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Vanlige spørsmål

Hva er Cisco Unified Personal Communicator 8.5?Q.

Cisco Unified Personal Communicator er et multimedieprogram som gir direkte tilgang fra skrivebordet til integrerte lydsamtaler,
direktemeldinger i bedriften, visuell talepost, bedriftskatalogen, video og nettkonferanser. Cisco Unified Personal Communicator
har et intuitivt brukergrensesnitt, bredbåndslyd og høydefinisjonsvideo.

A.

Grunnleggende

Jeg finner ikke alle funksjonene i min versjon av Cisco Unified Personal Communicator. Hvordan får jeg tilgang til dem?Q.

Organisasjonen din bestemmer hvilke funksjoner som skal være tilgjengelig for deg, for eksempel video, visuell talepost,
nettkonferanser og så videre. Mange funksjoner og innstillingene for disse må konfigureres av systemansvarlig før du kan få
tilgang til dem. Hvis funksjonene ikke er konfigurert, vises de ikke i Cisco Unified Personal Communicator.

A.

Hvilke funksjoner gir ikonene i hovedvinduet tilgang til?Q.

Når du har logget på, vises hovedvinduet. Avhengig av funksjonene som er tilgjengelige for deg, kan hovedvinduet bestå av én
hoveddel eller være delt inn i to deler. Hvis hovedvinduet består av to deler, inneholder én del de følgende ikonene, som
bestemmer hva som vises i den andre delen:

A.

• Kontakter-ikonet som viser kontaktene i kontaktlisten.

• Rom-ikonet, som viser chatterommene som du har satt opp eller deltar i.

• Opptil tre andre ikoner som kobler direkte til HTML-sider, som kan vises i hovedvinduet. Disse ikonene kan bare legges
til av administratoren.

Hvis hovedvinduet inneholder én hoveddel, er ikke muligheten til å opprette og delta i chatterom tilgjengelig for deg, og alle
kontaktene vises i hoveddelen av vinduet.

Ikonene i øvre del av hovedvinduet gir enkel tilgang til en rekke standardfunksjoner.

BeskrivelseIkon

Vis samtalelogg –Viser alle chatter, samtaler og talemeldinger. Du kan vise eller høre påmeldingene
i en hvilken som helst rekkefølge samt sortere hendelser ved hjelp av flere filtreringsalternativer.
Du kan også svare på ubesvarte anrop ved å høyreklikke på hendelsen og velge en
kommunikasjonsmåte.

Foreta ny oppringing – Gir deg mulighet til å ringe ved hjelp av tastaturet på skjermen (eller
tastaturet til datamaskinen).

Legg til kontakt – Gir deg mulighet til å søke gjennom bedriftskatalogen og nylige kontakter for
å finne et navn å legge til i kontaktlisten. Du kan også opprette en ny kontakt ved å skrive inn
informasjon direkte.
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Husker programmet endringer jeg har gjort i standardstørrelsen og -plasseringen av vinduene i CiscoUnified Personal Communicator
når jeg logger av Cisco Unified Personal Communicator eller lukker det?

Q.

Ja. Cisco Unified Personal Communicator husker den siste størrelsen og plasseringen til hvert vindu på skjermen, og bruker disse
innstillingene neste gang vinduene vises.

A.

Oppsett

Hvordan logger jeg på første gang?Q.

Distribusjonsmetoden den systemansvarlige bruker, bestemmer hva slags påloggingsopplysninger som er nødvendig. Du trenger
minst et brukernavn og et passord. Det kan også hende du må oppgi riktig servernavn på påloggingsskjermen. Kontakt
systemansvarlig hvis du ønsker hjelp.

A.

Må jeg oppgi flere opplysninger for å bruke Cisco Unified Personal Communicator?Q.

Som standard forsøker programmet å bruke påloggingsopplysningene dine for alle Unified Communication-tjenester. Det kan
hende du må oppgi flere opplysninger for talepost- og nettkonferansetjenester. Hvis talepost, nettkonferanser eller bedriftskatalogen

A.

er utilgjengelig, velger duHjelp ➤ Vis Server Health. Kontroller om noen av serverne har feilmeldingen Legitimasjonen mangler
et nødvendig brukernavn. Hvis feilmeldingen vises, bruker du siden Kontoer til å legge inn riktige påloggingsopplysninger for
talepost- og nettkonferansetjenestene. Du kan ikke oppgi flere påloggingsopplysninger for bedriftskatalogen. Hvis du ikke har
brukernavnet og passordet ditt, kontakter du systemansvarlig.

1 Klikk på Fil ➤ Alternativer ➤ Kontoer i hovedvinduet.

2 Oppgi brukernavn og passord.

3 Klikk på Bruk for å lagre endringene før du navigerer til et annet vindu, eller klikk på OK for å lagre endringene og avslutte.

Hvordan angir jeg personlige alternativer?Q.

Personlige alternativer kontrollerer hvem som kan se statusen din og sende deg meldinger. Du kan angi en uavhengig generell
policy for:

A.

• Alle i selskapet mitt

• Alle andre

Du kan også angi unntak til den generelle policyen og tillate bestemte personer eller domener (for eksempel cisco.com) å kontakte
deg, eller blokkere dem. Slik angir du personlige alternativer:

1 Velg Fil ➤ Alternativer ➤ Personlig.

2 Velg Tillat eller Blokker for de to gruppene: Alle i selskapet mitt og Alle andre.

3 Klikk på Unntak for å legge til personer eller domener som ikke er en del av den generelle policyen. Hvis du for eksempel
velger Blokker for Alle andre, kan du legge til en enkelt brukerkonto som ikke er del av den regelen.

Hvordan konfigurerer jeg hodetelefonene eller en annen lydenhet?Q.

Det kan hende du må konfigurere lydenheten etter at du har gjort noe av dette:A.
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• Installert Cisco Unified Personal Communicator.

• Begynt å bruke en ny lydenhet med Cisco Unified Personal Communicator.

Slik konfigurerer du hodetelefonene eller en annen lydenhet:

1 Koble til hodetelefonene eller lydenheten i en egnet USB-port.

2 Vent til operativsystemet gjenkjenner lydenheten.

3 Velg Fil ➤ Alternativer ➤ Lyd.

4 Kontroller at lydenheten er valgt i den aktuelle nedtrekkslisten. Du kan også stille volumet for enheten.

Hvordan setter jeg opp kameraet?Q.

Koble det kompatible kameraet til en egnet USB-port.A.

1 Vent til operativsystemet gjenkjenner kameraet.

2 Velg Fil ➤ Alternativer ➤ Video.

3 Kontroller at kameraet er valgt i nedtrekkslisten Kamera.

4 Velg innstillingene i Justere video. Du kan velge nivået på videokvaliteten i forhold til tilgjengelig båndbredde.

Hva er forskjellen på å bruke datamaskinen min og fasttelefonen min til telefonsamtaler?Q.

Cisco Unified Personal Communicator kan bruke datamaskinen som telefon (med bruk av mikrofonen, høyttalerne og/eller
USB-hodetelefoner), eller det kan bruke Cisco Unified IP-telefonen til å foreta og motta telefonsamtaler (lyden mottas gjennom
fasttelefonen).

A.

Når datamaskinen brukes i fasttelefonmodus, er det enkelte funksjoner som ikke er tilgjengelige. Følgende funksjoner kan ikke
brukes fra programmet Cisco Unified Personal Communicator, men må utføres med de faktiske fasttelefonkontrollene:

• Overføre en samtale til mobiltelefonen eller til andre telefoner.

• Slå av lyden på mikrofonen.

• Justere lydvolumet.

Hvordan bytter jeg mellom å bruke datamaskinen og fasttelefonen til telefonsamtaler?Q.

Nederst i hovedvinduet er det en avmerkingsboks som heterBruk telefonnavn til lyd. Merk av for å sende lyd gjennom fasttelefonen.
Fjern haken for å sende lyd gjennom datamaskinen.

A.

Kan jeg ringe mens jeg bytter fra datamaskinen til fasttelefonen?Q.

Nei. Telefonfunksjonene er ikke tilgjengelige under byttingen fra datamaskinen til fasttelefonen eller omvendt.A.

Hvordan slår jeg på video for alle lydsamtalene og gjør det til standardinnstillingen?Q.

Du kan foreta og motta videoanrop når som helst, eller gjøre det til standardinnstillingen.A.

1 Velg Fil ➤ Alternativer ➤ Video.

2 Kontroller at kameranavnet ditt er valgt i nedtrekkslisten Kamera.
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3 Merk av for Vis videoen min automatisk.

4 Klikk på Bruk før du navigerer til et annet vindu.

5 Klikk på OK.

Hvordan optimaliserer jeg videokvaliteten?Q.

Du kan justere kamerainnstillingene i forhold til tilkoblingen din og optimalisere videokvaliteten. Tilkoblingen til nettverket
påvirker videokvaliteten direkte. Hvis for eksempel datamaskinen er koblet til nettverket via kabel på kontoret, kan det hende du

A.

har en høyere båndbredde. Hvis du har en trådløs tilkobling, kan det hende at båndbredden er lavere. Hvis du har problemer med
videokvaliteten, for eksempel ustadighet eller fryste bilder, kan det å redusere båndbreddeforbruket bidra til å gi en smidigere
videoopplevelse, men med lavere oppløsning.

1 Koble kameraet til en egnet USB-port.

2 Velg Fil ➤ Alternativer ➤ Video.

3 Kontroller at kameranavnet på nedtrekkslisten Kamera er riktig.

4 Velg innstillingene i Justere video. Bruk glidebryteren til å velge videokvalitetsnivået i forhold til tilgjengelig båndbredde.

Som standard er det merket av for Optimaliser videokvaliteten for datamaskinen. Når dette
alternativet er valgt, settes videokvaliteten automatisk til et nivå som passer for datamaskinen, og
den vil ikke overskride det nivået. Når det ikke er valgt, er det ingen grenser for videokvaliteten i
løpet av samtalen. Dette kan gi videomed høyere oppløsning, men også påvirke datamaskinytelsen
betydelig samt påvirke andre programmer som kjører.

Merk

Tilgjengelighet

Hva er tilgjengelighet?Q.

Tilgjengelighet er statusinformasjon som forteller deg om kontaktene dine er opptatt i telefonen eller et møte, eller har forlatt
pulten. Sjekk ikonene ved siden av en kontakt eller den egendefinerte statusmeldingen ved siden av et kontaktnavn for å få rask
oversikt over status.

A.

Tilgjengelighetsstatus kan bidra til å redusere kommunikasjonsforsinkelser ved at du kan kontakte kollegaer basert på informasjon
på skrivebordet, mobilen, telefonen og kalenderen. Husk at selv om kontakter er frakoblet, kan du ringe eller sende en direktemelding
som de får neste gang de logger på.

Tabellen nedenfor beskriver statusikonene:

BeskrivelseIkon

Tilgjengelig – Angir at du er tilgjengelig for kontakt.
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BeskrivelseIkon

Borte/ I et møte / I telefonen – Vises når du har vært inaktiv i 15 minutter eller en konfigurerbar periode.
Du kan også velge å vise denne statusen når du låser datamaskinen. Denne statusen kan bety at du er
borte fra pulten, i et møte eller opptatt i telefonen. Du kan også angi denne statusen manuelt.

Ikke forstyrr – Angir at du ikke ønsker å bli kontaktet. Du kan deaktivere all kontakt ved å angi et
alternativ for Ikke forstyrr ved hjelp av Fil ➤ Alternativer ➤ Status.

Frakoblet – Angir at du er frakoblet og at du vil motta frakoblede meldinger når du logger på igjen.
Meldinger dumottar når du er frakoblet, tas ogsåmed i ubesvarte hendelser-telleren sammenmed ubesvarte
anrop og talemeldinger.

Fraværende – Viser en valgfri, egendefinert melding hvis du har planer om å være frakoblet en stund.
Når du velger denne statusen og klikker på OK, logges du av programmet.

Hvordan endrer jeg statusen min?Q.

Du kan endre statusen din manuelt, eller den kan endres automatisk hvis du er opptatt i telefonen eller et møte, eller har forlatt
pulten din. Du kan også velge å slå av automatisk statusendring ved hjelp av Fil ➤ Alternativer ➤ Status.

A.

Du kan legge til din egen status ved å opprette en egendefinert melding.Merk

Slik endrer du statusen din manuelt:

1 Klikk på nedtrekkslisten under navnet ditt øverst i hovedvinduet.

2 Velg fra en liste over standard statusalternativer, eller velg Rediger statusmeny for å opprette en egendefinert status.

Hvordan oppretter og sletter jeg egendefinerte statusmeldinger?Q.

Med egendefinerte statusmeldinger kan du gi andre mer informasjon om hvorfor du ikke er tilgjengelig. Du kan opprette opptil
20 egendefinerte statusmeldinger.

A.

Slik oppretter du en egendefinert statusmelding:

1 Klikk på nedtrekkslisten ved siden av navnet ditt i hovedvinduet.

2 Bla til bunnen av listen, og velg Rediger statusmeny. Vinduet Rediger statusmelding vises.

3 Skriv meldingen som skal vises. Maksimalt antall tegn er 140.

4 Velg et statusikon som skal knyttes til den egendefinerte meldingen.

5 Klikk på Legg til. Den nye meldingen vises i listen over egendefinerte meldinger.

6 Klikk på Lukk. Den nye egendefinerte statusen vises.

Slik sletter du en egendefinert statusmelding:

1 Klikk på nedtrekkslisten under navnet ditt øverst i hovedvinduet.

2 Bla til bunnen av listen, og velg Rediger statusmeny. Vinduet Rediger statusmelding vises.

3 Merk meldingen du vil slette. Du kan merke flere.
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4 Høyreklikk og velg Fjern.

Jeg har hatt statusen Ikke forstyrr en stund. Kan jeg se hvem som har forsøkt å kontakte meg?Q.

Ja. Det er to måter å angi statusen Ikke forstyrr og på, og måten chatter håndteres på er avhengig av hvordan statusen er angitt,
som følger:

A.

• Ikke forstyrr-statusen vises og alle varsler og invitasjoner er deaktivert (standard)

Standardinnstillingen viser overfor kontakter at du ikke ønsker å bli kontaktet, og hindrer alle anropsvarsler, lyder og
chatteinvitasjoner. Hvis statusen er satt til Ikke forstyrr på denne måten, kan du vise ubesvart kommunikasjon på følgende
måter:

Hvis logging av direktemeldinger er aktivert:

Telleren for ubesvarte hendelser i hovedvinduet øker for å varsle deg om ubesvarte meldinger. Ikonet for Cisco

Unified Personal Communicator i systemstatusfeltet viser også en indikator for ubesvarte hendelser. Du kan klikke på
for å vise ubesvarte meldinger.

Hvis logging av direktemeldinger er deaktivert:

Ubesvarte invitasjoner til chat er ikke med i telleren for ubesvarte hendelser. I denne situasjonen vises ubesvarte invitasjoner
til chat automatisk når du endrer statusen fra Ikke forstyrr.

Hvis du logger ut mens statusen er Ikke forstyrr, vises ikke eventuelle ubesvarte chatter
eller gruppechatter når du logger på igjen.

Merk

• Ikke forstyrr-statusen vises bare

Du kan også sette statusen til Ikke forstyrr, men fortsette å motta varsler om anrop og invitasjoner til chat. Dette gjør du ved
å velge Fil ➤ Alternativer ➤ Status og fjerne haken ved Ikke vis varsler, slå av lyder og ikke åpne nye chattevinduer.
Anropsvarsler og invitasjoner til chat vises som normalt.

Hvor lang tid tar det før statusen Borte vises?Q.

Som standard endres statusen etter 15 minutter uten at datamaskinen har blitt brukt. Du kan deaktivere den automatiske
statusendringen eller endre denne verdien ved hjelp av tidtakeren for bortestatusen under statusalternativer.

A.

Slik endrer du verdien for tidtakeren for bortestatus:

1 Velg Fil ➤ Alternativer fra hovedvinduet.

2 Velg Status. Som standard aktiveres tidtakeren for bortestatus ved å merke av i avmerkingsboksen.

Hvis du fjerner haken i avmerkingsboksen, endres ikke tilgjengelighetsstatusen etter en viss tid
med uvirksomhet, men andre hendelser kan fremdeles endre den. Eksempelvis ved at du tar telefonen
eller deltar på et møte.

Merk

3 Bruk pilene eller oppgi en verdi for å endre tidtakerverdien. Tidtakeren for bortestatusen kan ha en verdi fra 1 til 90 minutter.
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Kan jeg velge om kontakter skal kunne se om jeg er opptatt i telefonen eller i et møte?Q.

Som standard bestemmer Cisco Unified Personal Communicator automatisk tilgjengelighetsstatusen for hver person. Det oppdager
om en person er logget på programmet eller er i telefonen. Systemadministratoren kan også integrereMicrosoft Outlook-kalenderen
din for å vise at du er i et møte. Du kan velge om du vil vise telefon- og møtestatus ved å velge et alternativ.

A.

Slik velger du et alternativ for å vise telefon- og møtestatus:

1 Velg Fil ➤ Alternativer fra hovedvinduet.

2 Velg Status. Som standard aktiveres telefon- og møtestatus ved å merke av i avmerkingsboksen.

• Når avmerkingsboksen er merket, vises telefonstatusen (på telefonen) som en del av tilgjengelighetsinformasjonen din.
Når den ikke er merket, er det ingen som kan se telefonstatusen din.

• Når statusen I et møte er valgt, vises statusen som en del av tilgjengelighetsinformasjonen nårMicrosoft Outlook-kalenderen
viser et møte som pågår eller at du er opptatt. Når den ikke er valgt, er det ingen som kan se møtestatusen din.

Hvorfor vises statusen for alle kontaktene mine som Frakoblet?Q.

Cisco Unified Presence-serveren kan konfigureres til å deaktivere deling av informasjon om tilgjengelighetsstatus med Cisco
Unified Personal Communicator. Hvis denne innstillingen er deaktiver, vises ikonet for Frakoblet-status for alle kontakter, og

A.

tilgjengelighetsfunksjonene fungerer ikke som forventet. Statusen din kan vises som Tilgjengelig for deg. Kontakt
systemadministratoren for å få mer informasjon.

Kontakter

Hvordan oppretter jeg en kontakt?Q.

Du kan legge til kontakter som ligger i den interne bedriftskatalogen. Du kan opprette kontakter for personer utenfor
bedriftskatalogen, for eksempel eksterne kontakter.

A.

Slik legger du til en kontakt fra bedriftskatalogen:

1

Klikk på i hovedvinduet.

2 Oppgi et navn eller en bruker-ID i feltet Søk.

Du kan også oppgi et telefonnummer i feltet Søk for å finne en kontakt.Merk

3 Klikk på Søk for å vise resultater fra bedriftskatalogen.

4 Velg kontakten fra listen over søkeresultater.

5 Klikk på Legg til. Du kan også velge gruppen den nye kontakten skal legges til i.

Klikk på X i feltet Søk for å tømme feltet Søk.Tips
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Slik oppretter du en kontakt for en ekstern kontakt:

1

Klikk på i hovedvinduet.

2 Klikk på Opprett ny kontakt.

3 Legg inn kontaktinformasjon. Du må minst oppgi følgende: fornavn, etternavn eller kallenavn og enten et telefonnummer eller
en direktemeldingsadresse. Dumå oppgi en direktemeldingsadresse for å utveksle chattemeldinger og status. Dette er vanligvis
e-postadressen til kontakten.

4 Du kan eventuelt også klikke på Legg til bilde. Cisco Unified Personal Communicator støtter formatene JPEG, GIF og BMP.
Bildet vises bare i kontaktlisten, og ikke til andre brukere.

5 Naviger til bildet.

6 Klikk på Åpne.

7 Klikk på Legg til.

Hvis du la til en kontakt fra bedriftskatalogen, og et telefonnummer for kontakten er tilgjengelig i
bedriftskatalogen, legges dette telefonnummeret til automatisk i kontaktprofilen. Hvis du har lagt
til en kontakt utenfor bedriften, for eksempel en personlig kontakt, må du legge inn et telefonnummer
i kontaktinformasjonen for å foreta et lydanrop.

Merk

Hvordan virker kommunikasjonsknappene på kontaktkortet?Q.

Med disse knappene kan du ringe, sende e-post, starte et møte eller chatte med kontakten. Det kan være flere telefonikoner knyttet
til kontakten, ett for hvert telefonnummer som er lagret, for eksempel til fasttelefon, mobiltelefon eller et annet nummer. Trykk

A.

på et telefonikon for å ringe til det telefonnummeret. Du kan også bruke lyd- eller videoknappene til å velge om anropet skal være
et lyd- eller videoanrop. Standardvalget for samtaler gjenspeiler standardvideoinnstillingene. Trykk påMøte-ikonet (hvis tilgjengelig)
for å opprette og starte et møte.

Du kan også klikke på ikonet Rediger kontakt for å endre eller legge til informasjon om kontakten.

Kan jeg skjule bildene i kontaktlisten?Q.

Du kan slå visning av bilder på og av fra Vis-menyen. Hvis kontaktlisten er lang, kan du spare plass ved å slå av visningen av
bildene.

A.

Dette er en global innstilling. Hvis du velger å ikke vise bilder i kontaktlisten, vises de ikke noe sted.

Jeg har endret navnet på en av kontaktene mine til et kallenavn. Vil søkefunksjonen kunne finne det?Q.

Søkefunksjonen kan finne kontakter som har fått nye navn, i listen. Du kan også finne kontakter ved å legge inn et telefonnummer,
eller bare deler av et navn i søkefeltet.

A.

Hvordan kan jeg organisere kontaktene?Q.

Du kan opprette grupper for å organisere kontaktene bedre. Du kan også tilordne grupper når du oppretter eller legger til kontakter.
Som standard vises kontakter alfabetisk etter navn. Du kan også velge å vise dem etter status.

A.
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Gruppene vises alfabetisk i kontaktlisten.Merk

1 Velg Kontakt ➤ Opprett ny gruppe.

2 Skriv et navn i feltet Opprett gruppe.

3 Klikk på Opprett. Gruppenavnet blir lagt til i kontaktlisten. Du kan høyreklikke på navnet hvis du vil endre det.

4 Dra kontaktene inn i gruppen.

Slett en gruppe ved å høyreklikke på navnet og velge Fjern. Dette fjerner gruppen. Det sletter ikke kontaktene, og de vises fortsatt
i hovedkontaktlisten.

Kan kontaktene mine være i flere grupper?Q.

Kontakter kan være i flere grupper.A.

1 Velg et kontaktnavn.

2 Høyreklikk og velg Kopier til
gruppe.

3 Velg gruppenavnet.

Kan jeg sende en e-postmelding til noen i kontaktlisten min?Q.

Hold markøren over kontaktnavnet. Kontaktkortet vises. Klikk på e-postikonet for å starte Microsoft Outlook med e-postadressen
forhåndsutfylt i Til-feltet. Denne informasjonen hentes fra bedriftskatalogen.

A.

Chat

• Chat

• Chat fra programmer

• Gruppechat

Chat

Hvordan starter jeg en chat?Q.

Du kan starte en chat med noen i kontaktlisten, eller søke etter dem i bedriftskatalogen.A.

Slik starter du en chat med personer i kontaktlisten:

1 Merk navnet og dobbeltklikk.

Slik starter du en chat med noen som ikke er i kontaktlisten:
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1 Oppgi et navn eller en bruker-ID i feltet Søk i hovedvinduet. Cisco Unified Personal Communicator søker i kontaktlisten og
listen over nylige samtaler først.

2 Hvis du ikke finner navnet som en nylig kontakt, klikker du på Søk i telefonkatalog for å fortsette å søke i bedriftskatalogen.

3 Merk kontaktnavnet i søkeresultatene, dobbeltklikk og start chatten.

4
Hvis du vil legge til kontakten i det aktive chattevinduet i kontaktlisten for fremtidig bruk, klikker du på .

Hvis du vil chatte med noen som ikke er i bedriftskatalogen, må du først opprette kontakten og
legge den til i listen.

Tips

Hvordan slår jeg av lydene som varsler meg når jeg mottar en forespørsel om chat?Q.

Som standard er varsellydene slått på for hendelsene som støtter lyder. Du kan velge når og hvordan varsellydene skal spilles av
ved å gjøre endringer i varselalternativene. Du kan angi innstillingene for alle chattelyder globalt, eller du kan angi dem enkeltvis
for hver hendelse. Vær oppmerksom på at disse alternativene ikke påvirker ringelyden som spilles av når dumottar et telefonanrop.

A.

Slik deaktiverer du lyder for chattehendelser globalt:

Alle chattevarsellyder er slått på som standard.

1 Velg Fil ➤ Alternativer ➤ Varsler.

2 Fjern haken ved Spill av lyd ved alle chatte-varsler.

Avmerkingsboksen Spill av lyd under nedtrekksmenyen for chattehendelse forblir merket, men
er nedtonet og deaktivert.

Merk

Slik deaktiverer du lyder enkeltvis for bestemte chattehendelser:

1 Velg Fil ➤ Alternativer ➤ Varsler.

2 Velg chattehendelsen:Motta første chat,Motta alle chatter og Send chat.

3 Fjern haken ved Spill av lyd.

4 Klikk på Bruk.

5 Gjenta trinn to, tre og fire for hver chattehendelse du vil stille inn.

Du kan også deaktivere blinkingen på oppgavelinjen ved hjelp av avmerkingsboksen Blink på
vinduets oppgavelinje.

Merk

Hvilke funksjoner gir ikonene i det aktive chattevinduet tilgang til?Q.

Med ikonene i det aktive samtalevinduet kan du legge til lyd, video og en nettkonferanse i samtalen.A.
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BeskrivelseIkoner

Ring – Starter et lydanrop. Hvis du chatter med flere, starter dette en konferansesamtale.

Ringmed video – Starter et videoanrop. Hvis du chatter med flere, starter dette en konferansesamtale
med video.

Start møte – Åpner en nettleser for nettkonferanse. En kobling vises i det aktive chattevinduet til
andre deltakere.

Vise samtalelogg – Viser chatter, samtaler og talemeldinger. Du kan vise eller høre på meldingene i
en hvilken som helst rekkefølge samt sortere hendelser ved hjelp av flere filtreringsalternativer.

Hvis Cisco Unified Personal Communicator er konfigurert til å hindre logging av
direktemeldinger, vises ingen logg over chattene. Kontakt systemadministratoren for å få
mer informasjon.

Merk

Legg til deltakere – Gir deg mulighet til å søke gjennom bedriftskatalogen og legge til personer som
ikke allerede er i kontaktlisten, til chatten.

Du kan også dra et navn fra kontaktlisten og inn i det aktive chattevinduet for å legge dem
til i chatten.

Tips

Formater tekst – Gir deg mulighet til å velge skrift, skriftstørrelse og farge.

Merk som høyt prioritert – Viser meldingen med navnet ditt og et utropstegn i rødt.

Sett inn emotikon – Velg fra en palett med smilefjes.

Legg til kontakt i kontaktliste – Legger til kontakten i kontaktlisten. Dette ikonet vises bare når du
har chatter med en person som ikke allerede er oppført i kontaktlisten.

Hva er direktemeldingslogg?Q.

Cisco Unified Personal Communicator kan lagre en lokal kopi av direktemeldingsøkter. Når du starter en chat med en kontakt,
vises teksten fra tidligere chatteøkter med samme kontakt i chattevinduet. Du kan også vise teksten fra tidligere chatter fra

A.

Chatter-fanen i Samtalelogg-vinduet. Denne funksjonen kan konfigureres, og aktiveres eller deaktiveres av administratoren. Hvis
logging av direktemeldinger er deaktivert, kan du ikke vise teksten fra tidligere chatteøkter.

Hvordan vet jeg at jeg har gått glipp av en chatteforespørsel?Q.

Hvis logging av direktemeldinger er aktivert:A.

I hovedvinduet og i det aktive chattevinduet viser en teller for ubesvarte hendelser. Hvis du har en ubesvart
chatteforespørselen, vises et tall i rødt på ikonet, for eksempel . Denne verdien angir det totale antallet ubesvarte samtaler, herunder
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ubesvarte chatter, ubesvarte anrop og talemeldinger. Ved å holde markøren over tallet får du se en liste over de ubesvarte hendelsene,
eksempelvis: 5 ubesvarte chatter, 2 talemeldinger, 2 ubesvarte anrop.

Samtalelogg-vinduet viser alle ubesvarte chatter.

1

Klikk på .

2 Klikk på fanen Chatter i vinduet Samtalelogg.

3 Filtrer om nødvendig loggen etter tidsperiode, for eksempel i går, eller ordne dem etter ubesvart eller prioritet.

4 Høyreklikk på den ubesvarte chatten for å svare og sende en direktemelding.

Når du høyreklikker på den ubesvarte chatten, kan du starte en chat, foreta et lyd- eller videoanrop
eller starte et nettmøte med den personen. Du kan også vise kontaktkortet til vedkommende. Der
får du tilgang til alle foretrukne kommunikasjonsmåter ved å klikke på ikonene på kontaktkortet.

Tips

Hvis logging av direktemeldinger er deaktivert:

-ikonet viser ikke ubesvarte chatter i telleren for ubesvarte hendelser. Når du klikker på , vises ingen Chatter-fane
i Samtalelogg-vinduet. Hvis du får en chattehenvendelse mens statusen din er Frakoblet eller Ikke forstyrr (og det er merket av
for Ikke vis varsler, slå av lyder, og ikke åpne nye chattevinduer), vises chattevinduene for de ubesvarte chattene når du logger
på igjen eller endrer statusen fra Ikke forstyrr. Men hvis du logger ut mens statusen er Ikke forstyrr, vises ikke eventuelle ubesvarte
chatter eller gruppechatter når du logger på igjen.

Hvordan blokkerer jeg noen fra å starte en chat med meg?Q.

Personlige alternativer styrer hvem som kan sende en melding til deg. Du kan definere en generell policy for å blokkere en gruppe
brukere, for eksempel alle utenfor selskapet, eller du kan angi bestemte personer. Slik blokkerer du én person:

A.

1 Velg Fil ➤ Alternativer ➤ Personlig.
2 Klikk på Unntak.

3 Oppgi direktemeldingsadressen til personen du vil blokkere.

4 Klikk på Legg til.

5 Klikk på OK.

Kan jeg sende en direktemelding til en person som vises som frakoblet?Q.

Ja. Avhengig av funksjonene tilgjengelig for mottakeren, skjer dette:A.

• Mottakere som er frakoblet og konfigurert til å vise tilgjengelighetsstatus, mottar meldingen når de logger på igjen.

• Hvis mottakeren ikke er konfigurert til å vise tilgjengelighetsstatus, vises statusen Frakoblet hele tiden, så chatten sendes
umiddelbart.

Hvis logging av direktemeldinger er aktivert, tas meldinger sommottas i frakoblet modus, også med i ubesvarte hendelser-telleren
sammen med ubesvarte anrop og talemeldinger.
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Jeg kan åpne et chattevindu og skrive en melding, men når jeg forsøker å sende den, vises en feilmelding. Hvorfor skjer det?Q.

De er mulig at systemadministratoren har Cisco Unified Presence til å deaktivere chattefunksjonen for alle klientprogrammer.
Kontakt systemadministratoren for å få mer informasjon.

A.

Kan jeg endre formatet på chatten? Finnes det emotikoner?Q.

I samtalevinduet kan du velge mellom en rekke skrifter, farger og emotikoner som du kan bruke i chatten. Du kan også angi et
globalt formatalternativ for alle chattemeldinger, både innkommende og utgående.

A.

1 Velg Fil ➤ Alternativer ➤ Chatter.

2 Klikk på Angi skrifttype for å velge en skrift til meldinger. Du kan velge størrelse, farge og skriftsnitt.

3 Klikk på Bruk før du navigerer til andre vinduer.

4 Klikk på OK for å avslutte.

Hvordan tilpasser jeg oppsettet i chattevinduet?Q.

Du kan endre faneretningen i det aktive samtalevinduet, eller du kan få vinduene til å åpnes separat.A.

1 Velg Fil ➤ Alternativer ➤ Chatter.

2 Velg plasseringen av fanene under overskriftenLayout for chatte-vindu. Som standard vises fanene til venstre i samtalevinduet.

3 Du kan også velge Åpne chatter i egne vinduer.

Hvis du har flere aktive chatter, kan du dra en chat ut i et eget vindu. Klikk og dra fanen til
skrivebordet. Høyreklikk på fanen og velgRe-dock tab for å flytte fanen tilbake til samtalevinduet.

Tips

4 Klikk på Bruk før du navigerer til andre vinduer.

5 Klikk på OK for å avslutte.

Hvordan kan jeg vise teksten fra en tidligere chat?Q.

Hvis logging av direktemeldinger er aktivert:A.

Alle direktemeldinger lagres lokalt, og vises når du åpner en chat med den samme personen. Du kan se opptil de 99 siste
direktemeldingene med en kontakt ved å bla opp i chattevinduet.

Slik viser du en chattelogg fra før de siste 99 meldingene:

1

Klikk på fra enten hovedvinduet eller chattevinduet. Hvis du har ubesvarte anrop, vises et tall på ikonet, for eksempel
. Verktøytipset viser typen ubesvarte anrop.

2 Klikk på fanen Chatter i vinduet Samtalelogg. Ubesvarte chatter og tidligere chatter vises.

3 Filtrer om nødvendig chatteloggen etter tidsperiode, for eksempel i går, eller ordne dem etter ubesvart eller prioritet.

4 Høyreklikk på meldingen for å få tilgang til en rekke funksjoner, herunder Send en direktemelding, hvis du vil gjenoppta
chatten.

Hvis logging av direktemeldinger er deaktivert:
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Du kan ikke vise direktemeldingene fra en tidligere chat. Kontakt systemadministratoren for å få mer informasjon.

Hvordan legger jeg til kontakten i det aktive chattevinduet i kontaktlisten?Q.

Hvis personen du chatter med ikke er oppført i kontaktlisten, kan du klikke på i det aktive chattevinduet for å legge til
personen i kontaktlisten. Denne funksjonen er bare tilgjengelig for chatter mellom to personer.

A.

Chat fra programmer

Hvilke programmer kan jeg starte en chat med en kontakt fra?Q.

Du kan starte en chat med kontakter fra Microsoft Outlook, Word, Excel, Powerpoint og Sharepoint. Du finner en liste over hvilke
versjoner av disse programmene som støtter denne funksjonen, i utgivelsesnotatene for Cisco Unified Personal Communicator.

A.

Hvordan starter jeg en chat fra et program?Q.

Måten du starter en chat på, varierer avhengig av programmet og versjonen av programmet du kjører, som beskrevet i tabellen
nedenfor:

A.

Slik starter du en chat:Program

Gjør ett av følgende:Outlook 2007

• Velg DM ➤ Svar med direktemelding eller Svar alle med direktemelding fra
meldingsfanen på båndet.

• Høyreklikk på kontakten og velg Svar med direktemelding eller Svar alle med
direktemelding.

Hold musen over indikatoren for tilgjengelighetsstatus ved siden av et kontaktnavn, klikk
på det for å vise personmenyen og velg Svar med direktemelding eller Svar alle med
direktemelding.

SharePoint 2007

Gjør ett av følgende:Outlook 2010

• VelgDM➤ Svarmed DM eller Svar alle med DM fra Hjem- eller Melding-fanen
på båndet.

•
Hold musen over kontakten for å vise kontaktkortet, og klikk på .

Word 2010
1 Merk kontaktnavnet og høyreklikk.

2 Velg Flere handlinger ➤ Alternativer for å åpne dialogboksen Autokorrektur, og
merk av for Direktemeldingskontakter.

Dette trinnet trenger bare å utføres én
gang.

Merk

3 Velg Flere handlinger ➤ Direktemeldingskontakter Kontakt ➤ Kontakt ➤
Kontaktkort.
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4
Klikk på i kontaktkortet for å starte en chat.

du kan også bruke fremgangsmåten beskrevet nedenfor for Excel 2010 og PowerPoint
2010.

Excel 2010 og PowerPoint 2010
1 Velg Fil ➤ Info.

2 Hold musen over et kontaktnavn i ruten for relaterte personer til høyre i vinduet for
å vise kontaktkortet.

3
Klikk på i kontaktkortet for å starte en chat.

Klikk på kontakten for å vise kontaktkortet, og klikk på i kontaktkortet for å
starte en chat.

SharePoint 2010

Hvorfor kan jeg ikke starte en chat med kontakter fra programmene mine?Q.

Du kan starte chatter fra noen programmer hvis funksjonen er tilgjengelig i din konfigurasjon av Cisco Unified Personal
Communicator. Spør administratoren om denne funksjonen er tilgjengelig.

A.

Hvorfor har jeg ingen alternativer for direktemeldinger i menyen Flere handlinger i Word 2010?Q.

Høyreklikk på et kontaktnavn og velg Flere handlinger. Merk av for alternativet Direktemeldingskontakter i dialogboksen
Autokorrektur, og klikk på OK.

A.

Kan jeg starte en chat fra en direktemeldingsadresse?Q.

Ja, hvis du klikker på en direktemeldingsadresse i formatet im:bruker@domene.com, som vises i en nettleser eller et annet
program, åpner Cisco Unified Personal Communicator et chattevindu for å starte en chat med personen.

A.

Du kan også starte en chat fra Kjør-kommandoen i Windows ved å skrive følgende kommando: im:bruker@domene.com

Gruppechat

Hva er en gruppechat?Q.

Chat støtter både person til person- og gruppechat-økter. En gruppechat består av tre eller flere personer. Denne typen chat fortsetter
i Cisco Unified Personal Communicator når minst én person er i chattevinduet. Når alle deltakerne går ut, avsluttes gruppechatten.
Ubesvarte invitasjoner til gruppechat vises som ubesvarte hendelser, og vises i samtaleloggen.

A.

Hvordan starter jeg en gruppechat?Q.

Den mest effektive måten å starte en gruppechat på er å merke flere kontakter, høyreklikke og velge Start gruppe-chat.A.
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Du kan også høyreklikke på et gruppenavn i kontaktlisten og velgeChat, så inviteres alle i gruppen
til en gruppechat.

Merk

Når du skal starte en gruppechat fra Outlook, kan du merke flere kontakter, høyreklikke og velge Svar alle med DM.

Hvordan legger jeg til noen i en gruppechat?Q.

Du kan dra et navn fra kontaktlisten til det aktive chattevinduet. Du kan også klikke på ikonet Legg til deltaker for å søke etter
et navn i bedriftskatalogen.

A.

Hvordan fjerner jeg noen fra en gruppechat?Q.

Merk kontakten du vil fjerne, i det aktive chattevinduet, høyreklikk og velg Fjern.A.

Hva er et chatterom?Q.

Et chatterom er en vedvarende eller permanent beholder for en gruppechat. Chatterom krever ikke at du eller andre brukere har
en aktiv chat for at de skal eksistere. All historisk romaktivitet bevares, og er tilgjengelig når noen kommer inn i chatterommet.

A.

Dette gjør det mulig å bevare samtaler, filkoblinger og annen informasjon over tid. Chatterom vises når du klikker på Rom-ikonet
i vinduet Cisco Unified Personal Communicator.

Hvordan oppretter jeg et chatterom?Q.

Når du har opprettet et chatterom, vises det når du klikker påRom-ikonet i vinduet Cisco Unified Personal Communicator. Navnet
på chatterommet kan ikke redigeres.

A.

1 Velg Fil ➤ Nytt chatterom.

2 Oppgi et romnavn og et valgfritt emne. Du kan ikke redigere chatteromnavnet når det er opprettet.

3 Bestem om deltakere skal kunne invitere andre til chatten, eller om du vil ha kontroll over invitasjonene.

4 Klikk på ikonet Legg til deltakere for å søke i bedriftskatalogen og legge til personer som ikke allerede er i kontaktlisten. Du
kan sende en invitasjon om å delta i chatterommet.

Oppretteren av chatterommet eller andre medlemmer (hvis rommet er satt opp for å tillate slik
aktivitet) må invitere deltakere eksplisitt.

Merk

5 Klikk på Inviter. Chatteromvinduet vises, og et varsel sendes til alle deltakerne. Navnet på chatterommet vises når du klikker
på Rom-ikonet i hovedvinduet.

Kan jeg delta i en gruppechat eller et chatterom som er startet av en ekstern kontakt?Q.

En ekstern kontakt fra et annet domene kan invitere deg til å delta i en gruppechat eller et chatterom. Det er viktig å forstå at et
chatterom utenfor selskapets domene, kan ha andre funksjoner og personlige innstillinger. All informasjon du deler, er offentlig.

A.

Hva er forskjellen på å slette og å fjerne et chatterom?Q.
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Bare eiere kan slette et chatterom, men deltakere kan fjerne rommet fra kontaktlisten sin. Når en deltaker fjerner et chatterom,
fortsetter rommet å eksistere for andre deltakere. Men deltakeren som fjernet det, må inviteres av oppretteren for å gå inn i
chatterommet igjen. Når en eier sletter et chatterom, slettes det for alle deltakerne.

A.

Jeg har lukket chatterommet jeg opprettet. Hvordan får jeg tilgang til det igjen?Q.

Når du har opprettet et chatterom, vises det når du klikker på Rom-ikonet i hovedvinduet. Dobbeltklikk på navnet for å gå inn i
rommet.

A.

Hvis du fjerner et chatterom fra kontaktlisten, må du få en ny invitasjon fra den som opprettet rommet, for å få tilgang til rommet
og delta i samtalen igjen.

Kan jeg slette en deltaker fra et chatterom?Q.

Eiere kan slette eksisterende chatteromdeltakere ved å merke navn i deltakerlisten, høyreklikke og velge Slett fra chatterom. De
slettede deltakerne blir varslet.

A.

Anrop

• Foreta og motta

• Omdirigere

• Administrere

Foreta og motta

Hvordan ringer jeg?Q.

Det er flere måter å ringe på. Denmest direkte måten er å klikke på telefonikonet ved siden av kontaktnavnet for å ringe foretrukket
nummer.

A.

Slik ringer du en kontakt i listen:

1 Høyreklikk på et kontaktnavn og velg Ring eller Samtale med video for å inkludere video i lydsamtalen.

Hvis du legger til en kontakt fra bedriftskatalogen, legges et telefonnummer automatisk til i
vedkommendes profil. Hvis du har lagt til en kontakt utenfor bedriften, for eksempel en personlig
kontakt, må du legge inn et telefonnummer i kontaktinformasjonen for at denne funksjonen skal
virke.

Merk

Slik ringer du et bestemt nummer:

1 Tast inn nummeret i feltet Søk.

2 Klikk på Ring eller trykk på Enter.

Slik søker du etter en kontakt i bedriftskatalogen og ringer til vedkommende:

1 Legg inn et navn i feltet Søk. Vinduet Telefonkatalogsøk åpnes.
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2 Klikk på telefonikonet for å ringe.

Kan du beskrive ikonene i det aktive samtalevinduet?Q.

Ikonet i det aktive samtalevinduet gir tilgang til samtalefunksjonene.A.

BeskrivelseIkon

Avslutt samtale: Avslutter den aktive samtalen. Du kan også
lukke samtalevinduet for å avslutte den aktive samtalen. Hvis
du vil avslutte en samtale som er på vent, må du gjenoppta
samtalen før du kan avslutte den.

Samtale på vent / Gjenoppta samtale: Setter den aktive
samtalen på vent, eller gjenopptar den aktive samtalen.

Volum: Justerer volumet i den aktive samtalen.

Slå av lyd: Slår av lyden for den aktive samtalen.

Stopp video: Stopper sendingen av video til andre
samtaledeltakere til du starter sendingen igjen.

Tastatur: Åpner et tastatur som du kan bruke til å taste inn
tall. Bruk dette tastaturet til å taste inn toner i aktive samtaler
for ting som PIN, passord eller talemenynavigering. Det kan
ikke brukes til å ringe. Du må bruke tastaturet i hovedvinduet
til å ringe.

Meny for Vent og samtalefunksjoner: Setter den aktive
samtalen på vent, og har en nedtrekksmeny med
samtalefunksjoner som Overfør, Parker, Start et møte og
Konferanse med.

Hvordan legger jeg til en annen person fra bedriftskatalogen i den aktive samtalen?Q.

A. 1

I vinduet Aktiv samtale klikker du på .

2 Velg Konferanse med ➤ Kontakt. Vinduet Legg til deltakere åpnes.

3 Oppgi et kontaktnavn eller et telefonnummer.

4 Klikk på Søk.

5 Velg navnet i søkeresultatene, og bruk pilen til å flytte det til kolonnen Valgte deltakere.
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6 Klikk på Legg til.

Du kan også dra og slippe en kontakt fra kontaktlisten for å legge den til i den aktive samtalen.Merk

Hvilket nummer brukes når jeg ringer en kontakt?Q.

Hvis kontakten har flere numre i bedriftskatalogen, forsøker Cisco Unified Personal Communicator å ringe det foretrukne nummeret.
Hvis det ikke er angitt et foretrukket nummer, ringer programmet det neste angitte nummeret i denne rekkefølgen:

A.

1 Arbeid

2 Mobil

3 Annet

4 Hjemme

Hvordan svarer jeg på et anrop?Q.

Når du får et anrop, vises et varselvindu på skrivebordet, og du kan klikke på et av disse alternativene:A.

• Svar med lyd og video.

• Svar med bare lyd.

• Viderekoble anropet til talemeldingstjenesten.

Hvordan setter jeg en samtale på vent?Q.

Klikk på i vinduet Aktiv samtale.

A.

Du kan ikke avslutte en samtale som er på vent. Du må gjenoppta samtalen før du kan avslutte
den.

Merk

Hvordan ringer jeg fra et program?Q.

Du kan ringe til et nummer eller en kontakt fra programmene som støttes. Måten du ringer på, varierer avhengig av programmet
og versjonen av programmet.

A.

Fremgangsmåten for å ringe et nummer støttes bare på 32-biters versjoner av programmene.Merk
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Ringe en kontaktRinge et nummerProgram

Merk en kontakt og høyreklikk. Velg deretter Flere
handlinger ➤ Ring Nummer eller Ring med rediger
Nummer.

Ikke tilgjengelig.Outlook 2003

Ikke tilgjengelig.Merk et nummer og høyreklikk. Velg deretter
RingNummer eller Ring med
redigerNummer.

Word 2003, Excel
2003, PowerPoint
2003, SharePoint 2003

Gjør ett av følgende:Ikke tilgjengelig.Outlook 2007

• Velg Ring Kontakt eller Ring med rediger i
Klikk for å ringe-gruppen på Melding-fanen på
båndet.

• Velg Ring ➤ Ring Kontakt i Svar-gruppen på
Melding-fanen på båndet.

• Høyreklikk på en kontakt i et e-posthode og velg
Ring Kontakt ➤ RingKontakt.

Hvis du vil ringe en av mottakerne av en
e-postmelding, velger duMottakere ➤

Kontakt ➤ Nummer i Klikk for å
ringe-gruppen på Melding-fanen på båndet.
Alle mottakerne i Til- og Kopi-feltene er
oppført.

Tips

Ikke tilgjengelig.Gjør ett av følgende:Word 2007, Excel
2007, PowerPoint 2007

• Merk et nummer og klikk på Ring
Nummer eller Ring med rediger
Nummer i Klikk for å ringe-gruppen
på Hjem-fanen på båndet.

• (Bare Word og Excel) Merk et
nummer, høyreklikk og velg Ring
Nummer eller Ring med rediger
Nummer.

Hold musen over indikatoren for tilgjengelighetsstatus
ved siden av et kontaktnavn, klikk på det for å vise

Merk et nummer og høyreklikk. Velg deretter
RingNummer eller Ring med
redigerNummer.

SharePoint 2007

personmenyen og velg Ring Kontakt eller Ring med
redigerKontakt.

Gjør ett av følgende:Ikke tilgjengelig.Outlook 2010

• VelgMer ➤ Ring ➤ Ring Kontakt i
Svar-gruppen på Hjem-fanen på båndet.

• Velg Ring ➤ Ring Kontakt i Svar-gruppen på
Melding-fanen på båndet.
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Ringe en kontaktRinge et nummerProgram

• Klikk på indikatoren for tilgjengelighetsstatus ved
siden av kontaktnavnet for å vise kontaktkortet,

klikk på og velg telefonnummeret du vil
ringe.

Gjør ett av følgende:Gjør ett av følgende:Word 2010, Excel
2010, PowerPoint 2010

•• Velg Fil ➤ Info, hold musen over et kontaktnavn
i ruten for relaterte personer for å vise

kontaktkortet, og klikk på .

Merk et nummer og klikk på Ring
Nummer eller Ring med rediger
Nummer i Klikk for å ringe-gruppen
på Hjem-fanen på båndet.

• (Bare Word og Excel) Merk et
nummer, høyreklikk og velg Ring

• (BareWord )Merk en kontakt, høyreklikk og velg
Flere handlinger➤Direktemeldingskontakter

Kontakt ➤ Kontaktkort, og klikk på .

Nummer eller Ring med rediger
Nummer.

For handlingen ovenfor må du først
velge Flere handlinger➤Alternativer
for å åpne dialogboksenAutokorrektur,
og merke av for
Direktemeldingskontakter. Dette
trenger du bare å gjøre én gang.

Merk

Klikk på et kontaktnavn for å vise kontaktkortet, og

klikk på .

(Nettleserbasert versjon) Merk et nummer,
høyreklikk og velgRingNummer ellerRing
med rediger Nummer.

SharePoint 2010

Ikke tilgjengelig.Merk et nummer og høyreklikk. Velg deretter
Ring eller Ring med rediger.

Microsoft Internet
Explorer og Mozilla
Firefox

Hvordan foretar jeg et videoanrop fra et program?Q.

Du kan foreta et videoanrop til et nummer eller en kontakt fra noen programmer. Se tabellen i det foregående emnet og velg
alternativet Ring med rediger. Merk av for Send video med samtale i dialogboksen Cisco Click to Call, og velg OK.

A.

Hvis du ringer et nummer eller en kontakt ved hjelp av en av de andre samtalealternativene, bestemmer Cisco Unified Personal
Communicator om samtalen er en videosamtale basert på brukerinnstillingene angitt i Fil ➤ Alternativer ➤ Videoer.

Hvorfor kan jeg ikke ringe numre eller kontakter fra programmene mine?Q.

Du kan ringe fra noen programmer hvis click-to-call-funksjonen er tilgjengelig i din konfigurasjon av Cisco Unified Personal
Communicator. Spør systemansvarlig om denne funksjonen er tilgjengelig med din versjon.

A.

Kan jeg ringe fra Kjør-kommandolinjen i Windows?Q.
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Ja. Du kan også ringe fra Kjør-kommandoen i Windows ved å skrive følgende kommando: tel:nummer. Dialogboksen Cisco
Click to Call vises. Klikk på Ring for å ringe.

A.

Omdirigere

Hvordan overfører jeg en samtale til noen?Q.

A. 1

Velg nedpilen ved siden av i vinduet Aktiv samtale.

2 Velg Overfør til ➤ Kontakt, og bruk dialogboksen Overføre samtale til å søke etter kontakten. Du kan også taste inn
nummeret manuelt.

3 Velg kontakten, og klikk på Overfør.

Du kan også merke en kontakt i kontaktlisten, høyreklikke og velge den aktive samtalen. Du kan
bare overføre den aktive samtalen på denne måten.

Tips

Hvordan angir jeg en mobiltelefon eller en annen telefon som samtaler skal overføres til?Q.

Du kan bare overføre samtaler til andre telefoner som er konfigurert som eksterne mål. Du kan for eksempel angi mobiltelefonen
som eksternt mål. En telefon som du angir som eksternt mål, anropes automatisk når telefonen din mottar et anrop.

A.

Eksterne mål konfigureres i Cisco Unified Communications Manager. Hvis du vil viderekoble et anrop til et eksternt mål, må du
konfigurere Cisco Unified Personal Communicator til å bruke datamaskinen til telefonsamtaler. Du kan også viderekoble et anrop
til et eksternt mål i fasttelefonmodus ved å bruke kontrollene for fasttelefon.

Du må også ha konfigurert Cisco Unified Communications Manager riktig. Kontakt systemadministratoren hvis du vil kunne
viderekoble anropene til et eksternt mål.

Hvordan viderekobler jeg et anrop til mobiltelefonen eller en annen av telefonene mine?Q.

Du kan bare viderekoble anrop til andre telefoner som er konfigurert som eksterne mål i Cisco Unified Communications Manager.
Hvis du arbeider i fasttelefonmodus, må du bruke kontrollene på Cisco Unified-IP-telefonen.

A.

1

Velg nedpilen ved siden av i vinduet Aktiv samtale.

2 Velg Overfør til ➤ Eksternt mål.

Hvordan parkerer jeg en samtale?Q.

Når du parkerer en samtale, settes den på vent, og systemet gir deg et nummer som du kan ringe fra en annen telefon for å fortsette
samtalen.

A.

1

Velg nedpilen ved siden av i vinduet Aktiv samtale.
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2 Velg Parker samtale fra menyen.

Hvordan henter jeg en parkert samtale?Q.

Når du parkerer en samtale, settes den på vent, og systemet gir deg et nummer som du kan ringe fra en annen telefon for å fortsette
samtalen. Nummeret vises i samtalevinduet når du parkerer samtalen. Noter deg nummeret.

A.

Hvis du parkerer en samtale på fasttelefonen når Cisco Unified Personal Communicator er konfigurert til å bruke fasttelefonen til
telefonsamtaler, vises hentenummeret på skjermen til fasttelefonen. Slå nummeret fra telefonen du vil fortsette samtalen med.

Hvordan videresender jeg samtalene mine?Q.

Du kan konfigurere Cisco Unified Personal Communicator til å videresende samtalene dine til følgende:A.

• talemeldingstjenesten

• et annet av telefonnumrene dine i bedriftskatalogen

• en annen kontakt i bedriftskatalogen

• et telefonnummer som du angir

Slik videresender du samtalene dine:

1 Velg Fil ➤ Alternativer ➤ Ring.

2 Velg én av følgende telefoner å videresende samtalene dine til, under Samtale videresendes:

•Min talepost – Videresender samtalene dine til talemeldingstjenesten.

• Et annet av mine telefonnumre – Videresender samtalene dine til et annet av telefonnumrene dine som er lagret i
bedriftskatalogen. Velg telefonnummeret fra listeboksen.

• Et annet kontaktnummer - Videresender samtalene dine til en annen kontakt, eller til et telefonnummer du angir.

Administrere

Hvordan ser jeg ubesvarte anrop?Q.

Vinduet Samtalelogg viser ubesvarte og mottatte anrop. Systemadministratoren kan konfigurere hvor mange anrop som lagres i
samtaleloggen, eller deaktivere loggen helt. Kontakt systemadministratoren for å få mer informasjon.

A.

Anrop du har gått glipp av mens du ikke var logget på programmet, vises ikke i samtaleloggen.Merk

1

Klikk på .

Hvis du har ubesvarte anrop, vises et tall på ikonet. Du kan rulle musen over ikonet for å se om du har ubesvarte anrop eller
en talemelding. Verktøytipset viser typen ubesvarte anrop.

2 Klikk på fanen Samtaler i vinduet Samtalelogg. Filtrer om nødvendig loggen etter tidsperiode, for eksempel i går, eller ordne
dem etter ubesvart eller prioritet.
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3 Høyreklikk på meldingen for å få tilgang til en rekke funksjoner, herunder Ringe eller Ringe med video, hvis du vil ringe
tilbake.

Må det aktive samtalevinduet alltid være foran alle andre programvinduer?Q.

Standardinnstillingen er å plassere alle lyd- og videosamtalevinduer foran andre vinduer. Du kan oppheve dette valget fra Vis ➤
Samtaler alltid øverst.

A.

Jeg har flere telefontyper. Hvordan velger jeg telefonen jeg ønsker?Q.

Modellnummeret til Cisco-IP-telefonen vises i hovedvinduet ved siden av avmerkingsboksen. Dette modellnummeret vises i blått.
Klikk på nummeret for å vise dialogboksen Velg telefonenhet. Du kan velge en hvilken som helst telefon som er knyttet til
bruker-IDen din.

A.

Konferansesamtaler

Hvordan starter jeg en konferansesamtale?Q.

Velg kontaktene som skal være med i konferansesamtalen, fra kontaktlisten, og gjør ett av følgende:A.

• Lydsamtale: Høyreklikk på kontaktene, og velg Start konferansesamtale.

• Lyd- og videosamtale: Høyreklikk på kontaktene, og velg Start videokonferansesamtale.

Vinduet Aktiv konferansesamtale vises med kontaktene du valgte. For hver kontakt gjør du følgende:

1 Klikk på pilen ved siden av Ring-knappen for å velge et nummer. Alle numrene for kontakten vises. Det vises et merke ved
siden av nummeret du vil ringe.

2 Klikk på Ring-knappen for å ringe.

3 Klikk på Delta-knappen for å legge til kontakten i konferansesamtalen.

Du må utføre disse handlingene for hver kontakt som du vil ha med i konferansesamtalen.

Hvordan legger jeg til noen i en aktiv konferansesamtale?Q.

Hvis en telefonsamtale eller en konferansesamtale pågår, kan du legge til andre kontakter som deltakere i en konferansesamtale.A.

1 Velg Konferanse med ➤ Kontakt. Vinduet Legg til deltakere åpnes.

2 Oppgi et kontaktnavn eller et telefonnummer.

3 Klikk på Søk.

4 Velg navnet i søkeresultatene, og bruk pilen til å flytte det til kolonnen Valgte deltakere.

5 Klikk på Legg til.

Du kan også dra og slippe en person fra kontaktlisten for å legge den til i den aktive samtalen.Merk
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Talepost

Hvordan vet jeg om jeg har nye talemeldinger?Q.

I hovedvinduet har ikonet en teller for ubesvarte hendelser. Hvis du har et ubesvart anrop, vises et tall i rødt på ikonet.
Denne verdien angir det totale antallet ubesvarte samtaler, herunder ubesvarte anrop, ubesvarte chatter og talemeldinger. Ved å

A.

holde markøren over tallet får du se en liste over de ubesvarte hendelsene, eksempelvis: 5 ubesvarte chatter, 2 talemeldinger, 2
ubesvarte anrop. Telleren for ubesvarte hendelser vises også på ikonet for Cisco Unified Personal Communicator i systemstatusfeltet.

Kontakt systemadministratoren hvis talepost ikke er tilgjengelig. Enkelte funksjoner er bare tilgjengelig med visse konfigurasjoner
av Cisco Unified Personal Communicator.

Hvordan hører jeg på talemeldingene mine?Q.

Klikk på for å få tilgang til talemeldingene. Velg talemeldingsfanen for å vise den visuelle taleposten. Du kan høre på
talemeldingene på en av følgende måter:

A.

• Visuell talepost: Åpner et vindu som viser talemeldingene på samme måte som e-postmeldinger: nye meldinger vises i fet
skrift, hastemeldinger har et utropstegn (!) og så videre. Du kan bruke det visuelle talepostvinduet til å spille av, sette på
pause, spole tilbake, spole fremover og slette meldingene.

• Talepost med lyd: Klikk på Ring talepost for å ringe til talemeldingstjenesten. Du kan følge lydinstruksjonene for å høre
på og behandle meldingene.

Hvilke andre oppgaver kan jeg gjøre i visuell talepost?Q.

Visuell talepost er en visuell gjengivelse av talemeldingene. Vinduet Samtalelogg viser talemeldingene på samme måte som
e-postmeldinger: nye meldinger vises i fet skrift, hastemeldinger har et utropstegn(!) og så videre. Du kan utføre følgende oppgaver:

A.

•Merke en melding som ny: Høyreklikk på meldingen og velgMerk som ulest.

• Identifisere en melding jeg ikke har hørt på, eller en ny melding: Meldinger du ikke har hørt på, vises i fet skrift.

• Vise bare bestemte meldinger: Velg ønsket alternativ fra nedtrekkslisten Vis. Hvis du for eksempel bare vil vise dagens
meldinger, velger du I dag.

• Justere volumet: Bruk volumkontrollen øverst til høyre i vinduet for å justere volumet for avspilling av talemeldinger.

• Ringe lydtalepost: Klikk på Ring talepost for å ringe til talemeldingstjenesten. Du kan følge lydinstruksjonene for å høre
på og behandle meldingene.

• Svare på taleposten: Høyreklikk på meldingen for å svare med én gang ved å ringe, ringe med video eller sende en
direktemelding.

Hvordan sletter jeg en melding i visuell talepost?Q.
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Når du sletter en melding, sletter du den ikke permanent. Den flyttes til en mappe for slettede meldinger. Når du flytter en melding
til denne mappen, kan du fremdeles gjenopprette meldingen til listen over talemeldinger. Du kan også slette alle slettede meldinger
permanent.

A.

• Slette en melding: Høyreklikk på meldingen og velg Slett.

• Gjenopprette en slettet melding: Velg Slettede fra nedtrekkslisten Vis. Høyreklikk på meldingen du vil gjenopprette, og
velg Gjenopprett registrering fra hurtigmenyen.

• Slette en melding permanent: Velg Slettede fra nedtrekkslisten Vis. Høyreklikk på meldingen og velg Slett registrering
permanent fra hurtigmenyen.

Avhengig av hvordan Cisco Unified Personal Communicator er satt opp kan det hende at du ikke får gjenopprettet en slettet
melding eller slettet en melding permanent.

Hva hvis talemeldingsfanen er tom?Q.

Dette kan bety at Cisco Unified Personal Communicator ikke har de riktige Cisco Unity-opplysningene dine. Som standard forsøker
programmet å bruke brukernavnet og passordet ditt for alle Unified Communication-tjenester. Hvis noen av dem ikke virker,
bruker du siden Kontoer til å legge inn riktige opplysninger for disse tjenestene.

A.

1 Velg Fil ➤ Alternativer ➤ Kontoer.

2 Oppgi brukernavnet og passordet for Cisco Unity under overskriften Talepost.

3 Velg OK.

Nettmøter

Hva er forskjellen på et nettmøte og en konferansesamtale?Q.

A. • I et nettmøte kan du snakke med og dele dokumenter med andre personer. Et nettmøte kan omfatte et delt visuelt område
som vises i en nettleser, der du kan dele dokumenter, programmer eller skrivebordet med andre. Det kan også omfatte video
av deg og de andre deltakerne.

• En konferansesamtale er en lydsamtale der du kan snakke med to eller flere andre personer. Den omfatter ikke et delt visuelt
område. Den kan omfatte video.

Hvordan starter jeg et nettmøte?Q.

Du kan starte et nettmøte med personer i kontaktlisten, eller du kan legge til et til en lydsamtale eller en chat.A.

1 Velg én eller flere kontakter fra kontaktlisten.

2 Høyreklikk og velg Start et møte. Nettleseren starter, og et møte startes med deg som vert.

3 Kontaktene dine får se en kobling i chattevinduet. Denne koblingen bringer kontakten til en nettleser der det virtuelle møterommet
er tilgjengelig.

Hvordan deltar jeg på et nettmøte?Q.
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Når du blir invitert til et nettmøte, får du en direktemelding i Cisco Unified Personal Communicator. Direktemeldingen inneholder
en URL til møterommet, og et eventuelt passord.

A.

Klikk på URL-en i chattevinduet for å starte standardnettleseren og delta på møtet. Hvis det er du som er opphavsperson til møtet,
starter systemet møtet automatisk og legger deg til i nettmøtet.

Hvordan legger jeg til noen i et nettmøte?Q.

Slik legger du til en kontakt i et nettmøte mens møtet pågår:A.

1 Høyreklikk på kontakten.

2 Velg Inviter til møte som pågår og velg møtet.

Hvis kontakten er frakoblet, er ikke alternativet for å invitere kontakten til møtet, tilgjengelig. Hvis du velger flere kontakter
ved hjelp av Ctrl-tasten, og minst én av kontaktene er frakoblet, vises en dialogboks med informasjon om at de frakoblede
kontaktene ikke vil motta invitasjonen. Klikk på Ja for å sende invitasjonen til kontaktene som er tilkoblet.

Denne funksjonen fungerer bare hvis du bruker Cisco WebEx til å planlegge nettmøtene.

Feilsøking

Systemadministratoren har bedt om samtalestatistikken min. Hvor finner jeg den?Q.

Når du bruker datamaskinen til telefonsamtaler, kan du se statistikk om hvordan lyd- og videotrafikk sendes og mottas for en
pågående samtale.

A.

1 Velg Hjelp ➤ Vis samtalestatistikk.

2 Klikk på fanene for lyd- og videorelatert statistikk.

En av funksjonene mine virker ikke. Hva skal jeg gjøre?Q.

Du kan begynne med å kontrollere tilkoblingsstatusen. Du kan vise statusen for serverne som omfattes av Cisco UC-systemet.
Hvis du for eksempel ikke får tilgang til talemeldingene dine, kan du kontrollere statusen til talepostserverne.

A.

1 Velg Hjelp ➤ Vis Server Health.

2 Klikk på fanen Serverstatus. Du kan skjule og utvide serverkategoriene.

Hva er en problemrapport, og hvordan lager jeg en?Q.

Hvis du støter på et problem med Cisco Unified Personal Communicator, kan du opprette en problemrapport. Du kan gi en
beskrivelse av problemet, og denne tas med i en rapport som genereres automatisk.

A.

Rapporten inneholder logger fra datamaskinen, og lagres på skrivebordet. Du kan sende denne filen til systemadministratoren for
å få hjelp til å analysere problemet du har.

Men det kan være lurt å endre loggenivået før du lager en problemrapport. Spør systemadministratoren om du skal aktivere detaljert
logging før du lager problemrapporten. Aktiver detaljert logging er også tilgjengelig fra Hjelp-menyen.

1 Velg Hjelp ➤ Opprett problemrapport.

2 Klikk i avmerkingsboksen for å godta personvernerklæringen.
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3 Hvis du vil, kan du skrive detaljert informasjon i feltet Problembeskrivelse.

4 Klikk på Opprett rapport. En kopi av rapporten lagres på skrivebordet ditt.

Du kan opprette en problemrapport selv om du ikke er logget på Cisco Unified Personal
Communicator. Du får tilgang til verktøyet fra utsiden ved å velge Start ➤ Alle programmer ➤

Cisco Unified Personal Communicator 8 ➤ Opprett problemrapport.

Merk
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