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SSS'ler

Cisco Unified Personal Communicator 8.5 Nedir?Q.

Cisco Unified Personal Communicator, masaüstünüzden dahili sesli aramalara, şirket için anlık iletilere, görsel sesli postaya,
şirket rehberinize, videoya veWeb konferanslarına anında erişim sağlayan bir multimedya uygulamasıdır. Cisco Unified Personal
Communicator sezgisel bir kullanıcı arayüzü, geniş bant ses ve yüksek tanımlı video sunar.

A.

Temel Bilgiler

Cisco Unified Personal Communicator sürümümde özelliklerin tümünü göremiyorum. Bunlara nasıl erişebilirim?Q.

Kuruluşunuz kullanabileceğiniz özellik setini belirler; örneğin video, görüntülü sesli posta, web konferansı vb. Çoğu özelliğe ve
ilgili ayarlara erişebilmeniz için önce sistem yöneticiniz tarafından yapılandırılmaları gerekir. Özellikler yapılandırılmazsa, Cisco
Unified Personal Communicator'da görüntülenmezler.

A.

Ana pencerenizdeki simgeler hangi özelliklere erişir?Q.

Oturum açtıktan sonra ana pencere görüntülenir. Kullanabildiğiniz özelliklere bağlı olarak ana pencere bir ana kısımdan oluşabilir
veya iki alt kısma bölünebilir. Ana pencere iki bölüm içeriyorsa, bir bölümde diğer bölümde gösterilenleri belirleyen aşağıdaki
simgeler bulunur.

A.

• Kişiler simgesi; kişi listenizdeki kişileri gösterir.

• Odalar simgesi; kurduğunuz veya katıldığınız sohbet odalarını gösterir.

• Doğrudan ana pencerede gösterilebilecek HTML sayfalarına bağlanan üç adede kadar başka simge. Bu simgeleri yalnızca
yönetici ekleyebilir.

Ana pencere bir bölüm içeriyorsa, Sohbet Odaları oluşturma veya bunlara katılma olanağınız olmaz ve tüm kişileriniz pencerenin
ana bölümünde gösterilir.

Ana pencerenin üst bölümündeki simgeler, bir dizi standart özelliğe kolay erişim sunar.

AçıklamaSimge

Konuşma geçmişini görüntüle - Tüm sohbetleri, aramaları ve sesli postaları gösterir. Olayları
birden fazla filtreleme seçeneği kullanarak herhangi bir sırada görüntüleyebilir veya dinleyebilir
ve sıralayabilirsiniz. Ayrıca olayı sağ tıklatarak ve bir iletişim yöntemi seçerek cevapsız konuşmalara
yanıt verebilirsiniz.

Yeni arama yap - Tuş takımını (veya bilgisayar klavyenizi) kullanarak arama yapmanızı sağlar.
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AçıklamaSimge

Kişi ekle - Kişi listenize eklemek üzere bir ad bulmak için şirket rehberinizde ve en son kişilerinizde
arama yapmanızı sağlar. Ayrıca, bilgileri doğrudan girerek de yeni bir kişi oluşturabilirsiniz.

CiscoUnified Personal Communicator oturumunu veya uygulamayı kapattığımda, uygulamaCiscoUnified Personal Communicator
pencerelerinin varsayılan boyutunda ve konumunda yaptığım değişiklikleri belleğinde tutuyor mu?

Q.

Evet. Cisco Unified Personal Communicator, her pencerenin son boyutunu ve ekrandaki konumunu belleğinde tutar ve bu ayarları
pencereleri yeniden gösterirken kullanır.

A.

Kurulum

İlk kez nasıl oturum açarım?Q.

Gereken oturum açma bilgileri sistem yöneticinizin kullandığı kurulum yöntemine göre belirlenir. En azından bir kullanıcı adına
ve bir parolaya ihtiyacınız vardır. Oturum açma ekranında uygun sunucu adını da girmeniz gerekebilir. Yardım için sistem
yöneticinize başvurun.

A.

Cisco Unified Personal Communicator'ı kullanmak için ek kimlik bilgileri girmem gerekiyor mu?Q.

Uygulama, varsayılan olarak tüm Unified Communication hizmetleri için oturum açma kimlik bilgilerinizi kullanmaya çalışır.
Sesli posta ve Web konferans hizmetleri için ek bilgi girmeniz gerekebilir. Sesli posta, Web konferansı veya şirket rehberi

A.

bulunmuyorsa, Yardım➤ Sunucu SağlığınıGöster'i tıklatın. Oturum açma bilgilerinde gerekli kullanıcı adı eksik hatası var mı
diye her sunucuyu kontrol edin. Hata görüntülenirse, sesli posta ve web konferansı hizmetlerinin doğru kimlik bilgilerini girmek
içinHesaplar sayfasını kullanın.Şirket rehberiniz için ek kimlik bilgileri giremezsiniz. Kullanıcı adınızı ve parolanızı bilmiyorsanız
sistem yöneticinize başvurun.

1 Ana pencereden Dosya➤ Seçenekler➤ Hesaplar'ı tıklatın.

2 Kullanıcı adınızı ve parolanızı girin.

3 Başka bir pencereye gitmeden önce değişikliklerinizi kaydetmek içinUygula'yı veya değişikliklerinizi kaydetmek ve çıkmak
için Tamam'ı tıklatın.

Gizlilik seçeneklerimi nasıl yapılandırabilirim?Q.

Gizlilik seçenekleri durumunuzu kimlerin görebileceğini ve size kimlerin ileti gönderebileceğini kontrol eder. Şunların her biri
için bağımsız olarak genel bir ilke belirleyebilirsiniz:

A.

• Şirketinizdeki herkes

• Diğer herkes

Genel ilkeyle bazı kişilerin veya etki alanlarının (örneğin cisco.com) sizinle iletişim kurması veya engellenmesi için istisnalar da
ayarlayabilirsiniz. Gizlilik seçeneklerini ayarlamak için:

1 Dosya➤ Seçenekler➤ Gizlilik'i seçin.
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2 İki grup için İzin Ver veya Engelle'yi seçin: Şirketinizdeki herkes ve Diğer herkes.

3 Genel gizlilik ilkenizin bir parçası olmayan kişileri veya etki alanlarını eklemek için İstisnalar'ı tıklatın. Örneğin,Diğer herkes
için Engelle öğesini seçerseniz, kuralın parçası olmayan tek tek kullanıcı hesapları ekleyebilirsiniz.

Kulaklığımı veya diğer ses cihazımı nasıl ayarlarım?Q.

Aşağıdakilerden birini yaptıktan sonra ses cihazınızı ayarlamanız gerekebilir:A.

• Cisco Unified Personal Communicator'ı yükleyin.

• Cisco Unified Personal Communicator ile henüz kullanılmayan ses cihazını kullanmaya başlayın.

Kulaklığınızı veya diğer ses cihazınızı ayarlamak için:

1 Kulaklığınızı veya diğer ses cihazınızı uygun USB portuna takın.

2 İşletim sisteminizin ses cihazını hatırlamasını bekleyin.

3 Dosya➤ Seçenekler➤ Ses'i seçin.

4 Sesli cihazınızın uygun aşağı açılır listelerden seçildiğinden emin olun. Ayrıca, gerekirse cihazın ses düzeyini de
ayarlayabilirsiniz.

Kameramı nasıl ayarlarım?Q.

Uyumlu kameranızı uygun USB portuna takın.A.

1 İşletim sisteminizin kameranızı hatırlamasını bekleyin.

2 Dosya➤ Seçenekler➤ Video'yu seçin.

3 Aşağı açılır listeden Kamera'nızın seçildiğinden emin olun.

4 VideonunAyarlanması'nda uygun ayarları seçin. Uygun bant genişliğiyle ilgili olduğundan video kalitesi düzeyini seçebilirsiniz.

Telefon aramaları için bilgisayarımı kullanma ve masa telefonumu kullanma arasındaki fark nedir?Q.

Cisco Unified Personal Communicator, bilgisayarınızı (mikrofon, hoparlör ve/veya USB kulaklık kullanımı dahil) telefon olarak
kullanabilir veya Cisco Unified IP telefonunuzu telefon aramaları yapmak veya almak için kontrol edebilir (ses masa telefonunuzdan
alınır).

A.

Masa telefonu kontrol modunda kullanıldığında, bazı işlevler bilgisayarınızda bulunmaz. Aşağıdaki özellikler Cisco Unified
Personal Communicator uygulamasından kullanılamaz ve masa telefonu kontrollerinden yapılması gerekir:

• Cep telefonunuza veya başka telefonlarınıza arama aktarma.

• Mikrofonunuzu sessize alma.

• Sesi aldığınız ses düzeyini ayarlama.

Telefon aramaları için bilgisayarımı kullanma ile masa telefonumu kullanma arasında nasıl geçiş yaparım?Q.

Ana pencerenin altında Ses için telefon adı adlı telefonumu kullan adlı bir onay kutusu vardır. Sesi masa telefonunuz üzerinden
göndermek için kutuyu işaretleyin. Sesi bilgisayarınız üzerinden göndermek için kutunun işaretini kaldırın.

A.
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Bilgisayarımdan masa telefonuma geçerken arama yapabilir miyim?Q.

Hayır. Bilgisayarınızdan masa telefonunuza veya masa telefonunuzdan bilgisayarınıza geçme işlemi sırasında telefonun özellikleri
kullanılamaz.

A.

Sesli aramalarımın tümü için videoyu nasıl açar ve bunu varsayılan ayarım yaparım?Q.

İstediğiniz zaman videolu arama yapabilir veya aranabilir ve bunu varsayılan ayarınız yapabilirsiniz.A.

1 Dosya➤ Seçenekler➤ Video'yu seçin.

2 Kameranızın adının aşağı açılır Video Cihazı listesinde seçildiğinden emin olun.

3 Videomu otomatik olarak göster öğesini işaretleyin.

4 Başka bir pencereye gitmeden önce Uygula'yı tıklatın.

5 Tamam düğmesini tıklatın.

Video kalitemi nasıl optimize edebilirim?Q.

Kameranızı bağlantınıza uygun hale getirmek ve video kalitenizi optimize etmek için kameranızda ayar yapabilirsiniz. Ağ
bağlantınız doğrudan video kalitenizi etkiler. Örneğin, bilgisayarınız iş yerinizdeki ağa kabloyla bağlanıyorsa, daha yüksek bant

A.

genişliğine sahip olabilirsiniz. Sisteme kablosuz bir konumdan erişiyorsanız, bant genişliğiniz daha düşük olabilir. Video kalitesiyle
ilgili resimlerin kesilmesi veya donması gibi sorunlar yaşıyorsanız, bant genişliği tüketiminizi düşürmek daha pürüzsüz bir video
deneyimi yaşamanızı sağlar, ancak çözünürlüğü düşürür.

1 Kameranızı uygun USB portuna takın.

2 Dosya➤ Seçenekler➤ Video'yu seçin.

3 Aşağı açılır Video Cihazı listesindeki kamera adının doğru olduğundan emin olun.

4 Videonun Ayarlanması'nda uygun ayarları seçin. Eldeki bant genişliğiyle ilgili video kalitesi düzeyini seçmek için kaydırıcıyı
kullanın.

Video kalitesini bilgisayarım için optimize et onay kutusu varsayılan olarak seçilidir. İşaretli
olduğunda video kalitesi otomatik olarak bilgisayar için uygun olan bir düzeye ayarlanır ve o
düzeyi aşmaz. Kutunun işareti kaldırıldığında, aramanın başlangıcında video kalitesine bir sınır
getirilmez. Bu videonun çözünürlüğünün daha yüksek olmasını sağlayabilir, ancak bilgisayar
performansını ciddi olarak etkileyebilir ve çalışan diğer uygulamaları yavaşlatabilir.

Not

Uygunluk

Uygunluk nedir?Q.

Uygunluk, kişilerinizin telefonda, toplantıda olduğunu veya masalarından ayrıldıklarını bilmenizi sağlayan durum bilgisidir.
Durumu hızlı bir şekilde belirlemek için bir kişinin yanındaki simgeleri veya bir kişi adıyla listelenen özel durummesajını tarayın.

A.
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Uygunluk durumu, meslektaşlarınızla masaüstü, cep, telefon ve takvim bilgilerine göre bağlantı kurmanıza izin vererek iletişim
gecikmelerini azaltmaya yardımcı olabilir. Unutmayın: kişiler çevrimdışı olsa bile onları yine de arayabilir veya onlara bir sonraki
oturum açışlarında alacakları anlık bir ileti gönderebilirsiniz.
Aşağıdaki tablo durum simgelerini açıklamaktadır:

AçıklamaSimge

Uygun - İletişim için uygun olduğunuzu gösterir.

Dışarıda/Toplantıda/Telefonda - 15 dakika veya önceden belirlenebilir bir süre boyunca eylemsiz
kaldığınızda gösterilir veya bilgisayarınızı kilitlediğinizde kendiniz göstermeyi seçebilirsiniz. Bu durum,
masanızdan uzakta, bir toplantıda veya telefonda olduğunuzu gösterebilir. Bunu ayrıca durumunuz olarak
kendiniz de ayarlayabilirsiniz.

Rahatsız Etmeyin - İletişim kurmak istemediğinizi gösterir.Dosya➤ Seçenekler➤Durum'u kullanarak
Rahatsız Etmeyin için bir seçenek belirleyerek kişiyi tamamen göz ardı edebilirsiniz.

Çevrimdışı - Çevrimdışı olduğunuzu ve çevrimdışı gönderilen iletileri yeniden oturum açtığınızda
alacağınızı gösterir. Çevrimdışıyken alınan mesajlar cevapsız aramalar ve sesli iletilerle birlikte cevapsız
olay sayacına da eklenir.
Ofis Dışında - Uzun bir süre boyunca çevrimdışı olmayı planlıyorsanız isteğe bağlı özel bir ileti
görüntülenir. Bu durumu seçtiğinizde ve Tamam'ı tıklattığınızda uygulama oturumunuzu kapatır.

Durumumu nasıl değiştiririm?Q.

Durumunuzu el ile değiştirebilirsiniz veya telefondaysanız, toplantıdaysanız veya masanızdan ayrıldıysanız durumunuz otomatik
olarak değişebilir. Ayrıca, Dosya➤ Seçenekler➤ Durum'u kullanarak otomatik durumu kapatabilirsiniz.

A.

Özel bir ileti oluşturarak kendi durumunuzu ekleyebilirsiniz.Not

Durumunuzu el ile değiştirmek için:

1 Ana pencerenin en üstünde, adınızın altındaki aşağı açılır listeyi tıklatın.

2 Varsayılan durum seçenekleri listesinden seçin veya özel bir durum oluşturmak için Durum menüsünü düzenle'yi seçin.

Özel durum iletilerini nasıl oluştururum ve silerim?Q.

Özel durum iletileri başkalarına uygun olup olmadığınız hakkında ek bilgi vermenize izin verir. 20 adede kadar özel durum iletisi
oluşturabilirsiniz.

A.

Özel durum iletisi oluşturmak için:

1 Ana pencerede adınızın altındaki aşağı açılır listeyi tıklatın.

2 Listenin en altına gelin ve Durum menüsünü düzenle'yi seçin. Durum menüsünü düzenle penceresi görüntülenir.

3 Görüntülemek için bir ileti girin. Maksimum karakter sayısı 140'tır.
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4 Özel iletinizle ilişkilendirmek için bir durum simgesi seçin.

5 Ekle öğesini tıklatın. Yeni ileti özel iletiler listesinde görüntülenir.

6 Kapat'ı tıklatın. Yeni özel durum görüntülenir.

Özel bir durum iletisini silmek için:

1 Ana pencerenin en üst kısmında, adınızın altındaki aşağı açılır listeyi tıklatın.

2 Listenin en altına gelin ve Durum menüsünü düzenle'yi seçin. Durum İletisini Düzenle penceresi görüntülenir.

3 Silinecek iletiyi seçin. Birden fazla seçebilirsiniz.

4 Sağ tıklatın ve Kaldır'ı seçin.

Durumumu Rahatsız Etmeyin olarak ayarladım; benimle kimin iletişim kurmaya çalıştığını görebilir miyim?Q.

Evet. Rahtsız Etmeyin durumunu belirlemenin iki yolu vardır ve sohbetler için yapılan işlem durumunuzu nasıl belirlediğinize
bağlıdır; şu şekilde:

A.

• Rahatsız Etmeyin durumu gösterilir ve tüm uyarılar ve davetler devre dışı bırakılır (Varsayılan)
Varsayılan davranış kişilere sizinle bağlantı kurulmasını istemediğinizi anlatır ve tüm arama uyarılarını, sesleri ve sohbet
davetlerini engeller. Durumunuz Rahatsız Etmeyin'e bu şekilde ayarlandıysa, cevapsız iletişim isteklerini aşağıdaki biçimlerde
görebilirsiniz.

Anlık ileti geçmiş günlüğü etkinleştirildiyse:

Kaçırılan etkinlik sayacı ana pencerededir ve kaçırdığınız iletişim isteklerini size bildirmek için sayısı artırılır. Cisco
Unified Personal Communicator sistem tepsisi simgesi de bir cevapsız olay göstergesi görüntüler. Cevaplamadığınız iletişim

isteklerini görüntülemek için 'ni tıklatabilirsiniz.
Anlık ileti geçmişi günlüğü devre dışı bırakıldıysa:
Cevapsız sohbet davetleri cevapsız olay sayacına dahil edilmez. Bu durumda cevapsız sohbet davetleri, durumunuzu Rahatsız
Etmeyin'den başka bir duruma çevirdiğinizde otomatik olarak gösterilir.

Oturumu durumunuz Rahatsız Etmeyin'ken kapatırsanız, cevapsız sohbetleri veya grup
sohbet davetleri kaybolur ve tekrar oturum açtığınızda size ulaşmaz.

Not

• Yalnızca Rahatsız Etmeyin durumu gösterilir
Ayrıca durumunuzu Rahatsız Etmeyin olarak belirleyebilir, ancak arama uyarıları ve sohbet davetleri almayı sürdürebilirsiniz.
Bunun için Dosya➤ Seçenekler➤ Durum'u seçin ve Uyarıları gösterme, sesleri kapat ve yeni sohbet pencereleri
açma'nın işaretini kaldırın. Arama uyarıları ve sohbet davetleri normal olarak gösterilir.

Dışarıda durumunun görüntülenmesi için ne kadar zaman geçmesi gerekir?Q.

Varsayılan olarak, durumunuz bilgisayar etkin olmadığında 15 dakika sonra değişir. Otomatik durum değişimini devre dışı
bırakabilir veya bu değeri durum seçenekleri altında dışarıda zamanlayıcısını kullanarak değiştirebilirsiniz.

A.
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Dışarıda zamanlayıcısının değerini değiştirmek için:

1 Ana pencereden Dosya➤ Seçenekler'i seçin.

2 Durum öğesini seçin. Varsayılan olarak dışarıda zamanlayıcısı onay kutusu seçimiyle etkinleştirilir.

Onay kutusunun seçimini kaldırırsanız, Uygun durumunuz etkisizlik durumunda değişmez, ancak
telefonu kaldırma veya bir toplantıda bulunma gibi diğer olaylar bu durumu değiştirebilir.

Not

3 Zamanlayıcı değerini değiştirmek için okları kullanın veya bir değer girin. Dışarıda zamanlayıcısı 1 ila 90 dakika arası değerleri
kabul eder.

Kişilerin telefonda veya bir toplantıda olup olmadığımı görebilmelerini nasıl seçebilirim?Q.

CiscoUnified Personal Communicator, varsayılan olarak her kişinin uygunluk durumunu otomatik olarak belirler. Birisi uygulamada
oturum açtığında veya telefonda olduğunda bunu algılar. Sistem yöneticiniz, toplantıda olduğunuzu göstermek için Microsoft
Outlook takviminizi de entegre edebilir. Bir seçeneği ayarlayarak telefonunuzu ve toplantı durumunuzu görüntülemeyi seçebilirsiniz.

A.

Telefonunuzu görüntülemek ve toplantı durumunuzu için bir seçeneği ayarlamak için:

1 Ana pencereden Dosya➤ Seçenekler'i seçin.

2 Durum öğesini seçin. Telefonunuz ve toplantı durumunuz, varsayılan olarak onay kutusu seçimiyle etkinleştirilir.

• İşaretlendiğinde, telefon durumu (telefonda) uygunluk bilginizin bir parçası olarak görüntülenir. İşaretlenmediğinde,
telefon durumu başkalarına gösterilmez.

• İşaretlendiğinde,Microsoft Outlook takviminiz devam etmekte olan bir toplantıyı veyameşguliyeti gösterirken Toplantıda
durumu uygunluk bilginizin bir parçası olarak görüntülenir. İşaretlenmediğinde, toplantıda durumu başkalarına gösterilmez.

Kişilerimin tümünün durumu neden Çevrimdışı olarak görüntüleniyor?Q.

Cisco Unified Presence sunucusu, uygunluk durum bilgilerinin Cisco Unified Personal Communicator ile paylaşılmasını devre
dışı bırakacak şekilde yapılandırılabilir. Bu ayar devre dışı bırakılırsa, tüm kişiler için Çevrimdışı durum simgesi gösterilir ve

A.

uygunluk özellikleri beklendiği gibi çalışmaz. Durumunuz size Uygun olarak gösterilebilir. Daha fazla bilgi için, lütfen sistem
yöneticinize başvurun.

Kişiler

Bir kişi kaydını nasıl oluştururum?Q.

Dahili şirket rehberinizde bulunan kişileri ekleyebilirsiniz. Şirket rehberinizin dışındaki kişiler için harici kişiler gibi kişiler
oluşturabilirsiniz.

A.

Şirket rehberinizden bir kişi eklemek için:

1

Ana pencerede 'yi tıklatın.
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2 Ara alanına bir ad veya kullanıcı kimliği ekleyin.

Ayrıca, kişiyi bulmak için Ara alanına bir telefon numarası da girebilirsiniz.Not

3 Şirket rehberinizden alınan sonuçları görüntülemek için Ara'yı tıklatın.

4 İstediğiniz kişiyi arama sonuçları listesinden seçin.

5 Ekle öğesini tıklatın. Ayrıca, kişinizi ekleyeceğiniz grubu da seçebilirsiniz.

Arama alanının içeriğini temizlemek için Ara alanındaki X'i tıklatın.İpucu

Harici bir kişiden bir kişi kaydı oluşturmak için:

1

Ana pencerede 'yi tıklatın.

2 Yeni Kişi Oluştur öğesini tıklatın.

3 Kişi bilgilerini girin. Minimum olarak şunları girmelisiniz: adı, soyadı veya takma adı ve bir telefon numarası veya IM adresi.
Sohbet iletileri ve durum bilgilerini alıp vermek için bir IM Adresi girmeniz gerekir. Bu genellikle kişinizin e-posta adresidir.

4 İsterseniz Fotoğraf ekle'yi tıklatabilirsiniz. Cisco Unified Personal Communicator JPEG, GIF ve BMP biçimlerini destekler.
Resim yalnızca kişi listenizde görüntülenir ve diğer kullanıcılara gösterilmez.

5 Görüntüye gözatın.

6 Aç öğesini tıklatın.

7 Ekle öğesini tıklatın.

Şirket rehberinizden bir kişi eklediyseniz ve kişinin şirket rehberinde telefon numarası varsa, bu
telefon numarası otomatik olarak kişi profiline eklenir. Özel kişi gibi şirket dışından bir kişi
eklediyseniz, bir sesli arama yapabilmek için kişi bilgilerine bir telefon numarası girmeniz gerekir.

Not

Kişi kartındaki iletişim düğmeleri ne iş görüyor?Q.

Bu düğmeler arama yapmanızı, e-posta göndermenizi, toplantı başlatmanızı veya bir kişiyle sohbet etmenizi sağlar. Kişi kaydına
kaydedilen her bir telefon için bir telefon simgesi eklenebilir; örneğin bir masa telefonu, bir cep telefonu ve ada kayıtlı başka

A.

belirli bir telefon. Telefon simgesine basmak telefon numarasını arar. Ayrıca, aramanın sesli arama mı yoksa videolu arama mı
olduğunu belirlemek için ses ve video düğmelerini kullanabilirsiniz. Aramalar için olan varsayılan seçim, varsayılan video
ayarlarınızı yansıtır. Toplantı oluşturmak ve başlatmak için, varsa Toplantı simgesine basın.
Ayrıca, kişi kaydınızın bilgilerini düzeltmek veya kayda bilgi eklemek için Kişiyi Düzenle'yi de tıklatabilirsiniz.

Kişi listemdeki resimleri gizleyebilir miyim?Q.

ResimleriGörünümmenüsünden açabilir veya kapatabilirsiniz. Kişi listeniz çok uzunsa, resimleri kapatarak alan kazanabilirsiniz.A.

Bu genel bir ayardır. Kişi listenizde resim göstermemeyi seçerseniz, bunlar başka bir yerde gösterilmez.
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Kişilerimden birini takma adla yeniden adlandırdım; Ara özelliği bu kişiyi bulabilir mi?Q.

Ara, listenizdeki yeniden adlandırılan kişileri bulabilir. Ayrıca, kişileri ara alanına bir telefon numarası yazarak veya hatta kısmi
ad yazarak da bulabilirsiniz.

A.

Kişilerimi nasıl organize edebilirim?Q.

Kişilerinizi daha iyi organize edebilmek için gruplar oluşturabilirsiniz. Ayrıca, kişi kaydı oluşturur veya kişi eklerken gruplar
atayabilirsiniz. Varsayılan olarak kişiler ada göre alfabetik sıralı görüntülenir. Ayrıca, duruma göre sıralamayı da seçebilirsiniz.

A.

Gruplar kişi listenizde alfabetik olarak görüntülenir.Not

1 Kişi➤ Yeni Grup Oluştur'u seçin.

2 Grup Oluştur alanında yeni bir ad girin.

3 Oluştur'u tıklatın. Grup adı kişi listesine eklenir. Değiştirmek istediğinizde adı sağ tıklatabilirsiniz.

4 Kişilerinizi gruba sürükleyin.

Grubu, adını sağ tıklatıp Kaldır'ı seçerek silebilirsiniz. Bu işlem grubu kaldırır. Gerçek kişi kaydını silmez ve bu kayıtlar ana
kişi listenizde görünmeye devam eder.

Kişilerim birden fazla grupta görünebilir mi?Q.

Kişiler birden fazla grupta görünebilir.A.

1 Bir kişi adı seçin.

2 Adı sağ tıklatıp Gruba kopyala'yı
seçin.

3 Grup adını seçin.

Kişi listemdeki birisine e-posta gönderebilir miyim?Q.

İmlecinizi kişi adının üzerinde gezdirin. Kişi kartı gösterilir. Microsoft Outlook'u Kime alanına e-posta adresi girilmiş olarak
başlatmak için e-posta simgesini tıklatın. Bu bilgiler şirket rehberinden alınır.

A.

Sohbet

• Sohbet

• Uygulamalardan Sohbet

• Grup Sohbeti
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Sohbet

Nasıl bir sohbet başlatırım?Q.

Kişi listenizdeki biriyle sohbet etmeye başlayabilir veya şirket rehberinizde arayabilirsiniz.A.

Kişi listenizdeki kişilerle sohbet başlatmak için:

1 Adı seçin ve çift tıklatın.

Kişi listenizde olmayan biriyle sohbet başlatmak için:

1 Ana pencerede Ara alanında bir ad veya kullanıcı kimliği girin. Cisco Unified Personal Communicator ilk önce kişi listenizi
ve en son konuşmaları arar.

2 Adı en son kişi olarak bulamadıysanız, şirket rehberinizi aramayla devam etmek için Dizini Ara öğesini tıklatın.

3 Arama Sonuçları alanında kişi adını seçin, çift tıklatın ve sohbetinizi başlatın.

4
Aktif sohbet pencerenizdeki kişiyi gelecekte kullanmak üzere kişi listenize eklemek için 'yi tıklatın.

Şirket rehberinde olmayan biriyle sohbet etmek için önce kişi kaydı oluşturmanız ve bu kaydı
listenize eklemeniz gerekir.

İpucu

Sohbet isteği aldığımda beni uyaran sesi nasıl kapatabilirim?Q.

Sohbet uyarı sesleri, varsayılan olarak sesi destekleyen olaylar için açılır. Sohbet uyarı seslerini ne zaman ve nasıl çalacağınızı,
Uyarı Seçenekleri'nde değişiklikler yaparak seçebilirsiniz. Tüm sohbet sesleri için genel bir tercih belirleyebilir veya sesleri
olaylara göre ayrı ayrı belirleyebilirsiniz. Lütfen bu seçeneklerin telefon aldığınızda çalan sesi etkilemediğine dikkat edin.

A.

Sohbet olaylarının seslerini genel olarak devre dışı bırakmak için:
Tüm sohbet uyarı sesleri varsayılan olarak açılır.

1 Dosya➤ Seçenekler➤ Uyarılar'ı seçin.

2 Tüm sohbet uyarıları için ses çal'ın işaretini kaldırın.

Sohbet olayı aşağı açılır menüsünün altındaki Ses çal onay kutusu seçili kalır, ancak grileşir ve
devreden çıkar.

Not

Belirli sohbet olaylarının seslerini tek tek devreden çıkarmak için:

1 Dosya➤ Seçenekler➤ Uyarılar'ı seçin.

2 Sohbet olayını seçin: İlk sohbeti al, Herhangi bir sohbeti al ve Sohbet gönder.

3 Ses çal'ın işaretini kaldırın.

4 Uygula'yı tıklatın.

5 İkinci, üçüncü ve dördüncü adımları, ses ayarını yapmak istediğiniz her sohbet olayı için tekrarlayın.
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Ayrıca, görev çubuğunuzdaki yanıp sönme simgesini de Pencere görev çubuğunda yanıp sönme
onay kutusunu kullanarak devre dışı bırakabilirsiniz.

Not

Aktif penceredeki simgeler hangi özelliklere erişir?Q.

Aktif sohbet penceresindeki simgeler, konuşmanıza ses, video ve bir web konferansı eklemenizi sağlar.A.

AçıklamaSimgeler

Ara - Bir sesli arama başlatır. Birden fazla kişiyle sohbet ediyorsanız, bu bir konferans araması
başlatır.

Videolu arama yap - Bir videolu arama başlatır. Birden fazla kişiyle sohbet ediyorsanız, bu videolu
bir konferans araması başlatır.

Toplantı başlat - Bir web konferansı için bir tarayıcıyı başlatır. Aktif sohbet penceresinde diğer
katılımcılar için bir bağlantı görüntülenir.

Konuşma geçmişini görüntüle - Sohbetleri, aramaları ve sesli iletileri görüntüler. Olayları birden
fazla filtreleme seçeneği kullanarak herhangi bir sırada görüntüleyebilir veya dinleyebilir, ayrıca
sıralayabilirsiniz.

Cisco Unified Personal Communicator anlık ileti geçmişinin günlüğünün tutulmasını
engelleyecek şekilde yapılandırıldıysa, sohbet geçmişi gösterilmez. Daha fazla bilgi için,
lütfen sistem yöneticinize danışın.

Not

Katılımcıları ekle -Şirket rehberinizi aramanızı ve sohbetinize henüz kişi listenizde olmayan kişileri
eklemenizi sağlar.

Ayrıca, kişi listenizdeki bir adı sohbetinize eklemek için adı listeden aktif sohbet pencerenize
sürükleyebilirsiniz.

İpucu

Metni biçimlendir - Yazı tipini, boyutunu ve rengini seçmenizi sağlar.

Acil olarak işaretle - Mesajınızı adınızla ve kırmızı bir ünlem işaretiyle birlikte görüntüler.

İfade ekle - Gülen suratlardan seçim yapın.

Kişiyi Kişi Listenize Ekle - Kişiyi kişi listenize ekler. Bu simge yalnızca baş başa bir sohbet
yaparken ve kişi kişi listesinde daha önceden listelenmiyorsa gösterilir.

Anlık ileti geçmiş günlüğü tutma nedir?Q.
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Cisco Unified Personal Communicator'ın anlık ileti oturumlarının yerel bir kopyasını tutma yeteneği vardır. Birisiyle sohbete
başladığınızda, aynı kişiyle daha önce yapılan sohbet oturumlarının metni sohbet penceresinde gösterilir. Ayrıca, daha önceki

A.

sohbetlerin metnini Konuşma Geçmişi penceresindeki Sohbetler sekmesinden görebilirsiniz. Bu özellik yapılandırılabilir ve
yöneticiniz tarafından etkinleştirilebilir veya devre dışı bırakılabilir. Anlık mesaj geçmiş günlüğü tutma devre dışıysa, önceki
sohbet oturumlarının metnini göremezsiniz.

Cevapsız bir sohbet isteğim olduğunu nasıl anlarım?Q.

Anlık ileti geçmiş günlüğü tutma etkinse:A.

Ana pencerede ve aktif sohbet penceresinde cevapsız bir buluşmayı gösterir. Bir sohbet isteğini kaçırdıysanız, simgenin
üstünde kırmızı bir numara; örneğin gösterilir. Değer cevapsız sohbetler, cevapsız aramalar ve sesli iletiler gib cevapsız konuşmaların
toplam sayısını gösterir. Sayının üzerine imlecinizi getirdiğinizde cevapsız aramaların analizini görebilirsiniz, örneğin: 5 cevapsız
sohbet, 2 sesli ileti, 2 cevapsız arama.
Konuşma Geçmişi penceresi tüm cevapsız sohbetleri listeler.

1

'ni tıklatın.

2 Konuşma Geçmişi penceresinde Sohbet sekmesini tıklatın.

3 Gerekirse, geçmişi zamana göre (örneğin dün) ya da cevapsız veya acil gibi eğilime göre filtreleyebilirsiniz.

4 Cevapsız sohbeti cevaplamak için sağ tıklatın ve bir anlık ileti gönderin.

Cevapsız sohbeti sağ tıklatırsanız, bir sohbet başlatabilir, sesli veya videolu bir arama yapabilir
veya o kimseyle bir web toplantısı başlatabilirsiniz. Ayrıca, bu kimsenin kişi kartını görüp burada
tüm tercih ettiği iletişim yöntemlerine kişi kartında gösterilen simgeleri tıklatarak erişebilirsiniz.

İpucu

Anlık ileti geçmiş günlüğü tutma engelleniyorsa:

simgesindeki cevapsız olay sayısına cevapsız sohbetler dahil edilmez. 'ni tıklattığınızda Konuşma Geçmişi
penceresinde Sohbetler sekmesi gösterilmez. Durumunuz (Uyarıları gösterme, sesleri kapat ve yeni sohbet pencereleri açma
işaretli olarak) Çevrimdışı veya Rahatsız Etmeyin iken bir sohbet isteğini cevaplayamazsanız, yeniden oturum açtığınızda veya
durumunuzu Rahatsız Etmeyin'den çıkardığınızda cevapsız sohbetlerin sohbet pencereleri gösterilir. Ancak, durumunuz Rahatsız
Etmeyin iken oturumu kapatırsanız, tüm cevapsız sohbetler ve grup sohbet davetleri kaybolur ve tekrar oturum açtığınızda
gösterilmez.

Birisinin benimle sohbet etmesini nasıl engellerim?Q.

Gizlilik seçenekleri size kimlerin ileti gönderebileceğini denetler.Şirket dışından kimseler gibi kullanıcıları engellemek için genel
bir ilke belirleyebilir veya belirli kimseleri gösterebilirsiniz. Belirli bir kişiyi engellemek için:

A.

1 Dosya➤ Seçenekler➤ Gizlilik seçeneğini belirleyin.
2 İstisnalar'ı tıklatın.

3 Engellenecek kimsenin Anlık İleti adresini girin.
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4 Ekle öğesini tıklatın.

5 Tamam'ı tıklatın.

Kişiler çevrimdışı olarak gösterilirse hala bir anlık ileti gönderebilir miyim?Q.

Evet. Alıcının kullanabildiği özelliklere bağlı olarak aşağıdakiler olur:A.

• Alıcı uygunluk durumunu göstermek üzere yapılandırıldıysa ve alıcı çevrimdışıysa, tekrar oturum açtığınızda iletiyi alır.

• Alıcı, uygunluk durumunu gösterecek şekilde yapılandırılmamışsa, çevrimdışı durum her zaman gösterilir ve sohbet hemen
gönderilir.

Anlık ileti geçmiş günlüğü etkinse, çevrimdışıyken alınan iletiler, cevapsız aramalar ve sesli iletilerle birlikte cevapsız olay
sayacına dahil edilir.

Bir sohbet penceresi açıp bir ileti yazabiliyorum, ancak sohbeti göndermeye çalıştığımda bir hata gösteriliyor. Bu neden oluyor?Q.

Sistem yöneticiniz, Cisco Unified Presence'ı sohbet işlevini tüm istemci uygulamalar için devre dışı bırakacak şekilde yapılandırmış
olabilir. Daha fazla bilgi için, lütfen sistem yöneticinizle bağlantı kurun.

A.

Sohbetimin biçimini değiştirebilir miyim? İfadeler var mı?Q.

Konuşma penceresinde, sohbet konuşmanıza uygulamak için çeşitli yazı tipleri, renkler ve ifadeler arasından seçim yapabilirsiniz.
Gelen veya giden tüm sohbet iletileriniz için global bir biçim de ayarlayabilirsiniz.

A.

1 Dosya➤ Seçenekler➤ Sohbetler'i seçin.

2 İletiler için bir yazı tipi seçmek için Yazı Tipini Ayarla öğesini tıklatın. Bir boyut, renk ve yazı tipi seçebilirsiniz.

3 Diğer pencerelere gitmeden önce Uygula öğesini tıklatın.

4 Çıkmak için Tamam'ı tıklatın.

Sohbet penceresinin düzenini nasıl özelleştirebilirim?Q.

Aktif konuşma penceresinin sekme yönünü belirleyebilir veya pencerelerin ayrı ayrı başlatılmasını seçebilirsiniz.A.

1 Dosya➤ Seçenekler➤ Sohbetler'i seçin.

2 Sohbet penceresi düzeni başlığı altındaki sekmelerinizin konumunu seçin. Varsayılan ayar, konuşma penceresinin solunda
sekmeleri görüntülemektir.

3 İsteğe bağlı olarak, Sohbetleri ayrı pencerelerde açar öğesini seçin.

Birden çok sohbet aktifse, bir sohbeti ayrı bir pencereye sürükleyebilirsiniz. Sekmeyi tıklatıp
masaüstünüzdeki bir yere sürükleyin. Sekmeyi sağ tıklatın ve geriye, tekrar tek konuşma penceresine
taşımak için Sekmeyi yeniden yerleştir'i seçin.

İpucu

4 Diğer pencerelere gitmeden önce Uygula öğesini tıklatın.

5 Çıkmak için Tamam'ı tıklatın.
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Önceki bir sohbetin metnini nasıl görüntüleyebilirim?Q.

Anlık ileti geçmiş günlüğü etkinse:A.

Tüm anlık iletiler yerel olarak depolanır ve aynı kişiyle sohbet açtığınızda görüntülenir. Sohbet penceresinde yukarı kaydırarak
bir kişiyle yaptığınız son 99 anlık iletiyi görebilirsiniz.
Son 99 iletiden önceki sohbet geçmişini görmek için:

1

ana pencereden veya sohbet penceresinden tıklatın. Cevapsız konuşmalarınız varsa, simgede bir sayı gösterilir; örneğin
. Araç ipucu cevapsız iletişimlerin türlerini görüntüler.

2 Konuşma Geçmişi penceresinde Sohbet sekmesini tıklatın. Cevapsız sohbetler ve önceki sohbetler görüntülenir.

3 Gerekirse, sohbet geçmişini zamana göre (örneğin dün) ya da cevapsız veya acil gibi eğilime göre filtreleyebilirsiniz.

4 Sohbetinizi devam ettirmek istiyorsanız Bir Anlık İleti Gönder de dahil, çok sayıda işleve erişmek için iletiyi sağ tıklatın.

Anlık ileti geçmiş günlüğü engelleniyorsa:

Önceki sohbetin anlık iletilerini görüntüleyemezsiniz. Daha fazla bilgi için, lütfen sistem yöneticinizle bağlantı kurun.

Aktif sohbet penceresindeki kişiyi kişi listeme nasıl eklerim?Q.

Sohbet ettiğiniz kişi kişi listenizde değilse, kişiyi kişi listenize eklemek için aktif sohbet penceresinde 'yi tıklatabilirsiniz.
Bu özellik yalnızca baş başa sohbetlerde bulunur.

A.

Uygulamalardan Sohbet

Hangi uygulamalardan bir kişiyle sohbet başlatabilirim?Q.

Kişilerle Microsoft Outlook, Word, Excel, Powerpoint ve Sharepoint'ten sohbet başlatabilirsiniz. Bu uygulamaların bu özelliği
destekleyen sürümlerinin bir listesi için lütfen Cisco Unified Personal Communicator Sürüm Notları'na başvurun.

A.

Bir uygulamadan nasıl bir sohbet başlatırım?Q.

Bir sohbeti başlatma yönteminiz, aşağıdaki tabloda açıklandığı gibi çalıştırdığınız uygulamaya ve uygulamanın sürümüne bağlıdır:A.

Sohbet başlatmak için:Uygulama

Aşağıdaki işlemlerden birini yapın:Outlook 2007

• Ribbon İleti sekmesinden IM➤Anlık İletiyle Yanıtla veyaTümünüAnlık İletiyle
Yanıtla'yı seçin.

• Kişiyi sağ tıklatın, sonra Anlık İletiyle Yanıtla veya Tümünü Anlık İletiyle
Yanıtla'yı seçin.

Fareyi bir kişi adının yanındaki uygunluk durum göstergesi üzerinde gezdirin, Kişilik
menüsünü görüntülemek için üzerini tıklatın, sonraAnlık İletiyle Yanıtla veyaTümünü
Anlık İletiyle Yanıtla'yi seçin.

SharePoint 2007
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Aşağıdaki işlemlerden birini yapın:Outlook 2010

• Ribbon Giriş veya Ribbon İleti sekmesinden IM➤ Anlık İletiyle Yanıtla veya
Tümünü Anlık İletiyle Yanıtla'yı seçin.

•
Kişiyi görüntülemek için fareyi kişinin üzerinde gezdirin, sonra 'i tıklatın.

Word 2010
1 Kişi adını seçin ve sağ tıklatın.

2 Ek İşlemler➤ Seçenekler'i seçin ve Otomatik Düzelt iletişim kutusunda Anlık
İleti Kişileri'ni işaretleyin.

Bu adımın yalnızca bir kez gerçekleştirilmesi
gerekir.

Not

3 Ek İşlemler➤ Anlık İleti KişileriKişi➤ Kişi➤ Kişi kartı'nı seçin.

4
Sohbet başlatmak için, kişi kartında 'i seçin.

Ayrıca aşağıda Excel 2010 ve PowerPoint 2010 için anlatılan adımları da kullanabilirsiniz.

Excel 2010 ve PowerPoint 2010
1 Dosya➤ Bilgi'yi seçin.

2 Pencerenin sağ tarafındakik İlgili Kişiler Bölmesi'nde, kişi kartını görüntülemek için
fareyi kişinin adı üzerinde gezdirin.

3
Sohbet başlatmak için, kişi kartında 'i seçin.

Kişi kartını görüntülemek için kişiyi tıklatın, sonra sohbet başlatmak için kişi kartında

'i seçin.

SharePoint 2010

Neden uygulamalarımdan kişilerle sohbet başlatamıyorum?Q.

Cisco Unified Personal Communicator yapılandırmanızda özellik varsa, bazı uygulamaların içinden sohbet başlatabilirsiniz.
Yöneticinize bu özelliğin bulunup bulunmadığını sorun.

A.

Word 2010'daki Ek İşlemler menüsünde neden hiçbir anlık ileti seçeneği göremiyorum?Q.

Bir kişi adını sağ tıklatın ve Ek İşlemler'i seçin.Otomatik Düzelt iletişim kutusunda, Anlık İleti Kişileri seçeneğini işaretleyin
ve Tamam'ı tıklatın.

A.

Bir Anlık İleti adresinden sohbet başlatabilir miyim?Q.

Evet, birWeb tarayıcısında veya başka bir uygulamada gösterilen im:kullanıcı@etkialani.com biçimindeki bir Anlık İleti adresini
tıklatırsanız, Cisco Unified Personal Communicator o kimseyle sohbet başlatmak için bir sohbet penceresi açar.

A.

Ayrıca, Windows Çalıştır komutundan şu komutu girerek de bir sohbet başlatabilirsiniz: im:kullanici@etkialani.com
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Grup Sohbeti

Grup sohbeti nedir?Q.

Sohbet hem kişiden kişiye hem de grup sohbeti oturumlarını destekler. Üç ya da daha fazla kişi grup sohbetini oluşturur. Bu tür
sohbet, sohbet penceresinde en az bir kişi olduğunda Cisco Unified Personal Communicator'da bulunmaya devam eder. Tüm

A.

katılımcılar ayrıldığında, grup sohbeti sona erer. Cevapsız grup sohbeti davetleri cevapsız olaylar olarak gösterilir ve Konuşma
Geçmişi'nde görüntülenir.

Bir grup sohbetini nasıl başlatırım?Q.

Bir grup sohbetini başlatmanın en etkili yolu birden fazla kişi seçmek, sağ tıklatmak veGrup Sohbetini Başlat öğesini seçmektir.A.

Ayrıca, kişi listenizdeki bir grup adını sağ tıklatabilir ve Sohbet'i seçerseniz, gruptaki herkes grup
sohbetine davet edilir.

Not

Outlook'tan bir grup sohbeti başlatmak için birden çok kişiyi seçebilir, sağ tıklatabilir ve Tümünü Anlık İletiyle Yanıtla'yı
seçebilirsiniz.

Birini grup sohbetine nasıl ekleyebilirim?Q.

Kişi listenizden bir adı aktif sohbet penceresine sürükleyebilirsiniz. Ayrıca, şirket rehberinizde bir adı aramak içinKatılımcı ekle
simgesini tıklatabilirsiniz.

A.

Birini grup sohbetinden nasıl çıkarabilirim?Q.

Aktif sohbet penceresinde çıkarmak istediğiniz kişiyi seçin, sağ tıklatın ve Kaldır'ı seçin.A.

Sohbet odası nedir?Q.

Sohbet odası, bir grup sohbeti için kalıcı bir kapsayıcıdır. Sohbet odalarının var olmaları için sizin veya diğer kullanıcıların aktif
sohbette bulunması gerekmez. Oda etkinliğinin tüm geçmişi korunur ve sohbet odasına biri katıldığında kullanılabilir. Bu,

A.

konuşmaların, dosya bağlantılarının ve diğer bilgilerin zaman içinde sürekliliğini sağlar. Sohbet odaları Cisco Unified Personal
Communicator penceresinde Odalar'ı tıklattığınızda gösterilir.

Bir sohbet odasını nasıl oluştururum?Q.

Bir sohbet odası bir kez oluşturulduktan sonra odayı Cisco Unified Personal Communicator penceresinde Odalar simgesini
tıklatarak görüntülersiniz. Sohbet odasının adı değiştirilemez.

A.

1 Dosya➤ Yeni Sohbet Odası'nı seçin.

2 Bir Oda Adı ve isteğe bağlı bir Konu girin. Sohbet odası adını oluşturulduktan sonra düzenleyemezsiniz.

3 Katılımcıların sohbete başkalarını davet edip edemeyeceğine veya davet edilenlerin kontrolünü elinizde tutup tutamayacağınıza
karar verin.

4 Şirket rehberinizi aramak için Katılımcıları ekle simgesini tıklatın ve kişi listenizde bulunmayan kişileri ekleyin. Sohbet
odasına katılmak için bir davetiye gönderebilirsiniz.
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Sohbet odasını oluşturan kişi veya diğer üyeler (oda o etkinliğe izin verecek şekilde ayarlandıysa)
katılımcıları açıkça davet etmelidir.

Not

5 Davet Et'i tıklatın. Sohbet odası penceresi gösterilir ve tüm katılımcılara birer bildirim gönderilir. Sohbet odasının adı, ana
pencerede Odalar'ı tıklattığınızda listelenir.

Harici bir kişinin başlattığı bir grup sohbetine veya bir sohbet odasına katılabilir miyim?Q.

Başka bir etki alanından harici bir kişi bir grup sohbetine veya bir sohbet odasına katılmanız için sizi davet edebilir. Şirketinizin
etki alanı dışındaki bir sohbet odasının farklı özellikleri ve gizlilik ayarları olabilir. Paylaştığınız her bilgi geneldir.

A.

Bir sohbet odasını silme ve kaldırma arasındaki fark nedir?Q.

Yalnızca sahipler bir sohbet odasını silebilir, katılımcılar odayı kişi listelerinden kaldırabilir. Katılımcı bir sohbet odasını
kaldırdığında sohbet odası diğer katılımcılar için varlığını sürdürür, ancak odayı kaldıran katılımcının, sohbet odasına yeniden

A.

katılması için odayı oluşturan tarafından davet edilmesi gerekir. Sahibi sohbet odasını sildiğinde, sohbet odası tüm katılımcılar
için tamamen silinir.

Oluşturduğum bir sohbet odasını kapattım, yeniden nasıl erişebilirim?Q.

Bir sohbet odasını bir kez oluşturduktan sonra oda, ana penceredekiOdalar simgesini tıklattığınızda görüntülenir. Odaya katılmak
için adı çift tıklatın.

A.

Kişi listenizden bir sohbet odasını kaldırırsanız, odaya erişebilmeniz ve konuşmaya yeniden katılabilmeniz için odayı oluşturan
kişi tarafından davet edilmeniz gerekir.

Bir sohbet odasından bir katılımcıyı silebilir miyim?Q.

Sahipler, katılımcı listesindeki adları seçip, sağ tıklatıp, Sohbet Odasından Kaldır'ı seçerek varolan sohbet odası katılımcılarını
silebilirler. Silinen kullanıcılara birer bildirim gönderilir.

A.

Aramalar

• Arama ve Aranma

• Yönlendirme

• Yönetim

Arama ve Aranma

Nasıl arama yaparım?Q.

Arama yapmanın birkaç yolu vardır. En doğrudan yol, istenen numarayı çabucak aramak için kişi adının yanındaki telefon simgesini
tıklatmaktır.

A.

Listenizdeki bir kişiyi aramak için:
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1 Bir kişi adını sağ tıklatın ve Ara veya sesli aramanıza video eklemek için Videolu Arama Yap öğesini seçin.

Şirket rehberinizden bir kişi eklerseniz, bir telefon numarası otomatik olarak profiline eklenir.
Özel kişi gibi şirket dışından bir kişi eklediyseniz, bu özelliğin çalışması için kişi bilgilerine bir
telefon numarası girmeniz gerekir.

Not

Belirli bir numarayı aramak için:

1 Numarayı Ara alanına girin.

2 Ara'yı tıklatın veya klavyenizde Enter tuşuna basın.

Şirket rehberinizde bir kişiyi aramak ve bir arama yapmak için:

1 Ara alanına bir ad girin. Dizin Arama penceresi görüntülenir.

2 Aramayı yapmak için telefon simgesini tıklatın.

Aktif konuşma penceresindeki simgeleri açıklayabilir misiniz?Q.

Aktif konuşma penceresindeki simgeler arama özelliklerine erişim sağlar.A.

AçıklamaSimge

Aramayı sonlandır: Aktif aramayı sonlandırır. Ayrıca aktif
aramayı sonlandırmak için konuşma penceresini
kapatabilirsiniz. Beklemede olan bir aramayı sonlandırmak
istiyorsanız, aramayı sonlandırabilmek için önce aramayı
sürdürmelisiniz.

Arama bekletme/Aramayı sürdür: Etkin aramayı beklemeye
alır veya sürdürür.

Ses düzeyi: Aktif arama ses düzeyini ayarlar.

Ses kapat: Aktif aramanın ses kapatma modunu açar.

Videoyu durdur: Siz videoyu yeniden göndermeye
başlayıncaya kadar videonuzu göndermeyi durdurur.

Tuş takımı: Rakamları girmek için kullanabileceğiniz bir tuş
takımı açar. Bu tuş takımını, aktif aramaya PIN, parola veya
sesli menü navigasyonu için tonlar girmek için kullanın. Bir
arama yapmak için kullanılamaz. Bir arama yapmak için ana
penceredeki tuş takımını kullanabilirsiniz.
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AçıklamaSimge

Beklet ve ara özelliği menüsü: Aktif aramayı beklemeye alır
ve Aktar, Duraklat, Bir Toplantı Başlat ve Şununla Konferans
Yap: gibi arama işlevleri için aşağı açılır bir menü sunar.

Aktif aramama şirket rehberimden başka bir kişiyi nasıl eklerim?Q.

A. 1

Etkin Konuşma penceresinde 'nü tıklatın.

2 Şununla konferans yap➤ Kişi'yi seçin. Katılımcıları Ekle penceresi görüntülenir.

3 Kişi adı veya telefon numarası girin.

4 Ara'yı tıklatın.

5 Arama sonuçlarında adı seçin ve adı Seçili Katılımcılar sütununa taşımak için oku kullanın.

6 Ekle'yi tıklatın.

Ayrıca, etkin aramanıza eklemek için kişi listenizden bir kişiyi sürükleyip bırakabilirsiniz.Not

Bir kişiyi aradığımda hangi numara kullanılır?Q.

Şirket rehberinde kişinin birden fazla numarası listeleniyorsa, Cisco Unified Personal Communicator kişinin tercih edilen
numarasını aramaya çalışır. Tercih edilen bir numara belirtilmemişse, uygulama aşağıdaki sırada sonraki belirtilen numarayı arar:

A.

1 İş

2 Cep

3 Diğer

4 Ev

Bir aramayı nasıl yanıtlarım?Q.

Bir arama aldığınızda, masaüstünüzde bir bildirim penceresi görüntülenir ve aşağıdaki seçeneklerden birini tıklatabilirsiniz:A.

• Ses ve video ile yanıtlayın.

• Yalnızca ses ile yanıtlayın.

• Ses ile sesli posta hizmetinize bir aramayı yönlendirin.

Birisini aramaya nasıl alırım?Q.
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'i (Etkin Konuşma penceresi) tıklatın.

A.

Beklemedeki bir aramayı sonlandıramazsınız. Önce aramayı sürdürüp sonlandırmanız gerekir.Not

Bir uygulamadan nasıl arama yaparım?Q.

Desteklenen uygulamalardan bir numarayı veya kişiyi arayabilirsiniz. Arama yapma yöntemi uygulamaya ve uygulama sürümüne
göre değişir.

A.

Numara arama için verilen adımlar uygulamaların yalnızca 32 bitlik sürümlerinde desteklenir.Not

Kişi AramaNumara AramaUygulama

Bir kişi seçip kişiyi sağ tıklatın, sonra Ek İşlemler➤
Şunu ara: Numara or Şunu yazıyla ara:Numara
seçeneğini belirleyin.

Yok.Outlook 2003

Yok.Bir numara seçip numarayı sağ tıklatın, sonra
Şunu ara: Numara veya Şunu yazıyla
ara:Numara seçeneğini belirleyin.

Word 2003, Excel
2003, PowerPoint
2003, SharePoint 2003

Aşağıdaki işlemlerden birini yapın:Yok.Outlook 2007

• Ribbon İletisi sekmesinin Aramak İçin Tıklat
grubundaŞunu ara:Kişi veyaŞunu yazıyla ara:
seçeneğini tıklatın.

• Ribbon İletisi sekmesindeki Yanıtla grubundaAra
➤ Şunu ara: Kişi seçeneğini belirleyin.

• Bir e-posta üstbilgisindeki bir kişiyi sağ tıklatın,
sonraŞunu araKişi➤Şunu araKişi seçeneğini
belirleyin.

Bir e-posta iletisinin alıcılarından birini
aramak için Ribbon İletisi sekmesindeki
Aramak İçin Tıklat grubundaAlıcılar➤Kişi
➤ Numara seçeneğini belirleyin. Kime ve
Kopya alanlarındaki tüm alıcılar listelenir.

İpucu

Yok.Aşağıdaki işlemlerden birini yapın:Word 2007, Excel
2007, PowerPoint 2007

• Ribbon Giriş sekmesinde Aramak İçin
Tıklat grubunda bir numara seçin ve
Şunu ara:Numara veyaŞunu yazıyla
ara: Numara seçeneğini tıklatın.
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Kişi AramaNumara AramaUygulama

• (Yalnızca Word ve Excel) Bir numara
seçin, numarayı sağ tıklatın ve Şunu
ara:Numara veya Yazıyla şunu
ara:Numara seçeneğini belirleyin.

Fareyi bir kişi adının yanındaki uygun durum
göstergesinin üzerinde gezdirin, Kişilik menüsünü

Bir numara seçip numarayı sağ tıklatın, sonra
Şunu ara: Numara veya Şunu yazıyla
ara:Numara seçeneğini belirleyin.

SharePoint 2007

göstermek için üzerini tıklatın, sonra Şunu ara: Kişi
veya Yazıyla şunu ara: Kişi seçeneğini belirleyin.

Aşağıdaki işlemlerden birini yapın:Yok.Outlook 2010

• Ribbon Giriş sekmesindeki Yanıtla grubunda
Diğer➤ Ara➤ Şunu ara:Kişi seçeneğini
belirleyin.

• Ribbon İletisi sekmesindeki Yanıtla grubundaAra
➤ Şunu ara: Kişi seçeneğini belirleyin.

• Kişi kartını görüntülemek için kişi adının
yanındaki uygunluk durum göstergesini tıklatın,

sonra seçeneğini belirleyip sonra kişinin
arayacağınız numarasını seçin.

Aşağıdaki işlemlerden birini yapın:Aşağıdaki işlemlerden birini yapın:Word 2010, Excel
2010, PowerPoint 2010

•• Dosya➤ Bilgi'yi seçin ve İlişkili Kişiler
Bölmesi'nde kişi kartını görüntülemek için fareyi

Ribbon Giriş sekmesinde Aramak İçin
Tıklat grubunda bir numara seçin ve
Şunu ara:Numara veyaŞunu yazıyla
ara: Numara seçeneğini tıklatın. kişi adının üzerinde gezdirin ve 'yu

tıklatın.• (Yalnızca Word ve Excel) Bir numara
seçin, numarayı sağ tıklatın ve Şunu • (Yalnızca Word) Bir kişi seçin, kişiyi sağ tıklatın

veEk İşlemler➤Anlık İleti KişileriKişi➤Kişi

kartı'nı seçin ve 'yı tıklatın.

ara:Numara veya Yazıyla şunu
ara:Numara seçeneğini belirleyin.

Yukarıdaki işlem için önce Ek İşlemler
➤ Seçenekler'i seçmeniz ve Otomatik
Düzelt iletişim kutusunda Anlık İleti
Kişileri'ni işaretlemeniz gerekir. Bunun
yalnızca bir kez yapılması gerekir.

Not

Kişi kartını göstermek için kişi adını tıklatın, sonra

'yı tıklatın.

(Web tarayıcısı tabanlı sürüm) Bir numara
seçip numarayı sağ tıklatın, sonraŞunu ara:
Numara veyaYazıyla şunu ara:Numara'yı
seçin.

SharePoint 2010
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Kişi AramaNumara AramaUygulama

Yok.Bir numara seçip numarayı sağ tıklatın, sonra
Şunu ara: veyaYazıyla şunu ara:'yı seçin.

Microsoft Internet
Explorer ve Mozilla
Firefox

Bir uygulamadan nasıl görüntülü arama yaparım?Q.

Bazı uygulamaların içinden bir numarayı veya kişiyi görüntülü olarak arayabilirsiniz. Önceki konudaki tabloya başvurun ve
Yazıyla şunu ara: seçeneğini belirleyin.Cisco Aramak İçin Tıklat iletişim kutusundaVideolu arama gönder'i, sonra Tamam'ı
tıklatın.

A.

Bir numarayı veya kişiyi diğer arama seçeneklerinden herhangi birini kullanarak ararsanız, Cisco Unified Personal Communicator,
aramanınDosya➤ Seçenekler➤Video'da belirtilen kullanıcı tercihlerini temel alan bir videolu arama olup olmadığını belirlemeye
çalışır.

Neden uygulamalarından numara veya kişi arayamıyorum?Q.

Cisco Unified Personal Communicator yapılandırmanızda aramak için tıklat özelliği varsa, bazı uygulamaların içinden arama
yapabilirsiniz. Sürümünüzde bu özelliğin bulunup bulunmadığını yöneticinize sorun.

A.

Windows'un Çalıştır komut satırından arama yapabilir miyim?Q.

Evet, şu komutu girerekWindows Çalıştır komut satırından arama yapabilirsiniz: tel:numara.Cisco Aramak İçin Tıklat iletişim
kutusu gösterilir. Aramayı yapmak için Ara'yı tıklatın.

A.

Yönlendirme

Bir aramayı birisine nasıl aktarırım?Q.

A. 1

Etkin Konuşma penceresindeki yanındaki aşağı yön okunu seçin.

2 Şuna Aktar➤ Kişi'yi seçin, sonra kişiyi aramak için Aramayı Aktar iletişim kutusunu kullanın. Numarayı el ile de
girebilirsiniz.

3 Kişiyi seçin, sonra Aktar'ı tıklatın.

Ayrıca, kişi listesinden bir kişi seçip, kişiyi sağ tıklatıp, sonra etkin aramayı seçebilirsiniz. Bu
yöntemi kullanarak yalnızca etkin aramayı aktarabilirsiniz.

İpucu

Arama geçişi için bir cep telefonunu veya başka bir telefonu nasıl belirtebilirim?Q.

Aramaları yalnızca uzak hedefler olarak yapılandırılmış diğer telefonlara geçirebilirsiniz. Örneğin, cep telefonunuzu uzak hedefiniz
olarak belirtebilirsiniz. Telefonunuz bir arama aldığında uzak hedefiniz olarak belirttiğiniz bir telefon otomatik olarak aranır.

A.
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Uzak hedefler Cisco Unified CommunicationsManager'da yapılandırılır. Bir aramayı uzak bir hedefe geçirmek için, Cisco Unified
Personal Communicator'ınızı bilgisayarınızı telefon aramalarını kullanması için ayarlamanız gerekir. Ayrıca bir aramayı, masa
telefonu denetimlerini kullanarak masa telefonu modunda bir uzak hedefe geçirebilirsiniz.

Ayrıca, Cisco Unified Communications Manager'da uygun yapılandırmayı yapmış olmanız da gerekir. Aramaları uzak bir hedefe
geçirebilmek istiyorsanız sistem yöneticinize başvurun.

Bir aramayı cep telefonuma veya başka telefonlarıma nasıl geçiririm?Q.

Aramaları yalnızca Cisco Unified Communications Manager'da uzak hedefleriniz olarak yapılandırılmış diğer telefonlara
geçirebilirsiniz. Masa telefonu modunda çalışıyorsanız, denetimleri Cisco Unified IP Phone'unuzda kullanmanız gerekir.

A.

1

Etkin Konuşma penceresindeki yanındaki aşağı yön okunu seçin.

2 Şuna Aktar➤ Uzak Hedef'i seçin.

Bir aramayı nasıl duraklatabilirim?Q.

Bir aramayı duraklattığınızda, beklemeye alınır ve sistem aramaya devam etmeniz için başka bir telefondan arayabileceğiniz bir
numara sağlar.

A.

1

Etkin Konuşma penceresindeki yanındaki aşağı yön okunu seçin.

2 Menüden Aramayı Duraklat'ı seçin.

Duraklatılmış bir aramayı nasıl alırım?Q.

Bir aramayı duraklattığınızda beklemeye alınır ve sistem aramaya devam etmeniz için başka bir telefondan arayabileceğiniz bir
numara sağlar. Numara, aramayı duraklattığınızda konuşma penceresinde görüntülenir. Numarayı not edin.

A.

Aramayı bir masa telefonunda duraklatırsanız, Cisco Unified Personal Communicator telefon aramaları için masa telefonunuzu
kullanmaya ayarlandığında, alma numarasımasa telefonu ekranında görüntülenir. Aramayı devam ettirmek istediğiniz telefondan
numarayı arayın.

Aramalarımı nasıl iletirim?Q.

Aramalarınızı aşağıdakilerden birine iletmek için Cisco Unified Personal Communicator programını yapılandırabilirsiniz:A.

• Sesli mesaj hizmetiniz.

• Şirket rehberindeki diğer telefon numaranızdan biri.

• Şirket rehberindeki başka bir kişi.

• Belirttiğiniz bir telefon numarası.

Aramalarınızı iletmek için:

1 Dosya➤ Seçenekler➤ Aramalar'ı seçin.

2 Arama İletme başlığı altında, aramalarınızı iletmek için aşağıdaki telefonlardan birini seçin:
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• Sesli postam - Aramalarınızı sesli mesaj hizmetinize iletir.

• Başka bir telefon numaram - Aramalarınızı şirket rehberinde bulunan başka bir telefon numaranıza iletir. Telefon numarasını
liste kutusundan seçin.

• Başka kişi veya numara - Aramalarınızı başka bir kişiye veya belirttiğiniz bir telefon numarasına iletir.

Yönetim

Cevapsız aramalarımı nasıl görürüm?Q.

KonuşmaGeçmişi penceresi cevaplamadığınız ve aldığınız aramaları listeler. Sistem yöneticiniz, KonuşmaGeçmişi'nde saklanan
arama sayısını yapılandırabilir veya günlüğe yazmayı devreden çıkarabilir. Daha fazla bilgi için, lütfen sistem yöneticinize danışın.

A.

Uygulamada oturum açmadığınızda cevaplanmamış aramalar, KonuşmaGeçmişi'nde gösterilmez.Not

1

'yi tıklatın.
Cevapsız konuşmalarınız varsa simge üzerinde bir sayı görüntülenir. Simgenin üzerine gelerek cevapsız bir aramanız veya
sesli iletiniz olup olmadığına bakabilirsiniz. Araç ipucu cevapsız konuşmaların türlerini görüntüler.

2 KonuşmaGeçmişi penceresindeAramalar sekmesini tıklatın. Gerekirse, geçmişi zamana göre (örneğin dün) ya da cevapsız
veya acil gibi eğilime göre filtreleyebilirsiniz.

3 Cevapsız aramalara dönmek istiyorsanız, Ara veya Videoyla Ara gibi bir dizi işleve erişmek için numarayı sağ tıklatın.

Etkin arama penceremin her zaman diğer uygulamaların üzerinde olması mı gerekiyor?Q.

Varsayılan ayar, tüm sesli ve videolu arama konuşma pencerelerini diğer uygulamaların üzerine yerleştirmektir. Bu seçeneği
kaldırmak için Görünüm➤ Aramalar Her Zaman Üstte'yi seçin.

A.

Birden fazla türde telefonum var, istediğim telefonu seçmenin bir yolu var mı?Q.

Cisco IP telefonunuzun model numarası, onay kutusunun yanındaki ana pencerede gösterilir. Bu model numarası mavi olarak
gösterilir. Telefon Cihazını Seç iletişim kutusunu görüntülemek için numarayı tıklatın. Kullanıcı kimliğinizle ilişkili istediğiniz
telefonu seçebilirsiniz.

A.

Konferans Aramaları

Bir konferans aramasını nasıl başlatırım?Q.

Kişiler listenizden konferansa dahil etmek istediğiniz kişileri seçin, sonra şunlardan birini yapın:A.

• Sesli arama: Kişileri sağ tıklatın, sonra Konferans Araması Başlat öğesini seçin

• Sesli ve videolu arama: Kişileri sağ tıklatın, sonra Videolu Konferans Aramasını Başlat öğesini seçin.
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Aktif Konferans Araması penceresi, seçtiğiniz kişilerle gösterilir. Her bir kişi için şunları yapın:

1 Bir numara seçmek içinAra düğmesinin yanındaki aşağı açılır menüyü tıklatın. Kişinin tüm numaraları gösterilir. Arayacağınız
numaranın yanında bir işaret gösterilir.

2 Aramayı yapmak için Ara düğmesini tıklatın.

3 Kişiyi konferans aramasına eklemek için Katıl düğmesini tıklatın.

Bu işlemleri konferans aramasına eklemek istediğiniz her kişi için yapmanız gerekir.

Birisini aktif bir konferans aramasına nasıl eklerim?Q.

Telefon veya konferans aramasındaysanız, konferans aramasındaki katılımcılara katılmak üzere başka kişiler ekleyebilirsiniz.A.

1 Şununla konferans yap➤ Kişi'yi seçin. Katılımcıları Ekle penceresi görüntülenir.

2 Kişi adı veya telefon numarası girin.

3 Ara'yı tıklatın.

4 Arama sonuçlarında adı seçin ve adı Seçili Katılımcılar sütununa taşımak için oku kullanın.

5 Ekle'yi tıklatın.

Ayrıca, etkin aramanıza eklemek için kişi listenizden birisini sürükleyip bırakabilirsiniz.Not

Sesli Posta

Yeni sesli iletilerim olduğunu nasıl anlarım?Q.

Ana pencerede simgesinde bir cevapsız olay sayacı vardır. Cevapsız bir konuşmanız varsa, simgenin üstünde kırmızı
olarak bir sayı gösterilir. Bu değer cevapsız aramalar, cevapsız sohbetler ve sesli iletiler dahil toplam cevapsız konuşma sayısını

A.

gösterir. Sayının üzerine imlecinizi getirdiğinizde cevapsız aramaların listesini görebilirsiniz, örneğin: 5 cevapsız sohbet, 2 sesli
ileti, 2 cevapsız arama. Bu cevapsız olay sayacı sistem tepsinizdeki Cisco Unified Personal Communicator simgesinde de
görüntülenir.

Sesli posta kullanılamıyorsa sistem yöneticinize başvurun. Bazı özellikler yalnızca bazı Cisco Unified Personal Communicator
yapılandırmalarında kullanılabilir.

Sesli iletilerimi nasıl dinlerim?Q.

Sesli iletilerinize erişmek için 'yi tıklatın. Görsel sesli postanızı görmek için sesli iletiler sekmesini tıklatın. Sesli iletilerinizi
aşağıdaki iki şekilden birinde dinleyebilirsiniz:

A.
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• Görüntü ile sesli posta: Sesli iletilerinizi e-posta iletilerinize benzer şekilde listeleyen bir pencere açar: yeni iletiler kalın
görünür, acil iletilerde ünlem işareti olur (!) vb. Görüntü ile sesli posta penceresini iletilerinizi çalmak, duraklatmak, geri
sarmak, hızlı ileri sarmak ve silmek için kullanabilirsiniz.

• Ses ile sesli posta: Ses ile sesli posta hizmetinizi aramak için Sesli postayı ara öğesini tıklatın. Dinlemek için ses istemlerini
izleyebilirsiniz ve iletilerinizle etkileşimde bulunabilirsiniz.

Görüntü ile sesli postada başka hangi görevleri yapabilirim?Q.

Görüntü ile sesli posta, sesli iletilerinizin görüntülü temsilidir.KonuşmaGeçmişi penceresi, sesli iletilerinizi e-posta iletilerinize
benzer şekilde listeler: yeni iletiler kalın görünür, acil iletilerde ünlem işareti olur (!) vb. Şunları yapabilirsiniz:

A.

• Bir iletiyi yeni olarak işaretle: İletiyi sağ tıklatın, sonra açılır menüden Okunmadı Olarak İşaretle'yi seçin.

• Henüz dinlemediğim veya yeni olan bir iletiyi belirle: Henüz okumadığınız iletiler kalın yazı tipiyle gösterilir.

• Yalnızca belirli iletileri görüntüle: Gerekli seçeneği Göster açılır listesinden seçin. Örneğin, yalnızca bugünkü iletileri
görüntülemek için Bugün öğesini seçin.

• Ses düzeyini ayarlayın: Ses düzeyini ayarlamak için, pencerenin sağ üstünde, sesli iletilerin çalındığı yerde ses düzeyi
kontrolünü kullanın.

• Ses ile sesli postanızı arayın: Ses ile sesli posta hizmetinizi aramak için Sesli postayı ara öğesini tıklatın. Dinlemek için
ses istemlerini izleyebilirsiniz ve iletilerinizle etkileşimde bulunabilirsiniz.

• Sesli postayı yanıtlayın: Arama yaparak, videolu arama yaparak veya anlık ileti göndererek anında yanıt vermek için iletiyi
sağ tıklatın.

Görüntü ile sesli postada bir iletiyi nasıl silebilirim?Q.

Bir iletiyi sildiğinizde, iletiyi kalıcı olarak silmezsiniz. Silinmiş iletiler klasörüne taşınır. Bu klasöre bir ileti taşıdıktan sonra,
iletiyi hala sesli iletiler listenize geri yükleyebilirsiniz. Silinen tüm iletileri kalıcı olarak da silebilirsiniz.

A.

• İleti silme: İletiyi sağ tıklatın, sonra Sil'i seçin.

• Silinen bir mesajı geri yükleme:Göster açılır listesinden Silindi öğesini seçin. Geri yüklemek istediğiniz iletiyi sağ tıklatın,
sonra açılır menüden Kaydı Geri Al öğesini seçin

• Bir iletiyi kalıcı olarak silme:Göster açılır listesinden Silindi öğesini seçin. İletiyi sağ tıklatın, sonra açılır menüdenKaydı
Kalıcı Olarak Sil'i seçin.
Cisco Unified Personal Communicator programınızın ayarına bağlı olarak silinen bir iletiyi geri yükleyemeyebilir veya bir
mesajı kalıcı olarak silemeyebilirsiniz.

Sesli iletiler sekmem boşsa ne olur?Q.

Bu, Cisco Unified Personal Communicator'ın doğru Cisco Unity oturum açma bilgilerinize sahip olmadığını gösterir. Varsayılan
olarak uygulama tüm Unified Communication hizmetleri için kullanıcı adınızı ve parolanızı kullanmaya çalışır. Herhangi biri
başarısız olursa, o hizmetlerin doğru kimlik bilgilerini girmek için Hesaplar sayfasını kullanın.

A.

1 Dosya➤ Seçenekler➤ Hesaplar'ı seçin.

2 Cisco Unity kullanıcı adı ve parolanızı Sesli posta başlığı altına girin.

3 Tamam'ı seçin.
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Web Toplantıları

Bir web toplantısı ve konferans araması arasındaki fark nedir?Q.

A. •Web toplantısı başkalarıyla konuşmanızı ve belgeleri paylaşmanızı sağlar. Web toplantısı, belgeleri, uygulamaları veya
masaüstünüzü kişilerle paylaşabileceğiniz, tarayıcıda görüntülenebilen paylaşılan bir görsel alan içerebilir. Ayrıca sizin ve
diğer katılımcıların videosunu da içerebilir.

• Konferans araması, iki veya daha fazla kişiyle konuşabileceğiniz bir sesli aramadır. Paylaşılan bir görsel alan içermez.
Video içerebilir.

Bir web toplantısını nasıl başlatırım?Q.

Kişi listenizdeki kişilerle bir web toplantısını başlatabilirsiniz veya yapmakta olduğunuz sesli aramaya veya sohbete ekleyebilirsiniz.A.

1 Kişi listenizden bir veya daha fazla kişi seçin.

2 Sağ tıklatın ve Bir Toplantı Başlat öğesini seçin. Tarayıcınız başlatılır ve bir toplantı bilgisayarınız ana bilgisayar olacak
şekilde başlatılır.

3 Kişileriniz için sohbet penceresinde bir bağlantı gösterilir. Bu bağlantı, kişiyi katılması için sanal toplantı odasının bulunduğu
bir tarayıcıya götürür.

Bir web toplantısına nasıl katılırım?Q.

Bir web toplantısına davet edildiğinizde, Cisco Unified Personal Communicator programında bir anlık ileti alırsınız. Anlık ileti,
toplantıya katılmak için bir URL ve gerekirse bir parola içerir.

A.

Toplantıya katılmak için, varsayılan tarayıcınızı başlatmak üzere sohbet penceresine gelen URL'yi tıklatın. Toplantıyı başlattıysanız,
sistem toplantıyı otomatik olarak başlatır ve sizi web toplantısına ekler.

Birisini bir Web toplantısına nasıl eklerim?Q.

Bir Web toplantısı sürerken toplantıya kişi eklemek için:A.

1 Kişiyi sağ tıklatın.

2 Süren Toplantıya Devam Et'i sonra toplantıyı seçin.
Kişi çevrimdışıysa, kişiyi davet etme seçeneği bulunmaz. Ctrl tuşunu kullanarak çok sayıda kişi seçerseniz ve bunların bir
veya birkaç tanesi çevrimdışıysa, çevrimdışı kişilerin daveti almayacağını bildiren bir iletişim kutusu gösterilir. Daveti
çevrimiçi kişilere göndermek için Evet'i tıklatın.

Bu özellik yalnızca, Web toplantılarınızı düzenlemek için Cisco WebEx kullanıyorsanız çalışır.

Sorun Giderme
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Sistem yöneticim arama istatistiklerimi istedi - nerede bulabilirim?Q.

Telefon aramaları için bilgisayarınızı kullanırken, gönderilmekte ve alınmakta olan ses ve video trafiği istatistiklerini
görüntüleyebilirsiniz.

A.

1 Yardım➤ Arama İstatistiklerini Göster'i seçin.

2 Ses ve video ile ilgili istatistiklerin sekmelerini tıklatın.

Özelliklerimden biri çalışmıyor. Ne yapmam gerekiyor?Q.

Bağlantı durumunuzu kontrol ederek başlayabilirsiniz. Cisco UC sisteminizde bulunan sunucuların durumunu görüntüleyebilirsiniz.
Örneğin, sesli iletilerinize erişemiyorsanız, sesli posta sunucularınızın durumunu kontrol edebilirsiniz.

A.

1 Yardım➤ Sunucu Sağlığını Göster'i seçin.

2 Sunucu Durumu sekmesini tıklatın. Sunucu kategorilerini daraltabilir ve genişletebilirsiniz.

Sorun raporu nedir ve nasıl oluşturabilirim?Q.

Cisco Unified Personal Communicator ile ilgili bir sorunla karşılaşırsanız, bir sorun raporu oluşturabilirsiniz. Sorunun bir
açıklamasını girebilirsiniz; bu, otomatik olarak oluşturulan rapora dahil edilir.

A.

Rapor bilgisayarınızdaki günlükleri içerir ve masaüstünüze kaydedilir. Karşılaştığınız sorunun analiz edilmesine yardımcı olmak
için bu dosyayı sistem yöneticinize gönderebilirsiniz.

Bir sorun raporu oluşturmadan önce günlük düzeyini değiştirmek isteyebilirsiniz. Sistem yöneticinize, sorun raporunu oluşturmadan
önce ayrıntılı günlüğü etkinleştirmenizi isteyip istemediğini sorun. Yardım menüsünden Ayrıntılı Günlüğe Almayı Etkinleştir
de kullanılabilir.

1 Yardım➤ Sorun Raporu Oluştur'u seçin.

2 Gizlilik sözleşmesini kabul etmek için onay kutusunu tıklatın.

3 İsteğe bağlı olarak Sorun Açıklaması alanına ayrıntılı bilgi de girebilirsiniz.

4 Rapor Oluştur'u tıklatın. Raporun bir kopyası masaüstünüze kaydedilir.

Cisco Unified Personal Communicator'da oturum açmamış olsanız bile sorun raporu
oluşturabilirsiniz. AracaBaşlat➤TümProgramlar➤Cisco Unified Personal Communicator
8➤ Sorun Raporu Oluştur'u seçerek uygulamanın dışından erişebilirsiniz.

Not
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