מדריך Cisco Webex Room Series Touch10 Quick Reference CE9.7
ביצוע שיחה מרשימת אנשי קשר

ביצוע שיחה באמצעות שם ,מספר או כתובת

ייזום ועידת וידאו

1

הקש על הלחצן
הירוק שיחה.

1

הקש על הלחצן
הירוק שיחה.

1

בשיחה הקש על
הוספה.

2

כדי לחפש מישהו
ברשימה ספציפית
(מועדפים ,ספריה
או שיחות אחרונות),
הקש על הרשימה,
ולאחר מכן גלול מטה
כדי לאתר את הערך
שאליו תבוצע השיחה.

2

הקש על שדה
החיפוש או החיוג.
פעולה זו תפעיל
את המקלדת

2

אתר למי להתקשר,
בדרך הרגילה

3

הקש על ערך זה כדי
להפיק את הלחצן
הירוק שיחה .לאחר
מכן הקש על הלחצן
הירוק שיחה ,כמוצג
באיור.

3

מקש בשם ,מספר או
כתובת .התאמות ו/
או הצעות אפשריות
יצוצו בעת ההקלדה.
אם ההתאמה הנכונה
מופיעה ברשימה,
הקש על התאמה זו,
אחרת המשך להקליד.

3

בצע את השיחה,
בדרך הרגילה.

4

השיחה תבוצע כעת.

4

לאחר שתקליד
או תאתר למי
להתקשר ,הקש
על הלחצן הירוק
שיחה כדי לבצע
את השיחה.

4

שיחה חדשה זו
תתווסף כעת לשיחה
הקיימת ,מה שייצור
ועידה.

כדי לסיים את
השיחה ,הקש על
הסמל האדום סיום.

D1536910 March 2019 HEBREW

חזור על השלבים
שלעיל להוספת
אנשים נוספים.

מדריך Cisco Webex Room Series Touch10 Quick Reference CE9.7
העברת שיחות ,קרבה ונא לא להפריע

1

הקש על הסמל ^
בפינה השמאלית
העליונה.

2

הפעל/בטל פונקציות
כנדרש .הקש במקום
כלשהו מחוץ לתפריט
כשתסיים.

שיתוף תוכן בשיחה

1

2

שימוש בקרבה לשיתוף התוכן
במחשב שלך ,הגדר קרבה למצב מופעל כדי לשתף את התוכן באופן אלחוטי
עם משתמשים אחרים.

3

שיתוף תוכן מחוץ לשיחות
כדי לשתף תוכן
מחוץ לשיחות ,חבר
את המקור ,ודא
שהוא מופעל והקש
על שתף .לאחר
מכן יוצע לך לשתף
תוכן.
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חבר את המקור
למערכת הווידאו
באמצעות כבל
מתאים ,ודא שהיא
מופעלת והקש על
שיתוף.

הקש על תצוגה
מקדימה מקומית
כדי להציג את
התוכן מבלי
לשתף אותו .הקש
על ה X-בפינה
הימנית העליונה
כדי לחזור לתצוגה
הקודמת.

כדי להפסיק את
התצוגה המקדימה,
הקש על הפסק
תצוגה מקדימה.

העברת שיחה מתנהלת

1

2

3

כדי לשתף תוכן עם
משתתפים מרוחקים,
הקש על שתף
בשיחה.

4

כדי להפסיק את
שיתוף התוכן ,הקש
על הפסק שיתוף,
כמוצג באיור.

4

הקש על הלחצן
העברה .פעולה
זו תעביר את
השיחה הנוכחית
להמתנה.

חפש למי להתקשר
בדרך הרגילה.

הקש על הלחצן
הירוק שיחה .דבר
עם האדם כדי לוודא
שההעברה בוצעה
בהצלחה .האדם
להעברה עדיין נמצא
בהמתנה.

הקש על השלם
העברה.

