Cisco Webex Room Series Touch10 -pikaopas CE9.7
Soittaminen yhteystietoluettelosta

Soittaminen nimeä, numeroa tai osoitetta käyttämällä

Videoneuvottelun aloittaminen

1

Napauta vihreää
soittopainiketta.

1

Napauta vihreää
soittopainiketta.

1

Valitse puhelun
aikana Lisää.

2

Etsi henkilö tietystä
luettelosta (suosikit,
hakemisto tai
viimeisimmät)
napauttamalla
kyseistä luetteloa
ja vierittämällä
sitten sen henkilön
kohdalle, jolle haluat
soittaa.

2

Napauta hakutai soittokenttää.
Näppäimistö
tulee näkyviin.

2

Etsi tavalliseen
tapaan henkilö,
jonka haluat puhua.

3

Napauta kyseistä
henkilöä, niin vihreä
soittopainike
tulee näkyviin.
Napauta vihreää
soittopainiketta
kuvan mukaisesti.

3

Näppäile nimi,
numero tai osoite.
Löytyvät vastineet tai
ehdotukset näkyvät
kirjoitettaessa. Jos
oikea vastine tulee
näkyviin luetteloon,
napauta sitä.
Muussa tapauksessa
jatka kirjoittamista.

3

Soita puhelu
tavalliseen tapaan.

4

Puhelu soitetaan.

4

Kun olet
kirjoittanut tai
löytänyt sen
henkilön nimen,
jolle haluat soittaa,
napauta vihreää
soittopainiketta.

4

Uusi puhelu
yhdistetään
käynnissä olevaan
puheluun luomalla
neuvottelupuhelu.

Lopeta puhelu
napauttamalla punaista
lopetuskuvaketta.
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Toista nämä vaiheet,
jos haluat lisätä
muita henkilöitä.

Cisco Webex Room Series Touch10 -pikaopas CE9.7
Soitonsiirto, Proximity-toiminto ja ei saa häiritä

Sisällön jakaminen puhelun aikana

Käynnissä olevan puhelun siirtäminen

1

Napauta
vasemmassa
yläkulmassa olevaa
>-kuvaketta.

1

Kytke videolaite
videojärjestelmään
asianmukaisella
kaapelilla, varmista,
että laite on päällä,
ja napauta Jaa.

1

Napauta
Siirräpainiketta.
Tämä asettaa
nykyisen
puhelun
pitoon.

2

Aktivoi toimintoja
tai poista niitä
käytöstä tarpeen
mukaan. Kun olet
valmis, napauta
jotakin valikon
ulkopuolista osaa.

2

Napauta Paikallinen
esikatselu, jos haluat
tarkastella sisältöä
jakamatta sitä. Palaa
edelliseen näyttöön
napauttamalla
oikeassa
yläkulmassa olevaa
X-painiketta.

2

Etsi tavalliseen
tapaan henkilö,
jolle haluat
soittaa.

3

Napauta Pysäytä
esikatselu, jos
haluat lopettaa
esikatselun.

3

Napauta vihreää
soittopainiketta.
Vahvista siirron
onnistuminen
puhumalla
henkilön kanssa.
Siirron kohde on
yhä pidossa.

4

Napauta Tee
siirto.

Sisällön jakaminen Proximity-toiminnon avulla.
Ota tietokoneessa Proximity-toiminto käyttöön, kun haluat
jakaa sisältöä langattomasti muille.

Sisällön jakaminen puhelujen ulkopuolella

Jos haluat jakaa
sisältöä puhelujen
ulkopuolella,
yhdistä lähdelaite,
varmista, että
se on päällä,
ja napauta
Jaa. Sisällön
jakamisvaihtoehto
tulee näkyviin.
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Jaa sisältö
etäosallistujille
napauttamalla Jaa
puhelussa.

4

Lopeta sisällön
jakaminen
napauttamalla
Lopeta jakaminen
kuvan mukaisesti.

