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Cisco en het Cisco-logo zijn handelsmerken of gedeponeerde handels-
merken van Cisco en/of van zijn dochterondernemingen in de VS en 
andere landen. Ga voor een overzicht van de handelsmerken van Cisco 
naar: www.cisco.com/go/trademarks. Hier genoemde handelsmerken 
van derden zijn eigendom van hun respectievelijke eigenaren. Het 
gebruik van het woord partner impliceert geen samenwerkingsverband 
tussen Cisco en een andere onderneming. (1110R)

Cisco Jabber instellen 
 
Ga naar de Apple App Store en installeer de toepassing 
Cisco Jabber. 

Zorg ervoor dat u uw aanmeldingsmethode 
en accountgegevens hebt ontvangen van uw 
systeembeheerder. 

1. Beëindig andere VoIP-toepassingen (Voice over Internet 
Protocol). 

2. Maak verbinding met het bedrijfsnetwerk. 
3. Open Cisco Jabber en volg de instructies om door 

de schermen te navigeren. 
4. Als u om uw gebruikersnaam en domein wordt 

gevraagd, voert u deze in de volgende indeling in: 
gebruikersnaam@voorbeeld.com. 

5. Tik op het laatste scherm op Aanmelden. 

U wordt mogelijk gevraagd om uw servercertificaten te 
valideren. Als u niet weet wat u moet doen, neemt u 
contact op met uw systeembeheerder om na te gaan 
of u de certificaten moet accepteren. 

Lees na het instellen meer door de Knowledge Base weer 
te geven vanuit het menu Instellingen van Cisco Jabber.

Wat u kunt doen in het venster 
Instellingen

1. Uw beschikbaarheidsstatus bekijken en bewerken.
2. Uw vergaderverzoeken vinden.
3. Uw aangepaste tabbladen bekijken of openen.
4. Uw instellingen bewerken.
5. Uw accountgegevens bekijken.
6. U afmelden bij uw account. 

Wat u kunt doen in het 
venster Hub

1. Contactpersonen zoeken of bellen. 
2. Een groepchat of WebEx-vergadering 

starten met een groep. 
3. Uw contactpersonen bekijken. 

4. Gesprekken weergeven en een chat starten.  

5. Recente gesprekken weergeven en bellen. 

6. Luisteren naar spraakberichten.
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Cisco Jabber instellen op Apple Watch
 x Als Cisco Jabber al is geïnstalleerd op uw iPhone, 

kiest u tijdens het synchroniseren voor de optie 
om alle apps op uw iPhone te installeren op uw 
Apple Watch.

 x Als Cisco Jabber niet is geïnstalleerd op uw iPhone, 
downloadt en installeert u Cisco Jabber voor iPhone 
en iPad vanuit de Apple App Store. Synchroniseer 
de app vervolgens op uw iPhone en Apple Watch.

Voordat u de Cisco Jabber-app op uw Apple Watch 
gebruikt, moet u ervoor zorgen dat aan de volgende 
voorwaarden is voldaan:

 x Uw apparaten moeten aan de volgende 
softwarevereisten voldoen: 
- iOS 9 of hoger voor iPhone 
- watchOS 2 en hoger voor Apple Watch

 x Uw iPhone en Apple Watch moeten zijn gekoppeld 
en gesynchroniseerd.

 x U hebt de Cisco Jabber-instellingen op uw iPhone 
gecontroleerd. Dezelfde instellingen zijn van 
toepassing op de app op uw Apple Watch.

 x De optie Toon app op Apple Watch moet zijn 
ingeschakeld in de instellingen van de Watch-app 
op uw iPhone. 1. Uw beschikbaarheidsstatus bekijken en wijzigen.

2. Ontvangen berichten bekijken en ze beantwoorden via 
standaardberichten, emoticons of Siri.

3. Gemiste oproepen bekijken en contactpersonen in de lijst 
Recent bellen.

Wat u kunt doen met Cisco Jabber 
op Apple Watch


