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Què és Visual Voicemail?
Visual Voicemail és una alternativa al correu de veu amb àudio. Utilitzeu la pantalla del telèfon per gestionar els missatges en lloc
de respondre a sol·licituds sonores. Podeu veure una llista dels missatges i reproduir-los. També podeu crear, respondre, reenviar i
eliminar missatges.

Visual Voicemail al telèfon

Premeu per iniciar Visual Voicemail.Botó Missatges1

Utilitzeu les tecles programades per reproduir, eliminar, respondre, reenviar i crear
missatges de veu. En telèfons de pantalla tàctil, podeu utilitzar els botons de la pantalla.

Botons de tecles
programades
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Premeu la tecla programadaMés per veure altres funcions dels missatges de veu. Si no veieu
les tecles programades que es detallen en aquesta guia, premeu la tecla programadaMés per
mostrar-les. En telèfons de pantalla tàctil, premeu el botóMés que hi ha a la pantalla.

Tecla programadaMés3
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No cal obrir una línia abans d'iniciar Visual Voicemail. Per evitar molestar els altres quan

escolteu un missatge, espereu-vos fins que el botó de sessió de trucada estigui en verd,
i, a continuació, despengeu l'auricular.

Botons de Sessió de
trucada
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i auricular

Utilitzeu el panell de navegació per desplaçar-vos i ressaltar un missatge o altres elements
en pantalla. Utilitzeu el botó de selecció per reproduir o aturar un missatge o per seleccionar,

Panell de navegació i
botó de selecció
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editar o canviar entre altres elements ressaltats. Quan reproduïu un missatge, premeu a la
dreta o a l'esquerra per fer avançar o retrocedir l'àudio.

Ús de la pantalla tàctil
Si teniu un telèfon de pantalla tàctil, podeu fer servir Visual Voicemail de les maneres següents:

• Premeu un missatge de la pantalla per seleccionar-lo.

• Premeu les icones de reproducció i de pausa per reproduir o aturar un missatge.

• Premeu la barra de progrés del missatge per saltar endavant o endarrere dins del missatge.

• Toqueu la llista de missatges per desplaçar-vos amunt o avall. En desplaçar-vos cap amunt, apareix la pantalla de missatges
següent. En desplaçar-vos cap avall, apareix la pantalla de missatges anterior.

Accés a Visual Voicemail

Abans de començar

Per utilitzar Visual Voicemail, cal que inicieu la sessió.

Procediment

Pas 1 Premeu el botó per iniciar Visual Voicemail.
Pas 2 Introduïu el PIN numèric del vostre compte de correu de veu.
Pas 3 Premeu la tecla programada Iniciar sessió.

Visual Voicemail mostra una llista dels missatges de veu.

Mantenir la sessió iniciada i tancar la sessió
Si habiliteu l'opció Recorda'm quan inicieu la sessió, Visual Voicemail manté la vostra sessió iniciada quan en sortiu. Aquesta opció
no s'ofereix la primera vegada que inicieu la sessió i pot ser que no estigui disponible al vostre lloc.
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AccionsEstat de l'opció "Recorda'm"

Per sortir però mantenir la sessió iniciada, premeu la tecla programada Sortir.Sí

Per tancar la sessió, premeu la tecla programadaTancar. Si decidiu tancar la sessió, haureu
de tornar-la a iniciar la propera vegada que utilitzeu Visual Voicemail.

Per sortir, premeu la tecla programada Sortir.No, o no està disponible

Reproducció de missatges

Procediment

Pas 1 Utilitzeu la pantalla tàctil o el panell de navegació per ressaltar el missatge que vulgueu reproduir.
Pas 2 Per reproduir el missatge, premeu la tecla programada Reproduir o el botó central de selecció que hi ha al panell de

navegació.
Per evitar molestar els altres quan escolteu un missatge, espereu-vos fins que el botó de sessió de trucada estigui en verd,

i, a continuació, despengeu l'auricular.

Recepció i realització de trucades
Visual Voicemail només obre una línia quan inicieu l'aplicació, quan reproduïu un missatge o bé quan n'enregistreu un. Consulteu
el quadre següent per obtenir informació sobre la recepció i la realització de trucades quan s'estigui executant Visual Voicemail.

Línia no oberta, botó sense il·luminar Línia oberta, botó en verd Esdeveniment

Es produeix el següent:Es produeix el següent:Recepció d'una
trucada

•• Sona el telèfon.Sentiu un bip.

• •Un dels botons de sessió de trucada s'encén i

s'apaga intermitentment en ambre .

Un dels botons de sessió de trucada s'encén

i s'apaga intermitentment en ambre .

•• Es mostra una notificació sobre el número
de la trucada entrant.

Es mostra una notificació sobre el número de
la trucada entrant.

Per contestar a la trucada, dueu a terme una de les
accions següents:

Per contestar a la trucada, dueu a terme una de les
accions següents:

• Premeu el botó que s'encén i s'apaga

intermitentment en ambre .

• Premeu el botó que s'encén i s'apaga

intermitentment en ambre .

•• Despengeu l'auricular.Premeu el . Sona el telèfon. Despengeu
l'auricular o premeu la tecla programada
Contestar.

4



Línia no oberta, botó sense il·luminar Línia oberta, botó en verd Esdeveniment

Si estàveu escoltant un missatge de veu, es posarà en
pausa. Quan finalitzeu la trucada, podeu continuar
escoltant els missatges.

Si no feu res, la trucada entrant es desviarà al servei de missatges de veu.

Dueu a terme una de les accions següents:Dueu a terme una de les accions següents:Fer una trucada

•• Premeu la tecla programada Trucada nova

i marqueu el número que vulgueu.

Premeu la tecla programada Trucada nova

i marqueu el número que vulgueu.

• •Premeu el i espereu-vos fins que finalitzi

la trucada. Premeu el i marqueu el número
que correspongui.

Despengeu l'auricular i, a continuació,
marqueu el número que correspongui.

Si estàveu escoltant un missatge de veu, es posarà en
pausa. Quan finalitzeu la trucada, podeu continuar
escoltant els missatges.
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Cisco i el logotip de Cisco són marques comercials de Cisco Systems, Inc. i/o els seus afiliats als Estats Units i a d'altres països. Podeu consultar una llista de les marques comercials de
Cisco a http://cisco.com/go/trademarks. Les marques comercials de tercers que s'esmenten pertanyen als seus propietaris respectius. L'ús del terme "soci" no implica una
associació entre Cisco i una altra empresa. (1005R)

http://cisco.com/go/trademarks


© 2010 Cisco Systems, Inc. Tots els drets reservats.



Europe HeadquartersAsia Pacific HeadquartersAmericas Headquarters
Cisco Systems International BV
Amsterdam, The Netherlands

Cisco Systems (USA) Pte. Ltd.
Singapore

Cisco Systems, Inc.
San Jose, CA 95134-1706
USA

Cisco has more than 200 offices worldwide. Addresses, phone numbers, and fax numbers are listed on the
Cisco Website at www.cisco.com/go/offices.


	Guia d'inici ràpid per a Visual Voicemail 8.5 i superiors
	Què és Visual Voicemail?
	Visual Voicemail al telèfon
	Ús de la pantalla tàctil

	Accés a Visual Voicemail
	Mantenir la sessió iniciada i tancar la sessió
	Reproducció de missatges
	Recepció i realització de trucades


