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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)

Okno huba
Uwaga: niniejszy dokument może zawierać informacje 
o funkcjach lub elementach sterujących, które nie są 
dostępne w używanej instalacji programu Cisco Jabber 
dla komputerów Mac. 

1. Komunikat o stanie 6. Wiadomości głosowe

2. Pasek wyszukiwania 
lub dzwonienia 

7. Spotkania

3. Kontakty 8. Grupy niestandardowe

4. Czaty 9. Elementy sterujące 
telefonu

5. Ostatnie 

Używanie komputera do nawiązywania 
połączeń 
Aplikację Cisco Jabber dla komputerów Mac można 
skonfigurować tak, aby połączenia były przesyłane 
do komputera lub telefonu. 
Procedura
1. W oknie centrum rozwiń menu Elementy sterujące 

telefonu. 
2. Skonfiguruj ustawienia. 

Konfiguracja akcesoriów telefonu 
Jeśli masz co najmniej jedno akcesorium do nawiązywania 
i odbierania połączeń, możesz określić, który zestaw 
mikrofonu i głośników ma być wykorzystywany przez klienta. 
Procedura
1. W oknie centrum rozwiń menu Elementy sterujące 

telefonu.
2. Wybierz opcję Użyj mojego komputera do obsługi 

połączeń. Zostaną wyświetlone używane akcesoria 
telefonu. 

3. Aby zmienić akcesoria telefonu, wybierz opcję 
Preferencje audio/wideo. Można także przetestować 
odtwarzanie dźwięku na urządzeniach. 

Dostosowywanie klienta 
Można skonfigurować opcje i preferencje programu Cisco 
Jabber w celu dostosowania pracy klienta. 
Procedura
1. Wybierz kolejno opcje Jabber > Preferencje. 
2. Wybierz żądane opcje. 

Przekierowywanie połączeń 
Aby nie przegapić żadnych połączeń w czasie nieobecności 
przy biurku, można przekierować połączenia na inny numer 
telefonu. 

Procedura
1. W oknie centrum rozwiń menu Elementy sterujące 

telefonu. 
2. Wybierz opcję Przekieruj połączenia do, po czym 

wybierz preferowaną opcję z listy dostępnych. 

Odsłuchiwanie wiadomości głosowych
Wiadomości głosowe można odsłuchiwać i usuwać. 

Procedura
1. W oknie centrum wybierz kartę Wiadomość głosowa. 
2. Wybierz ikonę odtwarzania, aby odsłuchać wiadomość 

głosową.
3. Aby usunąć wiadomość głosową, kliknij ją prawym 

przyciskiem myszy i wybierz opcję Usuń.

Przekazywanie wiadomości głosowych
Wiadomości można przekazywać, jak również dołączać 
do nich własną nagraną wiadomość. 

Procedura

1. W oknie centrum wybierz kartę Wiadomość głosowa.
2. Kliknij wiadomość głosową prawym przyciskiem myszy 

i wybierz opcję Przekaż wiadomość głosową.
3. Wybierz opcję Nagraj, aby nagrać własną wiadomość 

i dołączyć ją do wiadomości głosowej.
4. Dodaj kontakty i wybierz opcję Wyślij.

Rozpocznij konferencję
W aplikacji można łatwo rozpocząć połączenie konferencyjne 
z udziałem kontaktów. 

Procedura
1. Na karcie Kontakty zaznacz dwa lub więcej kontaktów 

albo nagłówek grupy kontaktów. 
2. Wybierz ikonę połączenia. 
3. Dodaj dodatkowych uczestników. 
4. Zaktualizuj temat czatu grupowego. 
5. Wybierz opcję Zaproś. 
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Współpraca z kontaktami 

Podczas rozmów z osobami z listy kontaktów za pomocą 
elementów sterujących możliwe jest: 

 x udostępnienie ekranu, 
 x rozpoczęcie spotkania w pokoju spotkań CMR, 
 x wyświetlenie lub ukrycie listy uczestników, 
 x rozpoczęcie rozmowy telefonicznej. 

Rozpoczynanie spotkania WebEx 
Możesz rozpocząć spotkanie WebEx z innym użytkownikiem 
bezpośrednio z poziomu okna rozmowy, bez potrzeby 
wcześniejszego zaplanowania go w kalendarzu. 

Procedura
1. W oknie rozmowy wybierz ikonę Więcej. 
2. Wybierz opcję Rozpocznij spotkanie. 

Opcje czatu 

W oknie czatu można wykonywać następujące operacje: 
 x wysłanie zrzutu ekranu, 
 x wysłanie pliku, 
 x wstawienie emotikona, 
 x edycja czcionki, 
 x edycja koloru czcionki, 
 x dodanie uczestników w celu utworzenia czatu 

grupowego. 
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Rozpoczynanie czatu grupowego 
W aplikacji można łatwo rozpocząć czat grupowy z udziałem 
kontaktów. 

Procedura
1. Wybierz kontakt na karcie Kontakty. 
2. Kliknij prawym przyciskiem myszy i wybierz z menu 

opcję Rozpocznij czat grupowy. 
3. Dodaj pozostałych uczestników w polu Osoby. 
4. Wprowadź temat czatu grupowego. 
5. Wybierz opcję Zaproś. 

Dodawanie kontaktów zewnętrznych 
W trakcie czatu z kontaktem można użyć elementów 
sterujących, aby dodać ten kontakt do listy kontaktów. 

Procedura
1. Wybierz opcję Kontakty, a następnie Nowy kontakt. 
2. Dodaj adres komunikatora do kontaktu. 
3. Dodaj nazwę, która będzie wyświetlana na liście 

kontaktów. 
4. Wybierz grupę, do której ma być dodany kontakt. 
5. Wybierz opcję Dodaj. 

Dodawanie grupy książki adresowej 
Dodaj do kontaktów grupy z książki adresowej organizacji. 

Procedura
1. Wybierz opcję Kontakty, a następnie Nowa grupa 

książki adresowej. 
2. Wprowadź grupę książki adresowej. 
3. Wybierz opcję Dodaj. 
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