Guia de referência rápida do Cisco Webex Room Series Touch10 CE9.10
Realizar chamada da lista de contatos

Realizar chamada usando o nome, o número ou
o endereço

Iniciar videoconferência

1

Toque no
botão verde
Chamar.

1

Toque no
botão verde
Chamar.

1

Em uma chamada,
toque em
Adicionar.

2

Para procurar
alguém em uma
lista específica
(Favoritos,
Diretório ou
Recentes), toque
nessa lista e,
em seguida,
role para baixo
para localizar
a entrada a ser
chamada.

2

Toque no
campo
Pesquisar
ou discar.
Isso ativará
o teclado

2

Localize
a pessoa
para quem
deseja realizar
a chamada da
forma habitual

3

Toque nessa
entrada para
ver o botão
verde Chamar.
Em seguida,
toque no botão
verde Chamar,
conforme
mostrado.

3

Digite um nome,
número ou endereço. As possíveis
correspondências
e/ou sugestões
aparecerão conforme você digitar.
Se a correspondência correta
aparecer na
lista, toque nela;
caso contrário,
continue digitando.

3

Realize a chamada
da forma habitual.

4

A chamada será
realizada agora.

4

Quando você
digitar ou localizar
a pessoa para
quem deseja
realizar a chamada,
toque no botão
verde Chamar para
realizar a chamada.

4

Esta nova chamada
será então
adicionada à
existente, criando
uma conferência.

Para finalizar
a chamada,
pressione o ícone
vermelho Finalizar.
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Repita para
adicionar mais
pessoas.

Guia de referência rápida do Cisco Webex Room Series Touch10 CE9.10
Encaminhamento de chamadas, Proximidade
e Não perturbe

Compartilhar conteúdo em uma chamada

Transferir uma chamada em andamento

1

Toque no
ícone > no
canto superior
esquerdo.

1

Conecte a fonte
ao sistema de
vídeo com um
cabo adequado,
certifique-se de
que está ligada
e toque em
Compartilhar.

1

Toque no botão
Transferir. Isso
fará com que
a chamada
atual seja
colocada
em espera.

2

Ative/desative
funções
conforme
necessário.
Toque em
qualquer lugar
fora do menu
quando terminar.

2

Toque em
Visualização
local para ver
o conteúdo sem
compartilhá-lo.
Toque no X, no
canto superior
direito, para
retornar à
exibição anterior.

2

Pesquise
a pessoa para
a qual gostaria
de realizar a
chamada da
forma habitual.

3

Para interromper
a visualização,
toque em Parar
visualização.

3

Toque no botão
verde Chamar.
Converse com
a pessoa para
confirmar que
a transferência
está OK. A
pessoa a ser
transferida ainda
está em espera.

4

Toque em
Concluir
transferência.

Usar Proximidade para compartilhar conteúdo
Em seu PC, configure Proximidade como Ligada para
compartilhar, sem fio, conteúdo com outras pessoas.

Compartilhar conteúdo fora de chamadas

Para compartilhar
conteúdo fora
de chamadas,
conecte a fonte,
certifique-se de
que está ligada
e toque em
Compartilhar.
Você poderá
então compartilhar conteúdo.
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Para compartilhar
conteúdo com
os participantes
remotos, toque
em Compartilhar
na chamada.

4

Para parar de
compartilhar conteúdo, toque em
Parar compartilhamento, conforme mostrado.

