Cisco Webex Room-serien Touch10 Hurtig reference-guide CE9.7
Foretag opkald fra kontaktliste

Foretag opkald ved hjælp af navn, nummer eller
adresse

Start videokonference

1

Tryk på den
grønne Ring
op-knap.

1

Tryk på den
grønne Ring
op-knap.

1

I et opkald skal du
trykke på Tilføj.

2

Tryk på denne
liste for at søge
efter en person
på en bestemt
liste (favoritter,
kontakter eller
seneste), og rul
derefter ned for
at finde den post,
der skal ringes til.

2

Tryk feltet Søg
eller Ring op.
Dette gør, at
tastaturet bliver
vist.

2

Find, hvem du
vil ringe til, som
normalt

3

Tryk på den
pågældende
post for at få
vist den grønne
Ring op-knap.
Tryk derefter på
grønne Ring opknap som vist.

3

Indtast et navn,
nummer eller en
adresse. Mulige
resultater og/
eller forslag
vises, mens du
indtaster. Hvis det
korrekte resultat
vises på listen,
skal du trykke på
det resultat og
ellers fortsætte
med at skrive.

3

Foretag et opkald
som normalt.

4

Nu foretages
opkaldet.

4

Når du har
indtastet eller
fundet ud af,
hvem du vil ringe
til, skal du trykke
på den grønne
Ring op-knap
for at foretage
opkaldet.

4

Dette nye opkald
føjes nu til den
eksisterende, og
der oprettes en
konference.

Afslut opkaldet
ved at trykke på
det røde Afslutikon.
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Gentag for at
tilføje flere
personer.
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Viderestilling af opkald, nærhedsfunktion og forstyr ikke

Del indhold i et opkald

Viderestil et igangværende opkald

1

Gå til ikonet >
i øverste venstre
hjørne.

1

Tilslut kilden til
videosystemet
med et passende
kabel, kontrollér,
at det er
aktiveret, og tryk
på Del.

1

Tryk på
knappen
Viderestil.
Dette medfører,
at det aktuelle
opkald sættes
i venteposition.

2

Aktivér/deaktiver
funktioner efter
behov. Tryk hvor
som helst uden
for menuen, når
du er færdig.

2

Tryk på Lokal
eksempelvisning
for at få vist
indholdet uden
at dele det. Tryk
på X'et i øverste
højre hjørne for at
vende tilbage til
forrige skærm.

2

Søg efter, hvem
du vil ringe til,
som normalt.

3

Hvis du vil afbryde
eksempelvisningen,
skal du trykke
på Stop
eksempelvisning.

3

Tryk på den
grønne Ring
op-knap. Tal
med personen
for at bekræfte,
at viderestilling
er OK. Personen,
der skal
viderestilles,
er stadig i
venteposition.

4

Tryk på Fuldfør
viderestilling.

Brug af nærhedsfunktion til at dele indhold
Slå nærhedsfunktionen på din pc til for at dele indhold trådløst
med andre.

Del indhold uden for opkald

Hvis du vil dele
indhold uden for
opkald, skal du
forbinde kliden,
sørge for, at den
er tændt, og
trykke på Del.
Du får derefter
mulighed for at
dele indhold.
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Hvis du vil dele
indhold med
eksterne deltagere,
skal du trykke på
Del i opkald.

4

Hvis du vil
stoppe deling af
indhold, skal du
trykke på Stop
deling som vist.

