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Opmerking: dit document bevat mogelijk kenmerken of 
besturingselementen die niet beschikbaar zijn in de 
implementatie van Cisco Jabber voor Windows die u gebruikt.

Hub-venster

Telefoonknoppen

Met telefoonknoppen kunt u een beschikbare 
telefoon selecteren en oproepen doorschakelen 
instellen

1. Statusbericht 6. Spraakberichten

2. Zoek- of oproepbalk 7. Vergaderingen

3. Contactpersonen 8. Aangepaste groepen

4. Chatruimtes 9. Telefoonknoppen

5. Recente oproepen
Aangepaste statusberichten

U kunt tot maximaal drie aangepaste statusberichten 
maken voor elke beschikbaarheidsstatus. 
Plaats uw cursor in het statusberichtveld en geef uw 
nieuwe statusbericht op.

Recent 

Het tabblad Recent geeft een lijst van recente en gemiste 
gesprekken weer. Plaats uw muisaanwijzer op een gemist 
gesprek en selecteer het pictogram Bellen om terug te 
bellen.
Klik met de rechtermuisknop op items om ze te 
verwijderen.

Spraakberichten

Met het tabblad Spraakberichten kunt u uw 
spraakberichten openen, afspelen en beheren.
Klik met uw rechtermuisknop op spraakberichten om ze te 
verwijderen of om terug te bellen.

Opmerking Er worden meldingen weergegeven in het 
hub-venster wanneer u oproepen mist of 
nieuwe spraakberichten ontvangt.
Chatvenster

Chatvensters bevatten:
• De zoek- of oproepbalk
• Tabbladen voor meerdere chats
• Foto van contactpersoon en beschikbaarheidsstatus
• Chat- en samenwerkingsknopen

Chatknoppen

Gebruik de chatknoppen voor het volgende:
• Een schermafbeelding verzenden
• Een bestand verzenden
• Een emoticon invoegen
• De lettergrootte en -kleur aanpassen
• Deelnemers toevoegen om groepchats te maken
• Het venster maximaliseren om de chat in een nieuw 

venster weer te geven

Bellen

U kunt als volgt mensen bellen:
• Een telefoonnummer in de zoek- of oproepbalk 

invoeren
• Met de rechtermuisknop op de naam van een 

contactpersoon in uw contactpersonenlijst klikken
• Het pictogram Bellen selecteren in een chatvenster 

met de gebruiker
Samenwerkingsknoppen

Chatvensters kunnen ook knoppen bevatten voor het 
volgende:
• Mensen toevoegen aan uw lijst met contactpersonen
• Een vergadering starten
• Uw scherm delen
• Een oproep plaatsen

Gespreksknoppen

Met gespreksknoppen kunt u het volgende:
• Volledig scherm weergeven
• Zelfweergave tonen
• Het toetsenbok openen om nummers in te voeren
• Uw geluid dempen
• Volume aanpassen
• De volgende aanvullende knoppen gebruiken:

– Gesprekken in de wacht zetten
– Gesprekken doorverbinden
– Gesprekken samenvoegen
– Telefonische vergaderingen opzetten

• Gesprekken beëindigen

Inkomende oproepen

Wanneer u gebeld wordt, kunt u beantwoorden met een 
chatbericht, de oproep beantwoorden of de oproep 
weigeren.


