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Inleiding

Dit document beschrijft hoe u de Cisco TelePresence Server moet configureren zodat endpoints
op één scherm niet in de volledige modus worden weergegeven.

Voorwaarden

Vereisten

Cisco raadt u aan kennis te hebben van de Cisco TelePresence Server.

Gebruikte componenten

De informatie in dit document is gebaseerd op de Cisco TelePresence Server.

De informatie in dit document is gebaseerd op de apparaten in een specifieke
laboratoriumomgeving. Alle apparaten die in dit document worden beschreven, hadden een
opgeschoonde (standaard)configuratie. Als uw netwerk live is, moet u de potentiële impact van
elke opdracht begrijpen.

Configureren



   

Gebruik de informatie die in deze sectie wordt beschreven om de Cisco TelePresence Server te
configureren zodat endpoints voor één scherm niet in de volledige modus worden weergegeven.

Mondiale configuratie voor endpoints met één scherm

Volg deze stappen om de manier aan te passen waarop er eindpunten op één scherm worden
weergegeven:

Meld u aan bij de TelePresence Server en navigeer naar Configuration > System-
instellingen.

1.

Selecteer in het gedeelte Default Endpoint Settings de optie Dynamisch voor de weergave
van het volledige scherm van de instelling van endpoints.

2.

Klik op Wijzigingen toepassen.3.

Mondiale configuratie negeren voor afzonderlijke endpoints

Voltooi deze stappen om de algemene instelling voor een individueel eindpunt te omzeilen:

Navigeer naar endpoints en selecteer het eindpunt of de groep.1.

Klik op Configuration.2.

Selecteer Dynamisch voor de instelling van de volledige schermweergave en klik op
Wijzigingen toepassen.

3.

Verifiëren

Er is momenteel geen verificatieprocedure beschikbaar voor deze configuratie.

Problemen oplossen

Er is momenteel geen specifieke troubleshooting-informatie beschikbaar voor deze configuratie.
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