
REALIZAR VÍDEO CHAMADAS
EQUIPOS DE VIDEOCONFERENCIA en salas de vistas

Desde sala de 
vistas dixital ou 
equipo móbil en 
rede corporativa

Marcar os datos de conexión recibidos:

- nº extensión@IP

- IP##nº de extensión

- (34)+nº RDSI ao que chamar

Equipo remoto 
fora da rede 
corporativa

1
Exemplo: 5623@85.91.73.45 ou 85.91.73.45##5623

2
Pode ocorrer que unha vez conectados ao sistema remoto, 
precisemos activar os tons para marcar a extensión. Chega 
con pulsar # no mando ou no teclado virtual, e despois 
introducir os números e parámetros necesarios.

• Enderezo electrónico ou IP á que chamar. Debe incluír tódolos parámetros de conexión coma extensións, 

IP, RDSI se está dispoñible, etc. Exemplo: extensión 4562 e IP 85.91.72.6

• Persoa e teléfono de contacto do sitio remoto para realizar algunha proba ou comunicar calquera tipo de 

incidencia.

SOLICITAR SEMPRE COMO MÍNIMO:

COMPROBACIÓNS BÁSICAS PARA OS EQUIPOS MÓBILES DE VIDEOCONFERENCIA
• TV acendida (indicador en verde e imaxe en pantalla de Polycom). Asegurarse de que utilizamos o mando da TV (fixarse que a marca do mando e TV coincidan) e que ten batería.
• Equipo de videoconferencia (fixado na parte traseira da la TV) acendido.
• Utilizar o mando do equipo de videoconferencia para a marcaxe?.
• ¿Hai conectividade no equipo de videoconferencia?. No recuncho inferior esquerdo da TV debe aparecer o enderezo IP do equipo (OK), e se non hai rede aparecerá 0.0.0.0 (ERRO).

Lembra que !

Tes dispoñibles os datos de conexión para o 
teu equipo de videoconferencia na etiqueta 
que hai pegada e na Intranet de Xustiza.

Desde sala de 
vistas dixital en 
rede corporativa

Marcar na aplicación Séneca o nº 
da sala MCU do equipo remoto

Equipo remoto 
en rede 

corporativa 
Xustiza

Exemplo sala MCU: 200016 2
SALA

MCU
Marca o nº da súa sala MCU e 

espera a chamada

Ámbolos dous 
na sala MCU

Desde equipo 
móbil en rede 

corporativa

Marcar co mando a distancia o nº 
da sala MCU do equipo remoto e 
pulsar tecla verde de descolgar 

200016

1
Exemplo sala MCU: 200016

Quen chama e quen recibe a chamada están dentro da rede corporativa!



RECIBIR VÍDEO CHAMADAS
EQUIPOS DE VIDEOCONFERENCIA en salas de vistas

• Enderezo electrónico ou IP á que chamar. Debe incluír tódolos parámetros de conexión coma 

extensións, IP, RDSI se está dispoñible, etc. Exemplo: extensión 4562 e IP 85.91.72.6

• Persoa e teléfono de contacto para realizar algunha proba ou comunicar calquera tipo de 

incidencia.

FACILITAR SEMPRE COMO MÍNIMO:

COMPROBACIÓNS BÁSICAS PARA OS EQUIPOS MÓBILES DE VIDEOCONFERENCIA
• TV acendida (indicador en verde e imaxe en pantalla de Polycom). Asegurarse de que utilizamos o mando da TV (fixarse que a marca do mando e TV coincidan) e que ten batería.
• Equipo de videoconferencia (fixado na parte traseira da la TV) acendido.
• Utilizar o mando do equipo de videoconferencia para a marcaxe?.
• ¿Hai conectividade no equipo de videoconferencia?. No recuncho inferior esquerdo da TV debe aparecer o enderezo IP do equipo (OK), e se non hai rede aparecerá 0.0.0.0 (ERRO).

Lembra que !

Tes dispoñibles os datos de conexión para 
o teu equipo de videoconferencia na 
etiqueta que hai pegada no equipo de 
videoconferncia e na Intranet de Xustiza.

Nunha sala de 
vistas dixital en
rede corporativa

Marcar na aplicación Séneca o nº 
da  nosa sala MCU e esperar á 
conexión remota

2
SALA

MCU

Marcarán os datos da nosa sala: 
- Nº sala MCU: 200016
- 200016@85.91.72.6
- 85.91.72.6##200016Nun equipo 

móbil en rede 
corporativa

Marcar co mando a distancia o nº 
da nosa sala MCU e esperar á 
conexión remota 

200016

1
Desde 

calquera orixe:

Dentro ou 
fóra da rede 

corporativa de 
Xustiza

Exemplo Sala MCU 200016

Ámbolos dous 
na sala MCU

É bo que cando esteas a esperar unha Videoconferencia, e teñas dados os datos a outras persoas, entres anticipadamente e agardes pola súa

conexión. Así poderás facer probas da perfecta escoita e visión, e mesmo preparar para  compartir documentos.i


