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Personalize seu dispositivo
Muitas configurações e recursos são ativados por padrão. Mas você pode personalizar esses itens para atender
às suas necessidades.

Configurar recursos para um único dispositivo
Todos os recursos baseados em nuvem são configurados e controlados no Cisco Webex Control Hub. Você
pode ativar diferentes funções à medida que suas necessidades mudam.

Procedimento

Etapa 1 Na exibição de cliente em https://admin.webex.com/, vá para Dispositivos.
Etapa 2 Selecione seu dispositivo no inventário.
Etapa 3 Role para baixo e selecione Configurações avançadas.
Etapa 4 Selecione o recurso e defina as configurações.
Etapa 5 Clique em Aplicar.
Etapa 6 Clique em Fechar.

Parâmetros do Cisco Webex Control Hub
Personalize o seu dispositivo no Cisco Webex Control Hub de acordo com as suas necessidades.
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Se você usar o modo de espera, observe as seguintes limitações:

• O modo de espera requer o Consumer Electronics Control (CEC) para conectar seu dispositivo a uma
porta de exibição que seja compatível com HDMI-CEC.

• Algumas telas de vídeo HDMI são compatíveis com HDMI-CEC, mas não com o modo de espera.

• Não implante uma chave HMI entre a tela de exibição e o dispositivo.

• Você talvez precise ativar o modo de espera na tela de exibição e definir as configurações de recurso no
Cisco Webex Control Hub.

Consulte a documentação da tela de vídeo HDMI para obter mais informações sobre o modo de espera.

Observação

A tabela a seguir descreve os recursos disponíveis no Hub de Controle. Use essas informações à medida que
configurar os recursos.

Tabela 1: Funções e parâmetros

DescriçãoPadrãoOpções ou tipo de
campo

Parâmetro

Permite mostrar conteúdo personalizado na tela de
exibição.

——DigitalSignageServer

Selecionar seu idioma de exibição preferido.

Configure o idioma no Cisco Unified Communications
Manager (Unified CM) se você implantar para Chamada
do Unified CM com hub de controle.

Inglês (Estados
Unidos)

Menu suspensoIdioma

Reinicia o dispositivo. Não afeta suas configurações e
retém os arquivos de log.

Não fazer nadaNão fazer nada

Reiniciar

Manutenção > Reiniciar

Permite que o visor entre nomodo de economia de energia.
Quando definido como Ativado, o monitor é suspenso
quando ficar ocioso.

Desative esse parâmetro se a tela de exibição não for
compatível com HDMI-CEC.

Esse parâmetro não controla o parâmetroConfigurações >
Modo de espera no telefone.

LigadaLigado

Desligada

Espera > Controle

Define o atraso antes de o dispositivo entrar e a tela de
vídeo desligar.

Modo de standby

Se você configurar a sinalização digital, esse parâmetro
será redefinido como 120 minutos.

10 minutosControle deslizanteEspera > Atraso
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DescriçãoPadrãoOpções ou tipo de
campo

Parâmetro

Configure o fuso horário local.

Se você implantar para Chamada do Unified CM com hub
de controle e depois configurar o fuso horário no Unified
CM.

AutomáticoMenu suspensoFuso Horário

Detecta dispositivos na sala que têm o aplicativo Cisco
Webex.

É recomendável deixar este campo na
configuração padrão.

Observação

100Controle deslizanteUltrasoundVolume

Crie um Ambientes de trabalho e adicione serviços
Antes de ativar o telefone, crie um Ambientes de trabalho no Cisco Webex Control Hub e gere um código de
ativação.

Procedimento

Etapa 1 Na visualização do cliente em https://admin.webex.com, vá até Ambientes de trabalhoe, em seguida, clique
em Adicionar espaço de trabalho.

Etapa 2 Insira um nome para o lugar.
Etapa 3 (Opcional) Personalize seu Ambientes de trabalhocom capacidade, tipo ou um avatar.
Etapa 4 Clique em Next (Avançar).
Etapa 5 Escolha Cisco Webex Room Device e, em seguida, clique em Avançar.

Você pode ter apenas um Cisco Webex Room Phone em um único espaço.

Etapa 6 Escolha um serviço de chamadas:

• Chamada gratuita—Selecione essa opção para Chamada doUnified CM com hub de controle. Os usuários
fazem e recebem chamadas quando emparelhados com o aplicativo Cisco Webex ou diretamente usando
SIP. Todas as chamadas permanecem no local que não são feitas pelo Webex.

• Cisco Webex Calling — Selecione essa opção para Webex Calling. Você não atribui um número.

Etapa 7 (Opcional) Ative o serviço de calendário para que as pessoas possam usar o (OBTP) do Apenas um botão
para pressionar neste dispositivo. Clique em Próximo.

Etapa 8 Se você tiver ativado o serviço de calendário, digite ou cole o endereço de e-mail da caixa de correio do
calendário para o dispositivo de sala. Esse é o endereço de e-mail que é usado para agendar reuniões.

• Para dispositivos que serão agendados no calendário do Google, insira o endereço de e-mail de recurso
do Google do G Suites (Calendário > Recursos). Consulte Sobre recursos de calendário (salas, etc.) para
obter mais informações.
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• Para dispositivos que serão agendados noMicrosoft Exchange ou Office 365, digite o endereço de e-mail
da caixa de correio da sala. Consulte Criação e gerenciamento de caixas de correio da sala para obter
mais informações.

Etapa 9 Clique em Próximo.
Etapa 10 Ative o dispositivo com o código fornecido.

Bloquear as configurações do dispositivo
Os administradores podem bloquear algumas configurações do telefone no Cisco Webex Control Hub. Essa
é uma boa maneira de limitar as pessoas com acesso às configurações e impede alterações acidentais em
parâmetros importantes.

Não é possível desbloquear os parâmetros do telefone, portanto, não execute essa tarefa antes de ativar o
telefone.

Esse recurso bloqueia as seguintes configurações:

• Idioma

• Fuso horário

• Ativação do dispositivo

• Conexão de rede

• Redefinir

Os parâmetros são bloqueados como um grupo. Não é possível bloquear configurações individuais.

Uma redefinição forçada das configurações de fábrica desbloqueia as configurações do telefone.

Procedimento

Etapa 1 Na exibição do cliente em https://admin.webex.com, vá até Espaço de trabalho e procure seu espaço de
trabalho.

Etapa 2 Selecione o espaço de trabalho, vá até Dispositivos e clique no ícone de roda dentada.
Etapa 3 Ative Bloquear configurações em dispositivos de toque.
Etapa 4 Clique em Done (Concluído).

Adicionar o serviço de calendário
O recurso de calendário integra seu calendário online com seu dispositivo para que você possa ver as próximas
reuniões do Webex. A maioria das pessoas configura este serviço na implantação, mas você pode adicioná-lo
mais tarde.
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Procedimento

Etapa 1 Na visualização do cliente em https://admin.webex.com, vá atéAmbientes de trabalho e escolha seuAmbientes
de trabalho.

Etapa 2 Clique em Editar.
Etapa 3 Ative o serviço de calendário para que as pessoas possam usar o (OBTP) do Apenas um botão para pressionar

neste dispositivo. Clique em Próximo.
Etapa 4 Insira o endereço de e-mail do calendário.

• Para o calendário do Google, digite um endereço de e-mail do recurso do Google em G-Suites
(Calendário > Recursos).

• Para Microsoft Exchange ou Office 365, digite o endereço de e-mail da caixa de correio da sala.

Etapa 5 Clique em Salvar.

Configurar sinalização digital
A sinalização digital permite exibir conteúdo personalizado no dispositivo quando ele estiver ocioso. É possível
exibir conteúdo de propaganda e promover sua marca, mas também mostrar anúncios ou informações de
visitantes e funcionários internos.

O modo de sinalização ocorre depois de alguns minutos de inatividade. As imagens não aparecem durante
reuniões, compartilhamento de tela ou durante futuros eventos de calendário agendados.

Observe as seguintes especificações:

• A resoluçãomáxima é 1920x1080. Se você carregar uma imagem que émaior, o AppSpace a redimensiona.

• Os formatos de arquivo de imagem estática suportados são. png e. jpeg.

As configurações de exibição da tela podem afetar as imagens de sinalização digital. Se as imagens estáticas
forem exibidas distorcidas ou com baixa qualidade, altere as configurações de exibição da sua TV. Por exemplo,
alguns fabricantes de tela permitem reduzir a configuração de Nitidez ou alterar o Modo de imagem para
Computador ou equivalente. Para obter mais informações, consulte a documentação fornecida com sua TV.

Observação

Depois de configurar a sinalização digital, as seguintes configurações de espera são alteradas:

• O Controle > de espera é redefinido como ativado.

• O Atraso > de espera é redefinido para 120 minutos e Modo de standby. Esse é o atraso que antecede
a entrada do dispositivo no Modo de standby.

Não há suporte para o HTML5.

Para obter mais informações, consulte a documentação do AppSpace para sinalização digital em
https://docs.appspace.com/latest/how-to/configure-wallpaper-for-cisco-webex-share/
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Antes de Iniciar

É necessário ter uma conta de administrador do AppSpace e um URLHTTP seguro para seu canal AppSpace.

Procedimento

Etapa 1 Na exibição de cliente em https://admin.webex.com/, vá para Dispositivos.
Etapa 2 Selecione seu dispositivo no inventário e abra Configurações avançadas.
Etapa 3 Selecione DigitalSignageServer.
Etapa 4 Insira o URL do AppSpace no campo.
Etapa 5 Clique em Aplicar.

Visualizar os dados do dispositivo no Hub de controle
Você pode visualizar os dados do dispositivo com a ferramenta de análise no Cisco Webex Control Hub,
incluindo a utilização do dispositivo e o uso de recursos. Use essas informações para determinar a frequência
de uso do seu dispositivo ou quais recursos são populares entre os usuários.

Procedimento

Etapa 1 Na exibição de cliente no https://admin.webex.com, acesse Análise.
Etapa 2 Clique em Dispositivos.
Etapa 3 Selecione seu dispositivo na lista suspensa Tipo de dispositivo.

Gerar um novo código de ativação
Você gera o código de ativação ao criar o seu Ambientes de trabalho no Cisco Webex Control Hub durante
a implantação. Mas o código expira após sete dias.

Procedimento

Etapa 1 Na exibição do cliente no https://admin.webex.com, vá para Ambientes de trabalho.
Etapa 2 Procure o Ambientes de trabalho associado ao seu dispositivo para selecioná-lo.
Etapa 3 Clique em Gerar códigio de ativação.

O código é exibido na tela do computador.
Etapa 4 Insira o código de ativação no dispositivo.
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