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  soفذة  ملركزلة 

مالحcة: قب لحتيي هذ   ملستoب عىل مسز ت أو أزر ر تحكم غري متيفرة يف محتيى نرش isco  Jabber Cisco   تشغسل 

Windows   ذي تستخبمه.

be رسs ة   حs ة e6  ملكsملsت  ألخرية

2e   قsمئة  re   رسsئل   صيتسة

3e رشلط   دحث أو  ملكsملsت  8e  الجتامعsت

4e جهsت  التصsل 9e  ملجميعsت  ملخصصة 

5e   بريشsت b0e عsoرص   تحكم بs هsتف 

إعب ي ملحقsت   هsتف   خsص يب 

ميكoك تغسري  ملسكروفين أو   سامعة   تي لستخبمهs   عمسل عoبمs لكين  بلك ملحق 

و حب عىل  ألقل  لهsتف  لتحكم يف  ملكsملsت. 

 إلجر ل

 eb .ر ت   صيتsفذة يريشة، حبي رمز فتح خسsمن ن
 e2 لsت ومسكروفين إلرسsترلب أن لستعمله   عمسل من سامع sحبي م

و ستقدsل   صيت  بلك. 
 e3 ر تsر ت، حبي خسsفتح عالمة تديلب   صيت يف مربد حي ر   خس 

  صيت. من عالمة   تديلب تلك، ميكoك كذ ك  ختدsر   صيت  لتحقق من أنه لعمل 
عىل   oحي  ملطليب. 

 e4 .حبي تطدسق ثم مي فق

  تخصسص  ملتعلق بs عمسل  بّي 

ميكoك   يصيل إىل   خسsر ت و  تفضسالت   خsصة بـ Jabber Cisco  بلك  تخصسص 
  سليك   ذي لستطسد   عمسل  تدsعه. 

 إلجر ل

 eb .ر تsمئة < ملف < خسsفذة  يحة   يصل، حبي قsمن ن

 e2 .ر تكsر ت  تحبلب خسsمئة   خسsحبي أي عالمة تديلب يف ق

 ستخب i   كمدسيتر  لمكsملsت 

ميكoك تيجسه Windows isco  Jabber Cisco إلرسsل  ملكsملsت  لكمدسيتر أو 
 لهsتف   خsص بك. 

 إلجر ل

 eb ."تفsه sرص   تحكم بsoسب ة "عoمئة  ملsفذة  ملركزلة،  فتح   قso   من

 e2  .حبي تفضسالتك

إعsية تيجسه  ملكsملsت 

 تجoب فقب  ملكsملsت عoبمs ال تكين يف مكتدك، ميكoك إعsية تيجسه  ملكsملsت 

إىل رقم هsتف آخر. 

 إلجر ل

 eb رصsoسب ة "عoمئة  ملsفذة  ملركزلة،  فتح   قso   من

  تحكم بs هsتف". 

 e2 .تفsت إىل ثم حبي رقم   هsملsية تيجسه  ملكsحبي إع

إن Cisco وشعsر Cisco هام عالمتsن تجsرلتsن أو عالمتsن تجsرلتsن مسجلتsن  رشكة Inc. ,Systems Cisco  و/أو   رشكsت   تsبعة 
/www.cisco.com : هذ URL ي نoنتقل إىل ع  ،Cisco رلة  رشكةsت   تجsعالم sمئة بsت  ملتحبة و  دلب ن  ألخرى.  عرض قsيف   يالل sه 
trademarks./go   عالمsت   تجsرلة   خsصة بs جهsت   خsرجسة   ي رية يف هذ   ملستoب هي ملكسة خsصة بأصحsبهs. ال لعoي  ستخب i كلمة 
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  تعsون مد جهsت  التصsل 

 
عoب إجر ل محsيثة مد جهة  تصsل، ميكoك  ستخب i عsoرص   تحكم  تoفسذ   تsيل: 

x  ل  بلكsت  التصsمئة جهsإىل ق sفتهsإض

x  شتكsركة شsمش

x  ببل  جتامع فيري

x  ر ت   صيتsر خسsختس 

x  تفسةsملة هsببل مك

 WebEx  ببل  جتامع
 ببأ  جتامع WebEx مدsرشة من خالل نsفذة يريشة مد مستخبi آخر يون   حsجة إىل 

 . جبو ة  الجتامع يف   تقيلم أوالً

 إلجر ل

 eb . يثة حبي رمز مزلبsفذة  ملحsمن ن
 e2 .حبي  الجتامع  آلن

خسsر ت   بريشة 

 
ميكoك أثsoل   بريشة: 

x  شةsل  قطة شsإرس

x  ل ملفsإرس

x رةsل إشsإنش

x  إير ج وجه تعدريي

x  ضدط حجم   خط و ينه

x  ت جامعسةsل يريشsركني إلنشsفة مشsإض

x  فذة جبلبةsعرض   بريشة يف ن

ببل محsيثة جامعسة 

ميكoك ببل يريشة جامعسة بسهي ة مد  ثoني أو أكرث من جهsت  التصsل  بلك. 

 إلجر ل

 eb ركني  ملطليب   بريشة معهم من خاللsحبي جمسد  ملش

عالمة   تديلب جهsت  التصsل. وميكoك  ستخب i مفتsح CTRL أثsoل 
تحبلب   عبلب من  ملشsركني. 

 e2 وس  ألمين، حبي ببلsقر بزر  ملo   بoهر عcمئة   تي تsيف   ق

يريشة جامعسة. 
 e3 .صsركني يف حقل  ألشخsأضف  ملزلب من  ملش

 e4 .sأيخل ميضيع   بريشة   جامعسة   تي ستجرله
 e5 .حبي   دبل

إضsفة جهsت  تصsل جبلبة 

أضف أشخsص إىل قsمئة جهsت  التصsل  بلك عن طرلق   دحث عoهم يف  ملؤسسة 

  تي تتدعهs. ومبجري وجييهم ي خل قsمئة  التصsل  بلك، ميكoك بسهي ة   oقر 
نقرً  مزيوًجs عىل أسامئهم  دبل مكsملة هsتفسة أو يريشة معهم. 

 إلجر ل

 eb .مئةsفذة  ملركزلة، حبي رمز   قso   يف
 e2 .لsحبي ملف < جبلب < جهة  تص

 e3 ،ه يف   ب سلoبة  سم   شخص  ملطليب  لدحث عsببأ يف كت 

أو أيخل  سم  ملستخبi مدsرشًة إذ  كoت تعرفه. 
 e4 ل   جبلبةsفة جهة  التصsحبي  ملجميعة   تي ترلب إض

إ سهs، ثم حبي مي فق. 

  soفذة  ملركزلة 

مالحcة: مالحcة: قب لحتيي هذ   ملستoب عىل مسز ت أو أزر ر تحكم غري متيفرة يف محتيى نرش isco  CiJco Jabber   تشغسل 

eذي تستخبمه   Cisco J

be رسs ة   حs ة e6  ملكsملsت  ألخرية

2e   قsمئة  re   رسsئل   صيتسة

3e رشلط   دحث أو  ملكsملsت  8e  الجتامعsت

4e جهsت  التصsل 9e  ملجميعsت  ملخصصة 

5e   بريشsت b0e عsoرص   تحكم بs هsتف 

إن CiJco وشعsر CiJco هام عالمتsن تجsرلتsن أو عالمتsن تجsرلتsن مسجلتsن  رشكة  CiJco SyJtemJ, Isce و/أو   رشكsت   تsبعة  هs يف   ياللsت 

 ملتحبة و  دلب ن  ألخرىe  عرض قsمئة بs عالمsت   تجsرلة  رشكة CiJco،  نتقل إىل عoي ن URL هذ : e   eciJcoecom/go/tracemarkJ   عالمsت 

  تجsرلة   خsصة بs جهsت   خsرجسة   ي رية يف هذ   ملستoب هي ملكسة خsصة بأصحsبهes ال لعoي  ستخب i كلمة رشلك بs رضورة وجيي عالقة رش كة 
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