
Vodnik za hitri začetek za 
Cisco Jabber for Windows 10.6 

Opomba: ta dokument morda vključuje funkcije ali kontrolnike, ki niso 
na voljo v uvedbi programske opreme Cisco Jabber for Windows, ki jo 
uporabljate.

Okno zvezdišča

Uporaba mojega računalnika 
za klice
Programsko opremo Cisco Jabber for Windows lahko 
nastavite, da pošlje klice v vaš računalnik ali telefon. 
1. V oknu zvezdišča odprite spustni meni Kontrolniki 
telefona.
2. Izberite nastavitev.

Posredovanje klicev
Da med odsotnostjo iz pisarne ne boste imeli 
neodgovorjenih klicev, lahko klice posredujete na 
drugo telefonsko številko.
1. V oknu zvezdišča odprite spustni meni Kontrolniki 
telefona.
2. Izberite možnost Posreduj klice na in podajte 
telefonsko številko.

Sodelovanje s stiki

Ko klepetate s stikom, lahko s kontrolniki omogočite 
naslednje:
• Dodajanje stikov na seznam stikov
• Začetek hitrega sestanka
• Skupna raba zaslona
• Začetek telefonskega klica

Začetek sestanka WebEx
Začnite sestanek WebEx z drugim uporabnikom 
neposredno v oknu klepeta, tako da sestanka ni treba 
vnaprej načrtovati v koledarjih.
1. V oknu klepeta izberite ikono Več.
2. Izberite možnost Hitri sestanek WebEx.

Nastavitev dodatne opreme 
telefona
Ko imate vsaj eno vrsto dodatne opreme telefona za 
kontrolo klicev, lahko spreminjate, kateri mikrofon in 
zvočnike uporablja stranka.
1. V oknu klepeta izberite ikono Odpri možnosti zvoka.
2. Izberite zvočnike in mikrofon, prek katerih naj 
stranka posreduje in prejema vaš zvok. Prav tako lahko 
preskusite, ali zvok dela.
3. Izberite Uveljavi, nato pa V redu.

Prilagajanje stranke
Dostopate lahko do vaših možnosti in nastavitev za 
Cisco Jabber, da prilagodite vedenje vaše stranke.
• V oknu zvezdišča izberite Meni > Datoteka > 

Možnosti.

Uporaba kontrolnikov klepeta

Izboljšajte klepet s kontrolniki, ki omogočajo:
• Pošiljanje posnetka zaslona
• Pošiljanje datoteke
• Vstavljanje čustvenega simbola
• Urejanje velikosti in barve pisave
• Dodajanje udeležencev za skupinske klepete
• Prikaz klepeta v novem oknu
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