
Vodafone One Net

Collaboration Hub

Manual de Utilizador Mobile 
(Android & iOS)



Vodafone One Net Collaboration Hub
Mobile (Android & iOS)

2

Copyright © 2020 Vodafone Portugal

Este documento inclui informações confidenciais com direitos de autor pertencentes à Vodafone 
Portugal. Este conteúdo não pode ser reproduzido, usado, publicado ou divulgado a terceiros sem  
o prévio consentimento por escrito da Vodafone Portugal.

As informações presentes neste documento estão sujeitas a alterações sem aviso prévio.



Vodafone One Net Collaboration Hub
Mobile (Android & iOS)

3Introdução  |  Descrição  

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 
melhorar a comunicação com os seus fornecedores ou parceiros. Desta forma, poderá ligar-se a qualquer 
momento, em qualquer parte do mundo. 

A funcionalidade My Room também está presente na versão Android e iOS, e permite reunir-se com outros 
participantes, através de uma chamada de áudio e/ou vídeo, e enviar mensagens instantâneas. 

Como esta solução está integrada com o Vodafone One Net, 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 fazem parte de uma única Central Telefónica na Cloud.

Este manual é um guia rápido de referência, que tem como objetivo ajudá-lo a compreender as 
funcionalidades da aplicação e deverá consultá-lo sempre que necessitar. Para mais informações, consulte 
o manual do Collaboration Hub versão desktop ou entre em contacto com a Vodafone.

Descrição
Para a versão mobile, o Collaboration Hub está disponível no Android e iOS, e possui as seguintes 
funcionalidades:

•  Mensagens Instantâneas

•  Chamada de áudio

•  Chamada de vídeo

•  Estado de Presença

•  Localização
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1.  Menu principal

2. Campo de pesquisa

3. My Room

4. Conversa individual (não visualizada)

5. Opções adicionais (Chamar, Apagar, Mais: Perfil, Ligar 
ou Entrar no My Room)

6. Data / hora da conversa mais recente

7.  Foto de perfil

8. Conversa em grupo

9.  Nova conversa (individual ou grupo)

1.  Clique no ícone (<) para voltar ao ecrã anterior

2. Chamada de áudio

3. Mais opções (Chamada de vídeo, Ligar  
ou Entrar na sala, Visualizar perfil ou Apagar)

4. Mensagens recebidas (clique para exibir a hora dessa)

5. Mensagem enviadas

6. Campo para digitar e enviar uma mensagem  
(pode, inclusive, introduzir os caracteres de emoticons)

Conversas  |  Janela de Conversa

Conversas

Janela de Conversa
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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.
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Nota: ao definir o estado de presença para automático, o mesmo será atualizado automaticamente para, por exemplo, quando está em chamada.

Menu Principal
1.  Editar o seu perfil 

2. A lista e estado de presença dos seus 
contactos favoritos é exibida 

3. Visualize os seus grupos e inicie uma nova 
conversa em grupo 

4. Faça uma pesquisa no diretório  
do Collaboration Hub ou do seu telemóvel 

5. Registo de chamadas efetuadas, recebidas 
e perdidas 

6. Efetue uma chamada manualmente 

7.  Opções 

8. Ativar / Desativar VoIP 

9.  É remetido para a página web de Ajuda 
da Vodafone 

10. Informações, Licença de utilizador final 
e Informações legais 

11. Termine sessão no Collaboration Hub 

12. Faça uma chamada de áudio / vídeo para o 
seu My Room ou entre na sua sala para enviar 
mensagens instantâneas aos participantes
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1.  Clique em (<) para retornar à página anterior

2. Foto de perfil

3. Nome, estado de presença, localização 
e mensagem pessoal

4. Enviar uma mensagem ou efetuar 
uma chamada

5. Informações do contacto

6. Definir o contacto como Favorito

7.  Adicionar o contacto num grupo

8. Ligar ou Entrar na sala do contacto

Perfil de um Contacto
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1.  Nome, número, foto de perfil e estado 
da chamada

2. Controlos de chamada:

  › Silenciar

  › Em espera / Retomar chamada

  › Alta-voz / Bluetooth / Auriculares

  › Painel de marcação (para envio de DTMF)

  › Adicionar vídeo

  › Nova chamada

3. Aceder ao registo de conversas  
(disponível apenas Android)

4. Desligar

5. Mais opções: Transferir, Conferência

Chamada
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1.  Clique em (X) para retornar à página anterior

2. Apagar todo o registo de chamadas

3. Chamada perdida

4. Chamada efetuada

5. Chamada de um número desconhecido

6. Chamada recebida

7.  Data e hora da chamada

8. Aceder ao perfil do chamador

Histórico de Chamadas
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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.



Para mais informações ligue 800 91 91 91 do seu telefone ou consulte o site www.vodafone.pt
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