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Brukerveiledning for Polycom QDX 6000-systemer
Versjon 3.0

Denne håndboken omfatter informasjonssammendrag som du kan finne
nyttig når du begynner å lære om videokonferanser eller når du har litt
erfaring og bare trenger en rask oppfriskning.

Polycom® QDX™ 6000-systemet kan tilpasses til bare å vise de alternativene som
brukes i din organisasjon. Derfor kan denne veiledningen inneholde beskrivelser av
funksjoner som du ikke har tilgang til i ditt system. Hvis du vil vite mer om disse
funksjonene, kontakter du administratoren for Polycom QDX 6000-systemet.
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Bruke fjernkontrollen
Du bruker fjernkontrollen til å ringe opp, justere volumet, navigere i
skjermbilder og velge alternativer.

Ring opp
Juster kameraet; naviger gjennom
menyene
Tilbake til oppringingsskjerm
(hovedskjerm)
Øk eller senk lyden du hører fra den andre
enden
Zoom kamerabildet inn eller ut
Demp lyden du sender til motparten
Slå på eller av automatisk kamerasporing
til forhåndsinnstillinger
Velg et kamera eller en annen videokilde
Vis det elektroniske tastaturet så du kan
skrive inn tekst

Avslutt en samtale
Åpne adresseboken for å ringe opp eller
arbeide med en oppføring
Bekreft gjeldende valg, utfør funksjoner på
markerte elementer
Gå tilbake til forrige skjermbilde
Velg et kamera eller en videokilde i den
andre enden
Velg et kamera eller en videokilde i denne
enden
Bla gjennom visningslayout
Lagre kameraposisjoner (når etterfulgt av
et tall), slett alle lagrede kameraposisjoner

Skriv inn et punkt i en IP-adresse

Slett bokstaver eller tall
Skriv inn tall eller tekst, beveg kameraet til
en lagret posisjon

Start og stopp sending av innhold til den
andre enden




Få tilgang til elektronisk hjelp; se
gjeldende systemstatus mens du er i en
samtale; få tilgang til System-skjermbildet

Utseendet på fjernkontrollen kan være noe annerledes enn det som vises i
denne figuren. Dette bildet er bare til illustrasjon.
Stillbildefunksjonen på fjernkontrollen er ikke aktivert i denne versjonen, men
denne knappen
støtter for øyeblikket kalenderfunksjonen og hurtigtilgang
til skjermbildet Siste samtaler og Systeminformasjon.

2
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Ringe og svare
Svare på en videooppringing
Polycom QDX 6000-systemet kan besvare innkommende samtaler på en av
disse måtene:


Systemet ber deg om å svare på oppringingene manuelt.



Systemet svarer på innkommende samtaler automatisk.

Slik svarer du manuelt på samtalen:


Trykk

Ring på fjernkontrollen.

Foreta en videooppringning
Du kan bruke systemet til å ringe en videosamtale på en av disse måtene:


Angi et navn eller nummer. For å skrive inn bokstaver, trykk
Tastatur på fjernkontrollen.



Velge et sted fra:
― Siste samtaler
― Kontaktliste
― Steder eller hurtigoppringingslisten
― Adressebok

Ringe ved å angi et navn eller nummer

Slik ringer du opp ved å skrive inn et navn eller et nummer:
1

Skriv inn nummerinformasjonen i nummerfeltet. Avhengig av
mulighetene i ditt system og systemet du ringer opp, vil
nummerinformasjonen se ut som et av disse eksemplene:
― 10.11.12.13 (IP-adresse—inkluder punktene)
― 2555 (E.164-linje)
― AscotRoom (H.323-navn)
― stereo.polycom.com (DNS-navn)

© Polycom, Inc.
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Skriv inn eventuell tilleggsinformasjon som er nødvendig for samtalen.
De tilgjengelige innstillingene avhenger av samtaletypen og
systemkonfigurasjonen. Ikke alle samtaler krever disse innstillingene:
Samtalekvalitet – Angi samtalehastighet for denne samtalen. For de
fleste samtalene, kan du velge Auto, for å la systemet bruke de
foretrukne hastighetene for å ringe opp.

3

Trykk

Ring på fjernkontrollen for å ringe opp.

3
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Indikatorer for utviklingen av samtalen vises på skjermen for å vise at
samtalen pågår. Når indikatorene blir grønne, er samtalen tilkoblet.
Ringe fra Siste samtaler-listen
Det er mulig du kan velge et nummer å ringe fra en liste over numrene du
har ringt nylig. Siste samtaler-skjermbildet gir detaljer om alle
innkommende og utgående samtaler, inkludert tidspunktet for samtalene.

Slik ringer du fra Siste samtaler-skjermbildet:
1

Velg Siste samtaler fra skjermbildet Ring opp.

2

Rull til oppføringen du ønsker å ringe.

3

Trykk




Ring for å ringe opp.

Velg samtalen og trykk
Hjelp på fjernkontrollen for å se flere detaljer om en
samtale som står oppført på skjermbildet Siste samtaler.
Du kan sortere listen ved å trykke 1-8 på fjernkontrollen. Trykk 9 for å lagre
nummeret som ble ringt opp. Velg

->Hjelp for å vise detaljer.

Ringe fra Kontakter eller Hurtigoppringing-listen
Det kan hende at du har tilgang til oppringingsinformasjon for bestemte
numre ved hjelp av hurtigoppringing på hovedskjermbildet.

Slik ringer du opp med Hurtigoppringing eller Kontakter-listen:
1

Velg Hurtigoppringing eller Kontakter fra hovedskjermbildet, om
nødvendig.

2

Rull til oppføringen du ønsker å ringe.

3

Trykk

Ring for å ringe opp.

Ringe opp fra adresseboken
Adresseboken er en liste med numre som er lagret lokalt på Polycom QDX
6000-systemet. Hvis systemet er registrert med en global adressebok,
inneholder adresseboken også oppføringer fra den globale adresseboken.

Slik ringer du opp fra adresseboken:

4

1

Trykk

Adressebok på fjernkontrollen.

2

Finn oppføringen du vil ringe.

3

Trykk

Ring for å ringe opp.

© Polycom, Inc.
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Avslutte en videosamtale
Slik legger du på etter en samtale:
1

Trykk

Legg på på fjernkontrollen.

2

Hvis du blir bedt om det, må du bekrefte at du ønsker å koble fra den
andre enden.

Hvis du ikke bekrefter at du ønsker å legge på, kobler systemet ut samtalen
automatisk etter 60 sekunder.

Typer videosamtaler du kan ha
Tabellen nedenfor viser en liste over enkelte mulige samtalekombinasjoner.

Fra...

Kan du ringe...

Ved å ringe...

Nettverkstilkoblede og felles
steder

Alias, E.164-adresse,
DNS-navn eller IP-adresse.

LAN
Beskyttede og private
steder

Vanligvis gateway-nummeret
for den andre enden, og
deretter nummeret til systemet
i den andre enden.
Hør med den andre enden hva
som er den beste måten å
ringe på.

Når du ringer et IP-system gjennom en gateway som krever en linje
(E.164-adresse), skriver du inn linjenummeret i ringefeltet der det er mulig.
Undersøk med nettverksadministratoren om linjeskilletegnet du trenger å angi i
ringefeltet. Noen nettverk bruker for eksempel ## til å skille linjen fra IP-adressen.
Når du tar med linjen, vil du bli gitt alternativet om å lagre både nummeret og
linjenummeret i adresseboken når samtalen er over. Hvis du skriver inn
linjenummeret etter at gateway-enheten er tilkoblet, kan du lagre bare
gateway-nummeret når samtalen er over.

Styre hva du ser
Velge og justere et kamera eller andre videokilder
Du kan bruke fjernkontrollen til å velge og justere hovedkamera eller
eventuelt andre videokilder lokalt eller hos motparten, for eksempel
dokumentkameraer, datamaskiner, videospillere eller DVD-spillere. Det kan
hende at du kan justere andre ekstrakameraer eller kameraer hos motparten
som støtter bevegelse sideveis og opp og ned samt zoom.
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Du kan bare justere kameraet i den andre enden hvis det er konfigurert til å la deg
kontrollere det.

Slik velger du et kamera lokalt eller hos motparten, eller en annen
videokilde:
1

Hvis du sitter i en samtale, trykker du
Lokal eller
Motpart på
fjernkontrollen for å velge kontroll av enten denne eller andre enden.

Dette ikonet på skjermen viser at du kan styre et lokalt
kamera eller en lokal videokilde.

Dette ikonet på skjermen viser at du kan styre et kamera
eller en videokilde hos motparten.

2

Trykk
Kamera på fjernkontrollen. Velg deretter kameraet eller den
andre videokilden du vil bruke.

Slik justerer du et kamera med fjernkontrollen:
1

Trykk
Lokal eller
denne eller andre enden.

Motpart for å velge kontroll av enten

2

Trykk på piltastene på fjernkontrollen for å flytte kameraet opp, ned, til
venstre eller til høyre.

3

Trykk

Zoom på fjernkontrollen for å zoome ut eller inn.

Angi og bruke forhåndsinnstillingene for kameraet
Kameraets forhåndsinnstillinger er lagrede kamerastillinger som du kan
opprette før eller under en samtale.
Forhåndsinnstillinger gjør det mulig for deg å:


Automatisk peke et kamera på forhåndsdefinerte steder i et rom.



Velge en videokilde, for eksempel en video- eller DVD-spiller, et
dokumentkamera eller et ekstra kamera.

Hvis systemets hovedkamera støtter elektronisk panorering, vipping og
zoom, kan du opprette opptil 100 forhåndsinnstilte kameraposisjoner (0-99)
lokalt. Hver forhåndsinnstilling lagrer kameranummeret, zoomnivået og
hvor det peker (hvis aktuelt). Forhåndsinnstillinger vil være gjeldende inntil
du sletter eller endrer dem.

6
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Hvis styring av kamera i den andre enden er tillatt, kan du opprette opptil 16
(0-15) forhåndsinnstillinger for kameraet i den andre enden. Disse
forhåndsinnstillingene lagres bare så lenge samtalen varer. Det kan være at
du også kan bruke forhåndsinnstillinger som er opprettet i den andre enden,
til å styre kameraet i den andre enden.

Slik viser du de lokale forhåndsinnstillingene:
1

Trykk

Forvalg på fjernkontrollen.

2

Ikoner for forhåndsinnstillingene 0-9 vises på skjermen. De fargede
ikonene indikerer lagrede kamerastillinger og de grå ikonene indikerer
ledige forhåndsinnstillinger.

Slik flytter du kameraet til en forhåndsinnstilling:
1

Hvis en samtale er i gang, trykker du
Lokal eller
deretter velger du et kamera lokalt eller hos motparten.

2

Trykk et tall på fjernkontrollen.

Motpart, og

Slik lagrer du en forhåndsinnstilling:
1

Hvis du sitter i en samtale, trykker du
Lokal eller
Motpart
på fjernkontrollen for å velge å kontrollere denne eller andre enden.

2

Hvis du velger et kamera som støtter elektronisk bevegelse sideveis, opp
og ned og zoom, kan du justere kameraets posisjon:
― Trykk piltastene på fjernkontrollen for å flytte kameraet opp, ned,
til venstre eller høyre.
― Trykk

Zoom for å zoome kameraet ut eller inn.

3

Trykk

Forvalg på fjernkontrollen.

4

Hold inne et tall for å lagre forhåndsinnstillingen. Trykk raskt på det
første tallet og hold det andre tallet inne for å lagre en dobbeltsifret
forhåndsinnstilling (10-99). Eventuelt eksisterende forhåndsinnstillinger
som er lagret på dette nummeret, erstattes.
Forhåndsinnstilling 0 brukes som standard kameraposisjon.

Slik sletter du alle forhåndsinnstillinger:
1

Hvis du er i en samtale, trykker du
videokilde lokalt.

2

Trykk

3

Trykk og hold inne

Lokal, og deretter velger du en

Forvalg på fjernkontrollen.
Slett for å slette alle forhåndsinnstillingene.
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Du kan ikke slette bare én forhåndsinnstilling. I stedet må du overskrive en
eksisterende forhåndsinnstilling med den nye kameraposisjonen.

Skifte mellom fullskjermvideo og hovedskjermbildet
Når samtalen tilkobles, viser systemet automatisk videoen på hele skjermen.
Du kan skifte tilbake til hovedskjermen under en samtale dersom du for
eksempel har behov for å justere en brukerinnstilling og systemet er
konfigurert til å tillate dette.

Slik viser du video i fullskjerm:
Trykk

Lokal på fjernkontrollen.

Slik viser du hovedskjermbildet:
Trykk

Hjem på fjernkontrollen.

Justere skjermbildeoppsett
Du kan endre skjermbildeoppsettet på skjermen under samtaler. Hva du ser
mens en samtale pågår, kan avhenge av faktorer som skjermkonfigurasjonen
til systemet, antall steder som er med i samtalen, om bilde-i-bilde (PIP) er
aktivert og om det deles innhold.

Slik endrer du skjermbildeoppsett:
Trykk flere ganger på
PIP på fjernkontrollen mens du er i en samtale,
for å veksle mellom skjermbildeoppsettene som støttes av Polycom QDX
6000-systemet. Følgende skjermbildeoppsett kan være inkludert:

Andre enden, full skjerm

8
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Denne og andre enden, samme
størrelse, side ved side

Andre enden stort, denne enden lite
(bare tilgjengelig når skjermen er
konfigurert til 16:9)

Andre enden vises i full skjerm og
denne enden i et lite vindu nederst til
høyre (PIP-oppsett, bare tilgjengelig
når skjermen er konfigurert til 4:3)

Innhold vises i det store vinduet til
venstre og denne og andre enden i
det lille vinduet til høyre

Angi, vise og slå av PIP
Systemet kan konfigureres til å vise et bilde-i-bilde-vindu (PIP) hvis
datamaskinen er satt til bildeforholdet 4:3. Du kan vise PIP når som helst
systemet ikke sender eller mottar innhold.

Slik angir du om og når PIP skal vises:
1

Velg System fra Ringe opp-skjermbildet.

2

Velg Brukerinnstillinger fra System-skjermbildet.

Brukerveiledning for Polycom QDX 6000-systemer

3

Velg

for å se flere innstillinger.

4

Rull til PIP og velg en av disse innstillingene:

Velg denne
innstillingen...

For å sette PIP til...

På

Forblir på under hele samtalen

Auto

Vises når brukeren betjener fjernkontrollen og slås av når
brukeren legger fjernkontrollen på bordet (PIP-vinduet
lukkes når brukeren trykker kroken nederst på
fjernkontrollen og åpnes når kroken slippes).

Av

Slås av under samtalen.

Slik viser du PIP under en samtale:
Trykk flere ganger på
PIP på fjernkontrollen for å bytte til PIP-visning.
PIP kan endres til å vise denne eller andre enden.

Styre hva du hører
Justere volumet
I løpet av en samtale bruker du fjernkontrollen til å heve eller senke volumet
på lyden du hører.

Slik justerer du volumet:


Trykk

Volum på fjernkontrollen.

Endring av volumet påvirker bare lyden du hører i din ende.

Dempe mikrofonen
Du kan dempe mikrofonen hvis du ikke ønsker at motparten skal høre deg.

Slik demper eller avslutter du demping av mikrofonen:


Trykk

Demp på fjernkontrollen.

Hvis en Polycom-mikrofon er koblet til systemet, kan du også dempe
samtalen ved å trykke Demp-knappen på mikrofonen.

Når mikrofonen dempes, dempes ikke lyd som kommer fra enheter som er tilkoblet
lydinngangene på videospilleren.

10
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Vise innhold
Det kan hende at du kan vise følgende til motpartene:


Informasjon som er lagret på en datamaskin



Et papirdokument eller et objekt lagt på et dokumentkamera



En videotape eller DVD

Du kan vise én type innhold og én videokilde av gangen, og du kan lett bytte
mellom forskjellige typer innhold eller videokilder hvis det er behov for det.
Deltakere på andre steder kan også dele innhold eller videokilder.
Avhengig av hvordan systemet er konfigurert, kan det være at du kan vise
innhold som er lagret på en datamaskin. Når du viser innhold fra en
datamaskin, ser motparten deg og det samme som du ser på dataskjermen.
Når du sender innhold, vises
innholdsikonet på hovedskjermen din.
Du kan kanskje også se innholdet på din egen skjerm eller fremviser,
avhengig av hvordan systemet er konfigurert.

Vise innhold med People+Content™ IP
People+Content IP lar deg sende innhold fra en datamaskin som ikke er
direkte koblet til Polycom QDX 6000-systemet.

Viktig informasjon om People+Content IP:



People+Content IP leverer bare videoinnhold. Lyd deles ikke.
People+Content IP støtter enhver datamaskinoppløsning med farge stilt inn på
16 bit eller høyere.

Slik installerer du People+Content IP på en datamaskin:
1

På en datamaskin med Microsoft® Windows® XP, Windows 2000 eller
Windows Vista, åpner du en webleser og går til Polycoms webområde
på www.polycom.com/support.

2

Gå til produktsiden for ditt produkt.

3

Last ned og installer programvaren for People+Content IP.

Slik starter du visning av innhold:
1
Start Polycom People+Content IP-programmet på datamaskinen.

© Polycom, Inc.

2

Skriv inn IP-adressen eller DNS-vertsnavnet til
videokonferansesystemet, og møtepassordet hvis et møtepassord er
angitt.

3

Klikk Koble til.

4

Åpne innholdet du vil vise, og gjør ett av følgende:

11
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― Klikk

i People+Content IP.

― Når systemet er i en samtale, trykk
og velg PPCIP-ikonet.

Grafikk på fjernkontrollen

Slik avslutter du visning av innhold:
1
Hvis People+Content IP-verktøylinjen er minimert, maksimerer du den
ved å klikke på ikonet på oppgavelinjen.
2

Gjør ett av følgende:
― Klikk

i People+Content IP.

― Når systemet er i en samtale, trykk
og velg PPCIP av-ikonet.

Grafikk på fjernkontrollen

Når du avslutter deling av innhold, kobles People+Content IP fra og forblir åpen slik
at du enkelt kan vise innhold igjen.

Vise innhold fra en datamaskin som er direkte koblet til systemet
Før du viser innhold, kontrollerer du at video på datamaskinen er
konfigurert til å bruke en av disse støttede oppløsningene og
oppdateringsfrekvensene:

Oppløsning

Oppdateringsfrekvenser (Hz)

800 x 600

60

1024 x 768

60

Gå til Skjerm på kontrollpanelet til datamaskinen for å angi oppløsning og
oppdateringsfrekvens.

Før samtalen begynner:
Sørg for at datamaskinen er tilkoblet og slått på.
Du kan koble en datamaskin til VGA-videoinngangen på Polycom QDX
6000-systemet.

Slik starter du visning av innhold i en samtale:
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1

Trykk

2

Trykk

Grafikk på fjernkontrollen og velg Datamaskin-ikonet
på fjernkontrollen.
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Slik avslutter du visning av innhold i en samtale:
1

Trykk

2

Trykk

Grafikk på fjernkontrollen og velg Datamaskin av-ikonet
på fjernkontrollen.

Vise innhold fra dokumentkamera, video- eller DVD-spiller
Avhengig av hvordan systemet er konfigurert, så kan du kanskje vise
forskjellige typer informasjon til motpartene i en samtale, for eksempel
gjennom et dokumentkamera eller en video- eller DVD-spiller.

Før samtalen begynner:
1

Sørg for at dokumentkameraet, videospilleren eller DVD-spilleren er
tilkoblet og slått på. Se oppsettarket som fulgte med systemet.

2

Legg dokumentet eller objektet i dokumentkameraet eller sett inn en
videotape eller DVD.

Slik begynner du å vise et dokument, gjenstand, videotape eller DVD i
en samtale:
1

Trykk

2

Trykk

Grafikk på fjernkontrollen og velg en videokilde.
på fjernkontrollen.

Slik stopper du å vise et dokument, gjenstand, videotape eller DVD i en
samtale:
1

Trykk
Grafikk på fjernkontrollen og velg den gjeldende
videokilden.

2

Trykk

på fjernkontrollen.

Arbeide med oppføringer i adresseboken
Adresseboken på Polycom QDX 6000-systemet lagrer
oppringingsinformasjon, slik at du kan ringe raskt og enkelt. Når et sted i
adresseboken ringer opp ditt system, viser systemet navnet på skjermen når
oppringningen mottas. Hvis stedet som ringer opp ikke finnes i
adresseboken, kan du bli spurt om du vil lagre kontaktinformasjonen i
adresseboken når samtalen avsluttes.
Hvis systemet er registrert på en global adressebokserver, inneholder
adresseboken to typer oppføringer:


Lokale oppføringer: Informasjon om steder du har lagt til. Disse
oppføringene lagres lokalt på Polycom QDX 6000-systemet og avhengig
av systemoppsettet, kan du fjerne eller redigere disse oppføringene. Du
kan dessuten dele inn lokale oppføringer i kategorier for å gjøre det

6000-systemer

lettere å finne numrene. Alle i dine lokaler som bruker dette systemet,
kan bruke oppføringene du oppretter, og du kan bruke oppføringer som
er opprettet av andre. Brukere på andre steder har ikke tilgang til lokale
oppføringer på ditt system.


Globale oppføringer: Informasjon om andre aktive numre som er
registrert med samme globale adressebokserver. Disse oppføringene
lagres på den globale adressebokserveren, og du kan ikke redigere dem.
Du kan lage en lokal kopi hvis du ønsker å gjøre endringer.
Globale oppføringer er merket som
frakoblede.

tilgjengelige eller

Søke i adresseboken
Det er lett å finne oppføringer i adresseboken ved å:


Stave navnet med talltastene på fjernkontrollen.



Trykke Tastatur for å bruke det elektroniske tastaturet til å stave navnet.



Bla gjennom listen over navn med piltastene
Ned.

Opp og



Bla side for side gjennom listen over navn med

Zoom på

fjernkontrollen.


Bruke alfabetkategoriene til å bevege deg gjennom adresseboken og
deretter bla til ønsket navn.

Legge til, redigere og slette oppføringer i den lokale
adresseboken
Slik legger du til en oppføring i den lokale adresseboken:
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1

Trykk

Adressebok på fjernkontrollen.

2

Velg Alternativer og deretter Ny oppføring.

3

Angi følgende informasjon:

I dette feltet...

Angir du denne informasjonen...

Navn

Navnet som vil vises i adresseboken og på
innkommende anropsmeldinger.

IP-nummer

IP-adresse for oppringing til stedet.

Ekstra

Systemets linjenummer (E.164-adresse).

© Polycom, Inc.
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I dette feltet...

Angir du denne informasjonen...

Samtalekvalitet

Samtalehastigheten som skal brukes for
IP-oppringinger til dette stedet.

Gruppe

Betegnelse som skal hjelpe deg å finne nummeret
raskere i adresseboken.

4

Velg Lagre for å lagre oppføringen.

Slik redigerer du en oppføring:
1

Trykk

Adressebok på fjernkontrollen.

2

Bla til oppføringen du ønsker å redigere.

3

Velg Alternativer og deretter Rediger oppføring.

4

Angi ønsket informasjon.

5

Velg Lagre for å lagre endringene og gå tilbake til adresseboken.

Slik sletter du en oppføring:
1

Trykk

Adressebok på fjernkontrollen.

2

Rull til oppføringen du ønsker å slette.

3

Velg Alternativer og deretter Slett oppføring.

Kategorisere oppføringer i adresseboken
Når du kategoriserer de lokale oppføringene, kan du finne
oppringingsinformasjon raskt ved å søke bare i oppføringene i en gruppe i
stedet for hele adresseboken.

Slik lager du en ny gruppe:
1

Trykk

Adressebok på fjernkontrollen.

2

Velg Gruppe.

3

Velg Rediger grupper.

4

Skriv inn et gruppenavn.

5

Trykk

Tilbake på fjernkontrollen for å lagre den nye gruppen.

6000-systemer

Slik sletter du en gruppe:
1

Trykk

Adressebok på fjernkontrollen.

2

Velg Gruppe.

3

Velg Rediger grupper.

4

Bla til gruppenavnet du ønsker å slette, og velg deretter Slett.

Når du sletter en gruppe, slettes alle oppføringene i denne gruppen. Hvis du ønsker
å beholde disse oppføringene, må du sørge for at de knyttes til en ny gruppe før du
sletter den gamle gruppen.

Slik knytter du en oppføring til en gruppe:
1

Trykk

Adressebok på fjernkontrollen.

2

Rull til oppføringen du vil tilordne en gruppe.

3

Velg Alternativer og deretter Rediger oppføring.

4

Velg gruppenavnet du vil tilordne fra gruppen.

5

Velg Lagre for å lagre endringene og gå tilbake til adresseboken.

Oppdatere globale oppføringer i adresseboken
De globale oppføringene i adresseboken oppdateres jevnlig på systemer som
er registrert på Polycoms globale adressebokserver. Du kan også oppdatere
de globale oppføringene i adresseboken på ditt system manuelt.

Slik oppdaterer du globale oppføringer i adresseboken manuelt:
1

Trykk

Adressebok på fjernkontrollen.

2

Gå til
i øverste høyre hjørne av skjermen. Hvis du ikke kan se
ikonet med en rød logo i øverste høyre hjørne av skjermen, er systemet
ikke registrert på Polycoms globale adressebokserver. Kontakt
systemadministratoren for mer informasjon.

6

Velg logoen og velg deretter Oppdater.

Endre metoden for å besvare samtaler
Systemadministratoren kan ha konfigurert systemet slik at du kan velge
måten innkommende anrop behandles på.

16

© Polycom, Inc.

Brukerveiledning for Polycom

Nekte anrop midlertidig
Hvis du ikke ønsker å bli forstyrret av samtaler, kan du avvise
innkommende samtaler med Ikke forstyrr-funksjonen. De som ringer, hører
et opptattsignal, og du mottar ingen melding om innkommende samtaler.
Du kan imidlertid ringe ut.

Slik nekter du midlertidig å ta i mot innkommende anrop:
1

På hovedskjermbildet velger du

3

Velg På for å angi Ikke forstyrr.

i nedre høyre hjørne av skjermen.

Mens systemet ikke tar i mot samtaler, vises
i nedre høyre hjørne av
skjermen. Denne innstillingen gjelder inntil du endrer den.

Besvare videooppringinger automatisk
Avhengig av systemets konfigurasjon kan du angi om du vil besvare
videosamtaler automatisk, eller om du vil at systemet skal gi beskjed om
innkommende videosamtaler og vente på at du svarer manuelt.

Automatisk besvaring av samtaler er nyttig, men det kan skape
sikkerhetsproblemer. En som ringer uventet kan forstyrre et møte som er i gang eller
se på utstyr og notater som er etterlatt i et tomt rom.

Slik besvarer du videosamtaler automatisk:
1

Velg System fra Ringe opp-skjermbildet.

2

Velg Brukerinnstillinger fra System-skjermbildet.

3

Hvis du vil besvare innkommende punkt-til-punkt-videosamtaler
automatisk, setter du Punkt-til-punkt-autosvar til Ja.

4

Trykk

Hjem for å lagre endringen og gå tilbake til hovedskjermen.

Dempe videosamtaler som besvares automatisk
Avhengig av systemets konfigurasjon, kan du velge om lyden skal dempes
når samtalen kobles til hvis systemet er konfigurert til å besvare samtaler
automatisk. Dette forhindrer de som ringer fra å overhøre samtaler eller
møter. Når samtalen er koblet til, kan du trykke
Demp på
fjernkontrollen når du er klar til å avslutte dempingen av samtalen.
Merk at hvis du aktiverer dette alternativet under en samtale, påvirkes ikke
lyden for det pågående møtet.

6000-systemer

Slik demper du videosamtaler som besvares automatisk:
1

Velg System fra Ringe opp-skjermbildet.

4

Velg Brukerinnstillinger fra System-skjermbildet.

5

Bla til Demp automatisk besvarte samtaler og trykk
fjernkontrollen for å aktivere alternativet.

6

Trykk

på

Hjem for å lagre endringen og gå tilbake til hovedskjermen.

Tilpasse arbeidsområdet
Du kan tilpasse det du ser på skjermen, men det avhenger av hvordan
systemet er konfigurert.

La motparten kontrollere ditt kamera
Avhengig av systemkonfigurasjonen, kan det hende at du kan la motparten
kontrollere kameraet ditt. Deltakere i den andre enden kan også angi og
bruke forhåndsinnstillinger for ditt kamera hvis systemet deres støtter dette.

Slik lar du motparten styre ditt kamera:
1

Velg System fra Ringe opp-skjermbildet.

2

Velg Brukerinnstillinger fra System-skjermbildet.

3

Rull til Ekstern kontroll av kamera her og trykk
alternativet.

4

Trykk

for å aktivere

Hjem for å lagre endringen og gå tilbake til hovedskjermen.

Endring av denne innstillingen trer i kraft umiddelbart, selv om en samtale er i gang.

Vise navnet til motparten når samtalen tilkobles
Avhengig av systemkonfigurasjonen, kan du angi om navnet til motparten
skal vises når samtalen tilkobles.

Slik angir du om navnet til motparten skal vises:
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1

Velg System fra Ringe opp-skjermbildet.

2

Velg Brukerinnstillinger fra System-skjermbildet.

3

Velg

Neste for å se flere innstillinger.
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4

Bla til Visning av navnet på motstående sted, trykk
på
fjernkontrollen og velg om navnet på motparten skal vises.

5

Trykk

Hjem for å lagre endringen og gå tilbake til hovedskjermen.

Høre lydbekreftelse når du ringer
Avhengig av systemets konfigurasjon, kan du konfigurere systemet til å lese
opp tallene etter hvert som du skriver dem inn i oppringingsfeltet på
skjermbildet Ring opp.

Slik aktiverer du lydbekreftelse:
1

Velg System fra Ringe opp-skjermbildet.

2

Velg Brukerinnstillinger fra System-skjermbildet.

3

Velg

4

Bla til Lydbekreftelse for tastatur og trykk
å aktivere alternativet.

5

Trykk

Neste for å se flere innstillinger.
på fjernkontrollen for

Hjem for å lagre endringen og gå tilbake til hovedskjermen.

Justere for belysningen i rommet
Avhengig av systemets konfigurasjon, kan du bruke baklyskontrollen til å
justere skarpheten av videoen som hovedkameraet sender til Polycom QDX
6000-systemet. Justering av denne innstillingen kan være nyttig når
romplanen fører til at det kommer sterkt lys inn bak menneskene i bildet.

Fordi lysstyrkekontroller justerer hovedkameraet, vil ikke disse kontrollene gjøre at
innhold fra en datamaskin eller et dokumentkamera fremstår skarpere.

Slik slår du på baklyskompensering:
1

Velg System fra Ringe opp-skjermbildet.

2

Velg Brukerinnstillinger fra System-skjermbildet.

3

Bla til Baklyskompensering og trykk
aktivere dette alternativet.

4

Trykk

på fjernkontrollen for å

Hjem for å lagre endringen og gå tilbake til hovedskjermen.

