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คูม่อืการเร ิม่ตน้ใชง้านอยา่ง
รวดเร็วของ Cisco Jabber สําหรบั 

Windows 11.0 
หมายเหต:ุ เอกสารฉบับนีอ้าจมคีณุสมบัตหิรอืการควบคมุทีไ่มส่ามารถใชไ้ด ้
ในการปรับใชง้าน Cisco Jabber สําหรับ Windows ทีค่ณุกําลังใชง้านอยู่

หนา้ตา่งฮบั

ต ัง้คา่อปุกรณเ์สรมิของโทรศพัทข์องฉนั

คณุสามารถเปลีย่นไมโครโฟนและลําโพงที ่ไคลเอ็นตจ์ะ
ใชง้าน เมือ่คณุมอีปุกรณ์เสรมิของโทรศพัทอ์ยา่งนอ้ยหนึง่
รายการสําหรับการควบคมุการโทร

1. จากหนา้ตา่งแชต ใหเ้ลอืกไอคอน เปิดตวัเลอืกเสยีง
2. เลอืกลําโพงและไมโครโฟนทีค่ณุตอ้งการใหไ้คลเอ็นต์

ใชเ้พือ่รับสง่เสยีงของคณุ นอกจากนี ้คณุยังสามารถ
ทดสอบเสยีงเพือ่ตรวจสอบวา่ทํางานอยูห่รอืไม่

3. เลอืก ใช ้แลว้เลอืก ตกลง

กาํหนดไคลเอ็นตข์องฉนัเอง

คณุสามารถเขา้ถงึตวัเลอืกและคา่ความตอ้งการของ Cisco 
Jabber เพือ่กําหนดวธิทีํางานของไคลเอ็นตเ์อง

1. จากหนา้ตา่งฮบั ใหเ้ลอืก เมน ู> ไฟล ์> ตวัเลอืก
2. เลอืกแท็บในเมนูตวัเลอืกเพือ่เลอืกรายการ ทีต่อ้งการ

ใชค้อมพวิเตอรข์องฉนัในการโทรออก

คณุสามารถกําหนดให ้Cisco Jabber สําหรับ Windows 
สง่การโทรไปยงัคอมพวิเตอรข์องคณุหรอืโทรศพัทข์องคณุ 

1. จากหนา้ตา่งฮบั ใหเ้ปิดเมนูแบบเลือ่นลงสําหรับ
การควบคมุการโทร

2. เลอืกคา่ความตอ้งการ

ฝากสาย

หากไมต่อ้งการพลาดสายเมือ่คณุไมอ่ยู ่ทีโ่ตะ๊ทํางาน 
คณุสามารถฝากสายไปทีห่มายเลขโทรศพัทอ์ืน่

1. จากหนา้ตา่งฮบั ใหเ้ปิดเมนูแบบเลือ่นลงสําหรับ
การควบคมุการโทร

2. เลอืก ฝากสายไปที ่และระบหุมายเลขโทรศพัท์

1. ขอ้ความสถานะ 6. การโทรล่าสุด

2. เมนู 7. ขอ้ความเสยีง

3. แถบการคน้หาหรือโทรออก 8. การประชุม

4. ผูต้ดิต่อ 9. กลุ่มที่กําหนดเอง

5. หอ้งแชต 10. การควบคุมการโทร
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รวดเร็วของ Cisco Jabber สําหรบั 

Windows 11.0 
หมายเหต:ุ เอกสารฉบับนีอ้าจมคีณุสมบัตหิรอืการควบคมุทีไ่มส่ามารถใชไ้ด ้
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หนา้ตา่งฮบั

ทาํงานรว่มกบัผูต้ดิตอ่ของฉนั

เมือ่แชตกบัผูต้ดิตอ่ คณุสามารถใชก้ารควบคมุ เพือ่:

• เพิม่ผูต้ดิตอ่เหลา่นัน้ในรายชือ่ผูต้ดิตอ่
• เริม่ตน้การประชมุดว่น
• ใชห้นา้จอรว่มกัน
• เริม่ตน้การโทรออก

เร ิม่ตน้การประชุม WebEx

เริม่ตน้การประชมุ WebEx โดยตรงจากหนา้ตา่งแชตกบั
ผูใ้ชอ้ืน่ โดยไมต่อ้งวางกําหนดการประชมุใ นปฏทินิไวก้อ่น

1. จากหนา้ตา่งแชต ใหเ้ลอืกไอคอน เพิม่เตมิ
2. เลอืก Meet Now

ตวัเลอืกการแชต

คณุสามารถทําสิง่ตอ่ไปนีใ้นการแชต:

• สง่ภาพหนา้จอ
• สง่ไฟล์
• ใสไ่อคอนแสดงอารมณ์
• แกไ้ขขนาดแบบอักษรและสี
• เพิม่ผูเ้ขา้รว่มเพือ่สรา้งการแชตเป็นกลุม่
• แสดงการแชตในหนา้ตา่งใหม่

เร ิม่ตน้การแชตเป็นกลุม่

เริม่ตน้การแชตเป็นกลุม่ไดง้า่ยๆ กบัผูต้ดิตอ่สองคนขึน้ไป

1. เลอืกผูเ้ขา้รว่มทีส่ง่คําขอทัง้หมดจากแท็บผูต้ดิตอ่ 
คณุสามารถใชปุ้่ ม CTRL เพือ่เลอืกผูเ้ขา้รว่มหลายราย

2. จากเมนูคลกิขวา ใหเ้ลอืก เร ิม่ตน้การแชตเป็นกลุม่
3. เพิม่ผูเ้ขา้รว่มอกีในฟิลดบ์คุคล
4. ป้อนเรือ่งสําหรับการแชตเป็นกลุม่ของคณุ
5. เลอืก เร ิม่ตน้

เพิม่ผูต้ดิตอ่ใหม่

เพิม่บคุคลในรายชือ่ผูต้ดิตอ่ดว้ยการคน้หาในองคก์ร เมือ่
ผูค้นเหลา่นัน้เป็นสว่นหนึง่ของรายชือ่ผูต้ดิตอ่แลว้ คณุ
สามารถคลกิสองครัง้ทีช่ ือ่เพือ่เริม่ตน้การโทรออกหรอื
การแชตไดอ้ยา่งงา่ยดาย

1. จากหนา้ตา่งฮบั ใหเ้ลอืกไอคอนเมนู
2. เลอืก ไฟล ์> ใหม ่> ผูต้ดิตอ่
3. เริม่ตน้การพมิพช์ือ่คนเพือ่คน้หาไดเร็กทอร ีหรอืป้อน

ชือ่ผูใ้ชโ้ดยตรงถา้คณุทราบ
4. เลอืกกลุม่ทีจ่ะเพิม่ผูต้ดิตอ่ใหมแ่ละเลอืก ตกลง

1. ขอ้ความสถานะ 6. การโทรล่าสดุ

2. เมนู 7. ขอ้ความเสยีง

3. แถบการคน้หาหรอืโทรออก 8. การประชมุ

4. ผูต้ดิต่อ 9. กลุ่มทีก่ําหนดเอง

5. หอ้งแชต 10. การควบคุมการโทร


