ביצוע שיחה מרובת אתרים

כללי התנהגות בוועידת וידיאו

ניתן לבצע שיחה מרובת אתרים במספר דרכים.

כללי התנהגות נאותים בוועידת וידיאו אינם אלא כללי נימוס
מקובלים והתחשבות באנשים המשתתפים בפגישה .קרא
את הטיפים הבאים כדי לקיים ועידת וידיאו מוצלחת.

•

בצע את השיחה ,לאחר מכן הוסף אתרים נוספים לשיחה
זו על-ידי לחיצה על Call
בשלט רחוק ,בחירה .
באפשרות ) Add Video Callהוסף שיחת וידיאו( וביצוע
שיחה לאתר הבא .חזור על התהליך עד לחיבור כל
האתרים.

•

שימוש במערכת VSX
לחדר של ®Polycom

במסך הפתיחה ,בחר  Multipointמרובת אתרים אם
תצורת המערכת מוגדרת להצגת לחצן זה .הזן את שמות
האתרים שאליהם ברצונך לחייג באמצעות שימוש
ב) Directory -מדריך כתובות( או על-ידי הזנה ידנית של
מספרי הטלפון של האתרים .לחץ על Call

•

בשלט רחוק ,חפש ערך מרובה

לחץ על Directory

אתרים ברשימת מדריך הכתובות ולחץ על Call
בשלט רחוק.
•

בצע שיחה מדורגת מרובת אתרים באמצעות ביצוע שיחה
מרובת אתרים ממדריך הכתובות או ביצוע שיחה אחת
בכל פעם לשלושה אתרים לכל היותר ולאחר מכן בקש כל
אתר לחייג לשני אתרים נוספים.

בחירת מקור וידיאו
.1

לחץ על Near

או על Far

בשלט רחוק.

סמל זה מציין שבאפשרותך לשלוט במצלמה
או במקור וידיאו אחר באתר קרוב
סמל זה מציין שבאפשרותך לשלוט במצלמה
או במקור וידיאו אחר באתר מרוחק
.2

בשלט רחוק ,לאחר מכן לחץ על
לחץ על Camera
מספר הלחצן המתאים למצלמה או למקור וידיאו אחר
שברצונך לבחור.

התאמת המצלמה
.1

לחץ על Near

.2

לחץ על לחצני החיצים בשלט רחוק כדי להניע את
המצלמה מעלה ,מטה ,שמאלה או ימינה.

 .3לחץ על Zoom

או על Far

בשלט רחוק.

כדי להתקרב או להתרחק.

התחבר .בכל דרך שתרצה.

•

עם תחילת הוועידה ,הצג את כל המשתתפים.

•

הצג את עצמך כשתתחיל לדבר.

•

ודא שבאפשרותך לראות ולשמוע את משתתפי האתר
המרוחק.

•

התאם את המצלמה כך שהאתר המרוחק יוכל לראות
ולשמוע אותך.

•

הצב את המיקרופון בין הצג לבין האנשים הנמצאים
קרוב ביותר לצג.

•

הימנע מלהקיש על המיקרופון או מלרשרש בניירות
הנמצאים סמוך למיקרופון.

•

השתק את המיקרופון לפני שתעביר אותו כדי
שהאתר המרוחק לא ישמע את ההעברה.

•

דבר בקול רגיל ובלי לצעוק.

•

בשיחה מריבוי נקודות ,השתק את המיקרופון כשאינך
מדבר
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שימוש בשלט רחוק

ביצוע שיחת וידיאו
הזנת שם או מספר
.1

הזן את מספר ה ,ISDN-שם המערכת או כתובת ה.IP-
להזנת טקסט ,לחץ על Keyboard
כדי לגשת ללוח המקשים שעל המסך.
לחץ על Call
בשלט רחוק.

סיום שיחה

ביצוע שיחה או מענה

.2

פתיחת מדריך הכתובות
כדי לבצע להשתמש בערך

התאמת המצלמה; ניווט בתפריטים

שימוש במדריך הכתובות

אישור הבחירה הנוכחית; ביצוע
פונקציות בפריטים מוארים

חזרה למסך הפתיחה

חזרה למסך הקודם
החלפה בין שליטה במצלמות האתר
הקרוב לבין האתר המרוחק

השתקת הצליל שנשלח לאתרים
המרוחקים

• השתמש בכרטיסיות האלפבית כדי לנוע במדריך
הכתובות ולאחר מכן לגלול לשם שאליו ברצונך
להתקשר.

אחסון מיקומי מצלמה )כאשר
לאחריהם מופיע מספר(; מחיקת כל
מיקומי המצלמה המאוחסנים

בחירת מצלמה או מקור וידיאו אחר

הזנת מספרים או טקסט; הנעת
המצלמה למיקום מאוחסן
גישה לעזרה המקוונת; גישה
לתמיכה טכנית אם הארגון משתמש
משתמש בGlobal -
™Management System

.2

הגברה או החלשה של הצליל הנשמע
מהאתרים המרוחקים

הצגה ,העברה או הסתרה של
תמונה-בתוך-תמונה )(PIP

מחיקת אותיות או מספרים

בשלט רחוק.

• השתמש במקשי החיצים כדי לגלול לשם שאליו ברצונך
להתקשר.

קירוב או הרחקה של תמונת המצלמה

הזנת נקודה בכתובת IP

.1

לחץ על Directory

חפש את האתר שאליו ברצונך להתקשר:

בשלט רחוק

• איית שם פרטי או שם משפחה באמצעות מקשי
המספרים בשלט רחוק.
• לחץ על Keyboard
בשלט רחוק כדי להשתמש
בלוח המקשים המוצג במסך לאיות שם.

הצגת לוח המקשים שעל המסך כדי
להזין טקסט
התחלה ועצירה של שליחת תוכן
לאתרים מרוחקים; ניקוי תמונות
שנשלחו מאתרים מרוחקים

פונקציה

צבע

שיחה

ירוק

• לחץ על Call

בשלט רחוק.

שימוש באנשי קשר ,חיוג מהיר ורשימת שיחות
אחרונות
.1

בחר ) Contactsאנשי קשר( או Speed Dial

.2

)חיוג מהיר( ולחץ על
בשלט רחוק.
בחר את האתר שאליו ברצונך להתקשר.

.3

לחץ על Call

ניווט

אדום

מצלמה

כחול

מענה לשיחה

שמע

כתום

<< לחץ על Call

גרפיקה

סגול

טקסט/מספרים

שחור

עזרה

צהוב

בשלט רחוק.

בשלט רחוק.

סיום שיחה
.1
.2

לחץ על Hang Up
אשר שברצונך לנתק.

בשלט רחוק.

