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Nazwa i logo Cisco są znakami towarowymi lub zastrzeżonymi 
znakami towarowymi firmy Cisco i/lub jej spółek zależnych w Stanach 
Zjednoczonych i innych krajach. Lista znaków towarowych firmy Cisco 
znajduje się pod następującym adresem: www.cisco.com/go/trademarks. 
Znaki towarowe innych producentów wymienione w tym dokumencie 
są własnością ich prawnych właścicieli. Użycie słowa „partner” nie 
oznacza stosunku partnerstwa między firmą Cisco a jakąkolwiek inną 
firmą. (1110R)

Konfigurowanie aplikacji Cisco Jabber 
 
Przejdź do sklepu Apple App Store i zainstaluj aplikację 
Cisco Jabber. 

Upewnij się, że masz informacje o sposobie logowania 
oraz koncie od administratora systemu. 

1. Zatrzymaj pozostałe aplikacje VoIP. 
2. Połącz się z siecią korporacyjną. 
3. Otwórz aplikację Cisco Jabber i postępuj zgodnie 

z komunikatami na kolejnych ekranach. 
4. Gdy zostanie wyświetlony monit o podanie nazwy 

użytkownika i domeny, wprowadź je w następującym 
formacie: nazwaużytkownika@example.com. 

5. Na ekranie końcowym dotknij opcji Zaloguj. 

Może zostać wyświetlony monit z prośbą o zweryfikowanie 
certyfikatów serwera. Jeśli nie masz pewności, czy 
należy je zaakceptować, skontaktuj się z administratorem 
systemu. 

Po skonfigurowaniu zapoznaj się z informacjami w Bazie 
wiedzy dostępnej z menu Ustawienia aplikacji Cisco Jabber.

Co można zrobić w oknie 
ustawień

1. Wyświetlić i edytować swój status dostępności.
2. Znaleźć prośby o spotkanie.
3. Wyświetlić i otworzyć karty niestandardowe.
4. Edytować ustawienia.
5. Wyświetlić informacje o koncie.
6. Wylogować się z konta. 

Co można zrobić w oknie 
centrum

1. Wyszukać kontakty i zadzwonić. 
2. Rozpocząć czat grupowy lub grupowe 

spotkanie WebEx. 
3. Uzyskać dostęp do kontaktów. 

4. Wyświetlić rozmowy i rozpocząć czat. 

5. Wyświetlić ostatnie połączenia 
i zadzwonić. 

6. Odsłuchać wiadomości głosowe.
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Konfigurowanie aplikacji Cisco Jabber 
na urządzeniu Apple Watch
 x Jeśli aplikacja Cisco Jabber jest już zainstalowana 

na urządzeniu iPhone, podczas synchronizacji 
wybierz instalację wszystkich aplikacji z urządzenia 
iPhone na urządzeniu Apple Watch.

 x Jeśli aplikacja Cisco Jabber nie jest zainstalowana 
na urządzeniu iPhone, pobierz aplikację Cisco Jabber 
dla urządzeń iPhone i iPad ze sklepu Apple App Store 
i zainstaluj ją. Następnie zsynchronizuj aplikację 
na urządzeniach iPhone i Apple Watch.

Przed rozpoczęciem korzystania z aplikacji Cisco Jabber 
na urządzeniu Apple Watch z systemem iOS 10 upewnij 
się, że spełnione są następujące warunki:

 x Urządzenia mają wymagane oprogramowanie: 
– iOS 10 lub nowszy na iPhonie  
– watchOS 3 lub nowszy na Apple Watch

 x Urządzenia iPhone i Apple Watch są sparowane 
i zsynchronizowane.

 x Sprawdzono ustawienia aplikacji Cisco Jabber na 
urządzeniu iPhone. Te same ustawienia są używane 
na urządzeniu Apple Watch.

 x Opcja Pokaż aplikacje na Apple Watch jest 
włączona w ustawieniach aplikacji urządzenia Watch 
na urządzeniu iPhone. 

1. Wyświetlić i zmienić status dostępności.
2. Wyświetlić otrzymane wiadomości i odpowiedzieć na 

nie za pomocą gotowych wiadomości, emotikon lub Siri.
3. Wyświetlić nieodebrane połączenia i zadzwonić do 

kontaktów z listy Ostatnie.

Co można zrobić w aplikacji 
Cisco Jabber na Apple Watch
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