7 Formatando uma imagem de papel de parede
Para

Faça isto

Ajustar a imagem para caber na tela do
telefone preservando suas proporções

Selecione Em escala no menu suspenso.

Alongar a imagem para caber na tela
do telefone

Selecione Ampliar no menu suspenso.

Habilitar a funcionalidade de zoom

Selecione Redimensionamento e posição
no menu suspenso.

Ampliar a imagem

Selecione Redimensionamento e posição
no menu suspenso e deslize o cursor de
.
ampliação para

Reduzir a imagem

Selecione Redimensionamento e posição
no menu suspenso e deslize o cursor de
.
ampliação para

Girar a imagem 90 graus para a direita

Clique em

.

Girar a imagem 90 graus para a esquerda Clique em

.
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8 Gerenciando sua coleção de papéis de parede
Para

Faça isto

Importar uma imagem de papel de parede Selecione Arquivo > Importar.
do computador
Excluir uma imagem de papel de parede
selecionada

Selecione Editar > Excluir.

Exibir as propriedades de uma imagem de Selecione Arquivo > Propriedades.
papel de parede selecionada

9 Obtendo mais informações
Mais informação sobre todos os recursos do Phone Designer e sobre a solução
de problemas está disponível na Ajuda online selecionando o item do menu
Ajuda quando o aplicativo está sendo executado.
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1 Instalando o aplicativo

4 Gravando um novo toque

Antes de instalar o Phone Designer, o administrador do sistema deve verificar se
seu equipamento atende aos requisitos do sistema para utilização deste produto.

Passo 1 Selecione Arquivo > Gravar toque.

Para instalar o aplicativo é preciso ter privilégios de administrador e pelo menos
80 MB de espaço livre em disco no computador.

Passo 2 Selecione um tipo de dispositivo.

Passo 1 Obtenha o instalador (arquivo .exe) com o administrador do sistema.

Passo 4 Defina um nome para a gravação do toque.

Passo 2 Clique duas vezes no instalador e siga as instruções de instalação.

Passo 5 Clique em
para gravar o toque. Clique em
a gravação do toque.

Passo 3 Para iniciar o aplicativo, selecione Iniciar > Programas > Cisco Phone Designer
> Phone Designer ou clique duas vezes no atalho da área de trabalho do
Phone Designer.

Nota

Se você está atualizando o aplicativo, quando o sistema solicitar se você
deseja remover todos os componentes do Phone Designer, selecione Não
para manter suas credenciais de usuário e seus toques pessoais e imagens
do papel de parede.

2 Selecionando um toque

Passo 3 Selecione o tipo de fonte de entrada. A configuração padrão é um microfone
interno.

Passo 6 Clique em

para interromper

para reproduzir a gravação do toque.

Passo 7 Clique em Salvar para salvar a gravação do toque.

5 Gerenciando sua coleção de toques
Para

Faça isto

Importar um toque do computador

Selecione Arquivo > Importar.

Excluir um toque selecionado

Selecione Editar > Excluir.

Exibir as propriedades de um toque
selecionado

Selecione Arquivo > Propriedades.

Passo 1 Realce um toque na Coleção de toques.
Passo 2 Faça uma das seguintes ações:
• Clique em Pré-visualizar no telefone para ouvir o toque no seu
telefone IP Cisco Unified.
• Clique em Salvar no telefone para salvar o toque no seu
telefone IP Cisco Unified.
• Arraste e solte o toque realçado na imagem de telefone do painel Toques.
O toque selecionado será automaticamente salvo no seu telefone
IP Cisco Unified.

3 Editando um toque
Passo 1 Realce um toque na Coleção de toques.
Passo 2 Selecione Editar > Editar toque.
Passo 3 Clique em qualquer lugar da janela de edição de toques e mova o cursor para
a direita ou para a esquerda para selecionar um toque. A duração do toque
deve ser de um a vinte segundos.
Passo 4 Clique em

para ouvir o toque selecionado.

Passo 5 Clique em Salvar para salvar o toque selecionado.

6 Selecionando uma imagem de papel de parede
Passo 1 Clique em uma imagem em miniatura na Coleção de papéis de parede.
Passo 2 Faça uma das seguintes ações:
• Clique em Pré-visualizar no telefone para ver a imagem do papel de
parede no seu telefone IP Cisco Unified.
• Clique em Salvar no telefone para salvar a imagem do papel de parede
no seu telefone IP Cisco Unified.
• Arraste a imagem do papel de parede selecionado para a imagem do
telefone no painel Papel de parede. O papel de parede selecionado será
automaticamente salvo no seu telefone IP Cisco Unified.

