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Allmänt
Konferensbryggan är integrerad i Dialect Unified och ger moderatorer möjlighet att
styra konferenser via telefoner med DTMF.
Konferenstjänsten kan antingen beställas som Liten som hanterar upp till 10
deltagare eller som Stor som hanterar upp till 30 deltagare.
Användare och moderatorer ansluter sig till en telefonkonferens genom att ringa till
konferensrummets nummer och logga in med en PIN-kod.

Användarnivåer
Konferensbryggan hanterar två nivåer av användare:



Moderator – En moderator kan logga in till en telefonkonferens med den
unika PIN-koden för moderatorer och styra konferensens såväl som sina egna
inställningar.
Vanlig användare – En vanlig användare kan logga in till en
telefonkonferens med den unika PIN-koden för användare och styra sina egna
inställningar.

Anslut till en telefonkonferens
Anslut till en telefonkonferens genom att ringa till konferensrummet. För interna
användare av telefonisystemet är det också möjligt att ringa till konferensrummets
anknytningsnummer.
Konferensrummet frågar om din PIN-kod.


Ange PIN-koden på telefonens knappsats.

Efter det att en deltagare loggat in meddelas antalet deltagare i konferensen (inklusive
den senast anslutna deltagaren).
Vanliga deltagare kan inte göra sig hörda om inte åtminstone en moderator anslutit
sig till konferensen. Servern meddelar dem om detta. Om alla moderatorer lämnar
konferensen så kan kvarvarande deltagare fortfarande göra sig hörda men en
moderator kan instruera konferensen att automatiskt avslutas, se nedan.

Telefon
Telefonen måste kunna hantera DTMF-signalering.
Användares knappsats
Alla deltagare kan kontrollera följande via telefonens knappsats:
0 Slå av/Slå på ditt inkommande ljud till konferensen.
4

Sänk din inkommande ljudvolym till konferensen.

5

Sätt din inkommande ljudvolym till noll (normal nivå).
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6

Höj din inkommande ljudvolym till konferensen.

7

Minska nivån på brusspärren.

8

Sätt nivån på brusspärren till noll (normal nivå).

9

Öka nivån på brusspärren.

Moderatorers knappsats
Moderatorer kan även kontrollera följande via telefonens knappsats:
1
Slå av/Slå på inkommande ljud från vanliga användare (moderatorer kan göra sig
hörda).
2

Lås/Lås upp konferensrummet. Det går inte att logga in till ett låst rum.

3

Instruera/Återta instruktionen att konferensen automatiskt avslutas om alla
moderatorer lämnat konferensen.

*

Ring ut från konferensen. Slå telefonnumret följt av #. Exempel: *0890510#.
Funktionen måste vara tillgänglig för konferensrummet för att detta ska gå att göra.
Tryck *# för att avbryta en påbörjad utringning.

#

Meddela antalet deltagare, inklusive moderator.

* 0 # Koppla bort den senast anslutne deltagaren till konferensen.
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