INSTRUKCJA INSTALACJI i LOGOWANIA SIĘ DO SYSTEMU WEBEX

1. Kliknij w link aktywacyjny, który otrzymałeś w mailu:

2. Utwórz hasło do swojego konta:

3. Po dwukrotnym wpisaniu hasła Twoje konto zostaje uaktywnione.
Możesz się do niego zalogować przyciskiem "Sign In" w prawym górnym rogu
strony:

1

4. W zależności od przeglądarki, jakiej używasz i zainstalowanych już wtyczek w
przypadku konieczności należy zainstalować wymagane wtyczki.
Ten ekran może mieć różny wygląd w zależności od używanej przeglądarki (tutaj dla Internet Explorer).

5. Dla wygody obsługi proponujemy instalację dedykowanego programu
(klienta) na komputerze.
Aplikację instalujemy z głównej strony umed.webex.com

6. Od tego momentu możemy w pełni korzystać platformy Webex
Nasze konto jest dostępne pod adresem umed.webex.com
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ORGANIZOWANIE i OBSŁUGA SPOTKAŃ

Logujemy się na swoim koncie w platformie Webex.

7. W przypadku tworzenia natychmiastowego spotkania najeżdżamy na przycisk
"Start a Meeting", zaznaczamy w nim opcję "UseDesktopApp":

Następnie naciskamy sam przycisk "Start a Meeting" . Otworzy się
zainstalowany wcześniej przez nas program, gdzie w oknie uruchamiamy już
samo spotkanie:
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8. W samym oknie obsługi transmisji mamy następujące możliwości
kontrolowania przebiegu spotkania:

1 - włączenie lub wyłączenie mikrofonu
2 - włączenie lub wyłączenie przekazu wideo (jeśli posiadamy wbudowaną lub podłączoną)
3 - możliwość udostępniania pulpitu lub wskazanej aplikacji (np. Acrobat Reader lub MS
PowerPoint)
4 - możliwość włączenia nagrywania transmisji
5 - lista uczestników
6 - wysyłanie wiadomości do grupy lub wskazanych uczestników
7 - opcje dodatkowe (ankieta, zablokowanie spotkania, wysłanie zaproszenia do uczestnictwa)
8 - zakończenie transmisji
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9. W celu udostępnienia transmisji innym możemy wysłać mailem
zainteresowanym osobom numer spotkania:

lub wysyłając zaproszenie mailowo z poziomu programu:
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11. Transmisje mogą być tworzone wg ustalonego harmonogramu.
W tym celu po zalogowaniu się na swoim koncie używamy funkcji "Scheduler",
gdzie możemy skonfigurować następujące parametry:
temat spotkania, datę i czas trwania, powtarzalność (spotkanie cykliczne),
wpisać dokładnąagendę, wpisać odbiorców spotkania (np. lista mailingowa
grupy), ustalić hasło spotkania itp.

Po ustawieniu spotkania i zatwierdzeniu otrzymujemy mailowe potwierdzenie.
Samo planowane spotkanie jest także widoczne na naszej stronie głównej lub w
zakładce :
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