Cisco Jabber for
Windows 10.5 – Bevezetési
útmutató

Egyéni állapotüzenetek

Csevegőablak

A csevegőablakokban további vezérlőelemek lehetnek,
melyekkel:
• Hozzáadhat egy személyt a névjegyzékhez
• Elindíthat egy értekezletet
• Megoszthatja képernyőjét
• Telefonhívást kezdeményezhet

Megjegyzés: Ez a dokumentum olyan funkciókat és
vezérlőelemeket tartalmazhat, amelyek nem használhatók a
Cisco Jabber for Windows Ön által használt példányában.

Központi ablak

Minden elérhetőséggel kapcsolatos állapothoz
legfeljebb három egyéni állapotüzenetet lehet létrehozni.
Helyezze a kurzort az állapotüzenet mezőjébe, majd írja
be az állapotüzenetet.
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Együttműködési vezérlők

A Legutóbbiak lap a legutóbbi és az elmulasztott hívások
listáját mutatja. Helyezze a kurzort egy elmulasztott hívás
fölé, majd válassza a Hívás ikont a visszahíváshoz.
Jobb gombbal kattintva törölheti az elemeket.

Hangüzenetek

A csevegőablakok a következőket tartalmazzák:
• A kereső- vagy hívósáv
• A különböző csevegések lapjai
• A névjegyek képei és elérhetőségi állapotuk
• Csevegési és együttműködési vezérlők

Csevegési vezérlők
A csevegési vezérlőkkel a következőket tudja elvégezni:
• Képernyőfelvétel küldése
• Fájl küldése
• Hangulatjel beszúrása
• A betű méretének és színének módosítása
• Résztvevők hozzáadása csoportos csevegés
létrehozásához
• A csevegés új ablakba helyezése

Hívás indítása

Hívásvezérlők
A hívásvezérlőkkel a következőket teheti meg:
• Átválthat teljes képernyőre
• Megjelenítheti saját magát
• Megnyithat egy billentyűzetet a számjegyek
beírásához
• Elnémíthatja hangot
• Beállíthatja a hangerőt
• Elérheti a következő vezérlőket:
– Hívások tartása
– Hívás átadása
– Hívások egyesítése
– Konferenciahívások létrehozása
• Hívások befejezése

Bejövő hívások

5. Legutóbbi hívások

Telefonvezérlők
A Hangüzenetek lapon elérheti, lejátszhatja és kezelheti a
hangüzeneteket.
A törléshez vagy visszahíváshoz kattintson jobb gombbal
a hangüzenetekre.
A telefonvezérlőkkel kiválaszthat egy rendelkezésre
álló telefont, és beállíthatja a hívástovábbítást.

Megjegyzés Az elmulasztott hívásokkal és új

hangüzenetekkel kapcsolatos értesítések
a központi ablakban fognak megjelenni.

Amikor bejövő hívás érkezik, válaszolhat
csevegőüzenettel, fogadhatja a hívást, illetve
elutasíthatja a hívást.
A következőképpen indíthat hívást:
• Írja be a hívni kívánt személy telefonszámát a
Kereső- vagy hívósávba
• Kattintson jobb gombbal a nevére a névjegyek
listájában
• Kattintson a Hívás ikonra az adott felhasználóval
folytatott csevegés ablakában
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