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A Cisco és a Cisco embléma a Cisco és/vagy leányvállalatai védjegye 
vagy bejegyzett védjegye az Amerikai Egyesült Államokban és más 
országokban. A Cisco védjegyeinek listáját a következő URL-címen 
találja: www.cisco.com/go/trademarks. A szövegben említett egyéb 
védjegyek a megfelelő jogi vagy természetes személyek tulajdonában 
állnak. A „partner” szó használata nem jelent partneri viszonyt a Cisco 
és semelyik más vállalat között. (1110R)

Központi ablak
Megjegyzés: Ez a dokumentum olyan szolgáltatásokat és 
vezérlőelemeket tartalmazhat, amelyek nem érhetők el 
a Cisco Jabber for Mac Ön által használt példányában. 

1. Állapotüzenet 6. Hangüzenetek

2. Kereső- vagy hívósáv 7. Megbeszélések

3. Névjegyek 8. Egyéni csoportok

4. Csevegések 9. Telefonvezérlők

5. Legutóbbiak 

Számítógép használata a hívásokhoz 
Beállíthatja a Cisco Jabber for Mac programban, hogy a 
hívásokat a számítógépére vagy a telefonjára küldje-e. 

A követendő eljárás
1. Nyissa meg a központi ablakból a Telefonvezérlők 

legördülő menüt. 
2. Válassza ki a kívánt beállítást. 

A telefon tartozékainak beállítása 
Ha legalább egy hívásvezérlő telefontartozékkal 
rendelkezik, módosíthatja, melyik mikrofont és hangszórót 
használja az ügyfél. 

A követendő eljárás
1. Nyissa meg a központi ablakból a Telefonvezérlők 

legördülő menüt.
2. Válassza ki a Számítógép használata hívásokhoz 

lehetőséget. Itt láthatja a telefon aktuális tartozékait. 

3. A telefon tartozékainak módosításához válassza az 
Audio-/videóbeállítások... lehetőséget. Ugyanitt ki is 
próbálhatja a hangot a készülékein. 

Az ügyfél testreszabása 
Hozzáférhet a Cisco Jabber beállításaihoz, és testre 
szabhatja, hogyan viselkedjen az ügyfél. 

A követendő eljárás
1. Válassza a Jabber > Beállítások lehetőséget. 
2. Adja meg a választásait. 

Hívások átirányítása 
Ha nem szeretne lemaradni a fontos hívásokról, amikor 
nem tartózkodik az asztalánál, átirányíthatja a hívásokat 
másik telefonszámra. 

A követendő eljárás
1. Nyissa meg a központi ablakból a Telefonvezérlők 

legördülő menüt. 
2. Válassza a Hívások átirányítása ide lehetőséget, 

majd válassza ki a beállítást az elérhető listából. 

Hangüzenetek áttekintése
Meghallgathatja a hangüzeneteket és törölheti azokat. 

A követendő eljárás
1. A központi ablakból válassza a Hangüzenetek lapot. 
2. A hangüzenet meghallgatásához válassza a lejátszás 

ikont.
3. A hangüzenet törléséhez kattintson a jobb gombbal 

a hangüzenetre, majd válassza a Törlés lehetőséget.

Hangüzenetek továbbítása
Továbbíthat hangüzeneteket, illetve saját üzenetet is 
rögzíthet, hogy azt a továbbított hangpostaüzenettel együtt 
küldje el. 

A követendő eljárás

1. A központi ablakból válassza a Hangüzenetek lapot.
2. Kattintson a jobb gombbal a hangüzenetre, majd 

válassza a Hangüzenet továbbítása lehetőséget.
3. Válassza a Rögzítés lehetőséget, hogy rögzítse a saját 

üzenetét, amelyet a hangüzenethez kíván csatolni.
4. Adja hozzá a névjegyeket, majd válassza a Küldés 

lehetőséget.

Konferencia indítása
Gyorsan indíthat konferenciabeszélgetést a névjegyeivel. 

A követendő eljárás
1. Válasszon ki legalább két névjegyet vagy egy 

névjegycsoport fejlécét a Névjegyek lapon. 
2. Válassza ki a hívás ikonját. 
3. Adjon hozzá további résztvevőket. 
4. Frissítse a csoportos csevegés témáját. 
5. Válassza a Meghívás lehetőséget. 
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Együttműködés a kapcsolataimmal 

A kapcsolatokkal folytatott csevegés közben a következőket 
teheti a vezérlőkkel: 

 x Megoszthatja képernyőjét. 
 x Megbeszélést indíthat a Collaboration tárgyalótermében 
 x Megjelenítheti vagy elrejtheti a résztvevőlistát 
 x Telefonhívást kezdeményezhet. 

WebEx-megbeszélés indítása 
Közvetlenül a csevegőablakból WebEx-megbeszélést 
kezdeményezhet egy másik felhasználóval, anélkül hogy 
előzetesen fel kellene azt venniük a naptárukba. 

A követendő eljárás
1. Válassza ki a csevegőablakban a Több ikont. 
2. Válassza a Meet Now lehetőséget. 

Csevegési lehetőségek 

Csevegés során a következőket teheti meg: 
 x Képernyőfelvételt küldhet. 
 x Fájlt küldhet. 
 x Hangulatjelet szúrhat be. 
 x Szerkesztheti a betűtípust 
 x Szerkesztheti a betűtípus színét 
 x Hozzáadhat résztvevőket csoportos csevegés 

létrehozásához 

A Cisco és a Cisco embléma a Cisco és/vagy leányvállalatai védjegye 
vagy bejegyzett védjegye az Amerikai Egyesült Államokban és más 
országokban. A Cisco védjegyeinek listáját a következő URL-címen 
találja: www.cisco.com/go/trademarks. A szövegben említett egyéb 
védjegyek a megfelelő jogi vagy természetes személyek tulajdonában 
állnak. A „partner” szó használata nem jelent partneri viszonyt a Cisco 
és semelyik más vállalat között. (1110R)

Csoportos csevegés indítása 
Könnyen indíthat csoportos csevegést a névjegyeivel. 

A követendő eljárás
1. Válasszon ki egy névjegyet a Névjegyek lapon. 
2. A jobb kattintásra megnyíló menüből válassza a 

Csoportos csevegés indítása lehetőséget. 
3. A Személyek mezőben további résztvevőket is 

hozzáadhat. 
4. Adja meg a csoportos csevegés témáját. 
5. Válassza a Meghívás lehetőséget. 

Külső névjegyek hozzáadása 
Amikor egy kapcsolatával beszélget, a vezérlőelemekkel 
a kapcsolatot hozzáadhatja a névjegyalbumához. 

A követendő eljárás
1. Válassza a Névjegyek, majd az Új névjegy 

lehetőséget. 
2. Adjon hozzá egy IM-címet a névjegyhez. 
3. Adja meg azt a megjelenítési nevet, ahogy meg akarja 

jeleníteni a névjegyet a névjegyalbumban. 
4. Válassza ki azt a csoportot, amelyhez hozzá akarja adni 

a névjegyet. 
5. Válassza a Hozzáadás lehetőséget. 

Címtárcsoport hozzáadása 
Adjon hozzá a szervezete címtárából csoportokat 
a Névjegyekhez. 

A követendő eljárás
1. Válassza a Névjegyek, majd az Új címtárcsoport 

lehetőséget. 
2. Írjon be egy címtárcsoportot. 
3. Válassza a Hozzáadás lehetőséget. 
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