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      Telefon Kılavuzu 



Genel Telefon İşlevleri Yazılım Tuşu 
Açıklamaları 

   

Telefonda çevrimiçi 
yardım görüntüleme 

    düğmesine basın ve 
Help (Yardım) öğesini seçin. 

Çağrı yapma Bir numarayı çevirmeden önce 
veya çevirdikten sonra ahizeyi 
kaldırın 

Numarayı yeniden aramak Redial (Yeniden Arama) öğesine 

basın. 

Ahizeyi kullanarak 
konuşma ve hoparlörden 
dinleme 

(yalnızca Grup Dinleme 
modu) GListen (Grup 
Dinleme) öğesine basın. 

Sadece hoparlörden 
dinleme 

(yalnızca İzleme modu) 
Monitor (İzleme) öğesine 
basın. 

Çağrı günlüklerinizi 
kullanma      düğmesine basın ve 

Directories > Missed Calls, 
Placed Calls veya Received 
Calls öğesini seçin. Bir numara 
seçin ve Dial (Ara) öğesine 
basın. 

Numara düzeltme EditDial (Numarayı Düzelt) << 
veya >> basın. 

Çağrı bekletme/devam 
ettirme 

Beklemeye almak veya 
beklemeden devam etmek için bir 
çağrıyı seçin ve     düğmesine 
basın. 

Çağrıyı yeni bir numaraya 
aktarma 

Transfer (Aktar) öğesine basın, 
numarayı girin daha sonra 
Transfer öğesine yeniden basın. 

Standart konferans 
görüşmesi başlatma 

more > Confrn (Konferans 
Başlat ) öğesine basın, katılımcıyı 
arayın ve sonra Confrn öğesine 
tekrar basın. 
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Cisco Tümleşik IP 
Telefonu 7906G ve 
7911G (SCCP ve SIP) 

Yazılım Tuşu Açıklamaları Telefon 

Ekranı Simgeleri Düğme Simgeleri 

Hızlı Arama Genel Telefon İşlevleri 

 

AbbrDial (Hızlı Arama) Hızlı arama rehber numarasını 
kullanarak numara çevirir 

Answer (Yanıtla) Çağrıyı yanıtlar 

Barge (Ekle) Paylaşılan hattaki bir çağrıya kendinizi ekler 

CallBack (Yine Ara) Meşgul bir iç hat erişilebilir hale geldiğinde 
bir bildirim alır 

Cancel (İptal) Bir işlemi iptal eder veya değişiklikleri 
uygulamadan ekrandan çıkar 

cBarge (Konf. Ekle) Paylaşılan bir hattaki bir çağrıya kendinizi 
ekler ve bir konferans görüşmesi oluşturur 

CFwdALL (Çağrı Yönlendir) Çağrı yönlendirme oluşturur/iptal eder 

Clear (Temizle) Kayıtları veya ayarları siler 

Close (Kapat) Geçerli pencereyi kapatır 

ConfList (Konf. Listele) Konferans katılımcılarını görüntüler 

Confrn (Konf. Başlat) Konferans görüşmesi oluşturur 

Delete (Sil) EditDial kullanılırken imlecin sağındaki 
karakterleri siler 

Details (Ayrıntılar) Cevapsız Çağrılar ve Gelen Çağrılar 
günlüklerindeki çok taraflı bir görüşme için 
Ayrıntılar çağrı kaydını açar 

Dial (Ara) Telefon numarasını çevirir 

DirTrfr (Çağrıları Aktar) İki çağrıyı birbirine aktarır 

DND (Rahatsız Etmeyin) Rahatsız Etmeyin (DND) işlevini kapatır 

EditDial (Numarayı Düzelt) Çağrı günlüğündeki numarayı düzeltir 

EndCall (Çağrıyı Sonlandır) Geçerli çağrıyı sonlandırır 

Erase (Sıfırla) Ayarları varsayılan değerlerine sıfırlar 

Exit (Çık) Önceki ekrana döner 

GListen (Grup Dinleme) Ahizeyi kullanarak konuşma ve hoparlörden 
dinleme (Grup Dinleme) 

GLOff (GD Kapat) Grup Dinleme işlevini devre dışı bırakır 

Telefon Kılavuzu



 

GpickUp (Bağlı Grupta 
Yanıtla) 

Başka bir grupta çalan çağrıyı yanıtlar 

iDivert (Sesli Mesaj) Sesli mesaj sistemine çağrı gönderir 

Join (Katıl) Bir konferans oluşturmak üzere tek bir 
hattaki birkaç çağrıyı birleştirir 

MeetMe (Benimle Buluş) Benimle Buluş (Meet-Me) konferans 
görüşmesine ev sahipliği yapar 

Monitor (İzle) Bir çağrıyı hoparlörden dinleyin 

MonOff (İzlemeyi Kapat) İzleme işlevini devre dışı bırakır 

more (diğer) Diğer yazılım tuşlarını görüntüler 

Msgs (Mesajlar) Sesli posta sistemine erişir 

NewCall (Yeni Çağrı) Yeni bir çağrı yapar 

GpickUp (Bağlı Grupta 
Yanıtla) 

Bağlı bir grupta çalan çağrıyı 
yanıtlar 

Park (Park) Çağrı Bekletme kullanarak bir çağrıyı 
saklar

PickUp (Grupta Yanıtla) Kendi grubunuzdaki bir çağrıyı yanıtlar 

QRT (QRT) Çağrı sorunlarını sistem 
yöneticisine iletir 

Redial (Yeniden Ara) Son aranan numarayı yeniden çevirir 

Remove (Çıkart) Bir konferans katılımcısını çıkarır 

RmLstC (Sonuncuyu 
Çıkart) 

Konferans görüşmesine eklenen son 
tarafı çıkarır 

Search (Ara) Rehber listesinde arar 

Transfer (Aktar) Çağrıyı aktarır 

Update (Güncelle) İçeriği yeniler 

VidMode (Video Modu) Video görüntüleme modu seçer 

<< Girilen karakterleri siler 

>> Girilen karakterler üzerinde ilerler 

Telefon Ekranı Simgeleri 
 

Görüşme durumu 
Çağrı yönlendirme etkin 

 
Çağrı beklemede 

 
Bağlı çağrı 

Ahize yerinde değil 

 
Ahize yerinde 

Gelen çağrı 

 
Paylaşılan hat kullanımda 

Güvenli Çağrılar 
Kimliği doğrulanmış çağrı 

Şifreli çağrı

Seçilen Cihaz

Ahize kullanımda 

Hoparlör kullanımda (İzleme açık) 
Önemli Çağrılar 

 Öncelikli çağrı 

 Orta öncelikli çağrı 

 
Yüksek öncelikli çağrı 

 En yüksek öncelikli çağrı 

Diğer Özellikler 

 Yapılandırılmış Hızlı Arama 

 

 
Bekleyen mesaj 

 
Seçenek seçildi 

  Özellik etkin 

 
Video etkin (yalnızca Cisco 
Tümleşik IP Telefonu 7911G) 

 
Çağrı günlüğündeki URL girdisi 
düzeltilmeye hazır 

Düğme Simgeleri 
 

Volume (Ses Seviyesi) 

Navigation (Gezinti) 

Hold (Beklet) 

 
Applications Menu (Uygulamalar 
Menüsü) 

Hızlı Arama 
 

Yapmak 
istediğiniz 

Yapılması gereken... 

Bir numarayı 
hızlı aramak 

• düğmesine basın ve 
aranacak numarayı seçin. 

• düğmesine basın ve 
Directories > Speed 
Dials öğesini seçin. 
Aranacak numarayı seçin. 

• Ahize yerindeyken bir hızlı 
arama numarası girin ve 
AbbrDial öğesine basın. 



Telefonunuzu Bağlama 

Telefonunuzu Bağlama 

Sistem yöneticiniz, yeni Cisco Tümleşik IP Telefonunuzu şirket IP telefon ağına bağlayabilir. Eğer böyle 
olmazsa, telefonunuzu bağlamak için aşağıdaki resimlere bakın. 
Aşağıdaki grafik ve tablo Cisco Tümleşik IP Telefonu 7906G’nin nasıl bağlanacağını gösterir: 

 

 

1 Ağ bağlantı noktası (10/100 SW) 4 AC-DC güç kaynağı 

2 Ahize bağlantı noktası 5 AC güç kablosu 

3 DC adaptör bağlantı noktası (DC48V)   
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Aşağıdaki grafik ve tablo Cisco Tümleşik IP Telefonu 7911G’nin nasıl bağlanacağını gösterir: 

 

 

1 Ağ bağlantı noktası (10/100 SW) 4 DC adaptör bağlantı noktası (DC48V) 

2 Erişim bağlantı noktası (10/100 PC) 5 AC-DC güç kaynağı 

3 Ahize bağlantı noktası 6 AC güç kablosu 

 



Telefonunuzu Bağlama 

Ahize Dayama Yerini Ayarlama 
Telefonunuzun bağlantısını yaptığınızda, alıcının altlıktan kayıp çıkmaması için ahize dayama yerini 
ayarlamak isteyebilirsiniz. Yönergeler için aşağıdaki tabloya bakın. 

 

 

1 Ahizeyi bir kenara koyun ve ahize dayama yerinden kare plastik tırnağı çekin. 

2 Tırnağı 180 derece döndürün. 

3 Tırnağı ahize dayama yerine geri kaydırın. Döndürülen tırnağın üst kısmında bir uzantı dışarı doğru 
çıkıntı yapar. Ahizeyi, ahize dayama yerine geri koyun. 

TAPS ile Kayıt 
Telefonunuz ağa bağlandıktan sonra, sistem yöneticiniz sizden telefonunuzu Otomatik Kaydedilen 
Telefonlar için Araç Desteği’ni (TAPS) kullanarak otomatik olarak kaydettirmenizi isteyebilir. TAPS, yeni 
bir telefon için veya mevcut bir telefonu değiştirmek için kullanılabilir. 
TAPS ile kaydolmak için, ahizeyi kaldırın, sistem yöneticiniz tarafından verilen TAPS dahili hat 
numarasını girin ve sesli yönergeleri uygulayın. Bölge kodu da dahil olmak üzere tüm dahili hat 
numaranızı girmeniz gerekebilir. Telefonunuz onay mesajını görüntüledikten sonra, telefonu kapatın. 
Telefon yeniden başlatılır. 

Kulaklık Bilgileri 
Kulaklığı kullanmak için, ahizenin çıkarılmış olduğundan emin olun ve sonra kulaklığı telefonunuzun 
arkasındaki Ahize bağlantı noktasına bağlayın. 
Kulaklık üreticisinin önerilerine bağlı olarak, harici bir amplifikatör gerekebilir. Daha fazla bilgi için 
kulaklık üreticisinin belgelerine başvurun. 
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Cisco Systems, Cisco Tümleşik IP Telefonlarla kullanılan üçüncü şahıslara ait kulaklıkları bazı iç 
testlerden geçirse de, Cisco kulaklık veya ahize satıcılarının ürünlerini onaylamaz veya desteklemez. Cisco 
Tümleşik IP Telefonların kurulduğu yerlerin yapısında var olan çevre ve donanımla ilgili uyuşmazlıklardan 
dolayı tüm çevreler için uygun olan tek bir “en iyi” çözüm yoktur. Cisco, müşterilerine ağlarında çok 
sayıda cihazı kurmadan önce kendi ortamlarında en iyi şekilde çalışan kulaklıkları test etmelerini önerir. 
Bazı durumlarda, farklı kulaklıkların mekanik veya elektronik parçaları uzaktaki kişilerin Cisco Tümleşik 
IP Telefon kullanıcılarıyla konuştuğu zaman kendi seslerinin yankısını duymasına neden olabilir. 
Cisco Systems, istenmeyen radyo frekansı (RF) ve ses frekansı (AF) sinyallerine karşı yalıtılmış iyi 
kalitede harici cihazların (kulaklıkların) kullanılmasını önerir. Bu cihazların kalitesine ve cep telefonu ve 
iki yönlü telsizler gibi diğer cihazlara olan yakınlığına bağlı olarak seste bazı parazitler oluşabilir. Daha 
fazla bilgi Harici Cihazları Kullanma bölümüne bakın. 
Bir kulaklığın Cisco Tümleşik IP Telefonla uyumsuzluğunun başlıca nedeni duyulabilir cızırtı sesi çıkarma 
potansiyelidir. Bu cızırtı uzaktaki kişi tarafından veya hem uzaktaki kişi hem de Cisco Tümleşik IP 
Telefonu kullanan kişi tarafından (yani sizin tarafınızdan) duyulabilir. Bazı potansiyel cızırtı veya vızıltı 
seslerine, çeşitli dış kaynaklar neden olabilir, örneğin elektrik lambaları, elektrikli motorların yakınında 
bulunmak, büyük PC monitörleri. Bazı durumlarda, kullanıcının duyduğu cızırtı sesi yerel bir adaptör veya 
güç enjektörü kullanılarak azaltılabilir veya yok edilebilir. Daha fazla bilgi için Harici Güç Kaynağı 
Kullanma bölümüne bakın. 
Kullanıcıya Özel Ses Kalitesi 
Fiziksel, mekanik ve teknik performansın ötesinde, kulaklığın ses bölümünün size (kullanıcıya) ve diğer 
uçtaki kişiye iyi bir ses sunması gerekir. Ses özneldir ve Cisco hiçbir kulaklık ya da ahizenin performansını 
garanti edemez ancak, aşağıdaki sitelerde listelenen kulaklık veya ahizelerden bazılarının Cisco Tümleşik 
IP Telefonla iyi bir performans gösterdiği bildirilmiştir. 
Bununla birlikte, kendi ortamlarında uygun performansı belirlemek için bu cihazı test etmek halen 
müşterinin sorumluluğundadır. 
Kulaklıklarla ilgili bilgiler için şu adreslere bakın: 
http://www.vxicorp.com/cisco 
http://www.plantronics.com/cisco 

 



Telefonunuza Genel Bakış 

Telefonunuza Genel Bakış 

Cisco Tümleşik IP Telefonu 7906G ve 7911G, bilgisayarınızın kullandığıyla aynı veri ağı üzerinden sesli iletişim 
sağlayan tam özellikli telefonlardır ve çağrı yapmanıza, çağrı almanıza, çağrıları bekletmenize, çağrıları 
aktarmanıza, konferans görüşmesi vb. yapmanıza olanak verir. 
Cisco Tümleşik IP Telefonu 7906G ve 7911G temel çağrı yanıtlama özelliklerine ek olarak, çağrı yanıtlama 
kapasitenizi genişleten özel ve gelişmiş telefon özellikleri sağlayabilir. Yapılandırmanıza bağlı olarak, telefonunuz 
şunları desteklemektedir: 

• Ağ verilerine, XML uygulamalarına ve web tabanlı hizmetlere erişim. 

• Kullanıcı Seçenekleri web sayfalarınızdan telefon özelliklerinin ve hizmetlerinin çevrimiçi özelleştirilmesi. 

Düğmeleri ve Donanımı Anlama 

Telefonunuzdaki düğmeleri ve donanımı tanımlamak için aşağıdaki resmi kullanabilirsiniz. 
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 Öğe Açıklama Daha fazla bilgi için, bkz. 

1 Telefon ekranı Arayan kimliği, çağrı süresi ve çağrı durumu da 
dahil olmak üzere telefon menülerini ve çağrı 
etkinliğini görüntüler. 

Uygulama Menülerini anlama, 
Hat ve Çağrı Simgelerini 
Anlama. 

2 Cisco Tümleşik 
IP Telefonu serisi 

Cisco Tümleşik IP Telefonu modeli serinizi 
gösterir. 

— 

3 Yazılım tuşu düğmeleri Her biri telefon ekranınızda görüntülenen bir 
yazılım tuşu seçeneğini etkinleştirir. 

Yazılım Tuşu Açıklamaları. 

4 Gezinti düğmesi 

 

Menü öğeleri arasında gezinmenizi ve öğeleri 
seçmenizi sağlar. Telefon ahizesi yerindeyken 
Hızlı Aramalarınızı görüntüler. 

Uygulama Menülerini Anlama 
ve Hızlı Arama. 

5 

6 

Uygulamalar 
Menüsü düğmesi 

 
 
 
Bekletme düğmesi 

 

Sesli mesaj sistemine, çağrı günlükleri ve 
rehberlerine, ayarlara, servislere ve yardıma 
erişim sağlayan Uygulamalar menüsünü 
görüntüler. 
 
 
Etkin çağrıyı beklemeye alır, beklemedeki çağrıyı 
devam ettirir, etkin bir çağrıyla beklemedeki bir 
çağrı arasında geçiş yapar. 

Uygulama Menülerini Anlama. 
 
 
 
 
Bekletme ve Devam Ettirme 
İşlevini Kullanma. 

7 Tuş takımı Telefon numaralarını çevirmenizi, harfler 
girmenizi ve menü öğelerini seçmenizi 
sağlar. 

Temel Çağrı Gerçekleştirme. 

8 Ses düzeyi düğmesi 

 

Ahize, kulaklık, hoparlör ve zil sesi düzeyini 
kontrol eder. 

Ahize, Kulaklık ve Hoparlör 
Kullanma. 

9 Işıklı Ahize Ahizedeki ışık gelen bir çağrıyı veya yeni 
sesli mesajı belirtir. 

Sesli Mesajlara Erişim. 

10 Ayak standı Telefonun masanın üzerinde uygun bir açıda 
durmasına olanak verir. 

— 

 



Telefonunuza Genel Bakış 

Uygulamalar Menüsünü Anlama 

Uygulamalar menüsünü telefon özelliklerine erişmek için kullanın. 
 

Yapmak istediğiniz Yapılması gereken... 

Uygulamalar menüsüne 
erişmek 

Uygulamaların listesini görüntülemek için  düğmesine basın: Messages 
(Mesajlar), Directory (Rehber), Settings (Ayarlar), Services (Servisler) ve 
Help (Yardım). 

Liste veya menüde 
dolaşmak  düğmesine basın 

Menü öğesi seçmek 
Bir menü öğesini seçmek için  düğmesine basın daha sonra Select öğesine 
basın. 
Tuş takımında menü öğesine karşılık gelen sayıya da basabilirsiniz. 

Menüde bir düzey geri gitmek Exit düğmesine basın. (Bir menünün en üst düzeyinde Exit öğesine 
basarsanız, menünün kapanacağını unutmayın.) 

Menüyü kapatmak (ve 
Uygulamalar menüsüne geri 
dönmek) 

Menü kapanana kadar Exit öğesine bir veya birkaç kez basın veya  
düğmesine basın. 

Uygulamalar menüsünden 
çıkmak 

 düğmesine veya Exit öğesine basın. 

 
  Not         
                 düğmesine bastıktan sonra LED yeşile döner ve Uygulamalar menülerini kullanırken yanmaya devam eder. 

 düğmesine veya Exit öğesine basmadan bir uygulamadan ayrılırsanız (örneğin, yeni bir çağrıyı yanıtlamak 
için), telefon ekran görüntüsü değişebilir ancak  düğmesi yeşil kalır.  düğmesine tekrar basarsanız, 
kullanmakta olduğunuz uygulama kesildiği noktadan devam eder. 

 

Telefonunuzdaki Yardım Sistemini Anlama 

Cisco Tümleşik IP Telefonu 7906G ve 7911G kapsamlı bir çevrimiçi yardım sistemi sunar. Telefon yardımını 
görüntülemek için,  düğmesine basın ve Help öğesini seçin. 

Hat ve Çağrı Arasındaki Farkı Anlama 

Hatlar ve çağrılarla ilgili karışıklığı önlemek için, şu açıklamalara başvurun: 
• Hatlar—Her bir hat, başkalarının sizi aramak için kullanabileceği bir telefon numarasına (veya dahili hatta) karşılık 

gelir. Telefonunuz tek bir hattı destekler. 
• Çağrılar—Her bir hat birden fazla çağrıyı destekleyebilir. Varsayılan olarak telefonunuz bağlanmış en fazla altı 

çağrıyı destekler ancak sistem yöneticiniz gereksinimlerinize göre bu sayıyı ayarlayabilir. Herhangi bir anda 
yalnızca tek bir çağrı etkin olabilir; diğer çağrılar otomatik olarak beklemeye alınır. 
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Hat ve Çağrı Simgelerini Anlama 

Telefonunuz görüşme ve hat durumunu (ahize yerinde, beklemede, çalıyor, bağlanmış vb.) anlamanıza 
yardımcı olacak simgeler görüntüler. 

 

Simge Çağrı veya hat durumu Açıklama 

 Kapalı hat Bu hatta hiçbir görüşme etkinliği yoktur. 

Açık hat Bir numara arıyorsunuz veya giden bir çağrı çalıyor. 

 
Bağlı çağrı Diğer tarafa bağlısınız. 

 Çalan çağrı Hattınızda bir çağrı çalıyor. 

 
Çağrı beklemede Bu çağrıyı beklemeye aldınız. Bekletme ve Devam Ettirme İşlevini 

Kullanma bölümüne bakın. 

 
Uzaktan kullanımda Hattınızı paylaşan başka bir telefona bağlanmış bir çağrı var. 

“Paylaşılan Hatları Anlama” bölümüne bakın. 

 
Kimliği doğrulanmış 
çağrı 

“Güvenli Çağrılar Yapma ve Alma” bölümüne bakın. 

 
Şifreli çağrı “Güvenli Çağrılar Yapma ve Alma” bölümüne bakın. 

Özelliğin Kullanılabilirliğini Anlama 

Telefon sistemi yapılandırmanıza bağlı olarak, bu Telefon Kılavuzunda bulunan özellikler sizin için uygun 
olmayabilir veya sizin telefonunuzda farklı çalışabilir. Özelliğin çalışması veya kullanılabilirliği hakkında 
bilgi için destek masanıza veya sistem yöneticinize başvurun. 

SIP ve SCCP Arasındaki Farkı Anlama 

Telefonunuz iki sinyal protokolünden birini kullanacak şekilde yapılandırılabilir: SIP (Oturum Başlatma 
Protokolü) veya SCCP (Zayıf Çağrı Kontrol Protokolü). Bu yapılandırmayı sistem yöneticiniz belirler. 
Telefon özellikleri protokole bağlı olarak değişiklik gösterebilir. Bu Telefon Kılavuzunda hangi özelliklerin 
protokole özgü olduğu belirtilmektedir. Telefonunuzun hangi protokolü kullandığını öğrenmek için, sistem 
yöneticinize sorabilir veya telefonunuzda  > Model Information > Call Control Protocol öğelerini 
seçebilirsiniz. 

 



Temel Görüşme Gerçekleştirme 

Temel Görüşme Gerçekleştirme 

Çeşitli özellik ve hizmetleri kullanarak temel çağrı gerçekleştirme işlevlerini uygulayabilirsiniz. Özellik kullanılabilirliği 
değişiklik gösterebilir; daha fazla bilgi için sistem yöneticinize başvurun. 

Çağrı Yapma—Temel Seçenekler 

Burada, Cisco Tümleşik IP Telefonunuzla çağrı yapmanın birkaç kolay yolu gösterilmiştir. 
 

Yapmak istediğiniz Yapılması gereken... Daha fazla bilgi için, bkz. 

Çağrı yapmak Ahizeyi kaldırın ve numarayı çevirin. Telefonunuza Genel 
Bakış. 

Ahize yerindeyken numara 
çevirmek (çevir sesiyle) 

NewCall öğesine basın ve numarayı çevirin. — 

Numarayı yeniden aramak Redial öğesine basın. — 

Başka bir çağrı etkinken 
arama yapmak 1. düğmesine basın 

2. New Call düğmesine basın. 
3. Numarayı girin. 

Bekletme ve Devam 
Ettirme İşlevini 
Kullanma. 

Bir çağrı günlüğünden 
numara çevirmek 1.  düğmesine basın ve Directories > 

Missed 
Calls, Received Calls veya Placed Calls 
öğesini seçin. 

Çağrı Günlüklerini 
Kullanma. 

İpuçları 
• Çevir sesi olmadan telefon kapalıyken arama yapabilirsiniz (ön arama) Önceden arama yapmak için, bir numara 

girin, daha sonra ahizeyi kaldırarak telefonu açın ve Dial basın. 
• Önceden arama yaptığınızda, telefonunuz Yapılan Aramalar günlüğünüzden eşleşen numaraları (varsa) 

görüntüleyerek çevirdiğiniz numarayı tahmin etmeyi dener. Bu Otomatik Arama olarak adlandırılır. Otomatik Arama 
ile görüntülenen bir numarayı aramak için, Dial öğesine basın ve telefonu açın. 

• Çevirirken yaparken hata yaparsanız, rakamları silmek için << düğmesine basın. 
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Çağrı Yapma—Ek Seçenekler 

Telefonunuzda bulunabilecek olan bazı özellikleri ve hizmetleri kullanarak çağrı yapabilirsiniz. Bu ek 
seçenekler hakkında daha fazla bilgi için sistem yöneticinizle görüşün. 

 

Yapmak istediğiniz Yapılması gereken... Daha fazla bilgi için, bkz. 

Bir numarayı hızlı aramak Aşağıdakilerden birini yapın: 

•  düğmesine basın, bir hızlı arama 
numarası seçin ve Dial öğesine basın. 

•  düğmesine basın ve Directories > 
Speed Dials öğesini seçin. Bir numara seçin 
ve Dial öğesine basın. 
• Kısaltılmış Arama özelliğini kullanın. 
• Hızlı Arama özelliğini kullanın. 

Hızlı Arama. 

Telefonunuzdaki kuruluş 
rehberinden bir numarayı 
çevirmek 

1.  düğmesine basın Directories > 
Corporate Directory (Kuruluş Rehberi) 
(adlar farklı olabilir) öğelerini seçin. 
2. Bir ad girin ve Search düğmesine basın. 
3. Listedeki bir kaydı seçin ve telefonu 

Çağrı 
Günlüklerini 
Kullanma. 

Cisco WebDialer’ı 
kullanarak kişisel 
bilgisayarınızda kuruluş 
rehberinden bir numarayı 
çevirmek 

1. Bir web tarayıcısı açın ve Web-Dialer 
özelliği olan kuruluş rehberine gidin. 
2. Çevirmek istediğiniz numarayı 
tıklatın. 

Cisco WebDialer’ı 
Kullanma. 

Meşgul veya çalmakta olan bir 
iç hat numarası aranabilir 
duruma geldiğinde bir uyarı 
almak için Cisco CallBack 
işlevini kullanmak 

1. Meşgul tonunu veya zil çalma sesini 
dinlerken CallBack düğmesine basın. 
2. Ahizeyi kapatın. Hat boşaldığı zaman 
telefonunuz sizi uyarır. 
3. Tekrar arama yapın. 

Sistem 
yöneticiniz. 

Bir öncelik (önde gelen) çağrısı 
yapmak (yalnızca SCCP 
telefonlar) 

Çoklu Düzey Öncelik ve Öne Alma 
(MLPP) erişim numarasını ve sonra da 
telefon numarasını girin. 

Önemli Çağrıların 
Önceliğini Belirleme. 

Kişisel Adres Defteri (PAB) 
girdisinden aramak 

1.  düğmesine basın ve oturum 
açmak için Directories > 
Corporate Directory (Kuruluş Rehberi) 
öğelerini seçin. 
2. Kişisel Adres Defteri öğesini seçin 
ve listede arayın. 

Telefonunuzdaki 
Kişisel Rehberi 
Kullanma. 

 



Temel Görüşme Gerçekleştirme 
 

Yapmak istediğiniz Yapılması gereken... Daha fazla bilgi için, 
bkz. 

Faturalama veya izleme 
kodunu kullanarak çağrı 
yapmak (yalnızca SCCP 
telefonlar) 

1. Numarayı çevirin. 
2. Ton sesinden sonra istemci kodu 

(CMC) veya zorunlu yetki 
kodunu (FAC) girin. 

Sistem 
yöneticiniz. 

Cisco Dahili Hat Mobilite 
profilinizi kullanarak arama 
yapmak 

Telefonda Dahili Hat Mobilite servisinde 
oturum açın. 

Cisco Dahili Hat 
Mobilitesini Kullanma. 

Çağrı Yanıtlama 

Ahizeyi kaldırarak çağrıyı yanıtlayabilir veya varsa telefonunuzdaki diğer seçenekleri kullanabilirsiniz. 
 

Yapmak istediğiniz Yapılması gereken... Daha fazla bilgi için, bkz. 

Yeni bir çağrıyı yanıtlamak 
için bağlı bir çağrıdan 
geçiş yapmak 

Answer öğesine basın. Bekletme ve Devam Ettirme İşlevini 
Kullanma. 

Çağrı bekletmeyi 
kullanarak bir çağrıyı 
yanıtlamak 

Answer öğesine basın. Bekletme ve Devam Ettirme İşlevini 
Kullanma. 

Sesli mesaj sistemine 
çağrı göndermek 

iDivert öğesine basın. Sesli Mesaj Sistemine Çağrı 
Gönderme 

Çağrıları otomatik olarak 
bağlamak 

Otomatik Yanıtla özelliğini kullanın. Otomatik Yanıtla Özelliğini 
Kullanma. 

Başka bir telefonda 
bekletilen çağrıyı geri 
çağırmak 

Çağrı Bekletme kullanın. Bekletilen Çağrıları Saklama ve 
Geri Çağırma. 

Telefonunuzu başka bir 
yerde çalan bir çağrıyı 
yanıtlamak için kullanmak 
Bir öncelik çağrısını 
yanıtlamak (yalnızca SCCP 
telefonlar) 

Çağrı Alma işlevini kullanın. 
Geçerli çağrıyı kapatın ve Answer 
öğesine basın. 

Telefonunuzda Yeniden 
Yönlendirilmiş Bir Çağrıyı Alma. 
Önemli Çağrıların Önceliğini 
Belirleme. 
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Çağrı Sonlandırma 

Çağrıyı sonlandırmak için telefonu kapatmanız yeterlidir. Burada birkaç ayrıntı daha verilmiştir. 
 

Yapmak istediğiniz Yapılması gereken... 

Ahize kullanırken telefonu kapatmak Ahizeyi, altlığına geri koyun. Veya EndCall öğesine basın. 

Bir çağrıyı izlerken telefonu kapatmak 
(hoparlörü kullanarak) 

EndCall öğesine basın. 

Bir çağrıyı kapatmak ancak aynı hattaki 
başka bir çağrıyı korumak 

EndCall öğesine basın. Gerekirse, görüşmeyi önce beklemeden 
alın. 

Bekletme ve Devam Ettirme İşlevini Kullanma 

Herhangi bir zamanda yalnızca tek bir görüşme etkin olabilir; bağlı olan diğer tüm çağrıların beklemeye alınması 
gerekir. 

 

Yapmak istediğiniz Yapılması gereken... 

Çağrıyı beklemeye almak 1. Beklemeye almak istediğiniz çağrının işaretlendiğinden emin olun.

2.  düğmesine basın 

Çağrıyı bekleme durumundan 
çıkarmak 

1. Doğru çağrının işaretlendiğinden emin olun. 

2.  düğmesine basın 

İpuçları 
• Hold (Bekletme) özelliğinin kullanılması sırasında genellikle bir müzik veya bir bip sesi duyulur. 

• Bekletilen çağrı, çağrı beklemede simgesiyle gösterilir: . Bekletilen bir çağrı seçildiğinde, Hold düğmesi  
yanmaya başlar (kırmızı). Bekletilmeyen bir çağrı seçildiğinde ve hatta bekletilen başka çağrılar olduğunda, Hold 
düğmesi yanıp söner (kırmızı). 

Birden Fazla Çağrı Arasında Geçiş Yapma 

Telefonunuzda birden fazla çağrı arasında geçiş yapabilirsiniz. 
 

Yapmak istediğiniz Yapılması gereken... 

Bağlı çağrılar arasında geçiş 
yapmak 

1. Geçiş yapmak istediğiniz çağrının seçili olduğundan emin olun. 

2.  düğmesine basın Tüm etkin çağrılar beklemeye alınır ve seçilen 
çağrı devam ettirilir. 

Çalan bir çağrıyı yanıtlamak 
için bağlı bir çağrıdan geçiş 
yapmak 

Answer öğesine basın. Tüm etkin çağrılar beklemeye alınır. 

 



Temel Görüşme Gerçekleştirme 

Birden Fazla Çağrıyı Görüntüleme 

Birden fazla çağrının telefonunuzda nasıl görüntülendiğini anlamak çağrı gerçekleştirme çabalarınızı 
düzenlemenize yardımcı olabilir. 
Telefonunuz çağrıları seçilen hat için aşağıdaki gibi görüntüler: 

• En yüksek önceliğe ve en uzun süreye sahip çağrılar listenin en üstünde görüntülenir. 

• Aynı tipteki çağrılar birlikte gruplandırılır. Örneğin, etkileşimde olduğunuz gruplar üst kısma yakın gruplandırılırken 
beklemede olan çağrılar ise en sonda gruplandırılır. 

Görüşmeleri Aktarma 

Aktarma bağlanılmış bir görüşmeyi yeniden yönlendirir. Hedef, çağrıyı aktarmak istediğiniz numaradır. 
 

Yapmak istediğiniz Yapılması gereken... 

Aktarma alıcısıyla konuşmadan 
görüşmeyi aktarmak 
Çağrıyı aktarmadan önce aktarma 
alıcısıyla konuşmak (aktarımı 
danışmak) 

1. Etkin bir çağrıda, Transfer düğmesine basın. 
2. Hedef numarayı girin. 
3. Aktarımı tamamlamak için Transfer düğmesine tekrar basın veya iptal etmek 

          için EndCall düğmesine basın. 
Not    Telefonunuz kapalı durumdayken aktarımı destekliyorsa, aktarma işlemini   
         telefonu kapatarak da yapabilirsiniz. 
1. Etkin bir çağrıda, Transfer düğmesine basın. 
2. Hedef numarayı girin. 
3. Aktarma alıcının yanıtlamasını bekleyin. 
4. Aktarımı tamamlamak için Transfer düğmesine tekrar basın veya iptal etmek 

         için EndCall düğmesine basın. 
Not    Telefonunuz kapalı durumdayken aktarımı destekliyorsa, aktarma işlemini   
         telefonu kapatarak da yapabilirsiniz. 

Geçerli iki çağrıyı hatta 
beklemeden birbirine aktarmak 
(doğrudan aktarma) (yalnızca 
SCCP telefonlar) 

1. Hattaki herhangi bir çağrıya giderek işaretleyin. 
2. Select öğesine basın. 
3. İkinci görüşme için bu işlemi tekrarlayın. 
4. Seçilen çağrılardan biri işaretliyken, DirTrfr düğmesine basın. 
(DirTrfr öğesini görüntülemek için more düğmesine basmanız gerekebilir.) 
İki görüşme birbirine bağlanır ve siz görüşmeden çıkarsınız. 
Not      Çağrıyı yapanlarla hatta kalmak istiyorsanız, bunun yerine Join düğmesine 
basın. 

Çağrıyı sesli mesaj sistemine 
yeniden yönlendirmek 

iDivert öğesine basın. Daha fazla bilgi için, Sesli Mesaj Sistemine Çağrı 
Gönderme bölümüne bakın. 
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İpuçları 
• Telefonunuzun kapalıyken aktarma özelliği varsa, çağrıyı tamamlamak için telefonu kapatabilir veya Transfer 

düğmesine basıp daha sonra telefonu kapatabilirsiniz. 

• Telefonunuzun kapalıyken aktarma özelliği yoksa Transfer düğmesine tekrar basılmadan telefonun kapatılması 
çağrıyı beklemeye alır. 

• Beklemedeki bir çağrıyı yeniden yönlendirmek için Transfer düğmesini kullanamazsınız. Çağrıyı aktarmadan 

önce bekleme durumundan çıkarmak için  düğmesine tekrar basın. 

Sesli Mesaj Sistemine Çağrı Gönderme 

Etkin olan, çalan veya beklemede olan bir çağrıyı sesli mesaj sisteminize göndermek için iDivert öğesini 
kullanabilirsiniz. Çağrı türüne ve telefonunuzun yapılandırmasına bağlı olarak, çağrıyı başka bir kişinin sesli mesaj 
sistemine göndermek için de iDivert öğesini kullanabilirsiniz. 

• Çağrı başlangıçta başka birinin telefonuna gönderilmişse, iDivert öğesi çağrıyı kendi sesli mesaj sisteminize veya 
başlangıçtaki kişinin sesli mesaj sistemine yönlendirmenize olanak verir. Sistem yöneticinizin bu seçeneği sizin 
için kullanılabilir yapması gerekir. 

• Çağrı doğrudan size gönderilmişse (size aktarılmamış veya yönlendirilmemişse) veya telefonunuz yukarıdaki 
seçeneği desteklemiyorsa, iDivert öğesini kullanmak çağrıyı sesli mesaj sisteminize yönlendirir. 

 

Yapmak istediğiniz Yapılması gereken... 

Etkin olan, çalan veya beklemede olan bir 
çağrıyı sesli mesaj sistemine göndermek  

iDivert öğesine basın. İki durumdan biri gerçekleşir: 
• Çağrı sesli mesaj sisteminize aktarılır. 

• Telefon ekranınız, kendi sesli mesaj sisteminizi veya başlangıçtaki 
kişinin sesli mesaj sistemini seçmenize olanak verir. 
Çağrıyı yönlendirmek için seçiminizi yapın. 

İpucu 
Telefonunuz siz seçiminizi yapmadan kaybolan bir menüyü görüntülerse, menüyü tekrar görüntülemek için iDivert 
öğesine tekrar basabilirsiniz. Sistem yöneticinizden daha uzun bir zaman aşımı değeri yapılandırmasını da 
isteyebilirsiniz. 

 



Temel Görüşme Gerçekleştirme 

Tüm Çağrıları Başka Bir Numaraya Yönlendirme 

Gelen çağrıları telefonunuzdan başka bir numaraya yönlendirmek için Tüm Çağrıları Yönlendir işlevini kullanabilirsiniz. 
 

Yapmak istediğiniz Yapılması gereken... 

Hattınızda çağrı yönlendirmeyi 
kurmak 

CFwdALL öğesine basın ve bir hedef telefon numarası girin. 

Hattınızda çağrı yönlendirmeyi 
iptal etmek 

CFwdALL öğesine basın. 

Hattınızda çağrı yönlendirmenin 
etkin olduğunu doğrulamak 

Aşağıdakileri arayın: 
• Telefon numaranızın yanında görüntülenen, değişen çağrı yönlendirme 

simgeleri . 
• Durum satırındaki çağrı yönlendirme hedef numarası. 

Çağrı yönlendirmeyi 
uzaktan kurma veya iptal 
etmek 

1. Kullanıcı Seçenekleri web sayfalarınızda oturum açın. (Kullanıcı 
Seçenekleri Web Sayfalarınıza Erişim bölümüne bakın.) 

2. Çağrı yönlendirme ayarlarınıza erişin. (Hat Ayarlarını 
Web’de Kontrol Etme bölümüne bakın.) 

İpuçları 
• Çağrı yönlendirme hedef numarasını tam olarak telefonunuzdan çeviriyormuş gibi girin. Örneğin, gerekiyorsa 

erişim kodu veya alan kodunu girin. 
• Çağrılarınızı geleneksel bir analog telefona veya başka bir IP telefona yönlendirebilmenize rağmen, sistem 

yöneticiniz şirketiniz içerisindeki numaralara çağrı yönlendirme özelliğini kısıtlayabilir. 

• Çağrı yönlendirme telefon hattına özgüdür. Çağrı, çağrı yönlendirmenin etkin olmadığı bir hat üzerinden ulaşırsa 
her zaman olduğu gibi çalar. 

• Sistem yöneticiniz, yönlendirilen çağrılarınızı alan kişinin size erişmesine olanak veren çağrı yönlendirmeyi 
geçersiz kılma özelliğini etkinleştirebilir. Geçersiz kılma özelliği etkinken hedef telefondan sizin telefonunuza 
yapılan bir çağrı yönlendirilmez ancak yine de çalar. 

• Sistem yöneticiniz telefon hattınızın çağrı yönlendirme koşullarını değiştirebilir. 
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Rahatsız Etmeyin İşlevini Kullanma 

(Yalnızca SIP telefonlar.) 
Telefonunuza gelen çağrıları meşgul tonuyla engellemek için Rahatsız Etmeyin (DND) özelliğini kullanabilirsiniz. 

 

Yapmak istediğiniz Yapılması gereken... 
DND’yi açmak 1.     > Device Configuration > Call Preferences > Do Not Disturb 

öğesine basın. 
 2.    Yes öğesini seçin ve sonra Save öğesine basın. 
 Durum satırında “Do Not Disturb” (Rahatsız Etmeyin) görüntülenir ve 

bir DND yazılım tuşu eklenir. 
DND’yi kapatmak DND yazılım tuşuna basın veya: 
 1.     > Device Configuration > Call Preferences > Do Not Disturb 

öğesine basın. 
 2.    No öğesini seçin ve sonra Save öğesine basın. 

İpuçları 
• DND açıldığında: 

–   DND engelleme özelliği telefonunuzdaki tüm hatlara uygulanır. 
–   Gelen çağrılar telefonunuzdaki Cevapsız Çağrılar rehberine kaydedilmez. 

• Telefonunuzda DND ve Call Forward All (Tüm Çağrıları Yönlendir) etkinleştirildiğinde, gelen çağrılarda önceliği 
Call Forward All alır. Yani, çağrılar yönlendirilir ve arayan kişi bir meşgul tonu duymaz. 

• Telefonunuzda DND etkinleştirilmemişse, sistem yöneticinizle görüşün. 

Konferans Görüşmesi Yapma 

Cisco Tümleşik IP Telefonunuz üç veya daha fazla kişiyi tek bir telefon görüşmesinde birleştirmenize olanak verir bir 
konferans görüşmesi oluşturur. 

Konferans Görüşmesi Türlerini Anlama 

İki tür konferans görüşme vardır: Standart (konferans) ve Benimle Buluş (Meet-Me). 



Temel Görüşme Gerçekleştirme 

Standart Konferans Görüşmeleri 
Standart konferans görüşmesini ihtiyacınıza ve telefonunuzdaki yazılım tuşlarına bağlı olarak farklı yollarla yapabilirsiniz: 
• Confrn—Her bir katılımcıyı arayarak standart bir konferans görüşmesi oluşturmak için bu yazılım tuşunu kullanın. 

Standart konferans görüşmesi çoğu telefonda bulunan varsayılan bir özelliktir. 
• Join—Tek bir hattaki devam eden birkaç çağrıyı birleştirerek standart konferans görüşmesi oluşturmak için 

bu yazılım tuşunu kullanın. (Yalnızca SCCP telefonlar.) 
• cBarge—Kendinizi paylaşılan bir hattaki mevcut bir çağrıya eklemek ve çağrıyı standart konferans görüşmesine 

dönüştürmek için bu yazılım tuşunu kullanın. Bu özellik sadece paylaşılan hatları kullanan telefonlarda kullanılabilir. 
Ek yönergeler için “Standart Konferans Başlatma ve Katılma” bölümüne bakın. 

Benimle Buluş (Meet-Me) Konferans Görüşmesi Yapma 
Belirtilen zamanda Benimle Buluş (Meet-Me) telefon numarasını arayarak bir Benimle-Buluş konferans görüşmesi 

oluşturabilirsiniz. Daha fazla yönerge için “Benimle Buluş (Meet-Me) Konferans Görüşmesi Başlatma veya Katılma” 

bölümüne bakın. 

Standart Konferans Başlatma ve Katılma 

Standart konferans görüşmesi, en az üç katılımcının tek bir hatta konuşmasına olanak verir. 
 

Yapmak istediğiniz Yapılması gereken... 
• Katılımcıları arayarak 
konferans görüşmesi oluşturmak 
• Mevcut bir konferansa yeni 
katılımcı eklemek 

1. Bağlı bir çağrıda, Confrn öğesine basın. (Confrn öğesini görmek 
için more yazılım tuşuna basmanız gerekebilir.) 
2. Katılımcının telefon numarasını girin. 
3. Çağrının bağlanmasını bekleyin. 
4. Katılımcıyı görüşmeye eklemek için Confrn öğesine yeniden basın. 
5. İlave katılımcı eklemek için işlemi yineleyin. 

Mevcut iki veya daha fazla çağrıyı 
birleştirerek konferans görüşmesi 
oluşturmak (yalnızca SCCP 
telefonlar) 

1. Tek bir hatta iki veya daha fazla çağrınızın olduğundan emin olun. 
2. Konferansa eklemek istediğiniz çağrıyı işaretleyin. 
3. Select öğesine basın. 
Seçilen çağrıda şu simge görüntülenir:   
4. Eklemek istediğiniz her çağrı için bu işlemi yineleyin. 
5. Seçilen görüşmelerden birinde, Join öğesine basın. (Join öğesini görmek 
için more yazılım tuşuna basmanız gerekebilir.) 
Not      Etkin çağrı otomatik olarak seçilir. 

Konferansa katılmak Telefon çaldığında yanıtlayın. 
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Yapmak istediğiniz Yapılması gereken... 

Paylaşılan hattaki çağrıya 
girerek konferans görüşmesi 
oluşturmak 

Paylaşılan hattaki çağrıyı işaretleyin ve cBarge öğesine basın. (cBarge 
öğesini görüntülemek için more yazılım tuşuna basmanız gerekebilir.) 
Paylaşılan Hattı Kullanma bölümüne bakın. 

Konferans katılımcılarının 
listesini görmek 

1. Etkin konferans görüşmesini işaretleyin. 
2. ConfList öğesine basın. 
Katılımcılar, en son eklenenler en üstte olacak şekilde konferansa 
katıldıkları sırayla listelenir. 

Katılımcıların güncel 
listesini almak 

Konferans listesini görüntülerken Update öğesine basın. 

Konferansı başlatanı 
görmek 

Konferans listesini görüntülerken, listenin altında adının yanında bir 
yıldız (*) işareti olan kişiyi bulun. 

Konferansa eklenen son kişiyi 
çıkarmak 

RmLstC öğesine basın. 
Katılımcıları çıkarabilmeniz için konferansı sizin başlatmış olmanız 
gerekir

Konferans katılımcısını 
çıkarmak 

1. Katılımcının adını işaretleyin. 
2. Remove öğesine basın. 
Katılımcıları ancak konferansı siz başlattıysanız çıkarabilirsiniz. 

Konferanstaki katılımınızı 
sonlandırmak 

Telefonu kapatın veya EndCall öğesine basın. 

İpuçları 
• Confrn veya Join öğelerini kullanarak eklenebilmesi için çağrıların aynı hatta olması gerekir. (Join özelliği 

yalnızca SCCP telefonlarda kullanılabilir.) 
• Telefonunuzun yapılandırılmasına bağlı olarak, konferans görüşme oluşturduktan sonra konferanstan 

ayrılırsanız görüşme sona erebilir. Bunu önlemek için telefonu kapatmadan önce konferansı aktarın. 

 



Temel Görüşme Gerçekleştirme 

Benimle Buluş (Meet-Me) Konferans Görüşmesi Başlatma veya Buna Katılma 

Benimle Buluş (Meet-Me) konferans görüşmesi, konferans numarasını arayarak bir konferansa başlamanıza veya 
katılmanıza olanak verir. 

 

Yapmak istediğiniz Yapılması gereken... 
Benimle Buluş (Meet-Me) 
konferans görüşmesi başlatmak 
Benimle Buluş (Meet-Me) 
konferans görüşmesine katılmak 

1. Sistem yöneticinizden bir Benimle Buluş (Meet-Me) telefon numarası 
edinin. 
2. Bu numarayı katılımcılara verin. 
3. Görüşmeyi başlatmaya hazır olduğunuzda, çevir sesi almak için 
telefonu açın daha sonra MeetMe öğesine basın. 
4. Benimle Buluş (Meet-Me) konferans numarasını çevirin. 
Artık katılımcılar numarayı çevirerek konferansa katılabilirler. 
Not      Katılımcılar başlatan kişi katılmadan önce konferansı ararsa meşgul tonu 
duyar. Bu durumda, katılımcıların tekrar araması gerekir. 
Benimle Buluş (Meet-Me) konferans numarasını çevirin (konferansı başlatan kişi 
tarafından verilir) 
Not      Başlatan kişi katılmadan önce konferansı ararsanız meşgul tonu duyarsınız. 
Bu durumda, tekrar aramayı deneyin. 

Benimle Buluş (Meet-Me) 
konferansını sonlandırmak 

Tüm katılımcıların kapatması gerekir. 
Konferansı başlatan kişinin bağlantısı kesildiğinde konferans otomatik 
olarak sona ermez. 
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Gelişmiş Çağrı Gerçekleştirme 

Gelişmiş çağrı gerçekleştirme işlevleri, sistem yöneticinizin telefonunuz için çağrı gerçekleştirme ve çalışma ortamınıza 
bağlı olarak yapılandırabileceği belirli özellikleri içermektedir. 

Hızlı Arama 

Hızlı arama, çağrı yapmak için bir rehber numarası girmenize veya bir telefon ekranı öğesini seçmenize olanak 
verir. Yapılandırmanıza bağlı olarak, telefonunuz birkaç hızlı arama özelliğini destekleyebilir: 

• Hızlı Aramalar 

• Kısaltılmış Arama 

• Çabuk Aramalar 

 
Not •    Hızlı arama numaralarını ve Kısaltılmış Aramayı oluşturmak için Kullanıcı Seçenekleri web   
                        sayfalarınıza erişebilmeniz gerekmektedir. Telefonunuzu Web’de Özelleştirme bölümüne    
                        bakın. 

• Çabuk Aramaları oluşturmak için, Kişisel Rehber özelliğine erişiminizin olması gerekmektedir. 
Telefonunuzda Kişisel Rehberi Kullanma bölümüne bakın. 

• Veya hızlı arama özelliklerini sistem yöneticiniz sizin için yapılandırabilir. 
 

Yapmak istediğiniz Yapılması gereken... 

Hızlı Aramaları 
kullanmak 

1. Hızlı arama numaraları oluşturun. Web’de Hızlı Aramaları Oluşturma bölümüne bakın. 

2. Çağrı yapmak için  düğmesine basın veya  düğmesine basıp Directories > Speed 
Dials öğesini seçin. 

Kısaltılmış Aramayı 
kullanmak 

1. Kısaltılmış Arama kodlarını oluşturun. Web’de Hızlı Aramaları Oluşturma bölümüne 
bakın. 

2. Çağrı yapmak için, Kısaltılmış Arama kodunu girin ve AbbrDial öğesine basın. 

Çabuk Aramayı 
kullanmak 

1. Kişisel Adres Defteri girdisi oluşturun ve bir Çabuk Arama kodu atayın. Web’deki 
Kişisel Rehberi Kullanma bölümüne bakın. 

2. Çağrı yapmak için, telefonunuzda Çabuk Arama servisine erişin. Telefonunuzdaki 
Kişisel Rehberi Kullanma bölümüne bakın. 

 



Gelişmiş Çağrı Gerçekleştirme 

Telefonunuzdan Yeniden Yönlendirilmiş Bir Çağrıyı Alma 

Çağrı Alma işlevi, iş arkadaşınızın telefonunda çalan bir çağrıyı telefonunuza yönlendirerek yanıtlamanıza olanak verir. 
Çağrı gerçekleştirmeyi çalışma arkadaşlarınızla paylaşıyorsanız Çağrı Alma işlevini kullanabilirsiniz. 

 

Yapmak istediğiniz Yapılması gereken... 

Çağrı alma grubunuzdaki başka bir dahili 
hatta çalan çağrıyı yanıtlamak 

1. Aşağıdakilerden birini yapın: 
            • PickUp yazılım tuşu varsa basın. 
            • PickUp yazılım tuşu yoksa, görüntülemek için ahizeyi kaldırın    
            daha sonra PickUp öğesine basın. 
        Telefonunuz otomatik alma özelliğini destekliyorsa çağrıya   
            bağlanırsınız. 
2.. Çağrı çalarsa, çağrıya bağlanmak için Answer öğesine basın. 

Grubunuzun dışındaki başka bir dahili 
hatta çalan çağrıyı yanıtlamak 

1. Aşağıdakilerden birini yapın: 
             • GPickUp yazılım tuşu varsa basın. 
              • GPickUp yazılım tuşu yoksa, görüntülemek için ahizeyi          
              kaldırın daha sonra GPickUp öğesine basın. 
2. Grup çağrı alma kodunu girin. 
         Telefonunuz otomatik alma özelliğini destekliyorsa çağrıya          
         bağlanırsınız. 
3. Çağrı çalarsa, çağrıya bağlanmak için Answer öğesine basın. 

Çağrı alma grubunuzdaki veya ilişkili bir 
gruptaki başka bir dahili hatta çalan 
çağrıyı yanıtlamak 

1. Aşağıdakilerden birini yapın: 
              • OPickUp yazılım tuşu varsa basın. 
               • OPickUp yazılım tuşu yoksa, görüntülemek için ahizeyi    
               kaldırın daha sonra OPickUp öğesine basın. 
          Telefonunuz otomatik alma özelliğini destekliyorsa çağrıya    
          bağlanırsınız. 
2. Çağrı çalarsa, çağrıya bağlanmak için Answer öğesine basın. 

İpuçları 
• PickUp ve GPickUp öğelerine basmak, sizi en uzun süre çalan çağrıya bağlar. 

• OPickUp öğesine basmak sizi çağrı alma grubunda önceliği en yüksek olan çağrıya bağlar. 
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Paylaşılan Hattı Kullanma 

Sistem yöneticiniz sizden şu durumlarda paylaşılan bir hattı kullanmanızı isteyebilir: 
• Birden fazla telefonunuz varsa ve bir telefon numarası istiyorsanız 

• Çalışma arkadaşlarınızla çağrı gerçekleştirme işlevlerini paylaşıyorsanız 

• Çağrıları yönetici adına gerçekleştiriyorsanız 

Paylaşılan Hatları Anlama 

Uzaktan Kullanım Simgesi 
Uzaktan kullanım simgesi    , hattınızı paylaşan başka bir telefona bağlanmış bir çağrı olduğunda 
görüntülenir. Paylaşılan hattaki çağrıları, uzaktan kullanım simgesi görüntülense bile her zaman olduğu gibi yapabilir 
ve alabilirsiniz. 

Çağrı Bilgilerini Paylaşma ve Çağrıya Girme 
Bir hattı paylaşan telefonların her biri paylaşılan hatta yapılan ve alınan çağrılar hakkındaki bilgileri görüntüler. Bu 
bilgiler arayan kimliği ve çağrı süresini içerebilir. (İstisnalar için Gizlilik bölümüne bakın.) 
Çağrı bilgileri bu şekilde görüntülendiğinde, siz ve hattı paylaşan çalışma arkadaşlarınız kendinizi Barge veya cBarge 
öğesini kullanarak çağrılara ekleyebilirsiniz. Kendinizi Paylaşılan Hat Çağrısına Ekleme bölümüne bakın. 

Gizlilik 
Hattınızı paylaşan çalışma arkadaşlarınızın çağrılarınızla ilgili bilgileri görmesini istemiyorsanız, Gizlilik özelliğini 
etkinleştirin. Böyle yapmak çalışma arkadaşlarınızın çağrılarınıza girmesini de engeller. Başkalarının Paylaşılan Hat 
Çağrısını Görüntülemesini ve Çağrıya Girmesini Önleme bölümüne bakın. 

 
 
  Not       Paylaşılan bir hattın desteklediği maksimum çağrı sayısı telefona göre değişiklik gösterebilir. 

Kendinizi Paylaşılan Hat Çağrısına Ekleme 

Telefonunuzun yapılandırmasına bağlı olarak, kendinizi paylaşılan bir hattaki çağrıya Barge veya cBarge öğesini 
kullanarak ekleyebilirsiniz. 

 

Yapmak istediğiniz Yapılması gereken... 

Paylaşılan hattın 
kullanımda olup 
olmadığını görmek 

Uzaktan kullanım simgesini arayın 

Barge yazılım tuşunu 
kullanarak paylaşılan 
hattaki bir çağrıya 
kendinizi eklemek 

1. Bir uzaktan kullanım çağrısını seçin. 
2. Barge öğesine basın. (Barge öğesini görüntülemek için more yazılım 
tuşuna basmanız gerekebilir.) 
Diğer kişiler sizin varlığınızı bildiren bir bip sesi duyar. 

 



Gelişmiş Çağrı Gerçekleştirme 
 

Yapmak istediğiniz Yapılması gereken... 

cBarge yazılım tuşunu 
kullanarak paylaşılan 
hattaki bir çağrıya 
kendinizi eklemek 

1. Bir uzaktan kullanım çağrısını seçin. 
2. cBarge öğesine basın. (cBarge öğesini görüntülemek için more 
yazılım tuşuna basmanız gerekebilir.) 
Diğer kişiler bir ses duyar ve kısa bir ses kesintisi yaşarlar ve telefondaki 
çağrı bilgileri değişir. 

Girdiğiniz çağrıya yeni 
konferans katılımcıları 
eklemek 

Eğer varsa, cBarge öğesini kullanarak çağrıya girin. 
Barge öğesinin aksine cBarge öğesi, yeni katılımcılar eklemenize olanak 
vererek çağrıyı standart bir konferans görüşmesine dönüştürür. Konferans 
Görüşmesi Yapma bölümüne bakın. 

Girilen bir çağrıdan 
ayrılmak 

Ahizeyi kapatın. 
Barge öğesini kullandıktan sonra ahizeyi kapatırsanız, kalan kişiler bir 
bağlantı kesilmesi sesi duyar ve orijinal çağrı devam eder. 
cBarge öğesini kullandıktan sonra ahizeyi kapatırsanız, (hatta en az üç 
katılımcı kalması şartıyla) çağrı bir konferans görüşmesi olarak kalır. 

İpuçları 
• Paylaşılan bir hattı kullanan telefonda Gizlilik özelliği etkinleştirilmişse, çağrı bilgileri ve çağrıya girme yazılım 

tuşları hattı paylaşan diğer telefonlarda görüntülenmez. 

• Barge öğesini kullanarak katıldığınız çağrıyla olan bağlantınız çağrı, beklemeye alınırsa, aktarılırsa veya bir 
konferans görüşmesine çevrilirse kesilir. 

Başkalarının Paylaşılan Hat Çağrısını Görüntülemesini ve Çağrıya Girmesini 
Önleme 

Bir telefon hattını paylaşırsanız, hattı paylaşan diğer kişilerin çağrılarınızı görüntülemesini ve çağrılarınıza girmesini 
(kendilerini eklemesini) önlemek için Gizlilik özelliğini kullanabilirsiniz. 

 

Yapmak istediğiniz 
Başkalarının paylaşılan hattaki 
çağrıları görüntülemesini ve 
çağrılara girmesini önlemek 

Yapılması gereken... 
1.   more > Private öğesine basın. 
2. Gizlilik özelliğinin açık olduğunu doğrulamak için, telefon 

ekranında “Private” öğesinin yanında Gizlilik etkin  
simgesini arayın. 

Başkalarının paylaşılan hattaki 
çağrıları görüntülemesine ve 
çağrılara girmesine izin vermek 

1.   more > Private öğesine basın. 
2. Gizlilik özelliğinin kapalı olduğunu doğrulamak için, telefon 

ekranında “Private” öğesinin yanında Gizlilik devre dışı  
simgesini arayın. 
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İpuçları 
• Hattınızı paylaşan telefonda Gizlilik etkinse, paylaşılan hattı kullanarak her zaman olduğu gibi çağrı yapabilir ve 

alabilirsiniz. 

• Gizlilik özelliği telefonunuzdaki tüm paylaşılan hatlara uygulanır. Sonuç olarak, birden fazla paylaşılan hattınız 
varsa ve Gizlilik etkinse, çalışma arkadaşlarınız paylaşılan hatlarınızın hiç birinde çağrıları görüntüleyemez veya 
çağrılara giremez.  

Bekletilen Çağrıları Saklama ve Geri Çağırma 

Çağrıyı saklamak istediğinizde bekletebilirsiniz, böylece siz veya başka bir kişi Cisco Unified CallManager 
sistemindeki diğer bir telefondan (örneğin, çalışma arkadaşınızın masasındaki veya konferans odasındaki bir 
telefondan) çağrıyı geri çağırabilir. 

 

Yapmak istediğiniz 
Çağrı Bekletme 
kullanarak etkin bir 
çağrıyı saklamak 

Yapılması gereken... 
1. Çağrı sırasında, Park öğesine basın. (Park öğesini görmek için more 
yazılım tuşuna basmanız gerekebilir.) 
2. Telefon ekranınızda görüntülenen çağrı bekletme numarasını kaydedin. 
3. Ahizeyi kapatın. 

Bekletilen bir çağrıyı geri 
çağırmak 

Çağrıyı bağlamak için ağınızdaki herhangi bir Cisco Tümleşik IP 
Telefonundan çağrı bekletme numarasını girin.  

 
 
 Not       Bekletilen bir çağrıyı, orijinal numarada çalmaya dönmeden önce geri çağırmak için kısıtlı bir süreniz vardır. 

Ayrıntılar için sistem yöneticinizle görüşün. 

Güvenli Çağrılar Yapma ve Alma 

Sistem yöneticinizin telefon sisteminizi yapılandırmasına bağlı olarak, telefonunuz güvenli çağrılar yapma ve almayı 
destekleyebilir. 

 



Gelişmiş Çağrı Gerçekleştirme 

Telefonunuz şu çağrı türlerini destekleyebilir: 
• Kimliği doğrulanmış çağrı—Çağrıya katılan tüm telefonların kimlikleri doğrulanmıştır. 

• Şifreli çağrı—Telefon, Cisco IP ağı dahilinde şifreli ses (görüşmeniz) alıyor ve iletiyor. Şifreli çağrıların da kimliği 
doğrulanmıştır. 

• Güvenli olmayan çağrı—Katılan telefonlardan veya bağlantıdan en az biri bu güvenlik özelliklerini desteklemiyor 
veya telefonlar doğrulanamıyor. 

 

Yapmak istediğiniz Yapılması gereken... 

Çağrının güvenlik düzeyini kontrol 
etmek 

Çağrı etkinliği alanında, çağrı süresi sayacının yanında bir 
güvenlik simgesi arayın. 

Kimliği doğrulanmış çağrı  

 Şifreli çağrı  
Çağrı güvenli değilse hiçbir güvenlik simgesi görüntülenmez. 

Şirketinizde güvenli çağrıların 
yapılıp yapılmayacağını 
belirlemek 

Sistem yöneticinize başvurun. 

 
 
   Not        Telefonunuzda güvenlik özelliklerinin nasıl çalışacağını etkileyen etkileşim, kısıtlama ve sınırlamalar vardır.     
                 Daha fazla bilgi için sistem yöneticinize başvurun. 

Şüpheli Çağrıları İzleme 

(Yalnızca SCCP telefonlar.) 
Şüpheli veya zararlı çağrılar alıyorsanız, sistem yöneticiniz telefonunuza Zararlı Çağrı Belirleme (MCID) özelliğini 
ekleyebilir. Bu özellik, etkin bir çağrıyı şüpheli bir çağrı olarak belirlemenize olanak verir, bu da bir dizi otomatik izleme 
ve uyarı mesajı başlatır. 

 

Yapmak istediğiniz Yapılması gereken... 

Sistem yöneticinizi şüpheli 
veya rahatsız edici bir çağrı 
hakkında uyarmak 

MCID öğesine basın. 
Telefonunuz bir ses çıkarır ve “MCID successful” (MCID başarılı) 
mesajını görüntüler. 
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Önemli Çağrıların Önceliğini Belirleme 

(Yalnızca SPPC telefonlar.) 
Askeri ve devlet kurumları gibi bazı özel ortamlarda, acil veya önemli çağrılar yapmanız veya almanız gerekebilir. Bu 
özel çağrı gerçekleştirme işlevine ihtiyacınız varsa sistem yöneticiniz telefonunuza Çoklu Düzey Öncelik ve Öne Alma 
(MLPP) özelliğini ekleyebilir. 
Şunları unutmayın: 

• Öncelik bir çağrıyla ilişkili önceliği belirtir. 

• Öne Alma yüksek öncelikli bir çağrıyı kabul ederken mevcut düşük öncelikli bir çağrıyı sonlandırma 
işlemidir. 

 

Yapmak istediğiniz... Yapılması gereken... 

Giden bir çağrı için öncelik (önce gelen) 
düzeyi seçmeyi istemek 

Çağrıların ilgili öncelik numaralarının listesi için sistem 
yöneticinize başvurun. 

Bir öncelik (önce gelen) çağrısı yapmayı 
istemek 

MLPP erişim numarasından (sistem yöneticiniz tarafından size 
verilir) sonra telefon numarasını girin. 

Özel bir zil (normalden hızlı) veya özel bir 
çağrı bekleme tonu duymak 

Bir öncelik (önce gelen) çağrısı alıyorsunuz. Telefon ekranınızdaki 
MLLP simgesi çağrının öncelik düzeyini belirtir. 

Çağrının öncelik düzeyini görüntülemeyi 
istemek Telefon ekranınızda MLLP simgesini arayın: 

 Öncelikli çağrı 

 Orta öncelikli (hemen) çağrı 

 Yüksek öncelikli (çabuk) çağrı 
En yüksek öncelikli (çabuk iptal) veya Yönetici  İptal çağrısı 

En yüksek öncelikli çağrılar çağrı listenizin en üstünde görüntülenir. 
Bir MLLP simgesi görmezseniz, çağrının öncelik düzeyi normaldir 
(sıradandır). 

Daha yüksek öncelikli bir çağrıyı kabul 
etmeyi istemek 

Çağrıyı her zaman olduğu gibi yanıtlayın. Gerekiyorsa, ilk önce etkin 
çağrıyı sonlandırın. 

Çağrınızı sürekli olarak kesen bir ses 
duymak 

Siz veya diğer taraf, geçerli çağrıyı öne almanız gereken bir çağrı 
alıyorsunuz. Daha yüksek öncelikli çağrının bağlanması için telefonu 
hemen kapatın. 

İpuçları 
• MLPP etkin bir çağrı yaptığınızda veya aldığınızda, standart tonlardan farklı özel bir zil tonu veya çağrı bekleme 

tonu duyarsınız. 

• Geçersiz bir MLPP erişim numarası girerseniz, sesli bir uyarı hata yapıldığına dair sizi uyarır. 

 



Gelişmiş Çağrı Gerçekleştirme 

Cisco Dahili Hat Mobilitesini (Extension Mobility) Kullanma 

Cisco Dahili Hat Mobilitesi (Extension Mobility), Cisco Tümleşik IP Telefonunu kendi telefonunuzmuş gibi geçici 
olarak yapılandırmanıza olanak verir. EM’de oturum açtığınızda, telefon hatlarınız, özellikler, kurulan servisler ve web 
tabanlı ayarlar da dahil olmak üzere telefon kullanıcı profilinizi uyarlar. Sistem yöneticinizin EM’yi sizin için 
yapılandırması gerekir. 

 

Yapmak istediğiniz Yapılması gereken... 

EM oturumunu 
açmak 

1.  düğmesine basın ve Services > EM Service öğelerini seçin (adlar 
değişebilir). 
2. Kullanıcı Kimliği ve PIN kodunuzu girin (sistem yöneticiniz tarafından verilir) 
3. İstenirse, bir aygıt profili seçin. 

EM oturumunu 
kapatmak 

1.  düğmesine basın ve Services > EM Service öğelerini seçin (adlar 
değişebilir). 
2. Oturumu kapatmanız istendiğinde, Yes düğmesine basın. 

İpuçları 
• EM, belirli bir süre sonra oturumunuzu kapatır. Bu zaman sınırlaması sistem yöneticiniz tarafından belirlenir. 
• EM profilinizde yaptığınız değişiklikler (Kullanıcı Seçenekleri web sayfalarından) telefonda bir sonraki EM oturumu 

açışınızda etkili olur. 

• Yalnızca telefonda kontrol edilen ayarlar EM profilinizde saklanmaz. 
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Ahize, Kulaklık ve Hoparlör Kullanma 

Cisco Tümleşik IP Telefonu 7906G ve 7911G ahizesiz dinleme için bir hoparlör sunar. Hoparlörü yalnızca çağrıyı 
dinlemek için kullanabilirsiniz. Çağrıda konuşmak için ahizeyi kullanmanız gerekir. 
Sistem yöneticinizin telefonu etkinleştirme şekline bağlı olarak, hoparlörü iki yöntemden biriyle kullanabilirsiniz. 
Telefonunuz aşağıdaki özelliklerden biri için etkinleştirilmiş olabilir, ancak aynı anda ikisi için birden etkinleştirilemez: 

• Grup Dinleme  

• İzleme (varsayılan) 

Grup Dinleme Özelliğini Kullanma 

Aşağıdaki tabloda, Grup Dinleme özelliğini nasıl kullanabileceğiniz gösterilmektedir. 
 

Yapmak istediğiniz Yapılması gereken... 
Ahizeyi kullanmak Telefonu açmak için ahizeyi kaldırın; telefonu kapatmak için ahizeyi yerine 

koyun
Ahizeyi kullanarak konuşmak ve aynı 
zamanda hoparlörden dinlemek (Grup 
Dinleme) 

GListen (Grup Dinleme) öğesine basın. 
Not      GListen yazılım tuşunun görüntülenmesi için Grup Dinleme 
özelliğinin sistem yöneticiniz tarafından etkinleştirilmesi gerekir. 

Grup Dinleme özelliğini kapatmak ve 
ahizeyi kullanmak 
Grup Dinleme özelliğini kullandıktan 
sonra telefonu kapatmak 

GLOff öğesine basın. 
EndCall öğesine basın veya telefonu kapatın. 

Bir çağrı için ses düzeyini ayarlamak Not      Grup Dinleme özelliğini kullanırken ses düzeyini ayarlamak yalnızca 
hoparlörün sesini değiştirir, ahizeninkini değiştirmez. 
Bir çağrı sırasında veya çevir sesini aldıktan sonra yukarı veya aşağı 
Volume (Ses düzeyi) düğmesine basın. 
İlerideki çağrılar için bu ses düzeyini saklamak amacıyla Save öğesine 
basın. 

 
 Not       Sistem yöneticiniz telefonunuzdaki hoparlörü devre dışı bırakmışsa, GListen, GLOff, Monitor ve MonOff 

yazılım tuşlarını kullanamazsınız. Çağrı yapmak ve izlemek için ahizeyi kaldırmalısınız. 

 



Ahize, Kulaklık ve Hoparlör Kullanma 

İzleme Özelliğini Kullanma 

Aşağıdaki tabloda, İzleme özelliğini nasıl kullanabileceğiniz gösterilmektedir. 
 

Yapmak istediğiniz Yapılması gereken... 
Ahizeyi kullanmak Telefonu açmak için ahizeyi kaldırın; telefonu kapatmak için ahizeyi yerine 

koyun. 
Çağrıyı hoparlörden dinlemek Monitor öğesine basın daha sonra ahizeyi kapatın. Çağrıyı duyabilirsiniz, 

ancak çağrıda konuşamazsınız. 
Not      Grup Dinleme özelliği etkinse Monitor ve MonOff yazılım tuşları 
kullanılamaz. 

Hoparlörü kapatmak ve ahizeyi 
kullanmak 

Ahizeyi kaldırın veya MonOff öğesine basın. 
Not      Grup Dinleme özelliği etkinse Monitor ve MonOff yazılım 
tuşları kullanılamaz. 

Hoparlörü ve telefonu kapatmak 
Bir çağrı için hoparlör ses düzeyini 
ayarlamak 

EndCall öğesine basın. 
Bir çağrı sırasında veya çevir sesini aldıktan sonra yukarı veya aşağı 
Volume düğmesine basın. 
İlerideki çağrılar için bu ses düzeyini saklamak amacıyla Save öğesine 
basın. 

 
 
  Not       Sistem yöneticiniz telefonunuzdaki hoparlörü devre dışı bırakmışsa, GListen, GLOff, Monitor ve MonOff 

yazılım tuşlarını kullanamazsınız. Çağrı yapmak ve izlemek için ahizeyi kaldırmalısınız. 

 
 
  Not       Volume düğmesine basmak, kullanılan cihaza bağlı olarak ahize veya hoparlör ses seviyesini değiştirir. Grup    
               Dinleme ve İzleme modlarında, ses seviyesi ayarı ahize için değil hoparlör için geçerlidir. 

Kulaklık Kullanma ve Edinme 

Kulaklık kullanmak için, ahize bağlantısını kesin ve Kulaklık bağlantı noktasına bir kulaklık bağlayın. 
Kulaklık satın alma ile ilgili bilgi için Kulaklık Bilgileri bölümüne bakın. Kulaklık üreticisinin önerilerine bağlı olarak, 
harici bir amplifikatör gerekebilir. Daha fazla bilgi için kulaklık üreticisinin belgelerine başvurun. 
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Otomatik Yanıtla Özelliğini Kullanma 

Otomatik Yanıtla özelliği etkinleştirildiğinde, telefonunuz gelen çağrıları birkaç defa çaldıktan sonra 
otomatik olarak yanıtlar. Sistem yöneticiniz çağrıları yanıtlamak için Otomatik Yanıtla özelliğini hoparlörü 
kullanacak şekilde yapılandırabilir. Bununla birlikte, hoparlörü kullanarak çağrıyı yalnızca izleyebilirsiniz. 
Arayan kişiyle konuşmak için ahizeyi kaldırmanız gerekir. 

 



Telefon Ayarlarını Kullanma 

Telefon Ayarlarını Kullanma 

Zil sesini, arka plan resmini ve diğer ayarları düzenleyerek Cisco Tümleşik IP Telefonunuzu 
kişiselleştirebilirsiniz. 

Zil Seslerini ve Mesaj Göstergelerini Özelleştirme 

Telefonunuzun gelen bir çağrıyı ve yeni bir sesli mesajı nasıl göstereceğini özelleştirebilirsiniz. 
Telefonunuzun zil sesi seviyesini de ayarlayabilirsiniz. 

 

Yapmak istediğiniz Yapılması gereken... 
Zil sesini değiştirmek 1.  düğmesine basın ve Settings > User Preferences > Rings öğelerini seçin. 

2. Bir zil sesi seçin ve örnek duymak için Play (Çal) öğesine basın. 
3. Zil sesini ayarlamak için Save öğesine basın veya Cancel öğesine 
basın. 

Zil modelini değiştirmek 
(yalnızca yanıp sönen, bir 
kez çalan, sadece bip sesi 
çıkaran vb.) 

1. Kullanıcı Seçenekleri web sayfalarınızda oturum açın. (Kullanıcı 
Seçenekleri Web Sayfalarınıza Erişim bölümüne bakın.) 

2. Çağrı zil modeli ayarlarınıza erişin. (Hat Ayarlarını 
Web’de Kontrol Etme bölümüne bakın.) 

Not      Bu ayara erişmeden önce, sistem yöneticinizin bunu sizin için    
            etkinleştirmesi gerekebilir. 

Telefon zilinin ses düzeyini 
ayarlamak 

Ahize yuvasındayken Volume düğmesine basın. Yeni zil sesi düzeyi otomatik 
olarak kaydedilir. 

Ahizenizdeki sesli mesaj ışığının 
çalışma şeklini değiştirmek 

1. Kullanıcı Seçenekleri web sayfalarınızda oturum açın. (Kullanıcı 
Seçenekleri Web Sayfalarınıza Erişim bölümüne bakın.) 

2. Mesaj göstergesi ayarlarınıza erişin. (Hat Ayarlarını 
Web’de Kontrol Etme bölümüne bakın.) 

Not      Genellikle, yeni bir sesli mesajı göstermek için varsayılan sistem ilkesi ahize   
            ışığının sürekli olarak yanmasıdır. 
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Telefon Ekranını Özelleştirme 

Telefon ekranı özelliklerini ayarlayabilirsiniz. 
 

Yapmak istediğiniz Yapılması gereken... 

Arka plan resmini 
değiştirmek 

1.  düğmesine basın ve Settings > User Preferences > Background 
Images öğesini seçin. 

2.     Mevcut resimler arasında dolaşın ve bir resim seçmek için Select   
     düğmesine basın. 
3.     Arka plan resminin daha büyük bir görünümünü görmek için Preview    
     (Önizleme) düğmesine basın. 

Telefon ekranındaki dili 
değiştirmek 

1. Kullanıcı Seçenekleri web sayfalarınızda oturum açın. (Kullanıcı 
Seçenekleri Web Sayfalarınıza Erişim  
bölümüne bakın.) 

2. Kullanıcı ayarlarınıza erişin. (Kullanıcı Ayarlarını Web’de Kontrol Etme 
bölümüne bakın.) 

Hat metin etiketini 
değiştirmek 

1. Kullanıcı Seçenekleri web sayfalarınızda oturum açın. (Kullanıcı 
Seçenekleri Web Sayfalarınıza Erişim  
bölümüne bakın.) 

2. Hat metin etiketi ayarlarınıza erişin. (Hat Ayarlarını Web’de Kontrol 
Etme bölümüne bakın.) 



 

Bu bölümde, çağrı günlüklerini ve rehberleri nasıl kullanabileceğiniz açıklanmaktadır. Her iki özelliğe de 
erişmek için  düğmesine basın ve Directories öğesini seçin. 

Çağrı Günlüklerini Kullanma 

Telefonunuz cevapsız, yapılan ve gelen çağrılarınızın günlüğünü tutar. 
 

Yapmak istediğiniz Yapılması gereken... 

Çağrı günlüklerinizi 
görüntülemek 

 düğmesine basın ve Directories > Missed Calls, Placed Calls veya Received 
Calls öğesini seçin. Her günlük 100 kayıt tutar. Kesilmiş bir liste görmek için, 
üzerine gelerek işaretleyin ve EditDial öğesine basın. 

Tek bir çağrı kaydı 
için ayrıntıları 
görüntülemek 

1.    düğmesine basın, Directories > Missed Calls, Placed Calls veya 
Received Calls öğesini seçin. 

 2.   Çağrı kaydını seçin. 
 3.   Details öğesine basın. Bu işlem, aranan numara, arayan numara, günün 

saati ve çağrı süresi gibi bilgileri görüntüler (yalnızca yapılan ve alınan çağrılar 
için). 

Tüm günlüklerdeki 
çağrı kayıtlarını silmek 

 düğmesine basın, Directories öğesini seçin daha sonra Clear öğesine basın. 

Tek bir günlükteki 
çağrı kayıtlarını silmek 

1.     düğmesine basın, Directories > Missed Calls, Placed Calls veya 
Received Calls öğesini seçin. 

 2.   Bir çağrı kaydını seçin. 
 3.   Clear öğesine basın. (Clear öğesini görüntülemek için more yazılım tuşuna 

basmanız gerekebilir.) 

Tek bir çağrı 
kaydını silmek 

1.     düğmesine basın, Directories > Missed Calls, Placed Calls veya 
Received Calls öğesini seçin. 

 2.   Bir çağrı kaydını seçin. 
 3.   Delete öğesine basın. 

Çağrı Günlüklerini ve Rehberleri Kullanma

Çağrı Günlüklerini ve Rehberleri Kullanma



 
Yapmak istediğiniz Yapılması gereken... 

1.  düğmesine basın ve Directories > Missed Calls, Placed Calls veya 
Received Calls öğesini seçin. 

Bir çağrı günlüğünden 
numara çevirmek (başka 
bir görüşmede değilken) 2. Günlükte bir çağrı kaydının üzerine gelerek işaretleyin. 

 Not      Details (Ayrıntılar) yazılım tuşu görüntülenirse bu çağrı çok kişili bir çağrının 
birincil girdisidir. Aşağıdaki İpucu bölümüne bakın. 

 3. Görüntülenen numarayı düzeltmeniz gerekiyorsa, EditDial  öğesine sonra da << veya 
>> öğesine basın. Numarayı silmek için EditDial öğesine sonra da Delete öğesine 
basın. (Delete öğesinin görünmesini sağlamak için more yazılım tuşuna basmanız 
gerekebilir). 

 4. Çağrı yapmak için ahizeyi kaldırın. 

1. 
 

 düğmesine basın ve Directories > Missed Calls, Placed Calls veya 
Received Calls öğesini seçin. 

Bir çağrı günlüğünden 
numara çevirmek (başka 
bir çağrıya bağlıyken) 

2. 
 
Günlükte bir çağrı kaydının üzerine gelerek işaretleyin. 

 Not      Details (Ayrıntılar) yazılım tuşu görüntülenirse bu çağrı çok kişili bir çağrının 
birincil girdisidir. Aşağıdaki İpucu bölümüne bakın. 

 3. Görüntülenen numarayı düzeltmeniz gerekiyorsa, EditDial  öğesine sonra da << veya 
>> öğesine basın. Numarayı silmek için EditDial öğesine sonra da Delete öğesine 
basın. (Delete öğesinin görünmesini sağlamak için more yazılım tuşuna basmanız 
gerekebilir). 

 4. Dial öğesine basın. 

 5. Orijinal görüşmeyi düzenlemek için aşağıdakilerden birini seçin: 

 • Hold—İlk çağrıyı beklemeye alır. 
 • Transfer—İlk tarafı ikincisine aktarır ve sizi çağrıdan çıkarır. (İşlemi tamamlamak 

için aramadan sonra tekrar Transfer düğmesine basın.) 
 • Confrn—Kendiniz de dahil olmak üzere tüm kişilerle bir konferans görüşmesi 

oluşturur. (Eylemi tamamlamak için numarayı çevirdikten sonra Confrn öğesine 
yeniden basın.) 

 • End Call—İlk çağrıyı sonlandırır ve ikinci numarayı çevirir. 

1.  
 

 düğmesine basın ve Directories > Missed Calls, Placed Calls veya 
Received Calls öğesini seçin. 

Çağrı günlüğündeki bir 
URL girdisinden çağrı 
yapmak (yalnızca SIP 
telefonlar) 

2. 
 
Aramak istediğiniz URL girdisini seçin. 

 3. Girdiyi düzeltmeniz gerekiyorsa, EditDial  öğesine basın. 

URL girdisindeki karakterleri düzeltmeye başlayabileceğinizi göstermek için  
simgesi görüntülenir. 

 4. Dial öğesine basın. 
 



Çağrı Günlüklerini ve Rehberleri Kullanma 

İpucu 
(Yalnızca SCCP telefonlar.) 
Çok kişili bir çağrının tam çağrı kaydını görüntülemek için Details düğmesine basın. Ayrıntılar kaydı, her cevapsız 
veya gelen çok kişili çağrı için iki girdi görüntüler. Bu girdiler ters kronolojik sırada listelenir: 

• Kaydedilen ilk girdi telefonunuza gelen çok kişili çağrının tamamlanan son çağrısının adıdır/numarasıdır. 

• Kaydedilen ikinci girdi telefonunuza gelen çok kişili çağrının tamamlanan ilk çağrısının adıdır/numarasıdır. 

Rehber Arama 

Yapılandırmaya bağlı olarak, telefonunuz bir şirket rehberi ve kişisel rehber özellikleri sağlayabilir: 
• Şirket Rehberi—Sistem yöneticiniz tarafından ayarlanan ve düzenlenen şirketteki kişilerin rehberi. 

• Kişisel Rehber—Varsa, yapılandırabileceğiniz ve telefonunuzdan ve Kullanıcı Seçenekleri Web sayfalarınızdan 
erişebileceğiniz kişisel numaralar ve hızlı arama kodları. Kişisel Rehber, Kişisel Adres Defteri (PAB) ve Çabuk 
Aramalardan oluşur. 

–   PAB, kişisel numaralarınızın bir rehberidir. 
–   Çabuk Aramalar, hızlı arama için PAB girdilerine kodlar atamanıza olanak verir. 
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Telefonunuzdaki Şirket Rehberini Kullanma 

İş arkadaşlarınıza çağrı yapmak için bir şirket rehberi kullanabilirsiniz. 
 

Yapmak istediğiniz Yapılması gereken... 

1. 
 düğmesine basın ve Directories > Corporate Directory (tam adı farklı olabilir) 

öğesini seçin. 

Şirket rehberinden numara 
çevirmek (başka bir 
çağrıda değilken) 

2. Adın tamamını ya da bir kısmını girmek için tuş takımını kullanın ve Search öğesine 
basın. 

 3. Numara çevirmek için, listeden seçim yapın ve ahizeyi kaldırın 

1. 
 düğmesine basın ve Directories > Corporate Directory (tam adı farklı olabilir) 

öğesini seçin. 
Bir şirket rehberinden 
numara çevirmek (başka 
bir çağrıya bağlıyken) 

2. Adın tamamını ya da bir kısmını girmek için tuş takımını kullanın ve Search öğesine 
basın. 

 3. Listede ilerleyin ve Dial öğesine basın. 
 4. Orijinal görüşmeyi düzenlemek için aşağıdakilerden birini seçin: 

 • Hold—İlk çağrıyı beklemeye alır. 

 • Transfer—İlk tarafı ikincisine aktarır ve sizi çağrıdan çıkarır. (İşlemi tamamlamak 
için aramadan sonra tekrar Transfer düğmesine basın.) 

 • Confrn—Kendiniz de dahil olmak üzere tüm kişilerle bir konferans görüşmesi 
oluşturur. (Eylemi tamamlamak için numarayı çevirdikten sonra Confrn öğesine 

 • End Call—İlk çağrıyı sonlandırır ve ikinci numarayı çevirir. 

İpucu 
Telefon ekranınıza karakter girmek için tuş takımındaki rakamları kullanın. Giriş alanları arasında hareket 
etmek için telefonunuzdaki Gezinti düğmesini kullanın. 



Çağrı Günlüklerini ve Rehberleri Kullanma 

Telefonunuzdaki Kişisel Rehberi Kullanma 

Kişisel Rehber özellik seti, Kişisel Adres Defteri (PAB) ve Çabuk Arama kodlarından oluşur. Bu bölümde 
telefonunuzdaki Kişisel Rehberin nasıl kurulacağı ve kullanılacağı açıklanmaktadır. Alternatif olarak, 
Web’deki Kişisel Rehberi Kullanma bölümüne bakabilirsiniz. 

 

Yapmak istediğiniz Yapılması gereken... 

1. 
 düğmesine basın ve Directories > Personal Directory (tam adı farklı 

olabilir) öğesini seçin. 

Kişisel Rehbere 
erişmek (PAB ve 
Çabuk Arama kodları 
için) 2. Cisco Unified CallManager kullanıcı kimliğinizi ve PIN numaranızı 

girin daha sonra Submit öğesine basın. 
1. Kişisel Rehbere erişin ve sonra Personal Address Book öğesini seçin. PAB girdisi aramak 
2. Arama kriterini girin ve Submit öğesine basın. 

 3. Listede ilerlemek için Previous (Önceki) veya Next (Sonraki) öğesini 
seçebilirsiniz. 

 4. İstediğiniz PAB kaydını seçin ve Select öğesine basın. 

PAB girdisinden 
k

1. Listede arayın. 
 2. Listedeki bir kaydı seçin ve Select öğesine basın. 
 3. Dial öğesine basın. (Dial öğesini görmek için more yazılım tuşuna basmanız 

gerekebilir.) 
 4. Katılımcının telefon numarasını girin. 
 5. Çevirmek istediğiniz numarayı seçin ve OK öğesine basın. 
 6. Numarayı çevirmek için OK öğesine tekrar basın. 

PAB girdisi silmek 1. Listede arayın. 
 2. Listedeki bir kaydı seçin ve Delete öğesine basın. 
 3. Silme işlemini onaylamak için OK öğesini seçin. 

PAB girdisi 
düzenlemek 

1. Listede arayın. 

 2. Listedeki bir kaydı seçin ve isim veya e-posta adresini değiştirmek için Edit 
öğesine basın. 

 3. Gerekirse, telefon numarasını değiştirmek için Phones öğesini seçin. 
 4. Update öğesine basın. 

Yeni bir PAB girdisi 
eklemek 

1. Kişisel Rehbere erişin daha sonra Personal Address Book öğesini seçin. 

 2. Submit öğesini seçerek Arama sayfasına erişin. (Önce arama bilgilerini 
girmenize gerek yoktur). 

 3. New öğesine basın. 
 4. İsim ve e-posta bilgilerini girmek için telefonunuzun tuş takımını kullanın. 
 5. Phones öğesini seçin ve telefon numaralarını girmek için tuş takımını 

kullanın. 9 veya 1 gibi gerekli tüm erişim kodlarını eklediğinizden emin 
olun. 

 6. Girdiyi veritabanına eklemek için Submit öğesini seçin. 

 

 

 

 

Cisco Tümleşik IP Telefonu 7906G ve 7911G (SCCP ve SIP) 



 
Yapmak istediğiniz Yapılması gereken... 

Bir PAB girdisine 
Çabuk Arama kodu 
atamak 

1. 
2. 

Bir PAB girdisini arayın. 
 
Listedeki bir kaydı seçin ve Select öğesine basın. 

 3. Fast Dial öğesine basın. 

 4. Çevirmek istediğiniz numarayı seçin ve Select öğesine basın. 

 5. Numaraya atamak istediğiniz Çabuk Arama kodunu seçin ve Select öğesine basın. 

1.  
 

 düğmesine basın ve Directories > Personal Directory > Personal Fast Dials 
öğesini seçin. 

Yeni bir Çabuk Arama 
kodu eklemek (PAB 
girdisi kullanmadan) 

2. 
 
Fast Dial öğesine basın. 

 3. Atanmamış bir Çabuk Arama kodunu seçin ve Select öğesini seçin. 

 4. Assign öğesine basın. 
 5. Bir telefon numarası girin. 
 6. Update öğesine basın. 

Çabuk Arama kodlarını 
aramak 

1. 
 düğmesine basın ve Directories > Personal Directory > Personal Fast Dials 

öğesini seçin. 
 2. Listede ilerlemek için Previous (Önceki) veya Next (Sonraki) öğesini seçebilirsiniz. 

 3. İstediğiniz kaydı seçin ve Select öğesine basın. 

1. Bir Çabuk Arama kodunu arayın. Çabuk Arama kodunu 
kullanarak çağrı yapmak 2. İstediğiniz kaydı seçin ve Select öğesine basın. 

 3. Dial öğesine basın. 

 4. İşlemi tamamlamak için OK öğesini seçin. 

1. Bir Çabuk Arama kodunu arayın. Bir Çabuk Arama kodunu 
silmek 2. İstediğiniz kaydı seçin ve Select öğesine basın. 

 3. Remove öğesine basın. 

Kişisel Rehber 
oturumunu kapatmak 

1. 
 düğmesine basın ve Directories > Personal Directory (tam adı farklı olabilir) 

öğesini seçin. 
 2. Logout öğesini seçin. 

 



Çağrı Günlüklerini ve Rehberleri Kullanma 

İpuçları 
• Sistem yöneticiniz size Kişisel Rehberinizde oturum açmak için gereken kullanıcı kimliği ve PIN kodunu 

sağlayabilir. 

• Kişisel Rehber belirli bir süre sonra oturumunuzu kapatır. Bu zaman kısıtlaması değişebilir. Daha fazla bilgi için 
sistem yöneticinize başvurun. 

• Telefon ekranınıza karakter girmek için tuş takımındaki rakamları kullanın. Giriş alanları arasında hareket etmek 
için telefonunuzdaki Gezinti düğmesini kullanın. 
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Sesli Mesajlara Erişim 
 

Sesli mesajlara erişmek için  düğmesine basın ve Messages öğesini seçin. 

Telefon sisteminizin kullandığı sesli mesaj servisini şirketiniz belirler. En doğru ve ayrıntılı bilgi 
için, sesli mesaj servisinizle birlikte gelen belgelere başvurun. 

 

Yapmak 
istediğiniz 

Yapılması gereken... 

Sesli mesaj 
sisteminizi 
kurmak ve 
kişiselleştirmek 

Aşağıdakilerden birini yapın: 
• Msgs öğesine basın ve sesli yönergeleri izleyin. 
•  düğmesine basın, Messages öğesini seçin ve sesli yönergeleri izleyin. 

Yeni bir sesli 
mesajınızın olup 
olmadığına bakmak 

Aşağıdakileri arayın: 
• Ahizenizde sürekli bir kırmızı ışık. (Bu gösterge değişebilir. Zil Seslerini ve Mesaj     
         Göstergelerini Özelleştirme bölümüne bakın.) 

• Telefon ekranınızda bir zarf simgesi . 

Sesli mesajlarınızı 
dinlemek veya sesli 
mesaj menüsüne 
erişmek 

Aşağıdakilerden birini yapın: 
• Msgs öğesine basın ve sesli yönergeleri izleyin. 
•  düğmesine basın, Messages öğesini seçin ve sesli yönergeleri izleyin. 

Sesli mesaj 
sistemine çağrı 
gönderir 

iDivert öğesine basın. Daha fazla bilgi için, Sesli Mesaj Sistemine Çağrı Gönderme bölümüne bakın. 

 

  Not 


