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หน้าต่างฮับ 
หมายเหตุ: เอกสารฉบับนี้อาจมีคุณสมบัติหรือการควบคุมที่ไม่สามารถใช้ได้ในการปรับใช้งาน 
Cisco Jabber สำาหรับ Windows ที่คุณกำาลังใช้งานอยู่

1. status message 6. การโทรล่าสุด
2. เมนู 7. ข้อความเสียง
3. แถบการค้นหาหรือการโทร 8. การประชุม
4. ผู้ติดต่อ 9. กลุ่มที่กำาหนดเอง 
5. แชท 10. การควบคุมการโทร 

ใช้คอมพิวเตอร์ของฉันในการโทร 
คุณสามารถกำาหนดให้ Cisco Jabber สำาหรับ Windows ส่งการ
โทรไปยังคอมพิวเตอร์ของคุณหรือโทรศัพท์ของคุณ 
1. จากหน้าต่างฮับ ให้เปิดเมนูดรอปดาวน์สำาหรับการควบคุมการ

โทร 
2. เลือกค่าความต้องการ 

กำาหนด client ของฉันเอง 
คุณสามารถเข้าถึงตัวเลือกและค่าความต้องการของ Cisco 
Jabber เพื่อกำาหนดวิธีทำางานของ client เอง 
1. จากหน้าต่างฮับ ให้เลือก เมนู > ไฟล์ > ตัวเลือก 
2. เลือกแท็บในเมนูตัวเลือกเพื่อเลือกรายการที่ต้องการ 

ตั้งค่าอุปกรณ์เสริมของโทรศัพท์ของฉัน 
คุณสามารถเปล่ียนไมโครโฟนและลำาโพงที่ client จะใช้งาน เมื่อคุณมี
อุปกรณ์เสริมของโทรศัพท์อย่างน้อยหนึ่งรายการสำาหรับแผงควบคุม
การโทร 
คุณสามารถระบุตัวเลือกเสียงได้โดยตรงจากไอคอนควบคุมโทรศัพท์
ในหน้าต่างฮับ  
1. จาก chat window ให้เลือกไอคอนตัวเลือกเปิดเสียง 
2. เลือกลำาโพงและไมโครโฟนที่คุณต้องการให ้client ใช้เพื่อรับส่ง

เสียงของคุณ 
3. หากต้องการเปิด tab เสียงของกล่องโต้ตอบ ตัวเลือก ให้เลือกตัว

เลือกเสียง จาก tab นี้ คุณยังสามารถทดสอบเสียงเพื่อตรวจสอบ
ว่าใช้งานได้หรือไม่ 

4. เลือก ใช้ จากนั้น ตกลง 

ฝากสาย 
หากไม่ต้องการพลาดสายเมื่อคุณไม่อยู่ที่โต๊ะทำางาน คุณ
สามารถฝากสายไปที่หมายเลขโทรศัพท์อ่ืนได้ 
1. จากหน้าต่างฮับ ให้เปิดเมนูดรอปดาวน์สำาหรับการ

ควบคุมการโทร 
2. เลือก ฝากสายไปที่ และระบุหมายเลขโทรศัพท์ 

ฝากสายข้อความเสียง
คุณสามารถฝากสายข้อความเสียงไปยังผู้ใช้และกลุ่มอื่นได้ 
พร้อมกับข้อความที่คุณบันทึกเอง
1. ใน tab ข้อความเสียง ให้เลือก ข้อความเสียง ที่คุณ
ต้องการฝากสาย
2. คลิกขวาที่ข้อความ แล้วเลือก ฝากสายข้อความเสียง
3. ระบุคนที่คุณต้องการรับข้อความเสียง
4. หากต้องการบันทึกข้อความส่วนตัวของคุณเองเพื่อให้
เล่นก่อนข้อความเสียง ให้เลือกปุ่ม บันทึก และ สิ้นสุด เมื่อ
คุณดำาเนินการเสร็จสิ้นแล้ว
5. ส่งข้อความเสียง

Cisco และโลโก้ Cisco เป็นเครื่องหมายการค้าหรือเครื่องหมายการค้าจดทะเบียนของ Cisco และ/หรือบริษัท
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ทำางานร่วมกับผู้ติดต่อของฉัน 

 
เมื่อแชทกับผู้ติดต่อ คุณสามารถใช้การควบคุมเพื่อ: 

 x เพิ่มผู้ติดต่อเหล่านั้นในรายการที่ติดต่อ 
 x Share หน้าจอของคุณ 
 x เริ่มการประชุมแบบทันที 
 x เลือกตัวเลือกเสียง 
 x เริ่มการโทรศัพท์ 

เริ่มการประชุม WebEx 
เริ่มการประชุม WebEx โดยตรงจาก chat window กับผู้ใช้อื่น 
โดยไม่ต้องวางกำาหนดการประชุมในปฏิทินไว้ก่อน 
1. จาก chat window ให้เลือกไอคอน เพิ่มเติม 
2. เลือก Meet Now 

ตัวเลือกการแชท 

 
คุณสามารถทำาส่ิงต่อไปนี้ในการแชท: 

 x ส่งภาพหน้าจอ 
 x ส่งไฟล์ 
 x อ้างถึงผู้ใช้
 x แทรก่ไอคอนแสดงอารมณ์ 
 x แก้ไขขนาดและสีแบบอักษร 
 x เพิ่มผู้เข้าร่วมเพื่อสร้างการแชทกลุ่ม 
 x แสดงการแชทในหน้าต่างใหม่ 

ทำางานร่วมกับกลุ่ม
คุณสามารถทำางานกับผู้ที่อยู่ในกลุ่มที่คุณกำาหนดเองเพื่อ
ดำาเนินการกับทุกคนในกลุ่มได้ 
1. คลิกขวาที่แบนเนอร์ของชื่อกลุ่มที่กำาหนดเอง
2. เลือกการดำาเนินการจากเมนู เช่น แจ้งเตือนเมื่อพร้อม เริ่ม
แชทกลุ่ม หรือส่งข้อความเผยแพร่

เพิ่มผู้ติดต่อใหม่ 
เพิ่มบุคคลในรายการที่ติดต่อด้วยการค้นหาในองค์กรของ
คุณ เมื่อบุคคลเหล่านั้นอยู่ในรายการที่ติดต่อแล้ว คุณสามารถ
คลิกสองครั้งที่ชื่อเพื่อเริ่มการโทรศัพท์หรือการแชทได้อย่าง
ง่ายดาย 
1. ในแถบ ค้นหาหรือโทร ให้เริ่มพิมพ์ชื่อบุคคลเพื่อค้นหา
ไดเร็กทอรี หรือใส่ชื่อผู้ใช้โดยตรง หากคุณทราบ 
2. เลือกกลุ่มที่ต้องการเพิ่มผู้ติดต่อใหม่ และเลือก เพิ่ม 
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