
Para terminar 
a chamada, 
toque no botão 
vermelho 
Terminar 
chamada.

Toque no botão 
verde Ligar. 

Toque nessa 
entrada e, 
em seguida, 
toque no botão 
verde Efetuar 
chamada, como 
apresentado.

Para procurar 
alguém numa 
lista específica 
(Favoritos, 
Diretório ou 
Recentes), toque 
nessa lista e, 
em seguida, 
desloque-se 
para baixo para 
localizar a entrada 
a chamar.
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Efetuar uma chamada
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Participar em reuniões agendadas

Participar no Webex Meetings

Numa chamada, 
toque em Opções 
de partilha. 

Para ver o ecrã 
do computador 
localmente, 
toque em Pré-
visualização. 
O que vê no ecrã 
ao efetuar este 
procedimento não 
é apresentado aos 
outros participantes.

Para parar 
de partilhar 
conteúdos, toque 
em Parar partilha. 

Toque em 
Partilhar na 
chamada para 
partilhar o ecrã 
do computador 
na chamada.
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Partilhar conteúdos durante uma chamada

Partilhar conteúdos sem fios
Pode partilhar conteúdo sem fios, do computador para o Webex Desk, 
Desk Mini ou Desk Pro, a partir destas aplicações: Cisco Proximity, 
aplicação Webex e Webex Meetings. 

Estas aplicações ligam-se ao seu dispositivo com ultrassons. 
Certifique-se de que o som está ligado no computador para que 
a ligação funcione.

Nas aplicações Proximity, Webex e Meetings, procure a opção para 
ligar a um dispositivo. Em seguida, selecione Partilhar ecrã. 

Quando tiver uma reunião agendada, o botão Participar aparece no 
ecrã. Toque em Participar para participar na reunião.

As reuniões aparecem no ecrã se o seu dispositivo estiver ligado a um 
sistema de gestão que o suporte. 

Pode participar no Webex Meetings tocando no botão Participar no 
Webex no ecrã. Introduza o número de reunião a partir do seu convite 
e toque em Participar.



Quadro branco
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Toque no 
nome no 
canto superior 
esquerdo. 

Ative/desative 
funções, conforme 
necessário. Toque 
em qualquer parte 
fora do menu ao 
terminar.
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Reencaminhamento de chamadas e Não incomodar

Utilizar como ecrã externo

Utilize um cabo HDMI para ligar o computador à tomada HDMI do PC, 
que é a tomada com o símbolo de PC. Pode também utilizar um cabo 
USB-C para ligar o computador.
Para visualizar o ecrã do computador, aceda a Partilhar ecrã e toque 
em Pré-visualização. 
As chamadas recebidas aparecem da forma habitual, 
independentemente do modo (PC ou vídeo), a não ser que o modo 
Não incomodar esteja ativado.

Numa chamada, toque em 
Adicionar e procure ou ligue 
para a pessoa que pretende 
adicionar. 

A chamada nova foi adicionada 
à existente, criando uma 
conferência. 

Repita para adicionar mais 
pessoas.

Adicionar a uma chamada

Toque em Concluir 
transferência.

Toque no botão Transferir. 
Este procedimento coloca 
a chamada atual em espera.

Procure o contacto ao qual 
pretende ligar da forma habitual.

Toque no botão verde Efetuar 
chamada. Confirme com 
a pessoa que a transferência 
está OK. A pessoa a ser 
transferida ainda se encontra 
em espera.

Transferir uma chamada em curso

Utilize o seu Desk Pro para visualizar as suas ideias. Para 
aceder à função de quadro branco, aceda ao ecrã inicial 
e toque em Quadro branco.
Pode utilizar o dedo ou a caneta para desenhar.
O tamanho de um quadro branco é tão grande quanto 
o pretendido. Pode apertar os dedos para efetuar o zoom 
e utilizar dois dedos para arrastar o quadro branco.
Pode enviar o seu quadro branco ou instantâneo como PDF 
por e-mail, se esta opção tiver sido ativada pela sua equipa 
de suporte. 

Botões Anular 
e Refazer 

Ferramenta de 
caneta: Premir 
sem soltar 
para alterar 
a espessura 
da linha

Ferramenta 
de borracha: 
Premir sem 
soltar para obter 
a opção de 
limpar o quadro

Selecionar 
a cor com 
que pretende 
desenhar

Post-it: utilize 
o teclado para 
escrever as 
suas notas.

Formas: 
reconhece 
e limpa 
automaticamente 
as formas

Ver todos 
os quadros 
brancos

Adicionar 
novo

Elimin. Tela branca 
ou preta

Duplicar 
quadro 
branco

Enviar o quadro 
branco como 
anexo de e-mail

Fechar o quadro 
branco


