
3  Funções da são de reunião à parte
Utilize os comandos a segu ndo estiver em uma sessão de reunião à par
(Consulte Funções em sess a ver o comando do telefone para entrar em
sessão de reunião à parte.)
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4  Mais informações
Para obter mais informações sobre como utilizar o Cisco Unified MeetingPlace 
Express, leia os documentos do usuário localizados no seguinte URL: 
http://www.cisco.com/en/US/products/ps6533/tsd_products_support_translated_end
_user_guides_list.html.
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com perfil

2# Registrar seu 

efas após ter ingressado em uma reunião, 
arte, ouvir uma chamada de presença, 
s participantes para a reunião.

 
Descrição

 Escolher uma opção ouvida

Reingressar na reunião

—

Escolher uma sessão 
de reunião à parte

Reingressar na reunião

Ouvir os nomes dos 
participantes

Reingressar na reunião

, 
 

#

Ligar para um novo 
participante

Obter todos os convidados 
ausentes

Reingressar na reunião

admissão
Bloquear ou desbloquear 
a reunião

2 Admitir participante

Desconectar o último 
participante

Reingressar na reunião

—

Iniciar ou parar a gravação

Reingressar na reunião

Terminar a reunião

Reingressar na reunião

—

1. Usuários convidados não podem participar de reuniões agendadas com uma definição "Quem 

pode participar" de "Usuários apenas com perfis do Cisco Unified MeetingPlace Express".

nome

3# Alterar a senha 
do perfil do 
telefone

3#

ou

4#

ou

...

Selecionar 
seu idioma 
preferido2

2. Disponível apenas em sistemas configurados para fornecer várias opções de idioma.

Se solicitado, selecione 
a versão do idioma

—

# Ouvir opções 
novamente

— —

3

*

#5 Silenciar ou 
restaurar o áudio 
do telefone

—

#6 Gravando 1

*

#8 Terminar reunião 3

*

#9 Sair da reunião —
1  Entrando no Cisco Unified MeetingPlace 
Express

Use os comandos a seguir para executar tarefas comuns, antes de participar de uma 
reunião, como para obter assistência, participar e iniciar uma reunião, acessar seu 
perfil e selecionar um idioma principal (se disponível no sistema).

Discar o número 
do telefone do 
Cisco Unified 
MeetingPlace 
Express e, em 
seguida, digitar Descrição Em seguida Descrição

0# Obter 
assistência

— —

Número do ID 
da reunião e, 
em seguida, #

Participar da 
reunião como 
um convidado1

Se solicitado, digite 
a senha da reunião

—

1# Iniciar agora Digite seu número de 
perfil, em seguida, # e 
a senha e, em seguida, #

—

2# Acessar seu 
perfil

Digite seu número de 
perfil, em seguida, # e 
a senha e, em seguida, #

—

Digite o número do ID 
da reunião e, 
em seguida, #

Participar da 
reunião como 
um usuário 

2  Funções em sessão
Utilize os comandos a seguir para executar tar
como para ir para uma sessão de reunião à p
terminar e sair de uma reunião e trazer novo

Pressione Descrição
Em seguida,
pressione

# Ouvir opções Um número
de opção

*

#0 Obter assistência —

#1 Sessão de reunião 
à parte

1-9

0

#2 Chamada de 
presença

1

*

#3 Chamar novo 
participante ou 
obter todos os 
convidados 
ausentes

1, em seguida
o número do
telefone e, 
em seguida, 

3

*

#4 Opções de 1
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