Startvejledning til Cisco Jabber
til Windows 10.5

Tilpassede statusmeddelelser

Chat-vindue

Bemærk: Dette dokument kan inkludere funktioner eller
kontrolmuligheder, som ikke er tilgængelige ved installationen
af Cisco Jabber til Windows, som du anvender.

Chat-vinduer kan også inkludere kontrolfunktioner til at:
• Føje personer til din kontaktliste
• Starte et møde
• Dele din skærm
• Foretage et telefonopkald

Primært vindue

1. Statusmeddelelse

6. Talemeddelelser

2. Søge- eller opkaldslinje 7. Møder
3. Kontakter

8. Tilpassede grupper

4. Chat-rum

9. Kontrolfunktioner til
telefon

5. Seneste opkald

Kontrolfunktioner til samarbejde

Du kan oprette op til tre tilpassede statusmeddelelser for
hver tilgængelighedstilstand.
Placér markøren i feltet til statusmeddelelser og angiv din
nye statusmeddelelse.

Chat-vinduet indeholder:
• Søge- eller opkaldslinjen
• Faner til flere samtidige chats
• Kontaktbillede og status for tilgængelighed
• Kontrolknapper til chat og samarbejde

Seneste

Kontrolfunktioner til chat

Fanen Seneste viser en liste med seneste og ubesvarede
opkald. Før markøren over et ubesvaret opkald, og vælg
ikonet Opkald for at ringe tilbage.
Højreklik på elementer for at slette dem.

Brug kontrolfunktionerne til chat til at:
• Sende et skærmbillede
• Sende en fil
• Indsætte et humørikon
• Redigere skriftstørrelse og -farve
• Tilføje deltagere for at oprette gruppe-chats
• Frigøre vinduet for at vise chatten i et nyt vindue

Foretage et opkald

Kontrolfunktioner til opkald

Med kontrolfunktionerne til opkald kan du:
• Vise fuld skærm
• Aktivere egenvisning
• Vise et tastatur for at indtaste tal
• Slå lyden fra
• Justere lydstyrken
• Få adgang til følgende yderligere kontrolfunktioner:
– Sætte opkald på pause
– Omstille opkald
– Flette opkald
– Oprette konferenceopkald
• Afslutte opkald

Indgående opkald

Talemeddelelser

Kontrolfunktioner til telefon

Via fanen Talemeddelelser har du adgang til at afspille og
administrere dine talebeskeder.
Højreklik på talebeskeder for at slette eller ringe tilbage.
Via telefonknapperne kan du vælge en tilgængelig
telefon og konfigurere viderestilling

Bemærk Du kan se notifikationer i det primære vindue,

når du ikke besvarer opkald eller modtager nye
talebeskeder.

Når du modtager et indgående opkald, kan du besvare
det med en chat-meddelelse, besvare opkaldet eller
afvise opkaldet.
Hvis du vil foretage et opkald, kan du:
• Angive et telefonnummer i søge- eller opkaldslinjen
• Højreklikke på et navn på din kontaktliste
• Vælge opkaldsikonet i et chat-vindue med brugeren
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