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• Apps e o botão de aplicativos, na página 1
• Usar o aplicativo Push to Talk, na página 1

Apps e o botão de aplicativos
Você pode usar o app Apps para acessar serviços especiais no telefone.

Você pode usar o botão Aplicativo para iniciar aplicativos, como o Push to Talk ou outros serviços no
telefone. O botão Aplicativo está localizado do lado esquerdo do telefone.

Dependendo de como seu administrador configura o botão, você pode ser capaz de usá-lo apenas na tela
Aplicativos ou pode usá-lo em qualquer menu ou serviço ou mesmo quando o telefone estiver bloqueado.

O botão também pode ser configurado para iniciar um aplicativo imediatamente após ser pressionado ou
somente após mantê-lo pressionado por alguns segundos.

Para obter mais informações, entre em contato com o administrador.

Usar o aplicativo Push to Talk
Você pode usar o serviço Push to Talk para se comunicar (semelhante a um rádio de duas vias) com membros
de sua organização. Seu administrador deve configurar o serviço Push to Talk e, em seguida, você deve se
inscrever no serviço no portal de autoatendimento.

O administrador do sistema fornece informações detalhadas sobre como usar seu serviço Push to Talk.Observação

O Push to Talk usa o mesmo caminho de áudio da campainha do telefone. Se o caminho de áudio for para o
telefone tocar, quando você usar o Push to Talk e conectar o fone de ouvido, o áudio é transferido para o fone
de ouvido.

Procedimento

Etapa 1 Na tela Visualização de linhas, pressione a seta para a esquerda no anel de navegação.
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Etapa 2 Selecione Aplicativos .
Etapa 3 Selecione Push to Talk.

• Use Aplicativo para iniciar e finalizar uma transmissão dependendo de como seu serviço está
configurado.

• Use Conversar e Parar para enviar e receber áudio.
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