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 Cisco Jabber ألنظمة 

 Windows تشغيل
 ملحوظة: قد يحتوي هذا المستند على ميزات أو أزرار تحكم غير متوفرة في نشر 

Cisco Jabber ألنظمة تشغيل Windows الذي تستخدمه.

النافذة المركزية

عناصر تحكم الهاتف

تتيح لك عناصر تحكم الهاتف تحديد أحد الهواتف المتاحة وإعداد إعادة 
توجيه المكالمات

رسائل الحالة المخصصة

يمكنك إنشاء ثالث رسائل حالة مخصصة بحد أقصى لكل حالة متوفرة. 

أدخل مؤشر الماوس في حقل رسالة الحالة، ثم أدخل رسالة الحالة الجديدة الخاصة بك.

تاريخ المكالمة 

 تعرض عالمة التبويب تاريخ المكالمة قائمة بآخر المكالمات والمكالمات الفائتة. 
قم بتمرير المؤشر فوق زر إعادة االتصال لطلب رقم مكالمة فائتة.

انقر بزر الماوس األيمن فوق العناصر الموجودة في قائمة تاريخ المكالمة لحذفها.

البريد الصوتي

تتيح لك عالمة تبويب البريد الصوتي الوصول إلى رسائل البريد الصوتي وتشغيلها 
وإدارتها.

انقر بزر الماوس األيمن فوق الرسائل لحذف الرسالة أو إعادة االتصال.

نافذة الدردشة

تحتوي نافذة الدردشة على ما يلي:
شريط البحث أو المكالمات•  
عالمات تبويب لجلسات دردشة متعددة•  
صورة جهة االتصال وحالتها•  
أزرار التحكم في الدردشة•  

أزرار التحكم في الدردشة

استخدم أزرار التحكم الدردشة في:
التقاط لقطات شاشة•  
نقل الملفات•  
استخدام رموز المشاعر•  
ضبط حجم الخط ولونه•  
إضافة مشاركين إلنشاء دردشات جماعية•  
تنشيط انبثاق نافذة إلظهار الدردشة في نافذة جديدة•  

إجراء مكالمة

لالتصال باألشخاص، يمكنك:
إدخال رقم هاتفهم في شريط البحث أو المكالمات•  
النقر بزر الماوس األيمن فوق االسم في قائمة جهات االتصال•  
تحديد رمز االتصال في نافذة دردشة مع المستخدم•  

أزرار تحكم التعاون

يمكن أن تتضمن نوافذ الدردشة أزرار تحكم تستخدم في:
إضافة أفراد إلى قائمة جهات االتصال•  
بدء اجتماع عبر اإلنترنت•  
مشاركة سطح المكتب•  
بدء مكالمة هاتفية•  

أزرار التحكم في المكالمة

تتيح لك أزرار التحكم في المكالمة القيام بما يلي:
االنتقال إلى وضع ملء الشاشة•  
إظهار عرض ذاتي•  
فتح لوحة مفاتيح إلدخال األرقام•  
كتم الصوت•  
الوصول إلى أزرار التحكم اإلضافية التالية:•  

تعليق المكالمات  –
تحويل المكالمات  –

دمج المكالمات  –
إنشاء مكالمات مؤتمر  –

إنهاء المكالمات•  

المكالمات الواردة

عندما تتلقى مكالمة واردة، يمكنك الرد برسالة دردشة أو الرد على المكالمة 
أو رفض المكالمة.

سوف ترى إشعارات في النافذة المركزية في حالة وجود مالحظة
مكالمات فائتة أو في حالة تلقي رسائل بريد صوتي جديدة.
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