήθεια.

1 Επιλέξτε Βοήθεια ➤ Δημιουργία αναφοράς προβλήματος.

2 Κάντε κλικ στο πλαίσιο επιλογής για να δηλώσετε ότι αποδέχεστε τη συμφωνία απορρήτου.

3 Προαιρετικά, μπορείτε να εισάγετε τις λεπτομερείς πληροφορίες στο πεδίο Περιγραφή προβλήματος.

4 Κάντε κλικ στην επιλογήΔημιουργία αναφοράς.Ένα αντίγραφο της αναφοράς αποθηκεύεται στην επιφάνεια εργασίας
σας.

Μπορείτε να δημιουργήσετε αναφοράπροβλήματος ακόμα και εάν δεν είστε συνδεδεμένος
στο Cisco Unified Personal Communicator. Αποκτήστε πρόσβαση στο εργαλείο εκτός της
εφαρμογής επιλέγοντας Έναρξη ➤ Όλα τα προγράμματα ➤ Cisco Unified Personal
Communicator 8➤ Δημιουργία αναφοράς προβλήματος.

Σημείωση
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