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 Cisco Jabber إعب ي

 .Cisco Jabber وقم بثدست تطدسق Apple App نتقل إىل متجر 

تأكب من أنك لبلك طرلقة تسجسل  لبخيل ومعليمات  لحساب من مسؤول  لنظام  لخاص بك. 

قم بإلقاف تطدسقات  لصيت عرب  إلنرتنت )VoIP(  ألخرى. . 1

 تصل بشدكة  لرشكة  لخاصة بك. . 2

 فتح Cisco Jabber و تدد  ملطالدات لتتقبم عرب  لشاشات. . 3

4 .user�  عنبما تتم مطالدتك بإيخال  سم  ملستخبم و لنطاق، أيخلهام بالتنسسق  لتايل:

 .name@example.com
يف  لشاشة  ألخرية،  نقر فيق تسجسل  لبخيل. . 5

وقب تتم مطالدتك بالتحقق من صحة شهاي ت  لخايم  لخاصة بك. إذ  مل تكن  متأكب ً من ذلك، لرجى 

 التصال مبسؤول  لنظام للتحقق من أنه لجب علسك قديل  لشهاية. 

 Cisco بعب إعب ي  لتطدسق، تعرَّف عىل  ملزلب من خالل عرض إرشاي ت  ملستخبم يف قامئة إعب ي ت

 .Jabber

ما  لذي ميكنك  لقسام به يف نافذة  إلعب ي ت

عرض حالة تيفرك وتحرلرها.  . 1

تحرلر إعب ي تك. . 2

عرض معليمات  لحساب  لخاصة بك.. 3

تسجسل  لخروج من  لحساب. . 4

ما  لذي ميكنك  لقسام به يف نافذة ليحة  ليصل

 لدحث عن جهات  تصال أو إجر ل مكاملة. . 1

ببل يريشة جامعسة مد مجميعة. . 2

 ليصيل إىل جهات  التصال  لخاصة بك. . 3

عرض  ملحايثات وببل  لبريشة. . 4

عرض  ملكاملات  لحبلثة وإجر ل  ملكاملات. . 5

 الستامع إىل  لرسائل  لصيتسة. . 6
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Apple عىل ساعة Cisco Jabber إعب ي

x  ،لخاص بك  iPhone ا بالفعل عىل جهاز تً إذ  كان تطدسق Cisco Jabber مثد

فاخرت تثدست جمسد  لتطدسقات  مليجيية عىل جهاز iPhone  لخاص بك عىل ساعة 

Apple أثنال عملسة  ملز منة.
x  لخاص بك، فقم  iPhone غري مثدت عىل جهاز Cisco Jabber إذ  كان تطدسق

بتنزلل وتثدست تطدسق Cisco Jabber عىل جهاز iPhone وiPad  لخاص 

بك عىل ساعة Apple من متجر Apple App. وعنبئذ، قم مبز منة  لتطدسق عىل 

.Apple لخاص بك وساعة  iPhone جهاز

قدل  ستخب م تطدسق Cisco Jabber عىل ساعة Apple  لخاصة بك، تأكب مام ليل:

x :تتي فق أجهزتك مد متطلدات  لربنامج  لتالسة 

 iPhone إلصب ر 9 أو أعىل ألجهزة  iOS نظام  لتشغسل - 

Apple إلصب ر 2 وأعىل لساعات  watchOS نظام  لتشغسل -

x .لخاصة بك  Apple وساعة iPhone تم  قرت ن ومز منة جهاز

x  لخاص  iPhone لهاتف Cisco Jabber لقب قمت مبر جعة إعب ي ت تطدسق

بك. وتنطدق نفس  إلعب ي ت عىل  لتطدسق  مليجيي يف ساعة Apple  لخاصة بك.

x  يف إعب ي ت تطدسق  لساعة يف جهاز Apple لتم تشغسل خسار عرض  لتطدسق يف ساعة

iPhone  لخاص بك. 

 لرمز ليصف

1  عرض حالة تيفرك وتغسريها.

  عرض  لرسائل  لي رية و لري علسها باستخب م  لرسائل  ملسجلة، أو  لرميز 

.Siri لتعدريلة، أو خبمة 
2

  3

ما  لذي ميكنك عمله مد Cisco Jabber عىل ساعة 

Apple


