Brug af Jabber klient.
Find Jabber ikonet på skivebordet, dobbelt klik på det og log på med de login oplysninger du har
fået.

Adressefelt

Når du begynder at skrive
noget kommer Search fanen
automatisk frem og den søger
så i din adresse bog.

I adresse feltet indtaster du nummeret/adressen til den du vil ringe til.

Brug af personlig adressebog.
Du kan oprette dine egne kontaktpersoner, f.eks. dem du bruger ofte

Personlige
kontakter

Tilføj ny
kontaktperson

Tryk på ”Add favorite”

Skriv navnet på den
kontaktperson du vil tilføje
Skriv adressen på den
kontaktperson du vil tilføje
Tryk på ”Save” når du har
tjekket at alle oplysninger er
rigtige
Kontaktpersonen vil nu være tilgængelig under fanebladet ”Favorites”
En anden måde at oprette en kontaktperson på er at trykke på fanebladet ”History”
Her kan du se de seneste opkald, både ind og udgående.

Seneste opkald
Her kan du ringe direkte
op til denne kontakt.
Tilføj dette opkald til din
personlige adressebog

Slette opkalds historik

Tryk på den kontakt du vil tilføje og derefter på ”Add to favorites”
Tryk på ”Save” og kontakten er gemt under fanen ”Favorites”

Indgående kald.

Ved indgående kald vil ovenstående komme frem i nederste højre hjørne, ved at trykke ”Answer”
accepterer du kaldet og video konferencen bliver sat op
Trykker du på ”Reject” bliver kaldet afvist.

For at bruge de virtuelle møderum, MCU’en, (Multipoint Control Unit) ringer du til
mcu12@vconf.dk

Tryk her for at
få tastaturet
frem
Tryk * efterfulgt af et nummer på den conference du vil oprette, afslut med #, skal du have pin kode
på indtaster du den efterfølgende og afslutter
med #, skal der ikke pin kode på, afslutter du bare med #

Tastatur

Hvis du allerede kender nummeret på den conference/virtuelle møderum du skal deltage i, taster du
nummeret ind og afslutter med #
tast herefter pin kode, afslut med #, og du bliver stillet om til conference/møde rummet

Tastatur
Hvis du er i tvivl om video
mødet er krypteret, kan det ses
på ”hængelåsen”
Lukket = krypteret
Åben = Ikke krypteret

Afslut video
samtale
Del
præsentation/skærmbillede
Vis eget
billede

Fuld
Slå
skærmbillede
højtaler
til/fra,
skrue
op/ned for
Skulle der være problemer med lyd eller billede kan dulyden
forsøge at vælge en anden kilde.
Slå
kamera
til/fra

Slå
mikrofon
til/fra

Værktøjssymbol

Tryk på værktøjs symbolet i øverste højre hjørne og vælg ”Settings”
Vælg den mikrofon der skal bruges

Vælg de højtalere der skal bruges

Vælg det kamera der skal bruges

Vælg de enheder der passer på dit udstyr og tryk ”Ok”
Ved tekniske problemer kan man tjekke følgende selv
Fejl
Pc’en har ikke adgang til netværket
Der er ikke noget billede af modparten
Der er ikke nogen lyd
Modparten kan ikke høre dig

Mulig årsag
Check at netværksledningen er korrekt monteret – skift evt.
netværksstik
Check om der er lys i webcam’et og at det ikke er slået fra i MOVI
Check lydindstillingen på pc og check at højtaleren ikke er slået
fra i MOVI
Check lydindstillingen på pc og check at mikrofonen ikke er slået
fra i MOVI

Virker det stadig ikke bedes du kontakte en teknikker.

