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Vídeo Conferência em Terminais VVX1500 

Polycom 

 

 

Caso você possua um terminal VVX1500 (foto acima) você poderá iniciar uma Vídeo Conferência com outro 

terminal VVX1500, no modo ponto-a-ponto ou multiponto. Para isso, siga as instruções: 

Ponto-a-ponto (apenas 2 participantes) 

a) Disque para o ramal no qual queira realizar a Vídeo Conferência; 

b) Abra o visor da câmera (parte superior do aparelho – imagem abaixo), caso o seu destino não 

esteja vendo sua imagem; 

c) Pronto, sua conexão de Vídeo Conferência ponto-a-ponto foi estabelecida! 
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Multiponto (mais que 2 participantes) 

a) Disque para o ramal 480901 (este ramal é da MCUi de São Paulo); 

b) Após solicitação do número da sala virtual (mensagem em inglês) digite 7162# (este número é o da 

sala virtual do ICMCii); 

c) Abra o visor da câmera (parte superior do aparelho – imagem abaixo), caso o seu destino não 

esteja vendo sua imagem; 

d) Pronto, sua conexão de Vídeo Conferência Multiponto foi estabelecida! 

 

 
 

 

 

 Importante: caso os participantes estejam em equipamentos 

específicos para Vídeo Conferência e conectados na MCU, você 

também poderá participar com seu VVX1500, no entanto, por 

questões de limitação de display de vídeo (tela), o VVX1500 não 

entregará a mesma percepção de imagem dos demais 

equipamentos específicos para Vídeo Conferência. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
i
 Multiponto Control Unit – realiza a gestão das comunicações de Vídeo Conferência de múltiplos terminais. 
ii
 A sala 7162 pode estar sendo utilizada por outro agrupamento de usuários. 


