OMNITOUCH 8660 MY TEAMWORK

FOR

MICROSOFT® OFFICE COMMUNICATOR 2005

GUIA D'INICI RÀPID

Quant a l'OmniTouch 8660 My Teamwork per al Microsoft® Office Communicator 2005
OmniTouch 8660 My Teamwork per al Microsoft® Office Communicator 2005 és una solució per a teleconferències que permet que els
usuaris d'Office Communicator:
•
•
•

Programeu a teleconferències i us hi uniu.
Utilitzeu característiques avançades de teleconferència.
Enregistreu i compartiu les teleconferències.

Inici de la sessió a OmniTouch 8660 My Teamwork
Per iniciar la sessió a OmniTouch 8660 My Teamwork:
1

En primer lloc, inicieu la sessió a Office Communicator.

2

A la part inferior de la pantalla, feu clic a:
La pestanya OmniTouch 8660 My Teamwork

3

Si se us sol·licita, introduïu l'Id. d'usuari i la contrasenya proporcionada per l'administrador del sistema i feu clic a Inicia la sessió.
Result: Veureu una llista de les vostres conferències i enregistraments.
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Programació de teleconferències i participació
Programar una teleconferència

Unir-se a una teleconferència
Només veureu les teleconferències que configureu a la pestanya
OmniTouch 8660 My Teamwork. No veureu les
conferències que altres persones hagin programat.

1

Seleccioneu la pestanya OmniTouch 8660 My
Teamwork i inicieu la sessió.

2

A la part inferior de la pantalla, seleccioneu Programa una
conferència de My Teamwork.

3

Introduïu un nom per a la conferència i les hores a les quals
voleu que comenci i acabi.

1

Feu clic a la pestanya OmniTouch 8660 My Teamwork.

4

Si voleu que la conferència sigui de vídeo, seleccioneu

2

Feu clic a Uneix situat al costat del nom de la conferència.

3

Seleccioneu el número al qual voleu que us truquin.

4

El vostre telèfon sona. Quan respongueu, us connectareu
automàticament a la conferència.

Inclou videoconferència per al Microsoft Office
Communicator.

5

Feu clic a Següent>.

6

Després de programar la conferència, podeu:
• convidar altres persones a la conferència per correu
electrònic o mitjançant invitacions del Microsoft Outlook.
Feu clic a qualsevol dels botons de la secció
Invitacions a la part inferior de la pantalla.
• seleccionar les opcions de conferència a la pestanya
Característiques de la conferència.
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Si heu programat la conferència:
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Si una altra persona ha programat la conferència:
Si una altra persona ha configurat la conferència, no apareix a la
pestanya Conferències programades. Per unir-vos a la
conferència, seguiu les instruccions incloses a la invitació que
hagueu rebut per correu electrònic.

1

Gestió d'una teleconferència mitjançant el telèfon de marcatge de tons
Durant una teleconferència hi ha disponibles tres opcions de marcatge de tons:

##1

Silenciar o anul·lar el silenci de la vostra línia.

##2

Fer una trucada per afegir una altra persona a la conferència. (Només els moderadors de la trucada).

##3

Reprodueix una llista de noms o, si els noms no estan disponibles, el nombre d'interlocutors de la trucada.

Si no voleu recordar totes aquestes opcions, només cal que recordeu prémer dues vegades el signe de coixinet (##). Les sol·licituds de veu
us guien a partir d'aquí. En qualsevol moment de la trucada:
•
•

Per sentir una llista d'opcions, premeu el coixinet (##) dues vegades.
Per tornar a la teleconferència, premeu dues vegades l'asterisc (**).

Enregistraments
Enregistrar una teleconferència

Compartir enregistraments amb altres usuaris

1

Seleccioneu la pestanya OmniTouch 8660
My Teamwork.

Per enviar un missatge de correu electrònic que contingui un enllaç
a l'enregistrament:

2

Quan us hagueu unit a la conferència, feu clic a Actualitza
a la cantonada superior dreta.

1

Seleccioneu la pestanya OmniTouch 8660 My
Teamwork.

3

A la secció En curs... , feu clic amb el botó dret
a la teleconferència que voleu enregistrar i seleccioneu

2

Feu clic amb el botó dret a l'enregistrament que vulgueu
compartir i seleccioneu Envia per correu electrònic
les instruccions de reproducció.

Per finalitzar l'enregistrament, feu clic amb el botó dret
a la conferència i seleccioneu Atura l'enregistrament.

3

S'obre un missatge de correu electrònic amb un enllaç
a l'enregistrament.

Inicia l'enregistrament.
4
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Escoltar una teleconferència enregistrada
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Retrocedir i avançar mitjançant els controls de
marcatge de tons

1

Seleccioneu la pestanya OmniTouch 8660 My
Teamwork.

2

Feu clic a Reprodueix al costat del nom de l'enregistrament
que voleu escoltar.

Tecla

Funció

3

Per veure més opcions de reproducció, feu clic amb el botó
dret i seleccioneu Vegeu els detalls...

1

Retrocedeix al principi

4

Per desar l'enregistrament a l'ordinador, feu clic a Desa.

4

Retrocedeix 1 minut

5

Podeu escoltar l'enregistrament a través del telèfon marcant
el número de telèfon i introduint el codi d'accés que es mostra
a la part inferior de la pantalla.

7

Retrocedeix 10 segons

3

Avança fins al final
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6

Avança 1 minut

9

Endavant 10 segons

2

Pausa/reprèn

Copyright © 2009 Alcatel-Lucent. Tots els drets reservats.

Si escolteu un enregistrament a través del telèfon, podeu utilitzar
els controls de marcatge de tons següents per controlar-lo:

2

