Guia Rápido GTm
Entre nas conferências
agendadas com um
simples toque

Controle da
Câmera
Teclado
Para discar um
endereço IP ou
caracteres, pressione
estrela
Quando terminar,
pressione chamar
para iniciar a
conexão

Utilize os botões de
discagem rápida para
chamar seus favoritos
Para adicionar um
número na discagem
rápida, vá em contatos
> diretório da empresa.
Encontre o contato e
selecione adicionar a
favoritos

Desligar

Para apagar o contato
da discagem rápida, vá
para contatos > favoritos
> editar
Mute
Áudio e/ou vídeo

Botão Home

Controle de
volume

Configurações
Configurações avançadas,
incluindo controle de brilho da
tela touchscreen
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Atender/Realizar
chamadas
Acesse o diretório da
empresa e favoritos
Use as chamadas
recentes para
rapidamente
retornar as
ligações perdidas

Guia Rápido GTm
Fazendo uma chamada
Endereços de discagem que incluem letras e símbolos

Pesquisando no diretório da empresa

Talvez seja necessário discar para alguém que tenha um endereço de
vídeo que inclua letras, números e símbolos (um URI). Se você precisar
fazer isso:

Algumas empresas possuem muitos contatos no diretório. Nesse caso,
você pode achar mais fácil utilizar a ferramenta de pesquisa. Para fazer
isso:

Pressione * no painel touchscreen (pressione a tecla estrela). O teclado
aparecerá para que você possa digitar o endereço:

Vá para contactos > diretório da empresa. Use o teclado para digitar o
nome da pessoa que deseja localizar.
Assim que você começar a digitar, a pesquisa é iniciada. Em alguns
casos, pode-se encontrar a pessoa digitando apenas a primeira letra do
nome.

Tecla Estrela

Teclado

Compartilhe a tela do seu computador

Mude sua visão em uma chamada de vídeo

Selecione Compartilhar a tela do meu PC

Para alterar sua
visualização em
uma chamada
de vídeo, clique
na aba do display
para acessar mais
opções.

Os participantes
da chamada
poderão ver seu
conteúdo

i

Contactos

Você precisa conectar seu computador ao equipamento de
conferência da sala de reuniões. Normalmente, existe um cabo
HDMI (e adaptadores) na mesa.

Mova as telas de
visualização (PIP) para
diferentes posições no
monitor.
Alterne a auto
visualização
entre ligada e
desligada.

Escolha entre visualizar seu computador, o vídeo principal da chamada
ou o conteúdo remoto compartilhado.

Para obter mais ajuda com qualquer produto StarLeaf, visite:
https://support.starleaf.com/

