Σύνδεση στην ιστοσελίδα My Cyta και εγκατάσταση CytaCommunicator στον υπολογιστή

Μέρος 1: Δημιουργία Λογαριασμού στην Ιστοσελίδα MyCyta (Αν έχεις συνδεθεί στην ιστοσελίδα My Cyta
προχώρησε στο Μέρος 2 στην επόμενη σελίδα)
Για να δημιουργήσεις λογαριασμό στην ιστοσελίδα My Cyta θα πρέπει να επισκεφθείς την εταιρική ιστοσελίδα της
Cyta: www.cyta.com.cy
1.1 Επέλεξε τον σύνδεσμο “Σύνδεση My Cyta” που βρίσκεται στο άνω δεξιό μέρος της ιστοσελίδας όπως φαίνεται
στην πιο κάτω εικόνα:

1.2 Με αριστερό κλικ στον σύνδεσμο θα παρουσιαστεί το μενού επιλογών, και επέλεξε να κάνεις εγγραφή τώρα.

1.3 Συμπλήρωσε το e‐mail τον κωδικό πρόσβασης σου κα τα υπόλοιπα στοιχεία για την εγγραφή σου στο My Cyta
ακολουθώντας τις σχετικές οδηγίες.

Μέρος 2: Προσθήκη Υπηρεσιών Σταθερής Τηλεφωνίας στην ιστοσελίδα Μy Cyta (αν έχεις προσθέσει υπηρεσίες
Σταθερής Τηλεφωνίας προχώρησε στο Μέρος 3 στην επόμενη σελίδα).
2.1 Συνδέσου στην ιστοσελίδα My Cyta συμπληρώνοντας το e‐mail και τον κωδικό πρόσβασης. Από το κεντρικό
μενού επέλεξε τον σύνδεσμο «Πρόσθεσε Τηλεφωνία» όπως φαίνεται πιο κάτω.

2.2 Στην σελίδα που θα εμφανιστεί, καταχώρησε τον αριθμό τηλεφώνου σου που ανήκει είτε στην υπηρεσία
Telephony Home Plus ή Telephony Small Business καθώς και το αριθμητικό κλειδί που εμφανίζεται στην ιστοσελίδα.
Πατώντας «Επόμενο» θα εμφανιστεί στην οθόνη ένας 4ψήφιος κωδικός.

2.3 Ακολούθως (Βήμα 2) θα λάβεις οδηγίες για να τηλεφωνήσεις χωρίς χρέωση στον αριθμό 8000‐2040 από ένα
τηλέφωνο που ανήκει είτε στην υπηρεσία Telephony Home Plus ή Telephony Small Business για να καταχωρήσεις
τον 4ψήφιο κωδικό που σου δόθηκε από την ιστοσελίδα My Cyta.

Με την κλήση στο 8000‐2040 η διαδικασία προσθήκης της Σταθερής Τηλεφωνικής σου υπηρεσίας στην ιστοσελίδα
My Cyta έχει ολοκληρωθεί.

Μέρος 3: Εγκατάσταση CytaCommunicator στον υπολογιστή

3.1 Από την ιστοσελίδα της Cyta www.cyta.com.cy , επέλεξε «Σύνδεση My Cyta» και καταχώρησε τους κωδικούς για
σύνδεση σου στην ιστοσελίδα My Cyta. Ακολούθως κάτω από την κεντρική οθόνη στις Υπηρεσίες Σταθερής
Τηλεφωνίας επέλεξε τον σύνδεσμο «Περισσότερα».

3.2 Στην επόμενη σελίδα στο δεξιό και πάνω μέρος της οθόνης υπάρχει το μενού «Χρήσιμοι Σύνδεσμοι», επέλεξε
τον σύνδεσμο CytaCommunicator.

3.3 Επέλεξε τον σύνδεσμο « Λήψη Αρχείου CytaCommunicator»

3.4 Θα εμφανιστεί η οθόνη επιλογή γλώσσας εγκατάστασης της εφαρμογής στον ΗΥ σας. Επέλεξε τη γλώσσα που
επιθυμείς και έπειτα ΟΚ.

3.5 Στη συνέχεια θα δεις την οθόνη εγκατάστασης του CytaCommunicator. Διασφάλισε ότι κατά την εγκατάσταση
της εφαρμογής δεν υπάρχει ενεργοποιημένη κάποια άλλη εφαρμογή Windows και επέλεξε «Επόμενο».

3.6 Διάβασε τη «Συμφωνία Άδειας Χρήσης» και αν αποδέχεσαι τους όρους επέλεξε «Συμφωνώ» για να
προχωρήσεις παρακάτω.

3.7 Στην οθόνη «Εγκατάσταση Επιλογών» διάλεξε τις επιλογές που επιθυμείς και επέλεξε «Επόμενο».

3.8 Στην επόμενη οθόνη «Επιλογή Θέσης Εγκατάστασης» συστήνεται όπως διατηρήσεις τις επιλογές που
παρουσιάζονται και επέλεξε «Επόμενο» για να προχωρήσεις.

3.9 Επέλεξε «Εγκατάσταση» στην οθόνη «Επιλογή Φακέλου για το Μενού Έναρξη» για να προχωρήσεις. Συστήνεται
όπως διατηρήσεις τις επιλογές που παρουσιάζονται στην οθόνη.

3.10 Όταν η εγκατάσταση της εφαρμογής ολοκληρωθεί όπως φαίνεται στην πιο κάτω οθόνη επέλεξε «Επόμενο».

3.11 Η πιο κάτω οθόνη αποτελεί ένδειξη επιτυχούς εγκατάστασης του λογισμικού CytaCommunicator στον
υπολογιστή σου. Επέλεξε «Τέλος» για να ξεκινήσει η επιλογή CytaCommunicator.

Σε περίπτωση που το λειτουργικό σύστημα του υπολογιστή σου είναι Windows XP και λάβεις το πιο κάτω μήνυμα
λάθους

θα πρέπει να απεγκαταστήσεις το λογισμικό CytaCommunicator. Ακολούθως να εγκαταστήσεις το «Επιπρόσθετο
Αρχείο Εγκατάστασης για Windows XP» το οποίο βρίσκεται στην ίδια σελίδα με το CytaCommunicator (οθόνη στο
βήμα 3.3). Όταν εγκατασταθεί το Επιπρόσθετο Αρχείο εγκατέστησε εκ νέου το λογισμικό CytaCommunicator.

3.12 Στην οθόνη του CytaCommunicator που θα εμφανιστεί, καταχώρησε τον τηλεφωνικό σου αριθμό στο πεδίο
username και τον μυστικό κωδικό σου (16ψήφιο προσωπικό κωδικό) στο πεδίο password και επέλεξε την υπηρεσία
ΒΒΤ‐ Home (αν είσαι πελάτης της υπηρεσίας Business Telephony επέλεξε ΒΒΤbusiness). Αφού καταχωρήσεις τους
κωδικούς επέλεξε «Sign In» και πλέον είσαι σε θέση να χρησιμοποιήσεις το CytaCommunicator.
Οδηγίες χρήσης του λογισμικού είναι διαθέσιμες στον Οδηγό Χρήσης του CytaCommunicator.

Εξασφάλιση κωδικών που θα χρησιμοποιηθούν στο CytaCommunicator

Στην ιστοσελίδα My Cyta κάτω από τις Υπηρεσίες Σταθερής Τηλεφωνίας επέλεξε τον σύνδεσμο «Περισσότερα».
Στην επόμενη οθόνη παρουσιάζονται όλοι οι τηλεφωνικοί σου αριθμοί. Κάτω από τον κάθε ευρυζωνικό αριθμό
υπάρχει ο σύνδεσμος Κωδικοί Συσκευής SIP. Eπέλεξε τον σύνδεσμο «Κωδικοί Συσκευής SIP» ο οποίος αντιστοιχεί
στον αριθμό που θέλεις να χρησιμοποιήσεις στο Cyta Communicator.

Οι κωδικοί σύνδεσης του CytaCommunicator που θα χρησιμοποιήσεις φαίνονται πιο κάτω:

2ΧΧΧΧΧΧΧ

16ψήφιος κωδικός

ΠΡΟΣΟΧΗ: Ο πελάτης είναι υπεύθυνος για την ασφάλεια των Κωδικών Πρόσβασης και των Κωδικών SIP και σε
περίπτωση απώλειάς τους, οφείλει να ενημερώσει αμέσως τη Cyta (στο τηλέφωνο 132 ή 80000197). Σε περίπτωση
απώλειας των Κωδικών Πρόσβασης ή των Κωδικών Ρύθμισης SIP ή γνωστοποίησής τους σε τρίτους, οι κωδικοί
αυτοί θα είναι χρησιμοποιήσιμοι από τρίτους για τη διενέργεια κλήσεων και όλες οι χρεώσεις θα βαρύνουν το
πελάτη και όχι τη CYTA.

