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10. בקרות טלפון 5. צ'אטים

שרךגש בךחשב תשרחגל 
בטפשדגלמ תבקש ך-Cisco Jabber for Windows תשתגח 

שרחגל תךחשב טג תאתפגן שתמ. 

ךחתגן מדכזל שתמ, פלח טל מלפדרא מנפלח 'בקדגל 	. 
מאתפגן'. 

בחד טל ממערפמ שתמ. 	. 

מלטךמ טרשרל תתקגח שתר 
 Cisco Jabber-לגכת תושל תטפשדגרגל גתמערפגל שתמ כרר ש

רלטרם טרשרל טל מטגפן שבג מתקגח ךלנמו. 

ךחתגן מדכזל, בחד תפריט < קובץ < אפשרויות. 	. 
בחד כדארוררמ כתשמר בלפדרא 'טפשדגרגל' כרר תבצע טל 	. 

מבחרדגל שתמ. 

מורדל טברזדר מאתפגן 
נרלן תמחתרף טל מךרקדגפגן גמדךקגתרם שבמם ךשלךש מתקגח 

כשרש תמ תפחגל טברזד אתפגן טחר תבקדל שרחמ. 
נרלן תצררן טל טפשדגרגל משךע רשרדגל ךוךת פקרר מאתפגן בחתגן 

מדכזל.  
בחתגן מצ'טא, בחד בוךת פתח אפשרויות שמע. 	. 
בחד טל מדךקגתרם גמךרקדגפגן שבמם לדצמ שמתקגח 	. 

רשלךש כרר תשתגח גתקבת טל מטגררג שתמ. 
כרר תפלגח טל תשגנרל משךע בלרבל מרג-שרח 'טפשדגרגל', 	. 

בחד אפשרויות שמע. בתשגנרל זג, לגכת ום תברגק טל מצתרת 
כרר תדטגל שמגט עגבר. 

בחד מחת גתטחד ךכן אישור. 	. 

מעבדל שרחגל 
כרר תמרךנע ךמחךצל שרחגל כשטרנמ בךקגךמ, לגכת 

תמעברד שרחגל תךופד אתפגן טחד.  

ךחתגן מדכזל שתמ, פלח טל מלפדרא מנפלח 	. 
'בקדגל מאתפגן'. 

בחד העבר שיחות אל גצררן טל ךופד מאתפגן. 	. 

מעבדל מגרעגל קגתרגל
בטפשדגלמ תמעברד מגרעגל קגתרגל תךשלךשרם טחדרם 

גתקבגצגל, גתצדף תמן מגרעמ ךגקתאל ךשתמ.

1. בתשגנרל 'מגרעגל קגתרגל', בחד במגרעמ מקגתרל 
שבדצגנמ תמעברד.

2. תחץ תחרצמ רךנרל עת ממגרעמ גבחד 'מעבד מגרעמ 
קגתרל'.

	. צררן טת ךר בדצגנמ שממגרעמ לורע.

	. כרר תמקתרא מגרעמ טרשרל ךשתמ טשד לגשךע תפנר 
ממגרעמ מקגתרל, תחץ עת תחצן 'מקתא' גבורגם ממקתאמ 

תחץ עת 'ורגם'.

5. שתח טל ממגרעמ מקגתרל.

Cisco והסמל של Cisco הם סימנים מסחריים או סימנים מסחריים רשומים של   Cisco    ו/או של החברות 
המסונפות לה בארה"ב ובמדינות אחרות. כדי לעיין ברשימת הסימנים המסחריים של Cisco, עבור לכתובת 

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



Cisco Jabber for Windows 11.9ךרדרמ מלחתמ ךמרדמ

טגוגוא 2017 זכגרגל רגצדרם © Cisco Systems, Inc 2017. כת מזכגרגל שךגדגל.

שרלגף פעגתמ עם טנשר מקשד שתר 

 
בעל נרמגת צ'טא עם טרש קשד, לגכת תמשלךש בבקדגל כרר: 

תמגורף טגלג תדשרךל  טנשר מקשד  •
תשלף ךומ  •
תמלחרת פורשמ ךררררל  •
תבחגד טפשדגרגל שךע  •
תמלחרת שרחל אתפגן  •

 WebEx מלחתל פורשל
מלחת פורשל WebEx רשרדגל ךחתגן צ'טא עם ךשלךש טחד 

תתט צגדמ תלזךן קגרם פורשמ בתגחגל משנמ שתכם. 

ךחתגן מצ'טא, בחד טל מוךת עוד.  	. 
בחד היפגש עכשיו. 	. 

טפשדגרגל צ'טא 

 
בצ'טא בטפשדגלמ: 

תשתגח צרתגם ךומ  •
תשתגח קגבץ  •
תצררן ךשלךש •
תמגורף וךת מבעמ  •
תעדגמ טל מוגרת גמצבע שת מוגפן  •
תמגורף ךשללפרם כרר תרצגד צ'טארם קבגצלררם  •
תמצרו טל מצ'טא בחתגן חרש  •

תשלף פעגתמ עם קבגצגל
בטפשדגלמ תעבגר עם מטנשרם בקבגצמ מךגלטךל טרשרל 

שתמ כרר תמחרת פעגתמ עת כת מחבדרם בקבגצמ. 

1. תחץ תחרצמ רךנרל עת מבטנד שת שם מקבגצמ 
מךגלטךל טרשרל.

2. בחד פעגתמ ךמלפדרא, כוגן 'מגרע כטשד זךרן, 'מלחת 
צ'טא קבגצלר' טג 'שתח מגרעל שררגד'.

מגופל טנשר קשד חרשרם 
כרר תמגורף טנשרם תדשרךל טנשר מקשד שתמ, חפש טגלם 

בטדוגן שתמ. תטחד שמם רמרג חתק ךדשרךל טנשר מקשד 
שתמ, לגכת תבצע תחרצמ כפגתמ עת שם כרר תמלחרת שרחל 

אתפגן טג צ'טא. 

1. בשגדמ חפש או התקשר, מלחת תמקתרר טל שם מטרם 
כרר תחפש בךרדרמ, טג מזן רשרדגל טל שם מךשלךש טם 

ררגע תמ ךמג. 

2. בחד תטרזג קבגצמ תמגורף טל טרש מקשד מחרש גבחד 
מגוף. 
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Windows שבמ טלמ ךשלךש.

6. שרחגל טחדגנגל	. מגרעל ואאגו
7. מגרעגל קגתרגל	. לפדרא 

8. פורשגל	. ודות חרפגש טג שרחגל 
9. קבגצגל ךגלטךגל טרשרל 	. טנשר קשד

10. בקדגל אתפגן 5. צ'טארם
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