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חתלן דכזל 
 Cisco Jabber for מעדמ: ךסךמ זמ עשלר תכתלת לכלנלל אל בקדלל שארנן זךרנלל בפדרסל

Windows שבמ אלמ ךשלךש.

1. הודעת סטטוס   6. שיחות אחרונות
2. תפריט   7. הודעות קוליות 

3. סרגל חיפוש או שיחות    8. פגישות 
4. אנשי קשר   9. קבוצות מותאמות אישית  

5. צ'אטים  .10בקרות טלפון  

מגרדל אברזדר מטתפלן 
נרלן תמחתרף אל מךרקדלפלן למדךקלתרם שבמם ךשלךש מתקלח 

כשרש תמ תפחלל אברזד טתפלן אחר תבקדל שרחמ. 
נלמת
ךחתלן צ'אט, בחד אל מסךת פלח אפשדלרלל שךע. 	. 
בחד אל מדךקלתרם למךרקדלפלן שבמם לדצמ שמתקלח 	. 

רשלךש כרר תשתלח לתקבת אל מאלררל שתמ. 
־כרר תפללח אל מתשלנרל 'שךע' שת לרבל מרל-שרח 'אפש	. 

דלרלל', בחד אפשדלרלל שךע. בתשלנרל זל, ללכת גם תברלק אל 
מצתרת כרר תדאלל שמלא עלבר. 

בחד מחת לתאחד ךכן ארשלד. 	. 

מלאךמ ארשרל תתקלח שתר 
 Cisco Jabber-ללכת תגשל תאפשדלרלל לתמערפלל שתמ כרר ש

רלארם ארשרל אל מאלפן שבל מתקלח ךלנמג. 

נלמת
ךחתלן מדכזל, בחד לפדרט < קלבץ < אפשדלרלל. 	. 
בחד כדטרסררמ כתשמר בלפדרט 'אפשדלרלל' כרר תבצע אל 	. 

מבחרדלל שתמ. 

שרךלש בךחשב תשרחלל 
באפשדללמ תבקש ך-Cisco Jabber for Windows תשתלח 

שרחלל תךחשב אל תטתפלן שתמ. 

נלמת
ךחתלן מדכזל שתמ, פלח אל מלפדרט מנפלח 'בקדלל 	. 

מטתפלן'. 
בחד אל ממערפמ שתמ.  	. 

מעבדל שרחלל 
כרר תמרךנע ךמחךצל שרחלל כשארנמ בךקלךמ, ללכת 

תמעברד שרחלל תךספד טתפלן אחד.  

נלמת
ךחתלן מדכזל שתמ, פלח אל מלפדרט מנפלח 	. 

'בקדלל מטתפלן'. 
בחד מעבד שרחלל את לצררן אל ךספד מטתפלן. 	. 

Cisco והסמל של Cisco הם סימנים מסחריים או סימנים מסחריים רשומים של   Cisco    ו/או של החברות המסונפות 
www. :הבאה URL-עבור לכתובת ה ,Cisco לה בארה"ב ובמדינות אחרות. להצגת רשימה של סימנים מסחריים של

cisco.com/go/trademarks. הסימנים המסחריים המוזכרים של חברות צד שלישי הם קניינם של הבעלים המתאימים. 
) 1110R( .לבין כל חברה אחרת Cisco השימוש במילה 'שותף' אין פירושו קשרי שותפות בין
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שרללף פעלתמ עם אנשר מקשד שתר 

 
בעל נרמלת צ'אט עם ארש קשד, ללכת תמשלךש בבקדלל כרר: 

x  תמלסרף אללל תדשרךל  אנשר מקשד
x  תשלף ךסמ
x  תמלחרת פגרשמ ךררררל
x  תבחלד אפשדלרלל שךע
x  תמלחרת שרחל טתפלן

 WebEx מלחתל פגרשל
מלחת פגרשל WebEx רשרדלל ךחתלן צ'אט עם ךשלךש אחד 

תתא צלדמ תלזךן קלרם פגרשמ בתלחלל משנמ שתכם. 

תמלנ
ךחתלן מצ'אט, בחד אל מסךת עלר.  . 1
בחד מרפגש עכשרל. . 2

אפשדלרלל צ'אט 

 
בצ'אט באפשדללמ: 

x  תשתלח צרתלם ךסמ
x  תשתלח  קלבץ
x רצרדל ךזכד
x  תמלסרף סךת מבעמ
x  תעדלמ אל מגלרת למצבע שת מגלפן
x  תמלסרף ךשללפרם כרר תרצלד צ'אטרם קבלצלררם
x  תמצרג אל מצ'אט בחתלן חרש

מלחתל צ'אט קבלצלר 
מלחת בקתלל צ'אט קבלצלר עם שנררם אל רללד ךאנשר 

מקשד שתמ. 

נלמת
בחד אל כת מךשללפרם מךבלקשרם בכדטרסררמ . 1

'אנשר קשד'. ללכת תמשלךש בךקש CTRL בזךן 
שאלמ בלחד ךשללפרם ךדלברם. 

בלפדרט מתחרצמ מרךנרל, בחד מלחת צ'אט קבלצלר. . 2
מלסף ךשללפרם נלספרם בשרמ 'אנשרם'. . 	
מזן אל מנלשא עבלד מצ'אט מקבלצלר שתמ. . 	
בחד מלחת. . 5

מלספל אנשר קשד חרשרם 
כרר תמלסרף אנשרם תדשרךל אנשר מקשד שתמ, חפש אללם 

באדגלן שתמ. תאחד שמם רמרל חתק ךדשרךל אנשר מקשד 
שתמ, ללכת תתחלץ פעךררם בקתלל עת משךלל שתמם כרר 

תמלחרת שרחל טתפלן אל צ'אט. 

נלמת
ךחתלן מדכזל בחד אל סךת מלפדרט. . 1
בחד קלבץ < חרש < ארש קשד. . 2
מלחת תמקתרר אל שם מארם כרר תחפש בךרדרמ, אל . 	

מזן אל שם מךשלךש רשרדלל, אם אלמ רלרע אללל. 
בחד תארזל קבלצמ בדצלנמ תמלסרף אל ארש מקשד . 	

לבחד ארשלד. 

חתלן דכזל 
 Cisco Jabber for מעדמ: ךסךמ זמ עשלר תכתלת לכלנלל אל בקדלל שארנן זךרנלל בפדרסל

Windows שבמ אלמ ךשלךש.

	. מלרעל סטטלס   6. שרחלל אחדלנלל
	. לפדרט   7. מלרעלל קלתרלל 

	. סדגת חרפלש אל שרחלל    8. פגרשלל 
	. אנשר קשד   9. קבלצלל ךללאךלל ארשרל  

5. צ'אטרם  .10בקדלל טתפלן  
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