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Sơ đồ bố trí thiết bị 
Sơ đồ bàn tròn 

TIVI 1 TIVI 2 MÀN CHIẾU ĐIỆNLOA 01 LOA 02
10 U

TỦ THIẾT BỊ

Micro

Phòng diện tích 7m x 10 m
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Sơ đồ bàn ngang 

TIVI 1 TIVI 2 MÀN CHIẾU ĐIỆNLOA 01 LOA 02
10 U

TỦ THIẾT BỊ MẠNG Phòng diện tích 7m x 10 m
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Trực quan hình ảnh về thiết bị 
 

 
Mô hình kết nối lắp đặt thiết bị 
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Bâṭ và Tắt thiết bi ̣ 
 Thiết bị sử dụng cho hội nghị trong tài liệu này có tên đầy đủ là Polycom RealPresence Group 500 đóng 
vai trò là một thiết bị Codec hay bộ xử lí trung tâm của hệ thống. 
Bâṭ và tắt thiết bi ̣có thao tác rất đơn giản, nhưng điều quan trọng là thực hiện viêc̣ này theo một thứ tự 
nhất định. Hãy chắc chắn rằng hệ thống được tắt trước khi bạn kết nối thiết bị ngoaị vi với nó. Sau khi 
bạn đã kết nối tất cả các thiết bị liên quan mà bạn sẽ sử dụng, cắm dây nguồn vào và bật  RealPresence 
Group. 
 
Môṭ điều quan trọng cần lưu ý rằng Polycom RealPresence Group không có môṭ nút nào nổi trên măṭ 
thiết bi ̣mà có một nút cảm biến điêṇ . Thay vì nhấn một nút thı̀ baṇ chı̉ cần di chuyển, chạm vào môṭ 
biểu tươṇg Nguồn   phı́a măṭ trước của thiết bi.̣  Để Bâṭ RealPresence Group: 
Thực hiện một trong các cách sau: 
● Bấm và giữ nút    trên điều khiển từ xa khoảng 1-2 giây để bâṭ thiết bi.̣ 
● Bấm bất kỳ nút nào trên điều khiển từ xa hoặc nhấc điều khiển từ xa để đánh thức hệ thống nếu nó 
đang ngủ. 
● Đưa tay vào cảm biến nguồn          ở mặt trước của hệ thống. Bởi vì các cảm biến điện cảm ứng rất 
nhạy, bạn có thể chạm ngón tay lên trên hoặc gần với các cảm biến. 
Màn hình Polycom được hiển thị trong vòng vài giây. Chờ khoảng 2-3 phút để hê ̣thống khởi đôṇg. 
 
Để Tắt RealPresence Group: 
Thực hiện như sau: 
● Bấm và giữ nút          trên điều khiển từ xa khoảng 2-3 giây để tắt thiết bi.̣  
● Nhấn và giữ cảm biến nguồn          ở mặt trước của hệ thống. Bởi vì các cảm biến điện cảm ứng rất 
nhạy, bạn có thể chạm ngón tay của bạn trên hoặc gần với các cảm biến. 
Thông báo hê ̣thống se ̃đươc̣ tắt trong ı́t phút nữa se ̃đươc̣ hiêṇ ra và thiết bi ̣ se ̃đươc̣ tắt. 

Sử duṇg điều khiển từ xa 
 Sử dụng điều khiển từ xa để đặt cuộc gọi, điều chỉnh âm lượng, zoom,điều hướng hı̀nh Camera, điều 
chı̉nh màn hình, và chọn tùy chọn. Các hệ thống RealPresence Group và các Camera EagleEye có thu 
hồng ngoại. Bạn có thể kiểm soát hệ thống RealPresence Group của bạn bằng cách sử duṇg điều khiển 
từ xa đối với hệ thống RealPresence Group hoặc camera EagleEye (nếu kết nối).  
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Các nút trên điều khiển từ xa  
Number Description 

 

   

1 Phần phát tı́n hiêụ hồng ngoaị 
    

2 Nút Giảm âm lươṇg Loa phát 
    

3 Nút Tăng âm lươṇg Loa phát 
 

   

4 Nút Phóng nhỏ hı̀nh ảnh Camera 
    

5 Nút Phóng lớn hı̀nh ảnh Camera 
    

6 Nút Choṇ – Ấn nút trung tâm  
 

   để choṇ muc̣ trı̀nh đơn 
     Nút Điều hướng Lên,Xuống,Trái,Phải  
 

7 
các muc̣ trıǹh đơn ; hoăc̣ chın̉h doc̣ ngang Camera. 

  
 

   

8 Nút Xóa chữ,ký tư ̣hoăc̣ số  
 

hoăc̣ trở về màn hı̀nh trước đó. 
 

   

9 Nút Hiển thi ̣thanh trı̀nh đơn 
    

10 Nút Trở laị màn hı̀nh chủ 
    

11 Nút Thưc̣ hiêṇ hoăc̣ trả lời cuôc̣ goị. 
 

   

12 Nút Kết thúc hoăc̣ từ chối cuôc̣ goị 
    

13 Bàn phı́m để nhâp̣ chữ,ký tư ̣hoăc̣ số 
     Nút Goị hoăc̣ Nhớ vi ̣trı́ Camera.Trong chế đô ̣điều  
 

14 khiển Camera,Nhấn để Goị vi ̣trı́ Camera đa ̃nhớ 
 

hoăc̣ Nhấn và Giữ môṭ số để Nhớ môṭ vi ̣trı́ Camera 
    

15 Nút # trong trường số,Nút @ trong trường văn bản. 
    

16 Nút Bâṭ hoăc̣ Tắt Micro thu âm. 
 

           
Sac̣ PIN cho điều khiển từ xa  Điều khiển sử duṇg Pin và làm thế nào để sạc Pin của điều khiển từ xa trong lần đầu tiên. Khi năng lượng 
pin điều khiển từ xa là ở mức 10% hoặc ít hơn, một thông báo pin yếu sẽ được hiển thị trên màn hình. 
Tuy nhiên việc thông báo pin thấp không được hiển thị trong khi hệ thống đang ở trong một cuộc gọi. 
 
Để nạp Pin cho điều khiển từ xa: 
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1. Tháo pin ở phıá caṇh dưới ra khỏi điều khiển từ xa. 
2. Cắm đầu USB của Pin vào một cổng USB, chẳng hạn như cổng USB trên mặt sau thiết bi ̣hoặc trên 
PC. 
3. Đợi cho đến khi đèn trạng thái trên pin chuyển sang màu xanh thı̀ mới tháo nó ra khỏi cổng USB. Sạc 
pin có thể mất từ 20 phút đến nhiều giờ. 
4.  Lắp pin laị vào điều khiển từ xa. 
 
Minh họa sac̣ Pin cho remote :                       
 
 
Đánh thức thiết bị khi ở chế độ chờ   Sau khi một thời gian nhất định mà thiết bị đã được bật nhưng không hoạt động, thiết bị  codec  
chuyển sang chế độ ngủ. Nhấn bất kỳ phím trên điều khiển từ xa, hoặc chỉ cần nhấc điều khiển từ xa 
để đánh thức thiết bị.   
Danh bạ, Liên hệ 
 Hệ thống cho phép lưu trữ thông tin liên hệ để người dùng có thể sử dụng để truy cập dễ dàng. Người 
dùng tại các điểm cầu khác không thể truy cập danh bạ trên hệ thống của bạn.  
        Khi một số liên lạc được liệt kê trong danh bạ hệ thống, hệ thống sẽ hiển thị tên trên màn hình khi 
nhận cuộc gọi đến và ngược lại, bạn có thể chọn để lưu các thông tin trong danh bạ khi cuộc gọi kết thúc. 
      Hệ thống của bạn hỗ trợ lên đến 2.000 địa chỉ liên lạc, hoặc không giới hạn các địa chỉ liên lạc khi hệ 
thống được đăng ký với Microsoft Lync Server 2013 hoặc Skype Business Server 2015. Nếu hệ thống của 
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bạn được đăng ký với một trong các máy chủ được Microsoft hỗ trợ, bạn có thể tìm kiếm các danh bạ, xem 
danh sách các địa chỉ liên lạc.  

1. Trên điều khiển từ xa của bạn, nhấn sau đó chọn  
 
       2. Di chuyển qua các mục thư mục để xác định vị trí các liên lạc bạn muốn.   
Tìm kiếm trong Danh bạ  Nếu danh mục liên hệ quá dài, người dùng có thể sử dụng chức năng tìm kiếm. 
 
Lưu ý: Bắt đầu tìm kiếm với họ tên trước. 

● Với điều khiển từ xa, Nhấn  , sau đó chọn  .   ● Để nhập một tên trong phần tìm kiếm, thực hiện một trong các cách sau :    Nhập tên sử dụng bàn phím ảo.   Sử dụng các phương pháp nhập văn bản thường được sử dụng với điện thoại di động để chọn 
chữ trực tiếp trên điều khiển từ xa của bạn.   ● Chọn Search để tìm kiếm một mục trong các thư mục.  

Cuộc gọi 
 Có một số cách để bắt đầu cuộc gọi trên hệ thống. Bạn có thể đặt một cuộc gọi bằng cách nhập tên hoặc 
số liên lạc của bạn, bằng cách chọn một số liên lạc trong danh bạ, hoặc bằng cách gọi ở phần quay số 
nhanh hoặc danh sách cuộc gọi gần đây. Bạn có thể thực hiện tất cả các chức năng sẵn có khi thực hiện 
cuộc gọi thông thường, ngoài ra bạn có thể thực hiện cuộc gọi hội nghị đa điểm. 
 
Gọi bằng cách nhập tên hoặc số  Bạn có thể thực hiện một cuộc gọi theo nhiều cách khác nhau. 

 Một cách dễ dàng để thực hiện một cuộc gọi là nhập vào tên hoặc số cụ thể sử dụng một 
thiết bị cảm ứng hoặc điều khiển từ xa. 

 Một cách thay thế việc nhập dữ liệu là bằng cách gắn một bàn phím chuẩn giao tiếp USB  
vào cổng USB của hệ thống. Khi một bàn phím USB được kết nối với một hệ thống 
RealPresence Group, bạn chỉ có thể nhập các số với điều khiển từ xa trên giao diện Bàn 
Phím hoặc màn hình Liên Hệ. 

 Để nhập các chữ cái, cắm bàn phím qua cổng USB, sau đó chọn nút Bàn phím hiện trên 
màn hình hệ thống của bạn. 
    Lưu ý: Các nút Bàn phím không hiển thị trên màn hình hệ thống của bạn nếu một bàn 
phím USB được cắm vào cổng USB hệ thống. Sau khi bạn rút bàn phím USB ra từ cổng 
của hệ thống, màn hình sẽ hiển thị nút Bàn phím. 
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Một số ví dụ về số máy cuộc gọi  ● 10.11.12.13 (Địa chỉ IPv4— bao gồm dấu “.”)   ● 2555 (E.164 số máy lẻ cho H.323 hoặc SIP)   ● stereo.polycom.com (tên miền)   ● (SIP)   Thao tác : 

 Ấn   trên điều khiển từ xa.  ● Trong phần quay số, nhập các thông tin quay số như sau::   Numbers: Để nhập số, chọn từng số trên bàn phím với các điều khiển từ xa hoặc nhập số.   Letters: Để nhập chữ, chọn Keyboard. Sau đó sử dụng điều khiển từ xa để chọn từng chữ trên bàn 
phím ảo. Hoặc bạn có thể sử dụng các phương pháp nhập văn bản thường được sử dụng với điện 
thoại di động để chọn chữ trực tiếp trên điều khiển từ xa của bạn. 
Backspace: Để Xóa, ấn  .   ● Nhập bất kỳ thông tin bổ sung cần thiết cho cuộc gọi   Các thiết lập có sẵn phụ thuộc vào loại cuộc gọi và cấu hình hệ thống của bạn.  

● Ấn    để Gọi.   
Gọi từ màn hình Contact  Nếu quản trị viên hệ thống của bạn đã thêm vào thư mục và danh bạ, bạn có thể xem các mục liên hệ hay 
dung và tìm kiếm các địa chỉ liên lạc đã đăng ký với cùng máy chủ Global Directory Server.  Thao tác : 

1 Sử dụng điều khiển từ xa, Ấn   và di chuyển đến   trên màn hình hệ thống.  
2 Chọn một mục trong danh sách liên lạc, và Ấn  .   Thực hiện cuộc gọi từ danh sách cuộc gọi gần đây Recent Calls     Bạn có thể nhanh chóng chọn một số để gọi từ danh sách các cuộc họi mà bạn đã gọi gần đây. 

   Màn hình cuộc gọi gần đây cung cấp chi tiết của tất cả các cuộc gọi đi và đến, kể cả thời gian của các 
cuộc gọi.  Thao tác : 

1 Ấn   và trên giao diện cuộc gọi, Chọn  .   2 Chọn đến cuộc gọi mà bạn muốn gọi trong danh sách này 
3 Ấn  .   

Gọi nhanh Speed Dial Entry  Nếu quản trị viên hệ thống của bạn kích hoạt chức năng Speed Dial, bạn có thể sử dụng từ xa của bạn để 
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nhanh chóng gọi cho một số liên lạc trong danh bạ.  Thao tác :  1 Trên màn hình chính, Chọn liên hệ trong danh sách Speed Dial để gọi.  
2 Để thực hiện cuộc gọi,chọn Call hoặc trên điều khiển từ xa, ấn  .   

Trả lời cuộc gọi  Cách thức để cho hệ thống RealPresence Group xử lý các cuộc gọi đến phụ thuộc vào việc hệ thống được 
cấu hình. Hệ thống cho phép trả lời cuộc gọi tự động, từ chối cuộc gọi tự động, hoặc nhắc nhở bạn để trả 
lời cuộc gọi thủ công. 
  
Nếu hệ thống Polycom RealPresence Group không được cấu hình để trả lời cuộc gọi đến tự động, bạn sẽ 
được nhắc để trả lời thủ công như sau. 

»  Sử dụng điều khiển từ xa, Chọn Answer hoặc  ấn  .  
Từ chối cuộc gọi  Nếu hệ thống Polycom RealPresence Group không được cấu hình để trả lời cuộc gọi đến tự động, 
bạn sẽ được nhắc để từ chối thủ công. 

»  Sử dụng điều khiển từ xa, Chọn Ignore hoặc ấn  .  
Giữ cuộc gọi 
 Trong một cuộc gọi point-to-point, bạn có thể tạm dừng một cuộc gọi đang diễn ra, và sau đó trả lời các 
cuộc gọi đến, hoặc tiến hành cuộc gọi đi khác, hoặc chuyển đổi giữa hai cuộc gọi. 
 
Sau khi bạn hoàn thành một cuộc gọi, bạn có thể tiếp tục cuộc gọi nào bị giữ.  Thao tác :  

1 Ấn   Home trên điều khiển, sau đó chọn Active Call > Hold.   Khi cuộc gọi ở chế độ Giữ, On hold xuất hiện trên màn hình hệ thống RealPresence Group  khoảng 
5 giây. Sau  5 giây, biểu tượng Giữ   xuất hiện và vẫn còn trên màn hình cho đến khi tất các cuộc 
gọi ngắt kết nối hoặc được nối lại.   Giữ một cuộc gọi và trả lời một cuộc gọi  Đôi khi, bạn có thể cần phải đặt một cuộc gọi đang giữ và trả lời cuộc gọi đến.  

» Sử dụng điều khiển từ xa để chọn Hold + Answer. 
 Giữ một cuộc gọi và thực hiện một cuộc gọi  Để thực hiện một cuộc gọi đi riêng trong khi bạn đang trong một cuộc gọi, bạn phải đặt các cuộc 

gọi hoạt động ở trạng thái giữ. 
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 » Ấn  trên điều khiển từ xa  Thực hiện cuộc gọi theo phương thức bạn muốn.  
Chuyển đổi giữa cuộc gọi điểm với điểm  Khi bạn có một cuộc gọi đang giữ, bạn có thể chuyển đổi qua lại giữa các cuộc gọi kích hoạt  Thao tác :  

1 Ấn   Home.   2 Chọn Manage > Switch To.   
Vào lại cuộc gọi  Khi bạn không còn muốn giữ cuộc gọi đang giữ, bạn có thể tiếp tục vào lại 

các cuộc gọi đang giữ. 
 » Sử dụng điều khiển từ xa, Ấn  , sau đó chọn Hold. 
 
Tạm treo và trả lời một cuộc gọi  Khi tự động trả lời Point-to-Point Video được thiết lập để No, bạn có thể thêm một cuộc gọi đến dự hội 
nghị. 
 
    » Chọn Hang Up + Answer để treo lên tất cả các cuộc gọi hoạt động và tổ chức và thiết lập cuộc gọi 
điểm-điểm với các cuộc gọi đến.     
Kết thúc, Ngắt cuộc gọi  Khi cuộc gọi hoàn thành và bạn muốn ngắt cuộc gọi. 
 » Trên điều khiển từ xa, Ấn  . 
Nội dung trình chiếu 
 Bạn có thể hiển thị nội dung hình ảnh trong cuộc gọi bằng một vài cách khác nhau. Để cho mọi người 
thấy nội dung cùng một lúc, các hệ thống RealPresence Group phải được cấu hình cho nội dung. Bên 
cạnh đó cho thấy nội dung, bạn cũng có thể nhận và làm việc với nội dung Microsoft khi người dùng 
khởi tạo một yêu cầu chia sẻ nội dung. 
Bạn có thể hiển thị các nội dung như sau vào hệ thống : 
 

● Bất kỳ thông tin được lưu trữ trên một máy tính kết nối trực tiếp bằng dây dẫn đến một hệ 
thống RealPresence Group hay một thiết bị cảm ứng Polycom. 
● Một DVD hoặc DVR chơi kết nối trực tiếp đến một hệ thống Polycom 
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● Nội dung từ Polycom People + Content ™ IP (được cài đặt trên một máy tính và kết nối qua 
mạng với các hệ thống Polycom RealPresence Group) 
● Bảng tương tác  Phần này mô tả làm thế nào để chia sẻ nội dung sử dụng một máy tính kết nối cắm dây trực tiếp  hoặc qua 

phần mềm People + Content IP. Bạn có thể tham khảo hướng dẫn về sử dụng VisualBoard. 
Nếu bạn cố gắng để hiển thị nội dung bảo vệ bản quyền trên giao diện cục bộ, chẳng hạn như từ một đĩa 
DVD hoặc ghi hình, các thông báo sau đây được hiển thị trên hệ thống RealPresence Group: "Nội dung 
này được bảo vệ và không thể được hiển thị hoặc chia sẻ." Thông báo này xuất hiện trong một cuộc gọi 
và khi kết thúc một cuộc gọi. 
Bạn có thể đồng thời hiển thị một nguồn nội dung và nguồn video. Những điểm tham gia vào cuộc gọi 
cũng có thể hiển thị nội dung hoặc nguồn hình ảnh. Nội dung được hiển thị từ một điểm cầu vào một thời 
điểm; điểm khác chia sẻ nội dung sẽ ghi đè bất kỳ nội dung được chia sẻ.  
 
 Lưu ý: Khi bạn đang hiển thị nội dung, một thông báo xuất hiện trên màn hình chính của bạn.  
 
Kết nối Nội dung trình chiếu của hệ thống RealPresence Group  
 
Trước khi bạn chuẩn bị để hiển thị nội dung, bảo đảm máy tính được bật nguồn và kết nối với các hệ 
thống RealPresence Group. Bạn có thể kết nối một máy tính để các đầu vào video HDMI hoặc VGA. 
 Lưu ý : Quản trị viên có thể kích hoạt đầu vào 3,5 mm âm thanh trộn với HDMI hoặc đầu vào nội dung 
VGA trên hệ thống  Real Presence Group trong khi cuộc gọi hoạt động. Cổng HDMI truyền dữ liệu bao 
gồm cả âm thanh + hình ảnh cũng tương đương với cổng 3,5 mm + cổng VGA. 
  
Kết nối chia sẻ Nội dung từ máy tính đến thiết bị  RealPresence Group 500 :  
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Hiển thị Nội dung từ một máy vi tính kết nối đến RealPresence Group   Trước khi bạn hiển thị nội dung, kiểm tra xem các tín hiệu xuất ra máy tính được cấu hình để sử dụng với 
độ phân giải được hỗ trợ ,tỉ lệ và tần số quét 
Đối với chất lượng video tốt nhất, sử dụng tốc độ tần số quét 60 Hz hoặc ít hơn.  

Độ phân giải Tần số quét (Hz) 
  

800 x 600 56, 60, 72, 75, 85 
1024 x 768 60, 70, 75, 85 
1280 x 720 50, 60 
1280 x 768 60 
1280 x 1024 60, 75 
1600 x 1200 60 
1680 x 1050 60 
1920 x 1080 60 
1920 x 1200 60 

   
Lưu ý: Cách bạn thiết lập độ phân giải và tấn số  quét khác nhau vơí tỷ lệ, tùy thuộc vào loại hệ thống 
điều hành của bạn. Kiểm tra hướng dẫn sử dụng máy tính của bạn hoặc trợ giúp cho các thao tác thích 
hợp.  Để bắt đầu hiển thị nội dung từ một nguồn kết nối với RealPresence Group : 
       »  Sử dụng điều khiển từ xa của bạn, Chọn  và sau đó chọn nguồn nội dung của bạn từ danh sách.  
       » Trong một cuộc gọi, bạn có thể bấm  > Select trên điều khiển để bật và tắt nguồn nội dung 
được   sử dụng cuối cùng  Phần mềm ứng dụng Polycom People+Content IP  Phần mềm People+Content IP là một ứng dụng cho phép bạn truyền gửi Nội dung  từ một máy tính 
không được kết nối cắm dây trực tiếp với  RealPresence Group hoặc thiết bị Cảm ứng Polycom.       Những điểm cần phải lưu ý về phần mềm People+Content IP:  ● People+Content IP chỉ cung cấp nội dung hình ảnh được chia sẻ, không có âm thanh.   ● People+Content IP hỗ trợ tất cả độ phân giải màn hình máy tính với màu sắc thiết lập đặt là 16-bit 

hoặc cao hơn.   ● Độ phân giải màn hình máy tính của bạn có thể thiết lập bất cứ điều gì nhưng People+Content 
IP hiển thị theo tỉ lệ 1024x768 hoặc 1280x720.   Lưu ý: Đối với một máy tính kết nối trực tiếp với hệ thống RealPresence Group, Polycom khuyến cáo sử dụng các nút Send Computer hoặc nút Content thay vì  People+Content IP. 
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 Tải và cài đặt People+Content IP  Bạn cần phải tải và cài đặt phần mềm ứng dụng People+Content IP trên máy vi tính trước khi bạn có thể 
sử dụng nó để trình chiếu Nội dung. 
Thao tác :  » Trên máy vi tính, tìm đến trang web có chứa cài đặt  Polycom People+Content IP  » Click vào đường dẫn, tải phần mềm People+Content IP cho hệ điều hành Mac hoặc Windows.   » Giải nén tệp tin có đuôi .zip và nhấn vào phần cài đặt. Làm theo các bước hướng dẫn để cài đặt.   Chia sẻ nội dung với phần mềm People+Content IP  Sau khi tải và cài đặt phần mềm  People+Content IP, mọi thứ đã sẵn sàng để trình chiếu Nội dung.  Thao tác  » Trên máy tính của ban, Bấm vào biểu tượng phần mềm.Phần mềm đã được bật  » Nhập địa chỉ IP hoặc tên miền của hệ thống RealPresence Group và nhập mật khẩu (nếu có ) 

Bạn có thể tìm địa chỉ IP trên màn hình chính của thiết bị bằng cách Ân   trên điều khiển từ xa   » Click Connect.   » Mở Nội dung bạn muốn trình chiếu, và click  .   Dừng chia sẻ Nội dung với People+Content IP  Khi bạn trình chiếu nội dung xong, tắt People+Content IP. 
     »  Click   trên ứng dụng People+Content IP  
 
Cài đặt, tinh chỉnh 
        Trước hoặc trong khi gọi, bạn có thể điều chỉnh âm thanh và hình ảnh cài đặt, bao gồm cả điều chỉnh 
âm lượng, tắt tiếng microphone, tắt Camera, và thay đổi cách bố trí hình ảnh. 
       Tùy thuộc vào cách hệ thống được thiết lập bởi quản trị viên của bạn, bạn có thể tùy chỉnh các thiết 
lập quản lý và sử dụng trên hệ thống, bao gồm cả ngôn ngữ, múi giờ, cài đặt mạng LAN, và thiết lập bảo 
mật. Nếu bạn có bất kỳ câu hỏi về việc thay đổi các thiết lập này, liên hệ với quản trị viên của bạn để được 
giúp đỡ.  
Điều chỉnh hình ảnh 
 Bên cạnh việc quản lý âm thanh và cuộc gọi cài đặt, bạn cũng có thể quản lý video và cài đặt 
giao diện người dùng nhất định. 
 
Chuyển đổi giữa hình ảnh toàn màn hình và màn hình chủ  
Khi cuộc gọi của bạn kết nối, hệ thống tự động hiển thị hình ảnh trên toàn bộ màn hình. 
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Bạn có thể chuyển về màn hình Home trong một cuộc gọi nếu muốn, ví dụ : bạn cần phải điều 
chỉnh một thiết lập người dùng và hệ thống của bạn được cấu hình để cho phép bạn làm như vậy.  Thao tác :  1 .Ấn nút        trên điều khiển để đi đến màn hình chính 

2 .Ấn               để trở lại toàn màn hình.  Cấu hình tự động Tự xem điều khiển,kiểm soát  Nếu quản trị viên của bạn đã cho phép bạn truy cập vào thiết lập tự động Tự xem điều khiển,kiểm 
soát, bạn có thể cấu hình thiết lập này để người dùng khác có thể hiển thị hoặc ẩn các cửa sổ tự xem. 
 
Thao tác :  

1 Từ màn hình chính, Ấn  .   2 Thực hiện theo một trong các cách sau :  
 Khi đang ở trong một cuộc gọi, điều hướng đến   More >   Settings > User Settings >  

 Camera.  
 Khi không ở trong một cuộc gọi   Settings> User Settings >  Camera.   3 Chọn tích vào phần Automatic Self View Control   Điều chỉnh cho phòng chiếu sáng       Nếu quản trị viên hệ thống của bạn đã cho phép truy cập vào các thiết lập của người dùng, bạn có thể 

sử dụng điều khiển đèn nền để điều chỉnh độ sáng của hình ảnh mà camera chính sẽ gửi đến hệ thống 
RealPresence Group. 
     Sử dụng đèn nền bù sáng trong trường hợp đối tượng xuất hiện tối hơn nền. Bật cài đặt này giúp tối đen 
một nền tảng sáng, có thể ảnh hưởng đến hiệu quả hoạt động theo dõi của Camera Polycom EagleEye 
Director.  Lưu ý: Bởi vì điều khiển đèn nền điều chỉnh chính được xây dựng trong máy ảnh, các điều khiển 
không làm cho nội dung hiển thị từ một máy tính xuất hiện tươi sáng hơn. 
 
Thao tác :  

1 Từ màn hình, Ấn  .   2 Thực hiện theo một số các cách sau:  
 Khi đang ở trong một cuộc gọi, điều hướng đến   More >   Settings > User Settings >  

Camera.  
 Khi không ở trong một cuộc gọi, điều hướng đến   Settings> User Settings >   Camera.    

3  Chọn Backlight Compensation. 
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 Dừng video  Đôi khi, Bạn muốn dừng chia sẻ video của bạn ngay cả khi đang thực hiện hoặc không thực hiện cuộc 
gọi.   Tạm dừng video của bạn cho phép bạn ngừng gửi hình ảnh gần nhất được mã hóa. Trong khi vẫn duy trì 
được kết nối với hội nghị.  Khi video của bạn được dừng lại, các điểm kết nối sẽ không nhìn thấy hình ảnh 
của bạn  

»  Ấn  , Sau đó chọn  Camera Off.  Lưu ý: Trong Microsoft Lync 2013 hoặc Skype cho doanh nghiệp 2015 khi video của bạn được tạm 
dừng. Việc truyền hình ảnh sẽ chấm dứt và không tự hiển thị. Khi video của bạn được tạm dừng, một 
hình ảnh sẽ sẽ được gửi đến điểm kết nối.   Bật video  Nếu hình ảnh của bạn hiện tại đang không được hiển thị. Bạn có thể chọn để hiển thị hình ảnh của bạn 

đến tất cả mọi người trong cuộc họp.  
»  Ấn  , sau đó chọn  Camera On.  Bật chế độ Tự xem (Turn Self View On)  Chế độ tự xem cho phép bạn nhìn thấy hình ảnh của mình (Giống như Live Stream). Cái mà người kết 

nối với bạn sẽ nhìn thấy khi họ đang trong cuộc gọi với bạn. Nếu chế độ tự xem không được kích hoạt 
bạn có thể bật chế độ tự xem khi bạn muốn nhìn hình ảnh của mình  

»  Trên điều khiển, Ấn  Sau đó chọn  Self View On.  Tắt chế độ tự xem   Chế độ tự xem cho phép bạn nhìn thấy hình ảnh của mình (Giống như Live Stream). Cái mà người kết 
nối với bạn sẽ nhìn thấy khi họ đang trong cuộc gọi với bạn. Nếu chế độ tự xem không được kích hoạt 
bạn có thể tắt chế độ tự xem khi bạn muốn nhìn hình ảnh của mình  

»  Trên điều khiển, Ấn   Sau đó chọn  Self View Off.  Cho phép hiển thị hình ảnh trên Web   Nếu quản trị viên của hệ thống cho phép bạn truy cập vào các thiết lập của người dùng. Bạn có thể chọn 
cho phép xem các căn phòng nơi đặt hệ thống hoặc các hình ảnh của cuộc gọi ở nơi mà kết nối đến thế 
thống  
 
Chú ý: Cài đặt mặc định là không cho hiển thị hình ảnh trên web. Hãy chắc chắn rằng liệu người quản trị 
hệ thống của bạn có muốn cài đặt thay đổi. 
 
Thao tác : 

1 Chọn  Settings > User Settings > Meetings.   
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2 Chọn Allow Video Display on Web.   Chế độ xem đa điểm   Chế độ xem đa điểm được cấu hình trên máy chủ là một chế độ sử dụng cuộc gọi đến tất cả các thiết bị 
đầu cuối.  Chế độ mặc định là thảo luận (Discussion), tuy nhiên, quản trị viên của bạn có thể cấu hình một 
trong các chế độ khác cho hệ thống của bạn. 
Bảng dưới đây mô tả các chế độ xem đa điểm có sẵn khi một hệ thống được lưu trữ các cuộc gọi đa 
điểm.    

Cài đặt Mô tả  Hình ảnh video từ các địa điểm có thể được tự động kết hợp trên một màn hình trong một lần hiển thị được gọi 
là sự hiện diện liên tục.   
Tự động  Sự chuyển đổi giữa chế độ hiển thị đa điểm và chế độ full màn hình 

tùy thuộc về sự tương tác giữa các điểm kết nối  Nếu nhiều điểm cùng nói 1 lúc thì chế độ hiển thị đa điểm được kích hoạt. 
Nếu một điểm nói không bị gián đoạn trong 15s thì hình ảnh của điểm đó sẽ 
được hiện đầy đủ lên màn hình  Discussion Nhiều điểm kết nối được hiển thị tại một thời điểm.   Presentation  
Người nói liên tục thì ở các điểm khác sẽ nhìn thấy người đang nói ở chế độ 
full màn hình  Full Screen Điểm đang nói sẽ được hiển thị full màn hình cho tất cả các điểm.   Cài đặt chế độ xem đa điểm   Có thể bạn muốn thay đổi chế độ xem đa điểm của bạn từ mặc định Thao tác :  

1 Từ màn hình chính, Ấn  .  
2 Điều hướng   More >   Settings >User Settings > Meetings.   3 Chọn xem đa điểm từ Multipoint Mode list.   Bố cục xem đa điểm (Multipoint Viewing Layouts) 

Những gì bạn có thể nhìn thấy từ một cuộc gọi đa điểm có thể khác nhau tùy thuộc vào các mà hệ thống 
RealPresence Group cấu hình. Số lượng các điểm tham gia số lượng màn hình mà bạn đang sử dụng và số 
lượng nội dụng được chia sẻ.   Việc cấu hình vị trí của chế độ xem đa điểm trên hệ thống máy chủ là một cách để gọi cho tất cả các thiết 
bị đầu cuối trọng cuộc gọi. Khi bạn sử dụng 2 màn hình có kích thước giống nhau, ban có thể có 8 cách 
gọi đa điểm, Tùy thuộc vào cấu hình hệ thống của bạn. Khi bạn chia sẻ nội dung 1 màn hình được sử 
dụng cho nội dung và cho 1 người. Các cấu hình khác nhau tùy thuộc vào việc quản lý của bạn khi bạn 
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kích hoạt chế độ tự xem và bao nhiêu người tham gia vào đó. Khi bạn không chia sẻ nội dung cấu hình 
cho cả hai màn hình sẽ được hiển thị trên cả 2 màn). Để có thể tìm hiểu về cách sắp xếp đa điểm, bạn 
nên nói chuyện với người quản lý hệ thống RealPresence Group  Lưu ý:  Nếu bạn không ở trong hệ thống  RealPresence® Collaboration Server (RMX®)  Bố cục của bạn 
là mặc định Thay đổi bố cục xem đa điểm (Change Multipoint Viewing Layout)  Bạn có thể thay đổi cách bố trí xem đa điểm bằng cách duyệt qua các tùy chọn sẵn có ở trong giao diện  Thao tác :  

1 Trong một cuộc gọi, Ấn  , Sau đó chọn Layout.   2 Chọn Near Video hoặc Far Video.   3 Chuyển vị trí các màn hình sao cho hợp lý và tốt nhất  Những bố cục sẵn có khác nhau phụ thuộc vào nhiều yếu tố nhất định, chẳng hạn: Có bao nhiêu người 
tham gia vào cuộc gọi? tình trạng hoặc nội dung cuộc gọi.  
Điều chỉnh âm thanh   Bạn có thể kiểm soát một số cài đặt âm thanh trên hệ thống, bao gồm cả điều chỉnh âm lượng và tắt 
tiếng microphone  Điều chỉnh âm lượng (Adjust the Volume)  Bạn có thể tăng hoặc giảm âm lượng trong cuộc họp 
Thay đổi âm lượng chỉ ảnh hưởng đến âm thanh tại điểm kết nối của bạn  

»  Sử dụng điều khiển, ấn và giữ  hoặc  để tăng giảm âm lượng  Tắt tiếng (Mute the Microphone) 
Bạn có thể tắt tiếng Mic nếu ban không muốn điểm kết nối nghe được những gì bạn cần trao đổi   ● Tắt tiếng MIC chỉ làm cho Mic ở điểm của bạn bị tắt các điểm kết nối còn lại sử dụng bình thường  ● Khi bạn tắt tiếng Mic sẽ hiện đèn màu đỏ   ● Mic có thể bị tắt tiếng khi bạn cấu hình tự động trả lời các cuộc gọi đến và tự động tắt cuộc gọi 

»  Ấn  Trên điều khiển  
Bạn có thể tắt tiếng cuộc gọi bằng các chạm vào biểu tượng   ở trên Mic  Đèn báo trên Microphone sẽ là màu đỏ nếu bạn tắt tiếng . Biểu tượng microphone bị tắt                
cũng hiển thị trên màn hình.  Bật tiếng Microphine  Bạn có thể tiếp tục việc Bật lại âm thanh của Microphone sau khi bạn tắt chúng trong cuộc gọi.  

»  Nếu đang bị tắt Mic,Ấn  trên điều khiển từ xa hoặc trên mặt của Microphone để tiếp tục Bật 
Micphone    
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Camera  Bạn có thể điều chỉnh Camera bằng nhiều cách khác nhau 
 
Chọn Camera  Bạn có thể sử dụng điều khiển từ xa để chọn và điều chỉnh camera chính hoặc các đầu vào  hoặc 
điều chỉnh Camera ở đầu xa kia. 
Bạn có thể có thể điều chỉnh máy ảnh phụ trợ khác có hỗ trợ quét dọc, ngang, phóng to thu nhỏ 
hình ảnh .Bạn có thể điều chỉnh một Camera đầu xa chỉ trong một cuộc gọi và chỉ điều chỉnh khi  
cài đặt cho phép nó.  Thao tác :  

1 Di chuyển đến   Camera > Select Camera.   2 Sau đó chọn Near Camera  để điều khiển Camera đầu gần hoặc Far Camera để điều chỉnh Camera 
đầu xa   Tinh chỉnh Camera  Sau khi chọn Camera bạn có thể  thực hiện một số điều chỉnh để  nâng cao cách nhìn.   Lưu ý: Trước khi bạn có thể điều chỉnh camera  EagleEye Director, bạn phải bật turn camera tracking off.  

 
Để điều chỉnh Polycom EagleEye III, Polycom EagleEye IV, Polycom EagleEye Acoustic, hoặc 
Polycom EagleEye Director phải sử dụng điều khiển:  Thao tác :  1 Chọn một trong hai nguồn video gần hoặc nguồn video xa để điều khiển.   Trong cuộc gọi đa điểm được hỗ trợ bởi một hệ thống trong các cuộc gọi, bạn có thể điều chỉnh một 

Camera ở đầu xa mà đang phát ra loa hiện tại.   2 Ấn các nút điều hướng để di chuyển Camera theo phương lên ,xuống,sang trái,sang phải.  
3 Trên điều khiển từ xa, Ấn   để thu nhỏ hình, hoặc ấn   để phóng hình   Chuyển đổi giữa các Camera  Bạn có thể chuyển đổi để điều khiển giữa Camera tại đầu gần và Camera tại đầu xa trong cuộc họp  

Thao Tác :    
1 Ấn .   
2 Chọn      Camera, sau đó chọn       Near Camera hoặc Far Camera.  Cho phép hệ thống ở Đầu xa điều khiển Camera của bạn.  I Nếu quản trị viên hệ thống của bạn đã cho phép truy cập vào các thiết lập của người dùng, bạn có thể 

cho các hệ thống đầu xa kiểm soát Camera của bạn. 
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Nếu hệ thống của các đầu xa hỗ trợ cài đặt trước, thì điều đó có nghĩa là bạn cũng có thể điều khiển 
Camera đầu xa  
 Lưu ý: Trước khi bạn có thể điều chỉnh camera  EagleEye Director, bạn phải bật turn camera tracking off.   Thao tác :  

1 Từ màn hình chính , Ấn  .   2 Làm các bước như sau:  
 Trong cuộc gọi,chọn   More >   Settings > User Settings >  Camera.  
 Không trong cuộc gọi, chọn   Settings > User Settings >  Camera.   3 Chọn Allow Other Participants in a Call to Control Your Camera.  

 Lưu vị trí Camera   Việc cài đặt lưu nhớ vị trí camera này có thể được tạo ra trước hoặc trong cuộc gọi.  Hệ thống sử dụng cài đặt 0 là vị trí camera mặc định cho tất cả các vị trí máy ảnh cài đặt trước. vị trí 
camera mặc định này được phóng thu nhỏ hình và hướng thẳng về phía trước với độ nghiêng ngang.  Lưu vị trí cho phép bạn làm như sau: ● Nhanh chóng chỉ một camera tại các vị trí được xác định trước trong một căn phòng.  

● Chọn một nguồn video như một máy ảnh tài liệu hoặc một máy ảnh phụ..   Nếu hệ thống Cameracủa bạn hỗ trợ quét dọc, nghiêng và chuyển động phóng to,thu nhỏ bạn có thể 
tạo tối đa 10 vị trí Camera cài sẵn cho đầu gần. Mỗi vị trí lưu cài sẵn các thông tin sau:   ● Số Camera  ● Mức độ phóng ảnh  ● Hướng các điểm ảnh  Những cài đặt trước vẫn có hiệu lực cho đến khi bạn thay đổi chúng bằng cách ghi đè.  Nếu điều khiển Camera ở đầu xa được cho phép, bạn có thể tạo ra 10 vị trí thiết lập cho Camera đầu xa. 
Những mẫu thiết lập được lưu chỉ trong thời gian của cuộc gọi. Bạn cũng có thể có thể sử dụng cài đặt 
trước đó đã được tạo ra để điều khiển camera đầu xa 
 
Giữ cho thông tin điều khiển Camera trong tâm trí sau khi sử dụng Self View:  ● Khi ở trong một cuộc gọi, Chọn điều khiển camera gần  và phóng Camera này không thay đổi cách 

bố trí.   ● Khi ra khỏi một cuộc gọi, chọn điều khiển Camera thay đổi toàn màn hình. Self View.   ● Cuộc gọi đến ghi đè lên toàn màn hình Self View .   Xem lại các vị trí Camera được lưu  Bạn cần phải làm quen với các cài đặt trước vị trí Camera được lưu trữ để nắm bắt được hệ thống của 
bạn.  
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»  Di chuyển đến  Camera > Presets.  Biểu tượng  0- 9 là được hiển thị trên màn hình. Một ảnh chụp trên các số có nghĩa là một cài đặt 
trước đã được gán cho số đó. Một hộp rỗng có nghĩa là không có cài sẵn đã được gán cho số đó.  Lưu trữ một vị trí của Camera  Bạn không thể xóa vị trí được lưu. Tuy nhiên bạn có thể ghi đè vị trí của Camera bằng một vị trí mới   Thao tác :  

1 Nếu đang trong cuộc gọi, Ấn .  
Trên giao diện hiển thị Di chuyển đến   Camera > Presets.   2 Chọn Near hoặc Far camera.   3 Nếu bạn đã chọn một Camera hỗ trợ việc quét dọc,ngang,phóng hình thì bạn có thể tùy chỉnh được 
vị trí của Camera như mong muốn bằng cách sử dụng điều khiển từ xa:  
 Ấn   hoặc   để phóng hình to hoặc nhỏ.    Ấn các phím điều hướng lên,xuống,tri,phải để di chuyển Camera hướng lên,hướng xuống,hướng 

sang ngang bên trái,hướng sang ngang bên phải.   4 Để lưu một vị trí muốn lưu ,Ấn và giữ 1 số trên bàn phím khoảng 5 giây. Vị trí 
này trước đây sẽ bị ghi đè lên bởi vị trí bạn vừa đặt 

Di chuyển Camera đến các vị trí thiết lập đã lưu  Nếu bạn đã lưu trữ những vị trí Camera này thì bạn có thể di chuyển Camera tới một trong các thiết lập vị 
trí đó  Thao tác :  1 Nếu bạn đang trong cuộc gọi, Ấn Select trên điều khiển từ xa để chuyển đổi giữa việc chọn 

Camera đầu gần (Your Camera)  hay đầu xa (Their Camera)   2 Ấn nút số trên điều khiển để gọi ra vị trí Camera đã lưu.  
Cài đặt trả lời cuộc gọi   
Để thay đổi cách trả lời cuộc gọi,ban phải thay đổi cài đặt mặc đinh của hệ thống.   Tạm Từ chối cuộc gọi 
 
Nếu quản trị viên hệ thống của bạn đã cho phép bạn truy cập, bạn có thể tự động từ chối cuộc gọi đến khi 
bạn không muốn bị quấy rầy. 
 
Người gọi có được một thông báo rằng cuộc gọi đã bị từ chối, và bạn không nhận được thông báo về 
cuộc gọi đến. Bạn có thể, tuy nhiên, làm cho các cuộc gọi đi.  
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Thao tác : 
1 Di chuyển đến   Settings > User Settings > Meetings.   2 Đặt Auto Answer Point-to-Point Video hoặc Auto Answer Multipoint Video hoặc Do Not 

Disturb.   Kích hoạt tính năng trả lời cuộc gọi video Tự động  
Nếu quản trị viên hệ thống của bạn đã cho phép truy cập vào các thiết lập của người dùng, bạn 
có thể xác định liệu để trả lời các cuộc gọi video tự động hoặc để có hệ thống thông báo cuộc gọi 
video đến và chờ đợi cho bạn để trả lời bằng tay.   
Chú ý: các cuộc gọi Tự động trả lời thuận tiện, nhưng nó có thể tạo ra các vấn đề an ninh. Một 
người gọi bất ngờ có thể làm gián đoạn một cuộc họp đang diễn hoặc nhìn vào thiết bị và ghi chú 
lại trong một căn phòng trống. 
 
Thao tác : 

1 Di chuyển đến   Settings > User Settings > Meetings.   2 Đặt Auto Answer Point-to-Point Video hoặc Auto Answer Multipoint Video thành Yes   
Cuộc gọi Video Tự động trả lời sẽ bị tắt Mic 
 
Nếu quản trị viên hệ thống của bạn đã cho phép truy cập vào các thiết lập của người dùng, bạn 
có thể chọn để tắt âm thanh khi gọi điện video sẽ tự động trả lời kết nối. 
Điều này ngăn cản người gọi từ nghe lỏm được cuộc trò chuyện hoặc các cuộc họp. 
 
Lưu ý: Nếu bạn kích hoạt tự động tắt tiếng trong một cuộc gọi, âm thanh cho các cuộc họp hiện 
nay là không bị ảnh hưởng. 
 Thao tác : 

1 Di chuyển đến   Settings > User Settings > Meetings.   2 Chọn Mute Auto Answer Calls.   Sau khi kết nối cuộc gọi, Ấn   trên điều khiển từ xa khi bạn sẵn sàng bật Microphone để nói chuyện  Khi cuộc gọi tắt tiếng Mic, Biểu tượng này sẽ được hiển thị trên màn hình.  
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Polycom® UC Board™  
 
Hướng dẫn kết nối và sử dụng thiết bị 
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Xử lý sự cố, hiệu chỉnh 
 
Nếu bạn gặp bất kỳ vấn đề thực hiện cuộc gọi, hãy thử các  xử lý sau :  
Thực hiện cuộc gọi thử nghiệm  Để kiểm tra thiết lập có chính xác hay không, bạn có thể gọi thử đến server test của Polycom. 
 
Một danh sách các số thử nghiệm trên toàn thế giới hiện có sẵn tại www.polycom.com/videotest. 
Cụ thể thông số cuộc gọi thử nghiệm dành cho hệ thống như sau: 

 Hệ thống cần test: RealPresence Group 500  Định dạng số gọi: Gọi bằng địa chỉ IP  Khả năng test: Video 1920k @ 50fps  Số gọi test: Địa chỉ IP: 140.242.46.55  Software: 4.1.5 
 
Khi đặt cuộc gọi kiểm tra, thử các ý tưởng: 
 
● Hãy chắc chắn rằng các số gọi là chính xác, sau đó cố gắng gọi lại sau. Ví dụ, bạn có thể cần 
phải quay số 9 cho một đường dây bên ngoài hoặc bao gồm truy cập đường dài hoặc mã quốc 
gia. 
 
● Nếu bạn có thể thực hiện cuộc gọi nhưng không nhận được cuộc gọi, hãy chắc chắn rằng hệ 
thống của bạn được cấu chính xác. 
 
Nếu bạn không thể thực hiện cuộc gọi thử nghiệm thành công và bạn đã xác nhận rằng thiết bị 
được cài đặt và thiết lập một cách chính xác, hãy liên hệ quản trị viên để được hỗ trợ thêm.   
Thông tin về hệ thống thiết bị  Lưu ý rằng quản trị viên trung tâm có thể yêu cầu bạn cho họ biết về mã số hệ thống, phiên bản phần 
mềm, bất kỳ tin nhắn thông báo hoạt động, và các thông tin khác.    Xem các cảnh báo hệ thống   1  Từ màn hình chính,Ấn Menu    .  2 Đi đến  Settings >                System Information > Status > Active Alerts.   

Để biết thêm chi tiết, sử dụng điều khiển từ xa để chọn More Information. Nếu một lỗi nghiêm 
trọng xảy ra trong quá trình khởi động, hệ thống sẽ không bật lên được.   
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Hiển thị thông tin chung của hệ thống   

   Xác định trạng thái hoạt động của hệ thống   1  Từ màn hình chỉnh ,  Ấn  Menu  . 
2 Di chuyển đến   Settings >  System Information.   3 Chọn Status.   

Xác định trạng thái mạng LAN  
1 Từ màn hình chính ,   Ấn  Menu. 
2 Di chuyển tới Settings > System Information. 
3 Chọn  Status > LAN.   Chẩn đoán lỗi  Thao tác để tiến hành chẩn đoán lỗi  
1 Từ màn hình chính ,   Ấn  Menu. 
2 Di chuyển tới    Settings > System Information.
3 Chọn Diagnostics.    

 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 

1 Từ màn hình chính, Ấn  Menu. 
2 Di chuyển tới   Settings > System Information. 
3 Chọn  Information.  


