Realização de uma chamada multiponto

Etiqueta para videoconferências

Você pode efetuar chamadas multiponto de
diversas maneiras.
• Efetue a chamada e adicione mais sites a ela
pressionando
Chamar no controle remoto,
selecionando Adicionar chamada de vídeo,
e efetuando uma chamada ao site seguinte.
Repita as essas operações até que todos os sites
sejam conectados.
• Selecione Multiponto na Tela inicial se o seu sistema
estiver configurado para exibir esse botão. Informe os
nomes dos sites que você deseja chamar usando a
Agenda ou digitando os números dos telefones dos
sites. Pressione
Chamar .
• Pressione
Agenda no controle remoto, procure
uma entrada a de diversos sites na agenda e
pressione
Chamar no controle remoto.
• Efetue uma chamada multiponto em cascata
iniciando uma chamada multi-conferência pela
Agenda ou iniciando uma chamada de cada vez para
até três outros sites e solicitando que cada um deles
chamem até dois sites adicionais.

A etiqueta em videoconferência é apenas cortesia e
respeito para com os da reunião. Leia essas dicas
para ter uma conferência bem-sucedida.

Seleção de uma fonte de vídeo
1.

Pressione
Local ou
controle remoto.

Remoto no

Este símbolo indica que você pode
controlar uma câmera ou fonte de
vídeo do site local
Este símbolo indica que você pode
controlar uma câmera ou fonte de
vídeo do site remoto
2.

Pressione
Câmera no controle remoto e
pressione o botão de número que corresponde
à câmera ou outra fonte de vídeo que
deseja selecionar.

Ajuste da câmera
1.
2.
3.

Pressione
Local ou
Remoto no
controle remoto.
Pressione os botões de seta do controle remoto para
movimentar a câmera para cima, para baixo, para a
esquerda ou para a direita.
Pressione
Zoom no controle remoto para
afastar ou aproximar a imagem.

•

Apresente todos os participantes quando a
reunião começar.

•

Apresente-se quando começar a falar.

•

Verifique se consegue ver e ouvir os participantes
do site remoto.

•

Ajuste sua câmera e o microfone de modo que o
site remoto consiga vê-lo e ouvi-lo.

•

Coloque o microfone entre o monitor e a pessoa
que está mais perto do monitor.

•

Evite esbarrar no microfone ou mexer em papéis
perto dele.

•

Desligue o som do microfone antes de movê-lo
para que a movimentação não seja ouvida pelo
site remoto.

•

Fale normalmente, sem elevar a voz.

•

Em uma chamada multiponto, desligue o som do
microfone quando não estiver falando.
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Conecte. Como quiser.

Como fazer uma chamada de vídeo

Utilização do controle remoto

Como digitar um nome ou número
1.
Fazer ou atender a uma chamada

Encerrar uma chamada

Ajustar a câmera; navegar
pelos menus

Abrir a agenda para fazer uma
chamada ou trabalhar com uma
entrada

Retornar à Tela inicial

Confirmar a seleção atual;
executar funções em itens
realçados

Aumentar ou diminuir o som
dos sites remotos
Desligar o som enviado aos
sites remotos

Retornar à tela anterior

Mostrar, mover ou ocultar o
recurso Picture-in-Picture (PIP)

Selecionar uma câmera ou
outra fonte de vídeo

Armazenar posições de câmera
(quando seguidas por um
número); excluir todas as posições
de câmera armazenadas

Exibir o teclado na tela para
que você possa digitar texto
Iniciar e interromper o envio de
conteúdo aos sites remotos;
apagar fotos instantâneas
enviadas pelo site remoto
Cor

Função

Verde

Chamada

Vermelho

Navegação

Azul

Câmera

Cor-de-laranja

Áudio

Roxo

Gráficos

Preto

Texto/números

Amarelo

Ajuda

controle remoto para acessar o teclado na tela.
2.

Inserir um ponto em um endereço
de IP
Excluir letras ou números
Digitar números ou texto; mover a
câmera para uma posição
armazenada
Acessar a ajuda on-line; acessar o
Suporte técnico se a sua
organização usa o Global
Management System™

Pressione

Chamada no controle remoto.

Utilizando da Agenda
1.
2.

Pressione
Agenda no controle remoto.
Procure o site que deseja chamar:
• Use os botões de seta para ir até o nome que
você deseja chamar.

Alternar entre o controle das
câmeras dos sites local e remoto

Aumentar ou diminuir a
imagem da câmera

Digite o número ISDN, o nome do sistema ou o
endereço IP.
Para digitar o texto, pressione
Teclado no

• Utilize as guias do alfabeto para mover-se pela
Agenda e percorrer a tela até o nome desejado.
• Digite o nome ou o sobrenome com os botões
de números do controle remoto.
• Pressione
Teclado no controle remoto para
usar o teclado da tela para digitar o nome.
• Pressione

Chamada no controle remoto.

Uso das listas Contatos, Discagem rápida ou
Chamadas recentes
1.
2.
3.

Selecione Contatos ou Discagem rápida e
pressione
no controle remoto.
Selecione o site que deseja chamar.
Pressione
Chamar no controle remoto.

Atendimento de chamada
>> Pressione

Chamar no controle remoto.

Encerramento de uma chamada
1.
2.

Pressione
Desconectar no controle remoto.
Confirme que deseja desconectar a chamada.

