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Üst menü çubuğu ve içindekiler bölümündeki tüm 
girişler köprü bağlantılardır. İlgili konuya gitmek için 
üzerine tıklatmanız yeterlidir.

Bu kılavuzun düzenli olarak güncellenen sürümleri 
için Cisco web sitesini ziyaret etmenizi öneririz.    
Git: http://www.cisco.com

Ne yapmak 
istiyorsunuz?
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EX60 ekran çözünürlüğünü ayarlama

1920 × 1080 çözünürlüğü tavsiye edilir. Ancak aşağıdaki tablolarda gösterildiği gibi diğer 
çözünürlükler de kullanılabilir.

EX60'ı bağlama

Kabloları gösterildiği şekilde bağlayın. Girişler arka kapağın arkasında yer almaktadır. Eğer 
sadece bir LAN bağlantınız varsa ve buna bilgisayarınız için ihtiyacınız varsa, EX60'ın 
bilgisayarınızı EX60'a, EX60 ile LAN'a erişiminizi sağlayan bir entegre Gigabit Ethernet anahtarı 
vardır.




























Güç kablosunu buraya bağlayın.

Eğer tek LAN bağlantınızı EX60 ile paylaşmak istiyorsanız bilgisayarınızı buraya bağlayın.

EX60'ı LAN'a bağlayın.

Dokunmatik ekran kontrolörünü bağlayın.

Bilgisayar ekranı olarak EX60'ı DVI girişini kullanma.

Bilgisayar sesi için mini jak soketi.

Bakım ve servis için.

Konektör girişlerine erişim için 
kapağı çıkarın.

Okların gösterdiği yere doğru 
hafifçe yukarı bükün ve daha 

sonra kapağı çıkarın.

kulaklıkları ve harici 
mikrofonu buraya bağlayın.

1920 × 1200 (tam ekran değil)
1920 × 1080 (önerilen)
1776 × 1000 (tam ekran değil)
1680 × 1050
1600 × 1200 (tam ekran değil)
1440 ×  900
1400 × 1050 (tam ekran değil)
1280 × 1024 (tam ekran değil)
1280 ×  960 (tam ekran değil)
1280 ×  800
1280 ×  768 (tam ekran değil)
1280 ×  720 (tam ekran değil)
1152  ×  648 (tam ekran değil)
1024 ×  768 (tam ekran değil)
960 ×  600 (tam ekran değil)
800 ×  600 (tam ekran değil)

DVI üzerinden dijital giriş

1920 × 1080 (önerilen)

1680 × 1050
1600 × 1200 (tam ekran değil)
1440 ×  900

1280 × 1024 (tam ekran değil)

1024 ×  768 (tam ekran değil)

800 ×  600 (tam ekran değil)

DVI üzerinden analog giriş

Ekran çözünürlüğü web arayüzü üzerinden Video Çıkışı HDMI [1] Çözünürlük ayarı 
kullanılarak ayarlanmalıdır. Bu konuda daha fazla ayrıntı için, indirmek için ayrı olarak 
ulaşılabilir olan EX60 Yönetici Kılavuzunu indirin.

Bilgisayar ekranı olarak EX60'ı kullanma

Eğer bilgisayar ekranı olarak EX60'ı kullanmayı seçerseniz, bilgisayarınızı aşağıda gösterildiği 
gibi arka panele bağlayın. Sağda gösterilen önerilen çözünürlüklere uyun
EX60'ınız dışarı aramalar için bilgisayar ekranı olarak kullanılacaktır. Bir aramada masaüstünü 
görmek için Masaüstünü göster öğesine dokunun.
Masaüstünüz diğer tarafa açık değildir.

Girişler
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EX90'ı bağlama

Kabloları gösterildiği şekilde bağlayın. Girişler arka kapağın arkasında yer almaktadır. Eğer 
sadece bir LAN bağlantınız varsa ve buna bilgisayarınız için ihtiyacınız varsa, EX90'ın 
bilgisayarınızı EX90'a, EX90 ile LAN'a erişiminizi sağlayan bir entegre Gigabit Ethernet anahtarı 
vardır.

Konektör girişlerine erişim için 
kapağı çıkarın.

Arka tarafa monte edilen hoparlör 
yüzünden kapağın alt sol köşede 

delikleri vardır (dışarıdan görünüm).
Kapağı tekrar geri takarken, deliklerin 
hoparlörün olduğu yerde olduğundan 

emin olun (gösterildiği gibi).

Kapak delikleri

Girişler

Çekin Kulaklıklarını ve harici 
mikrofonu buraya 
bağlayın.

Eğer EX90 ile tek bir LAN bağlantısını paylaşmak istiyorsanız bilgisayarınızı buraya bağlayın.
EX90'ınızı LAN'a bağlayın.
USB girişi (gelecekte kullanım için).
Dokunmatik ekran kontrolörünü bağlayın.
HDMI Girişi (iç giriş) ve HDMI Çıkışı* (dış giriş).
Bilgisayar videosunu bağlayın (bilgisayar ekranı olarak kullanım için)
Bilgisayar sesini bağlayın
Güç kablosunu buraya bağlayın.










* HDMI çıkışı bir ekstra monitöre bağlanırken kullanılır (genel olarak sunum için)—daha fazla bilgi 
için sonraki sayfaya bakın.

1920 ×  1200 (önerilen)
1920 ×  1080
1776 ×  1000  (tam ekran değil)
1680 ×  1050
1600 ×  1200  (tam ekran değil)
1440  ×  900
1400  ×  1050  (tam ekran değil)
1280  ×  1024  (tam ekran değil)
1280  ×  960  (tam ekran değil)
1280  ×  800
1280  ×  768  (tam ekran değil)
1280  ×  720  (tam ekran değil)
1152  ×  648  (tam ekran değil)
1024  ×  768  (tam ekran değil)
960  ×  600  (tam ekran değil)
800  ×  600  (tam ekran değil)

DVI üzerinden dijital giriş

1920 × 1200 (önerilen)

1680 × 1050
1600 × 1200 (tam ekran değil)
1440 ×  900

1280 × 1024 (tam ekran değil)

1024 ×  768 (tam ekran değil)

800 ×  600 (tam ekran değil)

DVI üzerinden analog giriş

Ekran çözünürlüğü web arayüzü üzerinden Video Çıkışı HDMI [1] Çözünürlük ayarı kullanılarak 
ayarlanmalıdır. Ayrıntılar için indirmek üzere ayrı olarak ulaşılabilir olan EX90 Yönetici Kılavuzunu 
indirebilirsiniz.
İpucu! Aynı anda iki monitörle çalıştırmanız için EX90'ı, harici monitör olarak bağlayabilirsiniz. Her 
şeyi tek bir ekranda göstermek yerine sunumları göstermek için ikinci bir monitör kurabilirsiniz.
İkinci bir monitörün kullanılmasını sağlamak için sistemin bunun için yapılandırılması gerekir. Bu 
Video VarsayılanSunumKaynağı ayarını kullanarak web arayüzü ile yapılır. Yapılış şekli indirmek 
için ayrı olarak ulaşılabilir olan EX90 Yönetici Kılavuzunda anlatılmıştır.

EX90 ekran çözünürlüğünü ayarlama

1920 × 1200 çözünürlüğü tavsiye edilir. Ancak aşağıdaki tablolarda gösterildiği gibi diğer 
çözünürlükler de kullanılabilir.

EX90'ı bilgisayar ekranı olarak kullanma

Eğer bilgisayar ekranı olarak EX90'ı kullanmayı seçerseniz, bilgisayarınızı aşağıda gösterildiği 
gibi arka panele bağlayın. Sağda gösterilen önerilen çözünürlüklere uyun
EX90'ınız dışarı aramalar için bilgisayar ekranı olarak kullanılacaktır. Bir aramada masaüstünü 
görmek için Masaüstünü göster öğesine dokunun.
Masaüstünüz diğer tarafa açık değildir.
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Tuş takımını 
çağırmak 

için buraya 
dokunun.

Sık Kullanılanlar, Dizin 
ve Geçmiş dahil kişi 

listesini çağırmak için 
buraya dokunun.

Gelecekteki 
planlanmış 
toplantı 
listesini 
çağırmak 
için buraya 
dokunun.

Eğer kurulmuşsa 
sesli mesajı 
kullanmak için 
buraya dokunun.

Siz uzaktayken size 
gönderilen mesajlar 
burada gösterilecektir.

Sesi buradan 
ayarlayın (dokun ve 
sürükle).

Mikrofonu sessize 
almak /sesi açmak 
için buraya dokunun.

Güncel saat

Ayarlara 
erişmek 
için buraya 
dokunun.

Hoparlör 
ve kulaklık 
arasında 

seçim yapmak 
için buraya 
dokunun.

Kendi 
görüntünüzü 

etkinleştirmek 
için buraya 

dokunun.

Kamera kontrolü 
(yalnızca EX90).Varsa yardım 

masası 
iletişim kişisini 

çağırmak 
için buraya 

dokunun.

Rahatsız etmeyin özelliğini 
etkinleştirmek/devre dışı 

bırakmak için buraya 
dokunun—aynı zamanda bu 

sayfanın altına dokunun.

Bekleme 
özelliğini 

etkinleştirmek 
/devre dışı 

bırakmak 
için buraya 

dokunun.

Dokunmatik yüzey turu Temel işletim prensipleri

Gerekirse, sistemi uyandırmak 
için dokunmatik ekrana 
dokunun.

İşlevini 
etkinleştirmek 
için bu düğmeye 
dokunun.

Gösterildiği 
şekilde listelerde 
kaydırma yapın.

Rahatsız etmeyin. Rahatsız Etmeyin olarak ayarlandığında zil sesleri susturulur ve diğerlerinin size yaptığı 
aramalar cevapsız çağrı olarak gösterilir. Ancak siz istediğiniz kadar arama yapabilirsiniz. Varsayılan olarak, 
Rahatsız etmeyin esnasında 60 dakika zaman aşımı vardır (bu süre sonrasında sistem normal işletime geri 
döner), ama bu ayar Sistem Yöneticiniz tarafından başka bir ayarla değiştirilebilir.
Eğer sisteminiz CUCM ile bağlanmışsa,  Tüm aramaları ilet özelliği de mevcut olacaktır.
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Kendini görüntüm ve kamera 
hakkında

Toplantı başlamadan önce video sisteminizin kendi 
görüntüm özelliğini kontrol etmenizi öneririz.

Kendi görüntüm diğer katılımcıların (uzaktaki) sizin 
sisteminizden ne gördüğünü, yani sizin siteminizden 
çıkan videoyu görüntüler.

Kendi görüntüm (sisteminizden 
çıkan video) tam ekran olarak 

gösterilecektir.

Gerekirse kamera, doküman kamerası 
olarak kullanılmak için eğilebilir. Resim, 
konuştuklarınıza (diğer taraf) doğru şekilde 
göstermek için baş aşağı çevrilecektir.

Resim yok mu? 
Gösterildiği gibi özel 

kapağını açın.

Belirtildiği gibi Kendi görüntüm 
özelliğine dokunun.
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Ses seviyesi ve zil sesleri

İsterseniz ses seviyesini ve zil sesini 
kişiselleştirebilirsin. Tuş seslerini Açık olarak 
ayarlayabilirsiniz (ses "düğme"ye dokunulduğu zaman 
belirir) veya Kapalı olarak ayarlayabilirsiniz.

Ayarlar menüsünü 
çağırmak için Ayarlar'a 
dokunun.

Daha sonra belirtildiği gibi Zil Sesi 
ve Ses Ayarları'na dokunun.

Buraya dokunarak 
menüden çıkın.

Zil Sesi Seviyesi'ni 
buradan ayarlayın.

Tuş seslerini buradan etkinleştirin (Açık) veya 
devre dışı bırakın (Kapalı). Bu örnekte Tuş 
sesleri Açık olarak ayarlanmıştır.

Zil sesini seçin. Bunlara 
dokunduğunuzda zil sesi 

duyacaksınız.
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Video toplantıları
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İsim veya numaralarını 
girerek birini arama

Dokunmatik yüzeydeki sanal klavyeyi kullanarak isim 
veya numara girerek kişiler listenizde olmayan birisini 
arayabilirsiniz.

Sanal klavyeye erişim için belirtildiği gibi Tuş Takımı'na 
dokunun:

Önceden aradığınız herkes Geçmiş listenizde yer alır 
(siz listeyi silene kadar) ve bunların herhangi birini 
dilerseniz Sık Kullanılanlar listenize aktarabilirsiniz. Bu 
Kişileri Yönetme bölümünde anlatılmıştır.

Sık Kullanılanlar, Dizin veya Geçmiş listelerindeki birini 
arama şekli sonraki sayfada anlatılmıştır.

Bazen bir arama 
esnasında dokunma 
sesleri (DTMF) 
girmeniz gerekebilir, 
örneğin dahililere 
ulaşmak için veya şifre 
kodu sağlamak için.
Tuş takımını çağırmak 
için Dokunma 
Sesleri'ne dokunun.

Aramadaki dokunma sesleri (DTMF)

Başlangıçta tuş takımı bu şekilde görünecektir: 123 ve ABC modları arasında geçiş yapma:

Numarayı gösterildiği şekilde tuşlayın.
Eğer bunun yerine alfanümerik klavyeyi 
istiyorsanız—sağdaki sütuna bakın.

Numara tuşlandığında, aramayı 
yapmak için Çağrı Yap tuşuna 
dokunun.

Belirtildiği gibi 
ABC'ye dokunun.

Bu alfanümerik klavyeyi 
oluşturacaktır. Bir 
rakam girmek için, ilgili 
tuşa dokunun ve tutun 
veya 123'e dokunarak 
belirtildiği gibi sayısal 
moda geçin.

Bu, klavyenin sayısal 
moddaki halidir. Eğer 
tuş takımı görünümünü 
tercih ediyorsanız, 
belirtildiği gibi tuş 
takımının dışında bir 
yere dokunun.

İlk tuş takımına geri 
dönün.
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Kişileri arama

Kişiler listeniz üç bölümden oluşur:

• Sık kullanılanlar. Bu kişiler sizin tarafınızdan 
konulmuştur. Bu girişler tipik olarak sık aradığınız 
kişilerdir veya aksi takdirde zaman zaman hızlı ve 
rahat bir şekilde ulaşmak istediğiniz kişilerdir.

• Dizin tipik olarak sisteminizden Sistem Yöneticiniz 
tarafından yüklenen kurumsal dizin olacaktır.

• Geçmiş daha önce yaptığınız, aldığınız veya 
cevapsız aramaların listesidir.

Kişiler'e erişim için belirtildiği gibi Kişiler'e dokunun:

Aşağıdaki seçenekler geçerlidir:

• Bir isim veya numara girersiniz ve sistem tüm 
listelerde sizin için arama yapar.

• Bir sekmeye  dokunup listede gezinebilir veya 
isim veya numara girebilirsiniz. Aramanız o liste ile 
sınırlandırılacaktır.

• Aramadan önce giriş özelliklerini 
düzenleyebilirsiniz.

Eğer sadece 
belirli bir listeye 
dokunacaksanız, 

önce sadece ilgili 
sekmeye dokunun.

Bir kişiyi aramak için, buraya dokunarak varsayılan 
klavyeyi çağırın ve daha sonra ismi veya numarayı 
girin. Yazdığınızda eşleşmeler görünecektir. Tüm 

üç liste, olası eşleşmeler için incelenecektir.

Bir kaydın yerini 
belirlemek için, akıllı 
telefonda yaptığınız 
gibi bir liste boyunca 
kaydırma da 
yapabilirsiniz.
Bir girişi seçmek için 
dokunun.

Tüm eşleşmeler 
burada görünecektir. 

Bir girişi seçmek 
için dokunun. 
Seçilen giriş 

mavi arka planda 
gösterilecektir.

Kişiler hakkında daha fazla 
bilgiye Kişileri Yönetme 
bölümünden ulaşılabilir.

Bir giriş bulunduğunda ve seçildiğinde Çağrı 
Yap menüsünü görüntülenir.

Arama yapmak için Çağrı Yap öğesine dokunun. 
Arama hızını (kullanılacak bant aralığı) aramayı 

yapmadan önce değiştirebileceğinizi unutmayın.
Mevcut seçenekler her zaman içeriğe bağlıdır, 

yani anlamsız seçenekler gösterilmez. Örneğin, 
Sık Kullanılanlara Ekle seçeneği zaten 
Sık Kullanılanlar listenizde olan kişiler için 

görüntülenmeyecektir.
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Sizi birisi ararken

Aşağıdakiler geçerlidir:

• Eğer birisi sizi ararsa kabul edebilirsiniz, 
reddedebilirsiniz veya yok sayabilirsiniz.

• Eğer aramayı reddederseniz arayan tarafa meşgul 
olduğunuz bildirilecektir.

• Eğer aramayı yok sayarsanız arayan taraf bunu 
yokmuşsunuz gibi algılayacaktır.

• Sisteminizi gelen aramalara otomatik olarak 
ayarlamak (Otomatik Cevaplama) isteyebilirsiniz.

• Otomatik cevaplamanın nasıl ayarlanabileceği 
"Arama Ayrıntıları" sayfa 44'de verilmiştir.

• Sistem Yöneticinizin bu alan için şifre koymuş 
olabileceğini unutmayın.

• Eğer Otomatik Cevaplamayı etkinleştirmeyi 
seçerseniz gizliliği korumak için mikrofonu sessize 
almayı isteyebilirsiniz. Bunun her seferinde manuel 
olarak yapılması gerekir.

Eğer sisteminizi gelen aramalara otomatik olarak cevap 
verecek şekilde ayarlarsanız (Otomatik Cevaplama), 

gizliliği korumak için sistem mikrofonunu (mikrofonlarını) 
sessize almayı isteyebilirsiniz.

Eğer simge kırmızı olarak yanıyorsa mikrofon(lar) sessize 
alınır. Mikrofonu (mikrofonları) sessize almak veya sesini 

açmak için simgeye dokunun.

Aynı zamanda bkz. Rahatsız etmeyin sayfa 6.
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Birden fazla arama yapma
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Harici MCU (Multiway ile veya olmadan) kullanarak video konferans yapma

Aynı andaki katılımcı 
sayısındaki kısıtlama 
yürütülen kuruluma 
bağlıdır.

Aynı andaki 
maksimum katılımcı 
sayısı dört (sizinki 
dahil) artı bir sadece 
sesli aramayı içerir.

MultiSite'ı kullanarak video konferans yapma (gömülü MCU'ya eşdeğer)

Katımcı 2 ve 3 bu aramayı bir MCU ile yapılan 
noktadan noktaya arama olarak deneyimler. 

Bu sebeple dahili konferans özelliklerinin 
olması gerekmez.

Video konferans yapma—
birden fazla kişiyi arama 
(opsiyonel)

Görüntülü aramalar iki katılımcıdan (noktadan noktaya 
arama) veya birkaç katılımcıdan (video konferanslar) 
oluşabilir.

Birkaç katılımcı ile arama yapabilme özelliği video 
sisteminizde veya video altyapınızda mevcut olan 
veya olmayan opsiyonel özelliklerdir. Şüpheniz olması 
halinde Sistem Yöneticinize danışın.

Cisco video sistemleri bir kişiden daha fazla kişi ile 
arama yapmak için üç farklı yol sunar:

• Multipoint Kontrol Ünitesi (MCU). Bu farklı 
kaynaklardan gelen aramaları birleştiren bir 
köprüdür. Tüm taraflar MCU ünitesini arar veya 
MCU ünitesi katılacak olan tarafları arayabilir. Bu 
tüm tarafların MCU ile noktadan noktaya olacağı 
anlamına gelir. Eğer MCU ofisinizde kullanılırsa 
işletim ayrıntıları için Sistem Yöneticinize danışın.

• MultiSite, birden fazla kişiyi aramanızı sağlayan 
video sisteminizde (EX90 sadece) opsiyonel 
entegre MCU'dur. Aradığınız video sistemlerinin 
konferans özelliği olması gerekmemektedir. 
Maksimum katılımcı sayısı üç (sizinki dahil) artı bir 
sadece sesli aramayı içerir.

• Multiway veya CUCM, birden fazla kişiyi aramaya 
başlamadan önce aramanızı bir harici MCU/CUCM 
sistemine aktaran opsiyonel bir özelliktir. Ancak 
onu doğrudan sisteminizden kontrol edebilirsiniz. 
MCU/CUCM sistemini arayıp hepsini oradan 
yapmanıza gerek yok.

Katılımcı 1

Katılımcı: %1

Katılımcı: %1

Harici MCU

Katılımcı: %1

Katılımcı: %1

Noktadan 
noktaya

Noktadan noktaya

Noktadan noktayaKatılımcı 1
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Bir video konferansı 
oluşturmak (MultiSite)—
yalnızca EX90

Eğer EX90'ınız  opsiyonel MultiSite özelliği ile 
donatılmışsa birden fazla kişiyi arayarak video 
konferansı başlatabilirsiniz.

MultiSite özelliği videoda diğer üç sistemi ve ses 
araması olarak bir dördüncüyü aramanıza izin verir 
(örneğin, cep telefonu).

Bu o konferansın dörde kadar video katılımcısı (siz 
dahil) ve bir sesli katılımcısı olabileceğini gösterir.

Eğer bir video konferansı başlatmak istiyorsanız, her 
bir katılımcıyı teker teker aramalısınız.

Arama ayarları. Aradıklarınızın farklı özellikleri 
olan video sistemleri olabilir. Bunlardan biri veya 
birkaçı, örneğin, sınırlı bant genişliği olan bir ADSL 
sisteminde olabilir (diğerlerine göre). Daha sonra 
Arama ayarlarını bir kişiyi aramadan önce o kişinin 
sistemine göre (normalde daha düşük) olan bir arama 
hızına ayarlayabilirsiniz. Ancak bu arama hızı video 
konferansının sadece o kısmını etkileyecektir. Bunun 
yüzünden diğer katılımcılar da düşük arama hızından 
sorun yaşamayacaklardır.

Eğer bir konferans araması başlattıysanız tüm konferansı da sonlandırabilirsiniz. Ancak 
diğer katılımcılar, konferans araması bağlantılarını kesebilirler.

İlk katılımcıyı arayın.

Sonraki katılımcıyı 
genel olarak yaptığınız 
şekilde arayın.

Aramada      
olduğunuzda Ekle'ye 
dokunun.

İkinci bir arama yaparak 
konferansı başlatmak için 
Ekle'ye dokunun. Dilerseniz bir 
arama yapmadan önce Arama 
Ayarlarını ayarlayabilirsiniz.

Eğer gerekirse,  alanındaki 
prosedürü tekrar edin.
En fazla dört video sistemi (siz dahil) 
ve bir ses araması katılabilir.

BİTİR alanına dokunarak 
aramayı sonlandırın.
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Genel olarak yapıldığı 
şekilde sonraki katılımcının 
ismini veya adresini arayın 
veya girin.

Bir video konferans 
oluşturmak (Multiway™ ve 
CUCM)

EX60 veya EX90 opsiyonel Multiway özelliği ile 
donatılmışsa veya CUCM'ye bağlanmışsa, bir 
video konferansı başlatmak için birden fazla kişiyi 
arayabilirsiniz.

Bir Multiway/CUCM konferansındaki maksimum 
katılımcı tamamen kurumunuzda kullanılan video 
altyapısına bağlıdır. Şüpheniz olması halinde Sistem 
Yöneticinize danışın.

Eğer bir video konferansı başlatmak istiyorsanız, her 
bir katılımcıyı teker teker aramalısınız.

Arama ayarları. Aradıklarınızın farklı özellikleri olan 
video sistemleri olabilir. Örneğin bunlardan bir sınırlı 
bant genişliği olan bir ADSL sisteminde olabilir 
(diğerleri ile karşılaştırıldığında). Arama ayarlarını 
bir kişiyi aramadan önce onların ayarlarına göre 
belli bir arama (normalde daha düşük) hızına (bant 
genişliği) ayarlayabilirsiniz. Ancak bu arama hızı video 
konferansının sadece o kısmını etkileyecektir. Bunun 
yüzünden diğer aramacılar da düşük arama hızından 
sorun yaşamayacaklardır.

Eğer bir konferans araması başlattıysanız tüm konferansı da sonlandırabilirsiniz. Ancak 
diğer katılımcılar, konferans araması bağlantılarını kesebilirler.

Bir aramadayken 
Beklet öğesine 
dokunun.

+Yeni Çağrı Yap alanına 
dokunun...

İkinci aramayı yaparak 
konferans başlatmak için Çağrı 
Yap alanına dokunun.

Eğer gerekirse,  alanındaki 
prosedürü tekrar edin.
En fazla dört video sistemi (siz dahil) 
ve bir ses araması katılabilir.

BİTİR alanına dokunarak 
aramayı sonlandırın.
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?

Bir aramada olduğunuzu 
varsayın.

?

Başka birisi sizi arıyor.

Eğer aramaları 
birleştirmeyi seçerseniz, 
durum bunun gibi 
olacaktır - bir video 
konferans başlatmış 
olursunuz.

Eğer gelen aramayı 
yürütmekte olduğunuza 
aktarmak isterseniz durum 
bu şekilde olacaktır.

Mevcut aramanızı 
beklemeye alırsınız...

...ve diğer arama hala 
beklemedeyken gelen 
aramayı kabul edersiniz.

Eğer aramaları birbiri ile 
değiştirmeyi seçerseniz, 
durum bu şekilde olur.

Senaryo:

Şimdi aşağıdaki seçenekleriniz var:

Aramada

Beklemede

Eğer iki taraftan birini 
başka birine aktarmak 
isterseniz durum iki farklı 
arama olacaktır.

Yer Değiştir Birleştir Aktar (I) Aktar (II)

Bir aramadayken başka bir 
gelen aramayı kabul etme (I)

Zaten bir aramada olduğunuzu varsayın. Başka bir 
gelen arama alırsanız birkaç seçeneğiniz olacaktır.

Gelen bir aramayı yürütülen bir aramayı sadece video 
sisteminizde MultiSite veya Multiway/CUCM seçeneği 
ile donatılmışsa birleştirebileceğinizi unutmayın.
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Gelen aramayı kabul 
edin ve yürütülen 
arama ile birleştirin*.
Multiway/CUCM 
için önce mevcut 
aramayı (veya 
grup aramalarını) 
birleştirme yapmadan 
önce beklemeye 
almanız gerekir.
Bu gelen aramanın 
önce MCU'ya 
aktarılması ve daha 
sonra birleştirilmesi 
gerektiği için 
gereklidir.

Gelen aramaları reddedin 
ve yaparken devam edin.

Gelen aramayı yok say (birisi 
sizi aradığında yok gibi 
görüneceksiniz).

Mevcut aramayı veya bir 
dizi aramayı beklemeye 
alırken gelen aramayı 
kabul etme.

Mevcut aramayı 
veya bir dizi aramayı 
sonlandırırken gelen 
aramayı kabul etme.

Bir aramadayken başka bir 
arama alma (II)

Zaten bir aramada olduğunuzu varsayın. Eğer başka 
bir gelen arama alırsanız aşağıdaki seçenekleriniz 
olacaktır:

• Aramayı redderek yaptığınıza devam edebilirsiniz.

• Mevcut aramayı beklemeye alabilirsiniz ve yeni 
aramayı kabul edebilirsiniz. Aynı zamanda ikisi 
arasında geçiş yapabilirsiniz. MultiSite veya 
Multiway/CUCM yüklü olmayan sistemler konferans 
araması yapamazlar ve bu nedenle her ikisi ile bu 
şekilde konuşma ile sınırlıdırlar (bir defada sadece 
biri ile). Ancak sadece bir tane ekstra sesli aramayı 
desteklerler.

• Gelen aramaları konuştuğunuz da dahil olmak 
üzere başka birine aktarmak ile ilgili—daha fazla 
bilgi için sonraki sayfaya bakın.

• Gelen aramayı beklemeye aldıktan sonra bunu 
mevcut arama ile birleştirebilirsiniz (opsiyonel 
özellik, konferans seçeneklerinin mevcut olmasını 
gerektirir).

• Aynı zamanda gelen aramayı doğrudan yürütülen 
arama ile birleştirebilirsiniz (KABUl ET ve 
BİRlEŞTİR), ancak bu sadece video sisteminizde 
MultiSite seçeneği (EX90 sadece) varsa yapılabilir.

Multiway/CUCM durumunda kabul edilen bir aramanın 
yürütülen aramaya katılması arasında belli bir gecikme 
olabileceğini unutmayın. Bu, harici MCU'ya aramanın 
aktarılmasından dolayıdır.

* Eğer sisteminiz MultiSite (yalnızca EX90) ile donatılmışsa gelen aramayı mevcut arama ile birleştirebilirsiniz. 
MultiSite'ın yüklü olmadığı sistemler için gelen arama hala birleştirilebilir ancak sadece sesli arama olarak 
gerçekleşir.

Zaten aramada 
olduğunuz kişi(ler).

Yeni gelen aramanın 
kimliği.
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Paylaşılan hattaki 
etkinlik bunun gibi 
diğer sistemlerde de 
gösterilecektir.

Gir düğmesi mevcut 
olduğunda yürütülen bir 
aramaya girebilirsiniz.

Eğer bir arama Beklemeye 
alınırsa Gir düğmesi 
Devam Et olarak diğer 
arama ünitesinden 
geçmenizi sağlamak 
için değişecektir 
(gösterilmemiştir). Bu 
sadece CUCM'de olan bir 
özelliktir.

Aramalar arasında geçiş 
yapma

Bir aramada olduğunuzu ve başka birisi ile konuşmak 
için aramayı beklemeye almak istediğinizi varsayın.

Aşağıdaki gibi yapın:

1. Belirtildiği gibi Beklet öğesine dokunun.

2. Belirtildiği gibi + Yeni Çağrı Yap öğesine dokunun.

3. Her zamanki şekilde bir arama yapın (sağa bakın).

4. İki taraf arasında geçiş yapmak için Değiştir öğesine 
dokunun.

Arama aktarma

Bir aramada olduğunuzu ve diğer tarafa bir şey aktarmak 
istediğinizi varsayın.

Aşağıdaki gibi yapın:

1. Belirtildiği gibi Aktar öğesine dokunun:

2. Normal şekilde aramak istediğiniz kişiyi seçin:

3. Bir aramayı aktarmaya hazır olduğunuzda Aktarmayı 
Tamamla öğesine dokunarak işlemi etkinleştirin:

Paylaşılan hatlar / Gir

Çağrı merkezlerinde kullanılan video sistemleri, 
paylaşılan hatların her biri gelen aramalara cevap 
verebilecek şekilde ortak bir hat kurabilirsiniz.
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Aramada düzen kontrolü (I)

Bir aramadayken ekran düzenini değiştirebilirsiniz. 
Dokunmatik ekran mevcut seçenekleri gösterecektir. 
Gerçek seçenekler burada gösterilenlerden farklılık 
gösterebilir ama dokunmatik ekran her zaman mevcut 
seçenekleri gösterir.

WYSIWYG (ne görürseniz onu alırsınız) prensibi 
burada da uygulanır.

Başka bir düzen seçme
Bir aramada belirtildiği gibi Düzen 
öğesine dokunun ve daha sonra 
belirtildiği gibi tercih ettiğiniz düzeni 
seçin.
Bir şeyi değiştirmeden düzenden 
çıkmak için tekrar Düzen'e dokunun.

Katılımcı listesi çağırma
Kalın olarak gösterilmeyen düğme 
sırasının hemen üstüne dokunarak 
katılımcı listesini çağırın.
Diğer noktaya dokunarak başlangıçtaki 
duruma geri dönün.
Alternatif olarak sağa veya sola çekin.

PiP Kendi görüntüm 
ekleme
Bir arama esnasında her zaman olduğu 
gibi ekranınıza Kendi görüntüm yi 
eklemek için belirtildiği gibi dokunun 
(bu uzaktan katılımcılar tarafından 
görünmez).
Kendi görüntüm PiP (resim içinde resim) 
olarak görünür.

PiP Kendi görüntüm'ü 
hareket ettirme
Belirtildiği gibi PiP'e dokunun ve basılı 
tutun.
PiP maviye döndüğünde yeni 
pozisyonuna sürükleyebilirsiniz, 
önceden belirlenen altı konum arasında 
seçim yapabilirsiniz.



D1501605 Kullanıcı Kılavuzu EX60 & EX90, Türkçe Tüm içeriğin Telif Hakkı© 2010–2013 Cisco Systems,               
Inc.'a aittir. Tüm hakları saklıdır. Sürüm TC6.1, 06.2013

Cisco TelePresence System EX60 & EX90 Kullanıcı kılavuzu

www.cisco.com21

Uzak uçtaki kamera kontrolü

Eğer sistemde ayarlanabilir kameraları olan diğer 
katılımcılar varsa kameranın döndürme ve yakınlaştırma 
özelliklerini kullanabilirsiniz. Aşağıdaki gibi yapın:

1. Belirtildiği gibi dokunun. Eğer birden fazla 
aramadaysanız (konferans), ayarlamak istediğiniz 
kişinin kamerasına dokunun.

2. Daha sonra Kamera Kontrolü'ne dokunun.

3. Gerektiği gibi döndürün ve yakınlaştırın:    

4. Çıkmak için menünün dışındaki herhangi bir yere 
dokunun.

Hoparlör olarak kilitleyin

Sisteminizin, bir katılımcı diğerlerinden daha büyük olacak 
şekilde ayarlandığını varsayın.
Eğer birisi o katılımcı yerine bir şey söylemeye 
başlarsa sistem konuşan kişinin görüntüsünü vermeye 
başlayacaktır. Bundan kaçınmak için hoparlör olarak 
mevcut kişiyi kilitleyebilirsiniz.
Belirtildiği gibi düzenleme ile başlatın ve gösterildiği gibi 
dokunun ve daha sonra Hoparlör olarak kilitle öğesine 
belirtildiği gibi dokunun.
Kilidi açmak için süreci tekrar edin ve Hoparlörün kilidini 
aç öğesine dokunun.

Bir aramada düzen kontrolü 
(II)

Video deneyimini geliştirmek için iki özellik daha 
mevcuttur; Hoparlör olarak kilitle ve Uzaktaki kamera 
kontrolü.
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İçeriklerin paylaşımı
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Kendi görüntüm ve kamera kontrolü

İçerik paylaşımı

İçerikler arama esnasında paylaşılabilir. Özelliğe bir 
konuşma dışında erişilemez.

Belirtildiği gibi bir sunum 
esnasında Düzen 
alanına dokunarak 
düzen seçeneklerini 
görüntüleyin.
Seçenekleriniz buradan 
gösterilenlerden farklıdır 
ama gösterilen düzenler 
aralarından seçim 
yapabileceklerinizdir.

Kullanmaya başlamak 
istediğiniz düzene 
dokunun.

Kendi görüntüm resmine 
dokunursanız sizin Kendi 
görüntüm yi büyütmenize 
veya yerel kamera kontrolünü 
kullanmanıza (sadece EX90) 
veya kaldırmanıza izin veren 
alt menüye erişim elde 
ederseniz.

Yerel düzeni değiştirme

Belirtildiği gibi Bilgisayarı 
görüntüle seçeneğine dokunun.

Sunumunuz bittiğinde belirtildiği 
gibi Sunumu Durdur öğesine 
dokunun.

Belirtildiği gibi Sunumu Başlat 
öğesine dokunun.

İçerik paylaşımı

Uzaktan düzeni değiştirme (yalnızca 
EX90)

Belirtildiği gibi (a)'ya 
daha sonra da (b)'ye 
dokunun.

EX90 tarafınızdan 
gönderilen video 
düzenini seçin. 
Bunun çalışması 
için çoklu alanlı 
aramanın sahibi 
olmanız gerekir.

Sisteminizi sunucu ile 
kendini görüntülemeye 
benzer PiP (resim içinde 
resim) olarak görünen 
sunucu ile tam ekran 
sunumu için kurabilirsiniz. 
Bunu etkinleştirmek için 
belirtildiği gibi dokunun.
Bu seçenek sadece 
özelleştirilmiş düzenleri 
olan sistemlerde 
sunulabilir.
PiP maviye dönene kadar 
dokunulup tutularak başka 
bir konuma taşınabilir. 
Daha sonra belirtildiği 
gibi farklı bir yere 
taşıyabilirsiniz.

Tam ekran sunumlar
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Planlı toplantılar
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Planlı toplantılar hakkında

Sisteminiz video sistemleriniz için toplantı planlama 
kapasitesine sahip bir yönetim sistemine bağlanabilir. 
Planlanan toplantılar aşağıda belirtildiği gibi Toplantı 
Tablosu'nda verilecektir.

Toplantı Listesi sonraki 14 gün için planlanmış gelecek 
toplantılarının listesini gösterir (bu ayar Yöneticiniz 
tarafından değiştirilebilir). Liste, gruplama başlıkları 
kullanarak düzenlenir. Ana gruplama kategorisi günlere 
göredir (örn: BUGÜN, YARIN, daha sonra ÇARŞAMBA, 
20 Temmuz 2013 vb.).

Eğer listede bir öğeye dokunursanız daha fazla bilgi 
görüntülenecektir.

Planlanan bir toplantı Özel toplantı olarak belirlendiğinde 
sadece düzenleyen hakkında bilgi içerir. Başlık, 
genişletilebilen toplantı özeti ve arama bilgisi 
olmayacaktır.

Video sisteminizde Toplantı Hatırlatma bir toplantıya 
katılım mümkün olur olmaz görüntülenir. Tam olarak ne 
zaman olacağı sistem yöneticiniz tarafından belirlenen 
Başlangıç süresi tamponu ayarına bağlıdır. Varsayılan 
Çağrı Yap bellek ayarı 10 dakikadır.

Toplantı hatırlatma bir toplantının ne zaman başladığını 
veya alternatif olarak ne kadar süredir devam ettiğini 
(devam eden bir toplantıya Devam eden toplantı denir) 
belirten bir zaman göstergesi içerir.

Şimdi başlıyor metni ilgili toplantının başlama zamanından 
30 saniye öncesi ila 30 saniye sonrası arasındaki sürede 
gösterilir.

Toplantılar alanına 
dokunarak Toplantıların Listesi 
oluşturulabilir.

Eğer listelenen herhangi bir 
toplantıya dokunursanız, 

toplantı hakkında daha fazla 
bilgi edinebilirsiniz. Eğer 
gösterilen toplantı Özel 

olarak listelenirse bu geçerli 
değildir—ayrıntılar için metne 

bakın.



D1501605 Kullanıcı Kılavuzu EX60 & EX90, Türkçe Tüm içeriğin Telif Hakkı© 2010–2013 Cisco Systems,               
Inc.'a aittir. Tüm hakları saklıdır. Sürüm TC6.1, 06.2013

Cisco TelePresence System EX60 & EX90 Kullanıcı kılavuzu

www.cisco.com26

Toplantıya katılma

Planlanan bir toplantıya ne zaman katılabileceğiniz 
Başlatma süresi tamponuna bağlıdır. Varsayılan ayar 
10 dakika öncesidir, ancak Sistem Yöneticiniz farklı bir 
değer ayarlayabilir.

Daha önce katılmanız mümkün değildir.

Toplantı başladığında katılmanız veya yok saymanız 
istenecektir. Alternatif olarak katılmayı erteleyebilirsiniz 
ve beş dakika sonra hatırlatılabilirsiniz (ertele).

Eğer zaten bir aramadaysanız size, mevcut konuşmayı 
beklemeye alma ve toplantıya katılma seçeneği 
sunulacaktır.

Bunun herhangi bir gelen aramaya benzer olduğunu 
hatırlayın. Tek fark gelen aramanın planlanan sistem 
tarafından başlatılmasıdır.

Eğer listede bir toplantıya 
dokunursanız toplantı hakkında 
daha fazlasını görürsünüz.

Ayrıntıları 
görmek 
için buraya 
dokunarak 
genişletin.

Buraya 
dokunarak 
kapatın.

Planlanmış bir toplantıya otomatik 
olarak katılabilirsiniz veya 
TOPlANTIlARA KATIl öğesine 
dokunmanız gerekebilir.

Toplantı başlar başlamaz katılmak 
isteyip istemediğiniz, 5 dakika 
ertelemek isteyip istemediğiniz 
veya sadece yok saymak isteyip 
istemediğiniz sorulur.

Toplantı başladığında bir aramadaysanız 
mevcut arama beklemeye alınırken 
katılmak isteyip istemediğiniz sorulur, 
aynı siz aramadayken birisinin sizi 
aradığında olduğu gibi.

Toplantı hakkındaki tüm 
ayrıntılarını görüntülemek 
için:

Planlanan bir toplantı Özel 
toplantı olarak görünürse sadece 
düzenleyici hakkında bilgi içerir. 
Başlık, genişletilebilen toplantı özeti 
ve arama bilgisi olmayacaktır.

Eğer bir toplantıya çok erken katılmak 
isterseniz bilgilendirilirsiniz.
Varsayılan ayarlar 10 dakika öncesinde 
katılmanıza  izin verse de, Sistem 
Yöneticiniz farklı şekilde ayarlamış 
olabilir.
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Paralel toplantılar

Paralel toplantılar olduğunda (iki veya daha fazla toplantı aynı anda), bir hatırlatma 
tüm gelecek toplantıları gösterecek şekilde, toplantı listesinde  görüntülenir. Önceden 
ayarlanmış toplantıların belirli bir başlangıç ve bitiş zamanları vardır.

Yürütülen toplantıyı uzatma

Önceden ayarlanmış toplantıların belirli bir başlangıç ve bitiş zamanları vardır. Süregelen 
toplantıyı uzatmak isteyebilirsiniz. Uzatma esnasında başka bir toplantı video 
sisteminde planlanmamış ise bu sistem tarafından kabul edilecektir. Aksi takdirde bir 
mesaj gösterilir

Eğer bir uzatma sürdürülebilirse Toplantı bitecek bildirimi  Uzat ve Son ver 
seçeneklerini içerecektir.

• Bir toplantıyı uzatmak için belirtildiği gibi Uzat öğesini seçin.
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Kullanıcı kılavuzu

Kişilerin Yönetimi
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Kullanıcı kılavuzu

Sık kullanılanlar

Sık Kullanılanlar sık yaptığınız aramalardaki kişilerden 
oluşan kısa listenizdir veya aksi takdirde kolayca erişim 
sağlamak isteyeceğiniz kişilerdir.

Geçmiş ve Dizin'de olduğu gibi Sık Kullanılanlar'a erişin.

Sık kullanılanlara ekleme. Birini Sık kullanılanlar listesine 
eklemek için Dizinde veya Geçmişte girişi bulun ve ona 
dokunun (a). Sık Kullanılanlara Ekle'ye dokunmanıza izin 
veren diyalog kutusunu oluşturur (b).

Gerekirse şimdi girişi düzenleyebilirsiniz. Alana 
dokunduğunuzda klavye çıkar. Değişiklikleri etkinleştirmek 
için Kaydet öğesine dokunun.

Sık Kullanılanlar düzenlenebilir dizin olarak görülmelidir ve 
Geçmiş ile aynı şekilde kullanılmalıdır.

Dizin

Dizin kurumsal telefon rehberiniz olarak görev yapar. 
Bu dizin sizin tarafınızdan düzenlenemez. Ancak sık 
kullanılanlar listesine girişleri kopyalamanız ve onları 
düzenlemeniz gerekebilir.

Kişiler      
öğesine 
dokunarak listeyi 
çağırın ...

...daha sonra Dizin'e 
dokunun.

Belirtilen listede 
gezinin.

İçeriğini görmek için bir klasöre (a) dokunun ve daha 
sonra gerekirse dosyayı veya dosyanın içinde bir girişi 
bulmak için (b) gezinin.
Bir defa bulunduktan sonra arama yapmak, düzenlemek 
veya sık kullanılan listenize geçmiş listesi ile aynı şekilde 
eklemek için girişe dokunun.
Dizinden sık kullanılanlar listesine kopyalanan bir giriş 
daha sonra dizinde güncellenebilir. Bu güncelleme sizin 
sık kullanılanlar listenize yansıtılmayacaktır—sizin manuel 
olarak sık kullanılanlar listesinde girişleri güncellemeniz 
gerekir.

Geçmiş

Geçmiş, son silinmeden sonraki alınan, yapılan ve 
cevapsız aramaları listeler.

Kişiler      
öğesine 
dokunarak listeyi 
çağırın ...

...daha sonra Geçmiş 
öğesine dokunun.

Bir kaydı bulmak 
için belirtildiği gibi 
listede gezinin.

Bir girişe dokunun ve aşağıdakileri yapabilirsiniz:

• Çağrı Yap öğesine dokunarak bir kaydı arama.
• Yürütülen bir armaya bir kayıt ekleme (opsiyonel).
• Kaydı Sık Kullanılanlar'a ekleyin.
• Kayıt bilgisini düzenleyin ve daha sonra arama 

yapın.
• Arama hızı ayarlarını değiştirin.
• Kaydı listeden silin.
• Tüm listeyi silin—bu konuda daha fazla bilgi için 

sonraki sayfaya bakın.
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Kullanıcı kılavuzu

Listede arama yapma

Bu listelerin herhangi birinde kaydı arayabilirsiniz. Kayıtları arayabilirsiniz (isimler, 
numaralar veya adresler). Aramalar tüm klasörlerde yürütülür, örn. Sık Kullanılanlar, 
Dizin ve Geçmiş içinde.

Çağrı Yap ve Çevir alanına dokunun (a) ve daha sonra (b) isim, adres veya numarayı 
girin. Siz ararken eşleşmeler görüntülenecektir.

Bir defa bulunduğunda, bir arama yapmak için kayda dokunun, kaydı düzenlemek 
veya Sık Kullanılanlar'a bir kayıt eklemek için dokunun.

Kurumsal Dizinde arama yaparken arama mevcut dizin klasörü ve alt klasörlerine 
uygulanır. Bir seviye yukarı çıkmak için Geri tuşuna basın. Arama yapmak için 
kurumsal dizine uygulayın, arama yapılmadan önce klasörü girmeyin (dokunmayın).

Geçmişi Silme

Gizlilik sebebiyle Geçmiş listenizi silmek isteyebilirsiniz.

Gerekli ise belirtildiği 
şekilde Tuş takımına 
dokunun.

Gezinebildiğiniz kadar 
belirtildiği gibi gezinin. 
Bu, Geçmişi Sil 
düğmesini gösterir.

Belirtildiği gibi Geçmişi 
Sil düğmesine dokunun.
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Ayarlar
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Ayarlar Hakkında

Ex60 ve EX90 dokunmatik ekran kontrolörü veya 
internet arayüzü üzerinden kurulabilir. Tüm kurulum 
parametrelerine tam erişim için internet arayüzü 
kullanılmalıdır—dokunmatik ekran kontrolörü sınırlı 
sayıda parametreye erişim sağlar.

Sistemin çalışmasının önlenmemesi için Ayarlar'ı 
değiştirirken dikkat edilmelidir. Şüpheniz olması halinde 
Sistem Yöneticinize danışın.

Ayarlar'a girmek için sağda belirtildiği gibi Ayarlar 
simgesine dokunun.
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Ayarlar > Arka PlanArka Plan Seçimi

Dokunmatik ekrandaki ve ekranınızdaki arka plan 
resmini seçin. Bu resmi kullanmak için küçük 
resimlerden birine dokunun.

Kendi resminizi de kullanmak isteyebilirsiniz (örneğin 
şirket logonuz). Bu resim internet arayüzü kullanılarak 
yüklenmelidir, daha fazla bilgi için Yönetici kılavuzuna 
başvurun (indirmek için ayrı olarak ulaşılabilir).

Özel resim sadece video ekranında gösterilecektir, 
dokunmatik ekranda gösterilmez.

Özel bir resim mevcutsa, ikinci bir seçenek, Özel 
arka plan varsayılan arka planın yerine o resmi 
seçmenize izin verecek şekilde gösterilir (burada 
gösterilmemiştir).
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Ayarlar > Zil Sesi ve Ses AyarlarıZil Sesi ve Ses Ayarları

Zil Sesi ve Ses Ayarları penceresi aşağıdakileri 
belirlemenizi sağlar:

• Tuş sesleri Açık veya Kapalı. Açık olarak 
ayarlandığında dokunmatik kontrolördeki alanlara 
her dokunduğunuzda bir ses duyarsınız.

• Zil sesi seviyesi. Zil sesinizin ne kadar yüksek 
olması gerektiğini ayarlar.

• Zil sesi. Çeşitli zil sesleri arasından seçim yapın. 
Her zil sesine dokunduğunuzda örnek sesi 
duyarsınız.

Ayarların nasıl gösterildiğine dikkat edin. Burada 
gösterilen örnekte, Tuş sesleri Açık olarak 
ayarlanmıştır.
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Ayarlar > Bluetooth KulaklıkBluetooth Kulaklık

Bluetooth kulaklıklarını EX video sistemine 
bağlayabilirsiniz. Kulaklığınızı video sisteminiz ile nasıl 
eşleştirildiğini öğrenmek için bluetooth kulaklığınızın 
kılavuzuna başvurun.
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Ayarlar > Kamera KontrolüKamera Kontrolü

Kamera Kontrol penceresi  beyaz dengesi ve 
kameranın ışıklamasını ayarlamanıza izin verir. Eğer 
kendiniz ayarlamak istemiyorsanız Otomatik öğesine 
dokunarak ayarı sisteme bırakabilirsiniz.

Arka ışık kompanzasyonu arkanızda çok ışık varsa 
yardımcı olabilir. Kompanzasyon ayarı olmaksızın diğer 
uç sizi çok karanlık olarak görecektir.

Ayarların nasıl gösterildiğine dikkat edin. Gösterilen 
örnekte, Arka ışık kompanzasyonu Kapalı olarak 
ayarlanmıştır.
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Ayarlar > EkranEkran

Ekran Ayarları penceresi EX ekranının parlaklık ve 
renklerini ayarlamanıza izin verir.

Önceden belirlenen ayarlar veya ince ayar arasında 
istenildiği gibi seçim yapabilirsiniz.

DVI modunu da ayarlayabilirsiniz.
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Ayarlar > DilDil

Dil penceresi dokunmatik arayüz menüsünün dilini 
belirlemenize izin verir.
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Ayarlar > Tarih, Saat ve KonumTarih, Saat ve Konum

Bu pencere tercih ettiğiniz tarih ve zaman formatlarını 
ve de saat dilimini ayarlamanızı sağlar.

Eğer Tarih ve Saat Modunu Otomatik olarak ayarlamak 
istiyorsanız (bu örnekte olduğu gibi), sistem bir NTP 
sunucusu arar ve tarih ve zamanı oradan alır.

Eğer NTP modunu Manuel olarak ayarlamayı isterseniz 
(bu örnekte olduğu gibi), çalışmasını sağlamak 
istiyorsanız NTP sunucusu adresini belirtmeniz gerekir.
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Ayarlar > Sistem BilgileriSistem Bilgileri

Sistem Bilgileri penceresi sistem yazılım ve donanımı 
ve bağlantıları, SIP ve H.323 durumu vb. hakkındaki 
bilgileri içerir.
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Ayarlar > Arama DurumuArama Durumu

Arama Durumu penceresi arama hızı, şifreleme ve  
önemli video ve ses parametreleri hakkında bilgi verir.
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Tanılama

Sorun giderme amacıyla ek sistem girişlerini 
etkinleştirmeniz gerekebilir. Ekrandaki talimatları takip 
edin.

Sistem performansının yürütülen sistem girişinden 
etkilenebileceğini unutmayın.

Ayarlar > Tanılama
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Ayarlar > Tekrar başlatTekrar başlat

Bunu sisteminizi düzgün bir şekilde başlatmak için 
kullanın.
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Ayarlar > Yönetici Ayarları > Arama AyrıntılarıArama Ayrıntıları

Eğer Otomatik Cevaplama özelliğini etkinleştirirseniz 
sistem sizin tarafınızdan belirlenen belli bir 
gecikmeden sonra gelen aramalara otomatik olarak 
cevap verir. Etkinleştirilen otomatik aramanın size 
istediğiniz gizliliği sağlamayabileceğini unutmayın. 
Burada gösterilen örnek Otomatik Cevaplama Kapalı 
olarak ayarlanmıştır.

Belli durumlarda arama bant genişliğini (ve böylece 
kalitesini) değiştirmeniz gerekebilir. Belli kurulumların 
farklı gelen ve giden bant genişlikleri (tipik ADSL 
bağlantıları) olabilir ve video kalitesinin sabit olmasını 
sağlamak için belli bir varsayılan arama hızı belirtmeniz 
gerekebilir.

Varsayılan protokol belirtilebilir. Gösterilen örnekte 
protokol SIP'ye ayarlanır.

Bu menü Yönetici Ayarları bölümündedir. Geri alanına 
dokunarak Yönetici Ayarları'ndan çıkın ve Çıkış alanına 

dokunarak tüm ayarlardan çıkın.
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Ayarlar > Yönetici Ayarları > Ön SağlamaÖn Sağlama

Sisteminizi çevrimiçi yapmak için Ön Sağlama Sihirbazı 
mevcuttur. Başlat'a dokunun ve ekrandaki talimatları 
takip edin.

Bu menü Yönetici Ayarları bölümündedir. Geri alanına 
dokunarak Yönetici Ayarları'ndan çıkın ve Çıkış alanına 

dokunarak tüm ayarlardan çıkın.
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Ayarlar > Yönetici Ayarları > Çok Noktalı ModÇok Noktalı Mod

Video sisteminiz opsiyonel olarak aynı anda birden fazla 
kişiyi arama özelliği ile donatılmış olabilir (video konferansı 
yapma).

Video konferansı yapmanın iki temel modu vardır; 
MultiWay ve MultiSite, bu konuda daha fazla bilgi 
için bkz. "Video konferans yapma—birden fazla kişiyi 
arama (opsiyonel)" sayfa 14.

Aşağıdakini dikkate alın:

• MultiWay'i etkinleştirmek için bir MultiWay adresi 
girilmelidir.

• Eğer bir MultiWay adresi belirtilmişse ve MultiWay 
seçilmişse, video konferanslar için her zaman 
MultiWay kullanılacaktır

• Eğer bir MultiWay adresi belirtilmişse ve MultiSite 
seçilmişse, MultiSite kullanılacaktır.

• Eğer otomatik olarak ayarlanmışsa ve MultiWay 
adresi belirtilmişse MultiWay kullanılacaktır, aksi 
takdirde MultiSite kullanılacaktır.

• Eğer Kapalı olarak ayarlanmışsa, video konferansı 
yapılması mümkün değildir.

• MultiSite özelliğinin herhangi bir şekilde 
kullanılması için MultiSite seçeneğinin olması 
gerekir.

Bu menü Yönetici Ayarları bölümündedir. Geri alanına 
dokunarak Yönetici Ayarları'ndan çıkın ve Çıkış alanına 

dokunarak tüm ayarlardan çıkın.
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Ayarlar > Yönetici Ayarları > IP ve VLANIP Ayarları

IPv4 veya IPv6 kullanılacağını ve statik IP adresi veya 
DHCP kullanılacağını belirtebilirsiniz.

Statik olarak ayarlandığında, uygulanabilir adreslerde 
buna göre ayarlanmalıdır.

Bu menü Yönetici Ayarları bölümündedir. Geri alanına 
dokunarak Yönetici Ayarları'ndan çıkın ve Çıkış alanına 

dokunarak tüm ayarlardan çıkın.
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Ayarlar > Yönetici Ayarları > SIPSIP Ayarları

SIP kurulumu için bu pencereyi kullanın.
Bu menü Yönetici Ayarları bölümündedir. Geri alanına 
dokunarak Yönetici Ayarları'ndan çıkın ve Çıkış alanına 

dokunarak tüm ayarlardan çıkın.
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Ayarlar > Yönetici Ayarları > H323H323 Ayarları

Bu pencereyi H323 kurulumu için kullanın.
Bu menü Yönetici Ayarları bölümündedir. Geri alanına 
dokunarak Yönetici Ayarları'ndan çıkın ve Çıkış alanına 

dokunarak tüm ayarlardan çıkın.
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Ayarlar > Yönetici Ayarları > EMC EsnekliğiEMC Esnekliği

Eğer dokunmatik kontrol cihazı kayda değer miktarda 
elektromanyetik ses olan çevrelerde kullanılıyorsa 
yanlış sinyallere rastlayabilirsiniz (kimse dokunmadığı 
halde dokunmatik kontrol cihazına birisi dokunmuş 
gibi). 

Bununla başa çıkmak için EMC Esneklik Modu'nu Açık 
olarak ayarlayın. Sistemin dokunduğunuzu anlaması 
için, dokunup bırakmak yerine basıp bir süre basılı 
tutmanız gerekir. Bu yanlış arızaların görünmesini 
önleyecektir.

Bu menü Yönetici Ayarları bölümündedir. Geri alanına 
dokunarak Yönetici Ayarları'ndan çıkın ve Çıkış alanına 

dokunarak tüm ayarlardan çıkın.
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Ayarlar > Yönetici Ayarları > İnternet Anlık Görüntüleriİnternet Anlık Görüntüleri

Video sisteminize internet arayüzünüzden erişim 
sağlayabilirsiniz. Bunun nasıl yapılacağı hakkında 
daha fazla bilgi için sisteminizin Yönetim Kılavuzuna 
başvurun. Bu kılavuz ayrıca www.cisco.com 
adresinden indirilebilir.

Sisteminizden yapılan video yayınının anlık 
görüntüsünü internet arayüzünden oluşturabilirsiniz. 
Belli koşullar altında uzak uçtaki sistemde de çıkan 
videodan anlık görüntü alabilirsiniz.

Ancak İnternet Anlık Görüntüsü seçeneklerini burada 
gösterildiği gibi AÇIK olarak ayarlamazsanız anlık 
görüntü alamazsınız.

Uzak ucun, sizin sisteminizde İnternet Anlık Görüntüsü 
seçenekleri KAPALI olarak ayarlanmış olsa bile 
sisteminizin video çıkışının anlık görüntüsünü 
alabileceğine dikkat edin.

Aynı şekilde diğer uç sisteminde  İnternet Anlık 
Görüntüsü seçenekleri KAPALI olarak ayarlamış 
olsa bile sizin sisteminizde İnternet Anlık Görüntüsü 
seçenekleri AÇIK olarak ayarlanmışsa anlık görüntü 
alabilirsiniz.

Arama şifreliyse anlık görüntü alınamaz. Şifreleme 
İnternet Anlık Görüntüsü parametresinin yerel olarak 
ayarlanma şeklinden bağımsız olarak her iki uçta da 
anlık görüntü alımını devre dışı bırakacaktır.

Ekran görüntüsü alma özelliği Noktadan Noktaya ve 
MultiSite aramalarına uygulanabilir (ancak sadece 
şifrelenmemiş aramalara).

Bir MultiWay araması, aramayı kontrol eden MCU 
olduğundan ve sisteminiz bir Noktadan Noktaya 
aramada MCU'ya bağlı olduğundan, Noktadan 
Noktaya arama çeşidi olarak görülmelidir.

Bu menü Yönetici Ayarları bölümündedir. Geri alanına 
dokunarak Yönetici Ayarları'ndan çıkın ve Çıkış alanına 

dokunarak tüm ayarlardan çıkın.
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Ayarlar > Yönetici Ayarları > SıfırlamaSıfırlama

Video sisteminize bir Fabrika Ayarlarına Sıfırlama 
yapmak isteyebilirsiniz. Tüm yapılandırmaları, arama 
geçmişini ve yerel iletişim listenizi kaybedeceğinizi 
unutmayın. Yüklenen serbest bırakma tuşları ve 
seçenekleri korunacaktır.

Bu menü Yönetici Ayarları bölümündedir. Geri alanına 
dokunarak Yönetici Ayarları'ndan çıkın ve Çıkış alanına 

dokunarak tüm ayarlardan çıkın.
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