يرسلا ءدبلا ليلد

Cisco Jabber for iPhone and iPad 11.7

ما الذي ميكنك القيام به يف نافذة لوحة الوصل

ما الذي ميكنك القيام به يف نافذة اإلعدادات

انتقل إىل متجر  Apple Appوقم بثبيت تطبيق .Cisco Jabber

1.1البحث عن جهات اتصال أو إجراء مكاملة.

1.1عرض حالة توفرك وتحريرها.

3.3الوصول إىل جهات االتصال الخاصة بك.

3.3عرض معلومات الحساب الخاصة بك.

2.2بدء دردشة جامعية مع مجموعة.
4.4عرض املحادثات وبدء الدردشة.

5.5عرض املكاملات الحديثة وإجراء املكاملات.
6.6االستامع إىل الرسائل الصوتية.

إعداد Cisco Jabber

2.2تحرير إعداداتك.

4.4تسجيل الخروج من الحساب.

تأكد من أنك لديك طريقة تسجيل الدخول ومعلومات الحساب من مسؤول النظام الخاص بك.
1.1قم بإيقاف تطبيقات الصوت عرب اإلنرتنت ( )VoIPاألخرى.
2.2اتصل بشبكة الرشكة الخاصة بك.

3.3افتح  Cisco Jabberواتبع املطالبات لتتقدم عرب الشاشات.

4.4عندما تتم مطالبتك بإدخال اسم املستخدم والنطاق ،أدخلهام بالتنسيق التايل user� :
.name@example.com
5.5يف الشاشة األخرية ،انقر فوق تسجيل الدخول.
وقد تتم مطالبتك بالتحقق من صحة شهادات الخادم الخاصة بك .إذا مل تكن متأك دا ً من ذلك ،يرجى
االتصال مبسؤول النظام للتحقق من أنه يجب عليك قبول الشهادة.
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بعد إعداد التطبيق ،تع َّرف عىل املزيد من خالل عرض إرشادات املستخدم يف قامئة إعدادات Cisco
.Jabber
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ما الذي ميكنك عمله مع  Cisco Jabberعىل ساعة
Apple

إعداد  Cisco Jabberعىل ساعة Apple
x xإذا كان تطبيق  Cisco Jabberمثب تً ا بالفعل عىل جهاز  iPhoneالخاص بك،
فاخرت تثبيت جميع التطبيقات املوجودة عىل جهاز  iPhoneالخاص بك عىل ساعة
 Appleأثناء عملية املزامنة.

x xإذا كان تطبيق  Cisco Jabberغري مثبت عىل جهاز  iPhoneالخاص بك ،فقم
بتنزيل وتثبيت تطبيق  Cisco Jabberعىل جهاز  iPhoneو iPadالخاص
بك عىل ساعة  Appleمن متجر  .Apple Appوعندئذ ،قم مبزامنة التطبيق عىل
جهاز  iPhoneالخاص بك وساعة .Apple
قبل استخدام تطبيق  Cisco Jabberعىل ساعة  Appleالخاصة بك ،تأكد مام ييل:
x xتتوافق أجهزتك مع متطلبات الربنامج التالية:
 نظام التشغيل  iOSاإلصدار  9أو أعىل ألجهزة iPhone نظام التشغيل  watchOSاإلصدار  2وأعىل لساعات Applex xتم اق رتان ومزامنة جهاز  iPhoneوساعة  Appleالخاصة بك.

x xلقد قمت مب راجعة إعدادات تطبيق  Cisco Jabberلهاتف  iPhoneالخاص
بك .وتنطبق نفس اإلعدادات عىل التطبيق املوجود يف ساعة  Appleالخاصة بك.

x xيتم تشغيل خيار عرض التطبيق يف ساعة  Appleيف إعدادات تطبيق الساعة يف جهاز
 iPhoneالخاص بك.

الرمز
1
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الوصف
عرض حالة توفرك وتغيريها.
عرض الرسائل الواردة والرد عليها باستخدام الرسائل املسجلة ،أو الرموز
التعبريية ،أو خدمة .Siri
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