Cisco Jabber for Android 11.9
Konfigurowanie aplikacji Cisco Jabber
dla systemu Android
Zanim rozpoczniesz

Używanie aplikacji Cisco Jabber dla systemu
Android na telefonie

Skrócona instrukcja obsługi

Używanie aplikacji Cisco Jabber dla systemu
Android na tablecie

1. Wyświetlić i edytować swój status dostępności.

1. Wyświetlić i edytować swój status dostępności.

xx Pobierz aplikację Cisco Jabber z Google Play
i zainstaluj ją.

2. Uzyskać dostęp do funkcji.

2. Uzyskać dostęp do funkcji.

3. Zobaczyć i otworzyć karty niestandardowe.

3. Zobaczyć i otworzyć karty niestandardowe.

xx Poproś administratora systemu o podanie
wymaganej metody logowania oraz informacji
o koncie.

4. Wyświetlić i edytować ustawienia.

4. Wyświetlić i edytować ustawienia.

5. Wyświetlić informacje o koncie lub wylogować się z konta.

5. Wyszukać kontakty i zadzwonić.

Procedura

6. Dotknij, aby zobaczyć więcej opcji.

1. Podłącz urządzenie do sieci.
2. Otwórz aplikację Cisco Jabber i postępuj
zgodnie z komunikatami na kolejnych ekranach.
Uwaga W systemie Android 6.0 lub nowszym

pojawi się pytanie o zezwolenie aplikacji Jabber
na wykonywanie połączeń, dostęp do kontaktów,
nagrywanie dźwięku i używanie baterii urządzenia.
Zezwól na wszystkie te uprawnienia.
3. Gdy zostanie wyświetlony monit
o podanie nazwy użytkownika i domeny,
wprowadź je w następującym formacie:
nazwaużytkownika@example.com i dotknij
przycisk Kontynuuj.
4. Wpisz hasło i dotknij przycisk Zaloguj. Może
pojawić się monit o sprawdzenie certyfikatów
serwera. Jeśli nie masz pewności, czy należy je
zaakceptować, skontaktuj się z administratorem.
5. Po zalogowaniu zapoznaj się z informacjami
o aplikacji Jabber w Bazie wiedzy dostępnej
w menu Ustawienia.
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Skrócona instrukcja obsługi

Używanie aplikacji Cisco Jabber na urządzeniach Android Wear

Strony nawigacyjne

Aplikacja Cisco Jabber jest obsługiwana na wszystkich urządzeniach Android Wear z systemem
operacyjnym Android 5.0 lub nowszym i Usługami Google Play 8.3 lub nowszymi.

Na stronie głównej jest wyświetlane zdjęcie, liczba nieodebranych połączeń
i liczba nieprzeczytanych wiadomości.

1. Zainstaluj aplikację Android Wear na swoim urządzeniu Android.
2. Włącz Bluetooth na swoim urządzeniu Android.
3. Połącz urządzenie Android Wear ze swoim urządzeniem, używając aplikacji Android Wear.
4. Pobierz aplikację Cisco Jabber dla systemu Android ze Sklepu Google Play i zainstaluj
ją na swoim urządzeniu Android.

Powiadomienie o połączeniu przychodzącym
1. Możesz zobaczyć połączenie przychodzące i odebrać je lub odrzucić albo przesunąć palcem
w górę i odpowiedzieć, wysyłając szybką wiadomość.
2. Aby wyciszyć trwające połączenie (również konferencyjne), dotknij ikony wyciszenia.
3. Dotknij ikony odrzucenia, aby zakończyć połączenie (również konferencyjne).

Na stronie Czaty jest wyświetlana historia czatu i liczba nieprzeczytanych
wiadomości.

4. Dotknij ikony wznowienia, aby wznowić wstrzymane lub zaparkowane połączenie.

Powiadomienia o czacie
1. Na wiadomość czatu możesz odpowiedzieć w dowolny z poniższych sposobów:
xx Podyktuj swoją wiadomość
xx Narysuj emotikonę
xx Użyj szybkich wiadomości
xx Połącz
xx wstawienie emotikon,
2. Aby usunąć wiadomość, otwórz ją, a następnie przesuń w lewo, aby wyświetlić opcję
Usuń rozmowę, i dotknij jej.
3. Aby wyświetlić wiadomość na telefonie: dotknij opcji Otwórz na telefonie.

Na stronie Ostatnie są wyświetlane ostatnie połączenia. Aby oddzwonić,
dotknij kontaktu.

4. Jeśli nie chcesz otrzymywać na urządzeniu Android Wear powiadomień z aplikacji
Cisco Jabber, użyj opcji Zablokuj aplikację.

Powiadomienie o czacie grupowym
Dotknij opcji Dołącz lub Odrzuć na powiadomieniu o czacie grupowym.

Powiadomienie o poczcie głosowej
Możesz uruchomić i wstrzymać odtwarzanie poczty głosowej.
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