PHỤ LỤC 1

Hướng dẫn Polycom RealPresence Mobile trên máy tính sử dụng hệ điều
hành Windows/MacOS
(Ban hành kèm theo văn bản số

/TTKD QB ngày

/04/2016

Bước 1: Vào link bên dưới:
http://222.255.43.83
Vào download cài phần mềm cho máy tương thích.

Bước 2: Sau khi tải về cài đặt lên máy:
Khởi động phần mềm:

Bước 3: Chọn Enterprise:

Bước 4: Bấm Next bỏ qua Email

Bước 5: Nhập Sever: 222.255.43.85

Bước 6: Nhập tài khoản đã được cung cấp:

Next

Bước 7: Nhập số phòng: 130281680

Call

1. Xem các cuộc gọi đã thực hiện
 Bấm chọn
 Bấm vào địa chỉ liên hệ mà muốn xem lại.
2. Thêm liên lạc
, sau đó chọn để nhập thông tin địa chỉ
 Bấm chọn
liên hệ.
 Nhập Last Name và First Name của liên lạc mới.
 Sau đó bầm chọn Add Device.
 Nhập vào Device Name và Device Type.
 Hoàn thành ít nhất một trong các mục sau:
 IP Address
 H.323 Extension
 H.323 Name
 SIP URI

 Sau đó bấm Save và chọn Save một lần nữa.
1. Đóng và thoát khỏi ứng dụng
 Bấm vào
trên thanh ứng dụng.
 Chọn một lựa chọn trên menu:
 Chọn Close để giữ ứng dụng vẫn chạy trên khay hệ
thống.
 Chọn Exit để thoát hẳn ứng dụng.
2. Thanh công cụ trong cuộc gọi
Trong thời gian cuộc gọi, nhấp vào các biểu tượng trên thanh
công cụ để hực hiện một loạt các chức năng.

 Điều khiển âm lượng và Video
 Để điều chỉnh âm lượng: Di chuyển thanh trượt
Volume
để thay đổi âm lượng của cuộc gọi tại
điểm của bạn.
 Tắt và bật Video và âm thanh:
để tắt và bật video của bạn.
 Bấm vào
để tắt và bật microphone của bạn.
 Bấm vào
 Chế độ xem toàn màn hình
Bấm vào
để bật chế độ xem toàn màn hình
 Chia sẻ nội dung





Bấm chọn
sau đó bấm vào
Chọn 1 trong các cách sau đây:

Để chia sẻ màn hình desktop của bạn, chọn 1 tùy chọn
phía dưới Monitor.
 Để chia sẻ ứng dụng đang chạy, chọn 1 tùy chọn phía
dưới Share Application.
 Dừng chia sẻ nội dung:




Bấm vào
một ứng dụng.

trên đầu màn hình từ Monitor 1 hoặc

từ các màn hình khác.
Bấm vào
 Kết thúc cuộc gọi




Bấm vào

để kết thúc cuộc gọi.

