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استخدم  Cisco Jabberلنظام التشغيل  Androidعىل جهازك اللوحي

استخدم  Cisco Jabberلنظام التشغيل  Androidعىل هاتفك

1.1عرض حالة توفرك وتحريرها.

1.1عرض حالة توفرك أو تحريرها.

2.2الوصول إىل ميزاتك.

2.2الوصول إىل ميزاتك.

3.3عرض أو تحرير اإلعدادات الخاصة بك.

3.3عرض أو تحرير اإلعدادات الخاصة بك.

4.4البحث عن جهات اتصال أو إجراء مكاملة.

4.4عرض معلومات الحساب أو تسجيل الخروج منه.

5.5انقر للحصول عىل املزيد من الخيارات.

إعداد  Cisco Jabberلنظام التشغيل
Android
قبل البدء
x xقم بتنزيل تطبيق  Cisco Jabberمن خالل Google
 Playوقم بتثبيته.
x xاحصل عىل طريقة تسجيل دخولك وبيانات الحساب من مسؤول النظام
لديك.
اإلجراء
1.1قم بتوصيل الجهاز الخاص بك بالشبكة.

2.2افتح  Cisco Jabberواتبع املطالبات لتتقدم عرب الشاشات.

مالحظة بالنسبة لنظام تشغيل  Android OS 6.0أو اإلصدارات
الالحقة ،نوصيك بالسامح لـ  Jabberبإجراء االتصاالت والوصول إىل جهات
االتصال الخاصة بك وتسجيل الصوت لديك باإلضافة إىل استخدام بطارية
الجهاز .ويف هذه الحالة ،قم بقبول كل األذون املطلوبة.
3.3إذا متت مطالبتك بإدخال اسم املستخدم والنطاق ،أدخلهم بالتنسيق
التايل ,username@example.com :وانقر فوق متابعة.

4.4أدخل كلمة املرور الخاصة بك ،وانقر فوق تسجيل الدخول .وقد تتم
مطالبتك بالتحقق من شهادات الخادم .فإن مل تكن واث ًق ا من الخطوات
املطلوبة ،اتصل باملسؤول لديك لتتحقق مام إذا كان يجب عليك قبول
الشهادات أم ال.
5.5بعد تسجيل الدخول ،تعرف عىل املزيد من املعلومات حول Jabber
من أدلة املستخدم املتاحة يف قامئة اإلعدادات.

إن  Ciscoوشعار  Ciscoهام عالمتان تجاريتان أو عالمتان تجاريتان مسجلتان لرشكة Cisco Systems, Inc.و/أو الرشكات
التابعة لها يف الواليات املتحدة والبلدان األخرى .لعرض قامئة بالعالمات التجارية لرشكة  ،Ciscoانتقل إىل عنوان URL
هذا .www.cisco.com/go/trademarks :العالمات التجارية الخاصة بالجهات الخارجية الواردة يف هذا املستند هي
ملكية خاصة بأصحابها .ال يعني استخدام كلمة رشيك بالرضورة وجود عالقة رشاكة بني رشكة  Ciscoوأية رشكة أخرى.
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صفحات التنقل

استخدام  Cisco Jabberعىل ساعتك التي تعمل بنظام Android Wear

عرض الصور وعدد املكاملات الفائتة وعدد الرسائل غري املقروءة الخاصة بك يف الصفحة الرئيسية.

تطبيق  Cisco Jabberمدعوم عىل جميع الساعات التي تعمل بنظام  ،Android wearاملجهزة بنظام التشغيل  Androidاإلصدار  5.0أو
أحدث وخدمات متجر  Google Playاإلصدار  8.3أو أحدث.
1.1قم بتثبيت تطبيق  Android Wearعىل الجهاز الخاص بك الذي يستخدم نظام تشغيل Android
2.2قم بتشغيل تقنية  Bluetoothيف جهازك الذي يعمل بنظام التشغيل .Android

3.3قم بتوصيل  Android Wearبالجهاز الخاص بك باستخدام تطبيق .Android Wear

4.4قم بتنزيل  Cisco Jabber for Androidمن متجر  Google Play Storeوقم بتثبيته يف الجهاز الذي يعمل بنظام تشغيل
 Androidلديك

إعالمات املكاملات الواردة
عرض محفوظات املحادثات وعدد الرسائل غري املقروءة الخاصة بك يف صفحة املحادثات.

1.1عرض املكاملات الواردة والرد عليها أو رفض الرد عليها ،أو قم بالتمرير ألعىل للرد عليها عن طريق رسالة رسيعة.
2.2انقر فوق رمز كتم الصوت لكتم صوت املكاملة الجارية أو مكاملة املؤمتر
3.3انقر فوق رمز الرفض إلنهاء مكاملة عادية أو مكاملة مؤمتر.

4.4انقر فوق رمز االستئناف الستئناف مكاملة استئناف مكاملة كانت قيد االنتظار أو متوقفة مؤقت اً

إعالمات الدردشة
1.1ميكنك استخدام أي من الخيارات التالية للرد عىل رسالة الدردشة:
x xالتحدث للتعبري عن رسالتك
x xاًيريبعت اًزمر مسرا
x xةعيرسلا لئاسرلا مادختسا
x xلاصتالا
عرض نشاط املكاملات الحديثة من صفحة األحدث .اضغط عىل جهة اتصال ملعاودة االتصال.

x xرعاشملا زومر مادختسا

2.2لحذف رسالة ،افتح الرسالة ،وقم بالتمرير ناحية اليسار لعرض خيار حذف املحادثة ،ثم انقر فوقه.
3.3لعرض الرسالة يف جهازك ،انقر فوق الفتح يف الهاتف.

4.4إذا كنت ال ترغب يف تلقي إعالمات من تطبيق  Cisco Jabberعىل ساعتك التي تعمل بنظام  ،Android Wearفعندئذ استخدم خاصية حظر
التطبيق.

إعالمات الدردشة الجامعية
اضغط عىل انضامم أو رفض يف إعالم املحادثة الجامعية.

إعالمات الربيد الصويت
تشغيل رسائل الربيد الصويت أو إيقاف تشغيلها مؤق تً ا.
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