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

1 Sporočilo o statusu 6. Nedavni klici
2 Meni 7. Glasovna sporočila
3 Vrstica za iskanje ali klicanje 8. Sestanki
4 Stiki 9. Skupine po meri 
5 Klepetalnice 10. Kontrolniki telefona 

Nastavitev dodatne opreme telefona 
Ko imate vsaj eno vrsto dodatne opreme telefona za 
kontrolo klicev, lahko spreminjate, kateri mikrofon in 
zvočnike uporablja stranka. 
Postopek
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. 

Postopek
1. V oknu zvezdišča izberite Meni > Datoteka > 

Možnosti. 
2. Izberite zavihek v meniju »Možnosti«, če želite 

opraviiti izbire. 

Uporaba mojega računalnika za klice 
Programsko opremo Cisco Jabber for Windows lahko 
nastavite, da pošlje klice v vaš računalnik ali telefon. 

Postopek
1. V oknu zvezdišča odprite spustni meni Kontrolniki 

telefona. 
2. Izberite nastavitev.  

Preusmerjanje klicev 
Da med odsotnostjo iz pisarne ne boste imeli 
neodgovorjenih klicev, lahko klice posredujete 
na drugo telefonsko številko. 

Postopek
1. V oknu zvezdišča odprite spustni meni 

Kontrolniki telefona. 
2. Izberite možnost Posreduj klice na in 

podajte telefonsko številko. 

Cisco in logotip Cisco sta blagovni znamki ali registrirani blagovni znamki podjetja Cisco 
in/ali njegovih lastniško povezanih podjetij v ZDA in drugih državah. Za ogled blagovnih 
znamk podjetja Cisco, pojdite na spletno mesto: www.cisco.com/go/trademarks. 
Omenjene blagovne znamke tretjih oseb so last njihovih lastnikov. Uporaba besede partner 
ne pomeni partnerstva med podjetjem Cisco in katerim koli drugim podjetjem. (1110R)
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Sodelovanje s stiki 

 
Ko klepetate s stikom, lahko s kontrolniki omogočite 
naslednje: 

 x Dodajanje stikov na seznam stikov 
 x Začetek hitrega sestanka 
 x Skupna raba zaslona 
 x 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. 

Postopek
1. V oknu klepeta izberite ikono Več. 
2. Izberite Začetek sestanka. 

Možnosti klepeta 

 
V klepetu so na voljo naslednjem možnosti: 

 x Pošiljanje posnetka zaslona 
 x Pošiljanje datoteke 
 x Ustvarjanje omembe
 x Vstavljanje čustvenega simbola 
 x Urejanje velikosti in barve pisave 
 x Dodajanje udeležencev za skupinske klepete 
 x Prikaz klepeta v novem oknu 

Začetek skupinskega klepeta 
Enostavno začnite skupinski klepet z najmanj 
dvema stikoma. 

Postopek
1. Izberite zahtevane udeležence iz zavihka 

»Stiki«. Uporabite lahko tipko CTRL in 
izberete več udeležencev. 

2. Iz menija desnega klika izberite Začetek 
skupinskega klepeta. 

3. Dodaj dodatne udeležence v polje »Ljudje«. 
4. Vnesite zadevo za skupinski klepet. 
5. Izberite Začetek. 

Dodaj nove stike 
Dodajte ljudi v seznam stikov, tako da jih poiščete 
v svoji organizaciji. Ko so del vašega seznama 
stikov, lahko enostavno dvokliknete njihova 
imena, da začnete telefonski klic ali klepet. 

Postopek
1. V oknu vozlišča izberite ikono menija. 
2. Izberite Datoteka > Novo > Stik. 
3. Začnite vnašati ime osebe za iskanje v 

imeniku ali neposredno vnesite uporabniško 
ime, če ga poznate. 

4. Izberite, katero skupino želite dodati novemu 
stiku, nato pa izberite »V redu«. 
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