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Guia de início rápido do Cisco 
Jabber para Windows 10.5 

Nota: este documento poderá incluir funcionalidades ou 
controlos que não estão disponíveis na implementação do 
Cisco Jabber para Windows que está a utilizar.

Janela do concentrador

Controlos do telefone

Os controlos do telefone permitem-lhe seleccionar 
um telefone disponível e configurar o 
reencaminhamento de chamadas

1. Mensagem de estado 6. Mensagens de voz

2. Barra de pesquisa ou 
chamadas

7. Reuniões

3. Contactos 8. Grupos personalizados

4. Salas de conversação 9. Controlos do telefone

5. Chamadas recentes
Mensagens de estado 
personalizadas

Pode criar até três mensagens de estado personalizadas 
para cada estado disponível. 
Insira o seu cursor no campo da mensagem de estado e 
introduza a sua nova mensagem de estado.

Recentes 

O separador Recentes mostra uma lista de chamadas 
recentes e perdidas. Passe o cursor do rato sobre uma 
chamada perdida e seleccione o ícone Ligar para ligar 
de volta.
Clique com o botão direito do rato para as eliminar.

Mensagens de voz

O separador Mensagens de voz permite-lhe aceder, 
reproduzir e gerir as suas mensagens de voz.
Clique com o botão direito do rato nas mensagens de 
voz para eliminar ou ligar de volta.

Nota Verá notificações na janela do concentrador 
quando perder chamadas ou receber novas 
mensagens de voz.
Janela de conversação

As janelas de conversação incluem:
• A barra de pesquisa ou chamadas
• Separadores para várias conversações
• Imagem do contacto e estado de disponibilidade
• Controlos de conversação e controlos de 

colaboração

Controlo de conversação

Utilize os controlos de conversação para:
• Enviar uma captura de ecrã
• Enviar um ficheiro
• Inserir um ícone expressivo
• Editar o tamanho do tipo de letra e cor
• Adicionar participantes para criar conversações de 

grupo
• Faça surgir a janela para mostrar a conversação 

numa nova janela

Fazer uma chamada

Para efectuar chamadas, pode:
• Introduzir o número de telefone na Barra de 

pesquisa ou chamadas
• Clicar com o botão direito do rato sobre o nome na 

sua lista de contactos
• Seleccionar o ícone Chamar na janela de 

conversação com o utilizador
Controlos de colaboração

As janelas de conversação também incluem controlos 
para:
• Adicionar pessoas à lista de contactos
• Iniciar uma reunião
• Partilhar o seu ecrã
• Iniciar uma chamada telefónica

Controlos de chamadas

Os controlos de chamadas permitem-lhe fazer o 
seguinte:
• Utilizar o ecrã completo
• Mostrar auto-visualização
• Abrir um teclado para introduzir dígitos
• Desactivar o áudio
• Ajustar o volume
• Aceder aos seguintes controlos adicionais:

– Colocar chamadas em espera
– Transferir chamadas
– Intercalar chamadas
– Criar chamadas em conferência

• Terminar chamadas

Chamadas recebidas

Quando recebe uma chamada, pode responder com 
uma mensagem de conversação por chat, atender a 
chamada ou recusar a chamada.


