Hurtigveiledning for Cisco Webex ROOM-serie Touch10 (CE9.6)
Foreta anrop fra kontaktliste

Foreta anrop ved hjelp av navn, nummer eller adresse

Starte videokonferanse

1

Trykk på den grønne
Ring-knappen.

1

Trykk på den
grønne Ringknappen.

1

Under en samtale
trykker du på
Legg til.

2

Hvis du vil søke
etter en person
i en bestemt
liste (Favoritter,
Katalog eller
Sist brukte),
trykker du på den
aktuelle listen
og blar deretter
nedover for å
finne oppføringen
du vil ringe opp.

2

Trykk på Søk
eller ring-feltet.
Tastaturet
aktiveres.

2

Finn den du
vil ringe til, på
vanlig måte.

3

Trykk på
oppføringen
for å vise den
grønne Ringknappen. Trykk
deretter på den
grønne Ringknappen, som
vist.

3

Tast et navn,
nummer eller
adresse. Mulige
treff og/eller
forslag vises
mens du skriver.
Hvis riktig treff
vises i listen,
trykker du på
treffet. Hvis ikke
fortsetter du
å skrive.

3

Foreta anropet,
på vanlig måte.

4

Anropet foretas.

4

Når du har skrevet
inn eller funnet
den du vil ringe
opp, trykker du
på den grønne
Ring-knappen for
å foreta anropet.

4

Den nye samtalen
legges til i den
eksisterende, og
det opprettes en
konferanse.

Trykk på det
røde Avsluttikonet for
å avslutte
samtalen.
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Gjenta for å legge
til flere personer.

Hurtigveiledning for Cisco Webex ROOM-serie Touch10 (CE9.6)
Viderekobling av samtaler, nærhet og ikke forstyrr

Dele innhold i samtaler

Overføre pågående samtaler

1

Trykk på
>-ikonet i
øvre venstre
hjørne.

1

Koble kilden til
videosystemet
med en egnet
kabel, sjekk at
den har blitt
slått på, og
trykk på Del.

1

Trykk på
Overførknappen. Den
gjeldende
samtalen blir
satt på vent.

2

Aktiver/deaktiver
funksjoner etter
behov. Trykk hvor
som helst utenfor
menyen når du
er ferdig.

2

Trykk på
Forhåndsvis
lokalt for å vise
innholdet uten å
dele det. Trykk
på X i det øvre
høyre hjørnet for
å gå tilbake til
forrige visning.

2

Søk etter den
du vil ringe til,
på vanlig måte.

3

Hvis du vil avbryte forhåndsvisningen, trykker
du på Stopp
forhåndsvisning.

3

Trykk på den
grønne Ringknappen. Snakk
med personen
for å bekrefte at
overføringen er
OK. Personen
som skal
overføres, er
fortsatt på vent.

4

Trykk på Fullfør
overføring.

Bruke nærhetsfunksjonen til å dele innhold
Sett Nærhet til På på datamaskinen hvis du vil dele innhold
trådløst med andre.

Dele innhold utenfor samtaler

Hvis du vil dele
innhold utenfor
samtaler, kobler
du til kilden,
sjekker at den
er påslått, og
trykker på Del.
Du blir deretter
spurt om du vil
dele innhold.
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Hvis du vil dele
innhold med
eksterne deltakere, trykker du
på Del i samtale.

4

Hvis du vil
avslutte deling
av innhold,
trykker du på
Stopp deling,
som vist.

