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Roteiro da Documentação do Cisco WebEx Meetings Server

Sobre este documento
Este documento descreve os componentes da documentação do Cisco WebEx Meetings Server definida para a versão 2.5.

Os componentes documentados incluem:

• Cisco WebEx Meetings Server

• Ferramentas de produtividade Cisco WebEx Meetings Server

• Integração móvel Cisco WebEx Meetings Server

• Integração do Outlook Cisco WebEx Meetings Server

• Gerenciando Reuniões WebEx

Versão e Informações Gerais

Notas de versão do Cisco WebEx Meetings Server

Lista ou descreve os requisitos, suporte, funcionalidades, limitações, restrições e atualizações de documentação e modificações em
uma base por versão.

Este documento está disponível em http://www.cisco.com/c/en/us/support/conferencing/webex-meetings-server/
products-release-notes-list.html.

Instalar e Atualizar

Guia de Administração do Cisco WebEx Meetings Server

Este documento descreve os seguintes tópicos de instalação:

• Usando o VMmware vSphere com seu sistema

• Instalando Seu Sistema Usando a Implantação Automática

• Instalando Seu Sistema Usando a Implantação Manual

• Adicionar um Sistema de Alta Disponibilidade

• Expandindo o seu Sistema para Tamanho de Sistema Maior

• Configurando a Discagem Múltipla

• Atualizando o Sistema

• Atualizando o Sistema
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• Instalando e gerenciando licenças

Este documento também descrevem os seguintes tópicos de configuração:

• Usando o Seu Painel

• Gerenciando Usuários

• Configurando Seu Sistema

• Definindo as Configurações

• Gerar e Exibir Relatórios

• Gerenciando licenças

• Registrando centros de dados para criar um sistema de vários centros de dados (MDC)

• Usando os Recursos de Suporte

Este documento está disponível em http://www.cisco.com/c/en/us/support/conferencing/webex-meetings-server/
products-installation-guides-list.html.

Configurar

Guia de Planejamento do Cisco WebEx Meetings Server

Este documento descreve os seguintes tópicos:

• Requisitos do sistema, tais como rede, requisitos de hardware e software

• Informações de compatibilidade entre o Cisco WebEx Meetings Server e os pontos finais de áudio

• Descrições de alto nível dos componentes do seu sistema, tamanhos de sistemas suportados e as melhores práticas para a
implantação do seu sistema

• Informações sobre como configurar o CUCM, implantação em massa de aplicações de reuniões dos usuários, gerenciamento
de licenças e configuração SAML de SSO

Este documento está disponível em http://www.cisco.com/c/en/us/support/conferencing/webex-meetings-server/
products-installation-and-configuration-guides-list.html.

Manutenção e Operação

Manual do Usuário do Cisco WebEx Meetings Server

Descreve como usar os muitos recursos desta versão do Cisco WebEx Meetings Server a partir das integrações das Ferramentas de
produtividade e da web. As tarefas incluem:

• Como gerenciar as suas reuniões, inclusive agendar, editar e cancelar reuniões

• Como entrar em uma reunião a partir da web, na integração com o Outlook ou Assistente WebEx

• Como gerenciar as suas gravações da reunião

• Como iniciar ou participar de uma reunião de Discagem Múltipla.

3

http://www.cisco.com/c/en/us/support/conferencing/webex-meetings-server/products-installation-guides-list.html
http://www.cisco.com/c/en/us/support/conferencing/webex-meetings-server/products-installation-guides-list.html
http://www.cisco.com/c/en/us/support/conferencing/webex-meetings-server/products-installation-and-configuration-guides-list.html
http://www.cisco.com/c/en/us/support/conferencing/webex-meetings-server/products-installation-and-configuration-guides-list.html


• Como usar os recursos no cliente da reunião

• Como usar os atalhos do teclado

Este documento está disponível em http://www.cisco.com/c/en/us/support/conferencing/webex-meetings-server/
products-user-guide-list.html.

Gerenciando Reuniões WebEx

Descreve como organizar uma reunião com os muitos recursos desta versão do Cisco WebEx Meetings Server. As tarefas incluem:

• Como organizar suas reuniões, incluindo convidar e gerenciar participantes

• Como enviar transcrições de reuniões

• Como gerenciar os painéis de reuniões

• Como usar os atalhos do teclado

• Como gerenciar videoconferência

• Como compartilhar conteúdo, incluindo convidados de sondagem e gerenciar e tomar notas

Este documento está disponível em: http://www.cisco.com/c/en/us/support/conferencing/webex-meetings-server/
products-user-guide-list.html

Perguntas frequentes sobre o Cisco WebEx Meetings Server

Respostas às perguntas mais frequentes sobre os seguintes tópicos:

• Compartilhamento de aplicativos e documentos

• Organizando, entrando e configurando reuniões

• Cisco WebEx para dispositivos móveis

• Baixando Aplicativos Cisco WebEx

• Como habilitar Java e JavaScript

• Requisitos de Sistema do Usuário Final

Este documento está disponível em http://www.cisco.com/c/en/us/support/conferencing/webex-meetings-server/
products-user-guide-list.html.

Solução de problemas e Alertas

Guia de Problemas do Cisco WebEx Meetings Server

Fornece informações em solução de problemas para os administradores do sistema.

Este documento está disponível em http://www.cisco.com/c/en/us/support/conferencing/webex-meetings-server/
products-troubleshooting-guides-list.html.
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