
כדי לסיים את 
השיחה, הקש על 

הסמל האדום סיום.

הקש על הלחצן 
הירוק שיחה.

הקש על הרשומה 
ואחריו על לחצן 

שיחה הירוק, כפי 
שמוצג.

כדי לחפש איש קשר 
ברשימה מסוימת 
)מועדפים, אנשי 
קשר או שיחות 

אחרונות(, הקש 
על הרשימה, וגלול 

למטה לאיתור 
הרשומה הרצויה 

לביצוע השיחה.
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ביצוע שיחה

תחילת עבודה עם Cisco Webex Desk Pro מדריך לעיון מהיר
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הצטרפות לפגישה מתוזמנת

Webex הצטרפות לפגישת

בעת שיחה, הקש על 
אפשרויות שיתוף.

כדי להציג את מסך 
המחשב שלך באופן 

מקומי, הקש על 
תצוגה מקדימה. 

מה שאתה רואה על 
המסך בעת ביצוע 

פעולה זו אינו מוצג 
למשתתפים האחרים.

על מנת להפסיק 
לשתף תוכן, הקש 

על אפשרויות שיתוף 
ואחריו על הפסק 

שיתוף. 

הקש על שתף 
בשיחה לשיתוף 

מסך המחשב שלך 
בשיחה.
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שיתוף תוכן בשיחה

שיתוף תוכן באופן אלחוטי

כאשר יש לך פגישה מתוזמנת, לחצןהצטרף יוצג על המסך. הקש על הצטרף כדי 
להשתתף בפגישה.

פגישות מוצגות על המסך אם המכשיר שלך מחובר למערכת ניהול שתומכת בכך.

ניתן להצטרף לפגישות Webex על-ידי הקשה על לחצן הצטרף ל-Webxe המוצג 
במסך שלך. הזן את מספר הפגישה מתוך ההזמנה שלך והקש על הצטרף.

 Desk Pro באפשרותך לשתף תוכן באופן אלחוטי מהמחשב שלך אל
 Webex-ו ,Webex Teams   ,Cisco Proximity :מהיישומים הבאים

.Meetings

יישומים אלו מתחברים אל Desk Pro בעזרת אולטרסאונד. על מנת שהחיבור 
יפעל יש לוודא שמופעלים צלילים במחשב.

 .Meetings-ו ,Teams   ,Proximity חפש את אפשרות חיבור מכשיר ביישומים
לאחר מכן בחר באפשרות שיתוף מסך.



שימוש בלוח מחיק
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הקש על השם 
בפינה השמאלית 

העליונה.

הפעל/בטל פונקציות 
כנדרש. הקש 

במקום כלשהו מחוץ 
לתפריט כשתסיים.
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העברת שיחה ונא לא להפריע

שימוש כמסך חיצוני

השתמש בכבל HDMI כדי לחבר את המחשב לשקע HDMI PC, שהוא השקע עם 
סמל PC. באפשרותך בנוסף להשתמש בכבל USB-C כדי לחבר את המחשב.

להצגת מסך המחשב שלך, עבור שיתוף מסך והקש על תצוגה מקדימה.
שיחות נכנסות יוצגו כרגיל, ללא קשר למצב )מחשב או וידאו( אלא אם כן מצב 'נא 

לא להפריע' פעיל.

בעת שיחה, הקש על הוסף וחפש 
את או חייג אל האדם שברצונך 

להוסיף.

השיחה החשה תצורף לקיימת, 
ליצירת שיחת ועידה.

חזור על השלבים שלעיל להוספת 
אנשים נוספים.

הוסף לשיחה

הקש על השלם העברה.

הקש על לחצן העבר. פעולה 
זו תעביר את השיחה הנוכחית 

להמתנה.

חפש למי להתקשר בדרך הרגילה.

הקש על הלחצן הירוק שיחה. דבר 
עם האדם כדי לוודא שההעברה 

בוצעה בהצלחה. האדם להעברה 
עדיין נמצא בהמתנה.

העברת שיחה מתנהלת

השתמש ב-Desk Pro כדי להמחיש את הרעיונות שלך. כדי לגשת אל 
פונקציית לוח הציור, עבור אל מסך הבית והקש על לוח ציור.

באפשרותך להשתמש באצבע שלך או עט אלקטרוני כדי לצייר.
ניתן לקבוע את גודל לוח הציור כרצונך. באפשרותך לבצע תקריב 
 בעזרת צביטה של האצבעות ולהשתמש בשתי אצבעות למיקום של

לוח הציור.
ניתן לשלוח בדואר אלקטרוני את לוח הציור או תצלום מסך כ-PDF, אם 

אפשרות זו אופשרה על-ידי צוות התמיכה.

לחצני ביטול 
וביצוע חוזר 

כלי העט: 
לחץ לחיצה 
ארוכה כדי 
לשנות את 
עובי הקו

כלי המחק: לחץ 
לחיצה ארוכה 

להצגת אפשרות 
ניקוי לוח הציור

בחר את הצבע 
הרצוי לציור

הערות: 
השתמש בלוח 
המקשים כדי 

להוסיף את 
ההערות שלך.

הצג את כל 
לוחות הציור

מחקהוסף חדש

שכפל לוח 
ציור

שלח לוח ציור 
כקובץ מצורף לדואר 

אלקטרוני

סגור לוח ציור


