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Introdução
O Vodafone One Net Collaboration Hub é uma solução completa, com tudo o que precisa para garantir 
a total colaboração na sua empresa. Não necessita de integração com qualquer outra ferramenta e está 
disponível para instalação no desktop e no telemóvel.

Combine as várias formas de comunicar, de forma a simplificar e acelerar o trabalho em equipa, bem como com 
fornecedores ou parceiros. Desta forma poderá ligar-se a qualquer momento, em qualquer parte do mundo.

A funcionalidade My Room permite reunir-se com outros participantes através de uma chamada de áudio 
e/ou vídeo, enviar mensagens instantâneas e partilhar o ecrã do seu desktop. Pode, inclusive, convidar 
pessoas que pertençam à sua lista de contactos, bem como pessoas externas à empresa e que não 
tenham a aplicação, ligando-se via web.

Como esta solução está integrada com o Vodafone One Net, o Utilizador pode ter o escritório sempre consigo 
e beneficiar de todas as vantagens do serviço: simplicidade, rapidez de instalação e redução de custos, uma vez 
que todos os números dos utilizadores são partes de uma única Central Telefónica na Cloud.

Este manual irá ajudá-lo a compreender as funcionalidades da aplicação e deverá consultá-lo sempre  
que necessitar. 

Descrição
Para a versão desktop, o Collaboration Hub está disponível no Windows e Mac, e possui as seguintes 
funcionalidades:

•  Mensagens Instantâneas

•  Chamada de áudio

•  Chamada de vídeo

•  Partilha de desktop ou uma aplicação específica

•  Partilha de documentos

•  Estado de Presença

•  Localização
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Requisitos Mínimos de Sistema
Sistema operacional

•  MacOS 10.11 El Capitan 
•  MacOS 10.12 Sierra 
•  MacOS 10.13 High Sierra 
•  MacOS 10.14 Mojave
•  Windows 7 SP1 
•  Windows 8 / 8.1
•  Windows 10 (apenas o Clássico)

Espaço para instalação

•  125 megabytes (MB) no OS X e 215 MB no Windows.

A ter em consideração

•  Mínimo de 2 GB de memória de acesso aleatório (RAM)
•  Recomenda-se um CPU de 1,5 GHz. 
•  Para videochamadas, no mínimo, é recomendado um CPU dual core

Para vídeo em alta definição (HD)

•  Câmara HD
•  Suporte a resolução HD em exibição
•  Quad Core x86 ou equivalente, no mínimo
•  4 GB de RAM

Nota: os ambientes de VDI não são suportados.
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Versões e Atualizações
Sempre que existir uma nova versão da aplicação, essa será divulgada e disponibilizada para download  
no site da Vodafone.

Instalação
Através do site da Vodafone, efetue o download do ficheiro de instalação e:

Windows
•  Prima duas vezes no ficheiro e siga as instruções 
de instalação: 

OS X
•  Prima duas vezes na imagem do ficheiro.
•  Copie a aplicação para a pasta Aplicações.
•  Inicie o Collaboration Hub.

1. Idioma do Assistente de Instalação
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Nota: quando o instalador é executado por um administrador  
em nome de um utilizador final, e a opção “Executar sempre o One Net 
Collaboration Hub quando o sistema é iniciado” for habilitada, essa  
não pode ser alterada posteriormente pelo utilizador final – mesmo 
que desabilite esta opção na lista de arranques do Gestor de Tarefas, 
pois mesmo que a aplicação não seja executada automaticamente,  
a opção permanece selecionada em Opções > Geral.

2. Bem vindo ao Assistente de Instalação

4. Opções de instalação

3. Termos e Condições



Vodafone One Net
Collaboration Hub 

7Instalação

6. Escolha a pasta do Menu Iniciar5. Escolha a pasta de instalação

7. Iniciar o Collaboration Hub
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Início de Sessão
Após concluída a instalação, o Collaboration Hub é iniciado.

Clique em Entrar na sessão para ser redirecionado para uma página Web onde deve inserir as credenciais de 
acesso. O Utilizador e Password são os mesmos com que inicia sessão no Portal de Configuração One Net.

Nota: é possível executar várias instâncias do Collaboration Hub ao mesmo tempo, mas os auriculares podem não funcionar corretamente.

Os menus Opções e Ajuda 
estão disponíveis na janela 
de início de sessão.

210 000 000

Nota: não é possível efetuar o login com uma password provisória. Caso tenha feito  
a recuperação de password no Portal de Configuração One Net, deverá primeiro aceder  
ao Portal e definir uma password definitiva. 
Caso pretenda, mais tarde, voltar a alterar a sua password definitiva no Portal, deverá limpar 
os dados de navegação do browser para poder  efetuar novamente o login no Collaboration 
Hub com as novas credenciais de acesso.
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Início: Janela Principal
Após iniciar sessão, é apresentada a janela principal do Collaboration Hub:

A tabela abaixo descreve os ícones exibidos na janela principal:

Ícone Função

Minhas Informações: visualize e atualize  
as suas informações, por exemplo, o seu estado  
de presença, fotografia e localização.

My Room: a sua sala de comunicação pessoal.

Novo: adicione um novo contacto ou grupo,  
e envie um convite do My Room.

Contactos: aceda à sua lista de contactos.

Histórico de conversas: verifique o seu histórico 
de conversas.

Histórico de chamadas: verifique o seu histórico 
de chamadas de áudio e vídeo.

Painel de marcação: efetue chamadas 
manualmente.

Opções: acesso às opções do Collaboration Hub.

Nota: as páginas da aplicação podem ser 
configuradas de modo a ficarem sempre 
visíveis em Janela > Sempre no topo.
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Minhas Informações

Nota: a fotografia dos contactos é atualizada 
quando inicia sessão ou adiciona um contacto.

1. Para atualizar a fotografia, prima duas 
vezes na imagem atual ou utilize a opção 
do menu Alterar foto de perfil ao clicar 
com o botão direito do rato.

2. Clique no estado de presença atual  
para alterá-lo.
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Nota: no Windows, a localização é indicada com base no 
endereço IP público da máquina, enquanto que no OSX, 
é utilizado o sistema operacional de localização (para 
habilitar, deve aceitar a utilização da informação  
de localização).

3. Clique na localização para alterá-la 
manualmente.

4. Partilhe O que está a pensar? 
com os seus contactos.

Minhas informações
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Contactos
Na janela Contactos, podem ser exibidos três tipos de contactos:

1.  Contactos: pessoas com quem pode comunicar.

2.  Grupos: grupos de contatos.

3.  Favoritos: pessoas da sua lista de contactos que definiu como Favorito.

Adicionar

•  Para configurar um contacto ou grupo, clique na opção do menu principal Contactos > Novo contacto 
/ Novo grupo ou clique no ícone    do canto superior direito da janela principal.

•  Na janela de configuração, insira as informações necessárias e clique em Guardar. 

•  Utilize o campo Pesquisar e chamar para encontrar e adicionar um contacto.

Pedido de Conexão

Ao receber um pedido de conexão, são apresentadas duas opções: Aceitar e Recusar. Se ignorar a 
janela de solicitação do contacto, a mesma aparece novamente no próximo início de sessão. Se aceitar, 
consegue visualizar o cartão de contacto deste.

Nota: ao aceitar um convite, todos os seus dispositivos começam a receber e partilhar atualizações de presença.

email@domínio.pt
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Opções de Menu para um Contacto

Algumas das opções apresentadas ao clicar com o botão direito do rato em um contacto, são:

•  Definir como favorito: o contacto selecionado  
é adicionado ao grupo Favoritos.

•  Visualizar perfil: abre a caixa de diálogo de informação do 
contacto, na qual pode adicionar, editar ou remover informações.

•  Editar perfil: observe que alguns campos podem não ser editáveis. 
Quando concluir todas as alterações, clique no botão Guardar.

•  Cancelar inscrição: remove a partilha de Estado com  
um contacto. Significa que nenhum dos dois consegue visualizar  
as informações de Estado um do outro. Quando cancela a inscrição 
com uma conexão, esta permanece na lista de contactos mas sem  
o ícone de estado. Para reverter esta opção, selecione Inscrever-se. 

•  Apagar contacto: remove o mesmo da sua lista de contactos.

Contactos
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Pode passar o rato por cima de um contacto e verificar as 
várias opções de menu disponíveis. Como entrar na sala do 
contacto, iniciar uma conversa, efetuar uma chamada de 
áudio ou vídeo, ou aceder às informações deste.

Filtros

Pode filtrar os contactos de duas formas:

1.  Utilize o campo Pesquisar e chamar para inserir o nome de um contacto. Enquanto insere o nome, a 
lista de contactos é filtrada em tempo real.

2.  Premindo o botão do lado direito do rato em cima  
do ícone dos contactos, permite a ordenação por Nome  
ou Apelido, e também se pretende mostrar os contactos 
offline e as fotos de perfil.

Para os contactos definidos como Favoritos, a filtragem funciona da seguinte forma:

•  Quando um contacto é definido como favorito, o grupo Favoritos é apresentado na parte superior da 
lista de contactos e não pode ser ocultado.

•  Quando exclui todos os seus contactos favoritos, o grupo Favoritos não é apresentado.

Contactos

+351 210 000 000
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Diretórios
Quando efetua uma pesquisa, e antes de serem apresentados os resultados, é feita uma verificação de 
resultados nos diretórios disponíveis.

Existem três tipos de diretórios:

1.  Os meus contactos: constituído por conexões que tem adicionado a lista de contactos.

2.  Diretório: constituído por colaboradores da sua empresa e que possuem o número com o serviço do 
Collaboration Hub ativo.

3.  Outlook: constituído por contactos do Outlook.

Nota: os contactos do Outlook são apresentados quando a opção de integração com o Outlook está habilitada.

•  Os contactos pessoais são apresentados numa lista separada 
dos contactos do Outlook e diretório da empresa.

•  Para efetuar uma ação sobre o contacto, coloque o cursor  
em cima do mesmo e prima uma das opções de comunicação,  
ou com o botão direito do rato para editar algumas opções.

Integração do Outlook (contactos)

Quando inicia a aplicação pela primeira vez, é exibida 
uma notificação pop-up a perguntar se pretende que 
a aplicação pesquise por contactos do Outlook. Caso 
não aceite esta opção, poderá alterar a definição 
posteriormente em Opções > Extensões.

Diretórios

+351 210 000 000

Nota: a integração com os contactos do Outlook está disponível apenas para o Windows.
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Estado de Presença
Por defeito, as informações de estado são sempre partilhadas com um novo contacto.

A função do Estado é para que as suas conexões possam saber quando está disponível para comunicar.  
Da mesma forma que consegue ver o estado dos contactos da sua lista, esses também conseguem  
ver o seu. 

Os Estados disponíveis na aplicação são:

Ícone Significado

Disponível: o utilizador está online e disponível para comunicação.

Ausente: o utilizador tem a sessão iniciada, mas está inativo ou ausente do computador.

Telemóvel: o utilizador está ausente da aplicação no desktop mas tem a sessão iniciada no 
telemóvel.

Ocupado: o utilizador está ocupado.

Em chamada: o utilizador está ocupado numa chamada. Este estado é definido de forma 
automática.

Em reunião: o utilizador está ocupado com uma reunião. Este estado é definido de forma 
automática de acordo com a agenda do Outlook.

Offline: o utilizador está offline e indisponível para comunicação.

Pendente: o pedido de conexão enviado para aquele contacto ainda não foi aceite.

Os seguintes estados são atualizados automaticamente:

•  Disponível  •  Ausente   •  Telemóvel
•  Em chamada  •  Em reunião  •  Offline
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Integração do Outlook (agenda)

Quando inicia a aplicação pela primeira vez, 
é exibida uma notificação pop-up a perguntar 
se pretende que a aplicação tenha acesso 
aos eventos da agenda do Outlook. Caso não 
aceite esta opção, poderá alterar a definição 
posteriormente em  Opções > Extensões.

Nota: a integração com a agenda do Outlook está disponível apenas para o Windows.

Estado de Presença  |  Conversa

Conversa
Iniciar Conversa

•  Clique duas vezes num contacto da sua lista ou nos resultados de pesquisa.

•  Selecione com o botão direito do rato um ou mais utilizadores da lista de contactos, ou nos resultados 
de pesquisa, e clique na opção Conversa do menu.

•  No histórico de conversas, prima duas vezes numa conversa antiga.

•  Na janela principal, quando está a receber uma chamada, prima no ícone .

•  Na janela principal e durante uma chamada, clique no botão Mais e, na janela exibida, clique em 
Adicionar conversa.

Nota: por defeito, a janela de conversa é integrada com a principal, mas pode separar ao arrastar e soltar para fora da janela principal. Todas as 
mensagens enviadas e recebidas são armazenadas localmente.
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Janela de Conversação

Numa janela de conversação pode:

•  Entrar na sala do contacto.

•  Efetuar uma chamada de áudio.

•  Efetuar uma chamada de vídeo.

•  Partilhar o desktop ou uma aplicação específica.

•  Verificar as informações do contacto.

•  Aceder ao histórico ou apagá-lo.

•  Digitar e enviar uma mensagem.

•  Enviar um ficheiro.

•  Inserir emoticons a mensagem.

Na janela de conversação:

•  É possível habilitar o verificador ortográfico em Opções > Geral.

•  Se fechar e voltar a abrir a janela, as mensagens são guardadas na janela de Histórico de conversas. 

•  Não é possível apagar uma janela de conversação.

Quando um contacto:

•  Envia uma mensagem, é apresentada uma notificação no canto inferior direito do ecrã. Para visualizar 
o conteúdo de uma mensagem recebida, deve aceitar a mesma. Antes de aceitar uma conversa, as 
mensagens não são visíveis na janela de comunicações ativas, apenas no histórico de conversas.

•  Está a escrever, é exibida uma notificação com essa indicação (com exceção das conversas em grupo).

 Conversa
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Conversa em Grupo

Para iniciar uma conversa em grupo, selecione  
os contactos pretendidos, clique com o botão direito 
do rato nestes, e selecione a opção Conversa. 

O Proprietário pode adicionar mais pessoas à conversa ao “arrastar e soltar“ os contactos na janela do 
grupo, e também pode remover um ou mais participantes. 

Notas: 
- Quando a conversa em grupo é originada no desktop, os participantes na aplicação mobile não recebem as notificações.
- Quando a conversa em grupo é originada na aplicação mobile, os participantes do desktop não recebem as notificações. 
- Se adicionar um contacto que está Offline, o mesmo fica como “pendente” na conversa..

Partilhar Ficheiro

1.  Prima no botão    localizado ao lado da caixa de texto.

2. Selecione o ficheiro a ser partilhado e clique em Abrir (também é possível arrastar o ficheiro para 
dentro da janela de conversação).

Numa transferência:

•  Prima em Aceitar, para aceitar uma transferência.

•  Prima em Recusar, para rejeitar uma transferência.

•  Prima em Cancelar a transferência para cancelar a mesma.

Nota: cada ficheiro transferido deve conter no máximo 10 MB.

 Conversa
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Histórico

Pode filtrar  
o histórico por período 
de tempo ou apagar 
todo o conteúdo.

Notificação de Conversa Perdida

Uma notificação é apresentada ao lado esquerdo da página principal quando existem conversas perdidas. 
Clique no ícone    da janela principal para verificar as conversas perdidas na lista exibida.

Nota: as notificações de conversas perdidas são sincronizadas em todos os dispositivos.

Notas:

•  Para poupar recursos, o número de comunicações ativas é limitado para 20. Caso o limite seja atingido, 
uma mensagem é apresentada na parte superior da janela principal, indicando que encerre algumas 
janelas de comunicação, para que seja possível a abertura de novas.

•  Se uma chamada for atendida enquanto este aviso é exibido, a janela de conversação com o maior 
tempo inativa é encerrada.
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Chamadas de Áudio e Vídeo
Efetuar uma chamada

1. Clique com o botão direito do rato no contacto pretendido e prima na opção Chamada de Voz ou 
Chamada de Vídeo. 

2. Introduza um número ou um endereço IM (ex.: utilizador@domínio) no campo Pesquisar e Chamar. 

3. Insira um número de telefone no campo Pesquisar e Chamar.

•  Prima em ENTER para iniciar uma chamada ou 

•  Clique com o botão direito no resultado e selecione Chamada de voz ou Chamada de vídeo.

4. Prima no ícone do painel de marcação, insira um número de telefone e clique em Chamada de voz ou 
Chamada de vídeo.

5. No Histórico de Chamadas, prima duas vezes em cima de uma chamada.

6. Ao visualizar o perfil de um contacto, ou na própria janela de comunicação, prima no ícone    ou  .

Pode definir como padrão uma chamada de áudio ou vídeo ao selecionar o botão de chamada, em 
Chamadas > Serviço de chamada.

Nota: quando efetuar uma chamada para um número de telefone em que seja necessário inserir DTMF´s (Tons de Duas Frequências), por exemplo 
uma conferência ou IVR, pode inserir os números no teclado enquanto a janela de comunicação fica em destaque, ou abrir o painel de marcação.
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Receber uma chamada

No registo de chamada, ou quando recebe uma, é feita uma pesquisa na lista de contactos e nos diretórios 
disponíveis. Se o número corresponder com algum dos contactos da lista, o nome do contacto é exibido, 
caso contrário, apenas o número é apresentado.
Ao receber uma chamada, são apresentadas as seguintes opções:

210 000 000

•  Vídeo: é estabelecida a comunicação de vídeo.
•  Áudio: é estabelecida a comunicação de áudio.
•  Recusar: a chamada é rejeitada.

Feche a janela de notificação [X] para silenciar o toque de chamada. Caso o faça, só conseguirá aceitar  
ou recusar caso abra a janela principal ou a de conversação.

Chamadas de Áudio e Vídeo
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Janela de Chamada

Ao aceitar uma chamada, a janela de comunicação, por 
defeito, é integrada à janela principal e é apresentada no 
topo da página principal.

Se clicar duas vezes em cima do item de 
comunicação, a janela é expandida e mais 
opções são apresentadas.

Chamadas de Áudio e Vídeo
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A tabela a seguir descreve os ícones apresentados acima, assim como as respetivas funções:

Ícone Significado

Desligar: encerre a chamada que está a ocorrer.

Em espera: coloque a chamada em espera. Para retomar a chamada, prima novamente no 
ícone.

Silenciar microfone: coloque o microfone em silêncio. Para ativar, prima novamente no ícone.

Transferir: clique para transferir a chamada.

Adicionar pessoas: adicione outros contactos à conversa e crie uma conferência.

Mais: aceda às opções de comunicação do menu.

Mais: clique neste ícone para aceder às opções adicionais como transferir, conferência, painel 
de marcação, dispositivo de áudio e volume.

Vídeo: ative ou desative a opção de vídeo numa chamada.

Partilhar: partilhe o seu desktop ou uma aplicação específica.

Informações: aceda às informações do contacto.
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CHAMADA EM ESPERA

•  Apenas é permitido ter uma chamada ativa. Se estiver numa chamada e aceitar outra, a primeira 
chamada é colocada em espera. 

•  Para alternar entre as duas chamadas, clique nos botões Em espera e Sair de espera.

•  Caso tenha uma chamada ativa e outra em espera, novas chamadas serão descartadas.

TRANSFERÊNCIA DE CHAMADAS

•  Transferência direta: após atender uma chamada, prima em Transferir a chamada e digite o número 
de destino ou o contacto para onde pretende efetuar a transferência. Para finalizar a operação prima em 
Transferência direta.

•  Transferência com consulta: após atender uma chamada, prima em Transferir a chamada, digite  
o número ou o contacto para onde pretende efetuar a transferência com consulta e prima em Chamada 
de Áudio/Vídeo. Após esta ação, a primeira chamada ficará em espera. Para concluir a operação prima 
em Transferir.

CONFERÊNCIA

•  Para adicionar mais participantes, arraste e solte os contactos que deseja na janela de comunicação  
ou selecione a opção Adicionar pessoas / Conferência do menu. Ao escolher esta opção, também  
é possível adicionar participantes apenas com o número de telefone. 

•  Também pode clicar no botão de chamada para iniciar uma conferência com todos os participantes  
de uma conversa em grupo. 

•  É necessário que todos os participantes introduzam o mesmo ID de conferência. Esta informação está 
disponível no My Room do proprietário que iniciou a conferência, e este deverá partilhar o ID com os 
restantes participantes.

•  Uma sala ad hoc tem tempo de sessão limitado e fica inativa quando não é utilizada durante algum 
tempo, no entanto, os participantes podem voltar a utilizar a sala a qualquer momento.
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Atalho para Chamadas

Videochamada

O vídeo nunca é adicionado a uma chamada de áudio sem o consentimento do utilizador. Este 
comportamento também se verifica ao efetuar uma transferência direta de chamada de vídeo, em que, 
caso o utilizador não queira partilhar vídeo, a mesma é convertida numa chamada de áudio.

É possível escolher o tamanho do seu vídeo através do menu Opções  > Áudio/vídeo. Os tamanhos 
disponíveis são apresentados de acordo com a câmara do seu dispositivo.

Quando está numa videochamada, pode ativar o modo Ecrã Inteiro ao premir no botão ou ao clicar duas 
vezes em qualquer lugar da imagem do vídeo. Para sair do modo de ecrã inteiro, pressione a tecla [Esc], 
clique duas vezes na janela ou clique no botão Sair do ecrã inteiro. 

Notificação de Chamada Perdida

Uma notificação é apresentada ao lado esquerdo da página principal quando existem chamadas perdidas. 
Clique no ícone    para verificar as chamadas perdidas na lista exibida.

Atalho para Chamadas
Pode efetuar chamadas através de links URL Callto e Tel. É necessário que defina no seu sistema 
operacional o Collaboration Hub como aplicação padrão para esta finalidade.  
Aceda a Opções > Chamadas realizadas para habilitar esta funcionalidade.

•  Windows: em Opções > Chamadas realizadas, selecione qual a combinação de teclas para 
desencadear a chamada se pretende registar a aplicação para que seja utilizada como principal para este 
tipo de ação. 

•  OS X: deve definir os atalhos manualmente utilizando as instruções fornecidas em Opções.  
A combinação das teclas definidas pode colidir com outros atalhos já definidos no sistema operativo.
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Partilha de Desktop 
ou Aplicação Específica
Iniciar uma partilha

1. Numa janela de conversação, clique no botão  

2. Selecione o que pretende partilhar, se o desktop ou uma 
aplicação específica, e clique em Iniciar partilha. 

Nota: se estiver a utilizar mais do que um ecrã, pode escolher qual deles pretende 
partilhar. Caso a caixa não esteja atualizada com todas as aplicações abertas no 
momento, encerre e abra novamente.

3. Na janela de partilha, é possível Pausar, Parar, Alternar a aplicação para 
partilhar e Visualizar o que está a partilhar.

4. Para terminar a partilha, prima no ícone   .
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Os participantes:

•  Podem aumentar ou diminuir o zoom durante uma sessão de partilha. 
•  Podem partilhar o desktop ou uma aplicação específica (apenas uma partilha é permitida de cada vez).
•  Não conseguem ocultar uma partilha sem fechar a janela de conversação.

Se o utilizador que está a partilhar receber uma mensagem, as notificações não são exibidas, mas sim uma 
notificação de mensagem perdida. 

Todas as outras formas comunicação, estão disponíveis durante uma sessão de partilha.

Videochamada

•  Quando o vídeo e a partilha estiverem ativos   ao mesmo tempo, não é possível redimensionar as janelas.  
A visualização principal pode ser apresentada na parte inferior da janela em miniatura.
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My Room
O My Room é uma sala de reunião permanente sempre disponível para que possa conversar com 
qualquer pessoa que entra na mesma. Para aceder à sua sala pessoal, clique no ícone    da janela 
principal. 

Na área de informações da sua sala, as seguintes informações são exibidas:

1. Número do telefone.

2. ID de conferência. 

3. Copiar o convite da sua sala para a área de transferência.

4. Gerar novo link da reunião ao clicar no ícone .

5. Informações adicionais sobre a sala ao clicar  
no ícone , como exportar a lista de participantes ou permitir que  
os participantes partilhem o desktop. 

6. A lista de participantes.

Todas as sessões do My Room, quer para o proprietário da sala quer para para os participantes,  
são iniciadas como chats. Para iniciar uma chamada voz / vídeo e / ou partilhar o desktop, clique  
nos respetivos ícones exibidos do canto superior direito.

Proprietário

O proprietário da sala pode:

•  Adicionar, Remover ou Silenciar um ou mais participantes.

•  Gerir as autorizações de acesso à sala. 

•  Visualizar a lista completa de participantes de áudio.

•  Visualizar a indicação de microfone ativo dos participantes.

• Interromper a partilha de desktop de um participante.

My Room

 +351210000000

123456
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Convite

• Para enviar um convite da sua sala para um contacto, clique em Copiar Link Para Convidados  
para copiar a informação para a área de transferência.

• Pode colar a informação, por exemplo, num email de convite de reunião do Outlook.

• Os convites partilhados expiram ao clicar no ícone  . 

• Os convites enviados não podem ser cancelados.

Convidar contactos

Para convidar contactos do Collaboration Hub pode:

• Arrastar e soltar as conexões que deseja da lista de contactos na janela do My Room. 

• Copiar o Link para Convidados disponível na janela da sua sala e enviar para um contacto.

• Utilizar uma das opções de menu ao premir com o botão direito do rato no ícone  da janela principal.

• Enviar um convite ao clicar no ícone  e clicar na opção Novo convite do My Room.

Os seus contactos podem aceder a sua sala ao premir com o botão direito no seu nome de utilizador  
e selecionar Entrar na sala.

   

My Room
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Participantes Convidados

Para que as pessoas que não tenham a aplicação do Collaboration Hub possam aceder à sua sala, deve 
enviar convites individuais ao clicar em  ou na opção Copiar Link para Convidados. 

1. Cole o convite do My Room num e-mail. Verifique que este contém duas partes: a primeira para 
utilizadores da aplicação e outro para participantes externos. Apague a primeira parte do convite  
e envie o restante para o contacto que pretende.

Nota: ao enviar um convite via e-mail, o link pode não funcionar 
corretamente em todas aplicações, pois foi desenvolvido para ser 
partilhado via Outlook.

2. Ao clicar no link, o convidado deve inserir o nome e apelido, clicar em Join Room, e esperar que  
o proprietário da sala aceite a solicitação. 

My Room
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3. A seguinte notificação é apresentada ao 
proprietário da sala:

4. Se ignorar a própria notificação, o proprietário 
pode abrir a sua sala para aceitar a solicitação.

 

5. Após a aceitação, o participante convidado deve 
ler as instruções de utilização exibidas no ecrã e 
clicar em Get Started. 

 
 

6. Todas as sessões do My Room são iniciadas como chats. Desta forma, a página apresentada  
é seguinte: 

• Enviar uma mensagem.

• Efetuar uma chamada de áudio.

• Efetuar uma chamada de vídeo.

• Colocar o microfone no silêncio.

• Partilhar o ecrã.

• Visualizar a lista de participantes.

My Room

 +351210000000

123456
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7. O convidado pode exibir ou ocultar a sua própria imagem do ecrã ao clicar no ícone , do canto 
superior direito do vídeo.

8 . Quando inicia uma partilha de desktop, 
a imagem apresentada no ecrã da 
videochamada é redimensionada.

My Room – Informação de compatibilidade:

• É recomendável que o convidado utilize, no desktop, a última versão do Chrome no Windows  
 (Windows 7 ou mais recente), ou Mac OS (10.8 ou mais recente), para aceder às salas do Collaboration Hub.

• Nos outros browsers, ou com sistemas operativos como Android e iOS no mobile e tablet, o funcionamento 
 da aplicação através do link web pode ser limitado, devido a restrições do browser e iOS, não permitindo  
 o estabelecimento da chamada de voz ou vídeo e a partilha de ecrã na conferência.

• Em caso de incompatibilidade no mobile, os convidados devem utilizar o número indicado no convite para aceder  
 à sala, clicando no número e a chamada será realizada com o ID de conferência automaticamente inserido.  
 Digitando no painel de marcação do telefone, deverá marcar o ID de conferência posteriormente.

My Room – Número de participantes:

Uma conferência no My Room tem uma limitação de 30 participantes em simultâneo, sendo o acesso à 
reunião por videochamada limitado a 15 utilizadores. Os restantes 15 poderão participar via chamada de 
voz ou IM.

Os participantes convidados:

•  Não têm acesso a um chat privado.

•  Podem visualizar a conversa quando acedem ao My Room.

• O áudio / vídeo podem ficar disponíveis mesmo depois de o impedir de partilhar o ecrã ou remover o chat.

Notas: No My Room não é permitido partilhar ficheiros, transferir / criar conferências com diferentes salas.

My Room
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Histórico de Conversas 
e Chamadas
Os seguintes registos estão disponíveis na barra do lado esquerdo da janela principal:

•  Conversas

•  Chamadas (voz e vídeo)

Histórico de Conversas

•  No registo de conversas estão disponibilizadas as 
conversas individuais e em grupo (ad hoc ou do My 
Room). 

•  Ao efetuar duplo clique em cima de uma conversa 
antiga, a mesma é aberta numa janela individual.

Histórico de Chamadas

•  No registo de chamadas estão disponibilizadas as 
chamadas efetuadas, recebidas e perdidas tanto de 
voz como de vídeo. Cada chamada tem uma entrada 
individual na lista.

•  Ao efetuar duplo clique em cima de um registo de 
chamadas, uma nova chamada é efetuada.

Nota: para apagar as notificações de chamadas ou conversas perdidas, clique com o botão direito do rato em cima do ícone    ou    
e selecione a opção Marcar todas como lidas ou Marcar todas como vistas, respetivamente. 
As últimas mensagens enviadas e recebidas são exibidas em todos os dispositivos. 

210000000

210000000
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Opções
Para aceder às opções clique no ícone  no painel esquerdo da janela principal. 

Abaixo, verifique todas as opções disponíveis:

Geral

Idioma

Selecione o idioma pretendido.

Notificações

Habilitar / Desabilitar:

•  Perguntar antes de apagar um contacto.

•  Perguntar antes de apagar informações do registo.

•  Perguntar antes de publicar informações de localização.

•  Perguntar antes de terminar uma comunicação.

•  Perguntar para colocar uma chamada em espera ao iniciar uma nova chamada.

Acessibilidade

Habilitar / Desabilitar:

•  Ativar pop-up de erros: são exibidos como pop-up ao invés de serem apresentados na parte superior da 
janela principal.

•  Ativar dicas de ferramentas: é recomendado que desabilite quando os recursos como Acessibilidade, 
Leitor de Ecrã / VoiceOver estão ativos.

•  Ativar verificador ortográfico.

•  Ativar capitalização automática.

Opções
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Áudio/vídeo

Áudio

Definir:

•  Auscultadores: dispositivos de entrada e saída.

•  Altifalantes: dispositivos de entrada e saída.

•  Nível: dispositivo de toque, sinal de toque e habilitar / desabilitar reprodução de toque para uma 
mensagem recebida.

Nota: para alternar entre auscultadores e altifalantes durante as chamadas, deve definir um dispositivo diferente para cada um.

Vídeo

Definir:

•  Dispositivo de captura (vídeo).

•  Tamanho do vídeo.

Chamadas realizadas

•  Habilitar / Desabilitar as teclas de atalho para chamadas.

•  Verificar as chamadas iniciadas fora do Collaboration Hub no painel de marcação.

•  Registar o Collaboration Hub como aplicação padrão para a realização de chamadas.

Extensões

Contactos & agendas

Habilitar / Desabilitar:

•  Pesquisa de contactos do Outlook.

•  Agenda do Outlook.

Nota: disponível apenas Windows.

Gerir extensões

Opções
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Avançadas

Solução de problemas

Habilitar / Desabilitar:

•  Registo de logs básico

•  Registo de logs detalhado

Mostrar ou Apagar Logs

Pode aceder aos registos de logs básico ou detalhado caso haja necessidade de suporte à aplicação ou 
despiste para qualquer dificuldade relacionada com esta.

Proxy

Selecione uma das opções abaixo:

•  Sem proxy

•  Utilizar proxy do sistema

•  Utilizar proxy do cliente

Nota: por consumir recursos de memória, é recomendado não utilizar o registo detalhado por um longo período de tempo. Caso pretenda, é 
possível abrir os ficheiros e apagá-los.

Opções
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Configuração de Dispositivos 
USB
É possível gerir chamadas recebidas ou ativas a partir de um auscultador compatível. Os recursos 
suportados são Atender, Desligar, Silenciar ou Ativar o áudio. 

Se tiver vários dispositivos de áudio disponíveis para o seu microfone ou altifalantes, deve selecionar o 
dispositivo padrão antes de iniciar uma chamada.

•  Alguns fabricantes de auscultadores possuem os seus próprios 
suplementos que podem não funcionar, já que não é possível utilizar 
os suplementos HID padrão e os do fabricante ao mesmo tempo. 

•  Para ativar / desativar suplementos deve ir a Opções > Extensões.

•  É recomendado que selecione a opção Utilizar Padrão em 
Opções > Áudio/vídeo, para os dispositivos de entrada e saída.

•  Normalmente, quando a opção Dispositivo de Comunicação 
Padrão está selecionada nas configurações do Windows, este é 
definido como o Dispositivo Padrão na aplicação. É possível definir 
um dispositivo diferente para alertar quando está a receber chamadas 
mesmo que esteja a utilizar auscultadores.
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Verifique a seguir um exemplo de como definir um dispositivo padrão de comunicação quando tem 
disponível um auscultador USB no computador Windows. 

1. Para definir um dispositivo padrão, certifique que os dispositivos para 
Gravação e Reprodução estão configurados corretamente no Windows. 
Para tal, abra a janela de Som do Windows e clique em Reprodução.  
No exemplo abaixo, o utilizador possui o dispositivo Plantronics BT300M 
conectado ao PC.

2. Clique em Auscultadores para destacar o dispositivo.  
Clique em Configurar Padrão e selecione a opção Dispositivo de 
Comunicação Padrão do menu.

3. A seguinte imagem é apresentada no ecrã:

Configuração de Dispositivos USB
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4. Em seguida, clique em Gravação.

5. Clique no item Microfone, que representa o dispositivo Plantronics 
BT300M na imagem. Clique em Configurar Padrão e selecione a 
opção Dispositivo de Comunicação Padrão do menu.

6. A seguinte imagem é apresentada no ecrã:

7. Clique em OK para guardar as alterações. O dispositivo está corretamente configurado para ser utilizado 
pelo Collaboration Hub.

Configuração de Dispositivos USB
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Apesar de ser recomendado que selecione a opção Utilizar Padrão em Opções > Áudio/vídeo, para os 
dispositivos de entrada e saída, como alternativa, pode verificar se o seu dispositivo USB está disponível em:

Windows

1. Selecione Opções.

2. Selecione Áudio/vídeo.

3. Defina o dispositivo de reprodução que deseja.

4. Defina o dispositivo de gravação que deseja (microfone).

OS X

1. Selecione o Collaboration Hub do menu principal.

2. Selecione Opções.

3. Selecione Áudio/vídeo.

4. Defina o dispositivo de reprodução que deseja.

5. Defina o dispositivo de gravação que deseja (microfone).

Configuração de Dispositivos USB
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Note que no OS X é recomendado desabilitar o “Reduzir barulho do ambiente” nas configurações do 
sistema para reduzir o eco.

O controle de volume não é refletido na interface da aplicação. 

Confira a lista de dispositivos testados, embora outros dispositivos possam funcionar corretamente:

•  Plantronics Voyager Edge UC

•  Plantronics Savi 700 series

•  Plantronics Blackwire C3xx, C4xx, C5xx e C7xx

•  Plantronics Calisto 620

•  Plantronics Voyager Legend UC

•  Logitech H570e Mono

•  Logitech BCC950

•  Logitech Conference Cam Connect

•  Jabra Biz 2300/2400

•  Jabra Speak 510

•  Jabra Pro 930 (sem fios)

•  Sennheiser SC 230/260

•  Sennheiser SP 20

•  Sennheiser MB Pro1 UC

Configuração de Dispositivos USB
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Alterar password
Caso deseje alterar a sua password, deverá aceder ao Portal de Configuração do One Net. Para mais 
informações, entre em contacto com a Vodafone.

Política de Privacidade
Para consultar a Política de Privacidade da Vodafone, aceda: 
https://www.vodafone.pt/info/termos-condicoes.html

Acessibilidade
O Collaboration Hub disponibiliza recursos de acessibilidade que podem ser geridos através das Opções. 
Pode também aceder aos itens de menu através de teclas de atalho conforme descrito na lista do 
Atalhos de Teclado.
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Terminar Sessão
Quando termina a sessão, o seu estado de presença é alterado automaticamente para Offline e a janela 
de Início de Sessão é apresentada no ecrã.

Windows

•  Clique em Ficheiro
•  Selecione Terminar Sessão

OS X

•  Clique em Ações
•  Selecione Terminar Sessão

Fechar a Aplicação
Quando fecha a aplicação, a janela do Collaboration Hub é fechada não oferecendo a possibilidade de 
iniciar sessão novamente.

Windows

•  Clique em Ficheiro
•  Selecione Fechar a aplicação

OS X

•  Clique em Collaboration Hub
•  Selecione Fechar a aplicação

Nota: ao fechar a janela principal premindo [X] no canto superior direito, a aplicação é apenas minimizada, permitindo que continue a receber 
chamadas e mensagens.
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Desinstalação
Verifique abaixo o procedimento de desinstalação:

Windows

•  Aceda ao menu Iniciar do sistema.
•  Aceda ao Painel de Controlo.
•  Selecione a opção Programas e Funcionalidades.
•  Clique com o botão direito do rato na aplicação e selecione Desinstalar.

Todos os ficheiros são apagados na desinstalação, com exceção dos seguintes:
•  Registos de Logs
•  Ficheiros da conta (são removidos apenas quando é feito manualmente pelo utilizador final).

Nota: o idioma durante a desinstalação é o mesmo que foi selecionado durante a instalação e não pode ser alterado. Para remover ficheiros 
adicionais, como o do auscultador, consulte a secção Resolução de problemas.

OS X

•  Aceda ao diretório Aplicações.
•  Arraste a pasta do Collaboration Hub para o Lixo.

Nota: os ficheiros da conta devem ser removidos de forma manual pelo utilizador.
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Atalhos de Teclado
A tabela seguinte apresenta os atalhos de teclado disponíveis para poder executar rapidamente ações na 
aplicação. Os atalhos para chamadas também estão disponíveis no menu de acessibilidade e os caracteres 
utilizados são minúsculas.

ATALHO PARA  
O WINDOWS

ATALHO PARA  
O MAC

FUNÇÃO

CTRL-Shift-Q Cmd-Q A aplicação é encerrada.

Alt-F4 Cmd-W
Com exceção do cartão de contacto e da secção Sobre, a janela 
selecionada é encerrada (a sessão não termina).

CTRL-C Cmd-C O texto selecionado na aplicação é copiado para a área de transferência.

CTRL-V Cmd-V O texto copiado para a área de transferência é colado na aplicação.

CTRL-X Cmd-X O texto selecionado é cortado para a área de transferência.

Enter Enter

Numa janela de comunicação, se estiver em primeiro plano, a mensagem 
digitada é enviada.

Na lista de contactos, uma janela de comunicação é iniciada com o 
contacto selecionado.

Nos registos, uma comunicação é iniciada com o contacto selecionado: 
se for um registo de conversa, uma janela de conversa é aberta; se for uma 
chamada, é efetuada uma nova chamada.

Cmd-, Abre as Opções.

F1 Cmd-Shift-? Abre a Ajuda.

CTRL+A Cmd-A Todo o texto de uma conversa é selecionado.

Cmd-H O Collaboration Hub é ocultado.

Alt-Cmd-H As janelas que não são da aplicação são ocultadas.

CTRL-Alt-N Alt-Cmd-N A janela Novo contacto é exibida.
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ATALHO PARA  
O WINDOWS

ATALHO PARA  
O MAC

FUNÇÃO

Shift-CTRL-N Shift-Cmd-N A janela Novo Grupo é exibida.

CTRL -1 Cmd-1 Quando um contacto é selecionado, uma janela de conversa é iniciada.

CTRL -2 Cmd-2 Quando um contacto é selecionado, uma chamada de áudio é efetuada.

CTRL -4 Cmd-4 Quando um contacto é selecionado, uma videochamada é efetuada.

CTRL -5 Cmd-5 Quando um contacto é selecionado, entra na sala deste.

CTRL -I Cmd-I Quando um contacto é selecionado, o cartão de contacto é exibido.

Shift-CTRL-F Shift-Cmd-F Quando um contacto é selecionado, torna-o favorito.

CTRL-delete Cmd-apagar O contacto selecionado é apagado.

CTRL-seta para 
baixo

Cmd-seta para 
baixo

Diminui o volume.

CTRL-seta para 
cima

Cmd-seta para 
cima

Aumenta o volume.

CTRL-Espaço CTRL-space Durante uma chamada, o utilizador fica em modo silêncio.

Shift-CTRL-R Shift-Cmd-R Abre o My Room.

Cmd-M A janela é minimizada.

Shift-Cmd-M Abre a janela principal.

CTRL -Shift-C Shift-Cmd-C Abre a lista de contactos.

CTRL-F2 Shift-Cmd-F2 Abre o registo de chamadas.

CTRL-F1 Shift-Cmd-F1 Abre o registo de conversas.

Shift-CTRL-D Shift-Cmd-D Abre o painel de marcação.

Atalhos de Teclado
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Resolução de Problemas
Os meus emoticons são exibidos como caixas pretas.

Para que os emoticons sejam exibidos corretamente, é necessário que tenha a fonte Segoe UI. Para mais 
informações sobre como instalar a fonte, consulte o link abaixo: 

https://support.microsoft.com/pt-br/help/4021341/emojis-are-not-displayed-in-officeapplications-in-
windows-7

Perdi o registo de conversa após atualizar o Collaboration Hub com outro nome.

Os registos são específicos para o nome definido durante a instalação. Certifique-se que a aplicação 
possui o mesmo nome definido inicialmente para que tenha acesso aos registos anteriores.

Não consigo alterar a fotografia.

Verifique se a conexão XMPP está ativa. Caso não esteja, uma notificação é apresentada na parte superior 
da janela principal.

Os meus contatos estão todos Offline e a barra de estado apresenta a mensagem “XMPP indisponível”.

Verifique se a conexão XMPP está ativa. Caso não esteja, uma notificação é apresentada na parte superior 
da janela principal. No entanto, ainda é possível efetuar chamadas. 

O meu estado é Offline.

Verifique se está conectado à Internet. Caso não esteja, a aplicação não é encerrada mas o estado é 
alterado para Offline.

Não existem mais resoluções de vídeo disponíveis.

As resoluções de vídeo disponíveis são disponibilizadas com base na capacidade da câmara. Para definir 
a resolução de vídeo, deve aceder  Opções > Áudio/vídeo. A resolução selecionada é aplicada para as 
futuras videochamadas. 



Vodafone One Net
Collaboration Hub 

49

As minhas mensagens de grupo não estão disponíveis.

Somente as mensagens mais recentes de uma conversa são armazenadas no servidor, e nunca as do My 
Room, por motivos de segurança. Quando o recurso de registo de conversas é habilitado, as mensagens 
enviadas por outros dispositivos também ficam disponíveis.

A minha localização está incorreta

A localização é definida com base no endereço IP público que o dispositivo utiliza, e que é mapeado para 
um local físico. Para alterar manualmente, clique na localização atual.

As opções de Controlo de Chamadas não funcionam para o dispositivo de áudio USB

No Windows, para utilizar os auscultadores (não suportado no OS X), deve:

1. Quando o dispositivo USB é iniciado, aceite a solicitação de conexão API do conetor / suplemento  
do dispositivo.

2. Se o dispositivo USB utiliza um suplemento próprio, o suplemento HID padrão deve ser desabilitado 
pois ambos não podem ser utilizados   ao mesmo tempo. Certifique se a opção “Permitir extensões  
de terceiros” está selecionada em Opções > Extensões.

3. Após a atualização da aplicação, alguns suplementos de auscultadores USB podem ser apagados,  
e o mesmo pode não estar mais visível em Opções. Se for o caso, repare / reinstale o suplemento  
do software.

Resolução de Problemas
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Glossário
Verifique abaixo o glossário dos termos presentes neste manual, e os respetivos significados:

SIGLA SIGNIFICADO

API Interface de Programação de Aplicação

CPU Unidade Central de Processamento

DTMF Tons de Duas Frequências

HD Alta Definição

HID Dispositivo de Interface Humana

IP Protocolo da Internet

RAM Memória de Acesso Aleatório

SIP Protocolo de Iniciação de Sessão

UC Comunicações Unificadas

URL Localizador Uniforme de Recursos

VDI Infraestrutura de Desktop Virtual

XMPP Protocolo Extensível de Mensagem e Presença

Xsi Interface de Serviços Xtended
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Para mais informações ligue 800 91 91 91 do seu telefone ou consulte o site www.vodafone.pt
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