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C A P Í T U L O  1
Support Center

• Visão Gera, página 1

Visão Gera
OWebEx Support Center oferece uma gama de ferramentas que você pode usar para fornecer suporte remoto
aos clientes.

• do suporte remoto, na página 3 Diagnostique problemas, transfira arquivos e resolva problemas dos
clientes remotamente. Mostre aos clientes como usar os aplicativos ou controlar seus computadores.
Transfira arquivos de e para os computadores dos clientes a fim de analisá-los ou instalar atualizações
ou patches.

• Remote Access, na página 9 Use este módulo opcional fora das sessões de suporte para acessar,
diagnosticar e trabalhar com computadores remotamente. Solucione problemas e faça a manutenção de
equipamentos remotos mesmo quando o cliente não estiver no computador.

• WebACD, na página 13 Conceda aos clientes acesso, a qualquer momento e em qualquer lugar, aos
seus agentes adicionando um link "clique para se conectar" ao seu site, desktop, produto ou assinatura
de e-mail. Você pode até mesmo personalizar o formulário de solicitação para coletar as informações
necessárias e fazer com que fique parecido com o seu site. Use oMonitor e a Caixa de entradaWebACD
para gerenciar solicitações dos clientes e CSRs.

• Gerenciamento do Sistema, na página 19 Este módulo opcional é um console baseado na Web, que
você pode usar para gerenciar remotamente ativos de rede como computadores, servidores, impressoras
e roteadores. Distribui pacotes e patches de softwares, visualiza detalhes do ativo, envia mensagens para
ativos, gerencia licença de softwares e gera relatório sobre as informações e status do ativo.
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C A P Í T U L O  2
do suporte remoto

• Introdução, página 3

• Organização de sessões do Remote Support e associação às mesmas, página 4

• Compartilhamento de aplicativos e desktops, página 5

• Outras perguntas, página 5

Introdução
• O que é preciso para iniciar sessões do Remote Support ou participar delas?

• Poderei usar o Remote Support se não tiver privilégios de administrador do Windows?

• Quais são as câmeras de vídeo recomendadas?

O que é preciso para iniciar sessões do Remote Support ou participar delas?

Para usar o Remote Support, você precisará de uma conta de usuário; caso não tenha uma, peça ao administrador
do site para configurar uma para você. Em seguida, baixe o Remote Support a partir da página Suporte do
site do serviço Support Center.

Para obter uma lista detalhada dos computadores, sistemas operacionais e navegadores que funcionam com
o WebEx Remote Support, consulte os "Requisitos do Sistema" nas Notas de versão do Support Center.

Para iniciar sessões totalmente interativas do Remote Support, ou participar delas, em versões asiáticas
do WebEx Remote Support (japonês, coreano, chinês tradicional e chinês simplificado), você também
precisará de uma versão localizada do Windows.

Observação

Poderei usar o Remote Support se não tiver privilégios de administrador do Windows?

Sim.
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Quais são as câmeras de vídeo recomendadas?

A maioria das câmeras compatíveis com o PC deve funcionar com o WebEx. Para obter mais informações
sobre o suporte de vídeo, consulte "Vídeo" nas Notas de versão do Meeting Center.

Organização de sessões do Remote Support e associação às
mesmas

• Como posso convidar clientes para participar de uma sessão do Remote Support?

• Posso iniciar as sessões do Remote Support WebEx diretamente do meu console de gerenciamento de
ticket?

• Quais teclas de acesso meu cliente pode usar durante as sessões?

• É possível terminar sessões inativas automaticamente?

Como posso convidar clientes para participar de uma sessão do Remote Support?

Você pode convocar clientes:

• A partir do console do CSR.

• A partir da página inicial do Remote Support.

• Colando um link para a sessão de suporte em uma mensagem instantânea ou de e-mail.

Se o administrador do site tiver habilitado o componente WebACD, você também poderá inserir no seu site
um formulário que os clientes possam usar para solicitar assistência. Para obter mais informações, consulte
as Notas de versão do Support Center.

Posso iniciar as sessões do Remote Support WebEx diretamente do meu console de gerenciamento de ticket?

Sim. Oferecemos soluções prontas para uso, como as integrações com o sistema de assistência técnica Remedy
e com o site supportforce.com, bem como APIs que você pode usar para criar soluções personalizadas. Entre
em contato com seu representante WebEx ou entre no site do desenvolvedor WebEx
http://developers.webex.com para obter informações sobre nossos APIs.

Quais teclas de acesso meu cliente pode usar durante as sessões?

As teclas de acesso são atalhos de teclado que os clientes podem usar para executar uma função de forma
rápida. Os clientes podem usar as seguintes teclas de acesso:

• Sair de uma sessão: Ctrl + F10

• Iniciar uma sessão de bate-papo: Ctrl + F8

• Fechar a janela de bate-papo: Ctrl + F3

• Terminar uma sessão de transferência de arquivos: Ctrl + F7

• Fechar as janelas de compartilhamento de desktop ou de aplicativo: Ctrl + F9
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• Trazer a janela de bate-papo para o primeiro plano: Ctrl+Shift+F3

É possível terminar sessões inativas automaticamente?

Sim. Os administradores do site WebEx podem definir, na página Administração do site, uma opção que
termina sessões inativas automaticamente. Quando uma sessão estiver inativa por um período especificado,
uma mensagem de aviso será exibida, para que os CSRs possam optar por continuar a sessão ou permitir que
ela termine automaticamente. Para obter mais informações e instruções detalhadas, consulte o guia de
Administração do site WebEx na página Suporte do site de serviço Support Center.

Compartilhamento de aplicativos e desktops
• Quais os tipos de arquivos e aplicativos posso ver ou controlar durante as sessões do Remote Support?

• Preciso ter o aplicativo que desejo ver ou controlar no meu computador?

• O que acontecerá se a tela do cliente utilizar uma resolução diferente da minha?

• Por que às vezes vejo um padrão hachurado amarelo quando visualizo o aplicativo de um cliente?

Quais os tipos de arquivos e aplicativos posso ver ou controlar durante as sessões do Remote Support?

Você pode exibir ou controlar praticamente qualquer aplicativo que esteja sendo executado no computador
do cliente.

Preciso ter o aplicativo que desejo ver ou controlar no meu computador?

Não.

O que acontecerá se a tela do cliente utilizar uma resolução diferente da minha?

O Remote Support pode exibir o desktop ou o aplicativo do cliente corretamente mesmo que a resolução do
seu computador seja diferente. Para obter os melhores resultados, defina seu monitor como 800 x 600 pixels.

Por que às vezes vejo um padrão hachurado amarelo quando visualizo o aplicativo de um cliente?

O padrão hachurado é a sombra de uma janela que está cobrindo o aplicativo na tela do cliente. Peça ao cliente
para fechar a janela e o padrão desaparecerá.

Outras perguntas
• Como posso melhorar o desempenho das sessões do Remote Support?

• Como posso testar o desempenho?

• Qual é a melhor maneira de garantir a conformidade com auditoria?
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• Qual é a melhor forma de coletar informações de diagnóstico sobre o sistema nos computadores dos
clientes?

• Por que não consigo inserir indicadores em determinadas páginas no meu site WebEx?

• Posso definir as notificações por e-mail para mostrar a hora da reunião no fuso horário do convidado?

• Onde posso encontrar os números de chamada de entrada globais?

• Os usuários podem alterar suas configurações de idioma, fuso-horário e local?

• Posso acessar a comunidade WebEx do meu site de serviços WebEx?

Como posso melhorar o desempenho das sessões do Remote Support?

Alguns dos fatores que afetam o desempenho incluem:

• a velocidade da conexão do computador com a Internet;

• o tráfego na Internet;

• O desempenho do firewall e dos servidores proxy.

Ainda que você possa ter uma conexão de alta velocidade com a Internet, poderá haver congestionamento ou
perda de pacotes na Internet. Geralmente não há muito a ser feito com relação a isso, além de informar ao
administrador da rede ou ao provedor de serviços de Internet. O congestionamento é normalmente temporário
e se resolve com o tempo. No entanto, você deverá relatar problemas graves ou persistentes.

Como posso testar o desempenho?

Use um utilitário de rastreamento, como o Trace Route, para determinar a localização exata dos problemas
entre o seu computador e os servidores WebEx. O utilitário envia dados do seu computador e mede o tempo
necessário para que eles cheguem ao servidor WebEx. O ideal é que os dados levem entre 1 e 60 ms para
chegar ao servidor. Se levar entre 60 e 100 ms, sua conexão está lenta. Tempos superiores a 100 ms são
inaceitavelmente lentos. Se o desempenho continuar insatisfatório, entre em contato com o administrador da
rede.

Para executar o Trace Route no Windows, abra um prompt de comando e digite "tracert URL_do_seu_site"
(em que "URL_do_seu_site" é o endereço do seu site de serviços WebEx). Certifique-se de inserir um espaço
após "tracert".

Qual é a melhor maneira de garantir a conformidade com auditoria?

Para garantir a conformidade com auditoria, os administradores do site WebEx podem:

• Inserir um texto de isenção de responsabilidade no formulário pré-sessão do Remote Support.

• Habilitar a opção na Administração do site WebEx Site que grava todas as sessões do Remote Support
automaticamente.

• Examinar o log de eventos do Remote Support para ver as ações do CSR durante as sessões de suporte.
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Qual é a melhor forma de coletar informações de diagnóstico sobre o sistema nos computadores dos clientes?

No console do CSR, selecione a opção que coleta informações sobre o sistema do cliente. Em seguida, você
poderá salvar as informações e carregá-las no seu sistema de gerenciamento de pedidos. Dessa maneira, as
informações sobre o sistema coletadas pelos CSRs de primeiro nível serão disponibilizadas automaticamente
para os CSRs de segundo e de terceiro níveis.

Por que não consigo inserir indicadores em determinadas páginas no meu site WebEx?

O site do serviço Meeting Center gera muitas de suas páginas dinamicamente, por isso não é possível criar
um marcador delas. Você pode, entretanto, inserir um marcador nas seguintes páginas no seu site de serviços
WebEx:

DescriçãoURL

A página inicial para seu site de serviços WebEx.<sitename>.webex.com

A página de Sala de reuniões pessoais mostra as
sessões on-line que você agendou e todas as reuniões
em andamento que está você organizando no
momento. Você pode fornecer esta URL para um
usuário em um e-mail e pode imprimir no seu cartão
comercial. Os usuários que visualizam esta página
podem entrar em qualquer reunião que você estiver
organizando ou baixar seus arquivos e pastas
compartilhados.

Na página Minha WebEx > Meu Perfil, você pode
especificar opções para a sua página de Sala de
Reunião Pessoal, como incluir uma mensagem de
boas vindas, gráficos e links para arquivos e pastas
que deseja compartilhar.

<sitename>.webex.com/meet/<username>

Posso definir as notificações por e-mail para mostrar a hora da reunião no fuso horário do convidado?

Sim. Para mais facilidade de uso para convidados globais, você pode convidar os participantes em seu próprio
idioma e fuso horário. O convite exibirá o horário da reunião no fuso horário do convidado e o link da reunião
no convite exibirá as informações da reunião no idioma do convidado e permitirá ao convidado participar da
reunião no seu próprio idioma. Esta opção está disponível apenas ao agendar nas páginas da Web.

As configurações do organizador para idioma e fuso horário são usadas por padrão. Ao convidar uma pessoa
de uma lista de endereços, as configurações armazenadas para idioma e fuso horário são usadas. O idioma e
fuso horário de qualquer convidado podem ser modificados pelo organizador ao convidar o convidado.

Onde posso encontrar os números de chamada de entrada globais?

Se seu site possui áudioWebEx e também possui a opção de Números de Chamada de Entrada Globais ligados,
você pode visualizar ou exibir os números de chamada de entrada globais de dois modos:

• Em Minha WebEx, clique emMeu Áudio. Em Número de Conferência Pessoal, clique no link Exibir
todos os números de chamada de entrada globais.

• Quando agendar uma reunião, nas Configurações de Audioconferência, ative a opção Exibir números
de chamada de entrada global. Esta opção fornecerá um link para a lista de números, como números de
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telefone gratuitos ou locais, para os quais os convidados de outros países podem ligar para se conectarem
ao áudio.

Para obter informações sobre restrições de chamadas para números gratuitos internacionais, acesse
http://www.webex.com/pdf/tollfree_restrictions.pdf.

Os usuários podem alterar suas configurações de idioma, fuso-horário e local?

Sim. Páginas de calendário, páginas de informação de reuniões, páginas de Participação e convites de e-mail
agora exibem links que permitem aos usuários alterar facilmente suas configurações de idioma, fuso horário
e local.

Posso acessar a comunidade WebEx do meu site de serviços WebEx?

Sim. O botão Comunidade aparece na barra de navegação horizontal, permitindo que organizadores e
convidados acessem a Comunidade WebEx em uma nova janela do navegador.
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C A P Í T U L O  3
Remote Access

• Introdução, página 9

• Conectando e trabalhando com computadores remotos, página 10

• Segurança, página 10

• Outras perguntas, página 11

Introdução
• O que é preciso para usar o WebEx Remote Access?

• Eu tenho que ser um administrador para instalar o agente Remote Access em um computador remoto?

• Qual é a maneira mais eficiente de instalar o Remote Access em centenas de computadores?

• Qual é a melhor maneira de adicionar computadores à rede do WebEx Remote Access?

O que é preciso para usar o WebEx Remote Access?

Você precisará baixar o cliente Support Manager na seção Downloads da página Suporte. Para obter uma lista
detalhada dos computadores, sistemas operacionais e navegadores que funcionam com o Remote Access,
consulte os "Requisitos do Sistema" nas Notas de versão do Support Center.

Eu tenho que ser um administrador para instalar o agente Remote Access em um computador remoto?

Sim.

Qual é a maneira mais eficiente de instalar o Remote Access em centenas de computadores?

Amaneira mais eficiente é usar um instalador silencioso e um pacote de distribuição de software de TI, como
oWebEx SystemManagement. Para obter mais informações sobre o "SystemManagement", consulte "Vídeo"
nas Notas de versão do Meeting Center.
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Qual é a melhor maneira de adicionar computadores à rede do WebEx Remote Access?

Você pode:

• Criar grupos e subgrupos de computadores e adicionar todos os computadores ao grupo, em vez de
adicioná-los um a um. Para obter instruções detalhadas, consulte o guia Administração do site WebEx
na página Suporte no site do serviço Support Center.

• Use um instalador silencioso com um pacote de distribuição de software de TI, como o WebEx System
Management. Para obter mais informações sobre o "System Management", consulte as Notas de versão
do Support Center.

Conectando e trabalhando com computadores remotos
• Como acesso um computador remoto?

• Preciso ter o aplicativo que desejo acessar no meu computador?

Como acesso um computador remoto?

Primeiro instale o agente WebEx Remote Access no computador remoto; o computador remoto se tornará
automaticamente parte da sua rede remota do Remote Access. Para obter instruções detalhadas, consulte o
guia o Remote Access na página Suporte no site do serviço Support Center.

Preciso ter o aplicativo que desejo acessar no meu computador?

Não.

Segurança
• Posso impedir alguém que está perto de um computador remoto de ver minhas ações no monitor?

• Posso impedir que alguém use um computador remoto enquanto estou trabalhando nele?

• Quando uma sessão de Remote Access finaliza, posso bloquear automaticamente o computador remoto
para impedir o acesso não autorizado?

• É possível terminar sessões inativas automaticamente?

• Posso ser avisado toda vez que um usuário remoto acessar um computador?

• Posso mudar o código de acesso ou as regras de autenticação por telefone no computador remoto?

• Posso limitar o acesso aos computadores da minha rede do Remote Access para um intervalo específico
de endereços IP na minha sub-rede?

• Quando acesso um computador remoto, posso alterar opções de sessão nele?
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Posso impedir alguém que está perto de um computador remoto de ver minhas ações no monitor?

Sim. Basta habilitar a opção "Deixar a tela deste computador em branco durante a sessão" para impedir que
suas ações apareçam na tela do computador remoto. Você também pode selecionar uma opção para desativar
o teclado e o mouse do computador remoto.

Posso impedir que alguém use um computador remoto enquanto estou trabalhando nele?

Sim. Selecione a opção "Bloquear este computador" para impedir que outros usuários utilizem o computador.

Quando uma sessão de Remote Access finaliza, posso bloquear automaticamente o computador remoto para
impedir o acesso não autorizado?

Sim. Basta selecionar a opção "Bloquear este computador ao fim da sessão".

É possível terminar sessões inativas automaticamente?

Sim. Você também pode especificar depois de quanto tempo uma sessão deve ser considerada inativa.

Posso ser avisado toda vez que um usuário remoto acessar um computador?

Sim. Após o computador remoto ser acessado, você recebe por e-mail um log de eventos, que mostra o que
aconteceu durante a sessão remota. O log também pode ser enviado para um ou mais endereços de e-mail
especificados.

Posso mudar o código de acesso ou as regras de autenticação por telefone no computador remoto?

Sim. Administradores de site podem alterar códigos e regras em computadores remotos.

Posso limitar o acesso aos computadores da minha rede do Remote Access para um intervalo específico de
endereços IP na minha sub-rede?

Sim. Administradores de site podem especificar um intervalo de endereços IP válidos. Para obter instruções
detalhadas, consulte o guia do administrador do site na página Suporte do site do serviço Support Center.

Quando acesso um computador remoto, posso alterar opções de sessão nele?

Sim. Você poderá alterá-las se o administrador do site habilitar a opção que permite alterações de sessão em
determinados computadores ou CSRs.

Outras perguntas
• Que fatores afetam o desempenho das minhas sessões do Remote Access?

• Como posso testar o desempenho?

• Os usuários podem alterar suas configurações de idioma, fuso-horário e local?

• Posso acessar a comunidade WebEx do meu site de serviços WebEx?
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Que fatores afetam o desempenho das minhas sessões do Remote Access?

Alguns dos fatores que afetam o desempenho incluem:

• a velocidade da conexão do computador com a Internet;

• O provedor de serviços de Internet

• o tráfego na Internet;

• O desempenho do firewall e de servidores proxy (se o computador estiver por trás de um firewall
corporativo)

Como posso testar o desempenho?

Use um utilitário de rastreamento, como o Trace Route, para determinar a localização exata dos problemas
entre o seu computador e os servidores WebEx. Esses utilitários enviam dados do seu computador e medem
o tempo necessário para que eles cheguem ao servidor WebEx. O ideal é que os dados levem entre 1 e 60 ms
para chegar ao servidor. Na parte superior da página, haverá uma dica de conscientização contextual sobre as
Ferramentas de Produtividade. Se o desempenho continuar insatisfatório, entre em contato com o administrador
da rede.

Para executar o Trace Route no Windows, abra um prompt de comando e digite "tracert URL_do_seu_site"
(em que "URL_do_seu_site" é o endereço do seu site de serviços WebEx). Certifique-se de inserir um espaço
após "tracert".

Os usuários podem alterar suas configurações de idioma, fuso-horário e local?

Sim. Páginas de calendário, páginas de informações de sessões, páginas de Entrada e convites por e-mail
agora exibem links que permitem que os usuários alterem facilmente suas configurações de idioma, fuso
horário e local.

Posso acessar a comunidade WebEx do meu site de serviços WebEx?

Sim.O botão Comunidade aparece na barra de navegação horizontal, permitindo que organizadores e convidados
acessem a Comunidade WebEx em uma nova janela do navegador.
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C A P Í T U L O  4
WebACD

• Introdução, página 13

• Gerenciar interações e sessões de cliente, página 14

• Gerenciar a fila, página 14

• Gerenciar CSRs, página 15

• Perguntas gerais, página 16

Introdução
• O que é preciso para usar o WebACD?

• Como posso baixar e instalar o WebACD no meu computador?

O que é preciso para usar o WebACD?

Você precisará de um computador com Windows e uma conta de usuário. Para obter ajuda, consulte o
administrador do site Support Center. Depois, baixe e instale o WebACD a partir da página Suporte do site
do serviço Support Center. Existem dois componentes WebACD: a Caixa de entrada WebACD e o Monitor
WebACD. Verifique com seu administrador do site quais componentes você deverá instalar.

Como posso baixar e instalar o WebACD no meu computador?

Para baixar e instalar o WebACD, faça o seguinte:

1 Vá até o site WebEx Support Center.
2 Na barra de navegação à esquerda, abaixo de Assistência, clique em Suporte.
3 Na página Suporte, role para baixo até a seção Downloads.
4 Selecione o componenteWebACD que deseja instalar. Escolha entre Caixa de entradaWebACD eMonitor

WebACD.
5 Siga as instruções de instalação.
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Gerenciar interações e sessões de cliente
• Posso permitir que clientes solicitem suporte no meu site?

• Posso rastrear solicitações que os clientes enviam após o horário comercial e respondê-las durante o
horário comercial?

• Posso convidar um gerente ou outro CSR para uma sessão de suporte remoto com o meu cliente?

• Posso enviar aos clientes um e-mail com um link para a minha fila pessoal?

Posso permitir que clientes solicitem suporte no meu site?

Sim. Você pode inserir um link ou botão de ajuda no seu site. Para obter detalhes, consulte o guia do
administrador do site na página Suporte no site do serviço Support Center.

Posso rastrear solicitações que os clientes enviam após o horário comercial e respondê-las durante o horário
comercial?

Sim. Basta especificar o horário comercial. Então, quando os clientes enviarem solicitações fora desse horário,
eles serão orientados a deixar uma mensagem. As informações que o cliente inserir no formulário para deixar
uma mensagem serão enviadas para a fila para que possam ser tratadas durante o horário comercial.

Posso convidar um gerente ou outro CSR para uma sessão de suporte remoto com o meu cliente?

Sim. Para obter detalhes, consulte a guia Caixa de entrada do WebACD, disponível na página Suporte no site
do serviço Support Center.

Posso enviar aos clientes um e-mail com um link para a minha fila pessoal?

Sim. Basta clicar em Copiar a URL da Fila Pessoal no menu Caixa de Entrada do seu console e depois
adicioná-la na seção de assinatura do e-mail no seu modelo de e-mail ou de mensagem. Os clientes poderão,
então, clicar no link na mensagem de e-mail para ir automaticamente até a fila pessoal.

Gerenciar a fila
• É possível rotear para CSRs específicos solicitações de determinados produtos feitas por clientes?

• Posso especificar as horas de operação da fila do WebACD?

• Os CSRs podem decidir de quais solicitações de clientes desejam tratar?

• Se houver um aumento repentino nas solicitações, posso encerrar a fila e exibir uma mensagem aos
clientes?

• Posso configurar o WebACD para me avisar quando clientes forem atribuídos a mim?

   Perguntas frequentes do Support Center (versão WBS30)
14

WebACD
Gerenciar interações e sessões de cliente



É possível rotear para CSRs específicos solicitações de determinados produtos feitas por clientes?

Sim. O WebACD fornece um roteamento aos CSRs com base em suas áreas de conhecimento. Para obter
detalhes, consulte o guia do administrador do site na página Suporte no site do serviço Support Center.

Posso especificar as horas de operação da fila do WebACD?

Sim. Para obter detalhes, consulte o guia do administrador do site na página Suporte no site do serviço Support
Center.

Os CSRs podem decidir de quais solicitações de clientes desejam tratar?

Sim. Quando você cria filas, basta selecionar a opção "Permitir que os usuários escolham clientes específicos
na fila".

Se houver um aumento repentino nas solicitações, posso encerrar a fila e exibir uma mensagem aos clientes?

Sim. Você pode especificar o número máximo de solicitações de clientes que a fila pode receber. Quando
esse número for excedido, a fila será encerrada automaticamente e os clientes serão orientados a deixarem
uma mensagem. O número padrão de solicitações permitidas é "200".

Posso configurar o WebACD para me avisar quando clientes forem atribuídos a mim?

Sim. O WebACD pode reproduzir um som, piscar uma janela ou exibir a janela em primeiro plano para
alertá-lo sobre novas solicitações.

Gerenciar CSRs
• Como gerente de suporte, posso monitorar sessões de suporte do CSR?

• É possível assegurar que solicitações sejam distribuídas uniformemente entre os CSRs?

Como gerente de suporte, posso monitorar sessões de suporte do CSR?

Sim. O Monitor WebACD permite a você monitorar todas as filas e CSRs em tempo real.

É possível assegurar que solicitações sejam distribuídas uniformemente entre os CSRs?

O WebACD pode distribuir solicitações das seguintes maneiras:

• Modo Todos: o WebACD roteia solicitações para qualquer CSR que esteja disponível.

• Modo Ociosa na maior parte do tempo: o WebACD identifica CSRs qualificados e atribui a solicitação
ao que estiver ocioso há mais tempo.

• Modo Rodízio: oWebACD identifica CSRs qualificados e distribui solicitações entre eles em um esquema
de rodízio.
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Perguntas gerais
• É possível conduzir sessões de suporte simultâneas?

• Posso fazer com que o console WebACD fique parecido com o meu site?

• O WebACD pode me ajudar a garantir a compatibilidade com SLA?

• Serei informado caso o SLA seja violado?

• Posso gerar relatórios que mostrem o desempenho do CSR e a compatibilidade com o SLA?

• Posso impedir que o WebACD seja iniciado automaticamente junto com o computador?

• Quando eu não estiver no computador, meu status pode ser alterado automaticamente para Não disponível?

• Qual é a melhor forma de coletar informações de diagnóstico sobre o sistema nos computadores dos
clientes?

É possível conduzir sessões de suporte simultâneas?

Sim.

Posso fazer com que o console WebACD fique parecido com o meu site?

Sim. Você pode adicionar um logotipo e selecionar cores para o console do cliente. Para obter detalhes,
consulte a seção de identificação de marca do guia do administrador do site WebEx na página Suporte do site
do serviço Support Center.

O WebACD pode me ajudar a garantir a compatibilidade com SLA?

Para assegurar que os clientes sejam atendidos rapidamente, o WebACD fornece o seguinte:

• Regras de roteamento e distribuição (Ociosa na maior parte do tempo, Rodízio, etc.) para garantir que
as solicitações do cliente sejam tratadas dentro de um período de tempo especificado.

• Um limite de espera que você pode definir para repassar automaticamente as solicitações não respondidas
para um gerente.

Serei informado caso o SLA seja violado?

Sim. Quando você criar filas, especifique os endereços de e-mail dos gerentes que deverão ser notificados em
caso de violação do SLA.

Posso gerar relatórios que mostrem o desempenho do CSR e a compatibilidade com o SLA?

Sim. Quando você gerar relatórios, simplesmente insira "Tempo de espera" como sequência de caracteres da
pesquisa. Você também pode executar relatórios Volume de chamadas para analisar o padrão do tempo de
espera das solicitações de clientes.
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Posso impedir que o WebACD seja iniciado automaticamente junto com o computador?

Sim.

Quando eu não estiver no computador, meu status pode ser alterado automaticamente para Não disponível?

Sim. Configure suas preferências na Caixa de entradaWebACD para especificar depois de quanto tempo você
será considerado como Não disponível.

Qual é a melhor forma de coletar informações de diagnóstico sobre o sistema nos computadores dos clientes?

Você pode coletar informações de diagnóstico clicando em Informações sobre o sistema no console do CSR.
Salve as informações e carregue-as no seu sistema de gerenciamento de pedidos.
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C A P Í T U L O  5
Gerenciamento do Sistema

• Introdução, página 19

• Gerenciar ativos, página 20

• Distribuir software, página 21

• Distribuir patches, página 22

• Fazer backup de ativos, página 23

• Usar a Proteção contra vírus, página 25

• Segurança, página 25

Introdução
• Sim.

• Quais opções posso usar para implantar o System Management em computadores remotos?

• Meus usuários precisam ter direitos de administrador para instalar o System Management?

• O WebEx System Management trabalha com firewalls?

Sim.

Os ativos remotos precisarão de, pelo menos, 50 MB de espaço em disco para instalar o agente System
Management. Os administradores de site também precisarão do seguinte:

• 350 MB de espaço em disco para o ECM (Enterprise Change Management) e componentes de backup
e proteção antivírus on-line

• Direitos de administrador do domínio para sistemas Windows 2000 e XP
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Atualmente, o WebEx System Management não oferece suporte a sistemas operacionais que não estejam
em inglês.

Observação

Quais opções posso usar para implantar o System Management em computadores remotos?

Escolha entre os seguintes métodos de implantação:

• Link de URL: receba um link daWebEx por e-mail ou por mensagem instantânea e utilize-o para instalar
o agente WebEx System Management.

• Scripts de logon: baixe o instalador e execute o script para fazer a instalação nos computadores remotos.

• Política do Active Directory/Group: Use a política para distribuir o instalador em computadores remotos.

• Kit de implantação remota: Use o utilitário de varredura de rede para descobrir os endereços IP de todos
os computadores na sub-rede e usar o RDK para distribuir agentes WebEx System Management em
computadores remotos. Para obter mais informações, consulte o guia Introdução ao SystemManagement
na página Suporte do site do serviço Support Center.

Meus usuários precisam ter direitos de administrador para instalar o System Management?

Sim, mas se eles não tiverem privilégios de administrador, você poderá usar o recurso de representação de
domínio do System Management para acessar sistemas bloqueados e poder instalar software neles.

O WebEx System Management trabalha com firewalls?

Sim. Se os ativos puderem se conectar à Internet e as portas de comunicação de saída 80 e 443 estiverem
habilitadas, você poderá usar o WebEx System Management para gerenciá-los.

Gerenciar ativos
• Como o WebEx System Management pode me ajudar a gerenciar computadores remotos?

• É possível executar relatórios de ativos?

• É possível associar ativos individuais a funcionários?

Como o WebEx System Management pode me ajudar a gerenciar computadores remotos?

Omódulo de Gerenciamento de ativos do SystemManagement ajuda você a gerenciar e controlar instalações
de hardware e software da seguinte maneira:

• Fornecendo informações sobre ativos.

• Facilitando atualizações importantes e o planejamento de implementações.

• Automatizando o processo de inventário do PC.

• Permitindo que você veja a utilização real de software em ativos individuais.
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É possível executar relatórios de ativos?

Sim. Use o IWS (Integration Web Service) do System Management para baixar dados dos ativos para bancos
de dados do Microsoft Access ou do SQL Server. Você também pode fazer com que a Professional Services
Organization personalize relatórios.

É possível associar ativos individuais a funcionários?

Sim. Use o WebEx System Management para importar dados de contato dos usuários e associar usuários a
ativos específicos para que seja possível:

• Iniciar as ações mover/adicionar/alterar no Console System Management.

• Fornecer informações sobre ativos a sessões de suporte a usuários

• Exibir dados de ativos que são específicos de equipamentos, escritórios ou localizações.

Distribuir software
• Como o System Management ajuda na distribuição de software?

• Posso distribuir software para funcionários remotos?

• Qual é a melhor maneira de distribuir pacotes grandes?

Como o System Management ajuda na distribuição de software?

Use o SystemManagement para determinar se ativos precisam de atualizações de software e patches. Depois,
faça a atualização em alguns ou em todos os ativos. Se um ativo não estiver conectado à Internet, a atualização
ocorrerá assim que ele se conectar.

Posso distribuir software para funcionários remotos?

Sim. Se um funcionário estiver conectado à Internet, ele receberá pacotes de distribuição de software. Se ele
estiver viajando ou estiver de férias quando o software for distribuído, ele receberá a distribuição na próxima
vez em que se conectar à Internet.

Qual é a melhor maneira de distribuir pacotes grandes?

Você pode:

• Gerenciar o consumo de largura de banda definindo políticas de largura de banda e regras de download.

• Especificar o número máximo de download simultâneos.

• Agendar as distribuições para ocorrerem durante períodos de baixa atividade.

• Configurar um servidor de retransmissão em seu ambiente e baixar pacotes uma vez do centro de dados
WebEx para os servidores de retransmissão. Em seguida, distribuir o pacote dos servidores de
retransmissão para os ativos remotos.
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Distribuir patches
• Como o WebEx Patch Management ajuda na implantação de patches?

• Como poderei saber que um novo patch está disponível para implantação?

• Todos os computadores são compatíveis com o Gerenciamento de patches?

• Posso usar mais de um servidor SUS?

• Posso evitar que determinados ativos recebam patches?

• É necessário reinicializar computadores remotos após a instalação de cada patch?

• Posso distribuir software que exija scripts pré e pós-instalação?

• Se, durante uma distribuição, a conexão for interrompida, será necessário reiniciar o download desde o
início?

• Posso distribuir pacotes de software se meus funcionários não tiverem direitos de administrador em seus
computadores?

Como o WebEx Patch Management ajuda na implantação de patches?

Quando a Microsoft lança um patch importante, a WebEx testa-o e carrega-o no site. Para assegurar 100%
de compatibilidade, gere relatórios de compatibilidade com o patch para saber quais ativos precisam ser
atualizados. Em seguida, distribua os patches do site WebEx para os ativos que precisam deles.

O WebEx System Management é executado diariamente; ele baixa patches de acordo com as políticas de
atualização que você definiu. O System Management baixa somente os patches que forem aprovados pelo
seu administrador SUS (Software Update Services) da Microsoft.

Como poderei saber que um novo patch está disponível para implantação?

Quando um novo patch estiver disponível, você receberá uma mensagem de e-mail da WebEx informando a
disponibilidade do patch.

Todos os computadores são compatíveis com o Gerenciamento de patches?

O agente WebEx System Management trabalha em todos os sistemas Windows, mas os recursos do Controle
de patches (varredura de patches e atualizações automáticas) só estão disponíveis para Windows 2000, XP e
2003.

Posso usar mais de um servidor SUS?

Sim. David Lounsbury

Posso evitar que determinados ativos recebam patches?

Sim
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É necessário reinicializar computadores remotos após a instalação de cada patch?

Não. Você pode instalar vários patches e reinicializar o computador remoto depois que o último patch for
instalado.

Posso distribuir software que exija scripts pré e pós-instalação?

Sim. O WebEx pode criar um pacote especial para você. Para obter detalhes, entre em contato com o WebEx
Profession Services.

Se, durante uma distribuição, a conexão for interrompida, será necessário reiniciar o download desde o
início?

Não. Quando a conexão é reiniciada, o processo recomeça exatamente de onde parou.

Posso distribuir pacotes de software se meus funcionários não tiverem direitos de administrador em seus
computadores?

Sim. Você pode distribuir software usando o contexto do sistema.

Fazer backup de ativos
• Como o Gerenciamento de backup WebEx pode me ajudar a fazer backup de dados em computadores
remotos?

• O que é necessário para usar o Gerenciamento de backup?

• Os backups são seguros?

• Quanto tempo leva o processo de backup?

• Com que frequência posso fazer backups?

• Quando ativos sãomovidos, adicionados e alterados, os dados do backup permanecem com o equipamento
ou com o usuário?

• O que é a política de retenção de arquivos?

• Posso acessar na Internet arquivos que foram copiados por backup?

Como o Gerenciamento de backup WebEx pode me ajudar a fazer backup de dados em computadores remotos?

O Gerenciamento de backup WebEx faz um backup remoto, automatizado e seguro dos computadores da
empresa. O Gerenciamento de backup trabalha rapidamente mesmo em conexões de rede mais lentas para
assegurar que seus dados estejam sempre protegidos. Com as transmissões criptografadas AES de 128 bits,
seus dados estão sempre seguros.

Você pode optar por fazer backup somente de dados de arquivos essenciais, e não fazer dos softwares comerciais
que são instalados a partir de um disco ou CD. Dessa forma, se o sistema de um usuário falhar, os dados
estarão seguros e o usuário poderá reinstalar o software para que informações essenciais sejam gravadas no

Perguntas frequentes do Support Center (versão WBS30)    
23

Gerenciamento do Sistema
Fazer backup de ativos



registro do Windows. Você também pode optar por excluir determinados tipos de arquivos, como arquivos
MP3, para economizar espaço e tempo durante os backups.

O agente Gerenciamento de backup está disponível como um pacote de distribuição de software no Console
WebEx System Management. Você pode usar o console WebEx Software Distribution para enviar o agente
Gerenciamento de backup para computadores remotos.

O SystemManagement faz backup automaticamente dos dados de desktop, todos os dias, entre 12:30 e 13:00
(horário local). Seus usuários podem agendar backups para o horário que desejarem ou, então, deixar que
sejam feitos automaticamente como parte de uma rotina de encerramento.

O que é necessário para usar o Gerenciamento de backup?

Implante o agente WebEx System Management nos computadores remotos e configure os firewalls para
permitirem acesso de saída na porta TCP 16384.

Os backups são seguros?

Sim. Os dados são compactados e criptografados usando a criptografia AES de 128 bits. Depois, são
armazenados em um local remoto seguro.

Quanto tempo leva o processo de backup?

A duração varia de acordo com a velocidade da conexão com a Internet e o nível de serviço que você contratou.
Em geral, um backup de 100 MB leva de 10 a 15 minutos. Cada backup sucessivo leva menos de seis minutos
porque são feitas a compactação, a criptografia e o backup somente das alterações incrementais.

Com que frequência posso fazer backups?

Você pode fazer backup dos dados com a frequência que desejar, desde que seu computador esteja ligado e
conectado à Internet. Você pode usar o Assistente de backup WebEx Data Protector TM para definir a data e
a hora dos seus backups.

Quando ativos são movidos, adicionados e alterados, os dados do backup permanecem com o equipamento
ou com o usuário?

Os dados são mantidos com o usuário. Quando um usuário sai da empresa, os dados são mantidos no
computador, mesmo que um novo usuário esteja assumindo as responsabilidades do funcionário anterior.

O que é a política de retenção de arquivos?

A política de retenção padrão estipula o seguinte:

• As dez versões mais recentes de cada arquivo permanecem armazenadas por 90 dias.

• Arquivos excluídos permanecem armazenados por 90 dias.

• Arquivos que são removidos do backup permanecem armazenados por sete dias.

• Arquivos associados a contas canceladas são excluídos após 30 dias.

Posso acessar na Internet arquivos que foram copiados por backup?

Sim. Para recuperar arquivos, basta que você saiba qual é a chave de criptografia e o número da conta. Para
obter a chave privada, no menu Segurança, selecione Opções e depois clique em Exibir a Chave de
Criptografia.
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Usar a Proteção contra vírus
• Como a Proteção contra vírus WebEx ajuda a proteger os ativos?

• Como posso implantar a Proteção contra vírus na minha organização?

• Posso usar a Proteção contra vírus para reparar imediatamente computadores infectados?

Como a Proteção contra vírus WebEx ajuda a proteger os ativos?

A Proteção contra vírus WebEx fornece o seguinte:

• Relatórios de status de definição antivírus

• Relatórios dos computadores infectados

• Logs de varreduras de vírus em ativos individuais

• Distribuição centralizada de atualizações antivírus

Se você estiver o Symantec AntiVirus, não precisará renovar sua licença na Symantec; basta usar o software
Symantec que acompanha a Proteção contra vírus WebEx.

Observação

Como posso implantar a Proteção contra vírus na minha organização?

Você pode usar o WebEx System Management para implantar pacotes antivírus e realizar varreduras:

• Somente uma vez

• Diariamente ao meio-dia

• Diariamente às 22 horas

• Toda quarta-feira ao meio-dia

• Toda quarta-feira às 22 horas

Posso usar a Proteção contra vírus para reparar imediatamente computadores infectados?

Você pode enviar o pacote de inicialização do programa antivírus para todos os computadores infectados
garantindo, assim, que cada computador tenha os arquivos de dados mais atualizados.

Segurança
• Até que ponto o agente WebEx System Management é seguro?

• Os relatórios do System Management são compatíveis com os requisitos de compatibilidade do BSA
(Business Software Alliance)?
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Até que ponto o agente WebEx System Management é seguro?

O agente WebEx System Management envia comunicações a cada quinze minutos do ativo para centros de
dados totalmente redundantes que hospedam uma biblioteca de serviços de software para permitir o
gerenciamento ininterrupto de dispositivos. Essas comunicações de saída usam a criptografia SSL nas portas
80 e 443 para reportar informações sobre o ativo, como o inventário de software e hardware, status dos patches,
informações de vírus e status de backup.

Como a comunicação com o agente é sempre de saída e iniciada a partir do cliente, ela proporciona uma
segurança de alto nível e permite impedir que sistemas externos acessem sua rede corporativa. O System
Management trabalha em todos os ambientes; você não precisa criar lacunas no firewall que poderiam expor
pontos fracos. Consulte a documentação de segurança do WebEx System Management para obter detalhes.

Os relatórios do System Management são compatíveis com os requisitos de compatibilidade do BSA (Business
Software Alliance)?

Sim. Os relatórios do WebEx System Management exibem todas as informações de que você necessita para
responder perguntas relacionadas a uma auditoria de compatibilidade de software, como o software que está
instalado em cada computador.
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Perguntas gerais
• O que são Ferramentas de Produtividade WebEx?

• Quais integrações de desktop estão disponíveis ao usar ferramentas de produtividade?

O que são Ferramentas de Produtividade WebEx?

As Ferramentas de produtividade WebEx facilitam muito para que os usuários iniciem, agendem, convidem
e entrem em reuniões WebEx do desktop ou de aplicativos de desktop comumente usados.

Quais integrações de desktop estão disponíveis ao usar ferramentas de produtividade?

As seguintes Ferramentas de Produtividade encontram-se disponíveis para uso com os serviços WebEx:

• Integração com o Microsoft Outlook

• Integração com o IBM Lotus Notes

• Integrações com serviços de mensagens instantâneas:

◦ Microsoft Lync/ Microsoft Office Communicator (OCS)

◦ Lotus Sametime

◦ Yahoo

◦ Google Talk
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◦ Skype

◦ AOL AIM

• Integrações do Microsoft Office para Word, Excel e PowerPoint

• Integração com o Microsoft Internet Explorer

• Integração com o Mozilla Firefox

Instalação e configuração
• Como posso instalar as Ferramentas de Produtividade?

• O site de serviço Minha WebEx está com a instalação automática das ferramentas de produtividade
desativada. Como posso instalar as ferramentas de produtividade manualmente?

• O site de serviço Minha WebEx está com a instalação automática das Ferramentas de Produtividade
ativada, mas eu não quero usar as Ferramentas de Produtividade. Posso desativar a instalação automática?

• Gosto de algumas Ferramentas de Produtividade, mas não quero usar todas elas. Como posso configurar
as ferramentas de produtividade para ficarem disponíveis apenas para determinados aplicativos de
desktop?

• Como posso desinstalar as ferramentas de produtividade?

• Posso usar as ferramentas de produtividade WebEx com vários sites de serviço WebEx?

• Sou usuário de um desktop Linux ou de um MAC. As ferramentas de produtividade estão disponíveis
para mim?

• Posso implementar o registro único (SSO) através da integração com um sistema de gerenciamento de
identidade, como oCASiteminder, Sun Java AccessManager ou oOracle Oblix, assimmeus funcionários
podem usar suas credenciais LAN para fazer logon noWebEx e não precisammanter as IDs de usuários
e senhas separadas?

• Posso implementar o registro único (SSO) para usuários híbridos CMR (TelePresence habilitado na
WebEx)?

Como posso instalar as Ferramentas de Produtividade?

Basta fazer logon no site de serviçosWebEx. Quando você faz logon no site de serviçoWebEx, as ferramentas
de produtividade são instaladas automaticamente no seu desktop. Se a instalação automática estiver desativada
no seu site de serviço WebEx, você pode baixá-la você mesmo. Na barra de navegação esquerda do site
WebEx, em Suporte, selecione Downloads. Na página Downloads, sob o cabeçalho Ferramentas de
Produtividade, certifique-se de que o sistema operacional correto esteja selecionado e, em seguida, selecione
Download.

Se você é um usuário híbrido CMR (TelePresence habilitado naWebEx), será necessário reiniciar o Microsoft
Outlook depois de instalar as ferramentas de produtividade WebEx.
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O site de serviço Minha WebEx está com a instalação automática das ferramentas de produtividade desativada.
Como posso instalar as ferramentas de produtividade manualmente?

Há várias opções para instalar as Ferramentas de Produtividade manualmente:

• SelecioneMinhaWebEx >Configuração das Ferramentas de Produtividade (na barra de navegação
à esquerda). A páginaConfiguração das Ferramentas de Produtividade é exibida. EmNo seu desktop,
selecione Baixar as Ferramentas de Produtividade.

• Na barra de navegação à esquerda do site de serviços WebEx, em Suporte, clique em Downloads. Na
página Downloads, próximo ao cabeçalho Ferramentas de Produtividade WebEx, selecione Baixar
Agora.

• Acesse a páginaAgendar uma reunião. Na parte superior da página, haverá uma dica de conscientização
contextual sobre as Ferramentas de Produtividade. Selecione o link Instalar as Ferramentas de
Produtividade para instalar as Ferramentas de Produtividade.

O site de serviço Minha WebEx está com a instalação automática das Ferramentas de Produtividade ativada,
mas eu não quero usar as Ferramentas de Produtividade. Posso desativar a instalação automática?

Sim. SelecioneMinhaWebEx >MeuPerfil. Na seção Ferramentas de Produtividade, desative a opçãoBaixar
automaticamente as Ferramentas de Produtividade ao fazer o logon no site de serviços WebEx.

Gosto de algumas Ferramentas de Produtividade, mas não quero usar todas elas. Como posso configurar as
ferramentas de produtividade para ficarem disponíveis apenas para determinados aplicativos de desktop?

No seu desktop, selecione Iniciar >Programas >WebEx > Ferramentas de Produtividade >Configurações
WebEx. Na caixa de diálogo Configurações WebEx, clique na guia Ferramentas. Na lista de ferramentas
de produtividade disponíveis, desative as opções dos aplicativos com os quais você não deseja usar as
ferramentas de produtividade.

Como posso desinstalar as ferramentas de produtividade?

No seu desktop, selecione Iniciar > Programas >WebEx > Ferramentas de Produtividade > Desinstalar.
Você também pode fazer a desinstalação usando a opção Adicionar ou remover programas no painel de
controle do Windows.

Posso usar as ferramentas de produtividade WebEx com vários sites de serviço WebEx?

Você não pode usar as Ferramentas de Produtividade com vários sites de serviços WebEx simultaneamente.
Se você precisar alternar entre sites de serviço, selecione Iniciar > Programas >WebEx > Ferramentas de
Produtividade > Configurações WebEx e atualize as informações da conta e do seu site para usar as
Ferramentas de Produtividade com o novo site.

Sou usuário de um desktop Linux ou de um MAC. As ferramentas de produtividade estão disponíveis para
mim?

Atualmente, as ferramentas de produtividade estão disponíveis apenas para usuários do Microsoft Windows
e do Mac.

Posso implementar o registro único (SSO) através da integração com um sistema de gerenciamento de
identidade, como o CA Siteminder, Sun Java Access Manager ou o Oracle Oblix, assim meus funcionários
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podem usar suas credenciais LAN para fazer logon no WebEx e não precisam manter as IDs de usuários e
senhas separadas?

Sim. Consulte o documento de Administração do Site das Ferramentas de Produtividade sobre como configurar
o site WebEx para implementar o Registro Único (SSO) e integrar com uma solução de gerenciamento de
identidade.

Posso implementar o registro único (SSO) para usuários híbridos CMR (TelePresence habilitado na WebEx)?

Sim. Consulte "Configuração do registro único no Cisco TMS" no capítulo "Configurando o Cisco TelePresence
Management Suite" do Guia de configuração das Salas de reuniões de configuração (CMR) híbridas da Cisco
na página Guias de configuração do Cisco TelePresence Management Suite (TMS).

Agendar reuniões usando ferramentas de produtividade
• Quais são as diferentes maneiras de agendar reuniões usando as Ferramentas de Produtividade?

• Como posso agendar uma reunião WebEx usando integração com o Outlook ou com o Lotus Notes?

• Como posso iniciar uma reunião WebEx agendada usando integração com o Outlook ou com o Lotus
Notes?

• Comomeus convidados se associam àminha reuniãoWebEx agendada usando integração com oOutlook
ou com o Lotus Notes?

• Conheçominhas preferências (como teleconferência, associar-se antes do início, código de rastreamento,
etc.) para as reuniões WebEx que agendo usando integração com o Outlook ou com o Lotus Notes. Por
que preciso especificar essas opções para cada reunião? Posso especificar essas preferências uma vez,
de modo que fiquem disponíveis para todas as reuniões futuras?

• Há exceções a uma série de reuniões recorrentes suportadas para reuniões híbridas CMR (TelePresence
habilitado na WebEx)?

Quais são as diferentes maneiras de agendar reuniões usando as Ferramentas de Produtividade?

Se você usar o Microsoft Outlook ou o IBM Lotus Notes como cliente de e-mail, poderá agendar reuniões
WebEx diretamente a partir do agendador do Outlook ou do Lotus Notes usando as Ferramentas de
Produtividade.

Como posso agendar uma reunião WebEx usando integração com o Outlook ou com o Lotus Notes?

Você agenda uma reunião WebEx usando a integração com o Outlook ou com o Lotus Notes da mesma
maneira que agenda as demais reuniões. No agendador, clique emAdicionar ReuniãoWebEx para adicionar
uma reunião WebEx à sua reunião do Outlook ou do Lotus Notes.

Como posso iniciar uma reunião WebEx agendada usando integração com o Outlook ou com o Lotus Notes?

Quando você adiciona uma reuniãoWebEx a outra do Outlook ou do Lotus Notes, a reunião do seu calendário
inclui um link no qual você poderá clicar para dar início ao evento.

   Perguntas frequentes do Support Center (versão WBS30)
30

Ferramentas de Produtividade
Agendar reuniões usando ferramentas de produtividade

http://www.cisco.com/c/en/us/support/conferencing/telepresence-management-suite-tms/products-installation-and-configuration-guides-list.html


Como meus convidados se associam à minha reunião WebEx agendada usando integração com o Outlook
ou com o Lotus Notes?

Quando os convidados abrirem uma reunião no calendário do Outlook ou do Lotus Notes, verão um link de
URL no qual poderão clicar para entrarem na reunião WebEx. Os convidados também podem clicar no link
do convite para reunião do Outlook ou do Lotus Notes, a fim de se associarem à reunião.

Conheço minhas preferências (como teleconferência, associar-se antes do início, código de rastreamento,
etc.) para as reuniões WebEx que agendo usando integração com o Outlook ou com o Lotus Notes. Por que
preciso especificar essas opções para cada reunião? Posso especificar essas preferências uma vez, de
modo que fiquem disponíveis para todas as reuniões futuras?

Quando você agendar reuniões no seu siteWebEx, você poderá salvar modelos de reunião para uso em reuniões
futuras. Você pode então usar esses modelos de reunião quando você agendar reuniões nas ferramentas de
produtividade. Além disso, se o administrador criou modelos de reunião pré-definidos para sua organização,
você poderá usar esses modelos de reunião nas ferramentas de produtividade.

Há exceções a uma série de reuniões recorrentes suportadas para reuniões híbridas CMR (TelePresence
habilitado na WebEx)?

Não, exceções a uma série de reuniões recorrentes não são suportadas para reuniões híbridas CMR (TelePresence
habilitado na WebEx) e ferramentas de produtividade.

Os seguintes problemas existem para exceções a uma série de reuniões recorrentes usando reuniões híbridas
CMR e ferramentas de produtividade:

• As exceções a uma série de reuniões recorrentes para reuniões híbridas CMR ainda NÃO são suportadas
como daWBS29.13, e os usuários são avisados de acordo (por exemplo, opções de edição não suportadas
estão desativadas, e mensagens de erro estão incluídas nos convites via e-mail) quando tentam agendá-las
usando ferramentas de produtividade.

• Os dispositivos TelePresence e aplicativos de reuniões WebEx podem entrar na mesma reunião híbrida
CMR, mesmo se uma exceção normal a uma série de reuniões foi criada. AWebEx não suporta a criação
de exceções de reuniões sozinhas, como a adiçãoWebEx a uma única ocorrência de uma série de reuniões.

• Os organizadores ainda podem editar os seguintes itens para uma série de reuniões CMR que não possuem
exceções: Propriedades especiais WebEx, tais como organizadores alternativos, opções de áudio e a
senha da reunião WebEx; Propriedades comuns do Microsoft Outlook, como assunto e convidados; e
propriedades do TelePresence.

• Uma vez que uma exceção foi feita a uma série de reuniões híbridas CMR recorrentes, existem as
seguintes condições:

• As propriedades comuns do Outlook ainda podem ser editadas para a exceção e para a série de
reuniões

• As propriedades do TelePresence não podem ser editadas pela exceção ou pela série de reuniões
(o painel para editar as configurações do TelePresence é desativado).

• As propriedades especiais WebEx não podem ser editadas pela exceção ou pela série de reuniões.

• Se uma série de reuniões somente WebEx tem exceções, o TelePresence não pode ser adicionado a ela.

• Ao contrário de versões anteriores, na WBS 29.11.3 e posterior, os seguintes recursos não estão
disponíveis para os usuários híbridos CMR:
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◦ Os usuários híbridos CMR não têm a capacidade de editar as propriedades do TelePresence ou as
propriedades especiais WebEx em uma série híbrida CMR que possui exceções.

◦ Os usuários híbridos CMR não têm a capacidade de adicionar ou remover o TelePresence ou
WebEx completamente a partir de uma série se ela tiver exceções.

• A versãoMac das ferramentas de produtividade, que é nova naWBS29.13, é esperada para ter limitações
semelhantes de exceções a uma série de reuniões.

Reuniões Instantâneas Utilizando as Ferramentas de
Produtividade

• Quais são as diferentes opções de que disponho para iniciar reuniões instantâneas?

• O que é um painel de ferramentas de produtividade WebEx?

• Como posso convidar um convidado para uma reunião WebEx usando o painel de Ferramentas de
Produtividade WebEx e o Reunir-se agora?

• Posso participar de uma reunião WebEx usando o painel de Ferramentas de Produtividade WebEx?

• Posso iniciar minhas reuniões WebEx agendadas usando o painel de Ferramentas de Produtividade
WebEx?

• Como posso convidar meu contato para uma reunião WebEx usando uma integração com o serviço de
mensagens instantâneas?

• Já tenho uma reunião WebEx em andamento no meu desktop. Como posso convidar meu contato do
serviço de mensagens instantâneas para uma reunião em andamento?

• Qual é a melhor maneira de iniciar uma reunião WebEx a partir de documentos do Microsoft Office?

• As reuniões instantâneas são suportadas para reuniões híbridas CMR (TelePresence habilitado na
WebEx)?

Quais são as diferentes opções de que disponho para iniciar reuniões instantâneas?

Você pode iniciar reuniões instantâneas com as seguintes Ferramentas de Produtividade:

• One-Click

• Integrações com serviços de mensagens instantâneas:

◦ Yahoo

◦ Google Talk

◦ Skype

◦ AOL AIM
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◦ Microsoft Office Communicator (OCS)

◦ Lotus Sametime

• Integrações com o Microsoft Office:

◦ Word

◦ Excel

◦ PowerPoint

• Integração com o Internet Explorer

• Integração com o Mozilla Firefox

O que é um painel de ferramentas de produtividade WebEx?

O painel de Ferramentas de Produtividade WebEx (anteriormente chamado de painel WebEx One-Click) é
uma maneira simples de iniciar e participar de reuniões e enviar convites de reunião sem efetuar logon no seu
siteWebEx ou navegar pelas páginas daWeb. O painel de Ferramentas de ProdutividadeWebEx está disponível
a partir do menu Iniciar, a partir do atalho das Ferramentas de Produtividade WebEx no seu desktop e a partir
do ícone Ferramentas de Produtividade WebEx na barra de tarefas.

Como posso convidar um convidado para uma reunião WebEx usando o painel de Ferramentas de Produtividade
WebEx e o Reunir-se agora?

Clique com o botão direito do mouse no ícone Ferramentas de Produtividade WebEx na barra de tarefas e
selecione Abrir as Ferramentas de Produtividade WebEx. No painel das Ferramentas de Produtividade
WebEx, você pode digitar o endereço de e-mail do seu contato ou clicar no ícone da Lista de endereços para
selecionar seus contatos no diretório do Outlook ou do Lotus Notes. Uma vez selecionados os contatos, você
poderá clicar emReunir-se agora para iniciar uma reuniãoWebEx e automaticamente enviar convites, usando
o aplicativo de e-mail local, para todos os contatos selecionados para participarem da reunião WebEx.

Posso participar de uma reunião WebEx usando o painel de Ferramentas de Produtividade WebEx?

Sim. Clique com o botão direito no ícone Ferramentas de produtividadeWebEx na barra de tarefas e selecione
Entrar na reunião. Digite o endereço de e-mail do host ou o número da reunião para associar-se a reunião
WebEx. Você precisa saber a senha da reunião para entrar na reunião do organizador.

Posso iniciar minhas reuniões WebEx agendadas usando o painel de Ferramentas de Produtividade WebEx?

Sim. Clique com o botão direito no ícone Ferramentas de produtividadeWebEx na barra de tarefas e selecione
Iniciar uma reunião agendada.

Como posso convidar meu contato para uma reunião WebEx usando uma integração com o serviço de
mensagens instantâneas?

Inicie uma sessão de bate-papo com seu contato no serviço de mensagens instantâneas. Na janela de bate-papo,
clique em Iniciar uma reunião WebEx para iniciar uma reunião WebEx e envie ao seu contato um convite
de reunião como uma mensagem de bate-papo.
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Já tenho uma reunião WebEx em andamento no meu desktop. Como posso convidar meu contato do serviço
de mensagens instantâneas para uma reunião em andamento?

Inicie uma sessão de bate-papo com seu contato. Na janela de bate-papo, clique em Convidar para reunião
para convidar seu contato para uma reunião WebEx em andamento.

Qual é a melhor maneira de iniciar uma reunião WebEx a partir de documentos do Microsoft Office?

Na barra de tarefas do seu documento, planilha ou apresentação doMicrosoft Office, clique emCompartilhar
como aplicativo. Isto inicia uma reuniãoWebEx e compartilha este aplicativo automaticamente. Para convidar
outras pessoas para a reunião, clique no botão Painel de participantes na bandeja de ícones móveis, selecione
Convidar ou Lembrar participantes e então selecione Convidar por e-mail ou Convidar por meio de
Mensagem instantânea. Você também pode convocar convidados usando o One-Click ou uma integração
com o Instant Messenger.

As reuniões instantâneas são suportadas para reuniões híbridas CMR (TelePresence habilitado na WebEx)?

Não. Você não pode iniciar reuniões híbridas CMR instantâneas (TelePresence habilitado na WebEx); você
só pode agendar reuniões híbridas CMR. Quando usuários híbridos CMR iniciam reuniões instantâneas, elas
são reuniões somente WebEx e não incluem integração com o TelePresence.

A partir daWBS29.11, as reuniões instantâneas que você inicia com o comando Reunir-se agora (anteriormente
chamado de Reunião One-Click) são realizadas em sua sala pessoal por padrão. Você pode alterar essa opção
em "Preferências". Os usuários híbridos CMR (TelePresence habilitado na WebEx) terão Salas Pessoais, mas
apenas os usuários que entrarem a partir de um aplicativoWebExMeeting ou app poderão entrar nessas Salas
Pessoais. Dispositivos TelePresence não podem participar de reuniões da Sala Pessoal nos sites híbridos CMR.
Sites e contas de organizador do usuário devem ter Nuvem CMR para que os usuários participem de reuniões
da Sala Pessoal a partir de dispositivos TelePresence ou outros sistemas de videoconferência ou aplicativos.

Uma solução alternativa para uma reunião instantânea que usa WebEx e TelePresence é iniciar uma reunião
de um sistema TelePresence e então o organizador nomeado selecionar Reunião instantâneaWebEx na página
de detalhes da reunião para gerar uma URL que permite que participantes externos entrem na reunião
TelePresence de um aplicativo WebEx ou aplicativo móvel.

Administração do site
• Não quero que os organizadores instalem as ferramentas de produtividade automaticamente. Quais são
as diferentes opções disponíveis para instalar as ferramentas de produtividade nos desktops dos usuários
da minha empresa?

• Os usuários da minha empresa não têm privilégios de administrador. Como podem instalar as ferramentas
de produtividade?

• Todos os computadores da minha empresa são bloqueados. Como posso instalar as ferramentas de
produtividade nos desktops de todos os usuários da minha empresa?

• As reuniões realizadas pelos nossos executivos são confidenciais. Os funcionários da minha empresa
conhecem os endereços de e-mail dos executivos. Como posso impedir que os funcionários se associem
a reuniões confidenciais?

• Não quero que os meus funcionários façam uso de integrações com serviços de mensagens instantâneas.
Posso selecionar as ferramentas de produtividade que os meus funcionários usarão?
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• Não gosto das dicas de conscientização contextual padrão que aparecem nas páginas Agendar uma
reunião. Posso personalizar essas mensagens?

• Quais são as melhores práticas para implantar a integração com o Lotus Notes em todos os computadores
da minha empresa?

Não quero que os organizadores instalem as ferramentas de produtividade automaticamente. Quais são as
diferentes opções disponíveis para instalar as ferramentas de produtividade nos desktops dos usuários da
minha empresa?

Você pode desativar a instalação automática das Ferramentas de Produtividade com as opções de Administração
do site. Você pode usar os seguintes métodos para instalar as ferramentas de produtividade nos desktops de
todos os usuários:

• Instalar Ferramentas de Produtividade WebEx nos desktops do usuário, usando uma ferramenta de
distribuição de software, como Microsoft SMS, IBM Tivoli, WebEx System Management, etc.

• Solicitar aos organizadores que baixem manualmente as ferramentas de produtividade WebEx da seção
Download das páginas de suporte da WebEx.

• Siga as instruções para a instalação silenciosa ou implantação emmassa das ferramentas de produtividade
WebEx no Guia do Administrador de TI para implantação em massa das ferramentas de produtividade
WebEx.

Os usuários da minha empresa não têm privilégios de administrador. Como podem instalar as ferramentas
de produtividade?

Os privilégios de administrador não são exigidos para instalar as Ferramentas de Produtividade WebEx. Até
mesmo usuários padrão sem nenhumprivilégio de administrador podem instalar as ferramentas de produtividade.

Todos os computadores da minha empresa são bloqueados. Como posso instalar as ferramentas de
produtividade nos desktops de todos os usuários da minha empresa?

Desative a instalação automática e as atualizações automáticas das Ferramentas de Produtividade nas opções
de administração do site de serviçosWebEx. Use uma ferramenta de distribuição de software, comoMicrosoft
SMS, IBM Tivoli, WebEx SystemManagement, etc., para instalar ferramentas de produtividade nos desktops
de todos os usuários da sua empresa.

As reuniões realizadas pelos nossos executivos são confidenciais. Os funcionários da minha empresa
conhecem os endereços de e-mail dos executivos. Como posso impedir que os funcionários se associem a
reuniões confidenciais?

Agende as reuniões confidenciais como não listadas e, depois, na seção Ferramentas de produtividade da
Administração do site, desative a opção Permitir que os usuários entrem nas reuniões não listadas usando
o endereço de e-mail do organizador.

Não quero que os meus funcionários façam uso de integrações com serviços de mensagens instantâneas.
Posso selecionar as ferramentas de produtividade que os meus funcionários usarão?

Sim. Vá para a seção Ferramentas de produtividade da Administração do site. Na lista de ferramentas de
produtividade, ative ou desative as opções das ferramentas de produtividade com base nas suas necessidades
comerciais.
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Não gosto das dicas de conscientização contextual padrão que aparecem nas páginas Agendar uma reunião.
Posso personalizar essas mensagens?

Sim. Você pode personalizar mensagens na seção Ferramentas de produtividade da Administração do site.

Quais são as melhores práticas para implantar a integração com o Lotus Notes em todos os computadores
da minha empresa?

Há outros documentos WebEx disponíveis com informações sobre a implantação do Lotus Notes. Peça ao
seu Gerente de Serviços ao Cliente para fornecer o documento da lista de verificação de implantação do Lotus
Notes e siga as instruções para a implantação em massa das ferramentas de produtividade WebEx no Guia do
administrador de TI para implantação em massa das ferramentas de produtividade WebEx.
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C A P Í T U L O  7
Áudio WebEx

• Perguntas gerais, página 37

Perguntas gerais
• Qual é a capacidade para o Áudio WebEx?

• Existem restrições de chamada para determinados locais?

• O Áudio WebEx oferece suporte a uma audioconferência híbrida ou em modo misto com convidados
com VoIP?

• Quais são os problemas conhecidos e limitações das reuniões em Nuvem CMR e Híbridas CMR
(TelePresence habilitado na WebEx ) que usam áudio do prestador de serviços de telefonia (TSP)?

Qual é a capacidade para o Áudio WebEx?

A capacidade do Áudio WebEx é de 1000 convidados para todos os serviços WebEx suportados com 500
convidados em telefonia e 500 no VoIP integrado WebEx.

Existem restrições de chamada para determinados locais?

Sim, e este documento detalha estas restrições: http://www.webex.com/pdf/tollfree_restrictions.pdf

O Áudio WebEx oferece suporte a uma audioconferência híbrida ou em modo misto com convidados com
VoIP?

Sim, o Áudio WebEx oferece suporte de áudio híbrido aos serviços Meeting Center e Training Center.

Quais são os problemas conhecidos e limitações das reuniões em Nuvem CMR e Híbridas CMR (TelePresence
habilitado na WebEx ) que usam áudio do prestador de serviços de telefonia (TSP)?

Para algumas contas de áudio do provedor de serviços de telefonia (TSP), se um organizador com uma conta
TSP agendar duas reuniões em Nuvem CMR ou Híbrida CMR adjacentes, com a segunda agendada para
começar imediatamente após o término da primeira, e se o sistema de agendamento TelePresence prolongar
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automaticamente a primeira reunião após o final agendado, a segunda reunião será encerrada automaticamente,
pois a mesma conta de áudio TSP e o código de acesso do organizador não podem ser usados em ambas as
reuniões ao mesmo tempo.

Para contornar esse problema, os organizadores podem configurar duas contas de áudio TSP diferentes, com
diferentes códigos de acesso de organizador e usar uma conta para a primeira reunião e a outra conta para a
segunda reunião. Outra opção é o administrador desativar a opção dos sistemas TelePresence que se prolongam
automaticamente além da reunião.
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C A P Í T U L O  8
Áudio integrado VoIP

• Perguntas gerais, página 39

• Requisitos de sistema e informações técnicas, página 40

• Solução de problemas, página 42

Perguntas gerais
• Quais são as funções do Áudio VoIP Integrado?

• Qual é a capacidade de convidados do áudio VoIP integrado?

• De que maneira o áudio VoIP WebEx me ajuda a saber se os convidados estão me ouvindo?

Quais são as funções do Áudio VoIP Integrado?

As informações a seguir são descrições resumidas dos recursos do áudio VoIP integrado:

• Suporte a serviços: O VoIP integrado é suportado nos serviços e plataformas listados na tabela a seguir:

MacintoshLinuxSolarisWindowsCentro

SimSimSimSimMeeting Center

SimSimSimSimTraining Center

NãoSimSimSimEvent Center

SimSimSimSimSupport Center

• Requisitos de hardware: não é necessário um hardware especial para usar o VoIP integrado, apenas
uma placa de som full-duplex e alto-falantes ou fone de ouvido. Recomenda-se que os usuários que
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desejam falar utilizem um fone de ouvido. Os dispositivos USB também são suportados no Windows e
Mac, desde que o dispositivo tenha drivers para o sistema operacional.

• Número de convidados: o VoIP integrado oferece suporte a até 500 convidados (1000 para o Training
Center).

• Suporte a TCP/UDP: OVoIP integrado pode usar UDP ou TCP comométodo de transporte. O transporte
UDP oferece uma menor latência para sessões de VoIP. O TCP oferece segurança SSL opcional, com
uma latência ligeiramente maior. Quando o VoIP é iniciado como um serviço, cada cliente tenta conectar
primeiro via UDP e depois volta para o TCP como um protocolo de transporte. As reuniões podem
oferecer suporte a uma combinação de convidados usando UDP e TCP.

• Suporte a SSL: O VoIP integrado pode usar o SSL comométodo de transporte caso ele esteja habilitado
no site. O SSL oferece um transporte bem mais seguro para o tráfego VoIP. O SSL pode introduzir uma
maior latência para conexões VoIP.

• Cancelamento de eco: O VoIP integrado apresenta o recurso interno de cancelamento de eco, que
oferece um melhor desempenho na maioria das condições.

• Controle de ganho automático: O VoIP integrado apresenta controle de ganho automático, que fornece
nível de equalização para convidados da reunião.

• Suporte à plataforma cruzada: Suporte à plataforma cruzada do Support Center

Qual é a capacidade de convidados do áudio VoIP integrado?

Você pode convocar até 500 convidados para uma sessão (1.000 para Training Center).

De que maneira o áudio VoIP WebEx me ajuda a saber se os convidados estão me ouvindo?

O VoIP integrado exibe um indicador de rede na janela Volume (disponível no menu Áudio) que mostra
como sua rede está desempenhando e a qualidade geral do áudio que seus convidados ouvem. O indicador
exibe uma das seguintes cores:

• Verde, quando mais de 85% dos convidados estão recebendo áudio de boa qualidade

• Amarelo, quando menos de 50% a 85% dos convidados estão recebendo áudio de boa qualidade

• Vermelho, quando menos de 50% dos convidados estão recebendo áudio de boa qualidade

Requisitos de sistema e informações técnicas
• Quais são os requisitos do sistema?

• Quais sites do serviço WebEx oferecem áudio VoIP?

• O que é preciso para usar o VoIP integrado WebEx?

• É possível usar o TCP, UDP ou PTSN com o áudio VoIP integrado WebEx?

• Poderei usar o VoIP integrado WebEx se o SSL estiver habilitado no meu site?

• É possível usar o VoIP em conexões por discagem?
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• É possível fornecer VoIP WebEx a partir de um nó EMX?

• O VoIP é uma transmissão full-duplex ou half-duplex?

Quais são os requisitos do sistema?

Seu sistema deve cumprir com os requisitos exibidos em Funcionalidades da plataforma cruzada (WBS30).

Quais sites do serviço WebEx oferecem áudio VoIP?

Você pode usar o VoIP integrado com os serviçosWebEx e os computadores especificados na seguinte tabela:

MacintoshLinuxSolarisWindowsCentro

SimSimSimSimMeeting Center

SimSimSimSimTraining Center

NãoSimSimSimEvent Center

SimSimSimSimSupport Center

O que é preciso para usar o VoIP integrado WebEx?

Para usar o VoIP integrado WebEx, você precisará de uma placa de som full-duplex e de alto-falantes ou um
fone de ouvido. Para falar, é necessário um microfone que esteja conectado ao computador. Para obter os
melhores resultados, recomendamos o uso de um fone de ouvido.

É possível usar o TCP, UDP ou PTSN com o áudio VoIP integrado WebEx?

Você pode usar o protocolo UDP ou TCP com o áudio VoIP WebEx. O UDP pode apresentar taxas mais
baixas de latência (atrasos) do que o TCP, mas, com o TCP, você pode usar o protocolo de segurança SSL (e
provavelmente a taxa de latência será maior). Quando o VoIP é iniciado, a WebEx tenta se conectar usando
o protocolo UDP e, depois, alterna para o TCP. Você pode conduzir sessões nas quais alguns convidados
usam o UDP, enquanto outros usam o TCP.

O UDP só compatível em sites que não usem o SSL. Para que ele possa ser usado, as portas IP 9000 e 9001
devem estar abertas para comunicação de saída que usem o UDP no firewall corporativo. O protocolo UDP
será selecionado automaticamente se as duas portas estiverem abertas.

Poderei usar o VoIP integrado WebEx se o SSL estiver habilitado no meu site?

Sim. Você poderá usar o SSL se também utilizar o protocolo de transporte TCP.

É possível usar o VoIP em conexões por discagem?

OVoIP integrado não é recomendado para conexões dial-up. O compartilhamento do PowerPoint em formato
UCF deve funcionar de modo satisfatório desde que o vídeo não esteja habilitado e haja apenas ummicrofone
ativo em uso. Não há suporte para o compartilhamento de aplicativo e desktop junto com o VoIP integrado
em conexões com menos de 56Kb/s.
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É possível fornecer VoIP WebEx a partir de um nó EMX?

O VoIP integrado pode ser fornecido a partir de um nó EMX (Extended MediaTone eXchange) WebExTM,
dependendo da situação. Para obter mais informações, entre em contato com a gerência de produtos.

O VoIP é uma transmissão full-duplex ou half-duplex?

O VoIP integrado é full-duplex, o que significa que vários convidados podem falar ao mesmo tempo. Isso é
semelhante a uma teleconferência tradicional usando uma PSTN. O half-duplex é uma conferência com VoIP
em que somente um convidado pode falar por vez; é semelhante a uma rádio CB.

Solução de problemas
• Por que ocorre um atraso no áudio durante minhas conferências com VoIP? Por que a qualidade parece
não ser a mesma que a da telefonia tradicional?

• Por que algumas chamadas com VoIP têm uma boa qualidade, enquanto outras não têm?

• O que acontece se o cliente enfrentar problemas técnicos com VoIP integrado?

Por que ocorre um atraso no áudio durante minhas conferências com VoIP? Por que a qualidade parece não
ser a mesma que a da telefonia tradicional?

A teleconferência por PSTN tradicional é baseada em circuitos, o que dá a cada participante um canal dedicado
à ponte de teleconferência. O atraso é praticamente imperceptível. Normalmente, o único atraso que uma
pessoa encontra em um ambiente de voz com circuitos comutados ocorre devido à distância que a voz deve
percorrer. Uma boa solução VoIP terá um atraso de cerca de 0,25 a 0,5 segundos, dependendo de uma série
de fatores:

• Congestionamento na rede: As soluções VoIP enviam as informações de voz por uma rede IP (como
a Internet), que é um meio compartilhado em que os pacotes são roteados da seguinte maneira: primeiro
a entrar, primeiro a sair. O congestionamento de qualquer um dos roteadores entre os participantes da
reunião atrasará e/ou prejudicará o áudio.

• Processo de codificação: Quando você fala ao microfone, a placa de som no PC captura e digitaliza o
som. Essas informações são, então, fragmentadas em pacotes de dados que são enviados pela rede para
o(s) servidor(es) de conferência. O(s) servidor(es) de conferência enviam esses pacotes para os PCs dos
outros convidados, em que o processo de codificação é revertido. O processo de codificação para VoIP
integrado baseia-se em componentes de áudio (microfone, alto-falantes e placa de som), que podem
variar muito de um PC para outro. Os componentes de qualidade inferior produzirão um áudio de
qualidade também inferior.

Esses problemas de atraso e qualidade de áudio são comuns nas soluções VoIP oferecidas por todos os
fornecedores, e não apenas nas WebEx. As soluções VoIP oferecidas por fornecedores como Centra e outros
apresentam osmesmos problemas quando comparadas à PSTN. Baseado em nossos testes, o atraso e a qualidade
de áudio do VoIP WebEx está, pelo menos, do mesmo nível que as soluções Centra.

Por que algumas chamadas com VoIP têm uma boa qualidade, enquanto outras não têm?

É difícil ter uma resposta direta para essa questão devido ao número de possibilidades. Você pode ter uma
conferência com VoIP perfeita com uma conexão de 28 kbps para um país que está na outra metade do mundo
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e, ao mesmo tempo, uma chamada de péssima qualidade para um local próximo com uma conexão de 56 kbps
ou 300+ kbps. A qualidade é quase que totalmente determinada pela taxa de amostragem (número de "fatias"
por segundo que ela usa para reproduzir voz) do software VoIP, além do rendimento da conexão com a Internet.
Uma conexão de 56 kbps (ou uma rede local de 300+ kbps, nesse caso) não garante que você pode transmitir
dados pela Internet nessa velocidade. A velocidade real é determinada pelos níveis de tráfego em todas as
redes entre os pontos de origem e destino e pelos recursos do equipamento nesses pontos. Em geral, transmissões
de baixa qualidade são resultado do tráfego e não podem ser completamente evitadas no VoIP que usa a
Internet para transmitir todo o tráfego de dados de voz ou parte dele.

O que acontece se o cliente enfrentar problemas técnicos com VoIP integrado?

Siga o processo de escalonamento do Suporte técnico padrão.
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C A P Í T U L O  9
Gravação e reprodução

• Perguntas gerais, página 45

• Gravação baseada em rede ou "Gravação no Servidor", página 48

• Reprodução de gravações, página 51

• Criação e publicação de gravações, página 51

• Edição de gravações, página 53

• Gravação de reuniões híbridas CMR, página 54

• Problemas conhecidos e soluções alternativas, página 55

Perguntas gerais
• Quais ferramentas a WebEx fornece para a gravação, a edição e a reprodução de gravações?

• O que é preciso para reproduzir gravações?

• É possível reproduzir gravações WebEx com qualquer player de multimídia?

• Como posso obter os players, o editor e o gravador WebEx?

• Como faço para converter arquivos de gravação baseados em redeWebEx (ARF) para o formatoWindows
Media File (WMV), formato Flash (SWF) ou formato MPEG-4 (MP4)?

• Quando tento converter meu arquivo ARF para o formato MP4, sou solicitado por uma URL, nome de
usuário e senha. O que devo inserir?

• O site Minha WebEx exige que eu inicie sessão através do site da empresa (através do registro único)
e eu não tenho um nome de usuário e senha WebEx. O que devo fazer se eu quiser converter arquivos
ARF para o formato MP4?

• Como conecto o adaptador DynaMetric ao computador e ao telefone?
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Quais ferramentas a WebEx fornece para a gravação, a edição e a reprodução de gravações?

Com os gravadores WebEx você pode registrar tudo que acontece em uma reunião WebEx; áudio, vídeo,
bate-papo, anotações, etc.

Existem duas opções para gravação de uma reuniãoWebEx: Gravação baseada em rede (Gravada no Servidor)
com o Gravador Baseado em Rede (NBR) e Gravação Local. Ao usar a gravação com base na rede, nenhum
hardware adicional é necessário. Todo o conteúdo da reunião é gravado automaticamente nos servidores
WebEx e é facilmente acessível.

Se você deseja alterar a gravação, como torná-la mais curta ou eliminar seções onde nada importante aconteceu,
nós fornecemos outra ferramenta que permite a você fazer modificações. Se salvar as gravações no site de
serviçosWebEx, você poderá publicá-las em uma página daWeb, para que outras pessoas possam reproduzi-las
ou baixá-las em seus computadores.

Estes são os players e gravadores disponíveis:

Use-o para reproduzir gravações no formato ARF (Gravações baseadas em rede).
Use o reprodutor para converter gravações do formato Windows Media (.wmv), do
formato Flash (.swf) ou do formato MPEG-4 (MP4). Não há suporte para edição no
reprodutor. A edição básica é suportada nas propriedades de gravação no seu site de
serviço WebEx, como cortar o começo ou fim da gravação e remover painéis como
vídeo, bate-papo, etc.

Reprodutor de
gravações de rede
WebEx para arquivos
.arf (Advanced
Recording Format)

Trata-se de um gravador e player autônomo que permite a você salvar, no seu
computador, as gravações no formato WRF proprietário do WebEx. Você também
pode usá-lo para gravar aplicativos no seu computador a fim de criar demonstrações
de software, treinamento etc. Você pode então carregar gravações para o seu site
WebEx e compartilhá-las com outros enviando a URL da transmissão/download
fornecida.

Gravador e Player
WebEx para arquivos
de Gravação (.wrf)

Use essa ferramenta para adicionar, excluir ou reorganizar partes de uma gravação
no formato WRF.

Editor de gravação
WebEx

Para obter informações detalhadas sobre como usar cada um desses players, consulte os guias do usuário na
página Suporte do site de serviços WebEx.

O que é preciso para reproduzir gravações?

Para reproduzir gravações WebEx, você deve ter uma placa de som; para reproduzir gravações na Web, você
deve ter uma conexão com a Internet.

Para gravar teleconferências ao usar o gravador autônomo WebEx, você deve ter:

• Um fone de ouvido de computador (somente apresentadores)

• Um aparelho de telefone (preferível a auriculares normais para apresentadores que falam durante uma
teleconferência)

• Um adaptador de gravação por fone
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Isto é necessário para conectar o telefone ao computador. A WebEx recomenda os
adaptadores DynaMetric TLP-120 ou TMP-636; o adaptador TMP-636 aceita áudio
bidirecional, o que é útil para gravar áudio com mídia avançada UCF.

Observação

• Um amplificador universal (aWebEx recomenda o fone de ouvido e o amplificador universal Plantronics
MX10)

É possível reproduzir gravações WebEx com qualquer player de multimídia?

Sim, mas você deve primeiro baixar as gravações do website de serviço WebEx e converter para o formato
Windows Media File (.wmv), formato Flash (.swf) ou formato MPEG-4 (MP4). Para converter uma gravação
baseada na rede (.arf) para Windows Media File (.wmv), Flash (.swf) ou MPEG-4 (MP4), use o Reprodutor
de gravações de rede WebEx.

O Reprodutor de Gravações de Rede WebEx não suporta a conversão de gravações para o formato MP4
em sistemas Mac.

Observação

Para converter uma gravação local (.wrf) para o formato WMV, use o Editor de Gravação WebEx.

Como posso obter os players, o editor e o gravador WebEx?

Se você tiver uma conta no site WebEx:

1 Na barra de navegação à esquerda, selecione Suporte.
2 Selecione Downloads.
3 Role para baixo até a seção de Players e Gravadores e clique em Gravação e Reprodução.
4 Baixe o player desejado.

Como faço para converter arquivos de gravação baseados em rede WebEx (ARF) para o formato Windows
Media File (WMV), formato Flash (SWF) ou formato MPEG-4 (MP4)?

Inicie o Reprodutor de gravações de rede WebEx e abra seu arquivo ARF. Selecione Arquivo > Converter
Formato e selecione o formato desejado. Selecione a configuração desejada na caixa de diálogo que aparece
e selecione Converter.

O Reprodutor de Gravações de Rede WebEx não suporta a conversão de gravações para o formato MP4
em sistemas Mac.

Observação

Quando tento converter meu arquivo ARF para o formato MP4, sou solicitado por uma URL, nome de usuário
e senha. O que devo inserir?

A URL que você deve inserir é a do seu site WebEx; por exemplo, empresa.webex.com. O usuário e a senha
devem ser seu nome de usuário e senha WebEx.
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O Reprodutor de Gravações de Rede WebEx não suporta a conversão de gravações para o formato MP4
em sistemas Mac.

Observação

O site Minha WebEx exige que eu inicie sessão através do site da empresa (através do registro único) e eu
não tenho um nome de usuário e senha WebEx. O que devo fazer se eu quiser converter arquivos ARF para
o formato MP4?

A conversão de arquivos ARF para o formato MP4 não é suportada atualmente nos sites WebEx integrados
com registro único.

Como conecto o adaptador DynaMetric ao computador e ao telefone?

Para conectar o adaptador ao telefone:

1 Desconecte o auricular ou o fone de ouvido da tomada para telefone e conecte o fio de telefone DynaMetric
à tomada.

2 Conecte o auricular ou o fone de ouvido do telefone ao adaptador DynaMetric.
3 Conecte o cabo de áudio cinza do DynaMetric na tomada do microfone do seu computador. (Se você

estiver usando o DynaMetric TMP-636, conecte o cabo preto na tomada do fone de ouvido do seu
computador.)

Gravação baseada em rede ou "Gravação no Servidor"
• O que é gravação baseada em rede (NBR) ou "Gravar no Servidor"?

• Quais centros podem usar a gravação baseada em rede?

• Quais sistemas operacionais são suportados para um organizador usando a gravação baseada em rede?

• Eu preciso de hardware adicional para usar a gravação baseada em rede nas minhas reuniões?

• Qual é o tamanho típico de uma hora de gravação?

• Quanto tempo leva para que minhas gravações fiquem disponíveis para visualização ou distribuição?

• Onde encontro minhas gravações?

• Como obtenho o Reprodutor de Gravações de Rede WebEx?

• Como divulgo as gravações para os meus convidados?

• A gravação baseada em rede registra todo o conteúdo da reunião?

• A gravação baseada em rede registra áudio de terceiros?

• A gravação baseada em rede captura a Difusão de Áudio e o VoIP?

• Posso pausar a gravação quando eu estiver gravando no servidor?
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• Não consigo reproduzir meu arquivo de gravação baseada em rede no último Reprodutor de Gravações
de Rede WebEx depois que o site foi atualizado. O que devo fazer?

O que é gravação baseada em rede (NBR) ou "Gravar no Servidor"?

A gravação baseada em rede (NBR) é uma opção de gravação disponível para clientes WebEx na versão
WBS25 ou superior. As gravações baseadas em rede permitem que você capture todo o conteúdo de uma
reunião, incluindo áudio integrado WebEx, áudio VoIP ou audioconferência de terceiros para reprodução e
compartilhamento posteriores. Gravações NBR são salvas para servidores de armazenamento de alta
disponibilidade WebEx, tornando mais fácil acessar todo o conteúdo da reunião.

Diferente do Gravador WebEx autônomo para arquivos no formato WRF, gravações baseadas em rede são
administradas dentro do cliente WebEx e não precisam do uso de hardware adicional, como adaptador de
gravação por telefone para gravar a teleconferência. Gravações baseadas em rede também fornecem as
capacidades básicas de edição no site de serviço WebEx, sem precisar usar um aplicativo de edição de vídeo.

Quais centros podem usar a gravação baseada em rede?

WebEx Meeting Center, Event Center, Support Center e Training Center.

Quais sistemas operacionais são suportados para um organizador usando a gravação baseada em rede?

Um organizador usando gravação baseada em rede pode usar os sistemas operacionaisWindows, Mac, Linux,
e Solaris.

Eu preciso de hardware adicional para usar a gravação baseada em rede nas minhas reuniões?

Não, é possível habilitá-lo no seu site sem nenhum hardware adicional. Como Diretor de Reunião, você pode
gravar todas as ações da reunião, incluindo a teleconferência.

Qual é o tamanho típico de uma hora de gravação?

O tamanho varia de acordo com a dinâmica da reunião. Normalmente, uma reunião sem uso de vídeo varia
de 15 a 40MB. Uma reunião com uso de vídeo pode variar no tamanho de 250MB.

Quanto tempo leva para que minhas gravações fiquem disponíveis para visualização ou distribuição?

Normalmente, as gravações estão disponíveis entre 30 minutos e até 24 horas após o término da reunião.

Onde encontro minhas gravações?

As suas gravações são publicadas na seção Meus Arquivos na Minha WebEx na guia Minhas Gravações.

Como obtenho o Reprodutor de Gravações de Rede WebEx?

Você pode baixar o Reprodutor de gravações de Rede WebEx indo para Suporte > Downloads > Gravação
e Reprodução.

Como divulgo as gravações para os meus convidados?

Assim que as gravações são publicadas na seção Meus Arquivos na Minha WebEx, uma URL da transmissão
é gerada para ser enviada por e-mail, publicada no site de serviço WebEx ou publicada em qualquer outro
site.
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A gravação baseada em rede registra todo o conteúdo da reunião?

Ela grava toda a exibição do convidado da reunião, registrando assim o seguinte:

• Todo o bate-papo público

• Todos os dados incluindo anotações, resultados de sondagens compartilhadas e notas (requer publicação)

• Vídeo do apresentador (precisa de pelo menos um convidado na reunião)

• Áudio WebEx (VoIP e Telefonia) e áudio de terceiros

Ele não captura o seguinte:

• Todo o bate-papo privado do organizador

• Resultados de sondagens não divulgadas pelo organizador

• Os painéis de Sessões de breakout (Training Center), Visualizador de Mídia (Event Center), Legendas
(Meeting Center) e Salas Práticas (Event Center) não são gravados ou reproduzidos

• Ao gravar vídeo de vários pontos, apenas o vídeo do apresentador é gravado e reproduzido

A gravação baseada em rede registra áudio de terceiros?

Sim. Inserindo seu número de conferência de terceiros no processo de início de gravação, você pode capturar
áudio de terceiros na sua gravação.

A gravação baseada em rede captura a Difusão de Áudio e o VoIP?

Sim, primeiro inicie a gravação e depois inicie a sua seleção de áudio.

Posso pausar a gravação quando eu estiver gravando no servidor?

Sim. Um botão de Pausar estará disponível no painel Gravador quando você estiver gravando no servidor.

Não consigo reproduzir meu arquivo de gravação baseada em rede no último Reprodutor de Gravações de
Rede WebEx depois que o site foi atualizado. O que devo fazer?

A partir da WBS28.9, um novo mecanismo de áudio foi introduzido no Reprodutor de gravações de rede
WebEx e um codec de áudio antigo foi removido. Devido a estas mudanças, os arquivos de gravação baseados
em rede (.arf) que usam somente o áudio VoIP e foram criados em uma versão anterior ao WBS27.12 (antes
de março de 2010) não podem mais ser reproduzidos no último Reprodutor de Gravações de Rede (eles ainda
podem ser reproduzidos em versões mais antigas do Reprodutor de Gravações de Rede). As gravações baseadas
em rede que usam áudio somente VoIP e que foram criadas após o WBS27.12 podem ser reproduzidas na
versão mais recente usando o novo reprodutor sem problemas. As gravações baseadas em rede que usam
áudio híbrido (mistura de telefonia e VoIPou apenas telefonia) não são afetadas. Se você ainda tem acesso a
uma versão antiga do Reprodutor de Gravações de Rede, você pode converter seu arquivo de gravação (.arf)
para um formato de vídeo padrão, como o formato Windows Media File (.wmv), formato Flash (.swf) ou
formato MPEG-4 (MP4).

O Reprodutor de Gravações de Rede WebEx não suporta a conversão de gravações para o formato MP4
em sistemas Mac.

Observação
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Reprodução de gravações
• As gravações são transferidas por streaming ou por download para o meu computador?

• É possível reproduzir uma gravação sem conectar o computador à Internet?

• Eu não posso reproduzir meu arquivo de gravação local no últimoGravador e ReprodutorWebEx depois
que o site foi atualizado. O que devo fazer?

As gravações são transferidas por streaming ou por download para o meu computador?

Como o proprietário de gravação (organizador da reunião), você pode optar por transmitir as gravações,
selecionando o link de streaming ou baixar o arquivo de gravação para o seu computador, selecionando o link
de download. Se você não possui a gravação, você pode perguntar ao organizador para enviar a transmissão
da gravação e os links de transferência.

É possível reproduzir uma gravação sem conectar o computador à Internet?

Sim. Você precisa baixar e instalar o reprodutor autônomo adequado. Selecione Suporte > Download >
Gravar e Reproduzir.

Para reproduzir gravações baseadas em rede (.arf), instale o Reprodutor de gravações de rede WebEx para
Arquivos no Formato Avançado de Gravação. Para reproduzir gravações locais (wrf), instale o Gravador e
Player WebEx para arquivos no formato WRF.

Eu não posso reproduzir meu arquivo de gravação local no último Gravador e Reprodutor WebEx depois que
o site foi atualizado. O que devo fazer?

A partir da WBS28.9, um novo mecanismo de áudio foi introduzido no Reprodutor WebEx e no Editor de
Gravação WebEx. Um codificador de áudio antigo também foi removido destes aplicativos. Devido à estas
mudanças, os arquivos de gravação locais (.wrf) que foram criados em uma versão anterior àWBS27.12 (antes
de março de 2010) não podemmais ser reproduzidos no ReprodutorWebEx ou no Editor de GravaçãoWebEx
mais recentes (eles ainda podem ser reproduzidos em versões anteriores desses aplicativos). As gravações
locais que foram criadas após a WBS27.12 podem ser reproduzidas na versão mais recente usando o novo
reprodutor sem problemas.

Se você ainda tem acesso a uma versão mais antiga do Editor de Gravação WebEx, você pode converter o
arquivo de gravação local (.wrf) para um formato de vídeo padrão—Windows Media File (.wmv).

Criação e publicação de gravações
• Eu posso gravar tudo que acontece em uma reunião WebEx, evento ou sessão?

• Como gravo uma reunião, evento ou sessão WebEx?

• Depois que eu gravar uma reunião WebEx, o que acontecerá com a gravação?

• Como disponibilizo a gravação para outras pessoas?
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• É possível gravar uma conferência telefônica pela Internet (VoIP)?

• É possível gravar reuniões WebEx que contenham multimídia UCF?

• Como melhoro a qualidade de áudio quando estiver usando gravação local?

• A WebEx aceita que taxas de amostragem e de compactação de áudio? Quais devo usar?

• Qual é o tamanho dos arquivos de gravação?

Eu posso gravar tudo que acontece em uma reunião WebEx, evento ou sessão?

Sim. Você pode gravar áudio, vídeo, compartilhamento de desktop, anotações, bate-papos, etc.

Como gravo uma reunião, evento ou sessão WebEx?

Basta iniciar ou participar da reunião, evento ou sessãoWebEx e depois pressionar o botão vermelhoGravar.

Você também pode ir para o menu Reunião noMeeting Center, menu Evento no Event Center ou menu Sessão
no Training Center, selecione Iniciar Gravação.

No Support Center, você pode clicar no botão de Gravação do painel de controle de sessão.

Se você é um participante, você pode gravar se o apresentador ativou a gravação para você.Observação

Depois que eu gravar uma reunião WebEx, o que acontecerá com a gravação?

Se você usou gravação baseada em rede (Gravar no Servidor), você pode encontrar as gravações na sessão
Meus arquivos da páginaMinha WebEx no site de serviço WebEx, na guiaMinhas Gravações.

Como disponibilizo a gravação para outras pessoas?

As gravações feitas usando a gravação baseada em rede (Gravar no Servidor) estão no site de serviço WebEx
na guiaMinha WebEx >Meus Arquivos > Minhas Gravações. Cada gravação possui um link de
transmissão/download que você pode enviar por e-mail para os outros direto da lista de gravação.

Ao selecionar o ícone Enviar e-mail, a caixa de diálogo Compartilhar minha gravação é aberta e permite que
você envie uma mensagem de e-mail para outras pessoas para que elas possam ver a gravação.

Você também pode publicar o link de reprodução/download da sua gravação no seu website para outros
acessarem. Para obter detalhes, consulte o guia Streaming de Gravações no seu Site na sua página Suporte.

É possível gravar uma conferência telefônica pela Internet (VoIP)?

Sim.

É possível gravar reuniões WebEx que contenham multimídia UCF?

Sim. Para gravar o áudio de arquivos UCF e, ao mesmo tempo, gravar o áudio de uma reunião, use um
adaptador como o DynamMetric TMP-636 ou Plantronics MX-10. Isto permite a você enviar som do seu
telefone através da sua placa de som. Para gravar arquivos de vídeo ou Flash, desligue a aceleração de hardware
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(ou sobreposição de vídeo) na placa de vídeo do computador. Para obter detalhes, consulte a ajuda on-line do
Windows Media Player.

Como melhoro a qualidade de áudio quando estiver usando gravação local?

Se a qualidade do áudio estiver insatisfatória ou se não houver áudio, verifique:

• Se você utilizou o Assistente para configuração de áudio WebEx para testar o volume.

• Se você estiver gravando o áudio de uma origem que não seja ummicrofone, inicie o gravador e selecione
a origem correta da gravação.

• Se ouvir "cliques e claques" durante a reprodução, talvez você esteja usando uma versão antiga do
Reprodutor WebEx. Reinstale o player no computador e tente novamente.

A WebEx aceita que taxas de amostragem e de compactação de áudio? Quais devo usar?

A WebEx aceita os seguintes formatos de gravação de áudio:

• G.723 (8 kHz) Esta é a configuração padrão; ela está otimizada para streaming pela Internet.

• PCM (8 kHz, 22 kHz, 44 kHz) Essa opção resulta em uma melhor qualidade de áudio, mas também em
arquivos muito maiores. Dessa forma, ela é recomendável somente para gravações distribuídas em
CD-ROM.

Qual é o tamanho dos arquivos de gravação?

Uma gravação de uma hora normalmente tem entre 15 e 40 MB. O tamanho varia em função do conteúdo
(sessões de bate-papo, notas, vídeo e outros recursos) incluído na gravação.

Edição de gravações
• É possível editar gravações?

• É possível regravar o áudio da gravação?

• É possível inserir marcadores em uma gravação?

É possível editar gravações?

Sim. No caso de gravações criadas com o WebEx WRF Player ou o Gravador, Player e Editor de gravação
WebEx, você pode usar o Editor de gravaçãoWebEx para adicionar, excluir ou reorganizar os dados gravados.
Você também pode especificar segmentos da gravação, bastante semelhantes às trilhas de um CD, para que
possa navegar rapidamente até um ponto específico durante a reprodução. Você pode baixar o Editor de
Gravação WebEx a partir da página de Suporte.

Para gravações que foram feitas usando gravação baseada em rede (Gravar no Servidor), a edição básica pode
ser feita na página Propriedades de Gravação em Controle de Reprodução, como especificar diferentes
horários de início e término para a reprodução e omitir painéis específicos (Participantes, Bate-papo, etc.) da
reprodução.
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Se a edição adicional é necessária, você pode usar o Reprodutor de gravações de rede WebEx para converter
gravações para arquivo no formato WMV, formato Flash (.swf) ou formato MPEG-4 (MP4), e então use
ferramentas de edição de terceiro para editar o arquivo.

O Reprodutor de Gravações de Rede WebEx não suporta a conversão de gravações para o formato MP4
em sistemas Mac.

Observação

É possível regravar o áudio da gravação?

Sim, mas esta função está disponível apenas para gravação local (.wrf). "Regravação" significa copiar toda a
gravação ou uma parte dela. Para regravar uma gravação:

1 Use o Editor de gravação WebEx para abrir a gravação WebEx.
2 Use o indicador de localização atual para especificar onde deseja iniciar a regravação.
3 A partir do menu Ferramentas, escolha Regravar o áudio.
4 Se você quiser a dobragem de áudio para finalizar automaticamente em um determinado ponto, especifique

o ponto final.
5 Selecione OK.

É possível inserir marcadores em uma gravação?

Sim, mas esta função é suportada apenas no Editor de GravaçãoWebEx autônomo. Você pode usar marcadores
para especificar determinados pontos da gravação. Durante a gravação, pressione as teclas Ctrl-Alt-M no
teclado para inserir os marcadores.

Gravação de reuniões híbridas CMR
• Posso gravar uma reunião híbrida CMR (TelePresence habilitado na WebEx)?

Posso gravar uma reunião híbrida CMR (TelePresence habilitado na WebEx)?

Sim, a partir daWBS29, você pode gravar áudio, vídeo, compartilhamento, bate-papo e sondagem das reuniões
híbridas CMR (TelePresence habilitado na WebEx). Pressione Gravar como você faria normalmente em sua
reunião WebEx e suas gravações serão exibidas na listaMeus arquivos > Minhas reuniões gravadas na
seção Minha WebEx.

• Formato do arquivo: As gravações de reuniões híbridas CMR serão no formato MP4. O vídeo será
gravado em 360 p.

• Visualizando as gravações: você pode visualizar suas gravações da listaMinhas reuniões gravadas
pressionando o botão Reproduzir. Nosso reprodutor de transmissão permitirá que você veja o
compartilhamento de telas, compartilhamento de aplicativos, as postagens de câmeras de vídeo do alto
falante ativo, a lista de participantes, o bate-papo e a sondagem.

• Baixando as gravações: Você pode baixar o compartilhamento de telas, o compartilhamento de
aplicativos e a parte de áudio da reunião como um arquivo MP4, que pode ser reproduzido na maioria
dos reprodutores de vídeo padrão. A gravação baixada não contém postagens de câmeras de vídeo do
alto falante ativo, a lista de participantes, o bate-papo e a sondagem.
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• Editando as gravações: Para editar uma gravação, você pode baixar o arquivo MP4 e usar seu próprio
editor de vídeo MP4.

•Mapa de áudio: Uma nova funcionalidade do nosso reprodutor de transmissãomostra o tempo que cada
pessoa está falando (até seis pessoas). Você pode usar o mapa de áudio para navegar até os pontos
principais na reunião aonde cada participante estiver falando.

Se você for um participante, você pode gravar a reunião se o organizador tiver habilitado a gravação para
você.

Problemas conhecidos e soluções alternativas
• Quais são os problemas conhecidos?

• Por que é exibida uma mensagem de segurança quando reproduzo uma gravação?

• Ainda existe suporte para o formato WOT?

• Vejo uma tela preta quando tento gravar um aplicativo. O que posso fazer?

• Eu converti o meu arquivo de gravação baseado em rede (ARF) para o formato Flash (SWF), mas eu
não posso reproduzir no meu Flash Player. O que posso fazer?

Quais são os problemas conhecidos?

Estes são os problemas conhecidos:

• As novas gravações criadas com um gravador versão 2.1 ou posterior não serão reproduzidas em players
de versões anteriores à 2.1; portanto, certifique-se a atualizar e baixar o player mais recente.

• Não é possível usar o editor de gravação para combinar arquivos WRF pré-2.1 com arquivos WRF 2.1.

• O player Solaris não reproduz áudio de conferências telefônicas WebEx pela Internet.

• Se um organizador inicia uma reunião, compartilha seu vídeo da webcam e inicia a gravar a reunião sem
outros participantes, a reprodução do vídeo na gravação pode ter longos períodos de tempo onde o vídeo
estará congelado.

• Uma gravação convertida de ARF para o formatoMP4 ouWMVpode ter áudio e vídeo dessincronizados,
e pode ter a qualidade de áudio instável.

Por que é exibida uma mensagem de segurança quando reproduzo uma gravação?

Uma mensagem de segurança será exibida quando você tentar reproduzir uma gravação da Web. O sistema
operacional Windows exibe essa mensagem para informá-lo de que um plug-in do seu navegador da Web
será instalado.

Quando essa mensagem for exibida, basta clicar em Sim no Internet Explorer para permitir que a instalação
do Reprodutor WebEx continue. O plug-in não representa uma ameaça à segurança do seu computador ou
rede.
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Ainda existe suporte para o formato WOT?

WOT é o formato original das gravações WebEx. Você pode continuar a usar o Reprodutor WOT WebEx
para reproduzir gravações neste formato, porém o último Reprodutor WebEx só poderá reproduzir gravações
no Formato de Gravação WebEx (WRF).

Vejo uma tela preta quando tento gravar um aplicativo. O que posso fazer?

Provavelmente você está gravando um aplicativo que utiliza sobreposição de vídeo, como um aplicativo que
reproduz arquivos de vídeo. Para gravar esses aplicativos, desligue a aceleração de hardware (ou sobreposição
de vídeo) na placa de vídeo do computador. Para desligar a aceleração de hardware, consulte a ajuda on-line
do Windows Media Player.

Eu converti o meu arquivo de gravação baseado em rede (ARF) para o formato Flash (SWF), mas eu não posso
reproduzir no meu Flash Player. O que posso fazer?

Se você estiver usando a versão do Adobe Flash Player 11.4 ou posterior, você deve atualizar o Reprodutor
de Gravações de Rede WebEx para a versão WBS28.9 ou posterior. Após atualizar o seu Reprodutor de
Gravações de Rede WebEx, você pode converter o arquivo ARF para o formato SWF selecionando a opção
de conversão Taxa da estrutura principal elevada.
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C A P Í T U L O  10
Backup de site global

• Perguntas gerais, página 57

Perguntas gerais
• O que é GSB? Qual é o nome do meu site de backup WebEx?

• O site de backup WebEx é um site separado do principal?

• Quando necessário, posso ser automaticamente redirecionado para o meu site de backup?

• Quais são alguns exemplos típicos em que minha reunião será roteada para o meu site de backup?

• O que acontece se o site principal falhar durante a reunião?

• Posso acessar no meu site de backup as reuniões que agendei no meu site principal?

• Posso criar uma nova conta de usuário no meu site de backup e utilizar essa conta no meu site principal?

• Posso agendar uma reunião no meu site de backup e iniciá-la no meu site principal?

• Quando será feita a manutenção?

• Como posso saber se estou no meu site de backup?

• Com que frequência é feito o backup do meu site principal? Quando é feito o backup do site?

• Posso usar meu site de backup mesmo que meu site principal NÃO esteja inoperante?

• Quando uso o meu site de backup, ele acessa informações do site principal?

• O meu site de backup oferece suporte à API XML?

• O meu site de backup oferece suporte à API cliente (SDK)?

• As informações de identificação de marca e personalização estão disponíveis no meu site de backup?

• Minhas páginas personalizadas estão disponíveis no meu site de backup?
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• De que forma a utilização do meu site de backup é rastreada?

• O número da teleconferência mudará se eu for roteado do meu site principal para meu site de backup?

Essas perguntas frequentes se aplicam apenas a administradores.Observação

O que é GSB? Qual é o nome do meu site de backup WebEx?

GSB significa Backup de site global (em inglês, Global Site Backup). O sistema GSB da WebEx assegura
que você experimente continuidade dos negócios mesmo em uma situação de desastre. Entre os benefícios
extras estão a redundância total para janelas de manutenção ou outras falhas do sistema. O GSB fornece a
cada cliente um site de backup WebEx. O sistema GSB oferece sincronização de dados do banco de dados
bidirecional e em tempo real entre o site principal e o de backup. Todos os clientes são compatíveis com o
GSB.

O site de backup WebEx é um site separado do principal?

Sim, o site de backup é um site separado do principal. A WebEx armazena o site de backup em outro sistema
e em uma localização geográfica diferente da do site principal.

Quando necessário, posso ser automaticamente redirecionado para o meu site de backup?

Sim, o sistema GSB redireciona automaticamente você para seu site de backup caso ocorra uma falha em todo
o sistema de reuniões. Se você tiver iniciado uma reunião no site principal e este falhar devido a uma falha
no sistema como um todo, você será roteado automaticamente para a mesma reunião agendada no seu site de
backup. No caso de determinadas falhas parciais do sistema, a WebEx trocará manualmente seu serviço para
o site do GSB.

Quais são alguns exemplos típicos em que minha reunião será roteada para o meu site de backup?

Se o site principal falhar antes do início de uma reunião agendada. A reunião agendada está disponível no site
de backup porque os dados da reunião são sincronizados em tempo real entre o site principal e o de backup.
As reuniões que você agendou no site de backup também estarão disponíveis quando o site principal estiver
on-line novamente.

O que acontece se o site principal falhar durante a reunião?

Se durante uma reunião ocorrer uma falha no site principal devido a uma falha em todo o sistema, qualquer
pessoa -- inclusive o organizador e os convidados -- será desconectada da reunião. Todos os participantes
poderão se associar novamente à reunião usando o URL do site principal; eles serão roteados automaticamente
para o site de backup. Se os servidores de colaboração da reunião continuarem funcionando, você poderá
prosseguir a reunião no site principal. No entanto, não poderá iniciar uma nova reunião nesse site. Você poderá
iniciar uma nova reunião somente no site de backup até os serviços no site principal estarem funcionando
novamente.

Posso acessar no meu site de backup as reuniões que agendei no meu site principal?

Com o sistema GSB, informações sobre a conta de usuário e a reunião são sincronizadas em tempo real e
bidirecionalmente entre o site principal e o de backup. Você só pode acessar as reuniões no site de backup
quando o site principal não está disponível.
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Posso criar uma nova conta de usuário no meu site de backup e utilizar essa conta no meu site principal?

Sim. Uma conta de usuário criada no site de backup será replicada no site principal em tempo real.

Posso agendar uma reunião no meu site de backup e iniciá-la no meu site principal?

Com o atual sistema GSB, a resposta é Sim. Quando você agenda uma reunião no seu site de backup, ela é
replicada instantaneamente no site principal. Quaisquer reuniões que forem agendadas no site de backup
aparecerão no site principal.

Quando será feita a manutenção?

A comunicação será enviada para qualquer manutenção com antecedência e o trabalho será feito nas nossas
janelas de manutenção padrões (21:00 horas - meia-noite). Durante esse período, alternaremos para o site de
backup e, quando a manutenção estiver concluída, retornaremos ao site principal. Não deverá ocorrer impacto
na disponibilidade do serviço.

Como posso saber se estou no meu site de backup?

Com o sistema GSB, o site de backup é idêntico ao principal. Para saber a qual site está conectado, acesse
http://mycompany.webex.com/mycompany/detectbackup.php. Se o URL levar ao site principal, a mensagem
"Principal" será retornada. Se levar ao site GSB, a mensagem será "Backup".

Com que frequência é feito o backup do meu site principal? Quando é feito o backup do site?

Com o sistema GSB, os dados do site são sincronizados entre o site principal e o de backup em tempo real e
de modo bidirecional. Se for necessário atualizar o site principal, a WebEx fará as atualizações durante a
janela de manutenção normal, entre 21:00h (PST) e 24:00h (PST). Essas atualizações de manutenção no site
principal são atualizadas instantaneamente no site de backup.

Posso usar meu site de backup mesmo que meu site principal NÃO esteja inoperante?

Com o sistema GSB, você só pode acessar um site: o site principal, se ele estiver funcionando, ou de backup,
se o principal não estiver disponível. Caso o sistema principal esteja inoperante, a rede WebEx redirecionará
automaticamente as solicitações de reunião para o site de backup.

Quando uso o meu site de backup, ele acessa informações do site principal?

Sim. Quando você inicia uma reunião no site de backup que tenha sido replicada do site principal, o status
dela (Em andamento/Associar-se agora) também será exibido para a reunião original no site principal. Os
convidados podem se associar à reunião iniciada no site de backup a partir do site principal.

O meu site de backup oferece suporte à API XML?

Com o GSB, o site de backup oferece suporte à API XML. Com esse sistema, não é necessário modificar os
códigos de integração porque o site principal e o de backup têm o mesmo URL.

O meu site de backup oferece suporte à API cliente (SDK)?

Se comparado com o suporte de sites RUN atual para clientes API, o Suporte API do GSB para parceiros
oferece muito mais recursos. Os sites RUN têm apenas informações de contas de usuário e de identificação
de marca; já os sites GSB oferecem suporte a um número bem maior de recursos, como é listado acima. O
GSB também permite que os usuários API descubram se estão acessando o site de backup; basta eles irem
até http://mycompany.webex.com/mycompany/detectbackup.php. Se oURL levar ao site principal, a mensagem
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"Principal" será retornada. Se levar ao site GSB, a mensagem será "Backup". Os sites RUN não fornecem
qualquer indicação de sites de backup.

As informações de identificação de marca e personalização estão disponíveis no meu site de backup?

No sistema GSB, informações sobre a conta de usuário e a reunião são sincronizadas em tempo real e
bidirecionalmente entre o site principal e o de backup. Essas informações de identificação de marca do site
são replicadas uma vez por dia do site principal para o de backup somente. As atualizações de identificação
de marca no site de backup não estão disponíveis no site principal.

Minhas páginas personalizadas estão disponíveis no meu site de backup?

Sim. O sistema de replicação GSB replica todas as versões de cliente e páginas personalizadas, do site principal
para o de backup uma vez por dia. Os clientes e as páginas personalizadas costumam estar disponíveis no site
de backup após 24 horas.

De que forma a utilização do meu site de backup é rastreada?

O WebEx mescla o uso dos sites de backup com seus sites principais correspondentes. Os relatórios sobre o
site principal contêm uso do site principal e do de backup.

O número da teleconferência mudará se eu for roteado do meu site principal para meu site de backup?

Não. Você deverá usar o mesmo número de teleconferência no site de backup e no principal.
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C A P Í T U L O  11
Universal Communications Format

• Perguntas gerais, página 61

• Trabalhando com arquivos UCF, página 62

• Problemas conhecidos e soluções alternativas, página 64

Perguntas gerais
• O que é UCF?

• O que preciso para reproduzir arquivos de conteúdo de mídia avançada?

• Como posso me familiarizar rapidamente com o uso de arquivos de conteúdo de mídia avançada?

• O conteúdo de mídia avançada pode afetar de forma negativa minhas sessões WebEx ou a capacidade
da rede?

• Posso desativar as capacidades de mídia avançada se eu estiver preocupado com a largura de banda?

O que é UCF?

O UCF é um formato de arquivo especial que você pode usar para exibir arquivos de mídia avançada em
sessões WebEx, bem como para compartilhar qualquer tipo de documento, inclusive arquivos do PowerPoint
e do Excel. Os arquivos UCF podem conter os seguintes tipos de conteúdo de mídia avançada. Arquivos UCF
podem conter os seguintes tipos de arquivo avançado de mídia:

• Gravações do WebEx WRF (para mais informações sobre arquivos WRF, consulte Gravação e
reprodução, na página 45.

• Vídeo

• Áudio

• arquivos Flash

• Páginas da Web
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• Conteúdo de mídia avançada de terceiros (através de integração com o parceiro)

O WebEx Universal Communications Toolkit contém um plug-in para o Microsoft PowerPoint que pode ser
usado para criar e compartilhar arquivos UCF. Além disso, o kit de ferramentas inclui o Gerenciador de
documento WebEx, um visualizador off-line de arquivos UCF.

Para obter mais informações sobre o kit de ferramentas, consulte o guia Introdução ao UCF na página Suporte
do site de serviços WebEx.

O que preciso para reproduzir arquivos de conteúdo de mídia avançada?

Seu computador deve satisfazer os seguintes requisitos do sistema:

Windows

• Vista, 7, 8, 8.1

• Internet Explorer 7, 8, 9, 10, 11

• Adobe Flash player 11 ou posterior (para arquivos Flash)

• Windows Media Player 11 ou posterior (para a maioria dos arquivos de áudio e de vídeo)

• QuickTime 7 ou mais recente (para QuickTime e outros arquivos de áudio e vídeo não suportados pelo
Windows Media Player)

Macintosh

• Mac OS X 10.7 ou posterior (somente Meeting Center)

• QuickTime 7 ou mais recente (para filmes em QuickTime)

Como posso me familiarizar rapidamente com o uso de arquivos de conteúdo de mídia avançada?

Para certificar-se que seu computador está configurado apropriadamente, ao agendar uma reunião, selecione
a opção Solicitar que os convidados verifiquem os reprodutores de mídia avançada e o WebEx solicitará aos
seus convidados que testem seus computadores antes de entrarem na sua sessão.

O conteúdo de mídia avançada pode afetar de forma negativa minhas sessões WebEx ou a capacidade da
rede?

A WebEx utiliza uma variedade de técnicas para minimizar o impacto em sessões WebEx. Ainda que o
compartilhamento de conteúdo de mídia avançada possa aumentar a utilização da rede, sob condições normais,
o impacto no tráfego da rede é insignificante.

Posso desativar as capacidades de mídia avançada se eu estiver preocupado com a largura de banda?

Sim. Peça ao administrador do site WebEx para desabilitar mídia avançada UCF no site do serviço.

Trabalhando com arquivos UCF
• Posso compartilhar arquivos de conteúdo de mídia avançada durante as reuniões WebEx?

• É possível gravar sessões WebEx que contêm arquivos de conteúdo de mídia avançada?
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• Qual é a diferença entre inserir arquivos e usar um URL? Qual é o método recomendado?

• Quais formatos de arquivo são compatíveis com cada tipo de mídia?

Posso compartilhar arquivos de conteúdo de mídia avançada durante as reuniões WebEx?

Sim. Basta verificar se todos os convidados têm um media player instalado em seus computadores. Para se
preparar para uma reunião na qual você usará arquivos de conteúdo de mídia avançada:

• Use o Organizador avançado de reuniões e clique em Convocar convidados.

• Na página Convocar convidados, selecione a opção Solicitar que os convidados verifiquem os
reprodutores demídia avançada. Se essa opção estiver selecionada, quando os convidados se associarem
à sessão, você será solicitado para testar seus sistemas para verificar se eles podem executar arquivos
de mídia avançada.

• Na página Opções de reunião, selecione a opção Habilitar mídia avançada UFC para convidados.

• Ao criar uma apresentação, visualize a apresentação de slides para se certificar de que os controles de
reprodução estejam visíveis.

É possível gravar sessões WebEx que contêm arquivos de conteúdo de mídia avançada?

Sim. Para gravar o áudio de arquivos UCF e, ao mesmo tempo, gravar o áudio de uma teleconferência, use
um patch de transmissão e recepção telefônicas, como o DynaMetric TMP-636 ou o Plantronics MX-10. Isto
permite a você enviar o som do seu telefone através da placa de som do computador. Para gravar vídeo,
certifique-se de desligar a aceleração de hardware (ou sobreposição de vídeo) na placa de vídeo do computador.
Para obter detalhes, consulte a ajuda on-line do Windows Media Player.

Qual é a diferença entre inserir arquivos e usar um URL? Qual é o método recomendado?

Insira um URL a fim de criar um link para um arquivo armazenado em um servidor Web ou servidor de
streaming. Ao inserir um arquivo, você inclui um arquivo que está armazenado no seu computador ou em
outro computador da rede.

Se você inserir um arquivo de conteúdo de mídia avançada e quiser enviá-lo para outra pessoa, envie
também o arquivo; "zipar" a apresentação e os arquivos juntos é uma forma fácil de fazer isso. Se você
usar o Gerenciador de documento do kit de ferramentas UCF, poderá salvar o conteúdo de mídia avançada
no arquivo UCF (processo denominado incorporação) quando salvar o arquivo. Nesse caso, você precisa
enviar somente o arquivo UCF propriamente dito para a outra pessoa.

Observação

Quais formatos de arquivo são compatíveis com cada tipo de mídia?

WebEx UCF suporta esses tipos de arquivos:
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Tabela 1: Tipos de arquivos suportados

Extensões de arquivoSistema
Operacional

FormatosTipo de mídia

*.html, *.htm, *.asp,
*.php

WindowsQualquer um aceito pelo Internet
Explorer, por exemplo, HTML,
ASP, PHP

Páginas da Web

*.wrfWindowsArquivo WRF da WebExGravações WebEx

*.asf

*.wma

*.mp3

*.mp2, *.mpv2

*.mpa

*.mid, *.midi, *.rmi

*.au

*.snd

*.wav

*.cda

*.aiff, *.aif, *.aifc

Windows

Windows

Windows

Windows

Windows

Windows

Windows

Windows

Windows

Windows

Windows

ASF (Advanced Streaming
Format)

WMA (Windows Media Audio)

MPEG Audio Layer-3

MPEG Audio Layer-2

MPEG Audio

MIDI (Musical Instrument Digital
Interface)

AU (UNIX Audio)

Som (SND)

Áudio para Windows (WAV)

CDA (CD Audio)

AIFF (Audio Interchange File
Format)

Áudio

*.asf

*.wmv

*.avi

*.mpg, *.mpeg, *.m1v,
*.mpe

*.mov, *.qt

Windows

Windows

Windows

Windows

Mac OS, Windows

ASF (Advanced Streaming
Format)

WMV (Windows Media Video)

AVI (Audio Video Interleave)

MPEG

Filme QuickTime

Vídeo

*swfWindowsFlashFlash

Problemas conhecidos e soluções alternativas
• Quais são os problemas conhecidos relacionados ao uso de arquivos de conteúdo de mídia avançada?

• É possível usar arquivos UCF em computadores Macintosh, Solaris ou Linux?

   Perguntas frequentes do Support Center (versão WBS30)
64

Universal Communications Format
Problemas conhecidos e soluções alternativas



Quais são os problemas conhecidos relacionados ao uso de arquivos de conteúdo de mídia avançada?

Veja a seguir uma lista de problemas conhecidos:

• Para arquivos de gravação, áudio e vídeo WebEx, quando você selecionar Pausar, a gravação nem
sempre pausará no mesmo local nos computadores de todos os convidados.

• Ao desativar o áudio de um arquivo UCF, você também desativará o áudio de todos os aplicativos
instalados no seu computador, exceto no Windows Vista.

• Se compartilhar uma apresentação que contenha arquivos UCF em um computador com o Microsoft
Office XP SP1 ou SP2, e o nível de segurança de macro do Office XP estiver definido como "Alto" ou
"Médio", você não poderá importar a apresentação do PowerPoint para uma sessão WebEx.

• Se você tiver problemas para visualizar arquivos ASF em computadores com o Windows Media Player
9, atualize para a versão mais recente do Windows Media Player 9.

• O compartilhamento de filmes QuickTime usando o método do URL requer o QuickTime 6 ou uma
versão posterior.

• Imagens animadas no formato GIF ou PNG exibem apenas a primeira imagem da animação.

• Alguns tipos de imagens em apresentações StarOffice podem não aparecer.

• No PowerPoint, se você animar um texto por palavra ou letra, ocorrerá um atraso de 10% entre as palavras
ou as letras, independentemente do valor definido.

• No PowerPoint, se você escolher a opção "Group text by paragraph" (Agrupar texto por parágrafo), as
animações de parágrafos poderão aparecer fora de ordem.

• Não existe suporte para a opção "Group chart by unit" (Agrupar gráfico por unidade) da animação de
gráficos do PowerPoint.

• O UCF não oferece suporte ao esmaecimento de formas gerais, como gráficos, imagens de clip-art,
modelos 3D, tabelas, imagens de WordArt, diagramas e objetos OLE.

• No caso de formas gerais, o UCF não oferece suporte a animações com mudanças de cores.

• As opções de animação "Repeat until end of slide" (Repetir até o fim do slide) e "Repeat until next click"
(Repetir até o próximo clique) do PowerPoint não são aceitas durante o compartilhamento de
apresentações.

• Se você compartilhar uma apresentação criada com o PowerPoint XP ou posterior em um computador
que executa o PowerPoint 2000, o mestre do primeiro slide será usado em todos os slides, mesmo que
eles tenham mestres diferentes.

• A qualidade de determinadas imagens de alta resolução em arquivos de mídia UCF poderá ficar
comprometida quando você compartilhar apresentações.

• As sombras definidas com a barra de ferramentas Definições de sombra do PowerPoint não são exibidas
durante as reuniões; no entanto, as sombras criadas com as configurações padrão de sombra aparecem.

• Os seguintes efeitos de movimento não funcionam da mesma maneira como funcionam no modo de
apresentação de slides do PowerPoint: Pular para a esquerda, Pular para a direita, Quadrado curvo e
Escada para baixo.

• Em apresentações criadas com versões do PowerPoint anteriores ao PowerPoint 2003, as partes
transparentes de algumas imagens podem ser exibidas como regiões brancas sólidas.

• Não há suporte para animações em slides mestres.
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• Não há suporte para o recurso "Change font animation" (Alterar animação da fonte) do PowerPoint.

• As fontes personalizadas do Adobe Acrobat PDF não são exibidas; em seu lugar é exibida uma fonte
padrão.

• As fontes incorporadas a apresentações do PowerPoint só serão exibidas corretamente se a mesma fonte
estiver instalada no computador do apresentador; em seu lugar será exibida a fonte padrão.

• O desempenho do Gerenciador de reuniãoWebEx no computador de um participante poderá ser afetado
pela execução de arquivos Flash durante uma sessão.

• Não é possível pausar nem parar arquivos Flash interativos.

É possível usar arquivos UCF em computadores Macintosh, Solaris ou Linux?

Consulte Tabela 1: Tipos de arquivos suportados, na página 64.
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