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 Cisco Jabberلنظام Windows 11.9
النافذة المركزية

استخدام الكمبيوتر للمكالمات

إعادة توجيه المكالمات

مالحظة :قد يحتوي هذا المستند على ميزات أو أزرار تحكم غير متوفرة في محتوى نشر  Cisco Jabberلنظام التشغيل
 Windowsالذي تستخدمه.

يمكنك توجيه  Cisco Jabberلنظام  Windowsإلرسال المكالمات للكمبيوتر أو
للهاتف الخاص بك.

لتجنب فقد المكالمات عندما ال تكون في مكتبك ،يمكنك إعادة توجيه
المكالمات إلى رقم هاتف آخر.

1.من النافذة المركزية ،افتح القائمة المنسدلة "عناصر التحكم بالهاتف".
2.حدد تفضيالتك.

لدي
التخصيص المتعلق بالعميل ّ

يمكنك الوصول إلى الخيارات والتفضيالت الخاصة بـ  Cisco Jabberلديك لتخصيص
السلوك الذي يستطيع العميل اتباعه.
1.من النافذة المركزية ،حدد قائمة > ملف > خيارات.

2.حدد أي عالمة تبويب في قائمة الخيارات لتحديد خياراتك.

1.من النافذة المركزية ،افتح القائمة المنسدلة "عناصر التحكم بالهاتف".

2.حدد إعادة توجيه المكالمات إلى ثم قم بتعيين رقم الهاتف.

توجيه الرسائل الصوتية
يمكنك توجيه الرسائل الصوتية إلى المستخدمين اآلخرين والمجموعات األخرى،
مع تضمين رسالة يمكنك تسجيلها بنفسك إلرسالها معها.
 .1في عالمة تبويب الرسائل الصوتية ،حدد الرسالة الصوتية التي ترغب في توجيهها.
 .2انقر بزر الماوس األيمن على الرسالة ،وحدد توجيه الرسالة الصوتية.
 .3حدد المستلم الذي ترغب في أن يتلقى الرسالة الصوتية.

إعداد ملحقات الهاتف الخاص بي
يمكنك تغيير الميكروفون أو السماعة التي يستخدمها العميل عندما يكون لديك ملحق واحد
على األقل للهاتف للتحكم في المكالمات.

 .4لتسجيل الرسالة الصوتية الخاصة بك والتي يتم تشغيلها قبل الرسالة الصوتية،
حدد زر "تسجيل" ثم "تم" عندما تنتهي.
 .5قم بإرسال الرسالة الصوتية.

يمكنك تحديد خيارات الصوت مباشر ًة من أيقونة عناصر تحكم الهاتف في نافذة لوحة
الوصل.
1.في نافذة الدردشة ،حدد رمز فتح خيارات الصوت.
2.حدد ما تريد أن يستعمله العميل من سماعات وميكروفون إلرسال واستقبال الصوت
لديك.
3.لفتح عالمة تبويب الصوت في مربع حوار الخيارات ،حدد خيارات الصوت .من عالمة
التبويب تلك ،يمكنك كذلك اختبار الصوت للتحقق من أنه يعمل على النحو المطلوب.
4.حدد تطبيق ثم موافق.

 .1رسالة الحالة
 .2القامئة
 .3رشيط البحث أو املكاملات
 .4جهات االتصال
 .5الدردشات

 .6املكاملات األخرية
 .7الرسائل الصوتية
 .8االجتامعات
 .9املجموعات املخصصة
 .10عنارص التحكم بالهاتف
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 Cisco Jabberلنظام Windows 11.9
التعاون مع جهات االتصال

النافذة المركزية
مالحظة :قد يحتوي هذا المستند على ميزات أو أزرار تحكم غير متوفرة في محتوى نشر  Cisco Jabberلنظام التشغيل
 Windowsالذي تستخدمه.

عيرسلا ليغشتلا ليلد
التعاون مع المجموعات
يمكنك التعامل مع األشخاص الموجودين في المجموعات المخصصة لديك لتطبيق
إجراء محدد على كل الموجودين فيها.

عند إجراء دردشة مع جهة اتصال ،يمكنك استخدام عناصر التحكم لتنفيذ التالي:
x xإضافتها إلى قائمة جهات االتصال لديك
x xمشاركة شاشتك

 .1انقر بزر الماوس األيمن على رأسية اسم المجموعة المخصصة.
 .2حدد إجرا ًء من القائمة ،مثل تنبيه عند اإلتاحة أو بدء دردشة جماعية أو إرسال رسالة
بث.

x xبدء اجتماع فوري
x xاختيار خيارات الصوت
x xبدء مكالمة هاتفية

بدء اجتماع WebEx
ابدأ اجتماع  WebExمباشرة من خالل نافذة دردشة مع مستخدم آخر دون الحاجة إلى
جدولة االجتماع في التقويم أوالً.
1.من نافذة الدردشة حدد أيقونة المزيد.

إضافة جهات اتصال جديدة
أضف أشخاص إلى قائمة جهات االتصال لديك عن طريق البحث عنهم في المؤسسة
التي تتبعها .وبمجرد وجودهم داخل قائمة االتصال لديك ،يمكنك بسهولة النقر نق ًرا
مزدو ًجا على أسمائهم لبدء مكالمة هاتفية أو دردشة معهم.
 .1في شريط البحث أو المكالمات ،ابدأ في كتابة اسم الشخص المطلوب البحث عنه
في الدليل ،أو أدخل اسم المستخدم مباشر ًة إذا كنت تعرفه.
 .2حدد المجموعة التي تريد إضافة جهة االتصال الجديدة إليها ،ثم حدد إضافة.

2.حدد بدء االجتماع اآلن.

خيارات الدردشة
يمكنك أثناء الدردشة:
x xإرسال لقطة شاشة
x xإرسال ملف
x xاإلشارة إلى مستخدم
 .1رسالة الحالة
 .2القامئة
 .3رشيط البحث أو املكاملات
 .4جهات االتصال
 .5الدردشات

 .6املكاملات األخرية
 .7الرسائل الصوتية
 .8االجتامعات
 .9املجموعات املخصصة
 .10عنارص التحكم بالهاتف

x xإدراج وجه تعبيري
x xضبط حجم الخط ولونه
x xإضافة مشاركين إلنشاء دردشات جماعية
x xعرض الدردشة في نافذة جديدة
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