Group Telepresence Quick Start
Interne extensie
Personen in uw
organsatie kunnen
u op deze extensie
bereiken

Camera instellingen

Naam vergaderruimte

Er kunnen tot 5 camera
presets worden ingesteld
Numeriek toetsenbord
Via deze knop kunt u
een telefoonnummer
(VoiceConnect), IP adres
of URI invoeren, om
direct een verbinding te
maken (Gebruik * zodra
het adres volledig is)

Directe telefoonnummer
Dit nummer wordt gebruikt
indien u telefonisch
verbinding wilt maken
(beschikbaar met StarLeaf
VoiceConnect)
Extern video adres
Dit is het adres waarop u
met video bereikbaar bent
voor externe partijen

Neem deel aan een
geplande vergadering
met 1 druk op de knop

Ophangen

Mute audio
en/of video

Bel iemand, bekijk recente
gesprekken, of voeg een
Meeting ID in om deel te
nemen aan een vergadering
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Home

Audio volume

Bedrijfsgids en
favorieten

Gesprek plaatsen

Nodig iemand uit om u te
bellen. Toets het email adres
en klik op invite

Group Telepresence Quick Start
Wat kunt u doen in een video call?

Deelnemen aan een vergadering

Voeg mensen toe aan het
gesprek

Als een StarLeaf Group
Telepresence is uitgenodigd
voor een vergadering, zal een
groene knop verschijnen op
het scherm op het moment
dat de meeting op het punt
staat te beginnen

Deel uw pc-scherm naar de mensen
in het gesprek

Zet het gesprek in de wacht
Doorschakelen van het
gesprek

Klik hier om deel te nemen
aan de vergadering

Deel uw pc-scherm
Selecteer share screen
De andere mensen in het
gesprek zien nu uw pc-scherm

i

U moet uw pc verbonden hebben
met het StarLeaf systeem. Meestal
gaat dit via een HDMI kabel die op de
tafel ligt

Verander uw view in het videogesprek
Om te veranderen
wat u ziet in een
video gesprek kunt
u de display tab
selecteren
Wissel tussen de
views van uw eigen
pc, de video call en
de remote pc

Indien het systeem niet is
uitgenodigd, kunt u via de
7-cijferige meeting ID alsnog
deelnemen
Klik op Join a meeting en voer
de meeting ID in
U kunt de meeting ID vinden
in de email met de uitnodiging

Wie kunt u bellen?
Verplaats de
picture-in-picture
over het scherm
Wijzig de self-view
(aan/uit)

Indien u in een call zit, kunt u de layout van de
spreker en andere deelnemers wijzigen

Voor meer hulp met StarLeaf, ga naar: https://support.starleaf.com/

 Iedereen in uw organsatie, via de StarLeaf app of op een
kamersysteem. In de contactenlijst staan alle contacten
 Iederen buiten u organisatie die de StarLeaf app of een StarLeaf
vergaderkamersysteem heeft
 Alle anderen, indien iemand geen StarLeaf heeft kunt u de persoon
uitnodigen (invite) waarmee diegene een mail krijgt met daarin alle
informatie om het u te kunnen bellen op video
 Om een IP adres of willekeurig ander via adres te bellen, klik op de
blauwe knop en eindig met het sterretje (*)

