Gerenciando o WebEx Meetings versão 2.6
Primeira publicação: 12 de Agosto de 2014
Última modificação: 14 de Outubro 2015

Americas Headquarters
Cisco Systems, Inc.
170 West Tasman Drive
San Jose, CA 95134-1706
USA
http://www.cisco.com
Tel: 408 526-4000
800 553-NETS (6387)
Fax: 408 527-0883

THE SPECIFICATIONS AND INFORMATION REGARDING THE PRODUCTS IN THIS MANUAL ARE SUBJECT TO CHANGE WITHOUT NOTICE. ALL STATEMENTS,
INFORMATION, AND RECOMMENDATIONS IN THIS MANUAL ARE BELIEVED TO BE ACCURATE BUT ARE PRESENTED WITHOUT WARRANTY OF ANY KIND,
EXPRESS OR IMPLIED. USERS MUST TAKE FULL RESPONSIBILITY FOR THEIR APPLICATION OF ANY PRODUCTS.
THE SOFTWARE LICENSE AND LIMITED WARRANTY FOR THE ACCOMPANYING PRODUCT ARE SET FORTH IN THE INFORMATION PACKET THAT SHIPPED WITH
THE PRODUCT AND ARE INCORPORATED HEREIN BY THIS REFERENCE. IF YOU ARE UNABLE TO LOCATE THE SOFTWARE LICENSE OR LIMITED WARRANTY,
CONTACT YOUR CISCO REPRESENTATIVE FOR A COPY.
The Cisco implementation of TCP header compression is an adaptation of a program developed by the University of California, Berkeley (UCB) as part of UCB's public domain version
of the UNIX operating system. All rights reserved. Copyright © 1981, Regents of the University of California.
NOTWITHSTANDING ANY OTHER WARRANTY HEREIN, ALL DOCUMENT FILES AND SOFTWARE OF THESE SUPPLIERS ARE PROVIDED “AS IS" WITH ALL FAULTS.
CISCO AND THE ABOVE-NAMED SUPPLIERS DISCLAIM ALL WARRANTIES, EXPRESSED OR IMPLIED, INCLUDING, WITHOUT LIMITATION, THOSE OF
MERCHANTABILITY, FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE AND NONINFRINGEMENT OR ARISING FROM A COURSE OF DEALING, USAGE, OR TRADE PRACTICE.
IN NO EVENT SHALL CISCO OR ITS SUPPLIERS BE LIABLE FOR ANY INDIRECT, SPECIAL, CONSEQUENTIAL, OR INCIDENTAL DAMAGES, INCLUDING, WITHOUT
LIMITATION, LOST PROFITS OR LOSS OR DAMAGE TO DATA ARISING OUT OF THE USE OR INABILITY TO USE THIS MANUAL, EVEN IF CISCO OR ITS SUPPLIERS
HAVE BEEN ADVISED OF THE POSSIBILITY OF SUCH DAMAGES.
Any Internet Protocol (IP) addresses and phone numbers used in this document are not intended to be actual addresses and phone numbers. Any examples, command display output, network
topology diagrams, and other figures included in the document are shown for illustrative purposes only. Any use of actual IP addresses or phone numbers in illustrative content is unintentional
and coincidental.
Cisco and the Cisco logo are trademarks or registered trademarks of Cisco and/or its affiliates in the U.S. and other countries. To view a list of Cisco trademarks, go to this URL: http://

www.cisco.com/go/trademarks. Third-party trademarks mentioned are the property of their respective owners. The use of the word partner does not imply a partnership
relationship between Cisco and any other company. (1110R)
© 2015

Cisco Systems, Inc. All rights reserved.

CONTEÚDO

Gerenciando Reuniões WebEx 1
Organizar uma reunião 3
A janela de reunião 3
Tarefas de referência rápida: organizar uma reunião 4
Privilégios de reunião 7
Conceder ou remover privilégios 7
Painéis de reunião 9
Painéis 9
Gerenciar painéis 10
Visão geral do painel de controles de reunião 10
Redimensionar o visualizador de conteúdo e a área dos painéis 10
Acesso ao teclado 11
Atalhos de teclado 11
Suporte para leitura de tela 15
Videoconferência 17
Enviar e receber vídeo 17
Requisitos mínimos do sistema para videoconferência 18
Tarefas de referência rápida: videoconferência 19
Manter o foco em um participante 19
Gerenciar a exibição de vídeos durante o compartilhamento 20
Obter dados de áudio e vídeo durante uma reunião 20
Compartilhar conteúdo 21
Compartilhar conteúdo 21
Tarefas de referência rápida: compartilhar conteúdo 22
Compartilhar um arquivo 25
Escolher um modo de importação para o compartilhamento de apresentação 27
Navegar por slides, páginas ou quadros de comunicações usando a barra de ferramentas 27
Avançar páginas ou slides automaticamente 28
Mostrar animações e transições de slides em uma apresentação compartilhada 28

Gerenciando o WebEx Meetings versão 2.6
iii

Conteúdo

Adicionar novas páginas a arquivos compartilhados ou quadros de comunicações 29
Colar imagens em slides, páginas ou quadros de comunicações 29
Salvar uma apresentação, documento ou quadro de comunicações 30
Abrir um documento, apresentação ou quadro de comunicações salvo 30
Imprimir apresentações, documentos ou quadros de comunicações 31
Compartilhar conteúdo da Web 31
Diferenças entre compartilhar conteúdo da Web e compartilhar um navegador da Web 32
Compartilhar um aplicativo 32
Compartilhar aplicativos com cor detalhada (Mac) 33
Compartilhar aplicativos com cor detalhada (Windows) 34
Dicas para o compartilhamento de software 35
Sobre o compartilhamento de um computador remoto 36
Iniciar o compartilhamento de computador remoto 36
Compartilhar aplicativos adicionais em um computador remoto compartilhado 37
Interromper compartilhamento de computador remoto 38
Gerenciar um computador remoto compartilhado 38
Realizar uma sondagem 39
Criar um questionário (para Windows) 39
Criar um questionário (para o Mac) 40
Editar um questionário 40
Exibir um cronômetro durante a sondagem 41
Abrir uma sondagem 41
Compartilhar os resultados da sondagem com os participantes 42
Salvar os resultados de uma sondagem 42
Salvar um questionário de sondagem em uma reunião 43
Abrir um arquivo de questionário de sondagem 43
Transferir e baixar arquivos durante uma reunião 43
Publicar arquivos durante uma reunião 44
Baixar arquivos durante uma reunião 44
Gerenciar e tomar notas 45
Designar um anotador 45
Designar um criador de legendas 45
Habilitar legendas 46
Tomar notas pessoais 46
Tomar notas públicas (minutos da reunião) 46

Gerenciando o WebEx Meetings versão 2.6
iv

Conteúdo

Fornecer legendas 47
Salvar notas em um arquivo 47

Gerenciando o WebEx Meetings versão 2.6
v

Conteúdo

Gerenciando o WebEx Meetings versão 2.6
vi

CAPÍTULO

1

Gerenciando Reuniões WebEx
Saiba como organizar e gerenciar reuniões WebEx e permitir que os participantes compartilhem conteúdo,
bate-papo, enviem vídeo e interajam uns com os outros.
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Organizar uma reunião
Como organizador de uma reunião WebEx, suas responsabilidades incluem o gerenciamento geral da reunião.
A janela de Reunião fornece um fórum para você gerenciar todos os aspectos das reuniões e possibilitar que
os participantes conversem, enviem vídeo, compartilhem informações e interajam uns com os outros por
meio de documentos, apresentações, quadros de comunicações, aplicativos e mais.

Observação

Se você estiver gerenciando uma reunião que inclua sistemas TelePresence, os seguintes recursos WebEx
estão indisponíveis:
• Gravação
• Sondagem
• Transferência de arquivos
• Bate-papo (com participantes da sala TelePresence)

• A janela de reunião, página 3
• Tarefas de referência rápida: organizar uma reunião, página 4

A janela de reunião
Você pode compartilhar ou visualizar conteúdo usando as ferramentas da janela de Reunião. Você pode utilizar
os painéis para bate-papo, anotações e outras tarefas. Quando você iniciar ou participar de uma reunião, a
janela de reunião será aberta com as guias Início rápido, Informações da reunião e Você está exibindo à
esquerda e uma área de painel à direita. Praticamente tudo que você quiser fazer em uma reunião poderá ser
feito por meio dessas áreas.
Veja a seguir um breve resumo das funções das guias na janela da reunião:
• Na guia de Início Rápido, você pode executar tarefas, como gravar a reunião, sair da reunião, escolher
sua conexão de áudio, compartilhar sua tela e convidar outros participantes.
• A guia de Informações da Reunião fornece informações semelhantes ao e-mail de convite da reunião,
como o nome do organizador da reunião, os números da conexão de áudio e a ID de convidado.
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• A guia Você está exibindo exibe o conteúdo que o organizador está compartilhando com os participantes
da reunião.

Tarefas de referência rápida: organizar uma reunião
Se você desejar...

Faça...

Convidar pessoas para uma reunião em andamento

Selecione Convidar e lembrar, selecione o método
de convidar, em seguida, insira as informações
solicitadas.

Desativar os sons de entrada e saída dos participantes Selecione Participante > Som de entrada e saída.
(Não disponível para o Training Center)
Editar uma mensagem de boas-vindas durante uma
reunião

Selecione Reunião > Mensagem de boas-vindas.

Gravar sua reunião

Selecione Gravar.
Dica
Pause e retome a gravação, se necessário,
para evitar a criação de vários arquivos de
gravação.

Renomear um usuário de chamada de entrada

Clique com o botão direito do mouse no nome do
usuário de chamada de entrada na lista de
Participantes e selecione Renomear.
(Não disponível para o Training Center)

Editar o som que é reproduzido quando um
participante entra ou participa da reunião

Selecione Arquivo > Preferências, depois selecione
Alertas sonoros.

Editar o som feito quando um participante envia uma Selecione Arquivo > Preferências, depois selecione
mensagem de bate-papo
Alertas sonoros.
Passar a apresentação para alguém

Arraste a bola do WebEx do último apresentador para
o próximo apresentador.
• Se você estiver visualizando as miniaturas dos
participantes, passe o mouse sobre uma
miniatura e selecione Tornar apresentador.
• Se você estiver compartilhando no modo de tela
inteira, passe o mouse sobre a bandeja encaixada
na parte superior da tela, selecione Atribuir >
Tornar apresentador e então selecione um
participante.
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Se você desejar...

Faça...

Tornar outra pessoa o organizador

Clique com o botão direito do mouse no nome de um
participante ou em uma miniatura, em seguida,
selecione Alterar função para > Organizador.
Dica

Se você quiser reassumir sua função de
organizador mais tarde, anote a chave de
organizador disponível na guia Informações
do visualizador de conteúdo na janela de
reunião.

Exigir novamente a função de organizador

Selecione seu nome na lista de Participantes, então
selecione Participante > Exigir novamente a função
de organizador e insira as informações necessárias.

Remover um participante de uma reunião

Execute um dos seguintes procedimentos:
• Selecione o nome do participante que você
deseja remover e selecione Participante >
Expulsar.
• Clique com o botão direito do mouse no nome
do usuário de chamada de entrada na lista de
Participantes e selecione Expulsar.

Restringir o acesso a uma reunião

Selecione Reunião > Restringir acesso.
Dica

Esta opção impede que qualquer pessoa entre
na reunião, incluindo participantes
convidados para a reunião que ainda não
tenham entrado.

Restaurar o acesso a uma reunião

Selecione Reunião > Restaurar acesso.

Sair de uma reunião

Selecione Arquivo > Sair da reunião.
Se você for o organizador da reunião,
primeiro transfira a função de organizador a
outro participante antes de sair da reunião.
Se um organizador do Meeting Center sair sem
transferir a função de organizador, outro participante
receberá automaticamente a função de organizador.
Dica

Terminar uma reunião

Selecione Arquivo > Terminar reunião.
Dica

Como o organizador da reunião, você
também poderá sair de uma reunião sem
terminá-la. Antes de sair de uma reunião,
transfira sua função de organizador a outro
participante.
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Privilégios de reunião
Todos os participantes começam uma reunião com privilégios padrão, a menos que o organizador especificado
diferencie alguns durante o agendamento.
• Conceder ou remover privilégios, página 7

Conceder ou remover privilégios
Etapa 1
Etapa 2
Etapa 3
Etapa 4

Na janela de reunião, selecione Participante > Atribuir privilégios.
Selecione um participante ou Todos os participantes.
Para conceder todos os privilégios, marque Atribuir todos os privilégios e depois clique em Atribuir.
Para conceder ou remover um conjunto selecionado de privilégios, faça o seguinte:
• Para privilégios de bate-papo, selecione a guia Comunicação, em seguida, marque ou desmarque as opções
apropriadas observando o seguinte:
• Os bate-papos privados são exibidos apenas na janela de bate-papo do visualizador selecionado.
• Os bate-papos públicos são exibidos na janela de bate-papo de todos.
• Fazer contato com o operador em particular - Esta opção só está disponível se seu site inclui a opção de
operador privado. Os participantes podem discar 00 a qualquer momento durante uma teleconferência para
fazer contato com o operador do serviço de teleconferência.
• Para privilégios de reunião, documento ou visualização, selecione a guia Participantes, então marque ou desmarque
as opções apropriadas observando o seguinte:
• Exibir > Lista de participantes - Caso esta opção não esteja selecionada, os participantes poderão ver
somente os nomes do organizador da reunião e do apresentador no painel de Participantes.
• Exibir > Miniaturas - Este privilégio permite que os participantes vejam miniaturas de quaisquer páginas,
slides ou quadros de comunicações, a qualquer momento, independentemente do conteúdo que aparece no
visualizador de conteúdo do apresentador. Se os participantes tiverem esse privilégio, poderão exibir qualquer
página em tela inteira no visualizador de conteúdo, independentemente se também possuem o privilégio
Qualquer página.
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• Exibir > Qualquer página - Este privilégio permite que participantes naveguem pelas páginas, slides e
quadros de comunicações de forma independente.
• Reunião > Compartilhar documentos - Este privilégio permite que participantes compartilhem documentos,
apresentações e quadros de comunicações, e copie e cole quaisquer páginas, slides e quadros de comunicações
no visualizador de conteúdo. Os participantes poderão compartilhar apresentações ou arquivos com mídia
avançada UCF apenas se o organizador tiver selecionado a opção que permite o uso de mídia avançada UCF
para participantes ao agendar a reunião.
Etapa 5

Quando terminar, clique em Atribuir.
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Painéis de reunião
• Painéis, página 9
• Gerenciar painéis, página 10
• Visão geral do painel de controles de reunião, página 10
• Redimensionar o visualizador de conteúdo e a área dos painéis, página 10

Painéis
Quando você participar ou iniciar uma reunião, sua janela de reunião será aberta com a área de Início Rápido
à esquerda e os painéis à direita. Praticamente tudo que você quiser fazer em uma reunião poderá ser feito
por meio dessas áreas.
A área de painel inicialmente exibe alguns painéis padrões. Outros painéis estão disponíveis nos ícones na
parte superior da área de painéis.
Cada painel fornece um menu de comandos relacionados ao painel. Dependendo do sistema operacional usado,
você pode acessar os comandos para um painel seguindo esses passos:
• Windows — Clique com o botão direito na barra de título do painel para ver um menu de comandos
relacionado ao painel.
• Mac — Selecione ctrl e depois clique para ver um menu de comandos relativos ao painel.
Alertas do Painel
Você verá um alerta laranja se um painel for recolhido ou fechado e ele exigir a sua atenção.
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Gerenciar painéis
Etapa 1

Na bandeja de Painéis, clique no botão Mais opções.

Etapa 2
Etapa 3
Etapa 4

Escolha Gerenciar painéis.
Selecione quais painéis você deseja adicionar ou remover e a ordem em que eles serão exibidos.
Clique em OK.

Visão geral do painel de controles de reunião
Enquanto você estiver exibindo ou controlando remotamente um aplicativo compartilhado, tela ou navegador
da Web ou visualizando um computador remoto compartilhado, o apresentador poderá alterar entre uma janela
padrão e uma exibição em tela inteira.
Na exibição em tela inteira, você pode acessar os painéis do Painel de controles da reunião localizado na
parte superior da sua tela.

Redimensionar o visualizador de conteúdo e a área dos painéis
Quando estiver compartilhando um documento ou apresentação, você pode controlar o tamanho do visualizador
de conteúdo tornando a área do painel mais estreita ou larga.
Selecione a linha divisória entre o visualizador de conteúdo e os painéis.
• Arraste a linha para a esquerda para ampliar a área dedicada aos painéis.
• Arraste a linha para a direita para ampliar o visualizador de conteúdo.
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Acesso ao teclado
• Atalhos de teclado, página 11

Atalhos de teclado
Participantes no sistema operacional Windows com necessidades especiais ou que sejam usuários avançados
podem navegar pela janela de Reunião usando atalhos do teclado. Alguns desses atalhos são padrões no
ambiente Windows.
Pressione

Para

Esc

Cancelar uma ação, feche uma janela ativa ou menu ou abra os controles
da reunião, painéis e notificações no modo de compartilhamento de
tela inteira

F1

Acessar a Ajuda do Cisco WebEx Meeting Center

F6

Alternar entre a área de conteúdo e a área de painéis

Ctrl+Tab

• Alternar entre documentos abertos na área de conteúdo da janela
de Reunião
• Navegar na área dos painéis
• Alternar entre as guias nas seguintes caixas de diálogo
◦ Convidar e lembrar
◦ Preferências
◦ Opções de reunião
◦ Privilégios de participante
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Pressione
Shift+F10

Para
• Abra os menus do botão direito do mouse nos seguintes painéis
e elementos:
◦ Painel de Participante
◦ Painel de Bate-papo
◦ Painel de Notas
◦ Painel Legendas
◦ Janela Transferência de arquivos
◦ Guias do Quadro de comunicações e arquivos
compartilhados
• Trabalhar com a lista de participantes

Tabulação

Teclas de Setas

Alternar entre elementos, como botões, campos e caixas de seleção
dentro de uma caixa de diálogo ou painel
• Alternar entre opções nas caixas de diálogo
• Durante o compartilhamento de arquivos, use para percorrer o
slide que está sendo compartilhado

PgUp

Durante o compartilhamento de arquivos, use retornar ao slide anterior

PgDn

Durante o compartilhamento de arquivos, use avançar para o próximo
o slide

Alt+F4

Fechar qualquer caixa de diálogo

Barra de espaço

• Marcar ou desmarcar uma caixa de opções
• Inserir texto em uma caixa de entrada

Enter

Executar o comando para o botão ativo (normalmente substitui um
clique com o mouse)

Ctrl+Alt+Shift

Mostrar o painel Controles da reunião no modo de compartilhamento
de tela inteira

Ctrl+Alt+Shift+H

Ocultar os controles da reunião, painéis e notificações

Ctrl+M

Ativar ou desativar o som de você mesmo

Ctrl+Alt+S

Permitir que todos os participantes compartilhem
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Pressione

Para

Ctrl+K

Atribuir privilégios a participantes

Alt+Enter

Entrar em modo de tela inteira

Ctrl+Shift+

Virar a página para a esquerda

Ctrl+Shift+>

Virar a página para a direita

Ctrl++

Ampliar

Ctrl+-

Reduzir

Ctrl+Shift+W

Ajustar o tamanho da página de acordo com o espaço disponível na
tela

Ctrl+Shift+Y

Você pode sincronizar a exibição de uma página, slide ou quadro de
comunicações compartilhado nos visualizadores de conteúdo de todos
os participantes com a exibição no seu visualizador

Ctrl+Alt+D

Ctrl+Alt+A

Ctrl+Alt+O

Compartilhar um aplicativo

Ctrl+Alt+N

Compartilhar um arquivo ou vídeo

Ctrl+Alt+N

Compartilhar um quadro de informações

Ctrl+O

Navegar até um arquivo, abrir e compartilhar

Ctrl+W

Fechar um arquivo ou quadro de comunicações compartilhado

Ctrl+Shift+T

Transferir um arquivo para que os participantes possam baixá-lo

Ctrl+Shift+Z

Desfazer a última ação

Ctrl+Shift+Y

Refazer a última ação
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Suporte para leitura de tela
Cisco WebEx oferece suporte ao software JAWS para leitura de tela dos seguintes elementos:
• Menus do aplicativo e menus suspensos
• Títulos de guias e títulos de arquivos compartilhados
• Botões da página de Início Rápido, títulos de botões e dicas de ferramentas
• Painel e botões da bandeja de Painéis, títulos de botões e dicas de ferramentas
• Painel de Anotação e barras de ferramentas
• Barras de ferramentas da área de conteúdo da janela de reunião compartilhada
• Botões do painel de controles da reunião, títulos de botões e dicas de ferramentas

Gerenciando o WebEx Meetings versão 2.6
15

Suporte para leitura de tela

Gerenciando o WebEx Meetings versão 2.6
16

CAPÍTULO

7

Videoconferência
• Enviar e receber vídeo, página 17
• Requisitos mínimos do sistema para videoconferência, página 18
• Tarefas de referência rápida: videoconferência, página 19
• Manter o foco em um participante, página 19
• Gerenciar a exibição de vídeos durante o compartilhamento, página 20
• Obter dados de áudio e vídeo durante uma reunião, página 20

Enviar e receber vídeo
Se uma câmera de vídeo estiver instalada no seu computador, você pode enviar vídeo. Os outros participantes
podem ver você, ou o que quer que você foque com a sua webcam. Para ver o vídeo, os participantes não
precisam ter uma webcam instalada em seus computadores.
WebEx Meeting Center e Training Center suportam vídeo de alta definição (HD) com até 720p de resolução.
Outros serviços WebEx, como o Event Center e o Support Center, suportam vídeo de alta qualidade com até
360p de resolução. A tecnologia Cisco automaticamente ajusta o vídeo para a mais alta qualidade para cada
participante, de acordo com as capacidades do computador e a largura de banda da rede.
Seu administrador pode definir opções de vídeo no nível do site. Um organizador de reuniões pode definir as
opções de vídeo no agendador, bem como na reunião. Se seu site ou reunião não estiverem configurados para
usar vídeo HD ou de alta qualidade, o vídeo padrão é usado.

Observação

Se você estiver gerenciando uma reunião do Meeting Center que inclui sistemas TelePresence, os seguintes
recursos não estarão disponíveis:
• Gravação
• Sondagem
• Transferência de arquivos
• Bate-papo com participantes da sala TelePresence
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Requisitos mínimos do sistema para videoconferência
Para enviar ou receber vídeo com uma resolução de 360p, certifique-se de que seu sistema satisfaça os seguintes
requisitos mínimos:
Ação
Enviar

O que você precisa
• Uma webcam capaz de produzir vídeo de alta
qualidade. O WebEx suporta a maioria das
webcams desse tipo.
• Um computador com, pelo menos, 1 GB de
RAM e um processador dual-core.
• Uma conexão de rede rápida.

Receber

• Um computador com, pelo menos, 1 GB de
RAM e um processador dual-core.
• Uma conexão de rede rápida.

Para enviar ou receber vídeo com uma resolução de 720p, certifique-se de que seu sistema satisfaça os seguintes
requisitos mínimos:
Ação
Enviar

O que você precisa
• Uma webcam capaz de produzir vídeo HD. O
WebEx suporta a maioria das webcams desse
tipo.
• Um computador com, pelo menos, 2 GB de
RAM e um processador quad-core.
• Uma conexão de rede rápida.

Receber

• Um computador com, pelo menos, 2 GB de
RAM e um processador dual core.
• Uma conexão de rede rápida.
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Tarefas de referência rápida: videoconferência
Se você desejar...

Faça...

Iniciar ou interrompa o envio de vídeo

Selecione o ícone de vídeo ao lado do seu nome.
O ícone fica verde quando você está enviando o vídeo.

Visualizar todos os participantes que estão enviando Selecione o ícone de Participantes no canto superior
vídeo
direito da tela do vídeo.
Retornar para sua janela de reunião

Selecione Sair do modo de tela inteira no canto
superior direito da tela.

Ver o apresentador ativo (ou o participante específico Selecione o ícone Expandir no canto superior direito
que o organizador escolheu para bloquear) na exibição da tela do orador ativo.
em tela inteira
Com a exibição em tela inteira, você pode continuar
enviando ou recebendo vídeo HD (Meeting Center e
Training Center apenas).
Retornar para a exibição onde você vê todos que estão Selecione o ícone Minimizar no canto superior direito
enviando vídeo
da tela.
Definir as opções da webcam, como contraste, nitidez Windows:
e brilho
na parte superior direita do painel Participantes,
Note que as opções podem variar, dependendo da sua selecione o ícone de opções.
webcam.
Mac:
na parte inferior direita do painel Participantes,
selecione o ícone de opções.
Ativar ou desativar o envio automático de vídeo em na parte superior direita do painel Participantes,
todas as reuniões
selecione o ícone de opções.
Desativar o pop-up de vídeo para reuniões futuras

Manter o foco em um participante
Se você for o organizador, você pode selecionar o vídeo que você deseja que todos vejam.

Etapa 1

Selecione o nome do participante que é exibido na tela do vídeo.
A caixa de diálogo Bloquear o foco no participante é exibida.

Etapa 2

Selecione quem você deseja que os participantes vejam.
• Se você quiser que a exibição se concentre na pessoa falando no momento, selecione O orador ativo.
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O vídeo irá mudar constantemente para mostrar o alto-falante mais alto.
• Se você quiser que a exibição se concentre em um determinado participante, selecione Um participante específico,
em seguida, selecione o nome do participante.
Todos os participantes verão essa pessoa, independentemente de quem estiver falando.
Etapa 3

Clique em OK.

Gerenciar a exibição de vídeos durante o compartilhamento
Para

Fazer isso

Minimizar a auto-exibição durante o
Selecione o ícone na parte superior direita da tela de auto-exibição.
compartilhamento
Restaurar a auto-exibição durante o
compartilhamento

Selecione o ícone na parte inferior direita do painel flutuante.

Interromper ou mostrar a
auto-exibição

Selecione o ícone de vídeo no centro da tela de auto-exibição.

Minimizar a exibição de vídeo
durante o compartilhamento

Selecione a seta para baixo no canto superior esquerdo da tela de
auto-exibição.

Redimensionar a exibição de vídeo

Clique no canto direito inferior da janela e arraste seu canto.

Mover a exibição de vídeo

Selecione e arraste a exibição para outro local na sua tela.

Alternar para visualização de todos

Selecione o ícone de Participantes no canto superior direito da tela.

Obter dados de áudio e vídeo durante uma reunião
Você está tendo problemas com vídeo ou áudio em uma reunião? Se você entrar em contato com o suporte
técnico, os dados de vídeo e áudio que você puder obter na reunião serão úteis.
• Para obter dados de áudio e vídeo enquanto na janela de reuniões, selecione Reunião > Estatísticas de
Áudio e Vídeo…
• Para obter os dados de áudio e vídeo durante a visualização do envio de vídeo de todos os participantes,
clique com o botão direito do mouse na tela do orador ativo e selecione Estatísticas de Áudio e Vídeo...

Antes de iniciar
Este tópico é aplicável apenas ao Meeting Center e Training Center.
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Compartilhar conteúdo
O Meeting Center suporta vários tipos diferentes de compartilhamento de conteúdo.
Compartilhamento de arquivos
O compartilhamento é ideal para apresentar informações que você não precisa editar durante a reunião, como
um vídeo ou uma apresentação de slides. Os participantes podem fazer o seguinte:
• Visualizar arquivos compartilhados nos seus visualizadores de conteúdo sem a necessidade do aplicativo
com o qual eles foram criados.
• Visualizar um arquivo de mídia, como um vídeo, sem a necessidade de software ou hardware especiais.
• Visualizar quaisquer efeitos de animação e transição em slides compartilhados do Microsoft PowerPoint.
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Observação

Animações e transições não são suportadas pelos usuários do Office 2013 para
compartilhar slides do PowerPoint. Ao invés disso, use o compartilhamento de aplicativos
ou de tela. Depois que uma reunião começar, você poderá abrir apresentações ou
documentos para compartilhar. Não é necessário selecioná-los ou "carregá-los" antes
da reunião.

Compartilhamento de conteúdo da Web
Conteúdo da Web refere-se ao conteúdo que reside na Web ou Internet pública, na intranet da sua empresa,
no seu computador ou em outro computador da rede privada. O conteúdo da Web inclui:
• Páginas da Web, inclusive as que contêm arquivos de mídia incorporados, como arquivos Flash, de
áudio ou de vídeo
• Arquivos de mídia autônomos, como arquivos Flash, de áudio ou de vídeo
Compartilhamento de aplicativos
Quando você compartilha software, como um aplicativo, durante uma reunião, ele pode ser visto dos
visualizadores de conteúdo dos participantes ou de uma janela de compartilhamento que se abre em todas as
telas dos participantes. Nesta janela, você pode mostrar:
• Um aplicativo (por exemplo, você deseja editar um documento como um grupo ou mostrar a sua equipe
como uma ferramenta funciona)
• A tela do computador (para compartilhamento fácil de vários aplicativos de uma vez e para
compartilhamento de diretórios de arquivos abertos no seu computador)
• Um navegador da Web (útil para compartilhamento de páginas específicas da Web com outros
participantes, ou para mostrar uma intranet privada)
• Qualquer aplicativo ou a tela em um computador remoto com o Access Anywhere instalado (por exemplo,
você está viajando, e o computador no seu escritório tem a informação que você precisa)
A qualquer momento durante a reunião, você pode conceder privilégios aos participantes que lhes
permitem anotar, salvar, imprimir e exibir visualizações diferentes do conteúdo compartilhado.

Tarefas de referência rápida: compartilhar conteúdo
Somente organizador ou apresentador
Se você desejar...

Faça...

Iniciar um novo quadro de comunicações

Selecione Novo quadro de comunicações da parte
superior do visualizador de conteúdo.
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Se você desejar...

Faça...

Compartilhar um quadro de informações

Selecione Compartilhar > Quadro de
comunicações.
Observação

Você pode adicionar várias páginas a
um quadro de comunicações
compartilhado. Você pode
compartilhar vários quadros de
comunicações.

Compartilhar seu navegador da Web

Selecione Compartilhar > Navegador da Web, em
seguida, vá para uma página da Web no seu
navegador.

Iniciar anotação

No painel de Controles da reunião, selecione Anotar.
Selecione uma ferramenta para fazer anotações.

Salvar anotações

No painel Ferramentas, selecione Salvar anotações.
Observação

Limpar as anotações que você fez

Os participantes não poderão utilizar
esta opção a não ser que o Organizador
ou Apresentador lhes conceda o
privilégio de Captura de tela. Como
organizador, se você estiver
compartilhando software proprietário,
convém certificar-se de que esse
privilégio está desativado.

Clique na seta para baixo à direita do ícone da
Ferramenta de borracha, em seguida, escolha Limpar
minhas anotações.
Somente as anotações na página ou no slide exibido
no momento no visualizador de conteúdo serão
limpas. As anotações em outros slides ou páginas não
serão limpas.

Limpar o ponteiro

Clique na seta para baixo à direita do ícone
Ferramenta de borracha, em seguida, escolha Limpar
meu ponteiro.

Visualizar software compartilhado em uma exibição No painel de Controles da reunião, selecione a seta
em tela inteira
para baixo, em seguida, escolha Exibir > Tela inteira
para participantes.
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Se você desejar...

Faça...

Sincronizar sua visualização com a dos participantes No painel de Controles da reunião, selecione a seta
para baixo, em seguida, escolha Exibir > Sincronizar
para todos.
A sincronização da exibição não tem nenhum efeito
no tamanho do programa compartilhado na tela dos
participantes. Os participantes podem controlar o
tamanho de suas áreas de exibição de forma
independente.
Permitir que os participantes anotem em um software No painel de Controles da reunião, selecione Anotar,
compartilhado
em seguida, selecione Permitir para anotação.
Permitir que os participantes controlem o software
compartilhado automaticamente

No painel de Controles da reunião, selecione o botão
de seta para baixo no botão Atribuir e selecione
Passar controle do mouse e do teclado > Aceitar
automaticamente todas as solicitações.

Retomar o controle do software compartilhado

No desktop do seu computador, selecione o mouse
para retomar o controle do software compartilhado.
O participante que tinha controle do programa
compartilhado poderá retomar o controle a qualquer
momento se clicar com o seu mouse.

Somente participantes
Se você desejar...

Faça...

Controlar a exibição do software compartilhado

No painel de Controles da reunião, selecione a seta
para baixo, em seguida, escolha Exibir. Escolha uma
opção do menu.
Para alternar rapidamente entre uma janela padrão e
uma exibição em tela inteira do software
compartilhado, clique duas vezes no software
compartilhado.

Fechar a janela de compartilhamento

No painel de Controles da reunião, selecione a seta
para baixo, em seguida, escolha Parar <option>, por
exemplo, Parar compartilhamento de aplicativos.

Solicitar o controle de anotações do software
compartilhado

No painel de Controles da reunião, selecione Solicitar
para anotar.

Salvar anotações

No painel Ferramentas, selecione Salvar anotações.
Você não pode usar essa opção a menos que o
Organizador ou o Apresentador conceder a você o
privilégio de Captura de tela.
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Se você desejar...

Faça...

Solicitar controle remoto do software compartilhado No painel de Controles da reunião, selecione Solicitar
o controle.

Compartilhar um arquivo
Você pode compartilhar um arquivo, como um documento, apresentação ou vídeo que esteja em seu computador.
Os participantes visualizam o arquivo compartilhado nos seus visualizadores de conteúdo.

Etapa 1
Etapa 2

Selecione Compartilhar > Arquivo (Inclusive vídeo).
Selecione um ou vários arquivos que você deseja compartilhar e selecione Abrir.
Os arquivos são carregados um a um, e um indicador de estado é exibido na área do conteúdo e nas guias do documento.
O arquivo compartilhado aparece no visualizador de conteúdo.
Você pode compartilhar muitos dos tipos populares de arquivos de mídia utilizando as opções. Alguns
dos tipos de arquivos de mídia suportados do Microsoft Windows incluem o .wmv, .wma, .mp3, .mpg,
.mpeg, .avi, .wav, .mp4, .qt, .mov e o .flv. Alguns dos tipos de arquivos de mídia suportados do Mac OS
incluem o AVI, DivX, .mkv e o .GVI. Alguns dos tipos de arquivos de mídia sem suporte são .rmi, .ram,
.ra e RMVB.
(Opcional) Se um documento compartilhado utiliza fontes personalizadas que não são exibidas corretamente, selecione
Reunião > Opções > Modo de importação > Driver de impressora. Depois selecione Ok.
Observação

Etapa 3

Tipos de arquivos de mídia testados
As tabelas a seguir listam os tipos de arquivos de mídia testados e verificados nas plataformas Windows e
Mac e o codec correspondente.

Observação

Os tipos de arquivos incluídos nas tabelas indicam apenas o que foi testado. O resultado real pode depender
do codec de vídeo no seu PC local.

Tabela 1: Plataforma Windows

Contentor
(plug-in)

Codec
de
vídeo

Codec de áudio

Formatos do arquivo

WMV

WMV8 WMA

wmv

WMV

WMV9 WMA

wmv

AVI

RGB24 PCM
descompactado

avi
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Contentor
(plug-in)

Codec
de
vídeo

Codec de áudio

Formatos do arquivo

AVI

H.264

AAC

avi

AVI

H.263

WMA V2

avi

DIVX

MPEG-4 MP3

avi

XVID

MPEG-4 MP3

avi

MPEG

MPEG-1 MP3

mpg

MPEG

MPEG-2 MP3

mpeg

WAV

NA

WAV

wav

WMA

NA

WMA

wma

MP3

NA

MP3

mp3

MP4

MPEG-4 AAC

mp4

QT

MJPEG MP3

qt

MOV

H.263

MP3

mov

MOV

H.264

MP3

mov

FLV

H.264

AAC

flv

Tabela 2: Plataforma Mac

Contentor
(plug-in)

Codec
de
vídeo

Codec de áudio

Formatos do arquivo

FLV

H.264

AAC

flv

MP3

NA

MP3

mp3

MP4

MPEG-4 AAC

mp4

QT

MJPEG PCM

qt

MOV

H.263

MP3

mov

MOV

H.264

MP3

mov

AVI

RGB24 PCM
descompactado

avi

DIVX

MPEG-4 MP3

avi

MKV

RGB24 PCM
descompactado

mkv

XVID

MPEG-4 MP3

avi
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Escolher um modo de importação para o compartilhamento de apresentação
Note que alterar o modo de importação não afeta nenhuma apresentação que você estiver compartilhando no
momento. Para aplicar um novo modo de importação a uma apresentação compartilhada, primeiro será preciso
fechá-la e, depois, compartilhá-la novamente.

Antes de iniciar
Este tópico se aplica apenas a usuários do Windows.

Etapa 1

Na janela de reunião, selecione Reunião > Opções.
A caixa de diálogo Opções de reunião é exibida, com a guia Opções selecionada por padrão.

Etapa 2
Etapa 3

Selecione Modo de importação.
Selecione Universal Communications Format ou Driver de impressora.
• Universal Communications Format (UCF) - o modo padrão. Permite exibir animações e transições de slides em
apresentações do Microsoft PowerPoint. No modo UCF, o Diretor de Reunião importa as apresentações com mais
rapidez do que no modo driver de impressora. No entanto, as páginas ou os slides podem não aparecer de forma
consistente no Diretor de Reunião em plataformas distintas.
Observação

O modo UCF não é suportado para os usuários do Office 2013 que compartilham slides PowerPoint.

• Driver de impressora - exibe as apresentações compartilhadas da maneira como aparecem quando você as imprime,
proporcionando uma aparência consistente das páginas e dos slides no Diretor de Reunião, entre as plataformas.
No entanto, esse modo não oferece suporte para animações nem para transições de slides. Nesse modo, o primeiro
slide ou página pode aparecer rapidamente, mas o tempo total de importação de todos os slides ou páginas geralmente
é maior do que no modo UCF.
Etapa 4

Selecione OK.

Navegar por slides, páginas ou quadros de comunicações usando a barra de
ferramentas
Você pode navegar para diferentes páginas, slides ou "páginas" do quadro de comunicações no visualizador
de conteúdo. Cada documento, apresentação ou quadro de comunicações compartilhado aparece em uma guia
na parte superior do visualizador de conteúdo.

Etapa 1

Na janela de reuniões, selecione a guia do documento, da apresentação ou do quadro de comunicações que você deseja
exibir.
Se houver mais guias do que podem aparecer ao mesmo tempo, selecione o botão de seta para baixo para ver uma lista
de guias restantes.
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Etapa 2

Clique nas opções de seta na barra de ferramentas para alterar a página ou slide que você está visualizando.
Observação
• Como alternativa, você pode navegar para páginas ou slides diferentes em um documento,
apresentação ou quadro de comunicações abrindo o visualizador de miniaturas.
• Você pode avançar páginas ou slides automaticamente em qualquer intervalo de tempo especificado.
• Se a apresentação incluir animações ou transições de slides, você poderá usar a barra de ferramentas
ou atalhos de teclado para executá-las.

Avançar páginas ou slides automaticamente
Ao compartilhar um documento ou uma apresentação no visualizador de conteúdo, você poderá avançar
páginas ou slides automaticamente em um intervalo especificado. Depois de iniciar o avanço automático de
páginas ou slides, você poderá pará-lo a qualquer momento.

Etapa 1
Etapa 2
Etapa 3

Na janela de reunião, selecione a guia para o documento ou a apresentação, cujos slides ou páginas você deseja avançar
automaticamente.
Selecione Exibir > Avançar páginas automaticamente.
Para alterar o intervalo de tempo para avançar nas páginas, faça um dos seguintes:
• Clique nos botões para cima ou para baixo para aumentar ou diminuir o intervalo.
• Digite um intervalo de tempo específico.

Etapa 4
Etapa 5
Etapa 6

Etapa 7

Clique em Iniciar.
Para reiniciar o avanço da página ou slide, depois que todos os slides ou páginas forem exibidos, marque Retornar ao
início e continuar avançando páginas.
Opcional. Clique no botão Fechar, localizado no canto superior direito da caixa de diálogo Avançar páginas
automaticamente, para fechá-la.
As páginas ou os slides continuam a avançar no intervalo especificado.
Para parar o avanço da página ou do slide de forma automática, reabra a caixa de diálogo Avançar páginas automaticamente
e clique em Parar.

Mostrar animações e transições de slides em uma apresentação compartilhada
Antes de iniciar
• Animações e transições não são suportadas pelos usuários do Office 2013 para compartilhar slides do
PowerPoint. Ao invés disso, use o compartilhamento de aplicativos ou de tela.
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• Ao compartilhar uma apresentação de slides do Microsoft PowerPoint no visualizador de conteúdo, você
poderá animar texto e transições de slides, da mesma forma que quando utiliza a opção Apresentação
de slides do PowerPoint.
• Para mostrar animações e transições de slides, compartilhe a apresentação como um arquivo UCF
(Universal Communications Format). O modo de importação UCF converte um arquivo do PowerPoint
automaticamente em um arquivo UCF quando ele é compartilhado.
• Se pelo menos um participante da reunião estiver usando o Diretor de Reunião Java, as animações e
transições de slides não serão exibidas durante a reunião. O organizador da reunião pode impedir
participantes de entrarem em uma reunião usando o Diretor de Reunião Java ao agendarem a reunião.

Etapa 1

Clique no visualizador de conteúdo para verificar se o foco de entrada está nele.
O foco estará no visualizador de conteúdo se aparecer uma borda azul em torno da parte externa do slide no visualizador.

Etapa 2

Na barra de ferramentas, clique na seta apropriada para se deslocar pela apresentação.

Adicionar novas páginas a arquivos compartilhados ou quadros de
comunicações
Ao compartilhar um documento, apresentação ou quadro de comunicações no visualizador de conteúdo, você
poderá adicionar uma nova página em branco para anotação.

Etapa 1
Etapa 2

No visualizador de conteúdo, selecione a guia do documento, da apresentação ou do quadro de comunicações ao qual
você deseja adicionar uma página ou um slide.
Selecione Editar > Adicionar página.
Uma nova página será exibida no visualizador de conteúdo, no final do documento, da apresentação ou do quadro de
comunicações selecionado no momento.
Dica

Se você adicionou múltiplas páginas a um arquivo compartilhado ou à guia do quadro de comunicações, você
poderá exibir miniaturas para facilitar a visualização e a navegação nas páginas adicionadas.

Colar imagens em slides, páginas ou quadros de comunicações
Se você copiar uma imagem de bitmap na área de transferência do computador, poderá colar a imagem em
outro slide, página ou quadro de comunicações no visualizador de conteúdo.
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Antes de iniciar
É possível colar qualquer tipo de imagem de bitmap, como uma imagem GIF, JPEG, BMP ou TIF, no
visualizador de conteúdo. No entanto, não é possível colar outros tipos de imagens, como imagens EPS ou
PSD (Photoshop).

Etapa 1
Etapa 2

No visualizador de conteúdo, selecione a guia do documento, da apresentação ou do quadro de comunicações no qual
você deseja colar uma imagem.
Selecione Editar > Colar como nova página.
A imagem será exibida em uma nova página no visualizador de conteúdo, no final do documento, da apresentação ou
do quadro de comunicações selecionado no momento.

Salvar uma apresentação, documento ou quadro de comunicações
Você pode salvar qualquer documento, apresentação ou quadro de comunicações compartilhado que aparece
no visualizador de conteúdo. Um arquivo salvo contém todos os slides ou páginas do documento, apresentação
ou quadro de comunicações que estão atualmente exibidos no visualizador de conteúdo, inclusive todos os
ponteiros e anotações que você ou outros convidados adicionaram a ele.
Os arquivos que você salva estão no Universal Communications Format (UCF). Você poderá abrir um arquivo
.ucf em outra reunião ou a qualquer momento fora de uma reunião.
Depois de salvar um novo documento, apresentação ou quadro de comunicações em um arquivo, você poderá
salvá-lo novamente para substituir o arquivo ou salvar uma cópia em outro arquivo.

Etapa 1
Etapa 2
Etapa 3

Para salvar um novo documento, selecione Arquivo > Salvar > Documento.
Escolha um local onde salvar o arquivo.
Digite um nome para o arquivo na caixa Nome de arquivo.
Observação
Para salvar uma cópia, escolha Salvar como > Documento, em seguida, digite um novo nome para o
arquivo ou escolha um novo local em que deseja salvar o arquivo.

Abrir um documento, apresentação ou quadro de comunicações salvo
Caso tenha salvo um documento, apresentação ou quadro de comunicações que tenha aparecido no visualizador
de conteúdo durante uma reunião, você poderá executar uma das seguintes opções:
• Abrir o arquivo no visualizador de conteúdo durante outra reunião. Apenas apresentadores ou participantes
que tenham o privilégio de compartilhar documentos podem abrir um arquivo salvo durante uma reunião.
• Abrir o arquivo a qualquer momento no desktop do seu computador.
Um documento, apresentação ou quadro de comunicações é salvo no formato UCF (Universal Communications
Format).
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Antes de iniciar
• O UCF não é suportado pelos usuários do Office 2013 para compartilhar slides do PowerPoint.
• Se o arquivo que você deseja abrir estiver no desktop do seu computador, basta clicar duas vezes nele
para abri-lo no Visualizador de documentos WebEx.

Etapa 1
Etapa 2
Etapa 3

Selecione Arquivo > Abrir e compartilhar.
Selecione o arquivo de documento, apresentação ou quadro de comunicações que deseja abrir.
Clique em Abrir.

Imprimir apresentações, documentos ou quadros de comunicações
Você pode imprimir qualquer documento, apresentação ou quadro de comunicações compartilhado que aparece
no visualizador de conteúdo. Uma cópia impressa de conteúdo compartilhado inclui todas as anotações e
informações adicionais.

Etapa 1
Etapa 2
Etapa 3

No visualizador de conteúdo, selecione a guia do documento, da apresentação ou do quadro de comunicações que deseja
imprimir.
Selecione Arquivo > Imprimir > Documento.
Selecione as opções de impressão que você deseja usar e imprima o documento.
Observação
Ao imprimir o conteúdo compartilhado no visualizador de conteúdo, o Diretor de Reunião o redimensiona
para ajustá-lo à página impressa. No caso de quadros de comunicações, o Diretor de Reunião imprime
apenas o conteúdo que está dentro das linhas tracejadas do quadro de comunicações.

Compartilhar conteúdo da Web
Você pode compartilhar uma página da Web com efeitos multimídia. A página abrirá no visualizador de
conteúdo na tela de cada participante. Se o conteúdo requer um reprodutor de mídia, os participantes devem
ter o reprodutor apropriado instalado nos computadores.

Etapa 1
Etapa 2
Etapa 3
Etapa 4

Selecione Compartilhar > Conteúdo da web.
Para Endereço, insira a URL na qual reside o conteúdo ou selecione-a na lista suspensa.
Para Tipo, selecione o tipo de conteúdo da Web que você deseja compartilhar.
Clique em OK.
Dica
Você pode copiar uma URL de qualquer origem, como outra janela do navegador, e depois colá-la na caixa
Endereço.

Gerenciando o WebEx Meetings versão 2.6
31

Compartilhar conteúdo
Diferenças entre compartilhar conteúdo da Web e compartilhar um navegador da Web

Diferenças entre compartilhar conteúdo da Web e compartilhar um navegador
da Web
O Meeting Center oferece duas opções de compartilhamento de informações com base na Web. Escolha o
recurso mais adequado às suas necessidades.
Opção de compartilhamento
Compartilhamento de navegador
da Web

Vantagens
• Permite que você direcione
os participantes para várias
páginas da Web e sites na
Web.
• Permite que você conceda
aos convidados o controle do
seu navegador da Web.

Desvantagens
• Não exibe efeitos de mídia
nem transmite sons em
páginas da Web.
• Não permite que os
participantes interajam com
as páginas da Web de forma
independente.

• Permite que você e outros
participantes façam anotações
em páginas da Web.
Compartilhamento de conteúdo da
Web

Não permite que você direcione os
• Exibe páginas da Web e
participantes para outras páginas
permite que os participantes da Web.
experimentem efeitos de
mídia nas páginas da Web,
inclusive vídeo e som.
• Permite que os participantes
interajam com as páginas da
Web de forma independente
em seus visualizadores de
conteúdo.

Compartilhar um aplicativo
Você pode compartilhar qualquer aplicativo no seu computador com os participantes da reunião.

Antes de iniciar
Você deve ser um organizador ou apresentador para concluir esta tarefa.

Etapa 1

Selecione Compartilhar > Aplicativo.
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A lista dos aplicativos rodando no seu computador será exibida.
Etapa 2

Execute um dos seguintes procedimentos:
• Se o aplicativo que quer compartilhar já está rodando, selecione-o na lista para iniciar seu compartilhamento.
• Se o aplicativo que você deseja compartilhar não estiver rodando, clique em Outro aplicativo. A caixa de diálogo
Outro aplicativo será exibida e mostrará uma lista de todos os aplicativos em seu computador. Selecione o aplicativo
desejado e clique em Compartilhar.
Seu aplicativo será exibido na janela de compartilhamento na tela do cliente.

Etapa 3

Para compartilhar um aplicativo adicional, selecione o aplicativo que você deseja compartilhar:
• Se este aplicativo estiver em execução atualmente, selecione Compartilhar.
• Se o aplicativo não estiver em execução atualmente, selecione Compartilhar aplicativo no painel de Controles
da reunião.
Observação

Etapa 4
Etapa 5

Quando você abrir qualquer aplicativo que foi minimizado, ele abre com os botões de
compartilhamento no canto superior direito.

Para alternar entre os aplicativos, selecione a seta suspensa ao lado do botão Compartilhar.
Para interromper o compartilhamento de aplicativos, selecione Parar compartilhamento na barra de título do aplicativo
que você não deseja compartilhar ou no painel de Controles da reunião.

Compartilhar aplicativos com cor detalhada (Mac)
Antes de compartilhar um aplicativo ou seu desktop, você pode escolher um dos seguintes modos de exibição:
• Melhor desempenho: o modo padrão. Permite que você exiba o seu conteúdo mais rápido do que você
exibe usando o modo de melhor qualidade de imagem.
• Melhor qualidade de imagem: permite que você exiba seu conteúdo com melhor qualidade de imagem.
Nesse modo, o seu conteúdo compartilhado pode demorar mais para ser exibido do que no modo de
melhor desempenho.

Observação

Alterar o modo de exibição não afeta na apresentação ou no compartilhamento de
documentos.
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Antes de iniciar
Este tópico se aplica somente a usuários do Mac.

Etapa 1
Etapa 2
Etapa 3
Etapa 4

Na janela de reunião, selecione Meeting Center > Preferências.
Selecione Exibir.
Selecione Melhor desempenho ou Melhor qualidade de imagem, conforme apropriado.
Selecione OK.

Compartilhar aplicativos com cor detalhada (Windows)
Por padrão, o Diretor de Reunião envia imagens do software compartilhado usando o modo de cor de 16 bits,
que equivale à configuração "High Color" (16 bits) do computador. Esse modo oferece uma representação
precisa das cores da maioria dos aplicativos compartilhados. No entanto, se o aplicativo compartilhado contiver
imagens coloridas detalhadas, como gradientes de cores, a cor poderá não aparecer de forma precisa nas telas
dos participantes. Por exemplo, os gradientes de cores poderão aparecer como "faixas" coloridas.
Se a precisão e a resolução das cores em um aplicativo compartilhado forem importantes, você poderá ativar
o modo True Color no Diretor de Reunião. No entanto, o uso desse modo poderá afetar o desempenho do
compartilhamento de aplicativos.
Ao usar o modo True Color, você poderá selecionar uma das seguintes opções:
• Melhores imagens (sem compactação de imagem)
• Melhor desempenho (certa compactação da imagem)
"Desempenho" se refere à velocidade de exibição das imagens na tela dos participantes, e "renderização"
se refere à qualidade da cor das imagens compartilhadas.

Observação

Antes de ativar o modo True Color, verifique se o vídeo do monitor está definido como
True Color (cor de 24 ou 32 bits). Para obter mais informações sobre como definir as
opções do monitor, consulte a Ajuda do Windows.
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Antes de iniciar
Este tópico se aplica apenas a usuários do Windows.

Etapa 1
Etapa 2
Etapa 3
Etapa 4
Etapa 5

Se você estiver compartilhando um aplicativo no momento, pare a sessão de compartilhamento.
Selecione Reunião > Opções de reunião.
Clique na guia Modo True Color.
Selecione Habilitar modo True Color.
Selecione uma das opções, em seguida, selecione OK ou Aplicar.

Dicas para o compartilhamento de software
As dicas a seguir podem ajudar você a compartilhar software com mais eficácia:
• Somente compartilhamento de aplicativos: para economizar tempo durante uma reunião, verifique se
todos os aplicativos que você pretende compartilhar estão abertos no seu computador. No momento
apropriado durante a reunião, você poderá começar rapidamente a compartilhar um aplicativo, sem
precisar aguardar que ele seja iniciado.
• A visualização do programa compartilhado poderá ser ajustada caso os participantes não possam ver
todo o programa compartilhado sem rolar pela janela de compartilhamento. Eles poderão reduzir o
tamanho do software compartilhado em decrementos, ou dimensioná-lo para que caiba nas janelas de
compartilhamento.
• Para melhorar o desempenho do compartilhamento de software, feche todos os aplicativos que não
precisará usar nem compartilhar no computador. Esse procedimento reduz o uso do processador e
economiza a memória do computador e, assim, ajuda a garantir que o Diretor de Reunião consiga enviar
as imagens do software compartilhado de forma rápida durante uma reunião. Além disso, de forma a
assegurar a disponibilidade da quantidade máxima de largura de banda para o compartilhamento de
software, feche todos os aplicativos que utilizam largura de banda, como programas de bate-papo ou de
mensagens instantâneas, bem como programas que recebem streaming de áudio ou de vídeo da Web.
• Se você estiver compartilhando um aplicativo para o qual a representação das cores na tela do participante
seja importante, você poderá melhorar a qualidade das cores ao ativar o modo True Color.
• Somente compartilhamento de aplicativo e de navegador da Web: evite encobrir um aplicativo ou um
navegador da Web compartilhado com outra janela no desktop do computador. Um padrão hachurado
será exibido na janela de compartilhamento do participante se outra janela estiver cobrindo o navegador
ou aplicativo compartilhado.
• Somente compartilhamento de aplicativo e de navegador da Web: se você desejar alternar a exibição
entre o software compartilhado e a janela de reunião, você poderá pausar o compartilhamento de software
antes de retornar à janela de reunião e, depois, continuar o compartilhando quando voltar para o aplicativo
compartilhado. Pausar o compartilhamento de software reduz o uso do processador e economiza a
memória do computador durante a exibição da janela de reunião.
• Somente compartilhamento de aplicativo e de navegador da Web: caso você tenha mais de um monitor,
os participantes poderão ver apenas o monitor onde esteja exibindo o aplicativo ou navegador da Web
compartilhado. Caso mova o aplicativo ou navegador da Web a outro monitor, eles continuarão visíveis
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aos participantes. Se você estiver compartilhando mais de um aplicativo, os participantes terão a melhor
visualização se você exibir todos os programas em um mesmo monitor.
• Como o compartilhamento de software requer largura de banda adicional durante uma reunião, é
recomendável usar uma conexão dedicada de alta velocidade com a Internet ao compartilhar software.
Porém, participantes que estejam utilizando conexão discada à Internet notarão um atraso na visualização
e controle dos programas compartilhados. Caso deseje compartilhar um documento, como por exemplo,
um documento do Microsoft Word ou do Excel, a experiência dos participantes da reunião será melhor
se compartilhá-los através do compartilhamento de documentos ao invés do compartilhamento de
aplicativos.

Sobre o compartilhamento de um computador remoto
Um apresentador utiliza compartilhamento de computador remoto para mostrar a todos os participantes da
reunião um computador remoto. Dependendo de como o computador remoto está configurado, o apresentador
poderá mostrar todo o desktop, ou apenas alguns aplicativos específicos. O compartilhamento de um computador
remoto é útil para mostrar um aplicativo ou arquivo disponível apenas naquele computador remoto aos
participantes.
Os participantes poderão visualizar o computador remoto, inclusive os movimentos de mouse do apresentador
na janela de compartilhamento em suas telas.
Como apresentador, você poderá compartilhar um computador remoto durante uma reunião se:
• Você tiver instalado o Agente Access Anywhere no computador remoto.
• Você estiver conectado ao seu site do Meeting Center antes de entrar na reunião, se você não for o
organizador original da reunião
Para obter informações sobre como configurar um computador para acesso remoto, consulte o Guia do
Usuário do Access Anywhere.

Iniciar o compartilhamento de computador remoto
Se já tiver configurado um computador para o Access Anywhere, você poderá compartilhar o computador
durante uma reunião.

Antes de iniciar
Você deve ser um organizador ou um apresentador para concluir esta tarefa.

Etapa 1

Selecione Compartilhar > Computador remoto.
A caixa de diálogo Access Anywhere é exibida.

Etapa 2
Etapa 3

Em Computadores remotos, selecione o computador que deseja compartilhar.
Em Aplicativos, selecione um aplicativo para compartilhar.
Se você tiver configurado o computador remoto de forma a ter acesso a todo o desktop, a opção Desktop será exibida
em Aplicativos.

Etapa 4

Clique em Conectar.
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Dependendo do método de autenticação, você escolhe quando configurar o Access Anywhere do computador. Execute
uma das seguintes tarefas:
• Se escolher código de autenticação de acesso: você insere o código de acesso digitado quando configurou o
computador remoto.
• Se escolher autentificação por telefone: você recebe uma chamada de telefone no número inserido quando configurou
o computador remoto.
Etapa 5

Completar a sua autenticação.
• Se escolher código de autenticação de acesso: digite seu código de acesso na caixa e clique em OK.
• Se escolher autentificação por telefone: siga as instruções de voz.

• Se você não for o organizador original da reunião, você deve efetuar o logon no site do Meeting Center
antes de entrar em uma reunião onde você deseja compartilhar um computador remoto. Se você já estiver
em uma reunião, mas ainda não efetuou o logon no seu site, você deve deixar a reunião, efetuar logon
no seu site, e então entrar novamente na reunião.
• Se uma proteção de tela protegida por senha estiver sendo executada no computador remoto, o serviço
de reunião a fechará automaticamente depois que você fornecer o código de acesso ou a senha.
• Se o computador remoto estiver executando o Windows 2000, e você precisar fazer logon no computador,
envie um comando Ctrl+Alt+Del para o computador.
• Se você configurar o computador remoto de forma que possa acessar vários aplicativos, poderá
compartilhar outros aplicativos simultaneamente.

Compartilhar aplicativos adicionais em um computador remoto compartilhado
Ao compartilhar um computador remoto no qual você especificou que pode acessar apenas aplicativos
específicos, em vez de todo o desktop, você poderá compartilhar outros aplicativos no computador remoto.
Os participantes da reunião podem visualizar todos os aplicativos compartilhados simultaneamente.

Antes de iniciar
Você deve ser um organizador ou apresentador para concluir esta tarefa.

Etapa 1
Etapa 2
Etapa 3

No painel de Controles da reunião, selecione o botão de seta para baixo, em seguida, escolha Compartilhar aplicativo
remoto.
Na caixa Selecionar aplicativo, selecione o aplicativo que você deseja compartilhar.
Após escolher outro aplicativo para compartilhar, todos os aplicativos selecionados anteriormente permanecem abertos.
Selecione OK.
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Interromper compartilhamento de computador remoto
Você poderá parar de compartilhar um computador remoto a qualquer momento durante a reunião. Assim
que você parar o compartilhamento de um computador remoto, o servidor Access Anywhere desconectará o
computador local do computador remoto. O computador remoto continuará conectado ao servidor Access
Anywhere, para que você possa acessá-lo novamente a qualquer momento.

Antes de iniciar
Você deve ser um organizador ou um apresentador para concluir esta tarefa.

Etapa 1

Para garantir a sua privacidade e a segurança do computador remoto, execute um dos seguintes procedimentos:
• Feche todos os aplicativos que você iniciou durante a sessão de compartilhamento.
• Se o computador remoto estiver executando o 2000, e você tiver direitos de administrador no computador, faça
logoff do computador ou faça o bloqueio. Para acessar essas opções no computador, envie uma combinação das
teclas Ctrl+Alt+Del para o computador remoto.
• Especifique a senha da proteção de tela e defina a proteção de tela para que apareça após um curto período de
inatividade; por exemplo, 1 minuto.
• Desligue o computador, caso não pretenda acessá-lo de novo remotamente.

Etapa 2

No Painel de Controles da Reunião, selecione Parar compartilhamento.
O compartilhamento para e você retorna para o Diretor de Reunião.

Gerenciar um computador remoto compartilhado
Ao compartilhar um computador remoto durante uma reunião, você poderá gerenciá-lo definindo opções e
enviando comandos.
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Observação

Todas as alterações feitas afetam o computador remoto somente durante a sessão de compartilhamento
atual. Elas não afetam as opções padrão definidas para o computador remoto nas preferências do Agente
Access Anywhere.
Para

Fazer isso

Reduzir a resolução da tela em um
computador remoto

No painel de Controles da reunião, selecione o botão de seta para
baixo, em seguida, escolha Reduzir a resolução de tela para
corresponder a este computador.

Desabilitar ou habilitar o teclado e No painel de Controles da reunião, selecione a seta para baixo, em
o mouse de um computador remoto seguida, escolha Desabilitar teclado e mouse.
Ajustar o tamanho da exibição de
um computador remoto
compartilhado

No painel de Controles da reunião, selecione a seta para baixo, em
seguida, escolha Exibir.
Escolha uma opção de exibição do menu.

Ocultar ou exibir o conteúdo da tela No painel de Controles da reunião, selecione a seta para baixo, em
de um computador remoto
seguida, escolha Deixar a tela em branco.
Enviar um comando Ctrl+Alt+Del No painel de Controles da reunião, selecione a seta para baixo, em
para fazer logon ou logoff, bloquear seguida, escolha Enviar Ctrl+Alt+Del.
ou desbloquear o computador
remoto
Escolher um aplicativo diferente
para compartilhar em um
computador remoto

No painel de Controles da reunião, selecione a seta para baixo, em
seguida, escolha Compartilhar aplicativo remoto.
Selecione o aplicativo que você deseja compartilhar da lista de
aplicativos disponíveis.

Antes de iniciar
Você deve ser um organizador ou apresentador.

Realizar uma sondagem
Durante uma reunião você pode realizar uma sondagem com os participantes apresentando-lhes um questionário.
Realize uma sondagem que possa ser útil para reunir comentários dos participantes, permitindo que os
participantes votem em uma proposta, testem seu conhecimento sobre um tópico, e assim por diante.

Criar um questionário (para Windows)
Crie questionários para que você possa realizar uma sondagem durante uma reunião. Para economizar tempo,
você pode iniciar a reunião mais cedo do que o horário agendado, criar um questionário no painel de Sondagens
salvar e abrir durante a reunião.
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Antes de iniciar
Você deve ser um apresentador.

Etapa 1
Etapa 2

Abra o painel de Sondagem em uma reunião.
Na seção Pergunta, selecione um destes tipos de perguntas:
• Para criar uma pergunta com múltiplas escolhas, selecione Múltipla escolha e escolha Várias respostas na lista
suspensa.
• Para criar uma pergunta de resposta única, selecione Múltipla escolha e escolha Resposta única na lista suspensa.
• Para criar uma pergunta de texto, selecione Resposta curta.

Etapa 3
Etapa 4
Etapa 5
Etapa 6
Etapa 7

Clique em Novo.
Digite uma pergunta na caixa que é exibida.
Na seção Resposta, clique em Adicionar.
Digite uma resposta na caixa que é exibida.
Para digitar outra resposta, clique em Adicionar quando terminar de digitar uma resposta.
A pergunta e as respostas serão exibidas na área Perguntas de sondagem.

Etapa 8
Etapa 9

Repita os passos para adicionar mais perguntas.
Para criar sondagens adicionais durante uma reunião, selecione o ícone Novo no painel de Sondagem.

Criar um questionário (para o Mac)
Etapa 1
Etapa 2

Abra o painel de Sondagem na reunião e adicione perguntas e respostas, selecionando os ícones apropriados.
Para alterar um tipo de pergunta, clique no texto "Clique aqui para alterar o tipo de pergunta" que aparece abaixo da
pergunta específica e então selecione uma das opções.

Editar um questionário
Etapa 1

Para alterar o tipo de pergunta:
• Selecione a pergunta clicando nela e, depois, selecione o novo tipo de pergunta na seção Pergunta.
• Clique em Alterar tipo.

Etapa 2

Para editar qualquer pergunta ou resposta digitada:
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• Selecione a pergunta ou a resposta clicando nela e, em seguida, clique no ícone Editar.
• Faça suas alterações.
Etapa 3
Etapa 4

Para excluir uma pergunta ou uma resposta, selecione a pergunta ou a resposta, clicando nela, e clique no ícone Excluir.
Para reorganizar perguntas ou respostas:
• Selecione a pergunta ou resposta clicando nela.
• Clique no ícone Mover para cima ou Mover para baixo, conforme o caso.

Etapa 5

Para excluir um questionário inteiro, clique em Limpar tudo.
Se você não tiver salvo o questionário, será exibida uma caixa de mensagem, perguntando se deseja salvá-lo ou não.

Exibir um cronômetro durante a sondagem
Você pode especificar que um cronômetro seja exibido aos participantes e para você mesmo quando uma
sondagem estiver em andamento.

Etapa 1

Abra a caixa de diálogo Opções de sondagem.
• Se você usa Windows, clique em Opções na parte inferior do seu painel de Sondagem.
• Se você usa Mac, clique no ícone Opções na parte inferior direita do painel de Sondagem.

Etapa 2
Etapa 3

Na caixa de diálogo exibida, selecione Exibir, e então digite o tempo no campo Alarme.
Clique em OK.

Abrir uma sondagem
Depois que terminar de preparar um questionário de sondagem, você poderá abrir a sondagem.

Etapa 1
Etapa 2

Exiba seu questionário no painel de Sondagem, se ainda não fez isso.
Clique em Abrir sondagem.
O questionário aparece nos painéis de Sondagem dos participantes. Agora os participantes podem responder à sondagem.
À medida que os participantes responderem às perguntas, você pode observar o status da pesquisa no seu painel de
Sondagem.

Etapa 3

Clique em Fechar sondagem quando o tempo se esgotar.
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Se você especificar um temporizador e o tempo limite da sondagem expirar, ela será fechada automaticamente. Os
participantes não podem mais responder às perguntas.
Quando você fechar uma sondagem, você pode exibir os resultados da mesma e, opcionalmente, compartilhá-los com
os participantes.

Compartilhar os resultados da sondagem com os participantes
Depois de fechar uma sondagem, você poderá compartilhar os resultados com os participantes. Os resultados
da sondagem são anônimos. Entretanto, o Meeting Center registra respostas de cada participante, além dos
resultados do grupo, e permite a você salvar estes resultados individuais e em grupo.

Etapa 1
Etapa 2

Na seção Compartilhar com convidados no painel de Sondagem, marque Resultados da sondagem.
Clique em Aplicar.
Os resultados da sondagem aparecem nos painéis de Sondagem dos participantes, da mesma forma que aparecem no seu
painel de Sondagem.
Observação

A coluna Resultados indica a porcentagem de convidados que escolheram cada resposta. A coluna Gráfico
de barras apresenta uma representação gráfica de cada porcentagem na coluna Resultados.

Salvar os resultados de uma sondagem
Depois de fechar uma sondagem, você pode salvar as respostas em um dos seguintes meios:
• Arquivos de texto com o resultado do grupo—Salva o percentual de convidados que escolhem cada uma
das respostas em um arquivo .txt.
• Arquivo de texto com o resultado individual dos convidados—Salva as respostas de cada convidado,
além dos resultados do grupo em um arquivo .txt.

Etapa 1
Etapa 2

Etapa 3
Etapa 4
Etapa 5
Etapa 6

Feche a sondagem, caso ainda não tenha feito isso.
Selecione Arquivo > Salvar > Resultados da sondagem.
Dica
Para salvar os resultados de várias pesquisas em um único arquivo, selecione Salvar > Todos os resultados da
sondagem.
Selecione um local onde salvar o arquivo.
Para a opção Nome do arquivo, digite um nome para o arquivo.
Na opção Salvar como tipo, selecione o formato no qual deseja salvar os resultados.
Clique em Salvar.
Você agora pode visualizar os resultados da sondagem abrindo um arquivo.
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Salvar um questionário de sondagem em uma reunião
Depois de criar um questionário de sondagem em uma reunião, você poderá salvá-lo como um arquivo .atp.
Você poderá abrir o arquivo para usá-lo em qualquer reunião.

Etapa 1
Etapa 2
Etapa 3
Etapa 4

Selecione Arquivo > Salvar > Perguntas de sondagem.
Escolha um local onde salvar o arquivo.
Digite um nome para o arquivo.
Clique em Salvar.
O Diretor de Reunião salva o questionário de sondagem em um arquivo no local especificado.

Abrir um arquivo de questionário de sondagem
Se você salvou um questionário de sondagem em um arquivo, você poderá exibir o questionário em seu painel
de Sondagem ao abrir o arquivo.

Observação

Você pode abrir um arquivo de questionário de sondagem apenas durante uma reunião.

Etapa 1
Etapa 2

Selecione Arquivo > Abrir perguntas de sondagem.
Selecione o arquivo de questionário de sondagem que você deseja abrir.
Um arquivo de questionário de sondagem tem uma extensão .atp.

Etapa 3

Clique em Abrir.
O questionário de sondagem será exibido no painel Sondagem. Agora você pode abrir a sondagem para os participantes.

Transferir e baixar arquivos durante uma reunião
Durante uma reunião você pode publicar arquivos que estejam em seu computador. Os participantes da reunião
poderão baixar os arquivos publicados para os seus computadores ou para os servidores locais. A publicação
de arquivos é útil se você deseja fornecer aos participantes um documento, uma cópia da sua apresentação,
um aplicativo, e assim por diante.
Os arquivos que você publica residem somente no seu computador - não em um servidor. Dessa forma, os
arquivos publicados estão sempre protegidos contra o acesso não autorizado durante a reunião.
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Publicar arquivos durante uma reunião
Durante uma reunião você pode publicar arquivos que estejam em seu computador e os participantes poderão
baixá-los em seus computadores ou nos servidores locais.

Etapa 1
Etapa 2

Na janela de reunião, selecione Arquivo > Transferir.
Clique em Compartilhar arquivo.
A caixa de diálogo Abrir é exibida.

Etapa 3

Selecione o arquivo que você deseja publicar e clique em Abrir.
O arquivo está disponível agora na janela Transferência de arquivos de cada convidado.

Etapa 4

Opcional. Publique outros arquivos para serem baixados pelos convidados.
Para parar de publicar arquivos durante uma reunião, na barra de título da janela de Transferência de arquivos, clique
no botão Fechar.
O Diretor de Reunião fecha a janela Transferência de arquivos na janela de reunião de cada participante.

Etapa 5

Observação

O número de convidados que tem a janela Transferência de arquivos aberta, inclusive a sua própria,
aparece no canto inferior direito da janela Transferência de arquivos.

Baixar arquivos durante uma reunião
Se um apresentador publica arquivos durante uma reunião, a caixa de diálogo Transferência de Arquivos
aparecerá automaticamente na sua janela de reunião. Você poderá, então, baixar no seu computador ou em
um servidor local os arquivos publicados.

Etapa 1
Etapa 2

Na janela Transferência de arquivos, selecione o arquivo que você deseja baixar.
Clique em Baixar.
A caixa de diálogo Salvar como é exibida.

Etapa 3

Escolha um local onde salvar o arquivo e clique em Salvar.
O arquivo é baixado no local selecionado.

Etapa 4
Etapa 5

Se desejar, baixe mais arquivos.
Quando terminar de baixar arquivos, na barra de título da janela Transferência de Arquivos, clique no botão Fechar.
Observação
Para abrir novamente a janela Transferência de Arquivos a qualquer momento, selecione Arquivo >
Transferir. Esta opção só estará disponível se o apresentador estiver publicando arquivos no momento.
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Gerenciar e tomar notas
Durante uma reunião, um ou mais participantes com acesso à funcionalidade de notas podem tomar notas no
painel Notas ou Legenda na janela de Reunião. Somente um participante usa legendas.
Se todos os participantes com acesso tomarem notas, eles não poderão publicá-las para outras pessoas durante
a reunião. No entanto, os participantes podem salvar suas notas a qualquer momento durante a reunião.
O organizador da reunião pode selecionar o anotador único durante a reunião. Um único anotador pode publicar
notas a qualquer momento durante a reunião.
Se necessário, o organizador também poderá selecionar um criador de legendas. Um criador de legendas pode
publicar legendas em tempo real durante a reunião.

O recurso de notas não está disponível no Mac.

Observação

Designar um anotador
Se a opção anotador único ou legendas estiverem definidas para uma reunião, você pode designar qualquer
participante ou criador de legenda para ser o anotador. Ao agendar uma reunião, você poderá definir a opção
de notas ou um apresentador poderá definir a opção de notas durante uma reunião.

Etapa 1
Etapa 2

No painel Participantes, selecione o participante que deseja designar como anotador.
Altere sua função da seguinte forma:
• Windows: clique com o botão direito do mouse e depois selecione Alterar função para > Anotador.
• Mac: selecione ctrl e depois clique; então selecione Alterar função para > Anotador.
Um indicador de lápis aparecerá à direita do nome do participante na lista de participantes.
Observação

Se você selecionou outro anotador ou criador de legendas, quaisquer notas ou legendas que o anotador
ou o criador de legendas anterior publicou permanecem no painel Notes ou Legenda de cada participante.
No entanto, o novo anotador ou criador de legendas não poderá editar as notas ou legendas.

Designar um criador de legendas
Etapa 1
Etapa 2

No painel Participantes, selecione o participante que você deseja designar como um criador de legendas.
Execute um dos seguintes procedimentos:
• Windows: Clique com o botão direito do mouse e selecione Alterar Função Para > Criador de Legendas.
• Mac: selecione ctrl e então clique. Depois selecione Alterar Função Para > Criador de Legendas.
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Um indicador de legenda aparecerá próximo ao nome do participante na lista de participantes.

Habilitar legendas
Etapa 1

Dependendo do sistema operacional que você estiver usando, faça uma das ações a seguir:
• Windows: Na janela de reunião, selecione Reunião > Opções.
A caixa de diálogo Opções de reunião é exibida, com a guia Geral selecionada por padrão.
• Mac: no menu Meeting Center, selecione Preferências > Ferramentas.

Etapa 2
Etapa 3

Para ativar ou desativar a opção de legendas, marque ou desmarque Habilitar legendas.
Para selecionar outro participante para transcrever, selecione o nome do participante no painel Participantes; depois
clique com o botão direito do mouse (Windows) ou selecione ctrl e clique (Mac) e então selecione Alterar função para
> Criador de legendas.

Tomar notas pessoais
Se o apresentador ou o organizador da reunião tiver selecionado a opção que permite que os participantes
tomem notas pessoais, você pode digitar suas notas no painel Notas na janela da reunião.

Etapa 1
Etapa 2
Etapa 3

Na janela de reunião, abra o painel Notas.
Digite suas notas na caixa.
(Opcional) Salve suas notas em um arquivo de texto no seu computador.

Tomar notas públicas (minutos da reunião)
Se o organizador da reunião tiver designado você como o criador de nota única para uma reunião, você pode
digitar notas no painel de Notas na sua janela da reunião. As suas notas não estão visíveis para outros
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participantes da reunião até que você as publique. Você pode publicar suas notas a qualquer momento durante
a reunião.

Etapa 1
Etapa 2
Etapa 3

Na janela de reunião, abra o painel Notas.
Digite suas notas na caixa.
Opcional. Para publicar as suas notas, de forma que elas apareçam no painel Notas de cada participante, clique em
Publicar.

Fornecer legendas
Se o organizador da reunião tiver designado você como o criador de legendas para uma reunião, você poderá
digitar legendas no painel Legendas na janela da reunião. Para digitar legendas, você poderá usar um teclado
padrão ou um teclado de estenografia e um software de tradução automática.
As legendas ficam visíveis para os outros participantes da reunião em tempo real, uma linha por vez.

Etapa 1
Etapa 2
Etapa 3

Abra o painel Legenda.
Digite suas legendas na caixa.
Depois que você digitar uma linha de legendas, execute qualquer um dos procedimentos a seguir para publicar as legendas
no painel Legenda de cada participante:
• Pressione a tecla Enter no teclado do computador.
• Clique em Publicar no painel Legenda.

Salvar notas em um arquivo
Se você estiver tomando notas pessoais ou públicas (minutos da reunião) ou legendas durante uma reunião,
você pode salvar suas notas ou legendas em um arquivo de texto em seu computador. Você também poderá
salvar quaisquer notas ou legendas que outro anotador ou criador de legendas publicar no seu painel Notas
ou Legenda.
Depois de salvar as novas notas em um arquivo, você poderá salvar as alterações nas notas ou salvar uma
cópia das notas em outro arquivo.

Etapa 1

No painel de Notas ou de Legenda, clique em Salvar.
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A caixa de diálogo Salvar notas como é exibida.
Etapa 2
Etapa 3
Etapa 4

Escolha um local onde salvar o arquivo.
Digite um nome para o arquivo e clique em Salvar.
Para salvar uma cópia de notas em outro arquivo, selecione Arquivo > Salvar como > Notas.
A caixa de diálogo Salvar notas como é exibida.

Etapa 5

Execute qualquer um dos seguintes procedimentos ou ambos:
• Digite um novo nome para o arquivo.
• Escolha um novo local onde salvar o arquivo.

Etapa 6

Clique em Salvar.
Como alternativa, você poderá salvar todas estas informações da reunião em arquivos ao mesmo tempo:

Observação

• Apresentações ou documentos compartilhados
• Mensagens de bate-papo
• Observações
• Questionário de sondagem
• Resultados da sondagem
Para salvar todas as informações de uma vez, selecione Arquivo > Salvar tudo. Nesse caso, os
arquivos são salvos com seus nomes de arquivos padrões. Dessa forma, se você já tiver salvo um
arquivo usando outro nome, ele não é substituído.
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