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1. WSTĘP 

Niniejszy opis ma przybliżyć sposób korzystania z zestawów wideokonferencyjnych Yealink. 

Modele, wygląd, składowe lub funkcjonalności poszczególnych zestawów mogą nieznacznie 

różnić się od siebie, jednak ogólna zasada działania, sposób dzielenia treści oraz 

wykonywanie połączeń pozostaje we wszystkich zestawach bardzo podobna. Niniejsza 

instrukcja bazuje na najwyższym modelu Yealink VC400. 

W razie pytań – kontaktuj się z działem Działem Produktów: produkty@3s.pl 

 

 

  



 

2. URUCHOMIENIE ZESTAWU 

Aby uruchomić zestaw należy wykonać następujące czynności. 

 

Zestaw jest przygotowany do działania. 

3. NAWIĄZANIE POŁĄCZENIA 

Aby nawiązać połączenie z innym użytkownikiem należy wykonać następujące czynności. 

 

 

Dostępne menu pozwala na wybranie kontaktu z historii dotychczasowych połączeń, książki 

telefonicznej lub pozwala na ręczne wprowadzenie numeru telefonu lub adresu IP. 

 

 

 



 

Jeżeli wymagane jest ręczne podanie numeru telefonu lub adresu IP wykonaj następujące 

czynności. 

 

 

 

 

 



 

 

4. DOŁĄCZANIE KOLEJNYCH UCZESTNIKÓW 

W trakcie trwania połączenia można dołączać kolejnych uczestników wideokonferencji. 

Mogą to być również rozmówcy telefoniczni niemniej wtedy do tych uczestników obraz nie 

będzie transmitowany.  

Aby dodać kolejnego uczestnika należy wykonać następujące czynności: 

 

 

 

 

5. TRYB PREZENTACJI 

Zestawy wideokonferencyjne Yealink pozwalają na dzielenie treści zarówno podczas trwania 

spotkań wideo jak i w trybie prezentacji. 



 

UWAGA! Jeżeli w trakcie korzystania z zestawu wideokonferencyjnego w trybie 

prezentacji ktoś nawiąże z nami połączenie wyświetlana na monitorze prezentacja nie 

zostanie mu wyświetlona. System automatycznie „wyłączy” dzielenie prezentacji, aby 

uniemożliwić przypadkową „publikację” prezentacji przypadkowemu uczestnikowi 

konferencji. Aby włączyć tryb dzielenia treści należy wybrać przycisk na pilocie lub 

sterowniku lub odłączyć komputer od zestawu i jeszcze raz podłączyć. 

Aby korzystać z zestawu w trybie prezentacji należy. 

 

 

 

6. WSPÓŁDZIELENIE TREŚCI 

Aby rozpocząć współdzielenie treści podczas trwającego połączenia wideo wykonaj 

następujące czynności.  

 

 

7. ZMIANA STRONY PREZENTUJĄCEJ TREŚĆ 

Jeśli jedna ze stron rozpocznie dzielenie treści podczas dzielenia treści przez inną, strona 

która później rozpoczęła dzielić treść „wyprze” poprzednio dzielącą treść. System przesyła 

strumień dzielenia treści tego użytkownika, który najpóźniej rozpoczął dzielenie treści. 

 

8. UŻYWANIE ZESTAWU JAKO TELEFONU KONFERENCYJNEGO 



 

Zestawy wideokonferencyjne Yealink pozwalają na wykonywanie klasycznych połączeń 

telefonicznych (można to zrobić również podczas połączenia wideo, ale obraz nie będzie do 

takiego odbiorcy transmitowany). Aby połączyć się z taką osobą należy wykonać czynności z 

punktu „III. Nawiązania połączenia” postępując jak z ręcznym podaniem numeru telefonu. 

9. WSPÓŁPRACA Z INNYMI ZESTAWAMI NP KONTRAHENTÓW ZEWNĘTRZNYCH 

Zestawy wideokonferencyjne Yealink pozwalają na łączenie się z następującymi dostawcami 

rozwiązań wideokonferencyjnych:  

- Polycom. Większość zestawów Polycom potrafi się połączyć z zestawami Yealink i Yealink 

potrafi się połączyć z Polycom. 

- LifeSize Cloud- Zestawy kompatybilne 

- Tandberg/ Cisco- Większość zestawów jest kompatybilnych 

- Radvision/ Avaya- Większość zestawów jest kompatybilnych 

- oraz wiele innych 

Zestawy Yealink są również kompatybilne z każdym oprogramowaniem chmurowym oraz 

klientami na systemy operacyjne PC lub urządzeń przenośnych. Warunkiem jest zapewnienie 

kompatybilności protokołów. 

Zestawy Yealink gwarantują kompatybilność pomiędzy innymi urządzeniami, jeśli urządzenia 

bądź oprogramowanie wspierają protokoły H.323, SIP. Wszystkie urządzenia przesyłające 

strumienie video H.264 oraz H.264 High Profile będą kompatybilne. Dzielenie treści jest 

zapewnione poprzez protokoły H.239/BFCP 

Aby kontrahent połączył się z którymś z zestawów 3S należy podać mu nazwę domenową 

lub adres IP. (patrz na końcu opracowania) 

Aby zestaw z 3S połączył się z kontrahentem należy wybrać adres lub nazwę podaną przez 

kontrahenta. 

  



 

 

10. NAGRYWANIE / REJESTROWANIE POŁĄCZEŃ 

Zestawy dają możliwość nagrywania połączeń wideo. W tym celu należy wykonać 

następujące czynności. 

 

 

 

W razie pytań – kontaktuj się z działem Działem Produktów: produkty@3s.pl 
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