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Hızlı Başlangıç Kılavuzu

Android için Cisco Jabber’ı Ayarlama 
Başlamadan Önce

 x Cisco Jabber uygulamasını Google Play’den 
indirip yükleyin. 

 x Sistem yöneticinizden oturum açma 
yönteminizi ve hesap bilgilerinizi alın. 

Prosedür

1. Cihazınızı ağa bağlayın. 
2. Cisco Jabber’ı açın ve ekranlar arasında 

ilerlemek için istemleri izleyin. 
Not Android OS 6.0 veya üzeri sürümlerde Jabber’a 
çağrı yapma, kişilerinize erişme, sesinizi kaydetme 
ve cihazınızın pilini kullanma izni vermeniz istenir. 
Bu durumda tüm izin isteklerini kabul edin.

3. Kullanıcı adınızı ve etki alanınızı girmeniz 
istenirse bilgileri kullaniciadi@ornek.com 
biçiminde girin ve Devam’a dokunun. 

4. Parolanızı girin ve Oturum Aç’a dokunun. 
Sunucu sertifikalarınızı doğrulamanız istenebilir. 
Bundan emin değilseniz sertifikaları kabul 
etmek zorunda olup olmadığını öğrenmek için 
yöneticinizle iletişim kurun. 

5. Oturum açtıktan sonra Ayarlar menüsündeki 
Bilgi bankasından daha fazla bilgi 
edinebilirsiniz. 

Cisco ve Cisco Logosu, Cisco ve/veya bağlı kuruluşlarının ABD 
ve diğer ülkelerdeki ticari markaları veya tescilli ticari markalarıdır. 
Cisco ticari markalarının bir listesini görüntülemek için şu URL’ye gidin:  
www.cisco.com/go/trademarks. Adı geçen üçüncü taraf ticari markalar, 
ilgili sahiplerinin mülkiyetindedir. “Ortak” sözcüğünün kullanılması, 
Cisco ile herhangi diğer bir şirket arasında ortaklık ilişkisi olduğu 
anlamına gelmez. (1110R)

Telefonunuzda Android için Cisco Jabber’ı Kullanın
1. Uygunluk durumunuzu görüntüleyin veya düzenleyin. 
2. Özelliklerinize erişin. 
3. Özel sekmelerinizi görüntüleyin veya bunlara erişin.
4. Ayarlarınızı görüntüleyin veya düzenleyin. 
5. Hesap bilgilerinizi görüntüleyin veya hesabınızın 

oturumunu kapatın.

Tabletinizde Android için Cisco Jabber’ı Kullanın 
1. Uygunluk durumunuzu görüntüleyin ve düzenleyin. 
2. Özelliklerinize erişin. 
3. Özel sekmelerinizi görüntüleyin veya bunlara erişin.
4. Ayarlarınızı görüntüleyin veya düzenleyin.
5. Kişileri arayın veya çağrı yapın.
6. Daha fazla seçenek için dokunun. 
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Android Wear Ürününüzde Cisco Jabber’ı Kullanma 
Cisco Jabber, Android OS 5.0 veya daha yeni bir sürümü ile Google Play hizmetinin 8.3 veya 
daha yeni bir sürüme sahip tüm Android Wear ürünlerinde desteklenir.

1. Android cihazınıza Android Wear uygulamasını yükleyin 
2. Android cihazınızda Bluetooth’u açın.
3. Android Wear uygulamasını kullanarak Android Wear ürününüzü cihazınıza bağlayın.
4. Google Play Store’dan Android için Cisco Jabber’ı indirin ve Android cihazınıza yükleyin 

Gelen Çağrı Bildirimi 
1. Gelen çağrıyı görüntüleyin, yanıtlayın veya reddedin ya da hızlı mesajla yanıtlamak üzere yukarı 

kaydırın. 
2. Devam eden bir çağrının veya konferans çağrısının sesini kapatmak için sesi kapat simgesine dokunun 
3. Bir çağrıyı veya konferans çağrısını sonlandırmak için reddet simgesine dokunun.

4. Beklemede veya park edilmiş bir çağrıyı devam ettirmek için sürdür simgesine dokunun

Sohbet Bildirimleri 
1. Sohbet mesajını yanıtlamak için şu seçeneklerden herhangi birini kullanabilirsiniz:

 x Mesajınızı iletmek için konuşun
 x Emoji çizin
 x Hızlı mesajları kullanın
 x Çağrı
 x Yüz simgesi kullanma

2. Bir mesajı silmek için mesajı açın, ekranı sola kaydırarak Konuşmayı Sil seçeneğini bulup bu 
seçeneğe dokunun.

3. Mesajı cihazınızda görüntülemek için Telefonda Aç’a dokunabilirsiniz.
4. Android Wear ürününüzde Cisco Jabber’dan bildirim almak istemiyorsanız Uygulamayı engelle 

seçeneğini kullanın.

Grup Sohbeti Bildirimi
Grup sohbeti bildiriminde Katıl veya Reddet’e dokunun.

Sesli Posta Bildirimi
Sesli postaları oynatın ve duraklatın.

Gezinme Sayfaları
Fotoğraflarınızı ve cevapsız aramalarla okunmamış mesajların sayısını giriş 

sayfasında görebilirsiniz. 

Sohbet geçmişinizi ve okunmamış mesajların sayısını Sohbet sayfasında 
görebilirsiniz.

Son çağrı etkinliklerinizi Son Aramalar sayfasında görebilirsiniz. Geri aramak 
için bir kişiye dokunun.


