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R O Z D Z I A Ł 1
Telefon
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• Uaktywnianie telefonu i logowanie się w nim, strona 7
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• Oszczędność energii, strona 17

• Informacje dodatkowe i dalsza pomoc , strona 17

Telefony IP Cisco z serii 8800
Telefony IP Cisco 8811, 8841, 8845, 8851, 8851NR, 8861 i 8865 umożliwiają łatwą i bezpieczną komunikację
głosową.
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Tabela 1: Najważniejsze właściwości telefonów IP Cisco z serii 8800

886588618851NR8851884588418811Funkcje

KolorKolorKolorKolorKolorKolorOdcienie
szarości

Ekran

2211000Porty USB

TakNieNieNieTakNieNieWbudowana
kamera

TakTakNieNieNieNieNieWi-Fi

TakTakNieTakTakNieNieBluetooth

TakTakNieTakTakNieNieFunkcja
Cisco
Intelligent
Proximity

W celu użytkowania telefonu należy podłączyć go do sieci i skonfigurowaćw nim komunikację z systemem
sterowania połączeniami. Telefony obsługująwiele funkcji i rozwiązańw zależności od systemu sterowania
połączeniami. Telefon może nie udostępniać niektórych funkcji w zależności od sposobu skonfigurowania
go przez administratora.

Nowe i zmienione informacje
Dzięki informacjom podanymw poniższych częściachmożna dowiedzieć się, co uległo zmianie w niniejszym
dokumencie. Każda część zawiera istotne zmiany.

Nowe informacje o oprogramowaniu sprzętowym w wersji 11.0

Tabela 2: Zmiany w podręczniku użytkownika telefonów IP Cisco z serii 8800 odnoszące się do oprogramowania
sprzętowego w wersji 11.0.

Zaktualizowana częśćPoprawka

Zmienianie rozmiaru czcionki, na stronie 69.Usunięto odniesienia do konkretnego rozmiaru
czcionki.

Włączanie się do połączenia na linii wspólnej, na
stronie 44

Zaktualizowano poniższą część ze względu na
ulepszoną obsługę wtrąceń i łączenia rozmów:

Zgłaszanie wszystkich problemów dotyczących
telefonu, na stronie 19

Zmieniono poniższą część ze względu na ulepszoną
obsługę narzędzia Problem Report Tool:
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Zaktualizowana częśćPoprawka

Włączanie funkcji Nie przeszkadzać, na stronie 26Dodano nową ikonę do poniższej sekcji dotyczącej
funkcji Nie przeszkadzać

Wizualna poczta głosowa, na stronie 64Zaktualizowano poniższą część dotyczącą obsługi
dźwięku w ramach poczty głosowej

Instalacja telefonu
Zwykle to administrator instaluje telefon i podłącza go do sieci. Jeśli telefon nie jest zainstalowany ani
podłączony, zwróć się do administratora o instrukcje wykonania tych czynności.

Ustawianie oparcia słuchawki
Jeśli telefon jest zamontowany na ścianie lub słuchawka zbyt łatwo zsuwa się z widełek, może być konieczna
regulacja oparcia słuchawki, aby pewniej się w nim trzymała.
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Procedura

Krok 1 Zdejmij słuchawkę z widełek, a następnie wyjmij plastikową płytkę z oparcia słuchawki.
Krok 2 Obróć płytkę o 180 stopni.
Krok 3 Trzymaj płytkę dwoma palcami w taki sposób, aby jej ścięte narożniki były skierowane w Twoją stronę.
Krok 4 Ustaw płytkę równo z otworem w oparciu i wsuń ją równomiernie do środka. Z górnej części obróconej

płytki wystaje zaczep.
Krok 5 Odłóż słuchawkę na widełki.

Zmienianie kąta ustawienia telefonu
Kąt ustawienia telefonu można zmieniać w celu unikania odbić światła na jego ekranie. W przypadku
telefonów IP Cisco 8845 i 8865 zmiana ustawienia może być konieczna, aby polepszyć obraz z kamery.
Stopki podstawki wykonane są z elastycznego materiału.

Procedura

Krok 1 Jedną ręką przytrzymaj słuchawkę na widełkach.
Krok 2 Drugą ręką przesuń podstawkę, aby zmienić kąt jej ustawienia.
Krok 3 (Opcjonalne) Zmień ustawienie podstawki modułu rozbudowy klawiatury i upewnij się, że telefon i moduł

są stabilne.
Krok 4 (Opcjonalne) Aby sprawdzić kąt ustawienia kamery, naciśnij przyciskWłasny widok.

Podłączanie do sieci
Telefon należy podłączyć do sieci telefonicznej.

• Połączenie przewodowe— telefon jest podłączony do sieci kablem Ethernet.

• Połączenie bezprzewodowe— telefon łączy się z bezprzewodowym punktem dostępowym za
pośrednictwem sieci Wi-Fi.

•Wirtualna sieć prywatna (VPN)— po nawiązaniu przez telefon połączenia z siecią zostaje on
skonfigurowany pod kątem automatycznego łączenia się z chronioną siecią.

• Dostęp z urządzeń przenośnych i dostęp zdalny za pośrednictwem usługi Expressway— po nawiązaniu
przez telefon połączenia z siecią zostaje on skonfigurowany pod kątem automatycznego łączenia się z
serwerem Expressway.
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Nawiązywanie połączenia z siecią Wi-Fi
Za pośrednictwem sieci Wi-Fi można korzystać z telefonów IP Cisco 8861 i 8865. Aby używać telefonu
poprzez siećWi-Fi, trzeba podłączyć go do zasilacza.

Na samym początku

Administrator musi skonfigurować w systemie sterowania połączeniami ustawienia umożliwiające dostęp
do sieci Wi-Fi.

Procedura

Krok 1 Jeśli telefon jest podłączony do sieci Ethernet, należy odłączyć kabel Ethernet.
Krok 2 Naciśnij przycisk Aplikacje .
Krok 3 Wybierz kolejno opcje Ustawienia administratora > Konfiguracja sieci > Konfiguracja klienta Wi-Fi >

Logowanie w sieci W-Fi.
Krok 4 Wybierz opcję Bezprzewodowe i naciśnij przyciskWł.
Krok 5 Wybierz opcję Logowanie w sieci W-Fi i naciśnij przyciskWł.
Krok 6 Aby zapisać zmiany, naciśnij przycisk Zastosuj. Aby je anulować, naciśnij przycisk Cofnij.

Nawiązywanie połączenia z siecią VPN
Połączenie z siecią VPN można nawiązać na jeden z dwóch sposobów:

• wprowadzając poświadczenia (nazwę użytkownika i hasło lub samo hasło),

• używając certyfikatu.

Jeśli w telefonie jest zainstalowany certyfikat, nie trzeba nic robić. Telefon automatycznie połączy się z
siecią VPN.

Procedura

Krok 1 Po wyświetleniu monitu wprowadź swoje poświadczenia sieci VPN.
Krok 2 Wybierz opcję Zaloguj się.

Konfigurowanie telefonu pod kątem użycia w sieci VPN

Na samym początku

Dowykonania tej procedury potrzebny jest prawidłowy adres serwera TFTP.W przypadku braku tej informacji
należy ją uzyskać od administratora.
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Procedura

Krok 1 Naciśnij przycisk Aplikacje .
Krok 2 Wybierz opcję Ustawienia administratora.
Krok 3 Wybierz jeden z następujących elementów menu:

•W przypadku wszystkich telefonów podłączonych do sieci Ethernet: Konfiguracja sieci Ethernet

•Wprzypadku telefonów IPCisco 8861 i 8865 podłączonych za pośrednictwem sieciWi-Fi:Konfiguracja
klienta Wi-Fi

Krok 4 Wybierz opcję Konfiguracja protokołu IPv4.
Krok 5 Przejdź do opcji Alternatywny serwer TFTP i wybierz ustawienieWłączony.
Krok 6 Wybierz opcję Serwer TFTP 1.
Krok 7 Wprowadź w polu Serwer TFTP 1 adres swojego serwera TFTP.
Krok 8 Naciśnij przycisk Zastosuj.
Krok 9 Naciśnij przycisk Kontynuuj.
Krok 10 Naciśnij przyciskWyjście.

Nawiązywanie połączenia z usługą Expressway
Gdy użytkownik pracuje poza biurem, może połączyć się z siecią swojej firmy, korzystając z funkcji Dostęp
z urządzeń przenośnych i dostęp zdalny za pośrednictwem usługi Expressway.
Gdy telefon wykryje, że znajduje się poza biurem, pojawi się monit o nawiązanie połączenia z siecią firmy
za pośrednictwem usługi Expressway.

Na samym początku

Jeśli użytkownik korzystał z telefonu w biurze lub w ramach sieci VPN, musi przed nawiązaniem połączenia
z usługą Expressway zresetować tryb usługi.
Jeśli użytkownik chce nawiązać połączenie z funkcją Dostęp z urządzeń przenośnych i dostęp zdalny za
pośrednictwem usługi Expressway po stronie klienta, powinien uruchomić ponownie telefon i po pojawieniu
się monitu nacisnąć przyciskWybierz.

Procedura

Krok 1 Na ekranieWitamy wprowadź kod aktywacyjny lub domenę usługi.
Krok 2 Wprowadź nazwę użytkownika i hasło.
Krok 3 Naciśnij przyciskWyślij.
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Uaktywnianie telefonu z kamerą
Jeśli telefon jest wyposażony w kamerę, pojawi się monit o zeskanowanie kodu QR w celu uaktywnienia
telefonu. Jeśli w trakcie procesu rejestracji telefon wykryje domenę usługi, może pojawić się ekran logowania
w usłudze Expressway.

Procedura

Gdy włączy się kamera, zeskanuj kod QR.
Po udanym zeskanowaniu kodu telefon zarejestruje się na serwerze.

Ochrona telefonu za pomocą linki zabezpieczającej
Telefon można chronić za pomocą linki zabezpieczającej o grubości maks. 20 mm, przeznaczonej do
komputerów przenośnych.

Procedura

Krok 1 Owiń zapętlony koniec linki zabezpieczającej wokół przedmiotu, do którego chcesz przymocować telefon.
Krok 2 Przełóż blokadę przed zapętlony koniec linki.
Krok 3 Otwórz blokadę linki zabezpieczającej.
Krok 4 Naciśnij i przytrzymaj przycisk blokujący, aby wyrównać go z zębami blokującymi.
Krok 5 Przełóż linkę zabezpieczającą przez otwór blokady w telefonie i zwolnij przycisk blokujący.
Krok 6 Zamknij blokadę linki zabezpieczającej.

Uaktywnianie telefonu i logowanie się w nim
Może być konieczne uaktywnienie telefonu lub zalogowanie się w nim. Uaktywnienie wykonuje się tylko
raz. Powoduje ono połączenie telefonu z systemem sterowania połączeniami. Poświadczenia niezbędne do
zalogowania się w telefonie i uaktywnienia go można otrzymać od administratora.

Logowanie się w telefonie

Na samym początku

Należy uzyskać od administratora identyfikator użytkownika i kod PIN lub hasło.
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Procedura

Krok 1 W polu Identyfikator użytkownika wprowadź swój identyfikator.
Krok 2 Wprowadź kod PIN w polu Kod PIN lub hasło w polu Hasło.
Krok 3 Naciśnij przyciskWyślij.

Logowanie się na własny numer wewnętrzny z innego telefonu
Dzięki funkcji przenośnego numeru wewnętrznego Cisco użytkownikmoże się zalogowaćw innym telefonie
należącym do jego sieci i używać gow identyczny sposób jak własnego telefonu. Po zalogowaniu użytkownika
telefon przejmuje jego profil włącznie z liniami telefonicznymi, funkcjami, wykorzystywanymi usługami i
ustawieniami związanymi z sieciąWWW.

Na samym początku

Należy uzyskać od administratora identyfikator użytkownika i kod PIN.

Procedura

Krok 1 Naciśnij przycisk Aplikacje .
Krok 2 Wybierz opcję Przenośny numer wewnętrzny (jej nazwa może się zmieniać).
Krok 3 Wprowadź identyfikator użytkownika i kod PIN.
Krok 4 W razie wyświetlenia monitu należy wybrać profil urządzenia.

Wylogowywanie się z własnego numeru wewnętrznego z innego telefonu

Procedura

Krok 1 Naciśnij przycisk Aplikacje .
Krok 2 Wybierz opcję Przenośny numer wewnętrzny.
Krok 3 Aby się wylogować, naciśnij przycisk Tak.
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Portal Self Care
Niektóre ustawienia telefonu można dostosowywać za pomocą portalu internetowego Self Care, do którego
uzyskuje się dostęp za pośrednictwem komputera. Administrator podaje użytkownikowi adres URL portalu
Self Care oraz jego identyfikator i hasło.
W portalu Self Care można kontrolować funkcje, ustawienia linii i dostępne w aparacie usługi telefoniczne.

• Do funkcji telefonu należą: szybkie wybieranie, „Nie przeszkadzać” i osobista książka adresowa.

• Ustawienia linii mają wpływ na określony numer telefonu dostępny w aparacie. Ustawienia linii mogą
obejmować: przekazywanie połączeń, wizualne i akustycznewskaźniki wiadomości, wzorce dzwonienia
oraz inne parametry zależne od konkretnej linii.

• Usługi telefoniczne mogą obejmować: specjalne funkcje telefoniczne, dane o sieci oraz informacje
pochodzące z Internetu (np. notowania giełdowe i repertuar kin). Przed uzyskaniem dostępu do danej
usługi za pomocą telefonu należy ją najpierw zasubskrybować za pośrednictwem portalu Self Care.

Jeśli do telefonu podłączony jest moduł rozbudowy klawiatury przeznaczony do telefonów IP Cisco z serii
8800, jego przyciski można również skonfigurować na potrzeby szybkiego wybierania i innych usług
telefonicznych.

W poniższej tabeli opisano niektóre funkcje, które można konfigurowaćwportalu Self Care.Więcej informacji
na ten temat można znaleźć w dokumentacji portalu Self Care dotyczącej używanego systemu sterowania
połączeniami.

OpisFunkcje

Po włączeniu tej funkcji w telefonie można wskazać numer, na który będą kierowane
połączenia. Za pomocą portalu Self Caremożna konfigurować bardziej skomplikowane
funkcje przekazywania połączeń, np. na wypadek, gdy przydzielona linia jest zajęta.

Przekazywanie
połączeń

Można wskazać dodatkowe telefony (np. telefon komórkowy i inne telefony
stacjonarne), które będą służyć do nawiązywania i odbierania połączeń pod tymi
samymi numerami telefonu co aparat biurkowy. Można też wyznaczyć zablokowane
i preferowane kontakty, które zostaną przesłane do telefonu komórkowego, aby
zapewnić odrzucanie i przyjmowanie połączeń z określonych numerów. Po
zainstalowaniu dodatkowych telefonówmożna też konfigurować następujące funkcje:

• Dostępność pod jednym numerem— można określić, czy dodatkowy telefon
ma emitować sygnał dzwonka, gdy ktoś nawiązuje połączenie z aparatem
biurkowym.

• Połączenia komórkowe— jeśli dodatkowym telefonem jest telefon komórkowy,
można skonfigurować go w taki sposób, aby możliwe było przekazywanie
połączeń komórkowych do telefonu biurkowego lub połączeń stacjonarnych do
telefonu komórkowego.

Dodatkowe telefony

Numery telefonów można przypisywać numerom szybkiego wybierania, co pozwala
na natychmiastowe nawiązanie połączenia z daną osobą.

Szybkie wybieranie
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Tematy pokrewne

Połączenia telefoniczne za pośrednictwem łączności z urządzeniami przenośnymi, na stronie 51
Szybkie wybieranie, na stronie 23
Przekierowywanie połączeń, na stronie 35

Numery szybkiego wybierania
Wybierając numer telefonu, trzeba wpisać serię cyfr. Ustawiając numer szybkiego wybierania, należy
wprowadzićw nimwszystkie cyfry niezbędne do nawiązania danego połączenia. Jeśli np. w celu komunikacji
z linią zewnętrzną trzeba wybrać numer 9, należy wprowadzić tę cyfrę, a dopiero po niej numer telefonu,
z którym ma zostać nawiązane połączenie.
Do ustawianego numeru można też dodawać inne wybierane cyfry. Przykładami dodatkowych niezbędnych
cyfr są: kod dostępu do spotkania, numer wewnętrzny, hasło poczty głosowej, kod autoryzacji i kod billingowy.
W wybieranym ciągu można stosować następujące znaki:

• cyfry od 0 do 9

• krzyżyk (#)

• gwiazdka (*)

• przecinek (,)— Pełni funkcję pauzy, czyli 2-sekundowego opóźnienia przed wybraniem dalszej części
numeru. Można używać kilku przecinków z rzędu. Na przykład dwa kolejne przecinki (,,) odpowiadają
4-sekundowej pauzie.

Reguły dotyczące ciągów wybierania:

• Do rozdzielania poszczególnych części ciągu wybierania należy stosować przecinki.

•W ciągu szybkiego wybierania kod autoryzacji musi zawsze poprzedzać kod billingowy.

• Między kodem autoryzacji a kodem billingowym należy wstawić jeden przecinek.

•W przypadku numerów szybkiego wybierania zawierających kody autoryzacji i dodatkowe cyfry
niezbędna jest etykieta szybkiego wybierania.

Przed skonfigurowaniem szybkiego wybierania należy spróbować co najmniej raz ręcznie wybrać każdy
numer, aby mieć pewność, że jest prawidłowy.

Telefon nie zapisuje w historii połączeń kodu autoryzacji, kodu billingowego ani dodatkowych cyfr
wchodzącychw skład numeru szybkiegowybierania. Jeśli po nawiązaniu połączenia za pomocą szybkiego
wybierania zostanie naciśnięty przycisk Powtórz, w telefonie zostanie wyświetlony monit o ręczne
wprowadzenie wymaganego kodu autoryzacji, kodu billingowego lub dodatkowych cyfr.

Uwaga

Przykład

Aby skonfigurować numer szybkiego wybierania w celu dzwonienia do danej osoby na konkretny numer
wewnętrzny, wymagający ponadto wprowadzania kodu autoryzacji i kodu billingowego, należy pamiętać o
następujących zasadach:
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•W celu nawiązania połączenia z linią zewnętrzną trzeba wybrać 9.

•Wybierany numer to 5556543.

• Należy wprowadzić kod autoryzacji 1234.

• Należy wprowadzić kod billingowy 9876.

• Należy odczekać 4 sekundy.

• Po nawiązaniu połączenia należy wprowadzić numer wewnętrzny 56789#.

W takim przypadku numer szybkiego wybierania będzie miał postać 95556543,1234,9876,,56789#.

Tematy pokrewne

Połączenia wymagające kodu billingowego lub kodu uwierzytelnienia, na stronie 25

Przyciski i podzespoły
Telefony IP Cisco z serii 8800 dzielą się pod względem konstrukcji na dwa rodzaje:

• Telefony IP Cisco 8811, 8841, 8851, 8851NR i 8861— nie mają kamery.

• Telefony IP Cisco 8845 i 8865— mają wbudowaną kamerę.

Na poniższym rysunku pokazano telefon IP Cisco 8845.

Rysunek 1: Przyciski i podzespoły telefonu IP Cisco 8845
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Sygnalizuje połączenie przychodzące (miga na czerwono) i nową
wiadomość głosową (świeci się na czerwono).

Słuchawka i jej świecący
pasek

1

Kamera służy do nawiązywania połączeń wideo.Aparat

Dotyczy tylko telefonów
IP Cisco 8845 i 8865

2

Dostęp do linii telefonicznych, funkcji i sesji połączeń.
Aby uzyskać więcej informacji, patrz Przyciski programowe, linii i
funkcji, na stronie 13.

Programowalne przyciski
funkcji i przyciski linii

3

Dostęp do funkcji i usług.
Aby uzyskać więcej informacji, patrz Przyciski programowe, linii i
funkcji, na stronie 13.

Przyciski programowe4

Wstecz Powrót do poprzedniego ekranu lub menu.

Grupa Nawigacja Pierścień nawigacyjny i przyciskWybierz—
przewijanie menu oraz zaznaczanie i wybieranie elementów.

Zwolnij Kończenie trwającego połączenia lub sesji.

Wstecz, grupa Nawigacja
i Zwolnij

5

Zawieś/Wznów Zawieszanie aktywnego połączenia i wznawianie
zawieszonego połączenia.

Konferencja Tworzenie połączenia konferencyjnego.

Przekaż Przekazywanie połączenia.

Zawieś/Wznów,
Konferencja i Przekaż

6

Zestaw głośnomówiący Włączanie i wyłączanie zestawu
głośnomówiącego. Przycisk jest podświetlony, gdy zestaw
głośnomówiący jest włączony.

Wycisz Włączanie i wyłączanie mikrofonu. Przycisk jest
podświetlony, gdy mikrofon jest wyciszony.

Zestaw nagłowny Włączanie i wyłączanie zestawu nagłownego.
Przycisk jest podświetlony, gdy zestaw nagłowny jest włączony.

Zestaw głośnomówiący,
Wycisz i Zestaw
nagłowny

7

Kontakty Dostęp do osobistej i firmowej książki telefonicznej.

Aplikacje Dostęp do historii połączeń, preferencji użytkownika,
ustawień telefonu i informacji o jego modelu.

Wiadomości Automatyczne nawiązywanie połączenia z systemem
poczty głosowej.

Kontakty, Aplikacje i
Wiadomości

8
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Regulacja głośności słuchawki, zestawu nagłownego i zestawu
głośnomówiącego (przy podniesionej słuchawce) oraz głośności sygnału
dźwiękowego (przy odłożonej słuchawce).

Przycisk Głośność9

Nawigacja
Do przewijania menu służy zewnętrzny pierścień grupy Nawigacja. Wewnętrzny przyciskWybierz grupy
Nawigacja służy do wybierania elementów menu.

Każdy element menu ma swój numer indeksu. Aby wybrać dany element menu, można wpisać jego numer
indeksu za pomocą klawiatury.

Przyciski programowe, linii i funkcji
Funkcji dostępnych w telefonie można używać na kilka sposobów:

• Przyciski programowe, które znajdują się pod ekranem, umożliwiają jeszcze pełniejsze korzystanie z
telefonu. Zmieniają się one zależnie od czynności wykonywanych aktualnie przez użytkownika. Przycisk
programowy ... oznacza, że dostępne są dodatkowe przyciski programowe.

• Przyciski funkcji i linii, które znajdują się po bokach ekranu, zapewniają dostęp do funkcji telefonu i
linii telefonicznych.

◦Przyciski funkcji— służą do wyświetlania połączeń obsługiwanych na danej linii oraz do
korzystania z takich funkcji jak np. Szybkie wybieranie.

◦Przyciski linii— służą do odbierania połączeń i wznawiania zawieszonych połączeń. Jeśli nie
używa się ich do obsługi aktywnego połączenia, umożliwiają inicjowanie funkcji telefonu, takich
jak np. wyświetlanie nieodebranych połączeń.

Podświetlenie przycisków funkcji i linii wskazuje stan:

• Zielone, stałe— aktywne połączenie lub dwukierunkowe połączenie wewnętrzne.

• Zielone, migające— połączenie zawieszone.

• Pomarańczowe, stałe—włączona funkcja Prywatność, jednokierunkowe połączenie wewnętrzne,
aktywna funkcja „Nie przeszkadzać” lub zalogowanie do grupy wyszukiwania.

• Pomarańczowe, migające— połączenie przychodzące lub przywracanie połączenia.
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• Czerwone, stałe— użycie zdalnej linii (linia wspólna lub stan linii).

• Czerwone, migające— zawieszona linia zdalna.

Administrator może skonfigurować niektóre funkcje jako przyciski programowe lub przyciski funkcji. Ponadto
do niektórych funkcji można uzyskać dostęp za pomocą powiązanych z nimi przycisków sprzętowych lub
przycisków programowych.

Funkcje na ekranie telefonu
Ekran telefonu wyświetla różne informacje o urządzeniu, np. numer telefonu, stan aktywnego połączenia i
linii, przyciski programowe, przyciski szybkiego wybierania, wybrane połączenia oraz elementy menu. Ekran
jest podzielony na trzy części: wiersz nagłówka, obszar środkowy i wiersz stopki.

Rysunek 2: Ekran telefonu IP Cisco 8800

Na górze ekranu znajduje sięwiersz nagłówka. Zawiera on numer telefonu, bieżącą datę i godzinę oraz kilka
ikon. Ikony wskazują aktywność poszczególnych funkcji.
W środkowej części ekranu wyświetlane są informacje związane z przyciskami linii i funkcji znajdującymi
się na telefonie.

Dolny wiersz ekranu zawiera etykiety przycisków programowych. Każda etykieta odpowiada czynności
wykonywanej za pomocą danego przycisku programowego umieszczonego pod ekranem.
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Czyszczenie ekranu telefonu

Do czyszczenia telefonu nie należy używać żadnych płynów ani proszków, ponieważ mogłoby to
doprowadzić do zanieczyszczenia jego podzespołów i nieprawidłowego działania.

Przestroga

Procedura

Wytrzyj ekran miękką, suchą szmatką.

Różnice między liniami a połączeniami telefonicznymi
Określeń linie i połączenia używamy w bardzo konkretny sposób przy objaśnianiu działania telefonu. Oto,
czym się one różnią.

• Linie— każda z linii odpowiada numerowi telefonu lub numerowi wewnętrznemu, z którego inne osoby
mogą korzystać w celu nawiązania połączenia z użytkownikiem. Liczba linii dostępnych w telefonie
jest podana w prawej części jego ekranu. Liczba obsługiwanych linii jest równa liczbie posiadanych
numerów telefonu oraz ikon linii telefonicznych.

• Połączenia— każda linia może obsługiwać wiele połączeń. Domyślnie telefon obsługuje do czterech
połączeń na linię, ale administrator może dostosować tę liczbę do potrzeb użytkownika.
W danej chwili aktywne może być tylko jedno połączenie. Pozostałe połączenia są automatycznie
zawieszane.

Przykład: jeśli użytkownik ma do dyspozycji dwie linie, a każda z nich obsługuje cztery połączenia, telefon
może utrzymywać do ośmiu połączeń naraz. Tylko jedno z nich jest aktywne, a reszta— zawieszona.

Porty USB
Telefon może byćwyposażony w pojedynczy port USB lub wwiększą ich liczbę. Każdy port USB obsługuje
maksymalnie 5 urządzeń USB. Każde urządzenie podłączone do portu zalicza się do maksymalnej liczby
urządzeń. Dotyczy to również modułów rozbudowy klawiatury.

Przykład: telefon może obsługiwać 5 urządzeń USB podłączonych do portu bocznego i 5 dodatkowych
standardowych urządzeńUSB podłączonych do portu tylnego. Wiele produktów USB innych firm składa się
z więcej niż jednego urządzenia USB i dlatego uwzględnia się je jako więcej niż jedno urządzenie.

Jeśli użytkownik stosuje koncentrator USB i w trakcie aktywnego połączenia odłączy kabel USB od
telefonu, może nastąpić ponowne uruchomienie telefonu.

Uwaga

Tematy pokrewne

Telefony IP Cisco z serii 8800, na stronie 1
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Ładowanie urządzeń przenośnych
Portów USB w telefonie można używać do ładowania urządzeń przenośnych wyposażonych w port USB.
Następujące porty obsługują ładowanie przez USB:

• Port boczny— umożliwia standardowe ładowanie urządzeń.

• Port tylny (dotyczy tylko telefonów IP Cisco 8861 i 8865)— umożliwia zarówno standardowe, jak i
szybkie ładowanie urządzeń.

Telefon kontynuuje ładowanie urządzenia przenośnego, nawet gdy działa w trybie oszczędzania energii, ale
przerywa ładowanie w trybie Power Save Plus.

Ładowanie urządzenia przenośnego za pomocą telefonu podlega następującym ograniczeniom:

• Ładowanie może się rozpocząć z niewielkim opóźnieniem.

•W pewnych sytuacjach urządzenie przenośne może nie wyświetlać ikony ładowania. Może ona być
niewidoczna na przykład gdy urządzenie jest w pełni naładowane.

• Jeśli do telefonu podłączony jest więcej niż jeden Moduł rozbudowy klawiatury do telefonów IP Cisco
z serii 8800, tylny port USB nie może służyć do szybkiego ładowania urządzeń przenośnych.

Jeśli po odłączeniu tabletu od telefonu zostanie natychmiast podłączony w jego miejsce zestaw nagłowny
USB, telefon rozpozna zestaw nagłowny USB z 3-sekundowym opóźnieniem.

Tematy pokrewne

Oszczędność energii, na stronie 17

Korzystanie z komunikacji Bluetooth za pomocą telefonu
Jeśli telefon obsługuje komunikacjęBluetooth, można korzystać z zestawu nagłownego Bluetooth oraz łączyć
z telefonem telefony komórkowe i tablety za pośrednictwem Bluetooth.

Połączenia Bluetooth działają najlepiej w promieniu 1–2 metrów od telefonu, ale mogą się utrzymywać
nawet w odległości 20 metrów. Połączenie Bluetooth może ulec pogorszeniu, jeśli między telefonem a
połączonym z nim urządzeniem znajduje się jakaś przeszkoda (ściana, drzwi lub okno), duży metalowy
przedmiot lub inne urządzenie elektroniczne.
Aby połączyć urządzenie przenośne lub zestaw nagłowny z telefonem za pośrednictwem komunikacji
Bluetooth, należy zacząć od sparowania tego urządzenia z telefonem. Można z nim sparować maksymalnie
50 urządzeń przenośnych i zestawów nagłownych Bluetooth. Po sparowaniu zestawów nagłownych lub
urządzeń przenośnych telefon łączy się z nimi, gdy są włączone.
Używając z telefonem zestawu nagłownego Bluetooth i urządzeń przenośnych, należy pamiętać o
następujących kwestiach:

• Ostatni zestaw nagłowny Bluetooth lub ostatnie urządzenie przenośne połączone z telefonem jest
domyślnym urządzeniem, z którego korzysta telefon.

• Można równocześnie podłączyć jedno urządzenie przenośne (telefon komórkowy lub tablet) i jeden
zestaw nagłowny Bluetooth.
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• Telefon może połączyć się tylko z jednym sparowanym urządzeniem przenośnym naraz. Jeśli z
telefonem połączony jest telefon komórkowy, po włączeniu tabletu nawiąże on połączenie z telefonem,
a telefon komórkowy zostanie rozłączony.

• Jeśli do telefonu podłączone są: zestaw nagłowny Bluetooth i urządzenie przenośne, nie można używać
zestawu nagłownego Bluetooth do odbierania za pomocą urządzenia przenośnego połączeń
przychodzących na telefon biurkowy.

Tematy pokrewne

Zestawy nagłowne Bluetooth, na stronie 76
Parowanie urządzeń przenośnych z telefonem biurkowym, na stronie 45
Telefony IP Cisco z serii 8800, na stronie 1

Oszczędność energii
Administrator może ograniczyć ilość energii zużywanej przez ekran telefonu, gdy się z niego nie korzysta.
Do wyboru są dwa poziomy oszczędzania energii:

• Oszczędzanie energii— podświetlenie ekranu wyłącza się, gdy telefon jest nieaktywny przez określony
czas.

• Power Save Plus— telefon wyłącza się zgodnie z ustalonym harmonogramem. Następnie ekran telefonu
włącza się o zaplanowanej porze. Administrator wyznacza godziny wyłączania się i włączania telefonu
zgodnie ze zwykłymi godzinami pracy użytkownika. Jeśli wymagania użytkownika ulegną zmianie
(np. wskutek zmiany godzin lub dni roboczych), powinien skontaktować się z administratorem w celu
przekonfigurowania telefonu.

Na 10 minut przed zaplanowaną porą wyłączenia zaczyna świecić się przyciskWybierz i użytkownik
otrzymujewiadomość, że telefonwyłączy się o określonej godzinie. Ponadto telefon będzie czterokrotnie
emitować dźwięk dzwonka na 10, 7 i 4 minuty przed wyłączeniem. Na 30 sekund przed wyłączeniem
telefon wyemituje dźwięk dzwonka 15 razy.
Jeśli telefon jest aktywny (np. trwa odbieranie połączenia), poczeka z poinformowaniem użytkownika
o zbliżającej się porze wyłączenia do upłynięcia określonego czasu braku aktywności.

Włączanie telefonu
Gdy telefon jest wyłączony w celu oszczędzania energii, jego ekran jest zgaszony, a przyciskWybierz świeci
się na biało.

Procedura

Naciśnij przyciskWybierz.

Informacje dodatkowe i dalsza pomoc
W razie pytań dotyczących funkcji dostępnych w telefonie należy zwrócić się z nimi do administratora.
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Wwitrynie internetowej firmy Cisco (http://www.cisco.com) znajdują się dodatkowe informacje o telefonach
i systemach sterowania połączeniami.

• Skrócone instrukcje obsługi i podręczniki użytkownika w języku angielskimmożna znaleźć, korzystając
z następującego łącza:
http://www.cisco.com/c/en/us/support/collaboration-endpoints/unified-ip-phone-8800-series/
products-user-guide-list.html

• Podręczniki w innych wersjach językowych można znaleźć, korzystając z następującego łącza:
http://www.cisco.com/c/en/us/support/collaboration-endpoints/unified-ip-phone-8800-series/
tsd-products-support-translated-end-user-guides-list.html

• Informacje na temat licencjonowania można znaleźć, korzystając z następującego łącza:
http://www.cisco.com/c/en/us/support/collaboration-endpoints/unified-ip-phone-8800-series/
products-licensing-information-listing.html

Funkcje ułatwienia dostępu
Telefony IP Cisco zawierają funkcje ułatwień dostępu dla osób niedowidzących i niewidomych oraz dla osób
niedosłyszących i mających problemy z poruszaniem.
Szczegółowe informacje na temat funkcji ułatwień dostępu znajdujących sięw tych telefonachmożna znaleźć
pod adresem http://www.cisco.com/c/en/us/support/collaboration-endpoints/unified-ip-phone-8800-series/
products-technical-reference-list.html.

Więcej informacji o ułatwieniach dostępu można też znaleźć w witrynie internetowej firmy Cisco:

http://www.cisco.com/web/about/responsibility/accessibility/index.html

Rozwiązywanie problemów
Czasami mogąwystępować problemy z jakością połączeń lub z ich niespodziewanym zrywaniem się; różne
funkcje mogą też nagle zacząć działać w sposób odbiegający od oczekiwanego. Nieprawidłowości takie
mogą mieć następujące przyczyny:

• telefon nie może się skomunikować z systemem sterowania połączeniami,

• w systemie sterowania połączeniami występują problemy komunikacyjne lub wewnętrzne,

• w telefonie występują problemy wewnętrzne.

Jeśli pojawią się problemy, administrator może pomóc wyeliminować ich przyczynę.

Znajdowanie informacji o telefonie
Administrator może poprosić użytkownika o podanie informacji o telefonie. Służą one do jednoznacznej
identyfikacji telefonu w celach rozwiązywania problemów.
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Procedura

Krok 1 Naciśnij przycisk Aplikacje .
Krok 2 Wybierz opcję Informacje o telefonie.
Krok 3 (Opcjonalne) Aby w trakcie uaktualniania zobaczyć jego przebieg, naciśnij przyciskWyświetl szczegóły.
Krok 4 Aby powrócić do ekranu Aplikacje, naciśnij przyciskWyjście.

Zgłaszanie problemów z jakością połączeń
Administrator może tymczasowo skonfigurować telefon w taki sposób, aby do rozwiązywania problemów
z wydajnością można było używać narzędzia Quality Reporting Tool (QRT, narzędzie do raportowania
jakości). W zależności od konfiguracji narzędzia QRT można użyć do:

• szybkiego zgłoszenia problemu z dźwiękiem w bieżącym połączeniu,

• wybrania z listy kategorii problemu ogólnego, a następnie wybrania kodów przyczyny.

Procedura

Krok 1 Naciśnij przycisk Raport dotyczący jakości.
Krok 2 Przewiń i wybierz element, który najlepiej odpowiada występującemu problemowi.
Krok 3 Naciśnij przycisk programowyWybierz.

Odpowiednie informacje zostaną wysłane do administratora systemu.

Zgłaszanie wszystkich problemów dotyczących telefonu
Za pomocą narzędzia Cisco Collaboration Problem Report Tool (PRT, narzędzie do zgłaszania problemów
zCisco Collaboration)można gromadzić i wysyłać dzienniki telefonu oraz zgłaszać problemy administratorowi.
Jeśli pojawi się komunikat informujący, że narzędziu PRT nie udało się przesyłanie danych, raport o
problemach zostanie zapisany w telefonie i należy powiadomić o tym administratora.
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Procedura

Krok 1 Naciśnij przycisk Aplikacje .
Krok 2 Wybierz kolejno opcje Informacje o telefonie > Zgłoś problem.
Krok 3 W polu Data wystąpienia problemu wprowadź dzień, w którym wystąpił problem. Domyślnie pojawia się

w tym polu bieżąca data.
Krok 4 WpoluGodzina wystąpienia problemuwprowadź godzinę, o której wystąpił problem. Domyślnie pojawia

się w tym polu bieżąca godzina.
Krok 5 Wybierz opcję Opis problemu.
Krok 6 Wybierz opis z wyświetlonej listy.
Krok 7 Naciśnij przyciskWyślij.

Utrata łączności
Czasami telefon może z różnych powodów stracić łączność z systemem sterowania połączeniami. W takim
przypadku na ekranie telefonu pojawia się odpowiedni komunikat ostrzegawczy.

Jeśli utrata łączności nastąpi w trakcie odbierania połączenia, będzie ono kontynuowane. Brak jednak wtedy
dostępu do niektórych zwykłych funkcji telefonu, ponieważ część z nich wymaga informacji z systemu
sterowania połączeniami. Niektóre funkcje nie będąwyświetlane na przyciskach programowych, zaś naciskanie
innych przycisków może nie przynosić żadnego efektu.
Gdy telefon odzyska łączność z systemem sterowania połączeniami, jego zwykłe funkcje staną się ponownie
dostępne.

Warunki rocznej ograniczonej gwarancji na sprzęt firmy Cisco
Specjalne warunki dotyczą gwarancji na sprzęt oraz rozmaitych usług, z których można korzystać w okresie
gwarancyjnym.

Umowa gwarancyjna, obejmująca gwarancje i umowy licencyjne na oprogramowanie firmy Cisco, jest
dostępna w witrynie Cisco.com pod adresem http://www.cisco.com/go/hwwarranty.
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R O Z D Z I A Ł 2
Połączenia

• Nawiązywanie połączeń, strona 21

• Odbieranie połączeń, strona 25

• Połączenia wideo, strona 30

• Wyciszanie dźwięku, strona 32

• Zawieszanie połączeń, strona 32

• Przekierowywanie połączeń, strona 35

• Przekazywanie połączeń innym osobom, strona 35

• Połączenia konferencyjne i spotkania, strona 36

• Połączenia przez interkom, strona 38

• Nadzorowanie i nagrywanie połączeń, strona 39

• Połączenia priorytetowe, strona 40

• Wiele linii, strona 41

• Urządzenia przenośne a telefon biurkowy, strona 45

Nawiązywanie połączeń
Telefon IP Cisco działa tak samo jak zwykły telefon. Nawiązywanie połączeń za jego pomocą jest jednak
jeszcze łatwiejsze.

Nawiązywanie połączenia

Procedura

Wprowadź numer i podnieś słuchawkę.
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Nawiązywanie połączeń za pomocą zestawu głośnomówiącego

Procedura

Krok 1 Wprowadź numer za pomocą klawiatury.
Krok 2 Naciśnij przycisk Zestaw głośnomówiący .

Tematy pokrewne

Zestawy nagłowne, na stronie 74

Nawiązywanie połączeń za pomocą zestawu nagłownego

Procedura

Krok 1 Podłącz zestaw nagłowny.
Krok 2 Wprowadź numer za pomocą klawiatury.
Krok 3 Naciśnij przycisk Zestaw nagłowny .

Nawiązywanie połączeń poprzez wybieranie adresów URI
Można nawiązywać połączenia poprzez wybieranie adresów URI, co polega na używaniu adresów SIP, np.
robert@example.com, jako numerów telefonu. Przy wprowadzaniu adresu SIP nie należy między kolejnymi
naciśnięciami przycisków robić przerw trwających dłużej niż 10 sekund. Po 10 sekundach braku aktywności
telefon przyjmuje, że został już wprowadzony pełny adres, i próbuje nawiązać połączenie.
W przypadku nawiązywania połączenia w obrębie własnej domeny nie trzeba dodawać części@example.com
adresu SIP. W przypadku nawiązywania połączenia poza własną domeną należy wprowadzić cały adres SIP
łącznie z nazwą domeny. Maksymalna długość adresu SIP wynosi 254 znaki.

Procedura

Wprowadź adres SIP i podnieś słuchawkę.

Ponowne wybieranie numeru
Można nawiązać połączenie z ostatnim wybranym numerem telefonu.
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Procedura

Krok 1 (Opcjonalne) Wybierz linię.
Krok 2 Naciśnij klawisz Powtórz.

Szybkie wybieranie
Można przypisywać przyciski lub kody w celu szybkiego wybierania numerów osób, do których często się
dzwoni. Przed skorzystaniem w telefonie z funkcji szybkiego wybierania należy skonfigurować je w portalu
Self Care.

Zależnie od sposobu skonfigurowania telefonu może on obsługiwać następujące funkcje:

• Przyciski szybkiego wybierania— numery telefonówmożna wybierać za pomocą jednego lub większej
liczby przycisków linii przypisanych do szybkiego wybierania.

• Kody szybkiego wybierania— numery telefonów można wybierać za pomocą specjalnych kodów
(nazywa się to czasami wybieraniem skróconym).

Tematy pokrewne

Portal Self Care, na stronie 9
Numery szybkiego wybierania, na stronie 10

Nawiązywanie połączeń za pomocą przycisków szybkiego wybierania

Na samym początku

Kody szybkiego wybierania należy konfigurować w portalu Self Care.

Procedura

Naciśnij przycisk szybkiego wybierania .

Tematy pokrewne

Portal Self Care, na stronie 9

Nawiązywanie połączeń za pomocą kodów szybkiego wybierania

Na samym początku

Kody szybkiego wybierania należy konfigurować w portalu Self Care.
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Procedura

Wprowadź kod szybkiego wybierania i naciśnij przycisk Szybkie wybieranie.

Tematy pokrewne

Portal Self Care, na stronie 9

Nawiązywanie połączeń za pomocą przycisków szybkiego wybierania

Na samym początku

Należy skonfigurować kody szybkiego wybierania w osobistej książce telefonicznej.

Procedura

Krok 1 Naciśnij przycisk Szybkie wybieranie.
Krok 2 Zaloguj się w osobistej książce telefonicznej.
Krok 3 Wybierz opcję Osobiste kody szybkiego wybierania.
Krok 4 Wybierz kod szybkiego wybierania, a następnie naciśnij przycisk programowy Połącz.

Tematy pokrewne

Przypisywanie kodu szybkiego wybierania do kontaktu, na stronie 56

Wybieranie numeru międzynarodowego
Aby wybierać numery międzynarodowe, należy poprzedzać numer telefonu znakiem plus (+).

Procedura

Krok 1 Naciśnij i przytrzymaj przycisk gwiazdki (*) przez co najmniej 1 sekundę.
Znak plus (+) jest wyświetlany jako pierwsza cyfra numeru telefonu. Dźwięk ulegnie zmianie w celu
sygnalizacji zastąpienia gwiazdki (*) znakiem plus (+). Dźwięk będzie słyszalny po podniesieniu słuchawki.

Krok 2 Wybierz numer.
Telefon wybierze numer po upływie 10 sekund od ostatniego naciśnięcia przycisku.

Otrzymywanie powiadomień o dostępności kontaktów
Jeśli dzwoniąc do danej osoby, trafia się na zajętą linię lub bezskutecznie czeka na odbiór połączenia, można
otrzymać powiadomienie w formie specjalnego sygnału dźwiękowego, gdy osoba ta będzie już dostępna.
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Procedura

Krok 1 Słysząc sygnał zajętej linii lub dźwięk dzwonka, naciśnij przycisk Oddzwoń.
Krok 2 Aby opuścić ekran potwierdzenia, naciśnij przyciskWyjście.
Krok 3 Po usłyszeniu sygnału dźwiękowego informującego, że rozmówca jest już dostępny, naciśnij przyciskPołącz,

aby ponownie nawiązać połączenie.

Połączenia wymagające kodu billingowego lub kodu uwierzytelnienia
Administrator może wprowadzić wymóg podawania kodu billingowego lub kodu uwierzytelnienia (bądź
obu) po wybraniu numeru telefonu. Kod billingowy, nazywany kodem tematu klienta, służy do celów
rozliczeniowych. Kod uwierzytelnienia, nazywany kodemwymuszonej autoryzacji, służy do kontroli dostępu
do określonych numerów telefonu.

Gdy wymagany jest kod billingowy, w telefonie jest wyświetlany komunikat Wprowadź kod tematu
klienta, wybrany numer zastępowany jest ciągiem “********” oraz rozlega się specjalny sygnał dźwiękowy.

Gdy wymagany jest kod uwierzytelnienia, w telefonie jest wyświetlany komunikat Wprowadź kod
uwierzytelnienia, wybrany numer zastępowany jest ciągiem “********” oraz rozlega się specjalny
sygnał dźwiękowy. Ze względów bezpieczeństwaw telefonie zamiast cyfr wybranego numeru sąwyświetlane
symbole “*”.
Jeśli wymagany jest zarówno kod billingowy, jak i kod uwierzytelnienia, najpierw pojawia się monit o
wprowadzenie kodu uwierzytelnienia. Następnie wyświetlany jest monit o podanie kodu billingowego.

Tematy pokrewne

Numery szybkiego wybierania, na stronie 10

Połączenia bezpieczne
Administrator może podjąć pewne działania w celu ochrony połączeń przed zmanipulowaniem przez osoby
spoza firmy użytkownika. Jeśli podczas rozmowy na ekranie telefonuwidoczna jest ikona kłódki, administrator
podjął działania w celu zabezpieczenia połączenia telefonicznego. Zależnie od konfiguracji telefonu przed
nawiązaniem połączenia może być konieczne zalogowanie się lub w słuchawce będzie słyszalny sygnał
dźwiękowy aktywności zabezpieczeń.

Odbieranie połączeń
Telefon IP Cisco działa tak samo jak zwykły telefon. Odbieranie połączeń za jego pomocą jest jednak jeszcze
łatwiejsze.
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Odbieranie połączenia

Procedura

Naciśnij migający na pomarańczowo przycisk linii.

Odbieranie połączeń oczekujących
Jeśli podczas trwania aktywnego połączenia użytkownik otrzyma połączenie oczekujące, usłyszy pojedynczy
sygnał dźwiękowy, a przycisk linii zacznie migać na pomarańczowo.

Procedura

Krok 1 Naciśnij przycisk linii.
Krok 2 (Opcjonalne) Jeśli masz więcej niż jedno połączenie oczekujące, wybierz któreś z nich.

Odrzucanie połączeń
Aktywne lub dzwoniące połączenie można odesłać do systemu poczty głosowej lub na ustawiony wstępnie
numer telefonu. Można też wyciszyć dzwoniące połączenie.

Procedura

Odrzuć połączenie, wykonując jedną z następujących czynności:

• Zaznacz połączenie przychodzące i naciśnij przycisk Odrzuć.

• Naciśnij jeden raz przycisk Głośność do dołu, aby wyciszyć połączenie przychodzące (dzwoniące), a
następnie odczekaj, aż trafi ono na pocztę głosową lub na ustawiony wstępnie numer telefonu.

Włączanie funkcji Nie przeszkadzać
Po włączeniu funkcji Nie przeszkadzać telefon zostaje wyciszony, a wszystkie powiadomienia o połączeniach
przychodzących są ignorowane, aby nie rozpraszać użytkownika.
Gdy włączona jest ta funkcja, połączenia przychodzące są przekazywane na inny numer, np. poczty głosowej,
o ile został on skonfigurowany.
Po włączeniu funkcji Nie przeszkadzać na ekranie telefonu wyświetlana jest jej ikona.
Włączenie funkcji Nie przeszkadzaćma wpływ na wszystkie linie dostępne w telefonie. Jednak nawet wtedy
użytkownik otrzymuje zawsze połączenia przez interkom i połączenia alarmowe.
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Procedura

Krok 1 Aby włączyć funkcję Nie przeszkadzać, naciśnij przycisk Nie przeszkadzać.
Krok 2 Aby wyłączyć funkcję Nie przeszkadzać, naciśnij ponownie przycisk Nie przeszkadzać.

Odbieranie telefonów za współpracowników (przejmowanie połączeń)
Jeśli użytkownik współdzieli zadania obsługi połączeń ze swoimi współpracownikami, może odbierać
połączenia docierające do ich telefonów. Jednak najpierw administrator musi go przypisać do co najmniej
jednej grupy połączeń.

Odbieranie połączeń w ramach własnej grupy (przejmowanie połączeń)
Użytkownik może odebrać połączenie sygnalizowane przez inny telefon z tej samej grupy przejmowania
połączeń. Jeśli dostępnych jest wiele połączeń do przejęcia, użytkownik otrzyma połączenie, które jest
sygnalizowane najdłużej.

Procedura

Krok 1 (Opcjonalne) Naciśnij przycisk linii.
Krok 2 Naciśnij przycisk Przejmij, aby przenieść na swój telefon połączenie przychodzące z grupy przejmowania

połączeń.
Krok 3 Jeśli słychać sygnał dzwonka sygnalizującego połączenie, naciśnij przycisk Odbierz, aby je odebrać.

Odbieranie połączeń z innej grupy (grupowe przejmowanie połączeń)
Grupowe przejmowanie połączeń umożliwia użytkownikowi odbieranie połączeń z telefonów, które nie
należą do jego grupy przejmowania połączeń. Połączenia takie można odbierać, używając numeru grupowego
przejmowania połączeń lub numeru linii telefonicznej emitującej sygnał dzwonka.

Procedura

Krok 1 (Opcjonalne) Naciśnij przycisk linii.
Krok 2 Naciśnij przycisk Przejmowanie grupowe.
Krok 3 Wykonaj jedną z następujących czynności:

•Wprowadź numer linii telefonicznej sygnalizującej połączenie, które chcesz odebrać.
Jeśli np. połączenie jest sygnalizowane na linii 12345, wprowadź 12345.
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•Wprowadź numer grupowego przejmowania połączeń.

Krok 4 Jeśli słychać sygnał dzwonka sygnalizującego połączenie, naciśnij przycisk Odbierz, aby je odebrać.

Odbieranie połączeń pochodzących z powiązanej grupy (inny sposób przejmowania połączeń)

Procedura

Krok 1 (Opcjonalne) Naciśnij przycisk linii
Krok 2 Naciśnij przycisk Przejmij, aby odebrać połączenie z grupy przejmowania połączeń lub z grupy powiązanej

z telefonem.
Krok 3 Jeśli słychać sygnał dzwonka sygnalizującego połączenie, naciśnij przycisk Odbierz, aby je odebrać.

Odbieranie połączeń w ramach grupy wyszukiwania
Grupywyszukiwaniamogą służyć do równomiernego rozkładania połączeńworganizacjach, które odbierają
wiele połączeń przychodzących.
Administrator tworzy grupęwyszukiwania z serii numerów telefonu. Gdy pierwszy numer telefonu należący
do grupy wyszukiwania jest zajęty, system szuka w grupie kolejnego dostępnego numeru. System kieruje
połączenie do tego telefonu.
Jeśli użytkownik jest członkiem grupy wyszukiwania, loguje się w niej, gdy chce odbierać połączenia. Jeśli
natomiast nie chce otrzymywać połączeń, musi się z niej wylogować.

Na samym początku

Aby odbierać połączenia w ramach grupy wyszukiwania, należy się w niej zalogować.

Procedura

Gdy na telefon przychodzi połączenie z grupy wyszukiwania, należy je odebrać.

Logowanie się w grupie wyszukiwania i wylogowywanie z niej
Wylogowanie się użytkownika z grupy wyszukiwania nie zablokuje sygnalizowania przez jego telefon
połączeń bezpośrednich.
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Procedura

Krok 1 Aby się zalogować, naciśnij przycisk Grupa wyszukiwania.
Krok 2 Aby się wylogować, naciśnij ponownie przycisk Grupa wyszukiwania.

Wyświetlanie kolejki połączeń w grupie wyszukiwania
Statystyki kolejki mogą służyć do sprawdzania stanu kolejki grupy wyszukiwania. W obszarze stanu kolejki
są wyświetlane następujące informacje:

• wzorzec kolejki grupy wyszukiwania,

• liczba rozmówców należących do kolejek poszczególnych grup wyszukiwania,

• najdłuższy czas oczekiwania.

Procedura

Krok 1 Naciśnij przycisk Stan kolejki.
Krok 2 Aby odświeżyć statystyki, naciśnij przycisk Aktualizuj.
Krok 3 Naciśnij przyciskWyjście.

Automatyczne odbieranie połączeń
Jeśli w telefonie skonfigurowane jest automatyczne odbieranie połączeń, nie trzeba robić nic specjalnego,
gdy rozlegnie się sygnał dzwonka. Po jednym sygnale nastąpi automatyczne odebranie połączenia za pomocą
zestawu głośnomówiącego.
Jeśli jednak użytkownik woli odbierać połączenia raczej za pomocą zestawu nagłownego, musi go najpierw
skonfigurować.

Procedura

Krok 1 Podłącz do telefonu zestaw nagłowny.
Krok 2 Upewnij się, że świeci się przycisk Zestaw nagłowny .
Krok 3 Gdy telefon automatycznie odbierze połączenie przychodzące, rozmawiaj z telefonującą osobą za

pośrednictwem zestawu nagłownego.
Jeśli nie chcesz już korzystać z zestawu nagłownego, wyłącz go, naciskając przycisk Zestaw nagłowny, i
używaj w zamian słuchawki lub zestawu głośnomówiącego.
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Tematy pokrewne

Zestawy nagłowne, na stronie 74

Śledzenie podejrzanych połączeń
Jeśli użytkownik odbiera niechciane lub dokuczliwe połączenia, może użyć funkcji identyfikacji złośliwych
połączeń (malicious call identification, MCID), aby zwrócić na nie uwagę administratora. Telefon wysyła
wtedy do administratora ciche powiadomienie z informacją o połączeniu.

Procedura

Naciśnij przycisk Raport dotyczący rozmówcy.

Połączenia wideo
Telefony IP Cisco 8845 i 8865 obsługują połączenia wideo przy użyciu wbudowanej kamery.

Tematy pokrewne

Ustawienia wideo, na stronie 70

Nawiązywanie połączeń wideo
Telefony IP Cisco 8845 i 8865 obsługują połączenia wideo, jeśli rozmówca także dysponuje wideotelefonem.

Do przełączania się między widokiem pełnoekranowym a funkcją obrazu w obrazie służy przycisk
Zamień. Przycisk Zamień jest niedostępny, gdy funkcja obrazu w obrazie jest wyłączona.

Wskazówka

Po zawieszeniu połączenia wideo dźwięk jest wyciszany, a obraz— zatrzymywany.

Przed rozpoczęciem połączenia użytkownik może sprawdzić swój wygląd, wybierając opcjęWłasny widok.

Procedura

Nawiąż połączenie dźwiękowe z otwartą migawką kamery wideo.

Przerywanie transmisji wideo
Wprzypadku korzystania z wideotelefonu (np. telefonu IP Cisco 8845 lub 8865) można w trakcie połączenia
przerwać wysyłanie obrazu.
Po zamknięciu przesłony nie nastąpi jednak zakończenie połączenia wideo ani jego zawieszenie. Po
zawieszeniu połączenia wideo następuje przerwanie transmisji zarówno dźwięku, jak i obrazu.
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Procedura

Krok 1 Zamknij migawkę kamery, obracając ją w lewo.
Krok 2 Otwórz migawkę kamery, obracając ją w prawo.

Przełączanie między pulpitem telefonu a sygnałem wideo
Po ukryciu widoku sygnału wideo zostaje on przeniesiony do tła i wyświetlany z efektem rozmycia. Widok
sygnału wideo należy ukrywać, aby mieć dostęp do pulpitu telefonu.

Procedura

Krok 1 Aby ukryć widok sygnału wideo, naciśnij przycisk Ukryj wideo.
Krok 2 Aby wyświetlić widok sygnału wideo, naciśnij przycisk Pokaż wideo.

Dostosowywanie położenia obrazu w obrazie
Gdy trwa połączenie wideo, można jednocześnie wyświetlać przychodzący i wychodzący sygnał wideo.

Procedura

Krok 1 Naciśnij przycisk Obraz w obrazie, aby włączyć tę funkcję.
Krok 2 Naciskaj przycisk Obraz w obrazie, aby przemieszczać okno tej funkcji na ekranie telefonu w kierunku

przeciwnym do ruchu wskazówek zegara.
Krok 3 (Opcjonalne) Naciskaj przycisk Zamień, aby przełączać między widokiem pełnoekranowym a widokiem

obrazu w obrazie.
Krok 4 (Opcjonalne) Wyłącz funkcję obrazu w obrazie, przywracając jej okno do domyślnego położenia w prawym

dolnym rogu.

Połączenia wideo a bezpieczeństwo
Administrator może podjąć pewne działania w celu ochrony połączeń wideo przed zmanipulowaniem przez
osoby spoza firmy użytkownika. Jeśli podczas połączenia wideo na ekranie telefonu widoczna jest ikona
Zabezpieczone, administrator podjął działania w celu ochrony prywatności użytkownika.

Tematy pokrewne

Połączenia bezpieczne, na stronie 25

Podręcznik użytkownika telefonów IP Cisco z serii 8800    
31

Połączenia
Przełączanie między pulpitem telefonu a sygnałem wideo



Wyciszanie dźwięku
Procedura

Krok 1 Naciśnij przyciskWycisz .
Krok 2 Naciśnij ponownie przyciskWycisz, aby wyłączyć wyciszenie.

Zawieszanie połączeń
Aktywne połączenie można zawiesić, aby odebrać inne, uprzednio zawieszone połączenie. Po zawieszeniu
połączenia wideo przesył obrazu jest blokowany do czasu wznowienia połączenia.

Zawieszanie połączeń

Procedura

Krok 1 Naciśnij przycisk Zawieś .
Krok 2 Aby wznowić zawieszone połączenie, naciśnij ponownie przycisk Zawieś.

Odbieranie połączeń zawieszonych na zbyt długi czas
Gdy połączenie jest zawieszone, użytkownik może otrzymać powiadomienie o tym fakcie. Przypomina ono
powiadomienie o połączeniu przychodzącym i obejmuje następujące elementy:

• pojedynczy sygnał dźwiękowy powtarzający się co ustalony czas,

• miganie przycisku linii na pomarańczowo,

• miganie wskaźnika wiadomości na słuchawce,

• powiadomienie wizualne na ekranie telefonu.

Procedura

Abywznowić zawieszone połączenie, naciśnij migający na pomarańczowo przycisk linii lub przyciskOdbierz.
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Przełączanie się między aktywnymi a zawieszonymi połączeniami

Procedura

Aby przełączyć się na zawieszone połączenie, naciśnij przycisk Zamień.

Parkowanie połączenia
Telefon umożliwia zaparkowanie (tymczasowe zapisanie) połączenia. Można je następnie odzyskać za
pomocą innego telefonu (np. znajdującego się na biurku współpracownika lub w sali konferencyjnej).

Są dwa sposoby parkowania połączeń: zwykłe i kierowane. W telefonie będzie dostępny tylko jeden z nich.
Jeśli połączenie pozostanie zaparkowane zbyt długo, rozlegnie się sygnał dźwiękowy.Można wtedy odebrać
połączenia lub odzyskać je za pomocą innego telefonu. Jeśli połączenie nie zostanie odebrane po upływie
określonego czasu, trafi do innego miejsca docelowego (np. do poczty głosowej) zgodnie z ustawieniem
wybranym przez administratora.

Zawieszanie połączeń za pomocą parkowania połączenia
Aktywne połączenie odebrane za pomocą własnego telefonu można zaparkować, a następnie odzyskać przy
użyciu innego telefonu należącego do systemu sterowania połączeniami.
Pod numerem parkowania połączeń można zaparkować tylko jedno połączenie.

Na samym początku

Połączenie musi być aktywne.

Procedura

Krok 1 Naciśnij przycisk Parkuj, a następnie odłóż słuchawkę.
W telefonie zostanie wyświetlony numer, pod którym system zaparkował połączenie. Zaparkowane połączenie
jest zawieszane, więc możesz je wznowić w swoim telefonie, naciskając przyciskWznów.

Krok 2 (Opcjonalne) Przekaż numer, pod którym zostało zaparkowane połączenie, osobie mającej je odebrać.

Odzyskiwanie połączeń za pomocą parkowania połączenia
Użytkownik może odebrać zaparkowane połączenie za pomocą dowolnego telefonu należącego do jego
sieci.

Na samym początku

Potrzebny jest numer użyty do zaparkowania połączenia.
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Procedura

Aby odzyskać połączenie, wprowadź numer, pod którym zostało ono zaparkowane.

Zawieszanie połączeń dzięki wspomaganemu kierowanemu parkowaniu połączenia
Aktywne połączeniemożna parkować i odzyskiwać przy użyciu specjalnego numeru parkowania połączenia.
Dzięki wspomaganemu kierowanemu parkowaniu połączenia można zaparkować aktywne połączenie,
naciskając odpowiedni przycisk. Administrator konfiguruje wybrany przycisk jako linię szybkiegowybierania.
W przypadku tego rodzaju kierowanego połączenia można monitorować stan linii (w użyciu lub nieaktywna)
za pomocą wskaźników stanu linii.

Procedura

Naciśnięcie przyciskuKierowane parkowanie połączenia SZLw przypadku linii, która według wskaźnika
stanu jest nieaktywna, umożliwia wspomagane kierowane parkowanie połączenia.

Odzyskiwanie zawieszonego połączenia dzięki wspomaganemu kierowanemu parkowaniu
połączenia

Procedura

Naciśnij przycisk Kierowane parkowanie połączenia SZL.

Zawieszanie połączeń za pomocą ręcznego kierowanego parkowania połączenia
Aktywne połączeniemożna parkować i odzyskiwać przy użyciu specjalnego numeru parkowania połączenia.
Dzięki ręcznemu kierowanemu parkowaniu połączenia można przekazać aktywne połączenie na
skonfigurowany przez administratora numer kierowanego parkowania połączeń.

Procedura

Krok 1 Naciśnij przycisk Przekaż .
Krok 2 Wprowadź numer kierowanego parkowania połączeń.
Krok 3 Aby zaparkować połączenie, naciśnij ponownie przycisk Przekaż.

Odzyskiwanie połączeń za pomocą ręcznego kierowanego parkowania połączenia
Użytkownik może odebrać połączenie zaparkowane pod specjalnym numerem parkowania połączenia.

Na samym początku

Potrzebne są: numer kierowanego parkowania połączeń i prefiks odzyskiwania parkowania.
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Procedura

Krok 1 Wprowadź prefiks odzyskiwania parkowania.
Krok 2 Wprowadź kierowany numer połączenia.

Przekierowywanie połączeń
Połączenia można przekierowywać na inny numer z dowolnej linii dostępnej w telefonie. Przekierowywanie
połączeń zależy od linii telefonicznej. Jeśli połączenie trafi na linię, na której nie jest włączona funkcja
przekierowywania, połączenie będzie sygnalizowane dzwonkiem w zwykły sposób.
Połączenia można przekierowywać na dwa sposoby:

• Przekierowywanie wszystkich połączeń.

• Przekierowywanie połączeń w szczególnych okolicznościach, np. gdy telefon jest zajęty lub nikt go
nie odbiera.

Do sprawdzania, czy połączenia są przekierowywane, służy ikonaPrzekieruj wszystkie na etykiecie linii.

Procedura

Krok 1 Naciśnij przycisk Przekieruj wszystkie w przypadku dowolnej nieaktywnej linii, z której chcesz
przekierowywać wszystkie połączenia.

Krok 2 Wprowadź numer docelowego miejsca przekierowywania połączeń w taki sam sposób jak w przypadku
zwykłego wybierania numeru lub wybierz odpowiednią pozycję z listy ostatnich połączeń.

Tematy pokrewne

Portal Self Care, na stronie 9

Przekazywanie połączeń innym osobom
W przypadku przekazywania połączenia można kontynuować rozmowę, dopóki nie zostanie ono odebrane
przez inną osobę. Umożliwia to użytkownikowi prywatne komunikowanie się z rozmówcą przed wycofaniem
się z połączenia. Jeśli użytkownik nie chce prowadzić rozmowy, może przekazać połączenie bez oczekiwania
na jego odebranie przez inną osobę.
Użytkownik może też przełączać się między oboma rozmówcami, aby skonsultować się z każdym z nich z
osobna przed opuszczeniem połączenia.
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Procedura

Krok 1 W trakcie niezawieszonego połączenia naciśnij przycisk Przekaż .
Krok 2 Wprowadź numer telefonu innej osoby.
Krok 3 (Opcjonalne) Poczekaj, aż ta osoba odbierze połączenie.
Krok 4 (Opcjonalne) Aby wrócić do zawieszonego połączenia, naciśnij przycisk Zamień.
Krok 5 Ponownie naciśnij przycisk Przekaż.

Połączenia konferencyjne i spotkania
W ramach pojedynczego połączenia można rozmawiać z wieloma osobami. Można zadzwonić do kolejnej
osoby i dodać ją do połączenia. Jeśli użytkownik ma do dyspozycji wiele linii telefonicznych, może zestawić
ze sobą dwa połączenia odbywające się na dwóch liniach.

Jako organizator konferencji użytkownik może usuwać z niej poszczególnych uczestników. Konferencja
kończy się, gdy wszyscy uczestnicy odłożą słuchawki.

Dodawanie kolejnej osoby do połączenia

Procedura

Krok 1 Podczas aktywnego połączenia naciśnij przycisk Konferencja .
Krok 2 Dodaj kolejną osobę do połączenia, wykonując jedną z następujących czynności:

• Naciśnij przycisk Aktywne poł. i wybierz zawieszone połączenie.

•Wprowadź numer telefonu i naciśnij przycisk Połączenie.

Krok 3 Naciśnij przycisk Konferencja.

Przełączanie się między połączeniami przed zakończeniem konferencji
Można porozmawiać z daną osobą przed dodaniem jej do konferencji. Można też przełączać się między
połączeniem konferencyjnym a połączeniem z inną osobą.

Procedura

Krok 1 Zadzwoń do nowego uczestnika konferencji, ale nie dodawaj go jeszcze do niej.
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Poczekaj na nawiązanie połączenia.

Krok 2 Naciskaj przycisk Zamień, aby przełączać się między połączeniem z nowym uczestnikiem a połączeniem
konferencyjnym.

Wyświetlanie i usuwanie uczestników konferencji
Po utworzeniu konferencji można wyświetlać dane 16 ostatnich uczestników, którzy do niej dołączyli. Można
też ich usuwać.

Procedura

Krok 1 W trakcie konferencji naciśnij przyciskWyświetl szczegóły, aby wyświetlić listę jej uczestników.
Krok 2 (Opcjonalne) Zaznacz uczestnika i naciśnij przycisk Usuń, aby usunąć go z konferencji.

Zaplanowane połączenia konferencyjne (MostKnf)
Użytkownik może o zaplanowanej godzinie zorganizować połączenie konferencyjne lub dołączyć do niego.
Połączenie konferencyjne nie rozpocznie się, dopóki nie włączy się do niego jego organizator. Kończy się
ono, gdy rozłączy się ostatni uczestnik. Konferencja nie kończy się automatycznie, gdy rozłączy się jej
organizator.

Tworzenie konferencji MostKnf

Na samym początku

Należy uzyskać od administratora numer telefonu do konferencji MostKnf i przekazać go uczestnikom
konferencji.

Procedura

Krok 1 Podnieś słuchawkę, aby usłyszeć sygnał wybierania, i naciśnij przyciskMostKnf.
Krok 2 Wybierz numer telefonu do konferencji MostKnf.

Dołączanie do konferencji MostKnf
Nie można dołączyć do konferencji MostKnf, dopóki nie dołączą do niej jej organizatorzy. Jeśli słychać
sygnał zajętości, oznacza to, że do konferencji nie dołączył jeszcze żaden jej organizator. Należy odłożyć
słuchawkę i spróbować dołączyć później.

Podręcznik użytkownika telefonów IP Cisco z serii 8800    
37

Połączenia
Wyświetlanie i usuwanie uczestników konferencji



Procedura

Wybierz numer telefonu do konferencji MostKnf otrzymany od organizatora.

Połączenia przez interkom
Korzystając z linii interkomu, można nawiązywać połączenia jednokierunkowe.
Gdy użytkownik nawiązuje połączenie przez interkom, telefon rozmówcy odbiera je z włączonym
automatycznie wyciszeniem (tryb szeptu). Słowa wypowiadane przez użytkownika są przekazywane przez
zestaw głośnomówiący, zestaw nagłowny lub słuchawkę rozmówcy, jeśli jedno z tych urządzeń jest włączone.
Po odebraniu połączenia przez interkom rozmówca może rozpocząć połączenie dwukierunkowe (tryb
nawiązanego połączenia), aby umożliwić dalszą wymianę zdań.

Nawiązywanie połączeń przez interkom
Przy nawiązywaniu połączenia przez interkom telefon przechodzi w tryb szeptu, dopóki rozmówca nie
zaakceptuje połączenia. W trybie szeptu inna osoba może słyszeć użytkownika, ale on jej nie słyszy. Jeśli
użytkownik jest w trakcie aktywnego połączenia, zostanie ono zawieszone.

Procedura

Krok 1 Naciśnij przycisk Interkom.
Krok 2 (Opcjonalne) Wprowadź kod interkomu.
Krok 3 Poczekaj, aż wybrzmi sygnał dźwiękowy interkomu, a następnie zacznij mówić.
Krok 4 Aby zakończyć połączenie, naciśnij przycisk Interkom.

Odbieranie połączeń przez interkom
Połączenie przez interkom służy do rozmowy z inną osobą.

Na samym początku

Użytkownik otrzymuje komunikat na ekranie telefonu i alarm dźwiękowy. Telefon odbiera połączenie przez
interkom w trybie szeptu.

Procedura

Krok 1 Naciśnij przycisk Interkom, aby przełączyć telefon w tryb nawiązanego połączenia. W trybie nawiązanego
połączenia możesz rozmawiać z osobą, która wywołała połączenie przez interkom.

Krok 2 Aby zakończyć połączenie, naciśnij przycisk Interkom.
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Nadzorowanie i nagrywanie połączeń
Połączenia można nadzorować i nagrywać. Jednak na linii muszą się wtedy znajdować co najmniej trzy
osoby: osoba wykonująca połączenie, nadzorca i osoba, do której jest kierowane połączenie.
Nadzorca odbiera połączenie, tworzy połączenie konferencyjne oraz monitoruje i nagrywa prowadzoną
rozmowę.
Nadzorca wykonuje następujące zadania:

• Nagrywa połączenie.

• Tworzy konferencję z jednym uczestnikiem; pozostali uczestnicy dodająwmiarę potrzeb kolejne osoby.

• Kończy połączenie.

Konferencja zostaje zakończona, gdy nadzorca przerwie połączenie.

Konfigurowanie połączeń nadzorowanych

Procedura

Krok 1 Odbierz połączenie przychodzące.
Jeśli system stwierdzi, że połączenie powinno być nadzorowane i rejestrowane, zostanie wyświetlony przycisk
Nagraj.

Krok 2 Naciśnij przycisk Konferencja , aby utworzyć połączenie konferencyjne.
Krok 3 Wprowadź numer telefonu nadzorcy i naciśnij przycisk Połączenie.
Krok 4 Gdy nadzorca odbierze połączenie, naciśnij przycisk Konferencja.
Krok 5 Aby zakończyć połączenie, naciśnij przycisk Rozłącz.

Rejestrowanie połączeń
Połączenia można rejestrować. Przy nagrywaniu połączenia może być słyszalny sygnał dźwiękowy
powiadomienia.

Procedura

Aby rozpocząć lub przerwać nagrywanie, naciśnij przycisk Nagraj.
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Połączenia priorytetowe
Czasami przy pracy występuje konieczność załatwiania za pomocą telefonu pilnych lub niezwykle ważnych
spraw. Można oznaczyć niektóre połączenia jako bardzo istotne, przez co będą miały wyższy priorytet niż
zwykłe połączenia. Zakres priorytetów rozciąga się od poziomu 1 (niski) do poziomu 5 (wysoki). Taka
hierarchia priorytetów nosi nazwęwielopoziomowego prawa pierwszeństwa (ang. Multilevel Precedence and
Preemption, MLPP).

Administrator wyznacza priorytety, które można później stosować, oraz ustala, czy użytkownicy muszą
podawać specjalne dane logowania.
Gdy do telefonu dociera połączenie o wysokim priorytecie, jego poziom jest wyświetlany na ekranie, a poza
tym jest ono umieszczane na szczycie listy połączeń. Jeśli użytkownik właśnie rozmawia przez telefon, gdy
nadchodzi połączenie o wysokim priorytecie, uzyskuje ono pierwszeństwo nad bieżącym połączeniem i
rozlega się specjalny sygnał dzwonka pierwszeństwa. Należy wtedy zakończyć bieżące połączenie i odebrać
połączenie priorytetowe.
W trakcie odbioru połączenia o wysokim priorytecie jego poziom nie ulegnie zmianie, jeśli zostanie ono:

• zawieszone,

• przekazane,

• dodane do konferencji trójstronnej,

• odebrane za pomocą funkcji przejmowania połączeń.

Tabela 3: Poziomy priorytetu w ramach wielopoziomowego prawa pierwszeństwa

Poziom priorytetuIkona MLPP

Poziom 1— Połączenie priorytetowe

Poziom 2— Połączenie o średnim priorytecie (niezwłoczne)

Poziom 3— Połączenie o wysokim priorytecie (błyskawiczne)

Poziom 4— Zastąpienie błyskawiczne

Poziom 5— Zastąpienie wykonawcze
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Nawiązywanie połączeń priorytetowych
Do nawiązania połączenia priorytetowego może być konieczne zalogowanie się za pomocą specjalnych
poświadczeń. Użytkownik ma trzy próby wprowadzenia tych poświadczeń i jest powiadamiany, jeśli zrobi
to nieprawidłowo.

Procedura

Krok 1 Podnieś słuchawkę.
Krok 2 Naciśnij przycisk Poz.Pierwsz.
Krok 3 Wybierz poziom priorytetu połączenia.
Krok 4 (Opcjonalne) Wprowadź poświadczenia na ekranie autoryzacji.
Krok 5 Wprowadź numer docelowy.

Na ekranie telefonu pojawi się ikona poziomu pierwszeństwa i rozlegnie się sygnał dźwiękowy pierwszeństwa.

Odbieranie połączeń priorytetowych
Jeśli rozlegnie się specjalny sygnał dzwonka, szybszy niż zwykle, oznacza to odbieranie połączenia
priorytetowego.

Procedura

Gdy usłyszysz specjalny sygnał dzwonka połączenia pierwszeństwa, naciśnij migający na pomarańczowo
przycisk sesji.

Odbieranie priorytetowego połączenia podczas trwania innego połączenia
Jeśli użytkownik usłyszy ciągły sygnał dźwiękowy, który przerywa bieżące połączenie, oznacza to, że on
lub jego współpracownik otrzymuje połączenie priorytetowe. Należy wtedy niezwłocznie odłożyć słuchawkę,
aby umożliwić dotarcie połączenia o wyższym priorytecie do właściwej osoby.

Procedura

Naciśnij przycisk Zakończ lub odłóż słuchawkę.
Bieżące połączenie zostanie zakończone, a połączenie o wyższym priorytecie trafi do odpowiedniego telefonu.

Wiele linii
W przypadku współdzielenia numerów telefonu z innymi osobami można mieć uruchomionych w telefonie
wiele linii. W takiej sytuacji poszerza się paleta dostępnych funkcji obsługi połączeń.
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Odbieranie najstarszych połączeń w pierwszej kolejności
Użytkownikmożewybrać odbieraniew pierwszej kolejności najstarszego połączenia dostępnego nawszystkich
liniach telefonicznych, m.in. przywracanych połączeń zawieszonych i zaparkowanych, które znajdują się w
stanie powiadamiania. Połączenia przychodzące mają zawsze pierwszeństwo przed przywracanymi
połączeniami zawieszonymi i zaparkowanymi.
W przypadku korzystania z wielu linii wystarczy zwykle nacisnąć przycisk linii, na której znajduje się
połączenie przychodzące, jakie chce się odebrać. Jeśli użytkownik chce odebrać najstarsze połączenie
niezależnie od tego, na jakiej występuje linii, powinien nacisnąć przycisk Odbierz.

Wyświetlanie wszystkich połączeń aktywnych w telefonie
Użytkownik może wyświetlać listęwszystkich aktywnych połączeń— ze wszystkich dostępnych dla siebie
linii telefonicznych— posortowaną w kolejności chronologicznej od najstarszych do najnowszych.
Lista wszystkich połączeń przydaje się, jeśli użytkownik ma do dyspozycji wiele linii lub współdzieli linie
z innymi osobami, ponieważ znajdują się na niej wszystkie jego połączenia.
Użytkownik może teżwyświetlać połączenia, które są aktywne na linii głównej, dzięki czemu ma widoczne
na jednym ekranie wszystkie swoje połączenia.

Procedura

Naciśnij przyciskWsz.poł. lub przycisk sesji odpowiadający linii głównej.

Wyświetlanie ważnych połączeń
Listę wszystkich połączeń alarmowych można wyświetlać w kolejności chronologicznej (od najstarszych
do najnowszych). Połączenie alarmowe to numer telefonu, który użytkownik uważa za na tyle ważny, że
chce otrzymywać powiadomienia, gdy odbiera z niego połączenie lub nawiązuje z nim połączenie.

Procedura

Naciśnij przycisk Połączenie alarmowe.

Wyświetlanie powiadomień o połączeniach na wybranych liniach dzięki
filtrom linii

Użytkownik może skonfigurować telefon w taki sposób, aby był powiadamiany, gdy ktoś dzwoni na numer
lub linię o wysokim priorytecie. Może to być np. linia telefoniczna członka kadry kierowniczej wysokiego
szczebla lub linia obsługi klienta. Jest to przydatne, gdy użytkownikmaw trakcie pracy do czynienia z wieloma
liniami telefonicznymi i dużą liczbą połączeń.
Zależnie od sposobu skonfigurowania telefonu przez administratora użytkownik może też stosować filtr linii
w określonych porach dnia.
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Tworzenie filtru linii

Procedura

Krok 1 Naciśnij przycisk Aplikacje .
Krok 2 Wybierz kolejno opcje Ustawienia > Powiadomienia o połączeniach > Dodaj nowy filtr.

Maksymalna liczba filtrów niestandardowych wynosi 20. Jeśli utworzono już maksymalną liczbę filtrów
niestandardowych, należy przed kontynuowaniem tej procedury usunąć jeden z dotychczasowych filtrów.

Krok 3 Naciśnij przyciskWybierz, aby uaktywnić edytowanie tekstu.
Krok 4 Zaakceptuj domyślną nazwę nowego filtru lub wprowadź własną.
Krok 5 Wybierz linie do dodania do nowego filtru.

Na liście wyświetlane są wszystkie dostępne linie. Jeśli potrzebna jest linia, której brakuje na liście, należy
zwrócić się o pomoc do administratora.

Krok 6 Kliknij Zastosuj.
Krok 7 Aby wyświetlić filtr, naciśnij przyciskWstecz.

Korzystanie z filtru linii

Procedura

Krok 1 Naciśnij przycisk Aplikacje .
Krok 2 Wybierz kolejno opcje Ustawienia > Powiadomienia o połączeniach.
Krok 3 Zaznacz filtr, który chcesz zastosować, i naciśnij przyciskWybierz.

Zmienianie filtra linii
Użytkownik może zmieniać kontrolowane przez siebie filtry linii. Administrator kontroluje filtry Wszystkie
połączenia i Harmonogram dzienny.

Procedura

Krok 1 Naciśnij przycisk Aplikacje .
Krok 2 Wybierz kolejno opcje Ustawienia > Powiadomienia o połączeniach.
Krok 3 Zaznacz odpowiedni filtr i aby go zmienić, naciśnij przycisk Edycja.
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Linie wspólne
Ten sam numer telefonu można współdzielić z innymi współpracownikami. Na przykład osoba na stanowisku
asystenta administracyjnego może być odpowiedzialna za monitorowanie połączeń pracownika, któremu
pomaga.

W przypadku współdzielenia danego numeru telefonu można z niego korzystać jak z każdej innej linii, ale
trzeba pamiętać o kilku specjalnych właściwościach linii wspólnych:

•Wspólny numer telefonu pojawia się na wszystkich współdzielących go telefonach.

• Jeśli jedna z osób korzystających z tego numeru odbiera połączenie, przyciski linii wspólnej i sesji na
pozostałych współdzielących go telefonach świecą się na czerwono.

• Jeśli użytkownik zawiesi dane połączenie, przycisk linii będzie świecić się na zielono, a przycisk sesji
—migać na zielono. Natomiast u jego współpracowników przycisk linii będzie świecić się na czerwono,
a przycisk sesji— migać na czerwono.

Domyślnie wszystkie urządzenia przypisane do danego użytkownika (np. telefon służbowy i osobisty telefon
komórkowy) będą emitować dźwięk dzwonka, gdy ktoś zadzwoni na numer linii wspólnej.

Włączanie się do połączenia na linii wspólnej
Dwaj użytkownicy mogą razem odebrać połączenie przychodzące na linii wspólnej.

Procedura

Krok 1 Naciśnij przycisk odpowiadający linii wspólnej lub wybierz odpowiednią linię i naciśnij przyciskWtrąć.
Abywłączyć się do połączenia na linii wspólnej, musisz nacisnąć przyciskPołączenia.Uwaga

Krok 2 (Opcjonalne) Aby włączyć się do połączenia, naciśnij przycisk Tak.

Ostrzeganie przed dołączeniem do połączenia na linii wspólnej
Można skonfigurować w telefonie ostrzeganie przed wtrąceniem się do połączenia. Domyślnie takie
ostrzeżenie jest wyłączone.

Procedura

Krok 1 Naciśnij przycisk Aplikacje .
Krok 2 Wybierz kolejno opcje Ustawienia > Alarm wtrącenia.
Krok 3 Aby włączyć alarm, wybierz ustawienieWłączony.
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Włączanie funkcji Prywatność na linii wspólnej
Funkcja Prywatność uniemożliwia innym osobom, które korzystają ze wspólnej linii razem z użytkownikiem,
dostęp do informacji o jego połączeniach.
Funkcja ta ma zastosowanie do wszystkich dostępnych w telefonie linii wspólnych. Jeśli użytkownik ma do
dyspozycji wiele linii wspólnych, po włączeniu funkcji Prywatność inne osoby nie będą widzieć żadnych
informacji o jego połączeniach wykonywanych za pomocą tych linii.

Jeśli w telefonie, który współużytkuje linię użytkownika, jest włączona funkcja Prywatność, połączenia
można jak dotąd wykonywać i odbierać przy użyciu linii wspólnej.
Dopóki funkcja jest włączona, wizualne potwierdzenia pojawiają się na ekranie telefonu.

Procedura

Krok 1 Aby włączyć tę funkcję, naciśnij przycisk Prywatność.
Krok 2 Aby wyłączyć tę funkcję, naciśnij ponownie przycisk Prywatność.

Urządzenia przenośne a telefon biurkowy
Jeśli użytkownik ma urządzenie przenośne (telefon komórkowy lub tablet), może połączyć je z telefonem
biurkowym. Umożliwi mu to nawiązywanie i odbieranie połączeń telefonicznych za pomocą urządzenia
przenośnego lub telefonu biurkowego.

Nawiązywanie połączeń telefonicznych z użyciem funkcji Intelligent Proximity
Korzystając z komunikacji bezprzewodowej Bluetooth, użytkownik może sparować swoje urządzenie
przenośne (telefon komórkowy lub tablet) z telefonem biurkowym. Gdy urządzenie przenośne jest sparowane
i połączone z telefonem, wyświetla on dodatkową linię telefoniczną, która odpowiada linii komórkowej
(numerowi telefonu komórkowego). Można wtedy za pomocą telefonu biurkowego nawiązywać i odbierać
połączenia na tej linii komórkowej. Możliwość używania linii komórkowej za pośrednictwem telefonu
biurkowego nosi nazwę funkcji Intelligent Proximity.

Parowanie urządzeń przenośnych z telefonem biurkowym
Przed użyciem urządzenia przenośnego z telefonem biurkowym należy sparować je w ramach komunikacji
Bluetooth, aby ustanowić łącze komunikacyjne. Po sparowaniu urządzenia przenośnego z telefonembiurkowym
telefon będzie automatycznie nawiązywać połączenie z urządzeniem przenośnym, gdy znajdzie się ono w
jego zasięgu, oraz rozłączać się z nim, gdy opuści obszar zasięgu.
Jeśli do telefonu podłączone są jednocześnie: zestaw nagłowny Bluetooth i urządzenie przenośne, nie można
używać zestawu nagłownego Bluetooth do odbierania dźwięku z urządzenia przenośnego.
Po nawiązaniu przez urządzenie przenośne połączenia z telefonem biurkowym można zapisać w telefonie
kontakty i historię połączeń z urządzenia przenośnego.

Podręcznik użytkownika telefonów IP Cisco z serii 8800    
45

Połączenia
Urządzenia przenośne a telefon biurkowy



Na samym początku

Należy włączyćw urządzeniu przenośnym tryb widoczności. Więcej informacji na temat trybu widoczności
można znaleźć w dokumentacji urządzenia przenośnego.

Procedura

Krok 1 Naciśnij na telefonie biurkowym przycisk Aplikacje .
Krok 2 Wybierz kolejno opcje Bluetooth > Dodaj urządzenie Bluetooth.
Krok 3 Wybierz urządzenie przenośne z listy dostępnych urządzeń do sparowania.
Krok 4 Sprawdź klucz w urządzeniu przenośnym.
Krok 5 Sprawdź klucz na telefonie biurkowym.
Krok 6 (Opcjonalne) Wybierz odpowiednią opcję, aby udostępnić na telefonie biurkowym kontakty i historię

połączeń z urządzenia przenośnego.

Tematy pokrewne

Korzystanie z komunikacji Bluetooth za pomocą telefonu, na stronie 16
Telefony IP Cisco z serii 8800, na stronie 1

Przełączanie się między podłączonymi urządzeniami przenośnymi
Jeśli w zasięgu telefonu IP Cisco znajduje sięwięcej niż jedno sparowane urządzenie przenośne, użytkownik
może wybrać, które z nich ma być połączone z telefonem.

Procedura

Krok 1 Naciśnij przycisk Aplikacje .
Krok 2 Wybierz opcję Bluetooth.
Krok 3 Wybierz urządzenie przenośne z listy dostępnych urządzeń.

Usuwanie urządzeń przenośnych
Urządzenia przenośne można usuwać, aby nie łączyły się automatycznie z telefonem poprzez komunikację
Bluetooth.
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Procedura

Krok 1 Naciśnij przycisk Aplikacje .
Krok 2 Wybierz opcję Bluetooth.
Krok 3 Wybierz urządzenie przenośne z listy dostępnych urządzeń.
Krok 4 Naciśnij przycisk Usuń.

Wyświetlanie sparowanych urządzeń Bluetooth
Sparowane urządzenie przenośne jest wyświetlane na liście sparowanych urządzeń pod nazwą Bluetooth.
To konto istnieje dopóty, dopóki sparowanie urządzenia przenośnego nie zostanie usunięte.

Procedura

Krok 1 Naciśnij przycisk Aplikacje .
Krok 2 Wybierz opcję Bluetooth.

Korzystanie z funkcji Intelligent Proximity w przypadku telefonów komórkowych
Kontakty i historię połączeń z urządzeń przenośnych można współdzielić z telefonem biurkowym oraz
przekazywać połączenia między telefonem komórkowym a biurkowym. Można też wyświetlać na telefonie
biurkowym moc sygnału i poziom naładowania baterii urządzenia przenośnego.

Odbieranie przychodzących połączeń komórkowych

Na samym początku

Telefon komórkowy jest sparowany z telefonem biurkowym.

Procedura

Gdy sygnalizowane jest połączenie na telefonie komórkowym, wykonaj na telefonie biurkowym jedną z
następujących czynności:

• Aby odebrać połączenie, naciśnij przycisk Odbierz.

• Aby odrzucić połączenie i przesłać je na pocztę głosową, naciśnij przycisk Odrzuć.

• Aby wyciszyć sygnał dźwiękowy i odrzucić połączenie, naciśnij przycisk Ignoruj.
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Nawiązywanie połączeń komórkowych

Na samym początku

Telefon komórkowy jest sparowany z telefonem biurkowym.

Procedura

Krok 1 Wybierz na telefonie biurkowym linię komórkową.
Krok 2 Wprowadź numeru telefonu.
Krok 3 Naciśnij przycisk Połączenie.

Przekazywanie połączeń między telefonem biurkowym a urządzeniem przenośnym

Za pomocą telefonu biurkowego można przekazywać aktywne połączenia do lub z urządzenia przenośnego.

Na samym początku

Telefon komórkowy jest sparowany z telefonem biurkowym.

Procedura

Aby przekazać połączenie z telefonu biurkowego do urządzenia przenośnego lub w drugą stronę, naciśnij
przycisk Przenieś dźwięk.

Regulacja głośności urządzeń przenośnych

Regulacja głośności w telefonie IP Cisco i w urządzeniu przenośnym jest skorelowana. Korelacja ta zachodzi
tylko w trakcie aktywnego połączenia.

Na samym początku

Telefon komórkowy jest sparowany z telefonem biurkowym.

Procedura

Wykonaj jedną z następujących czynności:

• Naciskaj przyciskGłośność na telefonie biurkowymw prawo, aby zwiększać głośność, lub
w lewo, aby ją zmniejszać.

• Naciskaj przycisk Głośność na urządzeniu przenośnym.
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Wyświetlanie kontaktów z urządzeń przenośnych na telefonie biurkowym

Po sparowaniu telefonu komórkowego i wybraniu opcji współdzielenia kontaktów z urządzeń przenośnych
w telefonie biurkowym widoczna jest lista kontaktów z telefonu komórkowego.

Procedura

Krok 1 Naciśnij na telefonie biurkowym przycisk Kontakty .
Krok 2 Wybierz telefon komórkowy z listy.

Zapisywanie kontaktów na listach kontaktów w urządzeniach przenośnych

Można zapisywać kontakty na listach kontaktów w urządzeniach przenośnych.

Na samym początku

Telefon komórkowy jest sparowany z telefonem biurkowym.

Procedura

Krok 1 Naciśnij przycisk Kontakty .
Krok 2 Wybierz telefon komórkowy.
Krok 3 Zaznacz opcję Zapisz.

Usuwanie kontaktów z list kontaktów w urządzeniach przenośnych

Można usuwać kontakty z list kontaktów w urządzeniach przenośnych.

Na samym początku

Telefon komórkowy jest sparowany z telefonem biurkowym.

Procedura

Krok 1 Naciśnij przycisk Kontakty .
Krok 2 Wybierz telefon komórkowy.
Krok 3 Zaznacz opcję Usuń.
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Wyświetlanie historii połączeń komórkowych na telefonie biurkowym

Po sparowaniu telefonu komórkowego i wybraniu opcji współdzielenia historii połączeńw telefonie biurkowym
widoczna jest historia połączeń z telefonu komórkowego.

Procedura

Naciśnij na telefonie biurkowym przycisk Nowe poł.

Korzystanie z funkcji Intelligent Proximity w przypadku tabletów
Jeśli użytkownik ma tablet, może go sparować z telefonem biurkowym za pośrednictwem komunikacji
Bluetooth. Po sparowaniu dźwięk z działającej w tablecie aplikacji telefonicznej może być odtwarzany przez
telefon biurkowy. Obsługa połączeń za pomocą tabletu jest uboższa niżw przypadku telefonu komórkowego.

Telefon biurkowy obsługuje połączenia z tabletów z systemami Android i iOS.

Przekazywanie dźwięku z tabletu do telefonu biurkowego

Na samym początku

Tablet, na którym użytkownik odbiera połączenie, jest sparowany z telefonem biurkowym.

Procedura

Krok 1 Na tablecie wybierz dla ścieżki dźwięku komunikację Bluetooth.
Krok 2 Słuchaj dźwięku na telefonie za pomocą słuchawki, zestawu nagłownego lub zestawu głośnomówiącego.

Przekazywanie dźwięku z telefonu biurkowego do tabletu

Na samym początku

Tablet jest sparowany z telefonem biurkowym i w trakcie odbierania połączenia na tablecie dźwięk jest
odtwarzany przez telefon biurkowy.

Procedura

Wykonaj jedną z następujących czynności:

• Odłóż słuchawkę.

• Naciśnij przycisk Zwolnij.

• Odbierz kolejne połączenie na telefonie biurkowym.
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Połączenia telefoniczne za pośrednictwem łączności z urządzeniami
przenośnymi

Za pomocą telefonu komórkowegomożna obsługiwać połączenia powiązane z numerem telefonu biurkowego.
Usługa ta nosi nazwę łączności z urządzeniami przenośnymi.
Aby telefon komórkowy pełnił funkcje dodatkowego aparatu, można powiązać go z telefonem biurkowym
w portalu Self Care.Można kontrolować, które połączenia mają być przekazywane do telefonu komórkowego.
Po włączeniu dodatkowych telefonów:

• Telefon biurkowy odbiera połączenia równocześnie z dodatkowymi telefonami.

• Po odebraniu połączenia za pomocą telefonu biurkowego dodatkowe telefony przestaną emitować
sygnał dźwiękowy, rozłączą się i wyświetlą komunikat o nieodebranym połączeniu.

• Po odebraniu połączenia za pomocą jednego z dodatkowych telefonów pozostałe dodatkowe telefony
i telefon biurkowy przestaną emitować sygnał dźwiękowy i się rozłączą. Na pozostałych dodatkowych
telefonach pojawi się komunikat o nieodebranym połączeniu.

• Połączenie można odebrać za pomocą dodatkowego telefonu i przełączyć je na telefon biurkowy, który
współdzieli z nim linię. W takim przypadku telefony biurkowe, które współdzielą tę samą linię,
wyświetlą komunikat Zdalny w użyciu.

Tematy pokrewne

Portal Self Care, na stronie 9

Włączanie łączności z urządzeniami przenośnymi

Procedura

Krok 1 Naciśnij przycisk Przenośność, aby wyświetlić bieżący stan zdalnego miejsca docelowego (Włączone lub
Wyłączone).

Krok 2 Aby zmienić stan, naciśnij przyciskWybierz.

Przekazywanie połączeń z telefonu biurkowego na telefon komórkowy
Połączenia z telefonu biurkowego można przekazywać na telefon komórkowy. Przekazane w ten sposób
połączenie będzie nadal na linii telefonu biurkowego, więc nie można jej używać do wykonywania innych
połączeń. Linia pozostaje zajęta do czasu zakończenia przekazanego połączenia.

Na samym początku

W telefonie biurkowym należy włączyć łączność z urządzeniami przenośnymi.
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Procedura

Krok 1 Naciśnij przycisk Przenośność.
Krok 2 Aby wysłać połączenie na telefon komórkowy, naciśnij przyciskWybierz.
Krok 3 Odbierz aktywne połączenie za pomocą telefonu komórkowego.

Przekazywanie połączeń z telefonu komórkowego na telefon biurkowy
Połączenia z telefonu komórkowego można przekazywać na telefon biurkowy. Przekazane w ten sposób
połączenie będzie nadal występować na telefonie komórkowym.

Na samym początku

W telefonie biurkowym należy włączyć łączność z urządzeniami przenośnymi.

Procedura

Krok 1 Rozłącz połączenie w telefonie komórkowym, aby odłączyć telefon komórkowy, ale nie zakończyć samego
połączenia.

Krok 2 W ciągu 5–10 sekund naciśnij przycisk linii na telefonie biurkowym, aby wznowić na nim połączenie.

Przekazywanie połączeń z telefonu komórkowego na telefon biurkowy
Połączenia z telefonu komórkowego można przekazywać na telefon biurkowy.

Na samym początku

W telefonie biurkowym należy włączyć łączność z urządzeniami przenośnymi.
Należy uzyskać od administratora kod dostępu.

Procedura

Krok 1 W telefonie komórkowym wprowadź kod dostępu do funkcji przekazywania.
Krok 2 Rozłącz połączenie w telefonie komórkowym, aby odłączyć telefon komórkowy, ale nie zakończyć samego

połączenia.
Krok 3 W ciągu 10 sekund naciśnij przycisk Odbierz na telefonie biurkowym i zacznij przez niego rozmawiać.
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R O Z D Z I A Ł 3
Kontakty

• Firmowa książka telefoniczna, strona 53

• Osobista książka telefoniczna, strona 54

• Cisco Web Dialer, strona 58

Firmowa książka telefoniczna
Użytkownik może wyszukiwać numery swoich współpracowników we własnym telefonie, co ułatwia mu
nawiązywanie z nimi połączeń. Książkę telefoniczną tworzy i aktualizuje administrator.

Wyszukiwanie kontaktów w firmowej książce adresowej i nawiązywanie
połączeń z nimi

Procedura

Krok 1 Naciśnij przycisk Kontakty .
Krok 2 Wybierz opcję Firmowa książka adresowa.
Krok 3 Wybierz kryteria wyszukiwania.
Krok 4 Wprowadź kryteria wyszukiwania i naciśnij przyciskWyślij.
Krok 5 Wybierz kontakt.
Krok 6 Naciśnij przycisk Połączenie.
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Osobista książka telefoniczna
Osobista książka telefoniczna służy do przechowywania danych kontaktowych znajomych, krewnych lub
współpracowników. Użytkownik może dodawać własne kontakty do osobistej książki telefonicznej oraz
specjalne kody szybkiego wybierania do osób, do których często dzwoni.
Osobistą książkę telefoniczną można konfigurować za pomocą telefonu lub portalu Self Care. Specjalne
kody szybkiego wybierania przypisuje się do wpisów w książce telefonicznej za pomocą telefonu.

Tematy pokrewne

Portal Self Care, na stronie 9

Logowanie się w osobistej książce telefonicznej i wylogowywanie z niej

Na samym początku

Do zalogowania się w osobistej książce telefonicznej niezbędne są: identyfikator użytkownika i kod PIN.
Jeśli nie zna się tych informacji, należy je uzyskać od administratora.

Procedura

Krok 1 Naciśnij przycisk Kontakty .
Krok 2 Wybierz opcję Osobista książka telefoniczna.
Krok 3 Wprowadź identyfikator użytkownika i kod PIN, a następnie naciśnij przyciskWyślij.
Krok 4 Aby się wylogować, wybierz opcjęWyloguj, a następnie naciśnij kolejno przyciskiWybierz i OK.
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Dodawanie nowego kontaktu do osobistej książki telefonicznej

Procedura

Krok 1 Naciśnij przycisk Kontakty .
Krok 2 Zaloguj się w osobistej książce telefonicznej.
Krok 3 Wybierz opcję Osobista książka adresowa.
Krok 4 Naciśnij przyciskWyślij.
Krok 5 Naciśnij przycisk Nowy.
Krok 6 Wprowadź imię i nazwisko.
Krok 7 (Opcjonalne) Wprowadź pseudonim.
Krok 8 Naciśnij przycisk Telefony i wprowadź numer telefonu razem ze wszystkimi wymaganymi kodami dostępu.
Krok 9 Naciśnij przyciskWyślij.

Wyszukiwanie kontaktów w osobistej książki telefonicznej

Procedura

Krok 1 Naciśnij przycisk Kontakty .
Krok 2 Zaloguj się w osobistej książce telefonicznej.
Krok 3 Wybierz opcję Osobista książka adresowa.
Krok 4 Wybierz kryteria wyszukiwania.
Krok 5 Wprowadź kryteria wyszukiwania i naciśnij przyciskWyślij.

Nawiązywanie połączeń z kontaktami z osobistej książki telefonicznej

Procedura

Krok 1 Naciśnij przycisk Kontakty .
Krok 2 Zaloguj się w osobistej książce telefonicznej.
Krok 3 Wybierz opcję Osobista książka telefoniczna i wyszukaj odpowiedni wpis.
Krok 4 Wybierz w osobistej książce adresowej wpis zawierający numer, pod który chcesz zadzwonić.
Krok 5 Wybierz odpowiedni kod szybkiego wybierania i naciśnij przycisk Połączenie.
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Przypisywanie kodu szybkiego wybierania do kontaktu
Aby ułatwić nawiązywanie połączeń z danym kontaktem, można przypisać mu kod szybkiego wybierania.

Procedura

Krok 1 Naciśnij przycisk Kontakty .
Krok 2 Zaloguj się w osobistej książce telefonicznej.
Krok 3 Wybierz opcję Osobista książka adresowa.
Krok 4 Wybierz kryteria wyszukiwania.
Krok 5 Wprowadź informacje o kryteriach wyszukiwania i naciśnij przyciskWyślij.
Krok 6 Wybierz kontakt.
Krok 7 Naciśnij przycisk Szybkie wybieranie.
Krok 8 Wybierz numer i naciśnij przyciskWybierz.
Krok 9 Przewiń do nieprzypisanego indeksu szybkiego wybierania i naciśnij przyciskWyślij.

Tematy pokrewne

Nawiązywanie połączeń za pomocą przycisków szybkiego wybierania, na stronie 24

Nawiązywanie połączeń z kontaktami za pomocą kodów szybkiego wybierania

Procedura

Krok 1 Naciśnij przycisk Kontakty .
Krok 2 Zaloguj się w osobistej książce telefonicznej.
Krok 3 Wybierz opcję Osobiste kody szybkiego wybierania i przewiń do odpowiedniego kodu.
Krok 4 Wybierz odpowiedni kod szybkiego wybierania i naciśnij przycisk Połączenie.
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Edytowanie kontaktów w osobistej książce telefonicznej

Procedura

Krok 1 Naciśnij przycisk Kontakty .
Krok 2 Zaloguj się w osobistej książce telefonicznej.
Krok 3 Wybierz opcję Osobista książka adresowa i wyszukaj odpowiedni wpis.
Krok 4 Naciśnij przyciskWybierz.
Krok 5 Naciśnij przycisk Edycja.
Krok 6 Zmień treść wpisu.
Krok 7 Aby zmienić numer telefonu, naciśnij przycisk Telefony.
Krok 8 Naciśnij przycisk Aktualizuj.

Usuwanie kontaktów z osobistej książki telefonicznej

Procedura

Krok 1 Naciśnij przycisk Kontakty .
Krok 2 Zaloguj się w osobistej książce telefonicznej.
Krok 3 Wybierz opcję Osobista książka adresowa i wyszukaj odpowiedni wpis.
Krok 4 Naciśnij przyciskWybierz.
Krok 5 Naciśnij przycisk Edycja.
Krok 6 Naciśnij przycisk Usuń.
Krok 7 Aby potwierdzić usuwanie, naciśnij przycisk OK.
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Usuwanie kodów szybkiego wybierania

Procedura

Krok 1 Naciśnij przycisk Kontakty .
Krok 2 Zaloguj się w osobistej książce telefonicznej.
Krok 3 Wybierz opcję Osobiste kody szybkiego wybierania i wyszukaj odpowiedni kod.
Krok 4 Wybierz odpowiedni kod i naciśnij przycisk Usuń.
Krok 5 Wybierz odpowiedni indeks i naciśnij przycisk Usuń.

Cisco Web Dialer
Korzystając z programu CiscoWeb Dialer, przeglądarki internetowej i telefonu IP Cisco można nawiązywać
połączenia z poziomu aplikacji internetowych i aplikacji uruchamianych na komputerze. Aby nawiązać
połączenie, należy w przeglądarce internetowej przejść do odpowiedniej witryny lub firmowej książki
telefonicznej, a następnie kliknąć hiperłącze z numerem telefonu.

Dodatkowo trzeba podać identyfikator użytkownika i hasło. Informacje te można uzyskać od administratora.
Jeśli korzysta się z tej funkcji po raz pierwszy, należy przed nawiązaniem połączenia skonfigurować swoje
preferencje.

Więcej informacji na ten temat można znaleźć w dokumencie “Cisco Web Dialer” pod adresem http://
www.cisco.com/c/en/us/support/unified-communications/unified-communications-manager-callmanager/
products-user-guide-list.html
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R O Z D Z I A Ł 4
Ostatnie połączenia

• Listy ostatnich połączeń, strona 59

• Wyświetlanie ostatnich połączeń, strona 59

• Oddzwanianie na ostatnie połączenia, strona 60

• Czyszczenie listy ostatnich połączeń, strona 60

• Usuwanie rekordów połączeń , strona 60

Listy ostatnich połączeń
Korzystając z list Ostatnie, można wyświetlać 150 ostatnich pojedynczych połączeń i grup połączeń. Jeśli
w telefonie jest dostępnych kilka linii, administrator może skonfigurować listę Ostatnie w taki sposób, aby
połączenia ze wszystkich linii były widoczne na jednej liście.
Połączenia na liście Ostatnie są zgrupowane, jeśli dotyczą tego samego numeru i były wykonywane jedno
po drugim. Nieodebrane połączenia z tego samego numeru również są zgrupowane.

Wyświetlanie ostatnich połączeń
Procedura

Krok 1 Naciśnij przycisk Aplikacje .
Krok 2 Przewiń i wybierz opcję Ostatnie.
Krok 3 Wybierz linię, której historię chcesz wyświetlić.
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Oddzwanianie na ostatnie połączenia
Procedura

Krok 1 Naciśnij przycisk Aplikacje .
Krok 2 Wybierz opcję Ostatnie.
Krok 3 (Opcjonalne) Jeśli występuje wiele linii, wybierz opcjęWszystkie linie lub pojedynczą linię.
Krok 4 Wybierz rekord połączenia, na które chcesz odpowiedzieć.
Krok 5 (Opcjonalne) Naciśnij przycisk Edycja, aby edytować rekord połączenia.
Krok 6 Naciśnij przycisk Połączenie.

Czyszczenie listy ostatnich połączeń
Procedura

Krok 1 Naciśnij przycisk Aplikacje .
Krok 2 Wybierz opcję Ostatnie.
Krok 3 (Opcjonalne) Wybierz opcjęWszystkie linie lub konkretną linię.
Krok 4 Naciśnij przyciskWyczyść.
Krok 5 Naciśnij przycisk Usuń.

Usuwanie rekordów połączeń
Procedura

Krok 1 Naciśnij przycisk Aplikacje .
Krok 2 Wybierz opcję Ostatnie.
Krok 3 (Opcjonalne) Wybierz opcjęWszystkie linie lub konkretną linię.
Krok 4 Zaznacz pojedynczy rekord połączenia lub grupę połączeń do usunięcia.
Krok 5 Naciśnij przycisk Usuń, aby usunąć pojedynczy rekord połączenia lub wszystkie połączenia z danej grupy.
Krok 6 Aby potwierdzić, naciśnij ponownie przycisk Usuń.
Krok 7 Naciśnij przyciskWstecz .
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R O Z D Z I A Ł 5
Poczta głosowa

• Konto poczty głosowej, strona 63

• Wskaźniki nowych wiadomości, strona 63

• Dostęp do poczty głosowej, strona 64

• Wizualna poczta głosowa, strona 64

Konto poczty głosowej
Użytkownik ma dostęp do wiadomości głosowych bezpośrednio za pomocą telefonu. Jednak wcześniej
administrator musi odpowiednio skonfigurować konto poczty głosowej i telefon.
Każdy system poczty głosowej jest inny, więc nie możemy szczegółowo opisać, jak należy korzystać z poczty
głosowej po uzyskaniu do niej dostępu za pomocą telefonu. Informacje na temat poleceń obsługiwanych
przez konkretny system poczty głosowej można znaleźć w jego dokumentacji.

Wskaźniki nowych wiadomości
Pojawienie się nowych wiadomości poczty głosowej jest sygnalizowane w następujący sposób:

• Świecący pasek na słuchawce świeci się na czerwono.

• Na ekranie wyświetlana jest liczba nieodebranych połączeń i otrzymanychwiadomości poczty głosowej.
Jeśli występuje ponad 99 nowych wiadomości, wyświetlany jest dodatkowo znak plus (+).

Przy korzystaniu z linii telefonicznej w słuchawce, zestawie nagłownym lub zestawie głośnomówiącymmoże
być również słyszalny ton wybierania. Charakter tego tonu zależy od linii. Słychać go tylko przy korzystaniu
z linii, która zawiera wiadomości poczty głosowej.

Tematy pokrewne

Portal Self Care, na stronie 9
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Dostęp do poczty głosowej
Procedura

Krok 1 Naciśnij przyciskWiadomości .
Krok 2 Postępuj zgodnie z poleceniami głosowymi.

Wizualna poczta głosowa
Wizualna poczta głosowa stanowi alternatywę dla dźwiękowej poczty głosowej, która może być dostępna
dla użytkownika w zależności od jego systemu poczty głosowej. Obsługa wiadomości jest realizowana nie
przy użyciu poleceń dźwiękowych, a za pomocą ekranu telefonu. Istnieje możliwość wyświetlenia listy
wiadomości i odtwarzania ich. Możliwe jest również tworzenie nowych wiadomości, odpowiadanie na
wiadomości oraz przekazywanie ich dalej i usuwanie ich.
Zależnie od systemu poczty głosowej do dostępu do dźwiękowej poczty głosowej może służyć opcja Skrzynka
odbiorcza audio. Warto korzystać z tej funkcji, jeśli używa się sygnalizacji dźwiękowej tylko okazyjnie, a
domyślnie ustawiona jest sygnalizacja wizualna.
Więcej informacji na ten temat można znaleźć w podręczniku Quick Start Guide for Visual Voicemail for
Unity Connection (Skrócona instrukcja obsługi wizualnej poczty głosowej w aplikacji Unity Connection) pod
adresem http://www.cisco.com/c/en/us/support/unified-communications/unity-connection/
products-user-guide-list.html.

Dostęp do dźwiękowej poczty głosowej
Zależnie od sposobu, w jaki administrator skonfigurował telefon, pocztę głosową można odbierać bez
wyświetlania listy wiadomości. Opcja ta jest przydatna, jeśli użytkownik woli listę wiadomości poczty
głosowej, ale czasami uzyskuje dostęp do wiadomości bez sygnalizacji wizualnej.

Procedura

Krok 1 Naciśnij na ekranie przycisk programowy Audio.
Krok 2 Po wyświetleniu monitu wprowadź swoje poświadczenia poczty głosowej.
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R O Z D Z I A Ł 6
Aplikacje

• Dostępne aplikacje, strona 65

• Wyświetlanie aktywnych aplikacji, strona 65

• Przełączanie na aktywne aplikacje, strona 66

• Zamykanie aktywnych aplikacji, strona 66

Dostępne aplikacje
Domyślnie telefony firmy Cisco nie zawierają tych aplikacji. Jednak firma użytkownika może dodać różne
aplikacje, np. prognozę pogody, notowania giełdowe, aktualności z firmy, listy zadań do wykonania lub
podobne informacje i usługi.

Wyświetlanie aktywnych aplikacji
Procedura

Krok 1 Naciśnij przycisk Aplikacje .
Krok 2 Wybierz opcję Uruchomione aplikacje.
Krok 3 Naciśnij przyciskWyjście.
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Przełączanie na aktywne aplikacje
Procedura

Krok 1 Naciśnij przycisk Aplikacje .
Krok 2 Wybierz opcję Uruchomione aplikacje.
Krok 3 Wybierz jedną z uruchomionych aplikacji i naciśnij przycisk Przełącz na, aby otworzyć ją i z niej korzystać.
Krok 4 Naciśnij przyciskWyjście.

Zamykanie aktywnych aplikacji
Procedura

Krok 1 Naciśnij przycisk Aplikacje .
Krok 2 Wybierz opcję Uruchomione aplikacje.
Krok 3 Wybierz jedną z uruchomionych aplikacji i naciśnij przycisk Zamknij aplikację, aby ją zamknąć.
Krok 4 Naciśnij przycisk Zamknij.
Krok 5 Naciśnij przyciskWyjście.
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R O Z D Z I A Ł 7
Ustawienia

• Zmienianie tapety, strona 67

• Zmienianie sygnału dzwonka, strona 68

• Regulacja jasności ekranu, strona 68

• Regulacja kontrastu, strona 68

• Zmienianie rozmiaru czcionki, strona 69

• Zmienianie nazwy telefonu, strona 69

• Regulacja odsłuchu w zestawie nagłownym, strona 69

• Ustawienia wideo, strona 70

• Regulacja głośności w trakcie połączenia, strona 71

• Regulacja głośności sygnału dzwonka, strona 71

Zmienianie tapety
Tapetę widoczną na ekranie telefonu można zmienić na jedną z zapisanych w nim tapet.

Procedura

Krok 1 Naciśnij przycisk Aplikacje .
Krok 2 Wybierz kolejno opcje Preferencje > Tapeta.
Krok 3 Wybierz jedną z tapet i wykonaj dowolną z następujących czynności:

• Aby zobaczyć wybraną tapetę na ekranie telefonu, naciśnij przycisk Pogląd.

• Aby zastosować wybraną tapetę w telefonie, naciśnij przycisk Ustaw.

• Aby usunąć wybraną tapetę z listy, naciśnij przycisk Usuń.

Krok 4 Naciśnij przyciskWyjście.
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Zmienianie sygnału dzwonka
Procedura

Krok 1 Naciśnij przycisk Aplikacje .
Krok 2 Wybierz kolejno opcje Ustawienia > Sygnał dzwonka.
Krok 3 Wybierz linię.
Krok 4 Przewiń listę dzwonków i naciśnij przycisk Odtwórz, aby usłyszeć dzwonek.
Krok 5 Wybierz kolejno opcje Ustaw i Zastosuj, aby zapisać wybrany dzwonek.

Regulacja jasności ekranu
Procedura

Krok 1 Naciśnij przycisk Aplikacje .
Krok 2 Wybierz kolejno opcje Ustawienia > Jasność.
Krok 3 Aby zmniejszyć jasność, naciśnij w grupie Nawigacja przycisk strzałki w lewo. Aby zwiększyć jasność,

naciśnij w grupie Nawigacja przycisk strzałki w prawo.
Krok 4 Naciśnij przycisk Zapisz.

Regulacja kontrastu
W telefonie IP Cisco 8811 można regulować kontrast.

Procedura

Krok 1 Naciśnij przycisk Aplikacje .
Krok 2 Wybierz kolejno opcje Ustawienia > Kontrast.
Krok 3 Aby zmniejszyć kontrast, naciśnij w grupie Nawigacja przycisk strzałki w dół. Aby zwiększyć kontrast,

naciśnij w grupie Nawigacja przycisk strzałki w górę.
Krok 4 Aby zatwierdzić wybrane ustawienie kontrastu, naciśnij przycisk Zapisz.
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Zmienianie rozmiaru czcionki
Można zmieniać w telefonie rozmiar czcionki. Powiększenie rozmiaru czcionki może spowodować, że
niektóre komunikaty nie będą wyświetlane w całości.
Rozmiar czcionki ma wpływ na następujące etykiety:

• ekran połączenia (nazwa rozmówcy i etykieta przycisku funkcji),

• nazwa rozmówcy w historii połączeń,

• etykieta linii na ekranie telefonu.

Procedura

Krok 1 Naciśnij przycisk Aplikacje .
Krok 2 Wybierz kolejno opcje Ustawienia > Rozmiar czcionki.
Krok 3 Wybierz rozmiar czcionki i naciśnij przycisk Ustaw.
Krok 4 Aby powrócić do okna Ustawienia, naciśnij przyciskWyjście.

Zmienianie nazwy telefonu
Domyślną nazwę telefonu można zmienić na inną.

Procedura

Krok 1 Naciśnij przycisk Aplikacje .
Krok 2 Wybierz kolejno opcje Ustawienia > Nazwa telefonu.
Krok 3 Wprowadź nazwę za pomocą klawiatury.
Krok 4 Naciśnij przycisk Zastosuj.
Krok 5 Naciśnij przyciskWyjście.

Regulacja odsłuchu w zestawie nagłownym
Podczas korzystania z zestawu nagłownego użytkownik słyszy w słuchawce swój własny głos. Funkcja ta
nosi nazwę odsłuchu w zestawie nagłownym. Telefon umożliwia regulację głośności odsłuchu w zestawie
nagłownym.
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Procedura

Krok 1 Naciśnij przycisk Aplikacje .
Krok 2 Wybierz kolejno opcje Ustawienia > Odsłuch w zestawie nagłownym.
Krok 3 Wybierz ustawienie.
Krok 4 Naciśnij przyciskWstecz .

Ustawienia wideo
Jeśli telefon obsługuje sygnał wideo, użytkownik ma do dyspozycji ustawienia do sterowania tym sygnałem.

Regulacja jasności sygnału wideo

Procedura

Krok 1 Naciśnij przycisk Aplikacje .
Krok 2 Wybierz kolejno opcje Ustawienia >Wideo > Ekspozycja.
Krok 3 Aby zmniejszyć jasność, naciśnij w grupie Nawigacja przycisk strzałki w lewo. Aby zwiększyć jasność,

naciśnij w grupie Nawigacja przycisk strzałki w prawo.
Krok 4 Naciśnij przycisk Zapisz.

Regulacja przepustowości sygnału wideo
W trakcie połączenia wideo obraz może nagle zaniknąć lub zacząć spóźniać się w stosunku do dźwięku.
Jakość obsługi sygnału wideo przez telefon można zmieniać, regulując przepustowość komunikacji.
Minimalna przepustowość dla sygnału wideo to 64 kb/s. Domyślnie wybrane jest ustawienia Automatyczna
przepustowość.

Procedura

Krok 1 Naciśnij przycisk Aplikacje .
Krok 2 Wybierz kolejno opcje Ustawienia >Wideo > Przepustowość.
Krok 3 Wybierz ustawienie przepustowości.
Krok 4 Aby zatwierdzić wybrane ustawienie przepustowości, naciśnij przycisk Zapisz.
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Wyświetlanie połączeń wideo na komputerze
Obraz wchodzący w skład połączenia wideo można zamiast na ekranie telefonu wyświetlać na komputerze.
Sygnał dźwięku pozostanie odtwarzany przez telefon.

Na samym początku

Należy podłączyć komputer kablem Ethernet do portu PC w telefonie i zalogować się w programie Cisco
Jabber for Windows. Telefon musi być podłączony do pierwszej karty sieciowej (NIC1) komputera.
Potrzebne są: program Cisco Jabber for Windows w wersji 9.7(5) lub nowszej oraz najnowsza wersja
oprogramowania Cisco Media Services Interface (MSI). W przypadku braku najnowszej wersji programu
Cisco Jabber for Windows lub oprogramowania MSI należy zwrócić się o pomoc do administratora. Listę
wymagań odnośnie do sprzętu i oprogramowania można znaleźćw uwagach dotyczących wydania programu
Cisco Jabber for Windows pod adresem http://www.cisco.com/c/en/us/support/unified-communications/
jabber-windows/products-release-notes-list.html.

Procedura

Krok 1 Naciśnij przycisk Aplikacje .
Krok 2 Wybierz kolejno opcje Ustawienia >Wideo.
Krok 3 Aby rozpocząć lub zakończyć wyświetlanie sygnału wideo na komputerze, wybierz opcjęWideo przez

komputer.

Regulacja głośności w trakcie połączenia
Procedura

Aby w trakcie używania telefonu wyregulować głośność słuchawki, zestawu nagłownego lub zestawu
głośnomówiącego, naciskaj przycisk Głośność w lewo lub w prawo.

Regulacja głośności sygnału dzwonka
Procedura

Aby wyregulować głośność sygnału dzwonka, gdy telefon nie jest używany, naciśnij przycisk Głośność
w lewo lub w prawo.
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R O Z D Z I A Ł 8
Akcesoria

• Obsługiwane akcesoria, strona 73

• Wyświetlanie akcesoriów powiązanych z telefonem, strona 74

• Zestawy nagłowne, strona 74

• Moduł rozbudowy klawiatury do telefonów IP Cisco z serii 8800, strona 78

Obsługiwane akcesoria
Telefon obsługuje poniższe akcesoria firmy Cisco i innych producentów.

Tabela 4: Akcesoria do telefonów IP Cisco z serii 8800

Telefon IP CiscoTypAkcesorium

886588618851NR8851884588418811

Akcesoria firmy Cisco

3322———Moduł
add-on

Moduł
rozbudowy
klawiatury
do
telefonów
IP Cisco z
serii 8800

Akcesoria innych producentów
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Telefon IP CiscoTypAkcesorium

886588618851NR8851884588418811

XXXXXXXAnalogowyZestaw
nagłowny

XXXXXXXAnalogowy
szerokopasmowy

XX—XX——Bluetooth

XXXX———USB

XX—————Zewnętrzny
komputerowy

Mikrofon

XX—————Zewnętrzne
komputerowe

Głośniki

Wyświetlanie akcesoriów powiązanych z telefonem
Urządzenia zewnętrzne można podłączać do telefonu za pośrednictwem gniazda zestawu nagłownego,
komunikacji bezprzewodowej Bluetooth i portu USB. Lista akcesoriów zawiera domyślnie analogowy zestaw
nagłowny, w którym można włączać obsługę dźwięku szerokopasmowego.

Procedura

Krok 1 Naciśnij przycisk Aplikacje .
Krok 2 Wybierz jedną z następujących opcji:

• Akcesoria

• Bluetooth

Krok 3 (Opcjonalne) Wybierz akcesorium i naciśnij przyciskWyświetl szczegóły.
Krok 4 Naciśnij przyciskWyjście.

Zestawy nagłowne
Listę obsługiwanych zestawów nagłownych można znaleźć pod adresem http://www.cisco.com/c/en/us/
products/unified-communications/uc_endpoints_accessories.html.

Po podłączeniu do telefonu zestawu nagłownego, gdy trwa aktywne połączenie, ścieżka dźwięku zostaje
automatycznie przełączona na zestaw nagłowny.
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Standardowe zestawy nagłowne
Standardowe zestawy nagłowne podłącza się z tyłu telefonu do gniazda RJ-11.

Podłączanie standardowego zestawu nagłownego

Procedura

Podłącz zestaw nagłowny do gniazda z tyłu telefonu i wciśnij kabel w kanał do prowadzenia przewodów.

Co dalej

Jeśli standardowy zestaw nagłowny obsługuje dźwięk szerokopasmowy, należy wykonać czynności podane
w temacie Konfigurowanie standardowego szerokopasmowego zestawu nagłownego, na stronie 75.

Konfigurowanie standardowego szerokopasmowego zestawu nagłownego
Można korzystać z zestawu nagłownego, który obsługuje dźwięk szerokopasmowy. Funkcja ta polepsza
jakość brzmienia uzyskiwanego z zestawu nagłownego.

Procedura

Krok 1 Naciśnij przycisk Aplikacje .
Krok 2 Wybierz kolejno opcje Akcesoria > Analogowy zestaw nagłowny > Konfiguracja.
Krok 3 Aby włączyć lub wyłączyć dźwięk szerokopasmowy w analogowym zestawie nagłownym, naciśnij

odpowiednio przyciskWł. lubWył.
Krok 4 Naciśnij przyciskWstecz .
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Zestawy nagłowne USB
Listę obsługiwanych zestawów nagłownych można znaleźć pod adresem http://www.cisco.com/c/en/us/
products/unified-communications/uc_endpoints_accessories.html. Zestawy nagłowne USB, których brakuje
na liście, mogą działać nieprawidłowo po podłączeniu do portu USB. Więcej informacji można znaleźć w
dokumentacji producenta zestawu nagłownego USB.

Podłączanie zestawu nagłownego USB
Wprzypadku używania z telefonem zestawów nagłownych USB należy pamiętać o następujących kwestiach:

• Można korzystać tylko z jednego zestawu nagłownego naraz. Aktywnym zestawem nagłownym jest
ten, który został podłączony jako ostatni.

• Jeśli w trakcie aktywnego połączenia nastąpi odłączenie zestawu nagłownego USB, ścieżka dźwięku
nie zmieni się automatycznie. Trzeba nacisnąć przyciskZestaw głośnomówiący lub podnieść słuchawkę.

W telefonie jest wyświetlany odpowiedni komunikat przy podłączaniu zestawu nagłownego USB lub zmianie
głośności za pomocą przycisku regulacji głośności telefonu.

Procedura

Podłącz zestaw nagłowny USB do portu USB w telefonie.

Zestawy nagłowne Bluetooth
W przypadku używania z telefonem zestawów nagłownych Bluetooth należy pamiętać o następujących
kwestiach:

• Jeśli z telefonem połączony jest zarówno zestaw nagłownyBluetooth, jak i standardowy zestaw nagłowny,
może działać tylko jeden z nich naraz. Po włączeniu jednego zestawu nagłownego drugi wyłącza się
automatycznie.

• Po użyciu zestawu nagłownego USB zostanie wyłączony zarówno zestaw nagłowny Bluetooth, jak i
analogowy zestaw nagłowny. Po odłączeniu zestawu nagłownegoUSB trzebawłączyć zestaw nagłowny
Bluetooth lub standardowy zestaw nagłowny.

•Wcelu zachowania optymalnego zasięgu zestawu nagłownego Bluetooth należy używać gow promieniu
3 metrów od telefonu.

• Telefon obsługuje profil Handsfree komunikacji Bluetooth. Jeśli zestaw nagłowny Bluetooth obsługuje
poniższe funkcje, można za jego pomocą wykonywać następujące czynności:

◦Odbieranie połączenia

◦Kończenie połączenia

◦Zmienianie głośności zestawu nagłownego w trakcie połączenia

◦Ponowne wybieranie

◦Wyświetlanie identyfikatora rozmówcy
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◦Odrzucanie

◦Przekierowywanie

◦Zawieszanie i akceptowanie połączeń

◦Wznawianie i akceptowanie połączeń

Więcej informacji można znaleźć w dokumentacji producenta zestawu nagłownego Bluetooth.

Tematy pokrewne

Korzystanie z komunikacji Bluetooth za pomocą telefonu, na stronie 16
Telefony IP Cisco z serii 8800, na stronie 1
Wyświetlanie sparowanych urządzeń Bluetooth, na stronie 47

Włączanie i wyłączanie komunikacji Bluetooth

Gdy włączona jest komunikacja Bluetooth, w nagłówku ekranu telefonu widoczna jest ikona Bluetooth .

Procedura

Krok 1 Naciśnij przycisk Aplikacje .
Krok 2 Wybierz opcję Bluetooth.
Krok 3 Naciśnij przyciskWł. lubWył.

Dodawanie zestawu nagłownego Bluetooth

Procedura

Krok 1 Włącz tryb widoczności w zestawie nagłownym Bluetooth.
Krok 2 Naciśnij przycisk Aplikacje .
Krok 3 Wybierz kolejno opcje Bluetooth > Dodaj urządzenie Bluetooth.

Telefon wyszukuje obsługiwane urządzenia, które są widoczne. Po znalezieniu urządzenia dodaje je do listy
na ekranie Dodawanie urządzenia Bluetooth.

Krok 4 Wybierz zestaw nagłowny i naciśnij przycisk Połącz.
Telefon automatycznie spróbuje nawiązać połączenie z urządzeniem, używając kodu PIN komunikacji
Bluetooth: “0000”. Jeśli urządzenie wymaga innego kodu PIN, pojawi się ekran Dodawanie kodu PIN.

Krok 5 (Opcjonalne) W razie potrzeby wprowadź kod PIN odpowiedni dla danego urządzenia.
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Odłączanie zestawu nagłownego Bluetooth

Procedura

Krok 1 Naciśnij przycisk Aplikacje .
Krok 2 Wybierz zestaw nagłowny Bluetooth.
Krok 3 Naciśnij przycisk Rozłącz.

Usuwanie zestawu nagłownego Bluetooth

Procedura

Krok 1 Naciśnij przycisk Aplikacje .
Krok 2 Wybierz zestaw nagłowny Bluetooth i naciśnij przycisk Usuń.

Moduł rozbudowy klawiatury do telefonów IP Cisco z serii 8800
Moduł rozbudowy klawiatury do telefonów IP Cisco z serii 8800 umożliwia uzupełnienie telefonu o dodatkowe
wskaźniki linii i programowalne przyciski. Te ostatnie można konfigurować jako przyciski linii telefonicznych,
przyciski szybkiego wybierania i przyciski funkcji telefonu.

Tabela 5: Obsługa modułu rozbudowy klawiatury

Liczba obsługiwanych modułów rozbudowy klawiaturyModel telefonu IP Cisco

2 moduły rozbudowy klawiatury z 72 liniami lub przyciskami8851 i 8851NR

3 moduły rozbudowy klawiatury ze 108 liniami lub przyciskami8861 i 8865

Jeśli do telefonu podłączonych jest wiele modułów rozbudowy klawiatury, są one numerowane według
kolejności, w jakiej były podłączane. Na przykład:

• Moduł rozbudowy klawiatury 1 to ten, który znajduje się najbliżej telefonu.

• Moduł rozbudowy klawiatury 2 to ten, który znajduje się pośrodku.
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• Moduł rozbudowy klawiatury 3 to ten, który znajduje się najdalej od telefonu.

Rysunek 3: Telefon IP Cisco 8861 z trzema modułami rozbudowy klawiatury do telefonów IP Cisco z serii 8800

Gniazda z boku telefonu są przeznaczone do użytku tylko ze złączami modułu rozbudowy klawiatury.
Wkładanie do nich innych przedmiotów może doprowadzić do trwałego uszkodzenia telefonu.

Przestroga

Moduł rozbudowy klawiatury do telefonów IP Cisco z serii 8800 — przyciski
i podzespoły

Moduł rozbudowy klawiatury do telefonów IP Cisco z serii 8800 składa się z następujących elementów:

Ekran LCD— wyświetla numery telefonów, numery szybkiego wybierania (bądź nazwy lub
inne etykiety tekstowe), usługi telefoniczne, funkcje telefonu lub funkcje ochrony prywatności
przypisane do poszczególnych przycisków.

Ikony wskazujące stan linii naśladują (zarówno pod względem wyglądu, jak i działania) ikony
na telefonie, do którego jest podłączony moduł rozbudowy klawiatury.
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Podświetlane przyciski— 18 przycisków linii. Zależnie od trybu poszczególne przyciski lub
pary przycisków odpowiadają pojedynczym liniom (identycznie jak w telefonie). Informacje o
trybach można znaleźć w opisach trybu 1- i 2-kolumnowego poniżej tej tabeli. Kolorowe
światełka w przyciskach sygnalizują stan odpowiedniej linii w następujący sposób:

• zgaszone— linia dostępna lub połączenie jest sygnalizowane na nieaktywnej stronie.

• zielone, stałe— użytkownik korzysta z linii, ma na niej zawieszone połączenie lub
przekazał połączenie.

• czerwone, stałe— inny użytkownik korzysta z linii lub ma zawieszone połączenie
na linii wspólnej.

• pomarańczowe, stałe— sygnalizacja połączenia przychodzącego na danej linii.

1

Przyciski zmiany strony— 2 przyciski. Każdy przycisk odpowiada jednej stronie z 18
przyciskami linii. Przycisk strony 1 jest oznaczony numerem 1, a przycisk strony 2— numerem
2. Kolorowe światełka w przyciskach sygnalizują stan odpowiedniej strony w następujący
sposób:

•
zielone, stałe— strona jest wyświetlana.

•
zgaszone— strona nie jest wyświetlana.

•
pomarańczowe, stałe— strona nie jest wyświetlana, chociaż jest na niej

sygnalizowane co najmniej jedno połączenie przychodzące.

•
czerwone, stałe— strona jest wyświetlana i jest na niej sygnalizowane co

najmniej jedno połączenie przychodzące.

2

Administrator ustawia w module rozbudowy klawiatury wyświetlanie trybu 1- lub 2-kolumnowego.
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Tryb 1-kolumnowy

W trybie 1-kolumnowym każdy wyświetlany wiersz odpowiada jednej linii. Dostęp do każdej linii
jest dzięki temu możliwy za pomocą przycisku po jej lewej lub prawej stronie. Przy tej konfiguracji
moduł rozbudowy klawiatury wyświetla 9 linii na stronie 1 i 9 na stronie 2.

Rysunek 4: Moduł rozbudowy klawiatury w trybie 1-kolumnowym

Tryb 2-kolumnowy

W trybie 2-kolumnowym do każdego przycisku po lewej i prawej stronie ekranu przypisana jest inna
linia. Przy tej konfiguracji moduł rozbudowy klawiatury wyświetla 18 linii na stronie 1 i 18 na stronie
2.

Rysunek 5: Moduł rozbudowy klawiatury w trybie 2-kolumnowym
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Nawiązywanie połączeń za pomocą modułu rozbudowy klawiatury

Procedura

Krok 1 Naciśnij przycisk linii na module rozbudowy klawiatury.
Krok 2 Wybierz numer telefonu.

Regulacja jasności ekranu modułu rozbudowy klawiatury

Procedura

Krok 1 Naciśnij na telefonie przycisk Aplikacje .
Krok 2 Wybierz kolejno opcje Ustawienia > Jasność > Jasność — moduł rozbudowy klawiatury x, gdzie x to

numer modułu rozbudowy klawiatury.
Krok 3 Aby zwiększyć jasność, naciśnij w grupie Nawigacja przycisk strzałki w prawo. Aby zmniejszyć jasność,

naciśnij w grupie Nawigacja przycisk strzałki w lewo.
Krok 4 Naciśnij przycisk Zapisz.
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• Informacje o bezpieczeństwie i jakości działania, strona 83
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• Ważne informacje dostępne w Internecie, strona 86

Informacje o bezpieczeństwie i jakości działania

Przerwa w zasilaniu
Dostęp do usług alarmowych za pomocą telefonu wymaga, aby miał on zasilanie. W przypadku przerwy w
zasilaniu nawiązywanie połączeń telefonicznych i alarmowych nie będzie działać do chwili przywrócenia
zasilania. W przypadku awarii lub przerwy w zasilaniu może okazać się konieczne ponowne uruchomienie
bądź skonfigurowanie urządzenia w celu nawiązywania połączeń telefonicznych lub alarmowych.

Urządzenia zewnętrzne
Zalecamy stosowanie urządzeń zewnętrznych dobrej jakości, ekranowanych przed niepożądanymi sygnałami
o częstotliwościach radiowych (RF) i akustycznych (AF). Do urządzeń zewnętrznych należą zestawy
nagłowne, kable i złącza.
Zależnie od jakości tych urządzeń i ich odległości od innych urządzeń, np. telefonów komórkowych lub
krótkofalówek, mogą występować pewne zakłócenia. W takich przypadkach zalecamy podjęcie co najmniej
jednego z następujących działań:

• Oddal zewnętrzne urządzenie od źródeł sygnałów RF lub AF.

• Poprowadź przewody zewnętrznego urządzenia z dala od źródeł sygnałów RF lub AF.

• Do podłączenia urządzenia zewnętrznego zastosuj przewody ekranowane lub przewody z lepszym
ekranem i złączem.

• Zastosuj krótszy przewód do podłączenia urządzenia zewnętrznego.
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• Zastosuj ferryty lub podobne urządzenia na przewodach urządzenia zewnętrznego.

Firma Cisco nie udziela gwarancji na jakość działania urządzeń zewnętrznych, kabli ani złączy.

W krajach Unii Europejskiej stosuj jedynie takie zewnętrzne głośniki, mikrofony i zestawy nagłowne,
które w pełni odpowiadają Dyrektywie EMC [89/336/EWG].

Przestroga

Jakość działania bezprzewodowego zestawu nagłownego Bluetooth
Telefony IP Cisco obsługują komunikację bezprzewodową Bluetooth klasy 2 ze zgodnymi zestawami
nagłownymi. Technologia Bluetooth umożliwia nawiązywanie połączeń bezprzewodowych o małej
przepustowości i zasięgu 10 metrów. Najlepszą jakość uzyskuje się w odległości 1–2 m. Można połączyć
z telefonem maksymalnie 5 zestawów nagłownych, ale jako domyślny używany jest tylko ten, który został
połączony jako ostatni.
Ze względu na potencjalne problemy z zakłóceniami sygnału zalecamy trzymanie bezprzewodowego zestawu
nagłownego z dala od urządzeń korzystających z sieci bezprzewodowej 802.11b/g, urządzeń Bluetooth,
kuchenek mikrofalowych i dużych metalowych przedmiotów.
Między bezprzewodowym zestawem nagłownym Bluetooth a telefonem nie musi koniecznie znajdować się
wolna przestrzeń. Jednak niektóre przeszkody, np. ściany czy drzwi, oraz zakłócenia od innych urządzeń
elektronicznych mogą pogarszać połączenie.

Informacje o zasilaniu
Kabel Ethernet służy do podłączania telefonu do sieci LAN i zapewnienia jego pełnej funkcjonalności. Jeśli
port Ethernet jest wyposażony w rozwiązanie Power over Ethernet (PoE), telefon może być zasilany za
pośrednictwem gniazda sieci LAN. Nie należy wyprowadzać kabla Ethernet sieci LAN poza budynek.

Działanie telefonu w okresach dużego obciążenia sieci
Wszystkie czynniki powodujące zmniejszenie wydajności sieci mogąwpływać na jakość połączeń głosowych
i wideo nawiązywanych za pomocą telefonu IP Cisco, a w niektórych przypadkach mogą nawet powodować
zerwanie połączenia. Do źródeł pogorszenia przepustowości sieci należą m.in.:

• zadania administracyjne, np. skanowanie portów wewnętrznych czy skanowanie zabezpieczeń;

• ataki na sieć, np. ataki typu „odmowa usługi”.

Oświadczenia o zgodności z wymaganiami komisji FCC
dotyczącymi bezpieczeństwa

Amerykańska Federalna Komisja Łączności (ang. Federal Communications Commission, FCC) wymaga
oświadczenia o zgodności produktu z następującymi przepisami:

   Podręcznik użytkownika telefonów IP Cisco z serii 8800
84

Ochrona i bezpieczeństwo produktu
Jakość działania bezprzewodowego zestawu nagłownego Bluetooth



Oświadczenie o zgodności z częścią 15.21 wymagań komisji FCC
Zmiany lubmodyfikacje, które nie zostały wyraźnie zatwierdzone przez stronę odpowiedzialną za zgodność,
mogą unieważnić prawo użytkownika do obsługi urządzenia.

Oświadczenie o zgodności z wymaganiami komisji FCC dotyczącymi narażenia
na emisję fal radiowych

To urządzenie jest zgodne z ograniczeniami narażenia na emisję fal radiowych nakładanymi przez komisję
FCC w przypadku niekontrolowanego otoczenia. W celu zachowania zgodności z normami narażenia na
emisję fal radiowych użytkownicy muszą przestrzegać szczegółowych instrukcji eksploatacyjnych. Ten
nadajnik musi być oddalony od użytkownika o co najmniej 20 cm i nie może znajdować się w tym samym
miejscu co inna antena lub nadajnik, ani współpracować z nimi.

Oświadczenie o zgodności z wymaganiami komisji FCC dotyczącymi
odbiorników i urządzeń cyfrowych klasy B

Produkt ten przetestowano z wynikiem pozytywnym pod kątem spełniania wymagań stawianych urządzeniom
cyfrowym klasy B, zgodnie z częścią 15 przepisów komisji FCC. Ograniczenia mają na celu zapewnienie
stosownej ochrony przed szkodliwymi zakłóceniami w środowisku zamieszkanym. Urządzenie wytwarza,
użytkuje i może emitować energię fal radiowych, które mogą powodować szkodliwe zakłócenia komunikacji
radiowej, jeśli instalacja i eksploatacja urządzenia nie będą się odbywać zgodnie z instrukcją. Nie wyklucza
się jednak, że w wypadku konkretnej instalacji zakłócenia takie wystąpią.
Jeśli urządzenie powoduje zakłócenia w odbiorze sygnału radiowego lub telewizyjnego, co można sprawdzić,
wyłączając i włączając urządzenie, należy podjąć próbęwyeliminowania tych zakłóceń poprzez zastosowanie
następujących środków zaradczych:

• Obrócenie lub przeniesienie anteny odbiorczej.

• Zwiększenie odległości między urządzeniem a innymi urządzeniami.

• Podłączenie urządzenia do innego gniazdka sieci elektrycznej niż odbiornik.

• Zwrócenie się o pomoc do sprzedawcy lub doświadczonego technika radiowo-telewizyjnego.

Ogólne informacje na temat bezpieczeństwa produktu Cisco
Niniejszy produkt zawiera funkcje kryptograficzne i podlega przepisom StanówZjednoczonych oraz krajowym
przepisom lokalnym regulującym kwestie importu, eksportu, przekazywania oraz użytkowania. Dostarczenie
produktów Cisco zawierających funkcje kryptograficzne nie oznacza upoważnienia podmiotu niezależnego
do importu, eksportu, dystrybucji ani użytkowania szyfrowania. Odpowiedzialność za zgodność swojego
postępowania z lokalnym prawem krajowym oraz prawem Stanów Zjednoczonych ponoszą importerzy,
eksporterzy, dystrybutorzy oraz użytkownicy. Korzystając z niniejszego produktu, użytkownik zgadza się
postępować zgodnie z odpowiednimi regulacjami i przepisami prawa. W przypadku braku możliwości
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zastosowania się do przepisów prawnych lokalnego prawa krajowego oraz przepisów prawnych Stanów
Zjednoczonych, niniejszy produkt należy niezwłocznie zwrócić.
Więcej informacji na temat obowiązujących w Stanach Zjednoczonych przepisów dotyczących eksportu
można znaleźć pod adresem http://www.bis.doc.gov/policiesandregulations/ear/index.htm.

Ważne informacje dostępne w Internecie
Umowa licencyjna użytkownika

Umowa licencyjna użytkownika znajduje się pod następującym adresem: http://www.cisco.com/go/eula

Informacje na temat zgodności z przepisami i normami bezpieczeństwa

Informacje na temat zgodności z przepisami i normami bezpieczeństwa znajdują się pod następującym
adresem: http://www.cisco.com/c/en/us/td/docs/voice_ip_comm/cuipph/all_models/regulatory_compliance/
english/install/guide/iphrcsi3.html
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