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1 Klargøring til brug af Click to Call

pkald via Internet Explorer, Mozilla Firefox og 
icrosoft Excel, PowerPoint og Word

pkald via Microsoft Outlook og Sharepoint

pkald til et nummer, som du taster eller kopierer

rug af opkaldsinformation

kift mellem telefoner
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Hovedkontor for Nord-, Syd- og Centralamerika
Cisco Systems, Inc.
170 West Tasman Drive
San Jose, CA 95134-1706
USA
http://www.cisco.com
Tlf: +1 408 526-4000

+1 800 553-NETS (6387)
Fax: +1 408 527-4100
Cisco, Cisco Systems, the Cisco logo, and the Cisco Systems logo are registered trademarks or trademarks of Cisco Systems, Inc. and/or its affiliates in the United 
States and certain other countries. All other trademarks mentioned in this document or Website are the property of their respective owners. The use of the word 
partner does not imply a partnership relationship between Cisco and any other company. (0705R)

© 2008 Cisco Systems, Inc. All rights reserved. 

OL-17723-01

2 O
M

3 O

4 O

5 B

6 S

7 S

http://www.cisco.com


om du taster eller 

mer, som du taster eller kopierer til 

psholderen.

Windows.

duet Opkald med redigering:

ieret ind via udklipsholderen.

tion
, så du hurtigt kan ringe op igen.

indows.

Trin 1 Højreklik på  på proceslinjen i Windows.

nskede telefon.

ere oplysninger
r om, hvordan du bruger Click to Call.
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ws, og vælg Hjælp.

er i Click to Call.
3  Opkald via Microsoft Outlook og Sharepoint

Trin 1 Højreklik på kontaktnavnet for at få vist Menuen i-mærker.

Trin 2 Udfør en af følgende handlinger:

 – Vælg Yderligere handlinger > Ring til [telefon] for at ringe op.

 – Vælg Yderligere handlinger > Opkald med redigering for at redigere 
telefonnummeret og derefter ringe op.

Trin 2 Vælg Vælg telefon, og marker den ø

7  Sådan finder du yderlig
I onlinehjælpen kan du finde flere oplysninge

Du kan få adgang til hjælpen på følgende må

 • Højreklik på  på proceslinjen i Windo

 • Klik på Hjælp i skærmbilledet Præferenc
1  Klargøring til brug af Click to Call
Kontakt administratoren, så du er sikker på, at systemet opfylder kravene til brug af 
Click to Call, og for at få en liste over understøttede versioner af de programmer, du 
skal bruge til at foretage opkaldene.

Du skal have administratorrettigheder og mindst 80 MB ledig diskplads for at kunne 
installere programmet.

Trin 1 Få adgang til installationsfilen (.exe file) og installationsvejledningen via 
systemadministratoren.

Trin 2 Dobbeltklik på installationsfilen og følg meddelelserne på skærmen.

Trin 3 Udfør logonkonfigurationen, og vælg den ønskede telefon. Administratoren 
kan hjælpe med de oplysninger, du skal bruge for at udføre disse opgaver, og 
du kan finde oplysninger under Click to Call i onlinehjælpen.

2  Opkald via Internet Explorer, Mozilla Firefox og 
Microsoft Excel, PowerPoint og Word

Trin 1 Vælg (marker) telefonnummeret i programmet.

Trin 2 Højreklik for at få vist menuen.

Trin 3 Udfør en af følgende handlinger:

 – Klik på Opkald for at ringe op til nummeret.

 – Klik på Opkald med redigering for at redigere telefonnummeret og ringe op.

4  Opkald til et nummer, s
kopierer

Du kan ringe op til et hvilket som helst num
udklipsholderen.

Trin 1 (Valgfri) Kopier et nummer til udkli

Trin 2 Dobbeltklik på  på proceslinjen i 

Trin 3 Udfør en af følgende handlinger i vin

 – Rediger evt. det nummer, der er kop

 – Tast nummeret.

Trin 4 Klik på OK.

5  Brug af opkaldsinforma
Click to Call lagrer tidligere anvendte numre

Trin 1 Højreklik på  på proceslinjen i W

Trin 2 Vælg Opkald > [telefonnummer].

6  Skift mellem telefoner


