INTRODUÇÃO AO
RECURSO DE ÁUDIO
Seu guia para fazer audioconferências com o join.me.

TODO O ÁUDIO,
SEM COBRANÇAS
EXTRAS
O join.me é o aplicativo de reunião desenvolvido para o mercado acelerado e totalmente móvel de hoje. Como o recurso de audioconferência é incluído sem custo
adicional, essa é a maneira mais acessível e completa de se reunir, compartilhar
e de começar a trabalhar. Este guia contém instruções simples e detalhadas para
que você defina, instantânea ou previamente, suas configurações de audioconferência no join.me PRO.
COMO ENCONTRAR SEU ID DA CONFERÊNCIA E OS NÚMEROS DE TELEFONE
Etapa 1: Faça login em sua conta do join.me (http://join.me) ou abra o aplicativo
para desktop.
Etapa 2: Selecione a opção iniciar reunião usando seu link pessoal e clique na
seta laranja.
Etapa 3: Você verá duas opções de discagem: telefone ou Internet. Clique no
ícone de telefone para exibir um número de conferência e seu ID pessoal da
conferência. O número da conferência é o número que os participantes usam
para entrar na sua reunião do join.me.
Dica: clique no menu suspenso para ver números internacionais de conferência
para mais de 40 países. Os participantes podem usar qualquer número de conferência do join.me, pois todos se conectam ao mesmo lugar.
O ID da conferência é exclusivamente seu: ele identifica o “seu lugar” no mundo
das conferências do join.me.
• Os participantes inserem um número de conferência e, em seguida, o ID exclusivo da conferência.
• Seu ID da conferência será o mesmo para todas as reuniões que você iniciar
usando seu link pessoal.
Dica: para que cada reunião tenha seu próprio ID de conferência, inicie a reunião
usando o código único.

USE SEU CÓDIGO DE ORGANIZADOR

COMANDOS DE TECLADO DO ORGANIZADOR

Você pode ter mais controle durante a chamada usando
o código de organizador. Digite seu código ao discar para

Teclas

Comandos

*0

Reproduz o menu de comandos do teclado

*#

Anuncia uma contagem de participantes de
áudio (Presenças)

*41

Desativa o som de todos os participantes
(Modo de apresentação)

*42

Reativa o som de todos os participantes (Modo
de conversação)

*43

Desativa o som de todos os participantes,
mas permite a eles reativar o som usando o *6
(Modo perguntas e respostas)

apresentando na reunião e quem está falando no momento.

*6

Desativa o próprio som (alternar lig./desl.)

Os organizadores podem desativar o som de cada um dos

*71

Reproduz um toque quando um participante
chega

*73

Desativa o toque quando um participante
chega

*74

Reproduz um toque quando um participante
sai

*76

Não reproduz um toque quando um
participante sai

*91

Encerra a conferência

*2

Bloqueia novos participantes (alternar lig./
desl.)

**

Desativa a música reproduzida enquanto você
está em espera (alternar lig./desl.)

a conferência e tenha acesso aos comandos do teclado que
controlam determinados recursos.
CÓDIGOS DE PARTICIPANTES
Seus participantes também têm acesso a alguns atalhos para
simplificar a conexão de áudio.
VEJA QUEM ESTÁ FALANDO
Os participantes e organizadores podem ver quem está

presentes com apenas um clique na bolha do participante.

COMANDOS DE TECLADO DOS PARTICIPANTES
Teclas

Comandos

*0

Reproduz o menu de comandos do teclado

*#

Anuncia uma contagem de participantes
de áudio (Presenças)

*3

Efetua a chamada como organizador:
você deverá inserir seu código de
organizador de 4 dígitos, que pode ser
definido em suas configurações da web

*6

Desativa o próprio som (alternar lig./desl.)

ŋŋ Precisa de mais ajuda? Acesse help.join.me.
Usuário PRO? Ligue para +1 (877) 251 8373.
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