OMNITOUCH 8660 MY TEAMWORK FOR MICROSOFT® OFFICE COMMUNICATOR 2005
INSTALAČNÍ PŘÍRUČKA

O systému OmniTouch 8660 My Teamwork pro Microsoft ® Office Communicator 2005
Systém OmniTouch 8660 My Teamwork pro Microsoft® Office Communicator 2005 je řešení pro uskutečňování konferenčních hovorů,
které uživatelům aplikace Office Communicator umožňuje:
•
•
•

Plánovat konference a účastnit se jich.
Používat pokročilé funkce konferenčních hovorů.
Nahrávat konferenční hovory a tyto záznamy sdílet.

Přihlášení do systému OmniTouch 8660 My Teamwork
Postup přihlášení do systému OmniTouch 8660 My Teamwork:
1

Nejprve se přihlaste do aplikace Office Communicator.

2

Dole na obrazovce klepněte na kartu:

OmniTouch 8660 My Teamwork
3

Budete-li vyzváni, zadejte ID uživatele a heslo, které vám přidělil správce systému, a klepněte na tlačítko Přihlásit.
Výsledek: Uvidíte seznam konferencí a záznamů.
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Plánování a účast v konferenčních hovorech
Naplánování konferenčního hovoru
1
2

Vyberte kartu OmniTouch 8660 My Teamwork
a přihlaste se.
Dole na obrazovce klepněte na možnost Naplánovat

konferenci My Teamwork.

Zúčastnění se konferenčního hovoru
Na kartě OmniTouch 8660 My Teamwork vidíte pouze ty
konferenční hovory, které jste sami nastavili. Neuvidíte konference
naplánované jinými osobami.

Pokud jste konferenci naplánovali vy:

3

Zadejte název konference a vyberte čas jejího zahájení
a ukončení.

1

Klepněte na kartu OmniTouch 8660 My Teamwork.

4

Chcete-li naplánovat videokonferenci, vyberte možnost

2

Vedle názvu konference klepněte na možnost Zúčastnit se.

3

Vyberte požadované telefonní číslo.

4

Váš telefon začne zvonit. Po přijetí hovoru budete připojeni ke
konferenci.

Zahrnout video aplikace Microsoft
Office Communicator.

5

Klepněte na možnost Další>

6

Po naplánování konference můžete:
• Pozvat na konferenci ostatní uživatele pomocí e-mailu
nebo pozvánek kalendáře v aplikaci Microsoft Outlook.
Klepněte na libovolné tlačítko v části Pozvánky dole
na obrazovce.
• Vybrat možnosti konference na kartě Funkce
konference.
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Pokud konferenci naplánovala jiná osoba:
Pokud konferenci založil někdo jiný, nezobrazí se konference na
kartě Naplánované konference. Chcete-li se konference
zúčastnit, postupujte podle pokynů v pozvánce, která vám byla
zaslána e-mailem.

1

Správa konferenčního hovoru pomocí telefonu s tónovou volbou
Během konferenčního hovoru jsou k dispozici tři možnosti tónových voleb:

##1

Ztlumení nebo zrušení ztlumení linky.

##2

Navázání hovoru s dalším účastníkem konference. (Pouze vedoucí hovoru).

##3

Přehrání seznamu jmen nebo počtu účastníků hovoru, pokud nejsou jména k dispozici.

Stačí, pokud si zapamatujete pouze to, že máte dvakrát stisknout tlačítko #. Hlasová upozornění vás navedou dále. Kdykoli během hovoru:
•
•

Pokud chcete přehrát seznam možností, dvakrát stiskněte tlačítko #.
Pokud se chcete vrátit do konferenčního hovoru, dvakrát stiskněte tlačítko *.

Nahrávky
Nahrání konferenčního hovoru

Sdílení záznamů

1

Vyberte kartu OmniTouch 8660 My Teamwork.

Odeslání e-mailové zprávy s odkazem na záznam:

2

Po připojení ke konferenci klepněte na možnost Obnovit
v pravém horním rohu.

1

Vyberte kartu OmniTouch 8660 My Teamwork.

3

V části Ve zpracování... klepněte pravým tlačítkem myši
na konferenční hovor, který chcete nahrát, a vyberte možnost
Spustit nahrávání.

2

Klepněte pravým tlačítkem myši na záznam, který chcete
sdílet, a vyberte možnost Zaslat pokyny pro
přehrávání elektronickou poštou.

4

Pokud chcete ukončit nahrávání, klepněte pravým tlačítkem
myši na danou konferenci a vyberte možnost Zastavit
nahrávání.

3

Otevře se e-mailová zpráva s odkazem na daný záznam.
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Přehrání nahraného konferenčního hovoru
1

Vyberte kartu OmniTouch 8660 My Teamwork.

2

Klepněte na možnost Přehrát vedle názvu záznamu, který
chcete přehrát.

3

5

Přetáčení záznamu dozadu a dopředu pomocí
tónových voleb
Pokud přehráváte záznam přes telefon s tónovou volbou, můžete
přehrávání ovládat pomocí následujících tlačítek:
Tlačítko

Funkce

1

Posun na začátek

4

Posun o 1 minutu zpět

7

Posun o 10 sekund zpět

Uložit.

3

Posun na konec

Záznam si můžete poslechnout přes telefon tak, že vytočíte
příslušné telefonní číslo a zadáte přístupový kód, uvedený
dole na obrazovce.

6

Posun o 1 minutu vpřed

9

Posun o 10 sekund vpřed
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2

Pozastavit/pokračovat

Pokud chcete zobrazit více možností přehrávání, klepněte
pravým tlačítkem myši na daný záznam a vyberte možnost

Zobrazit podrobnosti...
4

KONEC POSTUPU
.................................................................................................................

Pokud chcete uložit záznam do počítače, klepněte na možnost
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