HIZLI BAŞLANGIÇ KILAVUZU

Cisco Unity Express 3.2
Sesli Posta Sistemi

Sesli Posta Kutunuzu
Ayarlama ve Dili Seçme
Bunun Cisco Unity Express’e ilk erişiminiz olması ve
bir PIN numaranızın bulunmaması durumunda, dahili
hattınızdan aramanız gerekir.
1. Cisco Unity Express’i aramak için dahili veya
harici numarayı çevirin.
2. Sorulması ve size verilmiş olması durumunda,
PIN numaranızı girip şuna basın: # .
Bir kaydedilmiş ad ve kişisel selamlama ayarlamanız
ve parolanızı değiştirmeniz istenir. Çıkmak için şuna
basın: * .
Sizi arayanlara tanımlayacak bir kaydedilmiş ad
oluşturmak için:
1. Sistem kaydedilmiş adınızın olmadığını bildirir.
Bir adı kaydetmek için şuna basın: 1 .
2. Ses geldiğinde, adınızı ve soyadınızı söyleyin.
İşlem bittiğinde şuna basın: # .
3. Yeni kaydettiğiniz ad yürütülür.
Şuna basın: # bunu saklamak veya 1 yeniden
kaydetmek için.

Bir kişisel selamlamayı kaydetmek için:
1. Standart selamlama (“Üzgünüz, <dahili hat xxxx>/
<kullanıcıadı> uygun değil”) yürütülecektir. Bu
selamlamayı saklamak için şuna basın: # .
2. Yeni bir standart selamlamayı kaydetmek için şuna
basın: 1 . Selamlamanızı söyleyin. İşlem bittiğinde
şuna basın: # .
3. Yeni kaydettiğiniz selamlama yürütülür. Bu
selamlamayı kabul etmek ve devam etmek için şuna
basın. # . Yeniden kaydetmek için şuna basın: 1 .
Parolanızı değiştirmek için:
1. En az 3 basamaktan oluşması gereken yeni parolanızı
girin. Şuna basın: # İşiniz bitmiştir.
2. Önce parolanızı yeniden girin, ardından şuna
basın: # .
Başka bir mevcut dile geçiş yapmak için:
1. Şunu seçin: 4 Kurulum Seçenekleri, ardından 4
Dil Seçenekleri.

Cisco Unity Express’e
Telefonla Erişme
Cisco Unity Express sesli posta sistemi telefon numarasını
çevirin.
• Sorulursa PIN numaranızı girip şuna basın: # .
Not: Başka birinin telefonundan arıyorsanız, şuna
basmanız gerekir: * Bunu, kendi kimliğinizi
(genellikle dahili hattınızdır) girmek için yapın;
ardından şuna basın: # . Sonra kendi PIN numaranızı
girip tekrar şuna basın: # tuşu.
• Kendi kimliğinizi (genellikle dahili numaranızı)
girmeniz istenirse, bunu girip şuna basın: # .
Sonra kendi PIN numaranızı girip tekrar şuna
basın: # tuşu.

Cisco Unity Express’e
Bilgisayarla Erişme
1. Microsoft Internet Explorer’ı başlatın.
2. Cisco Unity Express sunucunuzun adresini girin.
Bu http:// veya https:// ile başlar ve sunucu ana
makine adını veya IP adresini içerir.
3. Kullanıcı kimliğinizi ve parolanızı kullanarak
uygulamada oturum açın. Posta kutusu ayarlarınızı
değiştirmeniz, parolanızı değiştirmeniz, dağıtım
listeleri oluşturmanız, kullanıcı profilinizi
değiştirmeniz ve sesli posta bildirimlerini
(etkinleştirilmişse) ayarlamanız olanaklıdır.

Mesajları Dinleme
Ana sesli posta menüsüne erişmek için “Cisco Unity
Express’e Telefonla Erişme” konusundaki adımları yerine
getirin.
• Şuna basın: 1 (yeni mesajları dinlemek için).
• Şuna basın: 3 (eski mesajları dinlemek için;
ardından:
– Şuna basın: 1 (kaydedilmiş mesajları dinlemek
için).
– Şuna basın: 2 (silinmiş mesajları
dinlemek için).
Mesaj özeti veya kayıttan yürütme sırasında aşağıdaki
sayılara basabilirsiniz:
1 Mesaj özetini veya kayıttan yürütmeyi yeniden başlatma
2 Mesajı kaydetme
3 Mesajı silme
4 Mesajı yanıtlama
44 Mesajı gönderenle bir Canlı Yanıt araması Başlatma
5 Mesajı iletme
6 Mesajı yeni olarak kaydetme
7 3 saniye geri gidin; duraklamışsa, 3 saniye geri gidip
kayıttan yürütmeyi başlatın
8 Mesajı duraklatma veya duraklatılmışsa, kayıttan
yürütmeye devam etme
9 3 saniye ileri gidin; duraklamışsa, 3 saniye ileri gidip
kayıttan yürütmeyi başlatın
# Özeti veya mesajları atlama
Not: Fakslar yazdırılabilir. Bkz. Cisco Unity Express Sesli
Posta Kullanıcı Kılavuzu.

Mesaj Gönderme
1. Ana sesli posta menüsüne erişmek için “Cisco Unity
Express’e Telefonla Erişme” konusundaki adımları
yerine getirin.
2. Şuna basın: 2 (mesaj göndermek için).
3. Mesaj adresini ada göre belirleyin (varsayılan) veya
şuna basın # # ada göre adres belirlemeden
numaraya göre (dahili hatlar veya dağıtım listeleri)
adres belirlemeye geçiş yapmak için. Uzak
konumlardaki dahili hatlar için dahili hattan önce
konum kimliğini girin. Şuna basın: # seçimi
onaylamak için. Şuna basın: 1 başka bir ad
eklemek için veya sonraki adıma gidin.
Yöneticiniz tarafından etkinleştirilmiş olması
durumunda, bir mesajın adresini ada göre belirlemek
için genel rehberde kullanıcı adlarını arayabilirsiniz.
Şuna basın: 9 .

4. Şuna basın: # kaydı başlatmak için ve #
sonlandırmak için.
Not: Mesajınızı kaydettikten sonraki veya bir mesaj
seçeneği belirlemeden önceki bir anda telefonunuzu
kapatırsanız ve mesajın adresini belirlemişseniz,
mesajınız hala gönderilmiş durumunda kalacaktır.
Gönderme işlemini iptal etmek için şuna basın: *
Önceki menüye dönmek veya 6’ıncı adıma gitmek
için.
5. Şuna basın: 1 ek mesaj seçenekleri ve mesajın
adresini belirlemek (daha önce yapılmamışsa) veya
sonraki adıma geçmek için.
6. Şuna basın: # göndermek için.
7. Yöneticiniz tarafından etkinleştirilmişse, şuna
basın: 1 aynı posta kutusuna başka bir mesaj
bırakmak veya 2 başka bir posta kutusuna mesaj
bırakmak için.

Her Zaman
•
•
•

Şuna basın: 0 yardıma erişmek için.
Şuna basın: * iptal etmek, çıkmak veya
yedeklemek için.
Şuna basın: # atlamak veya ileri geçmek, adresi
tamamlamak veya doğrulamak, değişiklikleri kabul
etmek, mesaj göndermek ve kayıt işlemini başlatmak
ya da durdurmak için.

Daha Fazla Bilgi için
Bkz. Cisco Unity Express 3.1 Gelişmiş Özellikler Kullanıcı
Kılavuzu; adresi:
http://www.cisco.com/en/US/products/sw/voicesw/
ps5520/products_user_guide_list.html
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