Guia Rápido da Solução StarLeaf
Número do ramal
interno
Usuários de sua
organização podem
chama-lo por este
numero

Você pode definir até 5
Controle de câmera posições diferentes da
camera

Nome da sala de reunião

Teclado numérico
Para discar a um
endereço IP, URI ou
caracteres, presione
o botão azul Chamar
seguido do * (asterisco)

Número de discagem-direta
Para entrada e saida de
chamadas realizadas por uma
operadora de telefonia
(Disponivel se a organização
usa StarLeaf VoiceConnect)
Endereço de video
externo
Usuários com
equipamento de video
conferencia podem
chama-lo através deste
endereço
Ingressar em uma
reunião agendada com
um clique

Desligar

Bloquear audio
e/ou video

Realizar e visualizar chamadas
recentes ou conectar-se
digitando o código da reunião
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Início

Controle de volume

Diretório da organização
e favoritos

Atender/Realizar
uma chamada

Convidar alguém para Starleaf,
digitando o e-mail do usuário

Guia Rápido da Solução StarLeaf
O que você pode fazer em uma chamada de vídeo ?
Adicionar mais participantes

Compartilhar a tela do seu
computador com os participantes

Colocar a chamada em espera
Transferir a chamada para
outra pessoa

Conectar à Reunião
Se o codec foi convidado para
uma reunião agendada, o
botão verde aparecerá na
tela inicial quando a reunião
estiver para começar ou em
andamento.
Pressione este botão para
ingressar na reunião.

Compartilhar sua tela
Clicar em compartilhar a tela
Os outros participantes da chamada
poderão visualizar sua tela

i

Você precisa conectar seu
computador no codec da sala. Utilizar
o cabo fornecido pela StarLeaf.

Se o codec não foi convidado,
clique em Participar com o ID
da reunião e digite o código de
7 dígitos recebido por e-mail.

Quem você pode ligar ?
Alterar sua visualização em uma chamada
Para alterar a
visualização em uma
chamada, clique na
aba display para
acessar os controles

Mova a janela de
picture-in-picture
em torno da tela
Auto-visualização
ligado ou desligado

Alterne entre visualizar
seu computador,
a tela da chamada
ou o conteudo
Você pode mudar o layout da tela do apresentador e
compartlhado
dos participantes durante uma conferência.

For more help with any StarLeaf product, go to: https://support.starleaf.com/

 Pessoas da sua organização através do aplicativo StarLeaf ou
sistema de sala StarLeaf. Todos usuários podem ser encontrados
em Contatos
 Pessoas fora de sua organização que use o aplicativo StarLeaf ou
um sistema de sala StarLeaf
 Para todos. Mesmo se a pessoa não tiver um sistema de sala
StarLeaf, ela poderá fazer uma vídeo chamada com você. Envie um
convite que terá todas as informações necessárias
 Para discar a um endereço IP, letras ou caracteres, presione o botão
azul Chamar seguido do * (asterisco)

