دليل بدء التشغيل السريع

لتسجيل رسالة ترحيب شخصية:
 .1يتم تشغيل رسالة الترحيب العامة ("معذرة ،الرقم الداخلي
/xxxxاسم المستخدم غير متاح") .لالحتفاظ برسالة
الترحيب هذه ،اضغط . #
 .2لتسجيل رسالة ترحيب عامة جديدة ،اضغط . 1
قل رسالة الترحيب الخاصة بك .بعد االنتهاء ،اضغط . #
 .3يتم تشغيل رسالة الترحيب الجديدة التي تم تسجيلها.
لقبول رسالة الترحيب هذه والمتابعة ،اضغط  . #إلعادة
التسجيل ،اضغط . 1
لتغيير كلمة المرور:
 .1أدخل كلمة المرور الجديدة ،والتي يجب أال تقل عن 3
أرقام .اضغط  #عند االنتهاء.
 .2أعد إدخال كلمة المرور الجديدة ،ثم اضغط . #
للتغيير واستخدام إحدى اللغات المتاحة األخرى:
 .1اختر " 4خيارات اإلعداد" ،ثم " 4خيارات اللغة".

االستماع إلى الرسائل
قم بتنفيذ الخطوات الموضحة في "الوصول إلى نظام Cisco
 Unity Expressعبر الهاتف" للوصول إلى قائمة البريد

الصوتي الرئيسية.

اضغط

اضغط  3لالستماع إلى الرسائل القديمة ،ثم:
– اضغط  1لالستماع إلى الرسائل المحفوظة.
– اضغط  2لالستماع إلى الرسائل المحذوفة.
أثناء عرض ملخص الرسالة أو التشغيل ،يمكنك ضغط األرقام
التالية:
1

إعادة تشغيل ملخص الرسالة أو التشغيل

2

حفظ الرسالة

3

حذف الرسالة

4

نظام البريد الصوتي Cisco Unity
Express 3.2

إعداد علبة البريد الصوتي
وتحديد اللغة
إذا كانت هذه هي المرة األولى التي تصل فيها إلى نظام
 Cisco Unity Expressولم يكن لديك رقم  ،PINيجب
أن تتصل من رقمك الداخلي.
 .1اطلب رقم الهاتف الداخلي أو الخارجي لالتصال بنظام
.Cisco Unity Express
متوفرا لديك بالفعل،
 .2إذا ما ُطلِ َب منك رقم  PINوكان
ً
فأدخله واضغط . #
تتم مطالبتك بإعداد اسم مسجل ورسالة ترحيب شخصية
وتغيير كلمة المرور .للخروج ،اضغط * .
إلنشاء اسم مسجل يعرفك للمتصلين:
 .1يوضح النظام أنك ليس لديك اسم مسجل .لتسجيل اسم،
اضغط . 1
 .2عند سماع النغمة ،قل اسمك األول واسم عائلتك .بعد
االنتهاء ،اضغط . #
 .3يتم تشغيل االسم الجديد الذي تم تسجيله.
اضغط  #لالحتفاظ به ،أو  1إلعادة التسجيل.

الوصول إلى نظام Cisco Unity
 Expressعبر الهاتف
اتصل برقم هاتف نظام البريد الصوتي .Cisco Unity Express
• إذا ما ُطلِ َب منك رقم  ،PINفأدخله واضغط . #

مالحظة :إذا كنت تتصل من هاتف شخص آخر ،يجب أن
تضغط * إلدخال معرفك الخاص (عاد ًة ما يكون رقمك
الداخلي) واضغط  . #أدخل بعد ذلك رقم  PINواضغط
 #مرة أخرى.
ً
• إذا ما ُطلِ َب منك إدخال المعرف الخاص بك (عادة ما
يكون رقمك الداخلي) ،فأدخله واضغط  . #أدخل بعد ذلك
رقم  PINواضغط  #مرة أخرى.

الوصول إلى نظام Cisco Unity
 Expressعبر الكمبيوتر
 .1ابدأ مستعرض .Microsoft Internet Explorer
 .2أدخل عنوان خادم  .Cisco Unity Expressيبدأ ذلك بـ
 http://أو  https://ويحتوي على اسم مضيف الخادم أو
عنوان .IP
 .3قم بتسجيل الدخول إلى التطبيق باستخدام معرف المستخدم
وكلمة المرور الخاصيّن بك .يمكنك تغيير إعدادات علبة
البريد وتغيير كلمة المرور وإنشاء قوائم توزيع وتعديل
ملف تعريف المستخدم الخاص بك باإلضافة إلى إعداد
إعالمات البريد الصوتي (إن كانت ُم َم ّكنة).

1

لالستماع إلى الرسائل الجديدة.
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مالحظة :إذا قمت بإنهاء المكالمة في أي وقت بعد تسجيل
الرسالة ،أو قبل تحديد خيار رسالة ،وكنت قد قمت بالفعل
بتوجيه الرسالة ،على الرغم من ذلك سيتم إرسال الرسالة.
إللغاء اإلرسال ،اضغط * للعودة إلى القائمة السابقة ،أو
االنتقال إلى الخطوة .6
 .5اضغط  1لمزيد من خيارات الرسالة ولتوجييها (إذا لم
يكن قد تم ذلك من قبل) ،أو االنتقال إلى الخطوة التالية.
 .6اضغط  #لإلرسال.
 .7إذا كان المسؤول قد قام بتنشيط هذه الميزة ،اضغط 1
لترك رسالة أخرى لنفس علبة البريد ،أو  2لترك رسالة
لعلبة بريد أخرى.

الرد على الرسالة
بدء مكالمة "رد مباشر" لمراسلة المرسل
إعادة توجيه الرسالة

 6حفظ الرسالة على أنها جديدة
ً
ثوان ،أو في حالة إيقاف التشغيل مؤقتا ،إرجاع
 7إرجاع ٍ 3
ثوان ومتابعة التشغيل
ٍ 3
ً
ً
 8إيقاف الرسالة مؤقتا ،أو في حالة إيقاف التشغيل مؤقتا،
متابعة التشغيل
ً
ثوان ،أو في حالة إيقاف التشغيل مؤقتا ،تقديم 3
 9تقديم ٍ 3
ثوان ومتابعة التشغيل
ٍ
#

يمكنك البحث في الدليل العام عن أسماء مستخدمين في حالة
توجيه الرسالة باالسم ،إذا كان المسؤول قد قام بتنشيط هذه
الميزة .اضغط . 9
 .4اضغط  #للبدء و  #إليقاف التسجيل.

تخطي الملخص أو الرسالة

مالحظة :يمكن طباعة الفاكسات .راجع دليل مستخدم البريد
الصوتي .Cisco Unity Express

إرسال رسالة
 .1قم بتنفيذ الخطوات الموضحة في "الوصول إلى نظام
 Cisco Unity Expressعبر الهاتف" للوصول إلى قائمة
البريد الصوتي الرئيسية.
 .2اضغط  2إلرسال رسالة.
 .3قم بتوجيه الرسالة باستخدام االسم (افتراضي) ،أو اضغط
 # #للتبديل من التوجيه باالسم إلى التوجيه باستخدام
الرقم (األرقام الداخلية أو قوائم التوزيع) .بالنسبة لألرقام
الداخلية في المواقع البعيدة ،أدخل معرف الموقع قبل الرقم
الداخلي .اضغط  #لتأكيد االختيار .اضغط  1إلضافة
اسم آخر ،أو لالنتقال إلى الخطوة التالية.

في أي وقت
• اضغط

0

للوصول إلى التعليمات.

• اضغط * لإللغاء أو الخروج أو عمل نسخة احتياطية
• اضغط  #للتخطي أو االنتقال إلى األمام ،واستكمال التوجيه
أو تأكيده ،ولقبول التغييرات ،وإلرسال رسالة ،ولبدء التسجيل
وإيقافه.

لمزيد من المعلومات
راجع دليل مستخدم البريد الصوتي Cisco Unity Express
 3.1للميزات المتقدمة على:
http://www.cisco.com/en/US/products/sw/voicesw/
ps5520/products_user_guide_list.html
المقر الرئيسي في األمريكتين
Cisco Systems, Inc.
170 West Tasman Drive
San Jose, CA 95134-1706
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.ﺍﻟﺘﺨﻄﻲ ﺃﻭ ﺍﻻﻧﺘﻘﺎﻝ ﺇﻟﻰ ﺍﻷﻣﺎﻡ ،ﻭﺍﺳﺘﻜﻤﺎﻝ ﺍﻟﺘﻮﺟﻴﻪ ﺃﻭ ﺗﺄﻛﻴﺪﻩ ،ﻭﻗﺒﻮﻝ ﺍﻟﺘﻐﻴﻴﺮﺍﺕ ،ﻭﺇﺭﺳﺎﻝ ﺭﺳﺎﻟﺔ ،ﻭﺑﺪء ﺍﻟﺘﺴﺠﻴﻞ ﻭﺇﻳﻘﺎﻓﻪ #
ﺗﻌﻠﻴﻤﺎﺕ 0
ﺍﻹﻟﻐﺎء ﺃﻭ ﺍﻟﺨﺮﻭﺝ ﺃﻭ ﻋﻤﻞ ﻧﺴﺨﺔ ﺍﺣﺘﻴﺎﻃﻴﺔ *
ﻗﻢ ﺑﻬﺠﺎء ﺍﻻﺳﻢ ﻭﺍﺿﻐﻂ  #ﻭﺣﺪﺩ ﺍﻻﺳﻢ ﺍﻟﻤﻄﺎﺑﻖ .ﺃﻭ ﺍﺿﻐﻂ  ##ﻟﻺﺩﺧﺎﻝ ﺣﺴﺐ ﺍﻟﺮﻗﻢ ﺍﻟﺪﺍﺧﻠﻲ ﺛﻢ ﺍﺿﻐﻂ . #
ﺍﺿﻐﻂ * ﻹﻟﻐﺎء ﺍﻟﺘﺤﺪﻳﺪ ﺃﻭ  #ﻟﺘﺄﻛﻴﺪ ﺍﻟﺘﺤﺪﻳﺪ .ﺍﺿﻐﻂ  1ﻹﺿﺎﻓﺔ ﻣﺰﻳﺪ ﻣﻦ ﺍﻷﺳﻤﺎء ،ﺃﻭ  ##ﻟﺒﺪء ﺍﻟﺘﺴﺠﻴﻞ.
ﺃﺛﻨﺎء ﺍﻟﺘﺸﻐﻴﻞ ﻓﻘﻂ
ﺛﻮﺍﻥ 7
ﺗﺄﺧﻴﺮ ٍ 3
ﺇﻳﻘﺎﻑ ﺍﻟﺮﺳﺎﻟﺔ ً
ﻣﺆﻗﺘﺎ 8

ﺛﻮﺍﻥ ﺗﺎﻟﻴﺔ 8 9
ﺇﻋﺎﺩﺓ ﺍﻟﺘﺸﻐﻴﻞ ﺑﺪﺍﻳﺔ ﻣﻦ ٍ 3
ﺛﻮﺍﻥ 9
ﺗﻘﺪﻳﻢ ٍ 3
ﺗﺨﻄﻲ ﻣﻠﺨﺺ ﺍﻟﺮﺳﺎﻟﺔ #

ﺛﻮﺍﻥ ﺳﺎﺑﻘﺔ 8 7
ﺇﻋﺎﺩﺓ ﺍﻟﺘﺸﻐﻴﻞ ﺑﺪﺍﻳﺔ ﻣﻦ ٍ 3
ﺇﻋﺎﺩﺓ ﺗﺸﻐﻴﻞ 8 8
ﺑﺎﻟﻨﺴﺒﺔ ﻟﻔﺎﻛﺲ ﻣﺤﺪﺩ ،ﺍﺿﻐﻂ  8ﻟﻠﻄﺒﺎﻋﺔ
ﺑﻌﺪ ﺗﺴﺠﻴﻞ ﺭﺩ

ﺧﻴﺎﺭﺍﺕ ﺍﻟﺘﺴﻠﻴﻢ ﺍﻟﺨﺎﺹ
ﻣﺮﺍﺟﻌﺔ ﺍﻟﺮﺳﺎﻟﺔ
ﺇﺭﺳﺎﻝ
ﺇﻟﻐﺎء

3
4
#
*

1
1
1
1

ﻭﺿﻊ ﻋﻼﻣﺔ ﻛﺨﺎﺹ 3
ﺗﺴﻠﻴﻢ ﺍﻟﺮﺳﺎﻟﺔ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﺴﺘﻘﺒﻞ 4
ﻣﺮﺍﺟﻌﺔ ﺍﻟﺮﺳﺎﻟﺔ
ﺳﻤﺎﻉ ﺍﻟﺘﺴﺠﻴﻞ 1
ﺇﻋﺎﺩﺓ ﺍﻟﺘﺴﺠﻴﻞ 3
ﺇﺭﺳﺎﻝ #
ﻭﺿﻊ ﻋﻼﻣﺔ ﻛﺨﺎﺹ # 1
ﻭﺿﻊ ﻋﻼﻣﺔ ﻛﻌﺎﺟﻞ # 2
ﺍﻟﻌﻮﺩﺓ ﺇﻟﻰ ﺧﻴﺎﺭﺍﺕ ﺍﻟﺮﺳﺎﻟﺔ *

ﺇﺭﺳﺎﻝ
ﺧﻴﺎﺭﺍﺕ ﺍﻟﺮﺳﺎﻟﺔ
ﺗﻐﻴﻴﺮ ﺍﻟﻌﻨﻮﺍﻥ 1
ﺗﻐﻴﻴﺮ ﺍﻟﺘﺴﺠﻴﻞ 2

3
3
4
4
4
4
4
4
4

#
1
1
1

ﺍﻟﺘﻮﺟﻴﻪ
ﺗﻐﻴﻴﺮ ﺍﻟﺘﻮﺟﻴﻪ 1
ﺇﺿﺎﻓﺔ ﻋﻨﺎﻭﻳﻦ 1 1
ﺳﻤﺎﻉ ﻛﻞ ﺍﻟﻌﻨﺎﻭﻳﻦ 1 2
ﺇﺯﺍﻟﺔ ﺍﻟﻌﻨﻮﺍﻥ 1 3
ﺇﺭﺳﺎﻝ 1 #
ﺇﻟﻐﺎء * 1
ﺗﻐﻴﻴﺮ ﺍﻟﺘﺴﺠﻴﻞ 2
ﺗﻐﻴﻴﺮ ﻧﻮﻉ ﺍﻟﺘﺴﻠﻴﻢ 3
ﻭﺿﻊ ﻋﻼﻣﺔ ﻛﻌﺎﺟﻞ 3 1

ُﻋﻠﺐ ﺑﺮﻳﺪ ﺍﻟﺘﺴﻠﻴﻢ ﺍﻟﻌﺎﻡ 9

ﺍﻟﺮﺩ ﺍﻟﻤﺒﺎﺷﺮ 44
ﺇﻋﺎﺩﺓ ﺍﻟﺘﻮﺟﻴﻪ ﻣﻊ ﺗﺴﺠﻴﻞ ﺍﺧﺘﻴﺎﺭﻱ 5
ﺇﻳﻘﺎﻑ ﺍﻟﺘﺴﺠﻴﻞ ﺍﻻﺧﺘﻴﺎﺭﻱ/ﺍﻻﺳﺘﻤﺎﻉ 5 1
ﺣﺬﻑ ﺍﻟﺘﺴﺠﻴﻞ ﺍﻻﺧﺘﻴﺎﺭﻱ 5 3
ﺇﻳﻘﺎﻑ ﺍﻟﺘﺴﺠﻴﻞ ﺍﻻﺧﺘﻴﺎﺭﻱ 5 #
ﻭﺿﻊ ﻋﻼﻣﺔ ﻛﺨﺎﺹ 5 # 1 1
ﻭﺿﻊ ﻋﻼﻣﺔ ﻛﻌﺎﺟﻞ 5 # 1 2
ﺇﺭﺳﺎﻝ ﺍﻟﺘﺴﺠﻴﻞ ﺍﻻﺧﺘﻴﺎﺭﻱ 5 # #
ﺣﻔﻆ ﻛﺠﺪﻳﺪ 6
ﺧﺼﺎﺋﺺ ﺍﻟﺮﺳﺎﻟﺔ 9

ﺃﺛﻨﺎء ﺍﻟﺘﺸﻐﻴﻞ ﺃﻭ ﺑﻌﺪﻩ
ﺇﻋﺎﺩﺓ ﺗﺸﻐﻴﻞ 1
ﺣﻔﻆ
ﺣﺬﻑ
ﺭﺩ )ﻭﺑﺪء ﺍﻟﺘﺴﺠﻴﻞ(
ﺇﻳﻘﺎﻑ ﺍﻟﺘﺴﺠﻴﻞ/ﺍﻻﺳﺘﻤﺎﻉ 1

2
3
4
4

3
#
#
#
#

4
4
4
4
4

ﺣﺬﻑ ﺍﻟﺘﺴﺠﻴﻞ/ﺇﻋﺎﺩﺓ ﺍﻟﺘﺸﻐﻴﻞ
ﺇﻳﻘﺎﻑ ﺍﻟﺘﺴﺠﻴﻞ
ﻭﺿﻊ ﻋﻼﻣﺔ ﻛﻌﺎﺟﻞ 1 2
ﻭﺿﻊ ﻋﻼﻣﺔ ﻛﺨﺎﺹ 1 3
ﺇﺭﺳﺎﻝ )ﺭﺍﺟﻊ "ﺑﻌﺪ ﺗﺴﺠﻴﻞ ﺭﺩ"( #

ﺑﺮﻳﺪ ﺇﻟﻰ ﻏﻴﺮ ﺍﻟﻤﺸﺘﺮﻛﻴﻦ
ﺣﺪﺩ "ﺇﺭﺳﺎﻝ" )  ،( 2ﺛﻢ ﺍﺿﻐﻂ #4
.ﺃﺩﺧﻞ ﺍﻟﻌﻨﻮﺍﻥ ،ﺛﻢ ﻗﻢ ﺑﺘﺴﺠﻴﻞ ﺍﻟﺮﺳﺎﻟﺔ
ﺃﺛﻨﺎء ﺍﻟﺘﺴﺠﻴﻞ

ﺧﻴﺎﺭﺍﺕ ﺍﻟﺮﺳﺎﻟﺔ # 1
)ﺭﺍﺟﻊ "ﺑﻌﺪ ﺗﺴﺠﻴﻞ ﺭﺩ" ﺃﻋﻼﻩ(
ﻭﺿﻊ ﻋﻼﻣﺔ ﻛﺨﺎﺹ # 1 # 1
ﻭﺿﻊ ﻋﻼﻣﺔ ﻛﻌﺎﺟﻞ # 1 # 2

ﺇﻳﻘﺎﻑ ﺍﻟﺘﺴﺠﻴﻞ ﻭﺍﻻﺳﺘﻤﺎﻉ
ﺣﺬﻑ ﺍﻟﺘﺴﺠﻴﻞ/ﺇﻋﺎﺩﺓ ﺍﻟﺘﺸﻐﻴﻞ
ﺇﻳﻘﺎﻑ ﺍﻟﺘﺴﺠﻴﻞ
ﺇﻟﻐﺎء ﺍﻟﺮﺳﺎﻟﺔ *
ﺇﺭﺳﺎﻝ ﺍﻟﺮﺳﺎﻟﺔ #

1
3
#
#
#

ﻗﻢ ً
ﺃﻭﻻ ﺑﺘﺤﺪﻳﺪ ﻋﻠﺒﺔ ﺑﺮﻳﺪ
:ﻣﻦ ﺍﻟﻘﺎﺋﻤﺔ .ﺛﻢ

ﺇﻋﺪﺍﺩ ﺇﻋﻼﻡ ﺍﻟﺮﺳﺎﻟﺔ 2 1
ﺗﺘﺎﻟﻲ ﺍﻹﻋﻼﻣﺎﺕ 2 1 5

ﺭﺳﺎﺋﻞ ﺍﻟﺘﺮﺣﻴﺐ 1
ﺇﻋﺎﺩﺓ ﺗﺴﺠﻴﻞ ﺭﺳﺎﻟﺔ ﺍﻟﺘﺮﺣﻴﺐ 1 1

ﻗﻮﺍﺋﻢ ﺍﻟﺘﻮﺯﻳﻊ 2 4
ﺍﻹﻋﺪﺍﺩﺍﺕ ﺍﻟﺸﺨﺼﻴﺔ 3
ﺗﻐﻴﻴﺮ ﻛﻠﻤﺔ ﺍﻟﻤﺮﻭﺭ 3 1

ﺗﺸﻐﻴﻞ/ﺇﻳﻘﺎﻑ ﺭﺳﺎﻟﺔ ﺍﻟﺘﺮﺣﻴﺐ ﺍﻟﺒﺪﻳﻠﺔ 1 2
ﺗﺤﺮﻳﺮ ﺭﺳﺎﺋﻞ ﺍﻟﺘﺮﺣﻴﺐ 1 3
ﺗﺤﺮﻳﺮ ﺭﺳﺎﻟﺔ ﺍﻟﺘﺮﺣﻴﺐ ﺍﻟﻌﺎﻣﺔ 1 3 1

ﺇﺭﺳﺎﻝ ﺍﻟﺮﺳﺎﻟﺔ 2
ﻣﺮﺍﺟﻌﺔ ﺍﻟﺮﺳﺎﺋﻞ ﺍﻟﻘﺪﻳﻤﺔ 3
ﺍﻟﻮﺻﻮﻝ ﺇﻟﻰ ﺧﻴﺎﺭﺍﺕ ﺍﻹﻋﺪﺍﺩ 4

ﺗﻐﻴﻴﺮ ﺍﻻﺳﻢ ﺍﻟﻤﺴﺠﻞ 3 2
ﺧﻴﺎﺭﺍﺕ ﺍﻟﻠﻐﺔ )ﺇﻥ ﻛﺎﻧﺖ ﻣﺘﺎﺣﺔ( 4

ﺗﺤﺮﻳﺮ ﺭﺳﺎﻟﺔ ﺍﻟﺘﺮﺣﻴﺐ ﺍﻟﺒﺪﻳﻠﺔ 1 3 2
ﺳﻤﺎﻉ ﻛﻞ ﺭﺳﺎﺋﻞ ﺍﻟﺘﺮﺣﻴﺐ 1 4
ﺇﻋﺪﺍﺩﺍﺕ ﺍﻟﺮﺳﺎﻟﺔ 2

ﻣﺮﺍﺟﻌﺔ ﺍﻟﺮﺳﺎﺋﻞ ﺍﻟﺠﺪﻳﺪﺓ 1

ﻓﻲ ﺃﻱ ﻭﻗﺖ
ﻟﺘﻮﺟﻴﻪ ﺍﻟﺮﺳﺎﺋﻞ
ﺍﺳﺘﺮﺩﺍﺩ ﺍﻟﺮﺳﺎﺋﻞ

ﺟﺪﻳﺪ 1
ﻣﺤﻔﻮﻅ 3 1
ﻣﺤﺬﻭﻑ 3 2

ﺇﺭﺳﺎﻝ ﺭﺳﺎﻟﺔ

ﺇﺭﺳﺎﻝ 2

ﺗﻐﻴﻴﺮ ﺍﻟﺘﻔﻀﻴﻼﺕ
ﺧﻴﺎﺭﺍﺕ ﺍﻹﻋﺪﺍﺩ 4
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