Guia de referència ràpida CE9.8 del Cisco Webex DX70 i DX80
Fer una trucada des de la llista de contactes

Fer una trucada utilitzant el nom, el número o l'adreça

Iniciar una conferència de vídeo

1

Toqueu el
botó verd
Trucar.

1

Toqueu el botó
verd Trucar.

1

Durant una
trucada, toqueu
Afegir.

2

Per cercar
algú en una
llista específica
(Preferits,
Directori o
Recents),
toqueu la llista i
desplaceu-vos
avall per localitzar
l'entrada a la qual
voleu trucar.

2

Toqueu el camp
Cercar o Marcar.
D'aquesta manera
s'obrirà el teclat

2

Localitzeu la
persona a la
qual voleu
trucar, de la
forma habitual

3

Toqueu aquesta
entrada per
generar el botó
verd Trucar.
A continuació,
toqueu el botó
verd Trucar, tal
com es mostra.

3

Escriviu un nom,
un número o una
adreça. A mesura
que escriviu, es
mostraran possibles
coincidències i/o
suggeriments.
Si es mostra
una coincidència
correcta a la llista,
toqueu aquesta
coincidència, en
cas contrari seguiu
escrivint.

3

Feu la trucada,
en la forma
habitual.

4

La trucada es
realitzarà ara.

4

Quan hagueu
escrit o localitzat
la persona a la
que voleu trucar,
toqueu qualsevol
dels botons Trucar
verds per fer la
trucada.

4

Aquesta nova
trucada s'afegirà
a l'existent,
creant una
conferència.

Per finalitzar
una trucada,
toqueu la
icona Finalitzar
vermella.
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Repetiu el
procediment
per afegir més
persones.

Guia de referència ràpida CE9.8 del Cisco Webex DX70 i DX80
Desviament de trucades, Proximity i No molestar

Compartir el contingut en una trucada

Transferir una trucada en curs

1

1

1

Toqueu
el botó
Transferir.
Això farà que
la trucada
actual es posi
en espera.

2

Toqueu
la icona a
l'extrem
superior dret.

Activeu/
desactiveu les
funcions com
calgui. Toqueu
qualsevol lloc
fora del menú
quan hagueu
acabat.

El que veieu a
la pantalla quan
feu això, no es
mostra als altres
participants.

2

Toqueu Ocultar
PC per tornar
a l'estat
anterior. En cas
contrari, toqueu
Compartir,
com es mostra,
per procedir a
l'intercanvi de
continguts.

2

Cerqueu la
persona a la
qual voleu
trucar de
la manera
habitual.

3

El contingut
de la vostra
pantalla de PC
ara es compartirà
amb els altres
participants.

3

Toqueu el botó
verd Trucar.
Parleu amb la
persona per
confirmar que
accepta aquesta
transferència.
La persona que
es transferirà
encara està en
espera.

4

Per deixar
de compartir
contingut,
toqueu Deixar
de compartir,
com es
mostra.

4

Toqueu
Transferència
completa.

Ús com a Monitor de PC
Utilitzeu un cable HDMI per connectar l'ordinador al sòcol
HDMI PC, que és el sòcol amb un símbol de PC.
Per canviar entre el monitor de PC i la pantalla de vídeo,
només heu de tocar la pantalla.
Les trucades entrants apareixeran com de costum, amb
independència de la modalitat (PC o vídeo) llevat que s'hagi
activat No molestar.

Durant una
trucada, toqueu
Mostrar PC
per mostrar la
pantalla del PC
localment.

Ús dels auriculars
El dispositiu DX70 accepta auriculars amb un mini-connector
estàndard, mentre que el dispositiu DX 80 implementa el
protocol estàndard per a dispositius d'àudio connectats
mitjançant un cable USB.
Per a ambdós models, els connectors de l'auricular es troben
a la dreta de la unitat. Ambdós models accepten dispositius
Bluetooth, amb o sense motxilla. Per més informació, vegeu
la guia d'usuari.

Ús de Proximity per compartir contingut
En el vostre PC ajusteu Proximity en Activat per compartir
continguts amb altres persones.
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