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Instale o ArkadinVision Suite* para aproveitar ao máximo seu Espaço Digital de Reuniões

*   Disponível no e-mail de boas-vindas que você recebeu 
**  Digite Arkadin na loja

Depois que o aplicativo for instalado, 
inicie-o em sua área de trabalho ou 
clique no ícone do plug-in do Outlook.

Convide os participantes a 
participar enquanto está na 
reunião.

Teste o viva-voz, ligue/desligue a 
webcam e o microfone.

Conecte-se como organizador 
pelo aplicativo para dispositivos 
móveis.

Arkadin Vision Suite

Um passeio inicial pelo seu Espaço Digital de Reuniões

Plug-in do Outlook Extensão do Chrome**

App para IOS** App para Android**

1. Ou

3.2.

https://chrome.google.com/webstore/detail/arkadin/ehecnhgifplgbffdfcepnigdhppopfbh?hl=fr
https://itunes.apple.com/us/app/arkadin/id488705658?mt=8
https://play.google.com/store/apps/details?id=com.arkadin.anywhere&hl=fr
https://visionappupdate.anw.li/release/VisionApp_Setup_Latest.exe
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1. Ligue/desligue o microfone

2. Ligue/desligue a webcam

3. Ligue/desligue o EcoMode

4. Mude para uma ligação telefônica 
de seu telefone/smartphone

5. Ligue/desligue sua exibição

6. Silencie/ative o som ou 
desconecte participantes 
individualmente

7. Convide os participantes a 
participar da reunião

8. Silencie/ative o som dos 
microfones de todos os 
participantes

9. Bloqueie/desbloqueie a sala  
de reuniões

10. Inicie/interrompa a gravação

11. Personalize o título da reunião 
(apenas na versão desktop)

12. Inicie/interrompa o 
compartilhamento de tela (em 
breve nos dispositivos Android)

13. Converse com todos os 
participantes

14. Mueva el panel de video (solo en 
escritorio)

15. Saia da conferência

16. Mova o painel de vídeo (apenas 
na versão desktop)

17. Mude da exibição das webcams 
para a exibição do conteúdo 
(deslize no celular)

Entre em seu Espaço Digital de Reuniões
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Agende e inicie uma reunião com alguns cliques no computador

Clique em “Agendar reunião” e escolha 
entre reunião segura e padrão para abrir 
um convite preenchido previamente.

Escolha sua opção de agendamento e 
segurança favorita para gerar um convite 
previamente preenchido.

No convite, personalize os idiomas 
e os números de acesso exibidos e 
clique em “Videoconferência” para 
iniciar a reunião.

No convite, personalize os idiomas 
e os números de acesso exibidos e 
clique no link para iniciar a reunião.

Ou

No plug-in do Outlook, clique no ícone da 
Arkadin para participar da conferência.

Na extensão do Chrome, clique em 
“Participar da conferência” para 
participar da videoconferência.

Ou

No plug-in do Outlook Na extensão do Chrome

#

Join the VIDEO conference to collaborate face- 
to-face

Arkadin Vision presentation
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Comece uma reunião ArkadinVision no Skype for Business, em 
um sistema de sala ou em seu telefone

No Skype for Business
Clique em “Join with Skype for Business” 
(“Juntar-se ao Skype for Business”) no convite 
por e-mail para abrir o S4B e depois em “Video 
call” (“Chamada de vídeo”).

Em um sistema de sala

Digite seu login na Web seguido de “@anw.li” 
ou de “endereço IP @ dedicado” (o endereço 
IP pode ser encontrado em um link que 
está no convite por e-mail) e, em seguida, o 
código PIN do moderador.

Em uma chamada telefônica

Você também pode participar com uma chamada telefônica simples, escolhendo uma 
das três opções a seguir:

• Discar/clicar no número exibido no convite antes da reunião.
• Discar/receber uma chamada antes de entrar na reunião on-line.
• Mudar para uma chamada telefônica simples durante a reunião.

 

Arkadin operates as the Cloud Communications division of NTT Ltd.
 
Together we enable the connected future. Visit us at our new website hello.global.ntt

http://hello.global.ntt



