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Aanmelden/afmelden

Aanmelden
1. Ga op een computer naar de aanmeldpagina van HDVC-MPCS Console (http://[IP-adres voor de

HDVC-MPCS Console]/hdvc_mpcs/index.cgi).

Opmerking
• Het IP-adres voor de HDVC-MPCS Console is het IP-adres van de server waarop de HDVC-MPCS

is geïnstalleerd. Als de server over 2 IP-adressen beschikt, kunt u elk van beide IP-adressen
gebruiken.

• Selecteer "English" in de vervolgkeuzelijst in de rechterbovenhoek van het scherm. De schermen
worden in de geselecteerde taal weergegeven nadat u op "OK" hebt geklikt in stap 4.

2. Klik op "Login".

• Het verificatiescherm wordt weergegeven.

3. Voer uw gebruikersnaam en wachtwoord in.

4. Klik op "OK".
• Het Beginscherm wordt weergegeven.

Afmelden
1. Sluit alle weergegeven browsers.

• U bent afgemeld bij de HDVC-MPCS Console.
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Een conferentie starten

Een conferentie houden in normale modus
Een conferentie wordt gehouden met de locaties die in een profiel zijn geregistreerd. U kunt in de lijst met
geregistreerde locaties selecteren welke locaties aan de conferentie deelnemen en welke locaties niet moeten
worden opgebeld.
1. Klik op het tabblad voor het "Home"-scherm.

• Het Beginscherm wordt weergegeven.

2. Klik op het tabblad "Conference Start/End" in het bedieningsgebied.
• Het scherm voor de selectie van de conferentiemodus wordt weergegeven.

3. Stel de volgende zaken in:

"Conference Mode": selecteer "Normal Mode".
"Profile": selecteer het te gebruiken profiel in de vervolgkeuzelijst.

Opmerking
• Als u een profiel wilt selecteren, moet u dat profiel op voorhand configureren. Meer informatie vindt

u in de Operating Instructions (Gebruikershandleiding) van de HDVC-MPCS.

4. Klik op "Next".
• Het scherm voor het starten van de conferentie wordt weergegeven.

4 Beknopte handleiding

Basiswerking



5. Selecteer een te gebruiken schermlay-out uit de vervolgkeuzelijst in de "Screen Layout".

Opmerking
• Meer informatie over de soorten schermlay-out vindt u in de Operating Instructions

(Gebruikershandleiding) van de HDVC-MPCS.
• Deze handeling kan niet worden uitgevoerd als "Auto" is ingesteld op "Screen Layout

Switching" in het profiel dat in stap 3 werd geselecteerd.

6. Selecteer de locaties die niet aan de conferentie deelnemen.
1. Selecteer de locaties die niet aan de conferentie deelnemen in de lijst "Participant".
2. Klik op "<<Remove".

• De geselecteerde locaties worden verplaatst naar de lijst "Non Participant".

Opmerking
• Deze handeling is niet nodig wanneer alle in het profiel geregistreerde locaties deelnemen aan de

conferentie.
• Zodra de conferentie start, kunnen de locaties in de lijst "Non Participant" niet deelnemen aan

de conferentie.
• Om een conferentie te starten, is het nodig dat er zich 2 of meer locaties bevinden in de lijst

"Participant". Daarom is het niet mogelijk om locaties te verplaatsen naar de lijst "Non
Participant" wanneer slechts 2 locaties zich in de lijst "Participant" bevinden.

• In de lijst "Participant" kunt u niet meer locaties opnemen dan het aantal geregistreerde
licentiepoorten.

7. Selecteer locaties die niet moeten worden opgebeld.
1. Vink het selectievakje "Dial Out" uit voor locaties die niet moeten worden opgebeld, uit de lijst

"Participant".

Opmerking
• Deze handeling is niet nodig als u alle locaties in de lijst "Participant" zult opbellen.

8. Klik op "Start Conference".
• De locaties in de lijst "Participant" waarvan het selectievakje "Dial Out" is aangevinkt, worden gebeld.

De conferentie start zodra de locaties de oproep beantwoorden.
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Een conferentie houden in ad-hocmodus
1. Klik op het tabblad voor het "Home"-scherm.

• Het Beginscherm wordt weergegeven.

2. Klik op het tabblad "Conference Start/End" in het bedieningsgebied.
• Het scherm voor de selectie van de conferentiemodus wordt weergegeven.

3. Selecteer "Ad-Hoc Mode" in "Conference Mode".

4. Klik op "Next".
• Het scherm voor het starten van de conferentie wordt weergegeven.

5. Selecteer de te bellen locaties door een van de volgende instructies te volgen.

Selecteer uit het adresboek:
1. Klik op "Add from Address Book".
2. Selecteer de te bellen locaties.
3. Klik op "OK".

Voer het adres rechtstreeks in:
1. Klik op "Add".
2. Voer het IP-adres van de te bellen locatie in "IP Address" in.
3. Klik op "OK".

• De locaties die zullen worden gebeld worden weergegeven in de "Dial Out Endpoint List".
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Opmerking
• U kunt niet meer locaties selecteren dan het aantal geregistreerde licentiepoorten.
• U kunt geen locaties toevoegen die hetzelfde IP-adres delen.
• Voer de volgende handeling uit als u locaties wilt wissen uit de "Dial Out Endpoint List".

1. Selecteer de locaties die u wilt wissen.
2. Klik op "Delete".
3. Klik op "OK".

6. Klik op "Start Conference".
• De locaties in de "Dial Out Endpoint List" worden opgebeld. De conferentie start wanneer de locaties

de oproep beantwoorden.

Een conferentie beëindigen
1. Klik op het tabblad voor het "Home"-scherm.

• Het Beginscherm wordt weergegeven.

2. Klik op het tabblad "Conference Start/End" in het bedieningsgebied.

3. Klik op "End Conference".

• De conferentie eindigt wanneer alle locaties in de conferentie niet langer zijn verbonden. Daarna wordt
het scherm voor het selecteren van de conferentiemodus weergegeven.

Aan een conferentie deelnemen (inbellen) (handeling
ter plaatse)

Als u vanaf de HD Visuele Communicatie Unit het IP-adres van de HDVC-MPCS belt voor een conferentie
(inbellen), dan kunt u aan een conferentie deelnemen.
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1 Druk op [Menu].
• Het Menuscherm wordt weergegeven.

4

5
2, 3

1
2 Selecteer "Handm. Kiezen" met behulp van  [ ][ ]

daarna op [Enter] drukken.
• Het Invoerscherm wordt weergegeven.

3 Selecteer "Locatie 1" met behulp van [ ][ ].

4 Voer het IP-adres in.

Opmerking
• Als er na een punt in het IP-adres 1 of 2 cijfers

staan, voer deze dan als zodanig in. Dus bijv.
niet [.001].
Voorbeeld: Het IP-adres is [192.168.0.1].
– Juiste invoer: [192.168.0.1]
– Verkeerde invoer: [192.168.000.001]

5 Druk op [Start] om aan de conferentie deel te nemen.
• U kunt ook deelnemen aan de conferentie door op

[Enter] te drukken.

Opmerking
• In normale modus kunt u niet deelnemen aan een conferentie als u belt vanaf een locatie die niet in

de lijst "Participant" staat.
• Het IP-adres van de HDVC-MPCS voor een conferentie wordt gespecificeerd in "Network Status" in

het onderhoudsmenu. Meer informatie vindt u in de Operating Instructions (Bedieningsinstructies) van
HDVC-MPCS.

• U kunt ook deelnemen aan de conferentie door te bellen vanaf de contactenlijst, de belgeschiedenis
of met behulp van de snelkiestoetsen. Meer informatie vindt u in de Bedieningshandleiding van de HD
Visuele Communicatie Unit.

Een conferentie verlaten (handeling ter plaatse)
Als u een conferentie beëindigt met behulp van de HD Visuele Communicatie Unit, kunt u de
HDVC-MPCS-conferentie verlaten.
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Bediening via de afstandsbediening
1 Druk op [End].

• Uw locatie is afgesloten van de confe-
rentie.

1

Bediening met de HD Visuele Communicatie Unit (alleen KX-VC500)
1 Druk op [End].

• Uw locatie is afgesloten van de con-
ferentie.

1

Selecteerbare videobron (presentatiemodus) (han-
deling ter plaatse)

Door uw computer of sub-videocamera aan te sluiten op de HD Visuele Communicatie Unit, kunt u uw
computerscherm of het beeld van uw videocamera aan andere locaties in de conferentie tonen. Bediening via
de afstandsbediening vanaf de locatie die u wilt tonen is vereist.
1. Selecteer het beeld dat u wilt weergeven.

Computerscherm:
1. Druk op [PC].

• Het computerscherm wordt weergegeven. Hetzelfde scherm wordt weergegeven op de schermen
van andere locaties.

Opmerking
• Locaties die softwareversie 2.40 of vroeger gebruiken voor de HD Visuele Communicatie Unit

zien het computerscherm mogelijk met een foutieve beeldverhouding (horizontaal lang). In dit
geval voert u de volgende procedure uit om de beeldverhouding te wijzigen.

1. Druk op [G].
• Een dialoogvenster wordt weergegeven waarmee u de beeldverhouding kunt wijzigen.

2. Selecteer "4:3" met behulp van [ ][ ].
• Het beeld wordt weergegeven met de geselecteerde beeldverhouding en het

dialoogvenster verdwijnt automatisch na ongeveer 3 seconden.

Beeld van de sub-videocamera:
1. Druk op [Camera Sub].
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• Het beeld van de sub-videocamera wordt weergegeven. De andere locaties krijgen hetzelfde beeld
te zien.

2. Druk op [ ][1][0].
• Het beeld van de locatie wordt schermvullend weergegeven.

3. Druk op [ ][1][1].
• De schermlay-out keert terug naar de lay-out die in gebruik was voordat stap 2 werd uitgevoerd.

4. Druk op [Camera Main] om het originele beeld te herstellen.
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