
Compartilhar

• Colaborar com compartilhamento, na página 1
• Colaborar com Webex, na página 1
• Colaborar usando Compartilhar como convidado, na página 2
• Colaborar usando compartilhamento por cabo, na página 3

Colaborar com compartilhamento

O recurso Compartilhar facilita o compartilhamento de informações com seus colegas. Depende de como
o telefone está configurado, mas você pode compartilhar de seu computador para uma reunião do Webex,
uma tela HDMI ou ambas.

Você tem duas formas de compartilhar conteúdo:

• Compartilhamento sem fio — Termite que você compartilhe conteúdo sem usar cabos. Você colabora
com seus colegas de trabalho usando Webex ou o recurso Compartilhamento de convidado. Este recurso
estará disponível apenas se o administrador o configurar.

• Compartilhamento por cabo — Permite que você compartilhe conteúdo com os cabos HDMI incluídos.
Todos podem usar o compartilhamento por cabo fora de uma reunião ou chamada. Mas você pode usar
o compartilhamento por cabo durante uma reunião do Webex apenas se o administrador o configurar.

Se você aceitar uma chamada, o compartilhamento será interrompido.

Tópicos relacionados
Botões e equipamento
Ícones da tela inicial

Colaborar com Webex
Você pode conectar o telefone ao Webex com emparelhamento de proximidade. Isso dá a você os recursos
habilitados para proximidade no aplicativo de reuniões e equipes do Webex.

Este recurso estará disponível apenas se o administrador o configurar.

Para obter mais informações, consulte "O aplicativo Webex se conecta automaticamente aos dispositivos de
sala e mesa" (https://help.webex.com/en-us/nliifbo/
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Webex-Teams-App-Automatically-Connects-with-Room-and-Desk-Devices) ou "Usar o Webex Meetings
Desktop App" (https://help.webex.com/en-us/nqx2ohdb/Use-the-Cisco-Webex-Meetings-Desktop-App).

Colaborar usando Compartilhar como convidado
O recurso Compartilhar como convidado permite que você compartilhe conteúdo sem fio a partir de seu
telefone sem um aplicativo Webex ou uma conta do Webex.

Ao usar Compartilhar como convidado, observe os itens a seguir:

• O compartilhamento funciona quando o dispositivo está inativo. Quando o dispositivo está em uma
chamada ou quando alguém está compartilhando, não é possível iniciar um compartilhamento.

• O áudio é reproduzido no laptop, mas não nos alto-falantes do telefone.

• Transmissões de vídeo de 1080p em 10 frames por segundo ou 720p em 30 frames por segundo. Selecione
Otimizar para animação e vídeo para garantir a melhor experiência possível.

• OCompartilhar como convidado funciona nas versõesmais recentes do Firefox e do Chrome emWindows,
Mac OS e Linux.

Este recurso estará disponível apenas se o administrador o configurar.

Procedimento

Etapa 1 Toque em Compartilhar . Observe o código de emparelhamento que aparece na parte inferior do visor
do telefone e na tela de vídeo HDMI conectada.

Etapa 2 No navegador, acesse devices.webex.com. Digite o código de emparelhamento.
Etapa 3 Insira o PIN de 4 dígitos que aparece próximo à parte superior do visor do telefone.

Digite o código de compartilhamento de emparelhamento e o PIN de 4 dígitos todas as vezes que
acessar devices.webex.com. Um novo PIN é gerado a cada 5 minutos, sendo necessário inserir um
novo se o antigo expirar.

Observação

Etapa 4 No seu navegador, selecione o ícone do site na barra de endereço e conceda permissão para compartilhar sua
tela.

Etapa 5 (Opcional) Se optar por compartilhar conteúdo de vídeo, selecione Otimizar para vídeo para obter uma taxa
de quadros superior e uma resolução menor. Esta opção proporciona uma experiência de compartilhamento
de vídeo mais fluida.

Etapa 6 Toque em Parar compartilhamento quando quiser interromper o compartilhamento da tela do computador.

Sempre pare de compartilhar antes de fechar a janela do navegador ou o laptop.
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Colaborar usando compartilhamento por cabo
Conecte o telefone a um computador quando quiser colaborar com seus colegas de trabalho. Essa é uma
maneira fácil de compartilhar informações quando todos estão na mesma sala ou quando o Wi-Fi não está
disponível.

Todos podem usar o compartilhamento por cabo fora de uma reunião ou chamada. Mas você pode usar o
compartilhamento por cabo durante uma reunião do Webex apenas se o administrador o configurar.

Antes de Iniciar

Verifique se o telefone está conectado à tela de vídeo.

Procedimento

Etapa 1 Conecte o cabo HDMI à porta do computador na parte de trás do telefone. Ela tem um ícone de computador.

O administrador pode conectar o cabo quando instalar o telefone.

Etapa 2 Conecte o cabo HDMI à porta HDMI do computador.
Etapa 3 Toque em Compartilhar > Compartilhar na chamada para iniciar o compartilhamento

Toque em Visualização local para visualizar seu conteúdo na tela HDMI antes de compartilhá-lo.

Etapa 4 Se o administrador tiver configurado o recurso, você poderá tocar em Maximizar e Minimizar e ajustar o
tamanho da tela do conteúdo compartilhado.

Etapa 5 Toque em Parar compartilhamento quando terminar.
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