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Hvad er Cisco Jabber?
Cisco Jabber er en lille app, som installeres på din mobiltelefon. Man kan sige, at Jabber kan
det samme som en IP-telefon, plus lidt ekstra.

Cisco Jabber indeholder en række funktioner, muligheder og fordele:









Søge på navne & ringe op
Viderestille opkald til kollega og sætte på hold m.m.
Chat funktion (chat med én person eller en gruppe)
Oprette kontakter og gruppere dem
Tilrette voicebesked og aflytte, slette og videresende voicemails
Logge ind/ud af søgegruppe og ringegruppe
Se kalender og mødeaftaler
Se presence (om man er ledig/optaget)

Denne vejledning beskriver funktionerne i Cisco til iPhones og er baseret på Cisco Jabber
Version 12.9.0.
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Hvorfor skal vi anvende Cisco Jabber?
Fredensborg kommune ønsker en bedre telefonbetjening og dermed sikre en bedre
borgerbetjening. Dette kan Jabber bidrage med, idet den tilbyder en bred vifte af mere
tidssvarende funktioner og muligheder. Da Jabber installeres på din mobiltelefon, vil du kunne
modtage- og viderestille kald, selv om du ikke sidder på din plads. Jabber vil på sigt afløse de
aldrende ip-telefoner. Jabber kan således være med til at sikre:






Øget tilgængelighed blandt medarbejderne
Reduceret antal ubesvarede opkald
Bredere og mere flexibel kommunikationsform
Effektiviseret samarbejdet på tværs i kommunen
Bedre og hurtigere borgerbetjening

Hvordan virker Jabber?
Cisco Jabber er som nævnt en App, som i dette tilfælde installeres på din mobiltelefon. Når
Jabber er installeret, vil den virke sideløbende med din mobiltelefon og kører i ”baggrunden”
på mobilen. Man får med installationen af Cisco Jabber, så at sige en ekstra telefon til rådighed
(firmatelefon), som benytter sig af telefonserverne hos Fredensborg Kommune. Du kan via
Jabber ringe lokalt til dine kolleger, og andre medarbejdere i organisationen, modtage kald fra
en ringegruppe og tage kald for en kollega, hvis I er i samme søgegruppe (call pickup gruppe).
Er der samspil mellem Cisco Jabber og Outlook?
Nej, der er ikke direkte samspil mellem ”Møder” i Jabber og din Outlook. Du kan kun få vist
dine mødeaftaler og det kræver at din mobiltelefon er sat op til at synkronisere med
kommunens e-mail server. Man kan ikke oprette nye aftaler/møder i Jabber.
Hvordan finder jeg Cisco Jabber til download/installation?
Cisco Jabber installeres direkte på din iPhone via ”App Store”. Herunder beskrives nærmere,
hvordan du får Cisco Jabber installeret på din mobiltelefon.
Det er uden betydning for brugen af Cisco Jabber, om din telefon er en firma-telefon eller en
privat telefon.
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Installation af Cisco Jabber på iPhone:
Sørg for at have enten WiFi – eller mobil data slået til på din telefon.
OBS! Inden du går i gang med installationen, er det vigtigt, at du kender dit Apple ID, da det
skal benyttes til at installere Cisco Jabber på din iPhone.
Gå til ”App Store”:

I søgefeltet skriv ”Cisco Jabber” og Tryk på
”Cisco Jabber” i listen med applikationer. Tryk
dernæst på ”download-skyen”.
Efter kort tid, vil Cisco Jabber være installeret,
og du vil kunne finde Jabber ikonet på telefonens
skærm

Klik på ”Åbn”, for at få foretaget den sidste del
af konfigurationen. Dette gennemgås nedenfor.

Når du skal starte Cisco Jabber 1. gang, vil der være nogle valg, som du skal foretage. Disse
vedrører brugen og funktioner i Jabber, og vi anbefaler derfor, at du følger indstillingerne
angivet i denne vejledning.
NB! Bemærk at der kan være en smule forskel på billederne, afhængigt af hvilken type iPhone
du har.
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Login & anvendelse af Cisco Jabber til iPhone
Login
1. Når du åbner Cisco Jabber 1. gang, efter
at du har logget ind, vil der komme en
række valg, som du skal foretage. Vi
anbefaler, at du følger vejledningens
anvisninger.

2. Klik ”Tillad ikke” for at sikre, at Jabber
ikke skal have adgang til dine kontakter.
Hvis du klikker OK, vil Jabber kigge i dine
lokale/private kontakter på mobiltelefonen
og ikke i AD og telefonsystemet. Derved vil
du ikke kunne finde dine kolleger, når du
søger efter dem.

3. Klik ”Tillad” til Jabber sender dig
notifikationer.

4. Accepter slutbrugerlicensaftalen.
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5. Gennemgå de næste 3 info-beskeder ved
at swipe til side og klik ”Start nu” for at
foretage den sidste del af installationen.
6. Info-side 1.

7. Info-side 2.

8. Info-side 3.

9. Klik OK til at Jabber må bruge
mikrofonen.
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10. Log ind med din arbejdes e-mail og
tryk ”Fortsæt”.

11. Indtast din adgangskode og tryk ”Log
på”.
Det er samme kode, som du
benytter ved login på din PC.

Der vil herefter komme et par beskeder
mere, som skal accepteres.

12. Klik ”OK” at modtage Jabber-beskeder.

13. Hvis du vil logge på Jabber via touch
knappen, skal du trykke ”Ja”.
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13. Tryk på ”udført” for at få adgang til
Cisco Jabber.
OBS!
Jabber vil køre aktiv i baggrunden på din
telefon. På nogle telefoner er der observeret
et forøget batteriforbrug! Du bør svare
”tillad”, til at Jabber skal køre i baggrunden.
Dette kan også tilpasses senere (under
indstillinger).
Jabber er nu fuldt installeret og klar til
brug.

Anvendelse af Cisco Jabber til iPhone
Hubvindue (startvindue)
Dette er fanebladene & vigtige ”knapper” i
klienten:

6
1

1. Kontakter
2. Chat
3. Opkald
4. Møder
5. Voicemail
6. Menu & indstillinger (gennemgås kun
ifht. Viderestilling til voicemail & gruppesvar).
Nedenfor gennemgås fanebladene og deres
funktioner.

1

2

3

4

5

9
Cisco Jabber til iPhone – Vejledning. Rev. 7 af 13/8-2020

Anvendelse af Cisco Jabber til iPhone
1.Kontakter
Her kan du oprette kontakter, favoritter og
lave dine egne grupper. Du kan også
søge efter personer, ringe op, chatte eller
sende beskeder.
Til at starte med er din kontaktliste
naturligvis tom.
Vigtigt!
For at kunne tilføje kontakter, skal man
først oprette en gruppe at tilføje kontakterne til. Dette gennemgås nedenfor.

Opret Gruppe
Når du skal oprette en ny gruppe, skal du
trykke på ”plus-tegnet” og vælg ”Opret
gruppe” og indtast gruppens navn og tryk
”Opret” (f.eks. Kontakter)

Ny Kontaktgruppe oprettet.

Slette Gruppe
Skal du slette en gruppe, skal du trykke på
de ”3 prikker” ud for gruppen og vælg
”Fjern gruppe” og ”Fjern”.
OBS! Vær opmærksom på at du samtidigt
fjerner de personer, som der ligger
gruppen!
Gruppe-funktioner
Bemærk at der fremkommer 2 yderligere
muligheder for at kommunikere med
personerne i gruppen, når man trykker på
de ”3 prikker” ud for gruppen.
1. ”Start gruppe-chat”
2. ”Send broadcast-meddelelse” (sender
samme besked til alle i gruppen). Se mere
under ”Chat”.
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Visning af kontakter
Som udgangspunkt vises offline kontakter
ikke! Vi anbefaler, at du ændrer dette.
Gå i ”Menu”
og ”Indstillinger” og tryk
”Vis” og aktivér ”Vis offline kontakter”.

Tilføje kontakter
Nu er du klar til at kunne tilføje Kontakter,
Favoritter eller lave en ny gruppe.
Du kan tilføje Kontakter på 2 måder:
1.

Via søgefelt. Skriv navn eller initialer og
vælg det i listen og tryk på ”Føj til
kontakter”, tryk ”Udført”.
Bemærk, at den person du har søgt,
automatisk knyttes til den gruppe du
sidst har lavet, eller tilføjet personer til.
Hvis du vil placere din person i en anden
gruppe, skal du først have oprettet
gruppen og dernæst trykke på pilen ud
for ”Knyttet til Gruppe” og vælge den
gruppe du ønsker og trykke på ”Tilføj
kontakt” og til sidst på ”Udført”.

2.

Klik på ”plus-tegnet og vælg ”Tilføj
kontakter”, skriv navn eller initialer i
søge-feltet, vælg navnet i listen og tryk
på ”Udført”. Vedr. gruppeplacering, som
anvistovenfor.

11
Cisco Jabber til iPhone – Vejledning. Rev. 7 af 13/8-2020

Vis kontakter
For at se kontakterne i din gruppe – Tryk på
gruppen, så ”pilen” peger nedad:
Information om kontakt
Fås ved at trykke på
ud for kontakten.
Slet Kontakt
For at slette en kontakt, skal du trykke på
og nede i bunden af ”konktaktbladet”,
kan du vælge ”Slet kontakt” og tryk ”Slet”.

Tilføj Favoritter
For at føje personer til dine Favoritter, kan
du også trykke på ”plus-tegnet” og vælge
personen i din kontaktliste.
NB! Det er kun ”kontakter”, som du kan
føje til favoritter.

Yderligere funktioner
Ved at holde fingeren på en kontakt og
swipe til venstre, får du mulighed for at føje
kontakten til favoritter, chatte eller ringe
op.
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Anvendelse af Cisco Jabber til iPhone
2.Chat
Under Fanen ”Chat” kan du søge efter eneller flere kolleger du ønsker at chatte- eller
dele materiale med.
Send Chat
Der er flere måder at starte en chat på:
1. Vælg kontakter og tryk på personen
og skriv chatbesked.
2. Swipe til venstre på personen i dine
kontaktliste og vælg chat og skriv
besked.
3. Under Chat fanebladet vælg chat på
ikonet
, søg på personen i
søgefeltet. Tryk udført og skriv
chatbesked.
OBS! Man kan godt skrive chatbesked til en
person som er offline, men beskeden vil ikke
blive sendt, før personen er online!
Du vil kunne se dine tidligere beskeder til din
kollega, hvis du ikke har ryddet listen med
beskeder.

Forklaring til ikoner:
- Del en Fil
- Del et billede
- Tag et billede
- Søg i cachelagret fil
- Vælg en emoji
Gruppe Chat
Der er muligt at sende en chat til flere
personer (gruppe) samtidigt.
Igen er der flere måder at gøre det på:

1. Under kontakter, tryk på de 3

prikker og vælg ”Start gruppe
chat”. Vælg personerne, som du vil
chatte med og tryk ”udført”. Der vil
nu blive sendt en anmodning til de
indbudte om en gruppe-chat.
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2. Under Chat fanebladet

, tryk på
chat ikonet
og vælg personerne
til gruppe-chatten i søgefeltet, eller
på listen med dine kontakter. Skriv
chatbesked og tryk på udført. Der
vil nu blive sendt en anmodning til
de indbudte om en gruppe-chat.

Inaktive Chat-ikoner
Bemærk at alle ikoner undtagen emoji’s
er inaktive, når telefonen ikke er på
kommunens WiFi netværk (FK-Ansat)!
Hvis du vil benytte de øvrige chat
funktioner, SKAL telefonen være logget
ind på kommunens trådløse netværk.
Hvis du vil logge ind på FK-Ansat, skal
du gå i telefonens ”Indstillinger”, Vælge
”Wi-Fi” og tilslutte dig FK-Ansat. Du
skal benytte det login, som du benytter,
når du logger på din PC.
Bemærk at du skal godkende 3 ”Certifikat”-forespørgsler, som ”popper op”
første gang, du logger på FK-Ansat.
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Anvendelse af Cisco Jabber til iPhone
3.Opkald
Fanen ”Opkald” viser de seneste kald, som
du har modtaget- og foretaget via Jabber.
Et ubesvaret kald er vist med rødt.
Klik på Fanen ”Ubesvaret” for at se dine
ubesvarede opkald. Man kan desuden se en
rød cirkel med et tal i, som viser der er
ubesvarede opkald, svarende til tallet i
cirklen.
Du kan i Jabber foretage opkald på flere
måder:
- Ved at trykke på ”Tastatur” og indtaste
enten lokal, fulde nr. eller mobiltelefon nr.
på den du ønsker at tale med.
- Via nedenstående ”knap” kan du benytte
tastaturet i din mobiltelefon:
-

Tastatur på telefonen

Du kan også benytte dig af mulighederne,
som vist under ”kontakter” & ”Chat”.
Ved at trykke på
får du detaljerede
informationer om opkaldet. Her får du også
muligheder for at:
1. Ringe tilbage
2. Chatte
3. Sende en tekstbesked (MMS) til en
e-mail.
Dette ikon giver detaljerede
informationer omkring personen,
som har ringet til dig, herunder
tilgængelighed, e-mail, chat og
”ring-tilbage” muligheder.
Gruppesvar (Call pickup gruppe)
(ringegruppe, hvor du kan trække en
kollega’s kald, som er i gruppen).
Ved at trykke Opkalds fanen, ”Besvarelse af
opkald” og vælge ”gruppesvar” og ”Bevar”,
kan du tage kaldet til kollega.
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Søgegruppe (ringegruppe)
Du kan via Jabber logge på din
ringegruppe og det gør du ved at gå i
”menuen”
og vælge ”søgegruppe” og
aktivere denne.
NB! I en Søgegruppe, ringer telefonen
rundt mellem dem som er i gruppen.
Bemærk, at det kun er IT, som kan
oprette Gruppesvar og Søgegrupper.
Skal du med i en gruppe eller ønsker en
ny gruppe oprettet, bedes du lave en
HelpDesk-opgave.
Flere kald funktioner
Når du modtager et opkald på din Cisco
Jabber, får du en række muligheder for
at ”håndtere” kaldet.
Når du modtager et indkommende kald
- Tryk på ”accepter”.

Tryk nu på de ”3 prikker”, for at se
mulighederne:
-

Sætte et kald på hold
Omstille et kald til en anden
medarbejder
Deltage i en telefonkonference
Flytte dit kald til mobiltelefonen
Parker kaldet
Se opkaldsstatistikker

Omstil et kald
Dette er en af de mere vigtige
funktioner i Cisco Jabber og det gøres
således: Tryk på ”omstil” og skriv enten
initialer eller nr. i ”søgefeltet”. Du kan
også blot vælge en kontaktperson på
din liste eller et nr. i listen af seneste
opkald. Tryk nu på nummeret/navnet i
enten søgefeltet eller listen og der vil
blive ringet op til det nummer som du
skal omstille til.
Tryk ”omstil”
, for at stille kaldet
videre.
Skulle der være optaget eller svares der
ikke, kan du vende tilbage til dit opkald
ved at trykke på ”genoptag”.
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Anvendelse af Cisco Jabber til iPhone
4.Møder
Jabber arbejder ikke direkte sammen med
din Outlook kalender. Men du kan få vist
dine kalenderaftaler, hvis din mobiltelefon
er sat op til at synkronisere med kommunens e-mail server og Jabber-applikationen er givet adgang til telefonens
kalender (se nedenfor).
Under ”Møder” kan du således se dine
mødeaftaler.

Detaljeret info omkring mødet, fås ved at
klikke på mødet i møderoversigten.
Jabber til mobiltelefon, giver pt. ikke
mulighed for at oprette møder i applikationen.

Give Jabber adgang til kalender
Gå ud af Cisco Jabber og i telefonens
”Indstillinger”. Scrol ned over programmerne til du finder Jabber. Klik på Jabber.
WebEx møde
Er du indkladt til et WebEx møde, som vises
i din kalender, vil du kunne deltage i mødet,
såfremt WebEx Meet applikationen er
installeret på din telefon. Du skal blot
trykke på ”Deltag”-knappen ud for mødet
og give WebEx adgang til mikrofon og
kamera.
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Aktivér adgang til ”Kalendere”. Dette sikrer
Jabber adgang til din mobiltelefons
kalender.

Anvendelse af Cisco Jabber til iPhone
5.Voicemail
Fanen ”Voicemail”,
giver dig adgang til en
liste med dine voicemail beskeder.
For at anvende din voicemail er det en naturligvis
en forudsætning, at du har fået tildelt en
voicemail. Det skulle IT gerne have sikret, under
oprettelsen af din Jabber-profil.
OBS! Har du ikke en voicemail- eller adgang til
den, skal du lave en helpdesk opgave eller
kontakte IT supporten.
Det er også vigtigt at du har foretaget den
1.opsætning af den. Altså indtalt din velkomstbesked, da voice-mailen ændrer karakter, efter
den 1. opsætning, hvor du indtaler navn og
besked.
NB! Vejledning findes på Frede. Tryk på
HelpDesk og vælg Vejledninger & Info. Søg evt.
Unity telefonsvarer og vejledningen vil vises.
Aflyt beskeder
For at aflytte dine beskeder skal du klikke på
”beskeden” trykke på ”pilen”
(afspil).
Her kan du også trykke på ”Ring-tilbage” for at
ringe til den som har lagt beskeden, eller oprette
en chat.
NB! Har du fået en besked, vil den blive vist i din
Outlook.
Flere muligheder (Mere)
Når du trykker på ”Mere”, får du flere muligheder
for at administrere din besked.
Herunder: ”Besvar”, ”Videresend talemeddelelse”, ”Flere oplysninger” og ”slet”. Sletter du
en besked, vil den blive lagt i papirkurven, som
du kan finde under ”Indbakke”. Den er således
ikke slettet, men kun fjernet fra oversigten. Den
slettes først helt, når du tømmer papirkurven.
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NB! Bemærk at hvis du sletter din besked i
Jabber, så vil den også blive slettet i din Outlook!
Indbakke
Indbakke- Viser hele oversigten af beskeder i din
voicemail.
Ulæst- Er beskeder, som endnu ikke er aflyttet.
Sendt- Viser besked, som du har sendt via email.
Papirkurv- I papirkurven kan du finde de
beskeder, som du har slettet. Hvis du ønsker at
gendanne en besked, så den kommer tilbage i
oversigten, kan du trykke på ”papirkurv”,
markere beskeden og vælg ”gendan”. Ønsker du
at slette beskederne i kurven, kan du gøre dette
ved at trykke på ”Tøm papirkurv”.
OBS! Når beskederne er tømt fra papirkurven er
det ikke muligt at gendanne dem igen!
Under voicemail finder du også mulighed for at
ringe op til din voicemail og aflytte beskeder
samt at kunne optage en besked og sende den
via e-mail:
Ring til voicemail for at ændre navn eller
indtale ny velkomstbesked. Du kan også aflytte
nye og gamle beskeder og ændre din opsætning.
NB! Har du en arbejdsmobil, som du benytter til
Jabber, vil du ikke skulle benytte din PIN-kode,
når du ringer op til din voicemail.
Men skulle du vil blive promptet, er din ID, dit
lokal nr. og din PIN-kode er 123456, med mindre
at du allerede har ændret den. Bemærk at koden
skal være mindst 6 cifre. Kontakt IT’s support,
hvis du har glemt din PIN kode.
Her kan du indtale en besked, som du kan
sende via e-mail til en kollega.
Omstil til voicemail
Du kan også via Jabber omstille dit lokal nr. til
voicemail. Tryk på ”Menu”, og vælg
”indstillinger”. Find ”Viderestiller opk.” Her har du
4 muligheder:
1.Viderestil ikke opkald
2.Talemeddelelse – Til Voicemail
3.Mobil – Viderestil til dit mobil nr.
4.Nyt nummer – Viderestil til andet nr. (mobil
eller lokal nr.)
NB! Hvis du viderestiller til et mobil- eller andet
”eksternt” nr. skal du huske at sætte 0 (nul)
foran nummeret.
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Denne vejledning har berørt de fleste og mest anvendte funktioner i Cisco Jabber til iPhone. Der kan
findes små forskelle i Jabbers funktioner og udseende, afhængigt af den version, som er installeret på din
iPhone. Skulle du opleve problemer eller blot har spørgsmål, bedes du henvende dig til din superbruger
eller i IT supporten.
God fornøjelse med brugen af Cisco Jabber.
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