الدليل المرجعي السريع  CE9.15لـ  Cisco Webex DX70وDX80
إجراء مكالمة من قائمة جهات االتصال

إجراء مكالمة باستخدام االسم أو الرقم أو العنوان

بدء مؤتمر فيديو

1

انقر فوق زر
االتصال األخضر.

1

انقر فوق زر
االتصال األخضر.

1

في مكالمة ،انقر
فوق إضافة.

2

للبحث عن شخص
ما في قائمة معينة
(المفضلة أو الدليل
أو المكالمات
الحديثة) ،انقر فوق
هذه القائمة ،ثم
قم بالتمرير ألسفل
لتحديد موقع
اإلدخال المُراد
االتصال به.

2

انقر فوق حقل
البحث أو الطلب.
سي ُظهر ذلك
لوحة المفاتيح

2

حدد موقع
الشخص المُراد
االتصال به،
بالطريقة
المعتادة

3

انقر فوق
اإلدخال إلنتاج زر
االتصال األخضر.
ثم انقر فوق زر
االتصال األخضر،
كما هو مبين.

3

أدخل اسمًا أو
رقمًا أو عنوانًا.
ستظهر لك
تطابقات و/أو
اقتراحات محتملة
أثناء الكتابة.
في حالة ظهور
المطابقة الصحيحة
في القائمة ،فانقر
فوق المطابقة ،أو
استمر في كتابة.

3

قم بإجراء
المكالمة،
بالطريقة
المعتادة.

4

سيتم إجراء
المكالمة اآلن.

4

بعد قيامك
بكتابة أو تحديد
موقع الشخص
المُراد االتصال
به ،انقر فوق زر
االتصال األخضر
إلجراء المكالمة.

4

ستتم إضافة هذه
المكالمة الجديدة
اآلن إلى المكالمة
الحالية ،مما يؤدي
إلى إنشاء مؤتمر.

إلنهاء المكالمة،
انقر فوق رمز
إنهاء المكالمة
األحمر.
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كرر العملية
إلضافة المزيد
من األشخاص.

الدليل المرجعي السريع  CE9.15لـ  Cisco Webex DX70وDX80
إعادة توجيه المكالمات ،والتقارب ،وعدم اإلزعاج

1

انقر فوق
الرمز في
الزاوية
العلوية
اليسرى.

2

قم بتنشيط/
إلغاء تنشيط
الوظائف كما
هو مطلوب .انقر
فوق أي مكان
خارج القائمة عند
االنتهاء.

مشاركة المحتوى في مكالمة

1

للتبديل بين جهاز عرض الكمبيوتر الشخصي وشاشة الفيديو،
ما عليك سوى الضغط على الشاشة.

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

1

2

انقر فوق إخفاء
الكمبيوتر الشخصي
للعودة إلى
الحالة السابقة.
وبخالف ذلك،
انقر فوق مشاركة،
كما هو موضح،
لمتابعة مشاركة
المحتوى.

3

ستتم اآلن
مشاركة محتوى
شاشة الكمبيوتر
الشخصي الخاص
بك مع المشاركين
اآلخرين.

2

3

استخدام سماعات الرأس
يقبل  DX70سماعات الرأس التي بها مقبس توصيل مصغر
قياسي ،بينما يطبق  DX 80البروتوكول القياسي ألجهزة الصوت
السلكية المتصلة بمنفذ .USB

بالنسبة للطرازين ،تكون موصالت سماعات الرأس على الجانب
األيمن من الوحدة .يقبل الطرازان أجهزة  ،Bluetoothبقابس أو
من دونه .لمزيد من المعلومات حول هذا ،راجع دليل المستخدم.

استخدم التقارب لمشاركة المحتوى
على الكمبيوتر الشخصي الخاص بك ،قم بتعيين التقارب
إلى تشغيل لمشاركة المحتويات مع اآلخرين.
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انقر فوق الزر
تحويل .سيؤدي
هذا إلى وضع
المكالمة الحالية
قيد االنتظار.

ال يتم عرض ما
تراه في الشاشة
للمشاركين
اآلخرين عند
قيامك بذلك.

االستخدام كجهاز عرض كمبيوتر
استخدم كبل  HDMIلتوصيل جهاز الكمبيوتر الخاص بك بمأخذ
توصيل  HDMIالكمبيوتر الشخصي ،وهو مأخذ التوصيل برمز
الكمبيوتر الشخصي.

في مكالمة،
انقر فوق
إظهار الكمبيوتر
الشخصي لعرض
شاشة الكمبيوتر
الشخصي محلي ًا.

تحويل مكالمة جارية

4

إليقاف مشاركة
المحتوى ،انقر
فوق إيقاف
المشاركة ،كما
هو مبين.

4

ابحث عن الشخص
المُراد االتصال
به بالطريقة
المعتادة.

انقر فوق زر
االتصال األخضر.
تحدث إلى
الشخص للتأكد
من أن التحويل
في وضع
"موافق" .ال
يزال الشخص
المُراد تحويله
قيد االنتظار.

انقر فوق إكمال
التحويل.

