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Konfigurera Cisco Jabber 
 
Gå till Apple App Store och installera Cisco Jabber-appen. 

Fråga din systemadministratör om inloggningsmetod och 
kontoinformation om du inte redan har dessa. 

1. Stäng ner andra VoIP-program (IP-telefoni). 
2. Anslut till företagets nätverk. 
3. Öppna Cisco Jabber och följ anvisningarna sida för 

sida. 
4. När du blir ombedd att ange ditt användarnamn 

och din domän ska du ange dem i följande format: 
användarnamn@exempel.com 

5. På den sista sidan trycker du på Logga in. 

Du ombeds eventuellt att bekräfta dina servercertifikat. Om 
du är osäker ska du kontakta din systemadministratör för 
att kontrollera om du ska acceptera certifikatet. 

När konfigurationen är klar kan du lära dig mer genom att 
titta i användarhandböckerna i menyn Inställningar i Cisco 
Jabber. 

Det här kan du göra i 
inställningsfönstret

1. Visa och redigera din 
tillgänglighetsstatus.  

2. Redigera dina inställningar. 
3. Visa din kontoinformation.
4. Logga ut från ditt konto. 

Det här kan du göra i 
navfönstret

1. Söka efter kontakter eller ringa ett 
samtal. 

2. Starta en gruppchatt med en grupp. 
3. Kom åt dina kontakter. 

4. Visa konversationer och starta chatt. 

5. Visa senaste samtal och ringa samtal. 

6. Lyssna på röstmeddelanden. 

3

4

5

6

2

1



Cisco Jabber för iPhone och iPad 11.7 Snabbstartsguide

Juli 2016Upphovsrätt © 2016 Cisco Systems, Inc. Med ensamrätt.

Konfigurera Cisco Jabber på           
Apple Watch
 x Om Cisco Jabber redan har installerats på din 

iPhone kan du välja att installera alla appar 
som finns på din telefon på Apple Watch under 
synkroniseringen.

 x Om Cisco Jabber inte har installerats på din iPhone 
kan du hämta Cisco Jabber för iPhone och iPad från 
Apple App Store. Synkronisera sedan appen på din 
iPhone och Apple Watch.

Kontrollera följande innan du börjar använda Cisco 
Jabber-appen på din Apple Watch:

 x Din enhet uppfyller programvarukraven: 
– iOS 9 eller senare för iPhone  
– watchOS 2 och senare för Apple Watch

 x Din iPhone och Apple Watch har parkopplats och 
synkroniserats.

 x Du har granskat Cisco Jabbers inställningar på din 
iPhone. Samma inställningar gäller appen på din 
Apple Watch.

 x Alternativet Visa appen på Apple Watch är PÅ i 
inställningarna för Watch-appen på din iPhone. 

Symbol Beskrivning

  1 Visa och ändra tillgänglighetsstatus.

  2 Visa mottagna meddelanden och svara på dem med 
förinställda meddelanden, smileys eller Siri.

  3 Visa missade samtal och ring kontakter i listan Senaste.

Det här kan du göra med Cisco 
Jabber på Apple Watch


