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חתון דכזל 
 Cisco Jabber for מעדמ: ךסךמ זמ עשור תכתות לכונול לו בקדול שלרנן זךרנול בידרסל

Windows שבמ ללמ ךשלךש.

לונודחל לוחרש .6סוטטס לערומ .1
לורתוק לוערומ .7טרדיל .2 

לושרגי .8לוחרש ול שוירח תגדס .3 
לרשרל לוךללוך לוצובק .9 דשק רשנל .4
ןויתט לודקב .10 טל'צ רדרח .5

מגרדל לברזדר מטתיון 
נרלן תמחתרף לל מךרקדויון ומדךקותרם שבמם ךשלךש מתקוח 

כשרש תמתיחול לברזד טתיון לחר תבקדל שרחמ. 
תמונ

ךחתון צ'לט, בחד לל מסךת פתח אפשרויות אודיו. . 1
בחד לל מדךקותרם ומךרקדויון שבמם לדצמ שמתקוח . 2

רשלךש כרר תשתוח ותקבת לל מלוררו שתמ. לוכת גם תברוק 
לל מצתרת כרר תדלול שמול עובר. 

בחד מחת ותלחד ךכן אישור. . 3

מללךמ לרשרל תתקוח שתר 
 Cisco Jabber-לוכת תגשל תלישדורול ותמעריול שתמ כרר ש

רללרם לרשרל לל מלוין שבו מתקוח ךלנמג. 

תמונ
ךחתון מדכזל, בחד תפריט < קובץ < אפשרויות. . 1
בחד כדטרסררמ כתשמר בלידרט 'לישדורול' כרר תבצע לל . 2

מבחרדול שתמ. 

שרךוש בךחשב תשרחול 
בלישדולמ תבקש ך-Cisco Jabber for Windows תשתוח 

שרחול תךחשב לו תטתיון שתמ. 

תמונ
ךחתון מדכזל שתמ, ילח לל מלידרט מנילח 'בקדול . 1

מטתיון'. 
בחד לל ממערימ שתמ.  . 2

מעבדל שרחול 
כרר תמרךנע ךמחךצל שרחול כשלרנמ בךקוךמ, לוכת 

תמעברד שרחול תךסיד טתיון לחד.  

תמונ
ךחתון מדכזל שתמ, ילח לל מלידרט מנילח . 1

'בקדול מטתיון'. 
בחד העבר שיחות אל וצררן לל ךסיד מטתיון. . 2

Cisco ומסךת שת Cisco מם סרךנרם ךסחדררם לו סרךנרם ךסחדררם דשוךרם שת   Cisco    ו/לו שת מחבדול 
מךסוניול תמ בלדמ"ב ובךררנול לחדול. כרר תעררן בדשרךל מסרךנרם מךסחדררם שת Cisco, עבוד תכלובל 

www.cisco.com/go/trademarks . מסרךנרם מךסחדררם מךוזכדרם שת חבדול צר שתרשר מם קנררנם שת 
מבעתרם מךללרךרם. משרךוש בךרתמ 'שולף' לרן ירדושו קשדר שוליול ברן Cisco תברן כת חבדמ לחדל. 
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שרלוף יעותמ עם לנשר מקשד שתר 

 
בעל נרמות צ'לט עם לרש קשד, לוכת תמשלךש בבקדול כרר: 

x  תמוסרף לולו תדשרךל  לנשר מקשד
x  תמלחרת יגרשמ ךררררל
x  תשלף ךסמ
x  תמלחרת שרחל טתיון

 WebEx מלחתל יגרשל
מלחת יגרשל WebEx רשרדול ךחתון צ'לט עם ךשלךש לחד 

תתל צודמ תלזךן קורם יגרשמ בתוחול משנמ שתכם. 

תמונ
ךחתון מצ'לט, בחד לל מסךת עוד.  . 1
בחד היפגש עכשיו. . 2

לישדורול צ'לט 

 
בצ'לט בלישדולמ: 

x  תשתוח צרתום ךסמ
x  תשתוח  קובץ
x רצרדל ךזכד
x  תמוסרף סךת מבעמ
x  תעדומ לל מגורת ומצבע שת מגוין
x  תמוסרף ךשללירם כרר תרצוד צ'לטרם קבוצלררם
x  תמצרג לל מצ'לט בחתון חרש

מלחתל צ'לט קבוצלר 
מלחת בקתול צ'לט קבוצלר עם שנררם לו רולד ךלנשר 

מקשד שתמ. 

תמונ
בחד לל כת מךשללירם מךבוקשרם בכדטרסררמ 'לנשר . 1

קשד'. לוכת תמשלךש בךקש CTRL בזךן שללמ 
בוחד ךשללירם ךדוברם. 

בלידרט מתחרצמ מרךנרל, בחד התחל צ'אט קבוצתי. . 2
מוסף ךשללירם נוסירם בשרמ 'לנשרם'. . 3
מזן לל מנושל עבוד מצ'לט מקבוצלר שתמ. . 4
בחד התחל. . 5

מוסיל לנשר קשד חרשרם 
כרר תמוסרף לנשרם תדשרךל לנשר מקשד שתמ, חיש לולם 

בלדגון שתמ. תלחד שמם רמרו חתק ךדשרךל לנשר מקשד 
שתמ, לוכת תתחוץ יעךררם בקתול עת משךול שתמם כרר 

תמלחרת שרחל טתיון לו צ'לט. 

תמונ
ךחתון מדכזל בחד לל סךת מלידרט. . 1
בחד קובץ < חדש < איש קשר. . 2
מלחת תמקתרר לל שם מלרם כרר תחיש בךרדרמ, לו . 3

מזן לל שם מךשלךש רשרדול, לם ללמ רורע לולו. 
בחד תלרזו קבוצמ בדצונמ תמוסרף לל לרש מקשד . 4

ובחד אישור. 
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