O Polycom® Video Control Application (VCA)
permite fazer chamadas de vídeo a partir do
telefone Cisco 7970.

Inicialização do VCA
¾

Pressione o atalho VCA que seu
administrador configurou para você
(se disponível) ou pressione a tecla
programável
Serviços no telefone
Cisco 7970 e selecione VCA.

Dependendo da configuração do sistema de
conferência em vídeo, você pode ver esta tela:

Realização de uma chamada

Controle da câmera

1. Pressione
Chamar ou pressione a
tecla programável
Chamar.
2. Digite o ramal da pessoa para a qual você
desejar ligar.
3. Pressione a tecla programável
Discar.

Se sua câmera local possui recursos de
movimento panorâmico, inclinação e zoom,
você pode usar os botões da câmera para
controlá-la.
1. Pressione
Câmera. A seguinte
tela é exibida:

Atendimento de uma chamada
Se o sistema de vídeoconferência estiver
configurado para atender chamadas, a
chamada será conectada automaticamente.
Se o sistema de vídeoconferência estiver
configurado para que você atenda as chamadas
manualmente e seu administrador configurou o
atalho Atender chamadas de vídeo para você:
¾

Ou esta:

Pressione o atalho Atender chamada de
vídeo.

Se você não tem o atalho Atender chamada
de vídeo:
1. Pressione
Chamar ou pressione a
tecla programável
Chamar.
2. Pressione a tecla programável
Atender.

Encerramento de uma chamada
¾

Pressione
Desconectar ou pressione
a tecla programável
Desconectar.
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2. Para aumentar ou diminuir o zoom,
pressione
Mais zoom ou
Menos
zoom.
Pressione o botão repetidas vezes até que
o zoom da câmera seja ajustado ao nível
desejado.
3. Para movimentar a câmera para cima, para
baixo, para a esquerda ou para a direita,
pressione o botão de setas
para cima,
para baixo,
para a esquerda ou
para a direita.
Pressione o botão repetidas vezes até que
a câmera seja posicionada conforme o
desejado.
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Conversão de chamada de voz em
vídeo
Se você está em uma chamada de voz Cisco
7970 com alguém que possui um sistema de
conferência de vídeo associado, você pode
converter a chamada de voz em chamada de
vídeo.
¾ Pressione o atalho Converter em vídeo
que seu administrador configurou para
você (se disponível) ou pressione a tecla
programável
Serviços no telefone
Cisco 7970 e selecione Converter em
vídeo.

Chamada em espera e retomada
de chamada

Estas funções só estão disponíveis se os
botões Espera e Continuar aparecem na tela.
¾ Para colocar uma chamada em espera,
pressione
Espera.
¾

Para retomar a chamada, pressione
Continuar.

Ajuste do volume
¾

Para aumentar o volume, pressione
Aumentar volume ou a tecla
programável
Volume+.

¾

Para diminuir o volume, pressione
Diminuir volume ou a tecla
programável
Volume-.
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Ao ajustar o volume, pressione o botão Volume
repetidas vezes até que o volume fique no nível
desejado.

Transferência de uma chamada
Esta função só está disponível se o botão
Transferir aparece na tela.

Números chamados com freqüência
Nome

Número

1. Pressione
Transferir.
2. Digite o ramal da pessoa para a qual você
desejar transferir a chamada.
3. Pressione a tecla programável
Transferir.

Microfone sem som
¾

Para que o microfone fique sem som,
pressione
Mudo.

¾

Para que o microfone volte a ficar com som,
pressione
Liberar o som.
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