Dicas rápidas dos Sistemas Polycom HDX e do dispositivo Polycom Touch Control

Se o sistema Polycom HDX não atender chamadas
externas automaticamente, toque em Atender ou
Ignorar quando uma chamada externa é recebida.

Use o Polycom Touch Control para
controlar um sistema Polycom HDX.

Como efetuar uma chamada multiponto

Toque na tela para selecionar um item.
Arraste seus dedos na tela para rolar.
Use a tela de chamada para
acesso rápido a tarefas
comuns enquanto estiver
em uma chamada.

Para desconectar uma chamada, toque em
Desconectar na tela de chamada.

Pressione Voltar para voltar à tela
anterior. Pressione Tela inicial para
ir para a tela inicial.

Controlar volume e microfones

Para obter mais informações sobre a configuração e a instalação do sistema, consulte support.polycom.com.

Como efetuar uma chamada de vídeo
Para digitar um nome ou número:
1

Na tela inicial, toque em
chamada.

2

Digite as informações de discagem. Para digitar
letras, toque em
Teclado.

3

Toque em

Efetuar uma

Excluir.

Chamar para efetuar a chamada.

Para efetuar chamadas a partir da Agenda:
1

Na tela inicial, toque em
Agenda.

2

Role para a entrada desejada ou toque no campo
Busca para começar a digitar o nome.

3

Para efetuar uma chamada multiponto, toque em
Adicionar chamada na tela de chamada depois
que a primeira chamada se conectar.

Como encerrar uma chamada

Role para esquerda e para direita
na tela inicial para ter acesso a
tarefas comuns de chamada e
configuração.

Para apagar, toque em

Como atender uma chamada

Pesquisar a

Toque em uma entrada para efetuar a chamada.
Toque em
Informações para obter mais
informações sobre a entrada.

Para chamar a partir dos favoritos:
1

Na tela inicial, toque em
Efetuar uma
chamada e então selecione Favoritos.

2

Role para a entrada desejada e toque para
efetuar a chamada. Toque em
Informações
para obter mais informações sobre a entrada.

Para efetuar chamadas a partir das chamadas recentes:
1

Na tela inicial, toque em
Efetuar uma
chamada e então selecione Chamadas recentes.

2

Role para a entrada desejada e toque para
efetuar a chamada. Toque em
Informações
para obter mais informações sobre a entrada.

Para efetuar chamadas a partir do Calendário
1

Na tela inicial, toque em

2

Toque em Participar agora para entrar na
reunião ou em
Informações para obter mais
informações sobre a reunião.

Quando você está em uma chamada, os controles
de áudio ficam disponíveis na tela de chamada e
no topo das outras telas. Se não estiver em
chamada, toquem em
Áudio na tela inicial.
Toque ou arraste o controle deslizante de Volume
para alterar o volume da chamada no seu site.
Toque em
Sem som/Liberar o som para
controlar seus microfones.

Como selecionar ou ajustar uma câmera
1

Na tela de chamada ou na tela inicial, toque
em
Câmera.

2

Se estiver em uma chamada, toque em Local
ou Remoto para selecionar o controle do
terminal local ou remoto.

3

Toque em Selecionar câmera e, então, toque
na câmera ou outra fonte de vídeo que deseja
selecionar.

4

Toque em Controle da câmera e toque nos
botões de seta ou de zoom para ajustar a câmera.

Calendário.

Exibir conteúdo
Para mostrar o conteúdo de uma fonte conectada no
sistema HDX:
1
2

Na tela de chamada ou na tela inicial, toque
em
Exibir conteúdo.
Toque na fonte do vídeo para começar a exibi-lo.
Toque novamente para parar de exibir conteúdo.

Ligar e desligar o Polycom Touch
Control
1

Na tela inicial, toque em
do usuário.

2

Role até Energia.

3

Selecione Alimentação do Touch Control.

4

No menu que é exibido, selecione uma opção
para reiniciar ou desligar o Polycom Touch
Control. Se você optar por desligar o Polycom
Touch Control, terá que desconectar e
reconectar seu cabo para ligá-lo novamente.

Para exibir o conteúdo de um computador
conectado ao Polycom Touch Control:
1

Conecte um computador à porta USB na parte
de baixo do Polycom Touch Control.

2

No seu computador, aceite a solicitação para
iniciar o People+Content™ IP.

3

Abra o conteúdo que deseja exibir e clique
em
no People+Content IP.

Ajustar o layout do vídeo
Na tela de chamada, toque em Layout. Se a tela de
chamada não tiver a guia Layout, você não poderá
alterar o layout do vídeo no seu site.

Configurações

A tela do Touch Control entra em hibernação
depois de 2 minutos de inatividade. Toque na
tela para reativá-lo.

Dicas e truques
•

Confirme se você sabe o nome ou o número
do site que deseja chamar.

•

Conecte e teste todos os equipamentos
adicionais antes da reunião.

•

Ajuste sua câmera para que o terminal remoto
possa vê-lo. Preencha a tela com pessoas, em
vez de mesas, cadeiras, paredes, luzes ou chão.

•

Toque em Interna ou Externa para alterar o
local do PIP (Picture-In-Picture).

•

Toque emTrocar imagem para alternar entre
vídeo remoto e local.

•

•

Toque o meio da tela para exibir os diferentes
layouts no monitor do sistema HDX.

Confirme se você pode ver e ouvir os
participantes do terminal remoto.

•

•

Toque na guia Layouts de sites múltiplos para
selecionar os diferentes layouts se a chamada
for hospedada por uma ponte.

Apresente todos os participantes quando a
reunião começar.

•

Fale normalmente, sem elevar a voz. Utilize
gestos naturais ao falar.

•

Não toque no microfone nem amasse papéis
perto dele. Tire o som do microfone antes
de movê-lo. Em uma chamada multiponto,
desative o som do seu microfone quando não
estiver falando.

Exibir o endereço IP do sistema HDX
1

Na tela inicial, toque em

Sistema.

2

Toque na guia Sistema HDX. O Número de
vídeo IP mostra o endereço do sistema HDX.
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