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Fereastră hub 
Notă: Acest document poate include funcţii şi comenzi care nu sunt 
disponibile în versiunea de Cisco Jabber pentru Windows pe care o utilizaţi.

1. Mesaj de stare 6. Apeluri recente
2. Meniu 7. Mesaje vocale
3. Bară de căutare sau apelare 8. Întâlniri
4. Contacte 9. Grupuri personalizate 
5. Chaturi 10. Comenzi telefon 

Configurarea accesoriilor telefonului 
Puteţi modifica microfonul şi difuzoarele utilizate de 
client atunci când aveţi cel puţin un accesoriu de 
telefon pentru controlul apelurilor. 
Procedură
1. Dintr-o fereastră de chat, selectaţi pictograma 

Deschidere opţiuni audio. 
2. Selectaţi difuzoarele şi microfonul pe care doriţi să 

le utilizeze clientul pentru a trimite şi pentru a primi 
semnalul audio. 

3. Pentru a deschide fila Audio din caseta de dialog 
Opţiuni, selectaţi Opţiuni audio. Din această 
filă, puteţi testa sunetul pentru a verifica dacă 
funcţionează. 

4. Selectaţi Aplicare, apoi OK. 

Particularizarea clientului 
Puteţi accesa opţiunile şi preferinţele dvs. pentru 
Cisco Jabber pentru a particulariza modul în care se 
comportă clientul. 

Procedură
1. Din fereastra hubului, selectaţi Meniu > Fişier > 

Opţiuni. 
2. Selectaţi orice filă din meniul Opţiuni pentru a 

efectua selecţiile dorite. 

Utilizarea computerului pentru apeluri 
Puteţi dispune ca Cisco Jabber pentru Windows să 
trimită apelurile către computer sau către telefon. 

Procedură
1. Din fereastra hubului, deschideţi meniul derulant 

Comenzi telefon. 

2. Selectaţi preferinţa dvs.  

Redirecţionarea apelurilor 
Pentru a nu pierde apeluri atunci când nu 
sunteţi la birou, le puteţi redirecţiona către un 
alt număr de telefon. 

Procedură
1. Din fereastra hubului, deschideţi meniul 

derulant Comenzi telefon. 
2. Selectaţi Redirecţionare apeluri către şi 

specificaţi numărul de telefon. 
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Colaborarea cu contactele 

 
Atunci când discutaţi pe chat cu un contact, puteţi 
utiliza comenzile pentru următoarele acţiuni: 

 x Adăugarea persoanelor respective la lista de 
contacte 

 x Partajarea ecranului 
 x Începerea unei întâlniri instantanee 
 x Alegerea opţiunilor audio 
 x Începerea unui apel telefonic 

Începerea unei întâlniri WebEx 
Începeţi o întâlnire WebEx direct dintr-o fereastră de 
chat cu un alt utilizator, fără a fi nevoie să programaţi 
mai întâi o întâlnire în calendar. 

Procedură
1. Din fereastra de chat, selectaţi pictograma Mai 

mult. 
2. Selectaţi Meet Now. 

Opţiuni de chat 

 
Într-un chat, puteţi efectua următoarele acţiuni: 

 x Trimiterea unei capturi de ecran 
 x Trimiterea unui fişier 
 x Crearea unei menţiuni
 x Inserarea unui emoticon 
 x Editarea dimensiunii şi culorii fontului 
 x Adăugarea participanţilor cu scopul de a crea 

chaturi de grup 
 x Afişarea chatului într-o fereastră nouă 

Începerea unui chat de grup 
Începeţi cu uşurinţă un chat de grup cu două 
sau mai multe dintre contactele dvs. 

Procedură
1. Selectaţi toţi participanţii solicitaţi din fila 

Contacte. Puteţi utiliza tasta CTRL pentru a 
selecta participanţi multipli. 

2. Din meniul care apare la clic dreapta, 
selectaţi Începere chat de grup. 

3. Adăugaţi participanţi suplimentari în câmpul 
Persoane. 

4. Introduceţi subiectul pentru chatul de grup. 
5. Selectaţi Pornire. 

Adăugaţi contacte noi 
Adăugaţi persoane în lista de contacte 
căutându-le în organizaţia dvs. După ce fac 
parte din lista dvs. de contacte, puteţi să daţi 
cu uşurinţă dublu clic pe numele lor pentru a 
începe un apel telefonic sau un chat. 

Procedură
1. În fereastra hubului, selectaţi pictograma 

Meniu. 
2. Selectaţi Fişier > Nou > Contact. 
3. Începeţi să introduceţi numele persoanei 

pentru a căuta în director sau introduceţi 
direct numele de utilizator dacă îl cunoaşteţi. 

4. Selectaţi în ce grup doriţi să adăugaţi noul 
contact, apoi selectaţi OK. 
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