Skrócona instrukcja obsługi
programu Cisco Jabber dla
systemu Windows 9.7

Niestandardowe komunikaty
o stanie

Okno rozmowy

Uwaga: niniejszy dokument może zawierać informacje o funkcjach
lub elementach sterujących, które nie są dostępne w używanej
instalacji programu Cisco Jabber dla systemu Windows.

Okna rozmowy mogą również zawierać elementy sterujące
umożliwiające wykonanie następujących czynności:
• dodanie osoby do listy kontaktów,
• rozpoczęcie spotkania online,
• udostępnienie pulpitu,
• rozpoczęcie rozmowy telefonicznej.

Okno huba

Można utworzyć maksymalnie trzy niestandardowe
komunikaty o stanie dla każdego stanu dostępności.
Umieść kursor w polu komunikatu o stanie i wpisz nowy
komunikat.

Historia połączeń

1. Pasek menu

6. Nieodebrane połączenia

2. Komunikat o stanie

7. Poczta głosowa

3. Pasek wyszukiwania
lub dzwonienia

8. Spotkania

4. Kontakty

9. Grupy niestandardowe

5. Kanały rozmowy

10. Elementy sterujące
telefonu

Karta Historia połączeń zawiera listę ostatnich
i nieodebranych połączeń. Umieść kursor na przycisku
Połączenie zwrotne, aby oddzwonić na numer
nieodebranego połączenia.
Kliknij prawym przyciskiem myszy listę elementów historii
połączeń, aby je usunąć.

Okno rozmowy zawiera następujące elementy:
• Pasek wyszukiwania lub dzwonienia
• Karty dla wielu rozmów
• Zdjęcie kontaktu i stan dostępności
• Elementy sterujące rozmowy

Elementy sterujące rozmowy

Elementy sterujące rozmowy umożliwiają wykonywanie
następujących czynności:
• wykonanie zrzutu ekranu,
• przesłanie plików,
• wstawienie emotikon,
• dostosowanie rozmiaru i koloru czcionki,
• dodanie uczestników w celu utworzenia rozmów
grupowych,
• oddzielenie okna w celu wyświetlenia rozmowy
w nowym oknie.

Elementy sterujące połączenia

Elementy sterujące połączenia umożliwiają wykonanie
następujących czynności:
• przejście do pełnego ekranu,
• wyświetlenie widoku samego siebie,
• otwarcie klawiatury numerycznej w celu
wprowadzenia cyfr,
• wyciszenie dźwięku,
• dostęp do dodatkowych elementów sterujących
pozwalających na:
– wstrzymanie połączeń,
– przekazywanie połączeń,
– scalanie połączeń,
– tworzenie połączeń konferencyjnych,
• kończenie połączeń.

Połączenia przychodzące

Nawiązanie połączenia

Poczta głosowa

Elementy sterujące telefonu
Karta Poczta głosowa umożliwia dostęp do wiadomości
głosowych, a także ich odtwarzanie i zarządzanie nimi.
Kliknij prawym przyciskiem myszy wiadomość głosową,
aby ją usunąć lub oddzwonić.

Elementy sterujące telefonu umożliwiają wybranie
dostępnego telefonu i ustawienie przekierowania
połączeń.

Elementy sterujące współpracy

Uwaga W oknie huba wyświetlane są powiadomienia
w przypadku pojawienia się nieodebranych
połączeń lub odebrania nowych wiadomości
głosowych.

Po odebraniu połączenia przychodzącego można
odpowiedzieć za pomocą wiadomości w rozmowie,
odebrać połączenie albo je odrzucić.

Istnieje kilka sposobów nawiązywania połączenia:
• Wpisz numer telefonu rozmówcy w pasku
wyszukiwania lub dzwonienia.
• Kliknij prawym przyciskiem myszy nazwisko
rozmówcy na liście kontaktów.
• Wybierz ikonę połączenia w oknie rozmowy
z użytkownikiem.
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