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إعب ي Cisco Jabber لنظام  لتشغسل 

 Android
قدل  لدبل

x  Google من خالل Cisco Jabber قم بتنزلل تطدسق

Play وقم بتثدسته. 
x  حصل عىل طرلقة تسجسل يخيلك وبسانات  لحساب من مسؤول  لنظام 

لبلك. 

 إلجر ل

قم بتيصسل  لجهاز  لخاص بك بالشدكة. . 1

 فتح Cisco Jabber و تدد  ملطالدات لتتقبم عرب  لشاشات. . 2

مالحظة بالنسدة لنظام تشغسل Android OS 6.0 أو  إلصب ر ت 

 لالحقة، نيصسك بالسامح لـ Jabber بإجر ل  التصاالت و ليصيل إىل جهات 

 التصال  لخاصة بك وتسجسل  لصيت لبلك باإلضافة إىل  ستخب م بطارلة 

 لجهاز. ويف هذه  لحالة، قم بقديل كل  ألذون  ملطليبة.

إذ  متت مطالدتك بإيخال  سم  ملستخبم و لنطاق، أيخلهم بالتنسسق . 3

 لتايل: username@example.com, و نقر فيق متابعة. 

أيخل كلمة  ملرور  لخاصة بك، و نقر فيق تسجسل  لبخيل. وقب تتم . 4

ا من  لخطي ت  مطالدتك بالتحقق من شهاي ت  لخايم. فإن مل تكن و ثًق

 ملطليبة،  تصل باملسؤول لبلك لتتحقق مام إذ  كان لجب علسك قديل 

 لشهاي ت أم ال. 

5 . Jabber بعب تسجسل  لبخيل، تعرف عىل  ملزلب من  ملعليمات حيل

من أيلة  ملستخبم  ملتاحة يف قامئة  إلعب ي ت. 

إن Cisco وشعار Cisco هام عالمتان تجارلتان أو عالمتان تجارلتان مسجلتان لرشكة  .Cisco Systems, Inc و/أو  لرشكات 

 URL نتقل إىل عني ن  ،Cisco لتابعة لها يف  لياللات  ملتحبة و لدلب ن  ألخرى. لعرض قامئة بالعالمات  لتجارلة لرشكة 

هذ : www.cisco.com/go/trademarks.  لعالمات  لتجارلة  لخاصة بالجهات  لخارجسة  لي رية يف هذ   ملستنب هي 

ملكسة خاصة بأصحابها. ال لعني  ستخب م كلمة رشلك بالرضورة وجيي عالقة رش كة بني رشكة Cisco وألة رشكة أخرى. 

) 1110R (

 ستخبم Cisco Jabber لنظام  لتشغسل Android عىل هاتفك

عرض حالة تيفرك أو تحرلرها. . 1

 ليصيل إىل مسز تك. . 2

عرض أو تحرلر  إلعب ي ت  لخاصة بك. . 3

عرض معليمات  لحساب أو تسجسل  لخروج منه.. 4

 ستخبم Cisco Jabber لنظام  لتشغسل Android عىل جهازك  لليحي 

عرض حالة تيفرك وتحرلرها. . 1

 ليصيل إىل مسز تك. . 2

عرض أو تحرلر  إلعب ي ت  لخاصة بك.. 3

 لدحث عن جهات  تصال أو إجر ل مكاملة.. 4

 نقر للحصيل عىل  ملزلب من  لخسار ت. . 5
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 Android Wear عىل ساعتك  لتي تعمل بنظام Cisco Jabber ستخب م 

تطدسق Cisco Jabber مبعيم عىل جمسد  لساعات  لتي تعمل بنظام Android wear،  ملجهزة بنظام  لتشغسل Android  إلصب ر 5.0 أو 

أحبث وخبمات متجر Google Play  إلصب ر 8.3 أو أحبث.

1 . Android عىل  لجهاز  لخاص بك  لذي لستخبم نظام تشغسل Android Wear قم بتثدست تطدسق

2 ..Android يف جهازك  لذي لعمل بنظام  لتشغسل Bluetooth قم بتشغسل تقنسة

3 ..Android Wear بالجهاز  لخاص بك باستخب م تطدسق Android Wear قم بتيصسل

قم بتنزلل Cisco Jabber for Android من متجر Google Play Store وقم بتثدسته يف  لجهاز  لذي لعمل بنظام تشغسل . 4

Android لبلك 

إعالمات  ملكاملات  لي رية 

عرض  ملكاملات  لي رية و لري علسها أو رفض  لري علسها، أو قم بالتمرلر ألعىل للري علسها عن طرلق رسالة رسلعة. . 1

 نقر فيق رمز كتم  لصيت لكتم صيت  ملكاملة  لجارلة أو مكاملة  ملؤمتر . 2

 نقر فيق رمز  لرفض إلنهال مكاملة عايلة أو مكاملة مؤمتر.. 3

اً. 4  نقر فيق رمز  الستئناف الستئناف مكاملة  ستئناف مكاملة كانت قسب  النتظار أو متيقفة مؤقت

إعالمات  لبريشة 

ميكنك  ستخب م أي من  لخسار ت  لتالسة للري عىل رسالة  لبريشة:. 1

x لتحبث للتعدري عن رسالتك 

x  ًلريدعت  ًزمر مسر ا

x  ةعليل  لئاسرل  م بختس

x  لاصتال

x  رعاشمل  زيمر م بختس

لحذف رسالة،  فتح  لرسالة، وقم بالتمرلر ناحسة  لسسار لعرض خسار حذف  ملحايثة، ثم  نقر فيقه.. 2

لعرض  لرسالة يف جهازك،  نقر فيق  لفتح يف  لهاتف.. 3

إذ  كنت ال ترغب يف تلقي إعالمات من تطدسق Cisco Jabber عىل ساعتك  لتي تعمل بنظام Android Wear، فعنبئذ  ستخبم خاصسة حظر . 4

 لتطدسق.

إعالمات  لبريشة  لجامعسة

 ضغط عىل  نضامم أو رفض يف إعالم  ملحايثة  لجامعسة.

إعالمات  لربلب  لصييت

ا. تشغسل رسائل  لربلب  لصييت أو إلقاف تشغسلها مؤقتً

صفحات  لتنقل

عرض  لصير وعبي  ملكاملات  لفائتة وعبي  لرسائل غري  ملقرولة  لخاصة بك يف  لصفحة  لرئسسسة. 

عرض محفيظات  ملحايثات وعبي  لرسائل غري  ملقرولة  لخاصة بك يف صفحة  ملحايثات.

عرض نشاط  ملكاملات  لحبلثة من صفحة  ألحبث.  ضغط عىل جهة  تصال ملعاوية  التصال.


