Ringe en flerpunktssamtale

Videoetikette

Du kan utføre flerpunktssamtaler på flere måter.
• Foreta en oppringning, og legg deretter til flere
steder ved å trykke
Ring opp på
fjernkontrollen og velge Legg til videosamtale,
og ringe opp neste sted. Gjenta inntil alle
numrene er tilkoblet.
• Velg Flerpunkt på hovedskjermen hvis systemet
er konfigurert for å vise denne knappen. Skriv inn
navnene på de stedene du vil ringe ved å bruke
adresseboken eller ved å skrive inn numrene
manuelt. Trykk
Ring opp .
• Trykk
Adressebok på fjernkontrollen og finn
en oppførig med flere numre i adresseboklisten,
og trykk
Ring opp på fjernkontrollen.
• Foreta en kaskade-flerpunktssamtale ved å foreta
en flerpunktsoppringning fra adresseboken eller
ved å ringe opptil tre numre ett etter ett, og be
deretter hvert sted om å ringe opp ytterligere
to numre.

God etikette ved videomøter er bare vanlig høflighet
og respekt for personene som deltar i møtet. Les
gjennom disse tipsene for et vellykket videomøte.

Velge en videokilde
1.

Trykk
Her eller
fjernkontrollen.

Andre enden på

Hvis du kan se dette, kan du styre
et kamera eller en videokilde her
Hvis du kan se dette, kan du styre
et kamera eller en videokilde i den
andre enden
2.

Trykk
Kamera på fjernkontrollen, og deretter
på tallknappen som tilsvarer nummeret til
kameraet eller den andre videokilden som du
ønsker å velge.

•

Presenter alle møtedeltakerne når møtet starter.

•

Introduser deg selv når du begynner å snakke.

•

Sørg for at du kan se og høre deltakerne i den
andre enden.

•

Juster kamera og mikrofon slik at deltakerne i den
andre enden kan se og høre deg.

•

Plasser mikrofonen mellom skjermen og
personene nærmest skjermen.

•

Unngå å ta på mikrofonen eller rasle med papir
nær mikrofonen.

•

Demp mikrofonen før du flytter den slik at
motparten skal høre at du beveger den.

•

Snakk med normal stemme uten å rope.

•

I en flerpunktssamtale demper du mikrofonen når
du ikke snakker.

Bruke Polycom®
VSX-romsystemet

Justere et kamera
1.
2.
3.

Trykk
Her eller
Andre enden på
fjernkontrollen.
Trykk på piltastene på fjernkontrollen for å flytte
kameraet opp, ned, til venstre eller høyre.
Trykk på
Zoom på fjernkontrollen for å
zoome ut
eller inn.

Copyright © 2004 Polycom, Inc.
Polycom® og designen av Polycom-logoen er registrerte varemerker og
VSX er et varemerke for Polycom, Inc.
3725-22214-001/A

www.polycom.com

Koble til. Slik du foretrekker.

Foreta en videooppringning

Bruke fjernkontrollen

Angi et navn eller nummer
1.
Ringe eller svare på en samtale

Avslutte en samtale

Justere kameraet og navigere
gjennom menyer

Åpne adresseboken slik at du kan
ringe opp eller arbeide med
en oppføring

Gå tilbake til
hovedskjermbildet:

Bekrefte gjeldende valg, utføre
funksjoner på markerte elementer

Øk eller senk lyden du hører
fra den andre enden

2.

Bruke adresseboken
1.
2.

Gå tilbake til forrige skjermbilde
Demp lyden du sender til den
andre enden
Zoome kameraet inn eller ut.

Velge et kamera eller en
annen videokilde
Vise tastaturet på skjermen slik
at du kan skrive inn tekst
Start og stopp sending av innhold
til den andre enden, fjern bilder
sendt fra den andre enden

Veksle mellom styring av kamera
her og i den andre enden.
Vis, flytt eller skjul
bilde-i-bilde (PIP)
Lagre kameraposisjoner (når
etterfulgt av et tall), slette alle
lagrete kameraposisjoner
Skrive inn et punktum i en
IP-adresse
Slette bokstaver eller tall
Skriv inn tall eller tekst, bevege
kameraet til en lagret posisjon

Farge

Funksjon

Grønn

Samtale

Rød
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Kamera

Oransje

Lyd
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Grafikk

Sort

Tekst/Tall

Gul

Hjelp

Tilgang til elektronisk hjelp, tilgang
til teknisk brukerstøtte hvis din
organisasjon bruker Global
Management System™.

I dette feltet skriver du inn eller endrer
ISDN-nummer, systemnavn eller IP-adresse.
For å skrive inn tekst trykker du
Tastatur på
fjernkontrollen for å få tilgang til tastaturet
på skjermen.
Trykk
Ring opp på fjernkontrollen.

Trykk
Adressebok på fjernkontrollen.
Finn det stedet du ønsker å ringe opp.
• Bruk piltastene for å bla til det navnet du vil
ringe opp.
• Bruk alfabetkategoriene til å bevege deg
gjennom adresseboken og deretter bla til det
navnet du vil ringe opp.
• Stav fornavnet eller etternavnet med
talltastene på fjernkontrollen.
• Trykk
Tastatur på fjernkontrollen for å
bruke tastaturet på skjermen til å stave navnet.
• Trykk
Ring opp på fjernkontrollen.

Slik bruker du kontakter, hurtigoppringning
eller listen over nylige samtaler:
1.
2.
3.

Velg Kontakter eller Hurtigoppringning og
trykk
på fjernkontrollen.
Velg det stedet du ønsker å ringe opp.
Trykk
Ring opp på fjernkontrollen.

Svare på en oppringning
>> Trykk

Ring opp på fjernkontrollen.

Avslutte en samtale
1.
2.

Trykk
Legg på På fjernkontrollen.
Bekreft at du ønsker å legge på.

