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Cisco และโลโก้ Cisco เป็นเค�ื่อง�มายกา�ค้า��ือเค�ื่อง�มายกา�ค้าจด
ทะเ�ียนของ Cisco และ/��ือ��ิษ�ทในเค�ือในส���ฐอเม�ิกาและในป�ะเทศอื่นๆ 
�ากต้องกา�ดู�ายกา�เค�ื่อง�มายกา�ค้าของ Cisco ใ�้ไปที่ URL: www.cisco.
com/go/trademarks เค�ื่อง�มายกา�ค้าของ�ุคคลที่สามที่กล่าวถึงในที่นี้เป็น
ท��พย์สินของผู้ที่เป็นเจ้าของ กา�ใช้ค�าว่าพ�นธมิต�ไม่ได้มีความ�มายถึงความ
ส�มพ�นธ์ในฐานะ�้าง�ุ้นส่วน�ะ�ว่าง Cisco ก����ิษ�ทใดๆ (1110R)

�น้าต่างฮ��
�มายเ�ตุ: เอกสา�ฉ���นี้อาจมีคุณสม��ติ��ือต�วคว�คุมที่ไม่
สามา�ถใช้ได้ในกา�ป���ใช้ Cisco Jabber ส�า���� Mac ที่คุณ
ก�าล�งใช้งานอยู่ 

�� ข้อความสถานะ 6� ข้อความเสียง

2� แถ�กา�ค้น�า��ือโท�
ออก 

7� กา�ป�ะชุม

3� ผู้ติดต่อ �� กลุ่มที่ก�า�นดเอง

4� แชท 9� กา�คว�คุมกา�โท�

5� ล่าสุด 

ใช้คอมพิวเตอ�์ของฉ�นในกา�โท�ออก 
คุณสามา�ถ�อกใ�้ Cisco Jabber ส�า���� Mac ส่งกา�โท�ไปย�ง
คอมพิวเตอ�์ของคุณ��ือโท�ศ�พท์ของคุณ 

ก�ะ�วนกา�
�� จาก�น้าต่างฮ�� ใ�้เปิดเมนูแ��เลื่อนลงส�า����กา�คว�คุมกา�

โท� 
2� เลือกค่าความต้องกา� 

ต�้งค่าอุปก�ณ์เส�ิมของโท�ศ�พท์ของฉ�น 
คุณสามา�ถเปลี่ยนไมโค�โฟนและล�าโพงที่ไคลเอ็นต์จะใช้งาน เมื่อ
คุณมีอุปก�ณ์เส�ิมของโท�ศ�พท์อย่างน้อย�นึ่ง�ายกา�ส�า����กา�
คว�คุมกา�โท� 

ก�ะ�วนกา�
�� ใน�น้าต่างฮ�� ใ�้เปิดเมนูด�็อปดาวน์คว�คุมกา�โท�
2� เลือก ใช้คอมพิวเตอร์ของฉันในการโทร คุณสามา�ถต�วจ

สอ�อุปก�ณ์เส�ิมโท�ศ�พท์ในป�จจุ��นของคุณได้ 

3� �ากต้องกา�เปลี่ยนอุปก�ณ์เส�ิมโท�ศ�พท์ของคุณ ใ�้เลือก 
การกำาหนดค่าเสียง/วิดีโอ... คุณสามา�ถทดสอ�เสียง�น
อุปก�ณ์ของคุณได้ด้วย 

ก�า�นดไคลเอ็นต์ของฉ�นเอง 
คุณสามา�ถเข้าถึงต�วเลือกและค่าความต้องกา�ของ Cisco Jabber 
เพื่อก�า�นดวิธีท�างานของไคลเอ็นต์เอง 

ก�ะ�วนกา�
�� เลือก Jabber > การกำาหนดค่า 
2� ท�ากา�เลือกของคุณ 

โอนสาย 
�ากไม่ต้องกา�พลาดสายเมื่อคุณไม่อยู่ที่โต๊ะท�างาน คุณสามา�ถ
ฝากสายไปที่�มายเลขโท�ศ�พท์อื่น 

ก�ะ�วนกา�
�� จาก�น้าต่างฮ�� ใ�้เปิดเมนูแ��เลื่อนลงส�า����กา�คว�คุมกา�

โท� 
2� เลือก โอนสายไปยัง แล้วเลือกกา�ก�า�นดค่าของคุณจาก

�ายกา�ที่ใช้ได้ 

ต�วจสอ�ข้อความเสียง
คุณสามา�ถฟ�งและล�ข้อความเสียงได้ 

ก�ะ�วนกา�
�� จาก�น้าต่างฮ��ของคุณ ใ�้เลือกแท็� ข้อความเสียง 
2� เลือกไอคอนเล่นเพื่อฟ�งข้อความเสียงของคุณ
3� �ากต้องกา�ล�ข้อความเสียงของคุณ ใ�้คลิกขวาที่ข้อความ

เสียง แล้วเลือก ลบ

ฝากข้อความเสียง
คุณสามา�ถฝากข้อความและ��นทึกข้อความของคุณเองเพื่อส่งไป
พ�้อมก��ข้อความที่ฝากสาย 

ก�ะ�วนกา�

�� จาก�น้าต่างฮ��ของคุณ ใ�้เลือกแท็� ข้อความเสียง
2� คลิกขวาที่ข้อความเสียง แล้วเลือก ฝากข้อความ
3� เลือก บันทึก เพื่อ��นทึกข้อความแน�ไปก��ข้อความเสียง
4� เพิ่มผู้ติดต่อแล้วเลือก ส่ง

ส�้างกา�ป�ะชุมสาย
คุณสามา�ถส�้างกา�ป�ะชุมสายก��ผู้ติดต่อของคุณได้อย่างง่ายดาย 

ก�ะ�วนกา�
�� เลือกผู้ติดต่ออย่างน้อยสอง�าย��ือส่วน��วของกลุ่มผู้ติดต่อใน

แท็� ผู้ติดต่อ 
2� เลือกไอคอนโท� 
3� เพิ่มผู้เข้า�่วม�ายอื่น 
4� อ�พเดต��วข้อแชทกลุ่มของคุณ 
5� เลือก เชิญ 
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�น้าต่างฮ��
�มายเ�ตุ: เอกสา�ฉ���นี้อาจมีคุณสม��ติ��ือต�วคว�คุมที่ไม่
สามา�ถใช้ได้ในกา�ป���ใช้ Cisco Jabber ส�า���� Mac ที่คุณ
ก�าล�งใช้งานอยู่ 

�� ข้อความสถานะ 6� ข้อความเสียง

2� แถ�กา�ค้น�า��ือโท�
ออก 

7� กา�ป�ะชุม

3� ผู้ติดต่อ �� กลุ่มที่ก�า�นดเอง

4� แชท 9� กา�คว�คุมกา�โท�

5� ล่าสุด 

ป�ะสานงานก��ผู้ติดต่อของฉ�น 

เมื่อแชทก��ผู้ติดต่อ คุณสามา�ถใช้กา�คว�คุมเพื่อ: 

 x ใช้�น้าจอ�่วมก�น 
 x เ�ิ่มต้นกา�ป�ะชุมใน�้องป�ะชุมป�ะสานงานของคุณ 
 x แสดง��ือซ่อน�ายชื่อผู้เข้า�่วม 
 x เ�ิ่มต้นกา�โท�ออก 

เ�ิ่มต้นกา�ป�ะชุม W��Ex 
เ�ิ่มต้นกา�ป�ะชุม W��Ex โดยต�งจาก�น้าต่างแชทก��ผู้ใช้อื่น 
โดยไม่ต้องวางก�า�นดกา�ป�ะชุมในปฏิทินไว้ก่อน 

ก�ะ�วนกา�
�� จาก�น้าต่างแชท ใ�้เลือกไอคอน เพิ่มเติม 
2� เลือก Meet Now 

ต�วเลือกกา�แชท 

คุณสามา�ถท�าสิ่งต่อไปนี้ในกา�แชท: 
 x ส่งภาพ�น้าจอ 
 x ส่งไฟล์ 
 x แท�กไอคอนแสดงอา�มณ์ 
 x แก้ไขแ��อ�กษ� 
 x แก้ไขสีแ��อ�กษ� 
 x เพิ่มผู้เข้า�่วมเพื่อส�้างแชทกลุ่ม 

Cisco และโลโก้ Cisco เป็นเค�ื่อง�มายกา�ค้า��ือเค�ื่อง�มายกา�ค้าจด
ทะเ�ียนของ Cisco และ/��ือ��ิษ�ทในเค�ือในส���ฐอเม�ิกาและในป�ะเทศอื่นๆ 
�ากต้องกา�ดู�ายกา�เค�ื่อง�มายกา�ค้าของ Cisco ใ�้ไปที่ URL: www.cisco.
com/go/trademarks เค�ื่อง�มายกา�ค้าของ�ุคคลที่สามที่กล่าวถึงในที่นี้เป็น
ท��พย์สินของผู้ที่เป็นเจ้าของ กา�ใช้ค�าว่าพ�นธมิต�ไม่ได้มีความ�มายถึงความ
ส�มพ�นธ์ในฐานะ�้าง�ุ้นส่วน�ะ�ว่าง Cisco ก����ิษ�ทใดๆ (1110R)

เ�ิ่มต้นกา�แชทเป็นกลุ่ม 
เ�ิ่มต้นแชทกลุ่มก��ผู้ติดต่อของคุณได้อย่างสะดวก 

ก�ะ�วนกา�
�� เลือกผู้ติด�นึ่ง�ายจากในแท็�ผู้ติดต่อ 
2� จากเมนูคลิกขวา ใ�้เลือก เริ่มแชทกลุ่ม 
3� เพิ่มผู้เข้า�่วมอีกในฟิลด์�ุคคล 
4� ป้อน��วข้อแชทกลุ่มของคุณ 
5� เลือก เชิญ 

เพิ่มผู้ติดต่อภายนอก 
ขณะแชทก��ผู้ติดต่อ คุณสามา�ถใช้ปุ่มคว�คุมในกา�เพิ่มผู้ติดต่อ
ลงใน�ายชื่อผู้ติดต่อของคุณได้ 

ก�ะ�วนกา�
�� เลือก ผู้ติดต่อ ตามด้วย ผู้ติดต่อใหม ่
2� เพิ่มที่อยู่ IM ส�า����ผู้ติดต่อ 
3� เพิ่มชื่อที่แสดง ซึ่งจะป�ากฏอยู่ใน�ายชื่อผู้ติดต่อ 
4� เลือกกลุ่มที่จะเพิ่มลงในผู้ติดต่อของคุณ 
5� เลือก เพิ่ม 

เพิ่มกลุ่มไดเ�กทอ�ี 
เพิ่มกลุ่มจากไดเ�กทอ�ีองค์ก�ของคุณลงในผู้ติดต่อของคุณ 

ก�ะ�วนกา�
�� เลือก ผู้ติดต่อ ตามด้วย กลุ่มไดเรกทอรีใหม ่
2� ป้อนกลุ่มไดเ�กทอ�ี 
3� เลือก เพิ่ม 
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