
إلنهاء المكالمة، انقر 
 فوق رمز إنهاء 
المكالمة األحمر.

انقر فوق زر 
االتصال األخضر. 

انقر فوق هذا 
اإلدخال، ثم انقر 
فوق زر المكالمة 

 األخضر كما 
هو مبين.

للبحث عن شخص 
ما في قائمة معينة 

)المفضلة أو الدليل أو 
المكالمات الحديثة(، 

انقر فوق هذه القائمة، 
ثم قم بالتمرير ألسفل 
لتحديد موقع اإلدخال 

الُمراد االتصال به.
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إجراء مكالمة

Cisco Webex Desk Pro بدء استخدام دليل المرجع السريع لمكتب
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االنضمام إلى اجتماعات مجدولة

Webex Meetings االنضمام إلى

في مكالمة، انقر فوق 
خيارات المشاركة. 

لعرض شاشة الكمبيوتر 
 محليًا، انقر فوق 

معاينة. ال يتم عرض 
ما تراه في الشاشة 

 للمشاركين اآلخرين 
عند قيامك بذلك.

إليقاف مشاركة 
المحتوى، انقر فوق 
خيارات المشاركة 
وإيقاف المشاركة. 

انقر فوق مشاركة في 
مكالمة لمشاركة شاشة 
الكمبيوتر في المكالمة.
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مشاركة المحتوى في مكالمة

مشاركة المحتوى السلكيًا
يمكنك مشاركة المحتوى السلكيًا من جهاز الكمبيوتر الخاص بك إلى Desk Pro الخاص بك 

 .Webex Meetingsو Webex Teamsو Cisco Proximity :من هذه التطبيقات

تتصل هذه التطبيقات بجهاز Desk Pro باستخدام الموجات فوق الصوتية. تأكد من تشغيل 
الصوت على الكمبيوتر حتى يعمل االتصال.

عندما يكون لديك اجتماع مجدول، يظهر الزر انضمام على شاشتك. انقر فوق انضمام للمشاركة 
في االجتماع.

تظهر االجتماعات على الشاشة إذا كان جهازك متصالً بنظام إدارة يدعمها. 

يمكنك االنضمام إلى Webex Meetings عن طريق الضغط على الزر االنضمام إلى 
Webex الموجود على الشاشة. أدخل رقم االجتماع من دعوتك وانقر فوق انضمام.

في تطبيقات Proximity، وTeams، وMeetings، ابحث عن خيار االتصال بجهاز. حدد 
بعد ذلك مشاركة الشاشة. 
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انقر فوق االسم 
في الزاوية العلوية 

اليسرى. 

قم بتنشيط/إلغاء 
تنشيط الوظائف كما 

هو مطلوب. انقر 
فوق أي مكان خارج 
القائمة عند االنتهاء.
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إعادة توجيه المكالمات وعدم اإلزعاج

االستخدام كشاشة خارجية

استخدم كبل HDMI لتوصيل جهاز الكمبيوتر الخاص بك بمأخذ توصيل HDMI الكمبيوتر 
 USB-C الشخصي، وهو مأخذ التوصيل برمز الكمبيوتر الشخصي. يمكنك أيًضا استخدام كبل

لتوصيل جهاز الكمبيوتر الخاص بك.
لعرض شاشه الكمبيوتر، انتقل إلى مشاركة الشاشة وانقر فوق معاينة. 

تظهر المكالمات الواردة كالمعتاد، بغض النظر عن الوضع )الكمبيوتر الشخصي أو الفيديو( ما لم 
تكن ميزة عدم اإلزعاج نشطة.

في مكالمة، انقر فوق إضافة وابحث عن 
أو اطلب الشخص الذي تريد إضافته. 

تمت إضافة هذه المكالمة الجديدة اآلن إلى 
القائمة، ويتم إنشاء مؤتمر. 

كرر العملية إلضافة المزيد من األشخاص.

إضافة إلى مكالمة

انقر فوق إكمال التحويل.

انقر فوق الزر نقل. يؤدي هذا إلى تعليق 
المكالمة الحالية.

ابحث عن الشخص الُمراد االتصال به 
بالطريقة المعتادة.

انقر فوق زر االتصال األخضر. تحدث 
إلى الشخص للتأكد من أن التحويل في 

وضع "موافق". ال يزال الشخص الُمراد 
تحويله قيد االنتظار.

تحويل مكالمة جارية

استخدم Desk Pro لتصور األفكار الخاصة بك. للوصول إلى وظيفة اللوحة 
البيضاء، انتقل إلى شاشة الصفحة الرئيسية وانقر فوق اللوحة البيضاء.

يمكنك استخدام القلم أو إصبعك للرسم.
ويكون حجم صفحة لوحة المعلومات كبيًرا كما تريده. يمكنك الضغط للتكبير أو 

استخدام إصبعين لتحريك لوحة المعلومات.
يمكنك إرسال لوحة المعلومات أو اللقطة كملف PDF عبر البريد اإللكتروني، إذا تم 

تمكين هذا الخيار من قِبل فريق الدعم الخاص بك. 

لوحات المعلومات

زرا التراجع 
واإلعادة 

أداة القلم: 
اضغط لمدة 

طويلة لتغيير 
سمك الخط

أداة الممحاة: 
اضغط لمدة 

طويلة للحصول 
على خيار 
مسح لوحة 
المعلومات

تحديد اللون 
للرسم به

مالحظة الصقة: 
استخدم لوحة 
المفاتيح لكتابة 

مالحظاتك

إغالق لوحة 
المعلومات

إرسال لوحة 
المعلومات كمرفق 

بريد إلكتروني

عرض جميع 
لوحات المعلومات

إضافة جديد حذف

تكرار لوحة 
المعلومات


