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Cisco JabberKurulumu 
 
Apple App Store’a gidin ve Cisco Jabber uygulamasını 
yükleyin. 

Sistem yöneticinizden oturum açma yönteminizi ve hesap 
bilgilerinizi aldığınızdan emin olun. 

1. Diğer IP Üzerinden Ses (VoIP) uygulamalarını durdurun. 
2. Kurumsal ağınıza bağlanın. 
3. Cisco Jabber’ı açın ve ekranlar arasında ilerlemek için 

istemleri izleyin. 
4. Kullanıcı adınızı ve etki alanınızı girmeniz istendiğinde, 

aşağıdaki biçimde girin: kullanıcıadı@örnek.com. 
5. Son ekranda Oturum Aç’a dokunun. 

Sunucu sertifikalarınızı doğrulamanız istenebilir. Bundan 
emin değilseniz sertifikayı kabul etmenizin gerekli olup 
olmadığını öğrenmek için sistem yöneticinizle iletişim kurun. 

Kurulumdan sonra Cisco Jabber Ayarlar menüsünde Bilgi 
Bankası’nı görüntüleyerek daha fazla bilgi edinin.

Ayarlar Penceresinden Neler 
Yapabilirsiniz?

1. Uygunluk durumunuzu görüntüleyin ve 
düzenleyin.

2. Toplantı isteklerinizi bulun.
3. Özel sekmelerinizi görüntüleyin veya 

bunlara erişin.
4. Ayarlarınızı düzenleyin.
5. Hesap bilgilerinizi görüntüleyin.
6. Hesabınızın oturumunu kapatın. 

Hub Penceresinden Neler 
Yapabilirsiniz?

1. Kişileri arayın veya çağrı yapın. 
2. Grup sohbeti başlatın veya bir grupla WebEx 

toplantısı düzenleyin. 
3. Kişilerinize erişin. 

4. Konuşmaları görüntüleyin ve sohbet başlatın. 

5. Son çağrıları görüntüleyin veya çağrı yapın. 

6. Sesi mesajları dinleyin.
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Apple Watch’ta Cisco Jabber’ı Ayarlama
 x Cisco Jabber iPhone’unuzda zaten yüklüyse 

eşitleme sırasında iPhone’unuzdaki tüm uygulamaları 
Apple Watch’a yüklemeyi seçin.

 x Cisco Jabber iPhone’unuzda yüklü değilse 
iPhone ve iPad için Cisco Jabber’ı Apple App 
Store’dan indirip yükleyin. Ardından, uygulamayı 
iPhone’unuzda ve Apple Watch’unuzda eşitleyin.

Cisco Jabber uygulamasını iOS 10 yüklü Apple 
Watch’unuzda kullanmadan önce şunlardan emin olun:

 x Cihazlarınız aşağıdaki yazılım gereksinimlerini 
karşılamalıdır: 
- iPhone için iOS 10 veya sonraki sürümleri 
- Apple Watch için watchOS 3 ve sonraki sürümleri

 x iPhone’unuz ile Apple Watch’unuz eşlenmiş ve 
eşitlenmiş.

 x iPhone’unuzda Cisco Jabber ayarlarını incelediniz. 
Aynı ayarlar, Apple Watch’unuzdaki uygulama için 
de geçerlidir.

 x Uygulamayı Apple Watch’ta Göster seçeneği, 
iPhone’unuzda Watch uygulama ayarlarında AÇIK 
konumundadır. 

1. Uygunluk durumunu görüntüleyin veya değiştirin.
2. Alınan mesajları görüntüleyin ve hazır mesajları, yüz simgelerini 

veya Siri’yi kullanarak yanıtlayın.
3. Son Aramalar listesinde cevapsız çağrıları görüntüleyin 

ve kişileri arayın.

Apple Watch’ta Cisco Jabber 
ile Neler Yapabilirsiniz?
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