
3  Functies tijd  deelsessies
U kunt de volgende opdra ebruiken tijdens deelsessies. (Zie Functies t
sessies voor de telefoonop  die u moet gebruiken om deel te nemen aan
deelsessie.)
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2# Uw naam opnemen

s
pdrachten gebruiken voor bepaalde 
ijst beluisteren, een vergadering 
uitnodigen voor de vergadering.
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e

Een keuze maken uit de opties 
die u hoort
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vergadering

—
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Een nieuwe deelnemer bellen

Alle ontbrekende genodigden 
ophalen

Opnieuw deelnemen aan de 
vergadering

De vergadering vergrendelen of 
ontgrendelen

2 Deelnemer toelaten

De laatste deelnemer 
verwijderen

Opnieuw deelnemen aan de 
vergadering

—

De opname starten op stoppen

Opnieuw deelnemen aan de 
vergadering

De vergadering beëindigen

Opnieuw deelnemen aan de 
vergadering

—

1. Gasten kunnen niet deelnemen aan vergaderingen waarvoor is ingesteld dat ze alleen toegankelijk 
zijn voor gebruikers met een Cisco Unified MeetingPlace Express-profiel.

3# Het wachtwoord 
wijzigen van uw 
telefoonprofiel

3#

of

4#

of

...

Uw 
voorkeurstaal 
selecteren2

2. Deze functie is alleen beschikbaar op systemen die zijn geconfigureerd voor meerdere talen.

Selecteer een taal als daar 
om wordt gevraagd

—

# Opties 
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beluisteren

— —

3

*

#5 Het geluid van uw 
telefoon dempen of 
de demping opheffen

—

#6 Opnemen 1
*

#8 Vergadering 
beëindigen

3
*

#9 De vergadering 
verlaten

—

1  Cisco Unified MeetingPlace Express openen
Voordat u deelneemt aan een vergadering kunt u de volgende opdrachten gebruiken 
voor algemene taken, zoals ondersteuning vragen, een vergadering bijwonen of 
beginnen, uw profiel openen en, indien beschikbaar op uw systeem, een taal kiezen.

Kies het 
telefoonnummer 
voor Cisco Unified 
MeetingPlace 
Express en voer 
het volgende in: Beschrijving Handeling Beschrijving
0# Ondersteuning 

vragen
— —

Voer het 
ID-nummer van 
de vergadering in 
en druk op #

Deelnemen aan 
de vergadering 
als gast1

Voer het wachtwoord voor 
de vergadering in als daar 
om wordt gevraagd

—

1# Nu beginnen Voer uw profielnummer in 
en druk op #. Voer 
vervolgens het wachtwoord 
in en druk nogmaals op #

—

2# Uw profiel 
openen

Voer uw profielnummer in 
en druk op #. Voer 
vervolgens het wachtwoord 
in en druk nogmaals op #

—

Voer het ID-nummer van de 
vergadering in en druk op #

Deelnemen aan de 
vergadering als 
gebruiker met een 
profiel

2  Functies tijdens sessie
Tijdens een vergadering kunt u de volgende o
taken, zoals een deelsessie openen, de namenl
beëindigen of verlaten en nieuwe deelnemers 

Druk op Beschrijving Druk vervolge
# Opties beluisteren Het nummer v
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*

#0 Ondersteuning 
vragen

—

#1 Deelsessie 1-9
0

#2 Namenlijst 1

*

#3 Nieuwe deelnemer 
bellen of alle 
ontbrekende 
genodigden ophalen

Druk op 1, vo
telefoonnumm
en druk op #
3

*

#4 Toelatingsopties 1
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