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1. Mobile Office үйлчилгээг суурин болон зөөврийн компьютерт суулгах 

Хэрэглэгч Mobile Office үйлчилгээний аппликэйшнийг суурин болон зөөврийн компьютер 

дээрээ суулган ашиглахдаа дараах зааврыг мөрдөнө. Үүнд: 

1. Үйлчилгээг ашиглахад шаардлагатай интернэт орчинг бүрдүүлсэн байна. 

2. ............. хандан орж үйлчилгээний аппликэйшнийг суулгана.  

3. Суулгасан аппликэйшнийг эхлүүлж өөрийн нэр, нууц үгийн тусламжтай хандан орно. 

1.1 Sign in буюу хандах хэсэг 

 

1. Хэрэглэгчийн нэр оруулна. 

2. Хэрэглэгчийн нууц үгийг оруулна.  

3. Хандалт хийх үеүүдэд хэрэглэгчийн нууц үгийг 

автоматаар санаж байхаар тохируулах эсэхийг сонгоно. 

4. Хандалт хийх үеүүдэд автоматаар аппликэйшн ажиллаж 

байхаар тохируулах эсэхийг сонгоно. 

5. Sign in буюу хандалт хийх хэсэг 

 

 

 

 

 

1.2 Үйлчилгээний үндсэн цэс буюу харагдах байдал 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Нэрсийн жагсаалт – Өөрийн харилцагчдын 
нэрсийн жагсаалт, дугаарыг харах боломжтой. 

 

Дуудлагын мэдээлэл – Залгалт хийсэн, хүлээн 
авсан болоод алдсан дуудлагын мэдээллийг 
харуулна.   

 Нэгдсэн нэрсийн жагсаалт – Өөрийн 
байгууллагын болоод хамт олны нэрсийн жагсаалт 
болоод дугаарыг нэгдсэн байдлаар харуулна.  

 

Дуугаар хийх талбар – Дуудлага хийх утасны 
дугаараа оруулахдаа энэхүү талбарыг ашиглах 
боломжтой 

 

Чат – Өөрийн хамт олон болоод нэгдсэн нэрсийн 
жагсаалт дахь бүх хүнтэй чатлах боломжийг олгоно.  

 

Залгалт – Нэрсийн жагсаалтад харагдах эсвэл 
дурын хүссэн дугаарт залгалт хийх боломжтой. 

 

Утаснаасаа залгалт хийх – Өөрийн яриагаа 
үргэлжлүүлэн суурин утаснаасаа хийх боломжтой. 
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1.3 Дуудлага хийх боломжууд 

Дуудлага хийх дараах боломжууд байна. Үүнд: 

 Нэрсийн жагсаалт дахь нэрсээс  сонгон  хулганы  баруун  товчлуурыг   даран  ороод               

      /залгалт хийх/ эсвэл     /утаснаасаа залгалт хийх/ таних тэмдгийг даран 

яриа хийнэ. 

 Нэрсийн жагсаалт дахь нэрсээс сонгон хулганы зүүн товчлуурыг дараад call /залгалт 

хийх/ эсвэл call from phone /утаснаасаа залгалт хийх/ сонголтоос сонгон яриа 

хийнэ.  

 Хайлтын талбар буюу                             харагдах байдал бүхий хэсэгт залгах дугаараа 

оруулаад: 

- Компьютерийн гар дээрээс “Enter” товчлуур дарах 

-      эсвэл        таних тэмдэг бүхий товчлуурыг дарах замаар яриа хийнэ.  

 Аппликэйшний баруун дээд буланд байрлах      /дугаар хийх талбар/-т даран ороод 

дугаараа хийж     эсвэл      таних тэмдгээс сонгон яриа хийнэ.  

      - /дуудлагын мэдээдэл/ таних тэмдгийг даран ороод ирсэн, өмнө залгасан, 

алдсан дуудлага бүхий дугааруудыг хулганы зүүн товчийг хурдан 2 дарах замаар 

залгалт хийх боломжтой.  

      - /дуудлагын мэдээлэл/ таних тэмдгийг даран ороод ирсэн, өмнө залгасан, 

алдсан дуудлага бүхий дугаарыг сонгон     эсвэл      товчлуурыг дараад дуудлага 

хийнэ.  

       Таних тэмдэг буюу нэрсийн жагсаалт хэсэг рүү ороод залгах гэж хүнээ сонгон  

эсвэл      товчлуурыг даран яриа хийнэ.  

 

1.4 Идэвхитэй үйлдлийг харуулах 

Та хэнтэй холбогдож буй болоод холбогдох явцад ямар 

үйлдэл хийх боломжтойг аппликэйшний нэрсийн жагсаалтын 

дээд хэсэгт харуулна. Үүнд: 

1.                                      Хэнтэй холбогдож буйг харуулах 

2.    Дуудлагыг таслах /яриаг таслах/ 

3.    Микрофоныг хаах 

4.    Яриаг түр зогсоох буюу hold хийх 
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1.5 Аудио төхөөрөмжийн сонголт хийх 

Та өөрийн компьютерт өсгөгч, чихэвч болон микрофон зэрэг хэд хэдэн төхөөрөмж зэрэг 

холбосон бол яриа хийхээс өмнө алийг нь ашиглаж болохыг тодорхойлж, тохируулна. 

Windows, OS X үйлдлийн систем 

1. Цэсний зүүн дээд буланд байрлах Mobile Office 

үйлчилгээний логон дээр дарахад зурагт харагдах цэсүүд 

гарч ирэх бөгөөд “preferences” – ийг сонгоно.  

2. Аудио – audio дэд цэсийг сонгоно.  

3. Дуу хүлээн авах төхөөрөмжийг сонгоно. (Өсгөгч болон 

чихэвч – playback device) 

4. Дуу дамжуулах төхөөрөмжийг сонгоно. (Микрофон – 

recording device) 

5. Дохио өгөх болон дуугарах аяыг сонголттойгоор өөрчлөх 

боломжтой. (ring signal )  

6. Тохиргоог хийж дууссан дараагаар “ok” точвлуурыг 

дарна.  

 

 

2. Нэрсийн жагсаалт /contacts/ 

2.1 Нэр нэмэх 

Үндсэн аппликэйшний баруун доод буланд байрлах      

таних тэмдэг бүхий нэр нэмэх товчлуурыг дарснаар дараах 

сонголтууд гарч ирнэ.  

1.   Та анх удаагаа бүртгүүлэн орж 

үйлчилгээг ашиглахад таны нэрсийн 

жагсаалт хэсэг хоосон байна. Add 

contact буюу нэр нэмэх товчлуурыг 

даран өөрийн нэрсийн жагсаалтад 

тухайн хүний утасны дугаар болоод бусад мэдээллийг 

оруулах боломжтой. Шинээр нэмсэн нэр нь таны нэрсийн 

жагсаалт хэсэгт харагдаж эхлэнэ.  

2. Конферэнс хийхийн тулд add conference сонголтыг 

дараад конферэнсийн дугаар болон нууц үгийг оруулан 

нэвтэрнэ. 

3. Бүлэг үүсгэх буюу add group товчлуурыг даран өөрийн 

нэрсийн жагсаалт дахь хүмүүсээс бүрдсэн бүлгийг үүсгэн, 

ашиглах боломжтой.  

1 
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2.2 Өөрчлөлт оруулах болон нэр шүүх 

Нэрсийн жагсаалт дахь дурын хүний нэрийг сонгоод хулганы 

баруун товчлуурыг дарснаар зурагт харагдах сонголтууд гарч 

ирнэ. Дараах байдлаар өөрчлөлт оруулах боломжтой. Үүнд: 

 Тухайн нэрийг жагсаалтаас устгах бол remove 

товчлуурыг дарна. 

 View Profile буюу хэрэглэгчийн мэдээллийн хэсэгт шинэ 

мэдээлэл нэмэх, одоогийн мэдээллийн өөрчлөх, устгах зэрэг 

үйлдлүүдийг хийх боломжтой.  

 Бүлгийн хувьд edit дэд цэсний тусламжтай бүлгийн 

нэрийг өөрчлөх боломжтой.  

                           таних тэмдэг бүхий хайлтын хэсэгт 

хайлт хийх хүнийхээ нэрийг оруулан шүүлт хийнэ.  

       таних тэмдгийг дарснаар онлайн байгаа нэрсийг 

шүүн харуулна. 

       таних тэмдгийг дарснаар өөрийн тань favorite 

нэрсийг шүүн харуулна.  

       таних тэмдгийг дарснаар конферэнсийн дугааруудыг 

шүүн харуулна.  

3. Аудио дуудлага хийх 

Доорх хүснэгт нь аудио дуудлага хийх үед ашиглагдах боломжтой үйлдлүүдийг харуулсан 

болно. 

Таних 
тэмдэг 

Цэсний үүрэг 

 Яриа хийх зуураа энэхүү таних тэмдэг бүхий дугаар хийх талбарыг 
нэмэлтээр ашиглаж болно (конференсийн дугаар оруулах гэх мэт). Дугаар 
хийх уг талбарыг чөлөөтэй зөөж байршуулах боломжтой.  

 
Уг таних тэмдгийг дарснаар өөрийн микрофоны дууг хаана.  

 
Уг таних тэмдгийг ашиглан өөрийн өсгөгч /speaker/-ийн чанга, сулыг 
тохируулна. Хулганы зүүн товчлуурыг уг товчин дээр дарснаар өсгөгчийн 
дууг хаана.  

 
Уг таних тэмдгийг ашиглан дуудлагыг түр хүлээлгэх, шилжүүлэх, чатын 
түүхийг устгах, хэрэглэгчийн мэдээллийг харах зэрэг үйлдлүүдийг хийх 
боломжтой. 

 

3.1 Өөрийн компьютераас дуудлага хийх 

Нэрсийн жагсаалтаас залгах хүнээ сонгон   товчлуурыг дарах замаар залгалт хийх 

боломжтой. Өөрийн нэрсийн жагсаалтад байхгүй дугаар руу залгахдаа  



   

[6] 
 

хайлтын хэсэгт дугаараа бичиж оруулаад “enter” товчлуурыг дарна.   

3.2 Ширээний утаснаас залгах 

Та дуудлага хийхдээ дугаараа хийх эсвэл нэрсийн жагсаалтаас залгах хүнээ сонгосны 

дараагаар       таних тэмдэг бүхий ширээний утаснаас залгах /call from phone/ товчлуурыг 

даран яриа хийх боломжтой.  

3.3 Дуудлагад хариулах 

Гаднаас дуудлага ирэхэд хэрэглэгчид дуудлага хүлээн авах 

уг хэсэг автоматаар гарч ирнэ. Уг хэсэгт дуудлага хийгчийн 

дугаар болон дуудлагыг авах /ногоон өнгөтэй/, дуудлагыг 

таслах /улаан өнгөтэй/ товчлууруудыг харуулна.  

Дуудлага хийгч нь таны нэрсийн жагсаалтад байхгүй тохиолдолд энгийн дугаар гарах 

харагдах бөгөөд харин хадгалагдсан бол уг нэрээр гарна.  

3.4 Хүлээн аваагүй дуудлага 

Та өөрт ирсэн дуудлагад хариу өгч чадалгүй дуудлага алдсан тохиолдолд 

аппликэйшний үндсэн цэсэнд дараах дүрс харагдана. Уг товчлуурт хандан орсноор 

ямар харилцагч, хэзээ залгасан болохыг илтгэн харуулна.  

3.5 Гурвалсан дуудлага 

Та нэг хүнтэй яриа хийх зуураа өөр нэгэн этгээдийг яриандаа татан оролцуулах байдлаар 

гурвалсан дуудлага хийх боломжтой. Үүний тулд нэрсийн жагсаалт хэсгээс гуравдагч 

этгээдийн нэрийг сонгон хулганы зүүн товчлуурыг даран, огт салгалгүйгээр дуудлага 

хийгдэж буй талбарт чирч оруулна.  

3.6 Дуудлага хүлээлгэх 

Та идэвхитэй дуудлага хийх явцад гаднаас дуудлага ирсэн тохиолдолд дуудлагаа түр 

хүлээлгэн шинэ дуудлагыг авах боломжтой. Үүний тулд яриаг түр зогсоох /дуудлага 

хүлээлгэх/     таних тэмдэг бүхий товчлуурыг дарна.  

3.7 Төхөөрөмж хооронд дуудлага шилжүүлэх 

Яриа хийх зуур дуудлага өөр төхөөрөмж рүү /жишээлбэл: гар утаснаас ширээний утас руу, 

ширээний утаснаас компьютер рүү гэх мэт/ шилжүүлэх боломжтой. Үүний тулд та *11 

дугаарт залгах боломжтой бөгөөд яриа тань огт тасрахгүй. 

 

 

 

 


