Cisco Webex Room Serisi Touch10 Hızlı Başvuru Kılavuzu CE9.12
Kişi Listesinden Arama Yapma

Ad, Numara veya Adres Kullanarak Arama Yapma

Video Konferans Başlatma

1

Yeşil Ara
düğmesine
dokunun.

1

Yeşil Ara
düğmesine
dokunun.

1

Çağrı sırasında
Ekle'ye dokunun.

2

Belirli bir listede
(Sık Kullanılanlar,
Dizin veya Son
Aramalar) bir
kişiyi aramak
için ilgili listeye
dokunun ve çağrı
yapacağınız
girdiyi bulmak için
aşağı kaydırın.

2

Ara veya
Çevir alanına
dokunun. Klavye
ekrana gelir.

2

Çağrı yapılacak
kişiyi her
zamanki
şekilde bulun.

3

Yeşil Ara
düğmesini
ekrana getirmek
için bu girişe
dokunun.
Ardından,
gösterildiği
gibi yeşil Çağrı
düğmesine
dokunun.

3

Bir ad, numara
veya adres girin.
Siz yazarken olası
eşleşmeler ve/
veya öneriler
görüntülenir.
Listede doğru
eşleşme belirirse
bu eşleşmeye
dokunun, aksi
takdirde yazmaya
devam edin.

3

Çağrıyı her
zamanki şekilde
gerçekleştirin.

4

Çağrı
gerçekleştirilir.

4

Aranılacak kişiyi
yazdığınızda veya
bulduğunuzda
çağrıyı
gerçekleştirmek
için yeşil Ara
düğmesine
dokunun.

4

Bu yeni çağrı
şimdi mevcut
çağrıya eklenerek
bir konferans
oluşturacaktır.

Çağrıyı
sonlandırmak
için kırmızı
Bitir simgesine
dokunun.
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Daha fazla kişi
eklemek için
işlemi tekrarlayın.

Cisco Webex Room Serisi Touch10 Hızlı Başvuru Kılavuzu CE9.12
Çağrıları Yönlendirme ve Rahatsız Etmeyin

Çağrıda İçerik Paylaşma

Devam Eden Çağrıyı Aktarma

1

Sol üst
köşedeki >
simgesine
dokunun.

1

Kaynağı uygun
bir kabloyla
video sistemine
bağlayın, açık
olduğundan emin
olun ve Paylaş'a
dokunun.

1

Aktar düğmesine
dokunun.
Bu işlem,
mevcut çağrıyı
beklemeye alır.

2

İşlevleri gerektiği
gibi etkinleştirin/
devre dışı bırakın.
İşiniz bittiğinde
menü dışında
herhangi bir yere
dokunun.

2

İçeriği
paylaşmadan
görüntülemek
için Yerel
önizleme'ye
dokunun.
Önceki ekrana
dönmek için
sağ üst köşedeki
X'e dokunun.

2

Her zamanki
şekilde çağrı
yapacağınız
kişiyi arayın.

3

Önizlemeyi
durdurmak için
Önizlemeyi
durdur'a
dokunun.

3

Yeşil Ara
düğmesine
dokunun.
Aktarmanın
uygun olduğunu
doğrulamak için
kişiyle konuşun.
Aktarılacak
kişi hala
beklemededir.

4

Aktarımı
Tamamla'ya
dokunun.

İçeriği Paylaşmak İçin Yakınlığı Kullanma
Diğerleriyle kablosuz olarak içerik paylaşmak için
bilgisayarınızda Yakınlığı Açık olarak ayarlayın.

Çağrılar Dışında İçerik Paylaşma

Çağrılar dışında
içerik paylaşmak
için kaynağı
bağlayın, açık
olduğundan
emin olun
ve Paylaş'a
dokunun.
İçerik paylaşımı
sunulur.

D1536914 Nisan 2020 TÜRKÇE

Uzaktan
katılımcılarla içerik
paylaşmak için
Çağrıda paylaş'a
dokunun.

4

İçerik paylaşımını
durdurmak için
gösterildiği
şekilde Paylaşımı
Durdur'a
dokunun.

