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A Cisco Jabber beállítása 
 
Keresse fel az Apple App Store áruházat, majd telepítse 
a Cisco Jabber alkalmazást. 

Győződjön meg róla, hogy beszerezte a bejelentkezési 
módszert és a fiókadatokat a rendszergazdától. 

1. Állítsa le az internetprotokoll-alapú hangátvitelt végző 
egyéb VoIP-alkalmazásokat. 

2. Csatlakozzon a vállalati hálózathoz. 
3. Nyissa meg a Cisco Jabber alkalmazást, és kövesse 

a képernyőkön megjelenő utasításokat. 
4. Amikor a rendszer felszólítja felhasználóneve 

és tartománya megadására, azokat a következő 
formátumban írja be: felhasznalonev@pelda.hu. 

5. Az utolsó képernyőn koppintson a Bejelentkezés 
lehetőségre. 

Előfordulhat, hogy a rendszer felszólítja a 
kiszolgálótanúsítványok érvényesítésére. Ha bizonytalan 
ezzel kapcsolatban, a tanúsítványok kötelező elfogadása 
ügyében forduljon a rendszergazdához. 

A beállítás után további tájékoztatásért megtekintheti 
a Tudásbázis menüpontot a Cisco Jabber alkalmazás 
Beállítások menüjében.

A Beállítások ablakban elérhető 
lehetőségek

1. Elérhetőségi állapot megtekintése és 
szerkesztése.

2. Megbeszéléskérések keresése.
3. Hozzáférés egyéni lapokhoz, vagy 

azok megtekintése.
4. Beállítások módosítása.
5. Fiókadatok megtekintése.
6. Bejelentkezés a saját fiókba. 

A központi ablakban 
elérhető lehetőségek

1. Névjegyek keresése vagy hívás indítása. 
2. Csoportos csevegés vagy WebEx megbeszélés 

indítása egy csoporttal 
3. Hozzáférés a saját névjegyekhez. 

4. Beszélgetések megtekintése és csevegés 
megkezdése. 

5. Korábbi hívások megtekintése és hívások indítása. 

6. Hangüzenetek meghallgatása.
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A Cisco Jabber beállítása Apple Watch 
eszközön
 x Ha a Cisco Jabber alkalmazás már telepítve van 

iPhone készülékére, a szinkronizálás során válassza 
az iPhone-on lévő összes alkalmazás telepítését az 
Apple Watchra.

 x Ha a Cisco Jabber alkalmazás nincs telepítve az 
iPhone-jára, töltse le és telepítse a Cisco Jabber 
for iPhone and iPad alkalmazást az Apple App Store 
áruházból. Ezután szinkronizálja az alkalmazást az 
iPhone-on és az Apple Watchon.

Mielőtt használatba venné a Cisco Jabber alkalmazást 
az Apple Watch iOS 10 eszközén, győződjön meg az 
alábbiakról:

 x Az eszköze megfelel a szoftverkövetelményeknek: 
- iOS for iPhone 10-es vagy újabb változat 
- watchOS for Apple Watch 3-as vagy újabb 
változat

 x Az iPhone és az Apple Watch párosítva és 
szinkronizálva van.

 x Ellenőrizte a Cisco Jabber alkalmazás beállításait az 
iPhone-on. Ugyanezek a beállítások vonatkoznak az 
Apple Watchon lévő alkalmazásra is.

 x Az iPhone eszközön a Watch alkalmazás 
beállításaiban az Alkalmazás megjelenítése az 
Apple Watch eszközön beállítás BE állapotban van. 

1. Elérhetőségi állapot megtekintése és módosítása.
2. A kapott üzenetek megtekintése, majd válaszolás azokra előre 

összeállított üzenetekkel, hangulatjelekkel vagy Sirivel.
3. A Legutóbbiak listán szereplő nem fogadott hívások megtekintése, 

valamint a kapcsolatok hívása.

Az Apple Watch eszközön a Cisco Jabber 
alkalmazással elérhető lehetőségek


