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A Cisco Jabber for Android beállítása 
Mielőtt nekilátna

 x Töltse le a Cisco Jabber alkalmazást a Google 
Play áruházból, majd telepítse. 

 x A bejelentkezési módszert és a fiókinformációkat 
a rendszergazdától tudhatja meg. 

A követendő eljárás

1. Csatlakoztassa a telefonját a hálózathoz. 
2. Nyissa meg a Cisco Jabber alkalmazást, és 

kövesse a képernyőkön megjelenő utasításokat. 

Megjegyzés Android 6.0 vagy újabb operációs 
rendszer esetén önnek engedélyeznie kell, 
hogy a Jabber hívásokat kezdeményezhessen, 
hozzáférjen a névjegyeihez, hangfelvételt 
készíthessen és használhassa az eszköze 
akkumulátorát. Ebben az esetben fogadja el 
valamennyi engedélykérést.

3. Ha a rendszer felszólítja felhasználóneve 
és tartománya megadására, akkor 
a következő formátumban írja be őket: 
felhasznalonev@pelda.hu, majd koppintson 
a Folytatás lehetőségre. 

4. Adja meg a jelszavát, majd koppintson 
a Bejelentkezés lehetőségre. Felszólítást kaphat, 
hogy érvényesítse a kiszolgálótanúsítványait. 
Ha bizonytalan ezzel kapcsolatban, akkor 
a tanúsítványok kötelező elfogadása ügyében 
forduljon a rendszergazdához. 

5. A bejelentkezés után tudjon meg többet 
a Jabberről a Tudásbázis segítségével, amely 
a Beállítások menüben érhet el. 

A Cisco és a Cisco embléma a Cisco és/vagy leányvállalatai védjegye 
vagy bejegyzett védjegye az Amerikai Egyesült Államokban és más 
országokban. A Cisco védjegyeinek listáját a következő URL-címen találja: 
www.cisco.com/go/trademarks. A szövegben említett egyéb védjegyek 
a megfelelő jogi vagy természetes személyek tulajdonában állnak. A 
„partner” szó használata nem jelent partneri viszonyt a Cisco és semelyik 
más vállalat között. (1110R)

A Cisco Jabber for Android használata 
a telefonon
1. Elérhetőségi állapot megtekintése vagy szerkesztése. 
2. Hozzáférés a saját funkciókhoz. 
3. Hozzáférés egyéni lapokhoz, vagy azok megtekintése.
4. Saját beállítások megtekintése vagy szerkesztése. 
5. Fiókadatok megtekintése, vagy kijelentkezés a fiókból.

A Cisco Jabber for Android használata a táblagépen 
1. Elérhetőségi állapot megtekintése és szerkesztése. 
2. Hozzáférés a saját funkciókhoz. 
3. Hozzáférés egyéni lapokhoz, vagy azok megtekintése.
4. Saját beállítások megtekintése vagy szerkesztése.
5. Névjegyek keresése vagy hívás indítása.
6. A további opciókért koppintson. 
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A Cisco Jabber használata Android Wear-eszközön 
A Cisco Jabbert minden olyan Android Wear támogatja, amelyen Android OS 5.0 vagy újabb operációs 
rendszer van telepítve Google Play service 8.3 vagy újabb szolgáltatással.

1. Telepítse az Android Wear alkalmazást Android-eszközére. 
2. Kapcsolja be a Bluetootht az Android-eszközén.
3. Csatlakoztassa eszközéhez az Android Wear-eszközt az Android Wear alkalmazással.
4. Töltse le a Cisco Jabber for Android alkalmazást a Google Play áruházból, majd telepítse az 

Android-eszközére 

Értesítés bejövő hívásról 
1. Megtekintheti, fogadhatja vagy elutasíthatja a bejövő hívást, vagy ujját felfelé csúsztatva 

gyorsüzenettel válaszolhat a hívásra. 
2. A némítás ikonjára koppintva elnémíthatja a folyamatban lévő hívást vagy konferenciabeszélgetést 
3. Az elutasítás ikonjára koppintva befejezheti a hívást vagy konferenciabeszélgetést.
4. A folytatás ikonjára koppintva folytathatja a várakoztatott vagy parkoltatott hívást

Csevegési értesítések 

1. Az alábbi lehetőségek bármelyikével válaszolhat a csevegőüzenetekre:
 x Beszéljen az üzenete közvetítéséhez.

 x Rajzoljon hangulatjeleket.

 x Használjon gyorsüzeneteket.

 x Hívás

 x Használjon hangulatjeleket.
2. Üzenet törléséhez nyissa meg a kívánt üzenetet, csúsztassa gyorsan az ujját balra a Beszélgetés 

törlése lehetőség megjelenítéséhez, majd koppintson rá.
3. Az üzenet az eszközén való megtekintéséhez koppintson a Megnyitás a telefonon lehetőségre.
4. Ha nem szeretne a Cisco Jabber szolgáltatástól értesítéseket kapni Android Wear-eszközén, 

használja az Alkalmazás letiltása lehetőséget.

Értesítés Csoportos csevegésről
Koppintson a csoportos csevegés értesítésén a Csatlakozás vagy az Elutasítás lehetőségre.

Hangposta-értesítés
Lejátszatja és leállíthatja a hangpostaüzeneteket.

Navigációs oldalak
A kezdőoldalon megtekintheti a fényképét, valamint a nem fogadott hívások és az 
olvasatlan üzenetek számát. 

A csevegési előzményeket és az olvasatlan üzenetek számát a Csevegések 
oldalon tekintheti meg.

A legutóbbi hívástevékenységeit a Legutóbbiak oldalon tekintheti meg. 
Koppintson egy kapcsolatra annak visszahívásához.


