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C A P Í T U L O 1
Visão geral do Cisco Webex Meetings

• Destaques dos recursos, na página 1
• Exibição moderna e clássica do Cisco Webex Meetings, na página 2
• Informações de licenciamento, na página 2
• Tipos de conta, na página 2
• Solicitar uma conta de organizador, na página 3
• Configurando as suas Preferências de Reuniões Instantâneas, na página 3
• Inserindo as Informações da Sua Conta, na página 4
• Alterar seu avatar na exibição clássica, na página 4
• Alterar seu avatar na exibição moderna, na página 5

Destaques dos recursos
O uso do CiscoWebexMeetings ajuda você a colaborar de maneira mais eficiente com seus contatos e colegas.
Aqui estão alguns destaques do que você pode fazer:

• Organize reuniões na sua sala pessoal dedicada.

• Selecione Reunir-se agora para iniciar uma reunião instantânea.

• Selecione Agendar para agendar uma reunião.

• Entre em uma reunião da sua mensagem de e-mail de convite ou da página de "Reuniões" no site Webex.

• Selecione Gravações para encontrar uma gravação de reunião.

• Agende, inicie e entre em reuniões do Microsoft Outlook usando o aplicativo de desktop Cisco Webex
Meetings sem iniciar sessão no site Webex.

Se você ainda não tiver baixado o aplicativo de desktop Cisco Webex Meetings, poderá selecionar
Downloads na parte superior direita do site Webex e, em seguida, baixá-lo da página que é aberta.

Para garantir a melhor experiência de reuniões possível, baixe os últimos lançamentos de software Java
para o seu navegador daWeb favorito. Para obter mais assistência, entre em contato com o administrador.

• Quando você estiver longe do seu computador, é possível agendar, iniciar e entrar em reuniões do seu
dispositivo móvel Apple ou Android.

• Una as reuniões PCN e de DiscagemMúltipla com o toque de um botão utilizando seu dispositivo móvel
Apple ou Android. Opcionalmente, você pode participar de uma web conferência.
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O Cisco Webex Meetings Server usa o mesmo aplicativo de reunião que é usado para o Webex Meetings em
implantações na nuvem. Clique aqui para ver o conteúdo para Gerenciar o Cisco Webex Meetings 4.0.

Certifique-se de que os cookies estejam habilitados em seu navegador daWeb. Você não poderá iniciar sessão
no site Webex se os cookies do seu navegador estiverem desabilitados.

Observação

Tópicos relacionados
Solicitar uma conta de organizador, na página 3

Exibição moderna e clássica do Cisco Webex Meetings
Seu site Webex tem um novo visual chamado de Exibição moderna, que fornece a você um painel pessoal.
A Exibição moderna tem atualizações regulares que incluem recursos novos e existentes da Exibição clássica.
Você pode usar o site Webex na Exibição moderna ou na clássica, dependendo das configurações do site.

Quando a Exibição moderna e a clássica estiverem disponíveis, você poderá alternar entre as duas exibições.
A Exibição moderna é exibida por padrão, mas o administrador do site pode determinar se ela está disponível
para o site.

Exibição moderna

Para alternar para a Exibição clássica da Exibiçãomoderna, selecioneExibição clássica no barra de navegação
esquerda.

Exibição clássica

Para alternar para a Exibição moderna da Exibição clássica, selecione Exibição moderna ao lado do seu
nome de usuário na parte superior da página.

Tópicos relacionados
Configurando as suas Preferências de Reuniões Instantâneas, na página 3

Informações de licenciamento
• Avisos e Licenças de Terceiros (incluindo software gratuito e de código aberto)

• Contrato de Licença do Usuário Final

• Contrato de Licença Suplementar do Usuário Final

Tópicos relacionados
Inserindo as Informações da Sua Conta, na página 4

Tipos de conta
Você pode ter um dos dois tipos de conta no Cisco Webex Meetings Server:
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• Somente convidado: Você poderá participar de reuniões, mas não iniciar ou organizar reuniões. Como
essa conta não tem privilégios de organizador, você não poderá ser um organizador alternativo.

• Organizador:Você poderá agendar, iniciar e organizar reuniões. Você também poderá ser um organizador
alternativo na reunião de outro organizador.

Tópicos relacionados
Alterar seu avatar na exibição clássica, na página 4

Solicitar uma conta de organizador
Se você precisar de privilégios de organizador para agendar e organizar reuniões, poderá enviar uma solicitação
ao administrador do sistema.

Procedimento

Etapa 1 Inicie sessão no site Webex e clique na Exibição clássica.

Se você tiver problemas ao iniciar sessão, verifique se os cookies estão ativados no seu navegador.
Você não poderá iniciar sessão no Cisco Webex se os cookies estiverem desativados.

Observação

Etapa 2 SelecioneMinha Conta no canto superior direito.
Etapa 3 Vá até a seção de Privilégios de organizador da reunião.
Etapa 4 Clique no link Enviar uma solicitação.

Você receberá uma notificação por e-mail informando que sua solicitação foi recebida. Você receberá outro
e-mail depois que sua solicitação for processada.

Tópicos relacionados
Destaques dos recursos, na página 1

Configurando as suas Preferências de Reuniões Instantâneas
Uma reunião instantânea é uma reunião que você pode começar imediatamente, sem agendá-la com
antecedência. Conclua esta tarefa para definir suas preferências de reunião instantânea padrão.

Procedimento

Etapa 1 Inicie sessão no site Webex e clique na Exibição clássica.

Se você tiver problemas ao iniciar sessão, verifique se os cookies estão ativados no seu navegador.
Você não poderá iniciar sessão no Cisco Webex se os cookies estiverem desativados.

Observação

Etapa 2 SelecioneMinha Conta no canto superior direito.
Etapa 3 Navegue até a seção Configurações para Reunir agora.
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Etapa 4 Insira as informações solicitadas.

Se você digitar uma senha, o sistema exigirá que os usuários passem a digitá-la sempre que entrarem
na reunião instantânea.

Observação

Etapa 5 Selecione Atualizar.

Tópicos relacionados
Exibição moderna e clássica do Cisco Webex Meetings, na página 2

Inserindo as Informações da Sua Conta
Procedimento

Etapa 1 Inicie sessão no site Webex e clique na Exibição clássica.

Se você tiver problemas ao iniciar sessão, verifique se os cookies estão ativados no seu navegador.
Você não poderá iniciar sessão no Cisco Webex se os cookies estiverem desativados.

Observação

Etapa 2 SelecioneMinha Conta na parte superior direita.

A páginaMinha conta é exibida.

Etapa 3 Insira a informação solicitada, lembrando-se das seguintes notas:

• Campos com um asterisco (*) são obrigatórios.

• As configurações de Reunir-se Agora determinam as suas configurações padrão ao iniciar uma reunião
instantânea.

• Entre em contato com o seu administrador se você precisar detalhes sobre a configuração do seu sistema.

Etapa 4 Selecione Atualizar ao finalizar.

Certifique-se que você selecionou Atualizar antes de clicar fora da páginaMinha Conta. Caso
contrário, quaisquer atualizações que você fez serão perdidas.

Observação

Tópicos relacionados
Informações de licenciamento, na página 2

Alterar seu avatar na exibição clássica
Por padrão, uma imagem com suas iniciais é exibida na página daMinha conta. Se o administrador ativar
esse recurso, você poderá alterar seu avatar (imagem do perfil). O novo avatar é exibido na página daMinha
conta e no Cliente de reunião.
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Procedimento

Etapa 1 Inicie sessão no site Webex e clique na Exibição clássica.

Se você tiver problemas ao iniciar sessão, verifique se os cookies estão ativados no seu navegador.
Você não poderá iniciar sessão no Cisco Webex se os cookies estiverem desativados.

Observação

Etapa 2 SelecioneMinha Conta no canto superior direito.
Etapa 3 Clique no link Carregar.

Se você quiser remover um avatar sem carregar uma nova imagem, clique no linkRemover. Seu avatar voltará
para a imagem padrão com suas iniciais.

Etapa 4 Procure e selecione o arquivo de imagem que você deseja usar como seu avatar.

Os tipos de arquivos compatíveis são PNG, JPG, JPEG e GIF. As dimensões mínimas são 160 x 160 pixels
e o tamanho máximo do arquivo é 5 MB.

Se você carregar um arquivo GIF animado, o sistema exibirá apenas o primeiro quadro.Observação

Etapa 5 (Opcional) Use os botões de Zoom para ampliar ou reduzir e o mouse para reposicionar a imagem.
Etapa 6 Clique em Carregar para finalizar a atualização do seu avatar.

Tópicos relacionados
Tipos de conta, na página 2

Alterar seu avatar na exibição moderna
Por padrão, uma imagem com suas iniciais é exibida no bloco daMinha sala pessoal na página de Início.
Se o administrador ativar esse recurso, você poderá alterar seu avatar (imagem do perfil). O novo avatar será
exibido na página de Início e no Cliente de reunião.

Procedimento

Etapa 1 Inicie sessão no site Webex e clique em Exibição moderna.
Etapa 2 Passe o mouse sobre a imagem do perfil no bloco daMinha sala pessoal e clique em Alterar.

Se você ainda não adicionou uma imagem, verá suas iniciais em um círculo, em vez de sua imagem de perfil.

Etapa 3 Clique em Carregar imagem.
Etapa 4 Procure e selecione o arquivo de imagem que você deseja usar como seu avatar.

Os tipos de arquivos compatíveis são PNG, JPG, JPEG e GIF. As dimensões mínimas são 160 x 160 pixels
e o tamanho máximo do arquivo é 5 MB.

Se você carregar um arquivo GIF animado, o sistema exibirá apenas o primeiro quadro.Observação

Etapa 5 Use o botão de Zoom ou o controle deslizante para aumentar ou diminuir o zoom e o mouse para reposicionar
a imagem.
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Etapa 6 Clique em Salvar.
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C A P Í T U L O 2
Usar o aplicativo de desktop Webex Meetings

• Instalar o aplicativo de desktop Cisco Webex Meetings, na página 7
• Configurar o aplicativo de desktop Cisco Webex Meetings, na página 8
• Iniciar uma Reunião, na página 9
• Entrar em uma reunião, na página 10
• Exibir sua lista de reuniões, na página 11
• Exibir suas gravações, na página 12
• Compartilhar a tela com um dispositivo de vídeo, na página 12
• Definir suas preferências, na página 14
• Agendar reuniões Webex com o Microsoft Outlook, na página 16
• Atualizar o aplicativo de desktop Webex Meetings, na página 21

Instalar o aplicativo de desktop Cisco Webex Meetings
Instale e configure o aplicativo de desktop CiscoWebexMeetings para iniciar e entrar facilmente nas reuniões,
tudo dentro do aplicativo. Com o aplicativo de desktop Cisco Webex Meetings, você também pode adicionar
integrações para entrar nas reuniões de outros aplicativos e detectar dispositivos de vídeo próximos.

Antes de Iniciar

Se você tiver uma versão anterior do aplicativo de desktop Cisco Webex Meetings, terá que desinstalar essa
versão antes de instalar a nova.

Você também poderá ter que fechar aplicativos como o Microsoft Outlook e quaisquer navegadores antes de
instalar a nova versão. Esses aplicativos devem ser iniciados novamente e você pode ter que iniciar sessão
antes de ver a nova interface.

Procedimento

Etapa 1 Inicie sessão no site Webex.
Etapa 2 Na Exibição moderna, selecione Baixar.
Etapa 3 Selecione Baixar.

Windows: O arquivo webexapp.msi é baixado.

Mac: O arquivo webexapp.dmg é baixado.
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Etapa 4 Execute o arquivo de instalação e siga as instruções.

O aplicativo de desktop Webex Meetings é aberto após a conclusão da instalação.

Etapa 5 Insira seu endereço de e-mail Webex e clique em Próximo.
Etapa 6 Selecione o site Webex que você deseja usar para reuniões Webex e clique em Próximo.
Etapa 7 Insira sua senha Webex e clique em Efetuar logon.

Configurar o aplicativo de desktop Cisco Webex Meetings

Windows

Procedimento

Etapa 1 No canto superior direito do aplicativo de desktop Cisco Webex Meetings, selecione o ícone de engrenagem
.

Etapa 2 Na lista suspensa, selecione Preferências.
Etapa 3 Use as guias para navegar pelas suas preferências. Você pode alterar o seguinte:

• Geral – Habilite seu aplicativo para que seja sempre exibido no desktop e aberto ao ligar o computador.

• Conta – Visualize seu nome de usuário, a URL do site Webex e o endereço de e-mail que estão sendo
usados no aplicativo.

• Reuniões-escolha o seu calendário e conheça as configurações agora.

• Notificações – Ative as notificações para suas reuniões e escolha quando recebê-las.

• Dispositivos de vídeo – Ative a detecção automática para emparelhar com dispositivos próximos.

• Integrações – Escolha quais programas você deseja ativar como integrações.

Etapa 4 Quando você terminar de alterar suas preferências, clique em Salvar.

Mac

Procedimento

Etapa 1 No menu do aplicativo, selecione Cisco Webex Meetings.
Etapa 2 Na lista suspensa, selecione Preferências.
Etapa 3 Use as guias para navegar pelas suas preferências. Você pode alterar o seguinte:

• Geral – Habilite seu aplicativo para que seja sempre exibido no desktop e aberto ao ligar o computador.
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• Conta – Visualize seu nome de usuário, a URL do site Webex e o endereço de e-mail que estão sendo
usados no aplicativo.

• Reuniões-escolha as configurações do seu calendário.

• Notificações – Ative as notificações para suas reuniões e escolha quando recebê-las.

• Dispositivos de vídeo – Ative a detecção automática para emparelhar com dispositivos próximos.

Etapa 4 Quando terminar de alterar suas preferências, selecione Aplicar.

Iniciar uma Reunião
Procedimento

Há mais de uma maneira de iniciar uma reunião no aplicativo de desktop Cisco Webex Meetings.

• No painel, você pode selecionar para iniciar uma reunião.
• Você também pode selecionar o botão Iniciar na parte superior do aplicativo Cisco Webex Meetings.

O botão iniciar aparece até 15 minutos antes de suas reuniões agendadas.Observação

• Na guia de Lista de reuniões, você pode selecionar Iniciar para iniciar todas as reuniões em que for o
organizador.

Guia do usuário do Cisco Webex Meetings Server versão 4.0
9

Usar o aplicativo de desktop Webex Meetings
Iniciar uma Reunião



Entrar em uma reunião
Procedimento

Há mais de uma maneira de entrar em uma reunião do aplicativo de desktop Cisco Webex Meetings:

• Abaixo do título Entrar em uma reunião, você pode inserir um número ou um link de reunião e clicar
em Enter para entrar.
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• Você também pode selecionar o botão Entrar na parte superior do painel do Cisco Webex Meetings
quando for convidado para uma reunião.

O botão Entrar é exibido até 15 minutos antes de uma reunião agendada, dependendo das
preferências de notificação da reunião.

Observação

Exibir sua lista de reuniões
Em Reuniões futuras, você pode visualizar uma lista de suas reuniões agendadas. Você pode selecionar

para agendar uma reunião do site Webex ou do Microsoft Outlook.

Se você quiser alterar o modo de agendar suas reuniões do calendário, vá para Preferências. Para obter mais
informações, consulte Definir suas preferências, na página 14.

Observação

Em Reuniões futuras, selecione ao lado da data e visualize a lista de reuniões em qualquer data do
calendário.
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Exibir suas gravações
Vá até a guia deGravação para acessar facilmente sua lista de gravações. Exibir suas gravações abre a lista
de gravações no site Webex.

Compartilhar a tela com um dispositivo de vídeo
Use a opção Conectar-se a um dispositivo para compartilhar sua tela sem fio com um dispositivo de
vídeo no local usando o aplicativo de desktop Webex Meetings.

Procedimento

Etapa 1 Clique em Conectar-se a um dispositivo e selecione o dispositivo de vídeo que você deseja usar.
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Etapa 2 Selecione Compartilhar no dispositivo.
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Etapa 3 Selecione o conteúdo que você deseja compartilhar.

Definir suas preferências
Nas preferências, você pode verificar as configurações da sua conta, escolher as notificações de reunião, ativar
os plug-ins que deseja usar com o aplicativo de desktop Cisco Webex Meetings e muito mais.

Para acessar suas preferências, siga um destes procedimentos:

• No Windows, selecione o ícone de engrenagem no canto superior direito do aplicativo Cisco Webex
Meetings. Em seguida, na lista suspensa, selecione Preferências.

• No Mac, selecione Cisco Webex Meetings no menu de aplicativos. Em seguida, na lista suspensa,
selecione Preferências.

Windows: Se você quiser usar a integração do Webex Meetings com o Microsoft Outlook, ela deverá estar
ativada nas preferências. Para ativá-la, vá para Preferências > Integrações.
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Se você quiser alterar o modo de agendar suas reuniões no calendário, vá para Preferências > Reuniões. Na
seção de Calendário, escolhaWebex ouMicrosoft Outlook.

Quando terminar de alterar suas preferências, você poderá selecionar Salvar ou Aplicar.
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Agendar reuniões Webex com o Microsoft Outlook

Introdução à integração com o Microsoft Outlook usando o Reuniões Webex
aplicativo de desktop

Reuniões Webex Integração com o Microsoft Outlook

A integração com o Microsoft Outlook é parte do aplicativo de desktop CiscoWebex Meetings e lhe oferece
uma maneira fácil de agendar, iniciar e entrar em reuniões a partir do Microsoft Outlook.

O administrador do site pode ter instalado o aplicativo de desktop Cisco Webex Meetings para você. Caso
contrário, você pode baixá-lo a partir do seu siteWebex. Consulte Instalar e configurar o aplicativo de desktop
Cisco Webex Meetings.

Os convidados da reunião não precisam usar o Outlook para entrar em reuniões agendadas no Outlook e
precisam apenas de uma conta Webex se a reunião estiver restrita a Webex usuários no seu site.

Reuniões Webex Integração com as opções da barra de ferramentas do Microsoft Outlook

A integração com o Microsoft Outlook adiciona um botão e uma lista suspensa à faixa de opções Início no
Outlook. Para acessar as opções de agendamento de reunião, vá para Agendar reunião >Mais. A maioria
das opções é autoexplicativa, mas algumas requerem uma explicação.

• Definir permissão de agendamento – Abre a páginaMeu Webex > Opções de agendamento no site
Webex, onde é possível designar um delegado para agendar ou editar reuniões em seu nome.

• Minhas reuniões– Abre o aplicativo de desktop CiscoWebex Meetings na lista de reuniões, onde você
pode ver suas reuniões Webex agendadas.

Iniciar uma reunião no Microsoft Outlook usando o aplicativo de desktop
Reuniões Webex

Antes de Iniciar

Você pode iniciar reuniões Cisco Webex das quais você é o organizador diretamente do Microsoft Outlook.
Iniciar reuniões a partir do Outlook pode ser mais rápido porque você não precisa iniciar sessão no seu site
Webex.

Iniciar uma reunião Webex agendada

Procedimento

Etapa 1 No Microsoft Outlook, vá ao seu calendário e abra o item da sua reunião.
Etapa 2 Selecione Entrar na reunião Webex.
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Se você precisar da chave de organizador ou do código de acesso do organizador, clique no link na parte
inferior da janela de convite da reunião. No seu site Webex, selecioneMais informações.

Iniciar uma reunião de conferência pessoal

Procedimento

Etapa 1 No Microsoft Outlook, vá ao seu calendário e abra o item da reunião.
Etapa 2 Disque o número fornecido.
Etapa 3 Siga as instruções de áudio e insira seu código de acesso do organizador. Se solicitado, insira seu PIN.

Iniciar uma reunião instantânea

Procedimento

No Microsoft Outlook, na sua barra de ferramentas, selecione Reunir-se agora.

Agendar uma reunião no Microsoft Outlook usando o aplicativo de desktop
Reuniões Webex

Antes de Iniciar

Agende, edite ou cancele reuniões a partir do Microsoft Outlook. Saiba os pré-requisitos para agendar uma
reunião e descubra os vários tipos de reuniões que você pode agendar.

Agendar uma reunião
Nem todos os recursos disponíveis para agendamento de reuniões no seu site Webex estão disponíveis no
aplicativo de desktop Cisco Webex Meetings. A integração com o Microsoft Outlook não oferece suporte a
todas as opções de recorrência que estão disponíveis no Microsoft Outlook; para obter mais informações,
consulte as tabelas abaixo.

Em qualquer convite de reunião que você envia partir do Microsoft Outlook, a hora de início da reunião é
exibida no fuso horário definido no seu computador, que pode não corresponder às preferências de fuso horário
definidas no seu site Webex.

Procedimento

Etapa 1 Na faixa Início do Microsoft Outlook, selecione Agendar reunião.
Etapa 2 Na lista suspensa, escolha entre as seguintes opções:
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• Agendar reunião Webex–Webex Reuniões são a opção de reunião padrão.
• Agendar reunião de conferência pessoal– Reuniões de conferência pessoal são para reuniões que usam
áudio de provedor de serviço de telefonia (TSP).

Etapa 3 Selecione Para e escolha quem você deseja convidar para a sua reunião.
Etapa 4 Adicione um Assunto e o Local.
Etapa 5 Escolha a Hora de início e a Hora de término da sua reunião.

Isso inclui a data, a hora e a duração da reunião.

Etapa 6 Insira outras informações necessárias no convite por e-mail e selecione Enviar.

Editar uma reunião agendada
Após agendar uma reunião usando a integração com o Outlook, você pode usar o Microsoft Outlook para
editá-la a qualquer momento. Você poderá alterar a hora de início, especificar uma nova senha, escolher uma
opção de conexão de áudio diferente, etc.

Quando você edita uma reunião agendada, um convite por e-mail atualizado é enviado para os convidados e
as informações da reunião são atualizadas no seu site Webex.

Procedimento

Etapa 1 No seu calendário do Microsoft Outlook, abra o item da reunião agendada.
Etapa 2 Altere qualquer uma das seguintes configurações:

• Alterar configurações– Alterar suas configurações de reunião Webex.
• Recorrência– Adicionar ou alterar um padrão de recorrência.
• Para editar o texto no seu convite por e-mail, digite na janela Compromisso.

Etapa 3 Selecione Enviar atualização.

Cancelar uma reunião agendada
Se você agendar uma reunião usando a integração com o Microsoft Outlook, você pode cancelar a reunião
no Microsoft Outlook,a qualquer momento.

• Se você cancelar uma reunião Webex usando seu site Webex, suas alterações não serão exibidas no
Microsoft Outlook.

• Se você cancelar uma única ocorrência de reunião Webex recorrente usando o Microsoft Outlook, as
alterações serão exibidas também no seu site Webex.

Observação
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Procedimento

Etapa 1 No seu calendário do Microsoft Outlook, abra o item da reunião agendada.
Etapa 2 Selecione Cancelar reunião.
Etapa 3 Clique em Sim na mensagem de confirmação.
Etapa 4 Selecione Enviar cancelamento.

Limitações do padrão de recorrência
A tabela a seguir mostra as diferenças entre os padrões de recorrência Webex e do Microsoft Outlook.

Tabela 1: Reuniões Webex

Convertido para a opção de Reunião
Webex

Opção do Microsoft OutlookTipo

Toda semana em: [Domingo, segunda-feira,
terça-feira, quarta-feira, quinta-feira,
sexta-feira, sábado]

Se você agendar uma reunião noMicrosoft
Outlook que se repete a cada X semanas,
em que X é maior que 1, a reunião será
agendada no Microsoft Outlook conforme
especificado, mas será exibida como uma
reunião semanal no seu site Webex.

O início da semana sempre aponta para o
valor padrão Domingo. Não há suporte para
personalização; portanto, se você alterar o
início da semana para outro dia, o início da
semana não será sincronizado com o site
Webex.

A cada [X] semanas em: [Domingo,
segunda-feira, terça-feira, quarta-feira,
quinta-feira, sexta-feira, sábado]

Semanalmente

Sem suporteO [primeiro, segundo, terceiro, quarto,
último] dia não tem suporte para todos os
meses

Mensalmente

Sem suporteO [primeiro, segundo, terceiro, quarto,
último] dia de semana ou dia do
fim-de-semana

Não compatível.[primeiro, segundo, terceiro, quarto, último]
[dia, dia de semana, dia do fim de semana]
de [Janeiro....Dezembro]

Anualmente
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Tabela 2: Webex Reuniões de conferência pessoal

Convertido para a opção de reunião de
conferência pessoal Webex

Opção do Microsoft OutlookTipo

Dia [X] de cada mês.Dia [X] a cada [Y] mesesMensalmente

Sem suporteO [primeiro, segundo, terceiro, quarto,
último] dia de semana ou dia do
fim-de-semana

Sem suporteA cada [Janeiro....Dezembro] [1,...31]Anualmente

Sem suporte[primeiro, segundo, terceiro, quarto, último]
[dia, dia de semana, dia do fim de semana]
de [Janeiro....Dezembro]

Sem suporte[primeiro, segundo, terceiro, quarto, último]
[domingo, não tem suporte. segunda-feira,
terça-feira, quarta-feira, quinta-feira,
sexta-feira, Sábado] de [Janeiro....
Dezembro]

Se o período de tempo for mais longo que
um ano, ele será convertido para um ano.

Sem data de término.Data de término

Se o período de tempo for mais longo que
um ano, ele será convertido para um ano.

Terminar após [X] ocorrências.

Se o período de tempo for mais longo que
um ano, ele será convertido para um ano.

Termina em [date input]

Ativar o aplicativo de desktop Cisco Webex Meetings no Microsoft Outlook
(Windows)

Antes de Iniciar

Saiba como ativar o aplicativo de desktop Cisco Webex Meetings para Microsoft Outlook a partir do menu
Inicial ou diretamente no Microsoft Outlook.

Verifique suas preferências do aplicativo de desktop Cisco Webex Meetings

Procedimento

Etapa 1 No menu Iniciar do Windows, abra o aplicativo de desktop Cisco Webex Meetings.

Etapa 2 Selecione o ícone de engrenagem .
Etapa 3 Na lista suspensa, selecione Preferências.
Etapa 4 Selecione a guia de Integrações.
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Etapa 5 Verifique se a caixa de seleçãoMicrosoft Outlook está marcada.

Verifique suas preferências do Microsoft Outlook

Procedimento

Etapa 1 No Microsoft Outlook, vá para Arquivo > Opções > Complementos.
Etapa 2 Na parte inferior da janela pop-up, na lista suspensa Gerenciar:, selecione Itens desativados.
Etapa 3 Selecione Ir....
Etapa 4 Na caixa de diálogo Itens desativados, selecione Complemento: WebExOI.Addin (ptolkadd.dll).
Etapa 5 Selecione Ativar e, em seguida, Fechar.

Atualizar o aplicativo de desktop Webex Meetings
Você pode atualizar seu aplicativo de desktopWebexMeetings para garantir que tenha os recursos e correções
mais recentes.

Procedimento

Etapa 1 Windows: No canto superior direito do aplicativo de desktop Cisco Webex Meetings, selecione o ícone de
engrenagem . Mac: No menu do aplicativo, selecione Cisco Webex Meetings.

Etapa 2 Na lista suspensa, selecione Verificar atualizações.
Etapa 3 Siga as instruções de instalação.
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C A P Í T U L O 3
Selecionar áudio e reunir agora opções

• Sobre o uso do áudio Webex, na página 23
• Tipo de conexão de áudio e vídeo, na página 24
• Modificando os Tons de Entrada e Saída para a sua Reunião, na página 24
• Sobre a Conferência Pessoal, na página 25
• Criar uma conta de Conferência Pessoal, na página 28
• Configurar uma reunião de Conferência Pessoal, na página 29
• Gerar novos códigos de acesso, na página 30
• Criar uma conta de Conferência Pessoal, na página 31

Sobre o uso do áudio Webex
Antes de agendar ou iniciar sua primeira reunião, inicie sessão no site Webex, vá para a Exibição clássica >
Minha conta e configure suas opções de áudio. As configurações deMinhas opções de conexão de áudio
determinam as opções padrão para todas as reuniões agendadas. Você poderá alterar as configurações padrão
ao agendar uma reunião.

O Áudio Webex permite que você use o telefone ou o computador para ouvir outras pessoas e falar na sua
reunião:

• Telefone - você pode usar o telefone para receber uma chamada para a parte de áudio da reunião ou para
discar.

• Computador - você pode usar um fone de ouvido conectado ao computador para entrar na parte de áudio
da reunião se o computador tiver uma placa de som suportada e uma conexão à Internet.

Você também pode definir seu tipo de conexão de áudio preferido na Exibiçãomoderna. Vá paraPreferências >
Áudio > Tipo de conexão de áudio.

Dica

Depois de entrar na conferência, os participantes podem alternar entre os modos de áudio com pouca ou
nenhuma interrupção de áudio. Em um modo de conferência mista, onde alguns participantes estão usando o
telefone e outros o computador, todos os participantes podem falar.

Sua função de usuário em uma audioconferência determina seu nível de participação. Seja qual for sua função,
a tabela a seguir descreve as tarefas básicas associadas a ela.
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Descrição da tarefaFunção na audioconferência

• Entrar ou sair da audioconferência

• Alternar entre os modos de conexão de áudio

• Silenciar ou ativar o som de um ou mais
microfones

• Usar o identificador de chamadas para entrar na
conferência

• Editar ou atualizar números de telefone em seu
perfil do usuário

Organizar uma audioconferência

• Entrar ou sair da audioconferência

• Alternar entre os modos de conexão de áudio

• Silenciar ou ativar o som do próprio microfone

• Usar o identificador de chamadas para entrar na
conferência

• Editar ou atualizar números de telefone em seu
perfil do usuário

Participar de uma audioconferência

Tópicos relacionados
Modificando os Tons de Entrada e Saída para a sua Reunião, na página 24
Gerar novos códigos de acesso, na página 30

Tipo de conexão de áudio e vídeo
Ao iniciar ou entrar em uma reunião que usa o Áudio Webex, a caixa de diálogo de Conexão de áudio e
vídeo é exibida automaticamente na tela e você pode escolher como se conectar. Para obter mais informações,
consulte Conectar-se ao áudio e vídeo no Cisco Webex Meetings.

A opção Chamar meu sistema de vídeo não é compatível com os sites do Cisco Webex Meetings Server.Observação

Tópicos relacionados
Criar uma conta de Conferência Pessoal, na página 28
Criar uma conta de Conferência Pessoal, na página 31

Modificando os Tons de Entrada e Saída para a sua Reunião
Esta tarefa descreve como modificar o que você ouve quando os participantes entram ou saem da sua reunião
de áudio.
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Você deve ter uma conta de Organizador para definir opções de reuniões.Observação

Procedimento

Etapa 1 Inicie sessão no site Webex e clique na Exibição clássica.

Se você tiver problemas ao iniciar sessão, verifique se os cookies estão ativados no seu navegador.
Você não poderá iniciar sessão no Cisco Webex se os cookies estiverem desativados.

Observação

Etapa 2 SelecioneMinha Conta no canto superior direito.
A páginaMinha conta é exibida.

Etapa 3 Role para a seção opções de conexão meu áudio.
Etapa 4 Escolher que aviso você quer ouvir quando alguém entrar ou sair da audioconferência.
Etapa 5 Selecione Atualizar.

Certifique-se de selecionar Atualizar antes de clicar na página da Minha conta. Caso contrário,
quaisquer atualizações que você fez serão perdidas.

Observação

Você também poderá definir os tons de entrada e saída na Exibição moderna. Vá para Preferências
> Áudio > Tom de entrada e saída.

Dica

Tópicos relacionados
Sobre o uso do áudio Webex, na página 23

Sobre a Conferência Pessoal

Você deve ter uma conta de Organizador para organizar reuniões de conferência pessoal.Observação

Omodo de conexão de áudio de conferência pessoal permite que um organizador de reunião inicie rapidamente
a parte de áudio de uma reunião CiscoWebex a qualquer momento. O organizador da reunião e os participantes
simplesmente discam o mesmo número de chamada de entrada, inserem os códigos de acesso, e a porção de
áudio da reunião começa. O sistema envia um e-mail para o organizador da reunião com um link para a porção
on-line da reunião. Se o organizador optar por iniciar a reunião on-line, os participantes poderão usar para
compartilhar informações ou colaborar em uma ideia. O organizador da reunião não é necessário para agendar
reuniões de conferência pessoal previamente, e uma vez gerado, não alterar os códigos de acesso.

As reuniões de conferência pessoal só estarão disponíveis se o site suportar Conferência Pessoal. Antes que
você possa ter uma reunião de conferência pessoal, você precisa criar uma conta de conferência pessoal e
organizar o pin. Pode discar para uma reunião de conferência pessoal usando o seu telefone ou o seu
computador.

• Telefone
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• Use os números de chamada de entrada fornecidos na páginaMinhas Contas ou no e-mail de
convite para reunião para discar para uma reunião de conferência pessoal. Para exibir os números
de chamada de entrada no minhas contas página, vá à meu áudio opções de conexão secção e
selecione conferência pessoal . Se o organizador tiver agendado a reunião, os números de chamada
de entrada são incluídas no convite por e-mail enviada a todos os convidados. O organizador da
reunião não é necessário para agendar uma reunião de conferência pessoal para todos os participantes
se discar para um plano reunião usando um telefone.

• Receba uma chamada em um número válido fornecido ou em um número já armazenado no seu
perfil de usuário utilizando Chamar-me. Se você usar esta opção, quando começar a parte web da
reunião, não será possível utilizar o teclado para controlar a reunião.

• Computador - os participantes da reunião podem usar um computador com um fone de ouvido conectado,
se o computador tiver uma placa de som suportada e uma conexão à internet, para entrar na parte de
áudio de uma reunião de Conferência Pessoal. Quando um ou mais participantes da meeting plano para
discar para uma reunião usando um computador, o organizador da reunião deve agendar a reunião.
Primeiro, os participantes da reunião, iniciar e associar-se a a porção online da reunião de conferência
pessoal agendada selecionando o link de reunião no convite de e-mail encontrada. Uma vez conectado
à reunião, o organizador e os participantes usar a informação disponível sobre o audioconferência
caixa de diálogo para conectar à porção de áudio da reunião.

Depois de ingressar na conferência, os participantes podem alternar entre os modos de áudio com pouca ou
nenhuma interrupção de áudio. Em um modo de conferência mista, onde alguns participantes estão usando o
telefone e outros o computador, todos os participantes podem falar.

O número de pessoas que podem participar de uma reunião de conferência pessoal depende da configuração
do sistema. Entre em contato com o seu administrador para obter mais informações.

Observação

Sua função de usuário em uma audioconferência determina seu nível de participação. A tabela a seguir lista
as tarefas básicas um organizador e convidado pode realizar antes e durante uma reunião de conferência
pessoal.
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TarefasAdicionar reunião de
Conferência Pessoal

Criar um pin conta de conferência pessoal e organizador antes de iniciar ou
agendar a sua primeira reunião de conferência pessoal

Agendando uma reunião de Conferência Pessoal

Discar um número de chamada de entrada e um código de acesso do organizador
e insira o pin para organizador iniciar ou entrar em uma reunião

Usar o teclado do telefone para fazer o seguinte:

• *1 Discagem externa

• bloquear e desbloquear um 5 * reunião

• *6 desativar ou ativar o próprio som

• * 7 enviar um lembrete de e-mail para um convidado

O sistema envia apenas uma mensagem de e-mail de lembrete
para convidados, independentemente do número de vezes que
o organizador pressiona * 7.

Observação

• * 8 permitir a reunião para continuar sem o organizador

• Ativar Som de Todos os Participantes

• Ativar Som de Todos os Participantes

• *# Reproduzir contagem do participante

• ** Ajuda DTMF

Depois de iniciar a parte online da reunião de conferência pessoal, um
organizador pode:

• Passar a função de organizador para outro participante da reunião

• Reassumir a função de organizador da reunião um participante

• Selecione gravar no canto direito superior da reuniões página para
gravar a reunião

Organizador
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TarefasAdicionar reunião de
Conferência Pessoal

Discar um número de chamada de entrada e um código de acesso de participante
para indicar se associar a uma reunião

Usar o teclado do telefone para fazer o seguinte:

• *6 desativar ou ativar o próprio som

• *# Reproduzir contagem do participante

• ** Ajuda DTMF

Após entrar na porção online da reunião de conferência pessoal, um convidado
poderá:

• Se o organizador de uma reunião, se o organizador passou a você a função
de organizador

• Passar a função de organizador para outro participante da reunião

convidado

Se o administrador do sistema habilitou a opção Conexão de voz usando o computador, quando a parte da
web de uma reunião de conferência pessoal for iniciada, os atalhos da tecla de áudio nos teclados de todos os
usuários de telefone serão desativados.

Observação

Tópicos relacionados
Configurar uma reunião de Conferência Pessoal, na página 29

Criar uma conta de Conferência Pessoal

Você deve ter uma conta de Organizador para organizar reuniões de conferência pessoal.Observação

Você deve criar um organizador pin e pelo menos uma conta de conferência pessoal antes de agendar ou
iniciar uma reunião de conferência pessoal. Para cada conta, o software gera único organizador participante
e códigos de acesso. O sistema pede-lhe estes códigos após discar um número de chamada de entrada para
entrar ou iniciar uma reunião de conferência pessoal.

Antes de Iniciar

A Conferência Pessoal deve estar habilitada para o seu site.

Procedimento

Etapa 1 Inicie sessão no site Webex e clique na Exibição clássica.
Etapa 2 SelecioneMinha Conta no canto superior direito da página de Reuniões.
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Etapa 3 Selecione Conferência Pessoal na seçãoMinhas opções de conexão de áudio.
Etapa 4 Insira um PIN de organizador de 4 dígitos e selecione Salvar PIN e gerar conta.

Conta 1 organizador participante e códigos de acesso aparece abaixo o organizador pin.

Você usa o mesmo pin para todas as contas de organizador.Observação

Etapa 5 (Opcional) Para criar outra conta selecione o link adicionar outra conta .

Uma nova conta com códigos de acesso único exibe. Estes códigos de acesso permanecem as mesmas até
você gerar os códigos ou excluir a conta. Você pode criar até três contas.

Enquanto uma reunião de conferência pessoal estiver em progresso, você não pode adicionar uma
nova conta.

Observação

Tópicos relacionados
Tipo de conexão de áudio e vídeo, na página 24

Configurar uma reunião de Conferência Pessoal

Você deve ter uma conta de Organizador para organizar reuniões de conferência pessoal.Observação

O organizador da reunião e os participantes discarem o mesmo número de chamada de entrada e insira um
código de acesso de participante ou organizador para iniciar uma reunião de conferência pessoal a qualquer
momento. Quando discar para todos os participantes da reunião usando um telefone, o organizador não é
necessária para agendar a reunião.

Se quer participante uma reunião discar para uma reunião de conferência pessoal, usando um computador e
um fone de ouvido, o organizador deverá agendar uma reunião de conferência pessoal para permitir que a
pessoa discando com um computador para entrar na porção online da reunião antes de se ligar a porção de
áudio da reunião.

Quando você discar para uma reunião de conferência pessoal, se você é solicitado a inserir o número da reunião
ou código de acesso, digite o seu código de acesso sempre.

Observação

Antes de Iniciar

• A Conferência Pessoal deve estar habilitada para o seu site.

• Um pin organizador válido e pelo menos uma conta de conferência pessoal devem existir.

• O organizador deve saber se participantes plano para discar para a reunião de conferência pessoal ou um
telefone usando um computador com um fone de ouvido.
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Procedimento

Etapa 1 Inicie sessão no site Webex e clique na Exibição clássica.
Etapa 2 SelecioneMinha Conta no canto superior direito da página de Reuniões.
Etapa 3 Selecione conferência pessoal na seção opções de conexão de áudio.
Etapa 4 Selecione uma Conta

O organizador pin, códigos de acesso e organizador participante e exibir.

Etapa 5 Transmita o número de chamada de entrada e o código de acesso de participante aos participantes da reunião.
Etapa 6 Disca o organizador da reunião o número de chamada de entrada. Quando solicitado, o organizador começará

uma código de acesso do organizador e pin.
Etapa 7 Reunião participantes discarem o mesmo número de chamada de entrada. Quando solicitado, insira um dos

participantes código de acesso do participante.

Se os participantes discarem para a reunião mais cedo, eles permanecem retidos até organizador disca o número
de chamada de entrada e o código de acesso do organizador e pin. Depois que o organizador é conectado à
reunião, todos os participantes na espera são automaticamente ligados para a porção de áudio da reunião. Se
o administrador tiver activado a opção áudio para permitir que os participantes se associem a porção de áudio
da reunião antes do organizador, os participantes que discar cedo são imediatamente conectado à porção de
áudio da reunião, após inserir o código de acesso do participante.

O que Fazer Depois

• O organizador pode iniciar a porção online da reunião para compartilhar informações que os participantes
da reunião podem ver em seus desktops. O organizador pode iniciar a reunião do convite por e-mail
selecionando o link da reunião ou selecionando Iniciar na página de Reuniões depois de iniciar sessão
em um site do Cisco Webex Meetings Server.

• Ninguém pode sair da reunião, desligar seu telefone ou terminar a chamada.

• O organizador de uma reunião pode pressione * 8 no telefone antes de desligar para permitir que os
participantes da reunião para continuar a reunião sem um organizador.

• Se o organizador da reunião, basta desligar o telefone (sem pressionar * 8 primeiro) os participantes da
reunião pode continuar a reunião por cinco minutos antes do término da meeting.

Tópicos relacionados
Sobre a Conferência Pessoal, na página 25

Gerar novos códigos de acesso

Você deve ter uma conta de Organizador para organizar reuniões de conferência pessoal e para gerar novamente
os códigos de acesso.

Observação

Para fins de segurança, você pode regenerar códigos de acesso.
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Se você gerar novamente os códigos de acesso, os convidados terão códigos de acesso incorretos para as
próximas reuniões de conferência pessoal. Consulte O que fazer a seguir.

Importante

Procedimento

Etapa 1 Inicie sessão no site Webex e clique na Exibição clássica.
Etapa 2 SelecioneMinha Conta no canto superior direito da página de Reuniões.
Etapa 3 Selecione Conferência Pessoal na seçãoMinhas opções de conexão de áudio.

As contas existentes são listadas.

Etapa 4 Selecione regenerar códigos de acesso .

Os novos códigos de acesso para exibir a conta.

Enquanto uma reunião de conferência pessoal estiver em progresso, você não pode regenerar códigos
de acesso.

Observação

O que Fazer Depois

• Enviar um e-mail com a nova códigos de acesso para todos os convidados que têm acesso os antigos
códigos.

• Considere reagendamento reuniões de conferência pessoal previamente agendada após regenerar códigos
de acesso para uma conta. Quando você reagendar uma reunião, os convidados receberão convites de
e-mail atualizadas com códigos de acesso válidos.

Tópicos relacionados
Sobre o uso do áudio Webex, na página 23

Criar uma conta de Conferência Pessoal

Você deve ter uma conta de organizador para ter ou excluir uma conta de conferência pessoal.Observação

Você pode excluir contas de conferência pessoal se você não precisar deles.

Se você gerar novamente os códigos de acesso, os convidados terão códigos de acesso incorretos para as
próximas reuniões de conferência pessoal. As reuniões de Conferência Pessoal agendadas com outras contas
podem também ser afetadas.

Importante
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Procedimento

Etapa 1 Inicie sessão no site Webex e clique na Exibição clássica.
Etapa 2 SelecioneMinha Conta no canto superior direito da página de Reuniões.
Etapa 3 Selecione Conferência Pessoal na seçãoMinhas opções de conexão de áudio.

As contas existentes são listadas.

Etapa 4 Selecione Excluir.

A conta é removido da lista.

Enquanto uma reunião de conferência pessoal estiver em progresso, você não pode excluir uma
conta..

Observação

O que Fazer Depois

Considere reagendamento reuniões de conferência pessoal previamente agendada após você excluir uma
conta. Quando você reagendar uma reunião, os convidados receberão convites de e-mail atualizadas com
códigos de acesso válidos.

Tópicos relacionados
Tipo de conexão de áudio e vídeo, na página 24

Guia do usuário do Cisco Webex Meetings Server versão 4.0
32

Selecionar áudio e reunir agora opções
Criar uma conta de Conferência Pessoal



C A P Í T U L O 4
Entrar em uma reunião

• Antes de participar de uma reunião, na página 33
• Entrar em uma Reunião A partir de um E-mail, na página 34
• Entrar da lista de reuniões na exibição moderna, na página 34
• Entrar da página de reuniões na exibição clássica, na página 35
• Entrar em uma reunião usando o número da reunião, na página 35
• Entrar em uma reunião de sala pessoal na exibição moderna, na página 37

Antes de participar de uma reunião
Esta seção descreve algumas das coisas que você pode experimentar ao participar de uma reunião.

Quando um organizador de reuniões agenda uma reunião ou inicia uma reunião instantânea utilizando a opção
Reunir-se agora, o organizador e todos os convidados recebem um convite por e-mail com os detalhes da
reunião. Quando for hora de participar de uma reunião, os convidados selecionam a URL da reunião no convite
do e-mail ou em uma mensagem instantânea.

O tamanho do sistema determina o número máximo de usuários simultâneos. Se o número de usuários atingir
o máximo, você não poderá entrar ou iniciar uma reunião. Se você discar para uma reunião, uma mensagem
de áudio será reproduzida para informar que o sistema está na capacidade máxima.

Em qualquer reunião, apenas a metade do número máximo de participantes pode usar vídeo. O vídeo é definido
como Enviando ou Recebendo ao usar o vídeo da webcamWebex ou a opção de compartilhamento de arquivo
de vídeo.

Se você vir um aviso para instalar um plug-in do Cisco Webex. Selecione Baixar e siga as instruções para
instalar o plugin necessário. Depois de instalar o plug-in, alguns navegadores exigirão que você o ative. Para
obter mais informações sobre como habilitar plug-ins, consulte a documentação do seu navegador.

Se a reunião não iniciar automaticamente, atualize a página.

Se você usar o navegador Chrome para iniciar uma reunião Webex ou para reproduzir uma gravação Webex,
talvez seja necessário adicionar a extensão Cisco Webex ao navegador Chrome. Esta é uma instalação única.

Tópicos relacionados
Entrar em uma Reunião A partir de um E-mail, na página 34
Entrar da lista de reuniões na exibição moderna, na página 34
Entrar da página de reuniões na exibição clássica, na página 35
Entrar em uma reunião usando o número da reunião, na página 35
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Entrar em uma reunião de sala pessoal na exibição moderna, na página 37

Entrar em uma Reunião A partir de um E-mail
Procedimento

Etapa 1 Abra o seu convite por e-mail, então selecione o link.

A página com detalhes da reunião é exibida para a reunião à qual você está entrando.

Etapa 2 Se solicitado, insira as informações necessárias. Detalhes que talvez você precise digitar incluem:

• Seu nome: Digite o nome que você deseja que convidados usem para identificar você durante a reunião.

• Endereço de e-mail: Digite seu endereço de e-mail no seguinte formato: nome@sua_empresa. Por
exemplo, msmith@empresa.com.

• Senha da reunião: Insira a senha da reunião. Pode ser que o organizador da reunião tenha incluído a senha
no convite por e-mail ou, por motivos de segurança, fornecido-a de outra maneira.

Etapa 3 Selecione Entrar.

• Se você já tiver iniciado sessão ou não tiver uma conta neste site Webex, aguarde o início do aplicativo
da reunião.

• Se você ainda não tiver iniciado sessão, mas tiver uma conta neste site Webex, o sistema o redirecionará
para uma página de início de sessão na qual você poderá inserir suas credenciais de usuário antes de
entrar na reunião.

Se o site estiver configurado para registro único (SSO), a página de início de sessão será o site
SSO da empresa. Se o site não estiver configurado para SSO, inicie sessão na página de início
de sessão do Webex.

Observação

O que Fazer Depois

Quando a janela da reunião for aberta, a caixa de diálogo de Conexão de áudio e vídeo será exibida para que
você selecione como deseja se conectar.

Tópicos relacionados
Antes de participar de uma reunião, na página 33

Entrar da lista de reuniões na exibição moderna
Procedimento

ObjetivoComando ou Ação

Inicie sessão no site Webex.Etapa 1
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ObjetivoComando ou Ação

Localize sua reunião no bloco de Reuniões
futuras. Você também pode clicar no link de
Reuniões para ver sua lista de reuniões.

Etapa 2

Clique emEntrar ao lado do título da reunião.Etapa 3

Tópicos relacionados
Antes de participar de uma reunião, na página 33

Entrar da página de reuniões na exibição clássica
Procedimento

Etapa 1 Inicie sessão no site Webex e clique na Exibição clássica.

Se você tiver problemas ao iniciar sessão, verifique se os cookies estão ativados no seu navegador.
Você não poderá iniciar sessão no Cisco Webex se os cookies estiverem desativados.

Observação

Etapa 2 Localize a sua reunião na lista Hoje.

Se a sua reunião não estiver visível, selecione a guiaTodas as Reuniões e insira os seus parâmetros de pesquisa
para localizá-la.

Etapa 3 Selecione Entrar.

Quando a janela da reunião for aberta, a caixa de diálogo de Conexão de áudio e vídeo será exibida para que
você selecione como deseja se conectar.

Tópicos relacionados
Antes de participar de uma reunião, na página 33

Entrar em uma reunião usando o número da reunião
É possível entrar em uma reunião usando o número da reunião, esteja você conectado ou não ao CiscoWebex.

Procedimento

Complete um dos seguintes:
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Fizer issoSe

1. No bloco Entrar em uma reunião, insira o número
da reunião e clique na seta verde Entrar.

2. Definir a senha da reunião, se necessário.

3. Clique em Entrar na reunião.

Você já está conectado ao site Webex na Exibição
moderna

1. Verifique se você está no selecionando a página
reuniões reuniões guia.

2. Selecione entrar pelo número .

3. Insira o número da reunião.

4. Definir a senha da reunião, se necessário.

5. Selecione Entrar.

Você já está conectado ao site Webex na Exibição
clássica

1. Abra o navegador da web e navegue até o site
Webex.

2. No bloco Entrar em uma reunião, insira as
informações solicitadas e clique na seta verde
Entrar.

Você não está conectado ao site Webex na Exibição
moderna

1. Abra o navegador da web e navegue até o site
Webex.

2. Selecione o link Entrar pelo número na parte
superior direita do cabeçalho.

3. Insira as informações solicitadas sobre a entrar
pelo número de página.

4. Selecione Entrar.

Você também pode acessar a página Entrar
pelo número inserindo a URL do site
Webex público seguida por /orion/join, por
exemplo, https://<public site

url>/orion/join

Dica

Você não está conectado ao site Webex na Exibição
clássica

Dicas de solução de problemas

Se você não puder entrar na reunião usando o número da reunião, faça o seguinte:

• Certifique-se de que você está digitando a senha correta.

• Certifique-se de que é o momento certo para se associar à reunião.

• Se a informação estiver correcta, procurar a reunião na página reuniões e tentar entrar no link.
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Tópicos relacionados
Antes de participar de uma reunião, na página 33

Entrar em uma reunião de sala pessoal na exibição moderna
Você pode entrar em uma reunião na sala pessoal de alguém do site Webex na Exibição moderna.

Procedimento

Etapa 1 No bloco Entrar em uma reunião, insira a ID da sala pessoal do organizador e clique na seta verde Entrar.
Etapa 2 Clique em Entrar na reunião.

Se o organizador não tiver entrado na reunião ou se a reunião estiver bloqueada, você deverá aguardar
no lobby até que o organizador chegue. Você pode clicar em Notificar organizador para enviar
um e-mail de notificação ao organizador.

Dica

Tópicos relacionados
Antes de participar de uma reunião, na página 33
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C A P Í T U L O 5
Iniciar ou Agendar uma Reunião

• Agendar uma reunião do site Webex na exibição moderna, na página 39
• Agendar uma reunião do site Webex na exibição clássica, na página 40
• Agendar uma reunião Cisco Webex em nome de outro organizador, na página 42
• Permitir que outro usuário agende reuniões para você, na página 43
• Iniciar uma reunião do site Webex na exibição moderna, na página 43
• Iniciar uma reunião do site Webex na exibição clássica, na página 44
• Iniciar uma reunião instantânea da sala pessoal na exibição moderna, na página 45
• Iniciar uma reunião instantânea na exibição clássica, na página 46
• Encontrar uma reunião, na página 47
• Exibir as próximas reuniões na exibição moderna, na página 47
• Editar uma reunião, na página 48
• Editar reunião recorrente, na página 49
• Cancelar uma reunião, na página 50
• Suporte ao Padrão de Recorrência, na página 51

Agendar uma reunião do site Webex na exibição moderna
Procedimento

Etapa 1 Inicie sessão no site Webex.
Etapa 2 Se você estiver na Exibição clássica, selecione Exibição moderna.

Etapa 3 Na Exibição moderna, selecioneAgendar uma reunião para acessar a páginaAgendar uma reunião.
Etapa 4 Insira um nome para a reunião no Tópico da reunião, selecione a Data e hora, incluindo o fuso horário e,

emConvidados, insira o endereço de e-mail das pessoas que você está convidando. O campo deConvidados
sugere pessoas que você convidou anteriormente, contas existentes no site Webex e contatos na lista de
endereços.

Etapa 5 Você pode definir a reunião como recorrente marcando a caixa de seleção deRecorrência. Você pode agendar
sua reunião para acontecer semanalmente, quinzenalmente, mensalmente e muito mais.

Etapa 6 Para outras opções, selecioneMostrar mais.
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• EmGravação, você pode selecionar Iniciar a gravação automaticamente quando a reunião começar.

Etapa 7 Selecione Iniciar para iniciar sua reunião imediatamente ou Agendar para agendar sua reunião para mais
tarde.

Tópicos relacionados
Agendar uma reunião Cisco Webex em nome de outro organizador, na página 42
Agendar uma reunião para outro organizador na exibição moderna, na página 42
Suporte ao Padrão de Recorrência, na página 51

Agendar uma reunião do site Webex na exibição clássica
Antes de Iniciar

Um organizador deve ter uma licença para agendar ou iniciar uma reunião Webex.

Procedimento

Etapa 1 Inicie sessão no site Webex e clique na Exibição clássica.
Etapa 2 Na parte superior da página Reuniões, selecione Agendar.

A página Agendar uma reunião Webex é exibida.

Você poderá agendar uma reunião em nome de outro organizador se esse organizador permitir isso
nas preferências de conta. Selecione o organizador da lista suspensaAgendar para: Lista suspensa.
É exibido um aviso informando que os novos privilégios de agendamento do organizador foram
transferidos para a reunião. Informações compartilhadas, como tópico da reunião, data, duração e
recorrência permanecem as mesmas. Você pode então continuar a agendar a reunião usando os
privilégios de organizador.

Observação

Etapa 3 Especifique as seguintes informações para sua reunião:

• O que: Sobre o que é esta reunião?
• Quando: Quando a reunião será realizada?

Para agendar uma reunião recorrente, selecione Recorrência e escolha sua opção.

• Comprimento: Qual a duração da reunião?
• Tipo de Reunião: Que tipo de reunião é?

Os tipos de reunião disponíveis para escolha do organizador. Configurado pelo administrador, o tipo de
reunião determina os vários recursos e opções de conferência disponíveis para a reunião. Por exemplo,
gravação pode ou não estar disponível para um determinado tipo de reunião.

• Quem: Quem você deseja convidar para a sua reunião? Você pode digitar endereços de e-mail ou digitar
nomes para procurar em seus contatos. Você também pode convidar pessoas mais tarde, depois que
agendou a reunião.
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Se você deseja permitir que um convidado tenha a maioria dos mesmos privilégios de
organizador que você, selecione a opção Organizador alternativo para esse convidado. Um
organizador alternativo não pode editar ou excluir uma reunião. Se você entrar na reunião
depois que um organizador alternativo a iniciou, você se tornará automaticamente o organizador.

Observação

Se a organização depende de registro único (SSO) e o administrador alterar o endereço de e-mail do
organizador alternativo, você pode receber uma mensagem dizendo que o endereço de e-mail não foi
encontrado. O novo endereço de e-mail é propagado durante a sincronização diária entre o Exchange,
Outlook e CWMS. Antes dessa sincronização, você não pode designar um convidado com um endereço
de e-mail modificado como um organizador alternativo ou agendar uma reunião como um delegado.

Etapa 4 Selecione o tipo de conexão de áudio.

As opções de áudio podem ser alteradas a partir da página de agendamento apenas alterando o tipo
de reunião. As opções disponíveis são indicadas com uma marca de seleção verde. As opções
indisponíveis são indicadas por uma cruz vermelha. Você não pode alterar o tipo de reunião quando
estiver usando o Reunir-se agora para iniciar uma reunião.

Observação

• ÁudioWebex - Este modo de conexão de áudio permite que os organizadores e participantes da reunião
entrem na parte on-line da reunião usando o link fornecido na mensagem do e-mail de convite da reunião.
Uma vez conectado a uma reunião, usuários podem também chamada de entrada para a reunião ou use
o recurso para me chamar receber uma chamada em um número que tenha fornecido. Esta opção requer
um organizador agendar uma reunião com o recurso ou reunir agora o agendador.

• Conferência Pessoal - Este modo de conexão de áudio permite que um organizador de reunião inicie
rapidamente a parte de áudio de uma reunião CiscoWebex a qualquer momento. O organizador da reunião
e os participantes simplesmente discam o mesmo número de chamada de entrada, inserem os códigos de
acesso, e a porção de áudio da reunião começa. O sistema envia um e-mail para o organizador da reunião
com um link para a porção on-line da reunião. Se o organizador optar por iniciar a reunião on-line, os
participantes poderão usar para compartilhar informações ou colaborar em uma ideia. O organizador da
reunião não é necessário para agendar reuniões com antecedência de conferência pessoal, e uma vez
gerado, não alterar os códigos de acesso.

Você deve ter uma conta de Conferência Pessoal e uma senha de organizador para usar a opção de
Conferência Pessoal.

Observação

Etapa 5 (Opcional) Em uma reunião Webex, insira uma Senha de reunião.

• Digite uma senha se desejar tornar suas reuniões privadas. Os convidados devem inserir a senha da
reunião para entrar na reunião, a menos que já estejam conectados à conta Webex.

• Para segurança adicional, marque Excluir senha do convite por e-mail. Excluir a senha significa que
ela não aparecerá na página de detalhes da reunião ou nos convites por e-mail. Como o organizador da
reunião, você pode escolher enviar a senha especificamente para seus convidados e para aqueles que a
solicitarem.

Etapa 6 (Opcional) Selecione Gravar esta reunião para que o sistema inicie automaticamente a gravação quando a
reunião for iniciada.

Se o organizador entrar como participante e, em seguida, assumir o função do organizador, a reunião
não será iniciada automaticamente. Neste caso, o organizador deverá iniciar a gravaçãomanualmente.

Observação

Etapa 7 Selecione Agendar!.
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A página de detalhes da reunião aparece com uma mensagem, confirmando que a sua reunião está agendada.

O comprimento máximo é 24 horas de reunião.Observação

O sistema impede que você agende uma reunião durante uma janela de manutenção programada ou
quando uma janela de manutenção futura for agendada.

Observação

Agendar uma reunião Cisco Webex em nome de outro
organizador

Para agendar uma reunião em nome de outra pessoa, essa pessoa deve permitir que outro organizador agende
reuniões no nome dela.

Quando você agendar uma reunião para outro organizador, você e o outro organizador poderão modificar a
reunião.

Tópicos relacionados
Agendar uma reunião do site Webex na exibição moderna, na página 39
Suporte ao Padrão de Recorrência, na página 51

Agendar uma reunião para outro organizador na exibição moderna

Procedimento

Etapa 1 Inicie sessão no seu site WebEx.Webex

Etapa 2 Selecione Agendar uma reunião para acessar a página Agendar uma reunião.
Etapa 3 Na lista suspensaAgendar para, selecione o nome do organizador para o qual você está agendando a reunião.

Para ver essa opção, a pessoa para quem você está agendando a reunião deve permitir que outro organizador
agende reuniões no nome dela.

Etapa 4 Insira os detalhes da reunião.

Se você quiser que outros organizadores possam iniciar a reunião, marque a caixa de seleção Permitir que
qualquer pessoa comuma conta de organizador neste site ou qualquer pessoa entrando de umdispositivo
de vídeo registrado na nuvem Cisco Webex nesta organização organize minha reunião.

Etapa 5 Selecione Agendar para agendar sua reunião para mais tarde.

Tópicos relacionados
Agendar uma reunião do site Webex na exibição moderna, na página 39
Suporte ao Padrão de Recorrência, na página 51
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Permitir que outro usuário agende reuniões para você

Você e a pessoa que agendar reuniões para você devem ter uma conta de Organizador para agendar uma
reunião.

Observação

Você poderá conceder permissão a um ou mais usuários para que agendem reuniões em seu nome do site
Webex ou da integração do aplicativo de desktop Cisco Webex Meetings com o Microsoft Outlook. Quando
um usuário agenda uma reunião para você, ela aparece na lista de reuniões. Você poderá, então, iniciar a
reunião e organizá-la normalmente, como se você a tivesse agendado.

Esta tarefa pressupõe o seguinte:

• O usuário que estiver agendando reuniões para você terá uma conta no site Webex.

• Para o agendamento noMicrosoft Outlook, ambos terão o Outlook e a integração do aplicativo de desktop
Webex Meetings com o Outlook instalados.

• Um organizador deve ter uma licença instalada ou temporária para agendar uma reunião.

Procedimento

Etapa 1 Inicie sessão no site Webex.

Se você tiver problemas ao iniciar sessão, verifique se os cookies estão ativados no seu navegador.
Você não poderá iniciar sessão no Cisco Webex se os cookies estiverem desativados.

Observação

Etapa 2 Na Exibição moderna, clique em Preferências >Agendamento > Permissão de agendamento. Na Exibição
clássica, clique em Exibição clássica >Minha conta > Opções de sessão > Permissão de agendamento.

Etapa 3 Para obter Permissão de agendamento, digite os endereços de e-mail dos usuários que você permite agendar
reuniões em seu nome.

Etapa 4 Clique em Salvar ou Atualizar.

Iniciar uma reunião do site Webex na exibição moderna
Procedimento

Se você estiver organizando a reunião, no horário agendado, inicie sessão no siteWebex. Na exibiçãomoderna,
sua lista de próximas reuniões é mostrada no bloco Próximas reuniões, localizado na parte inferior da sua tela.
Localize sua reunião e selecione Iniciar para começar.
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Iniciar uma reunião do site Webex na exibição clássica

Você deve ter uma conta de Organizador para agendar uma reunião.Observação

Procedimento

Etapa 1 Inicie sessão no site Webex.

Se você tiver problemas ao iniciar sessão, verifique se os cookies estão ativados no seu navegador.
Você não poderá iniciar sessão no Cisco Webex se os cookies estiverem desativados.

Observação

Etapa 2 Localize a reunião que você deseja iniciar.

O botão iniciar só mostra como verde se você estiver dentro do aceitável tempo para iniciar a reunião.Dica

Etapa 3 Selecione Iniciar.
Etapa 4 (Opcional) Se a reunião que você está começando é parte de uma série recorrente, confirme que você deseja

iniciar a próxima reunião da série.
A reunião é iniciada.
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O que Fazer Depois

Depois de instalar o plug-in, alguns navegadores exigirão que você o ative.

• Se você usar o Chrome, clique no ícone de plug-in exibido no canto superior direito da sua página.
Selecione a opção Sempre permitir plug-ins... e clique em Concluído.

• Se você usar o Firefox, clique no ícone do plug-in exibido no início da URL (antes de https:) e, em
seguida, em Permitir e lembrar.

Se a reunião não iniciar automaticamente, atualize a página.

Observação

Se você usar o navegador Chrome para iniciar uma reunião Webex ou para reproduzir uma gravação Webex,
talvez seja necessário adicionar a extensão Cisco Webex ao navegador Chrome. Esta é uma instalação única.

Iniciar uma reunião instantânea da sala pessoal na exibição
moderna

Uma Sala Pessoal é seu próprio espaço de conferência virtual. Ela está sempre disponível e você nunca
precisará reservar. Os convidados podem entrar facilmente na Sala Pessoal através do link de Sala Pessoal,
do e-mail ou número de telefone.

Procedimento

Etapa 1 Inicie sessão no site Webex.
Etapa 2 Se você estiver na Exibição clássica, selecione Exibição moderna.
Etapa 3 Na Exibição moderna, selecione Iniciar reunião no bloco daMinha sala pessoal.
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Você pode enviar a URL da sala pessoal aos participantes em uma mensagem. É possível encontrar a URL
da sala pessoal no bloco da Sala pessoal ou durante uma reunião, você pode ir até os Controles da reunião >
Mais opções > Copiar link da reunião no site Webex.

Iniciar uma reunião instantânea na exibição clássica

Você deve ter uma conta de Organizador para agendar uma reunião.Observação

Procedimento

Etapa 1 Inicie sessão no site Webex e clique na Exibição clássica.
Etapa 2 Na parte superior da página de Reuniões, selecione Reunir-se agora.
Etapa 3 (Opcional) Se você vê o campo senha da reunião , faça o seguinte:

• Verificar exibir a senha real se quiser ver a senha que você está a introduzir.

• Para segurança adicional, marque Excluir senha do convite por e-mail. Excluir a senha significa que
ela não aparecerá na página de detalhes da reunião ou nos convites por e-mail. Como o organizador da
reunião, você pode escolher enviar a senha especificamente para seus convidados e para aqueles que a
solicitarem.

Se você não vir o campo de senha, é possível que não tenha definido uma senha de reunião nas
configurações da sua conta ou o administrador não tenha configurado o sistema Webex para exigir
uma. Se queres a opção de definir uma senha para sua reuniões instantâneas, selecionar e digitar
minha conta conhecer um na seção de configurações agora. Poderá sempre alterar a senha quando
você configurar a sua reunião.

Dica

Etapa 4 Selecione Iniciar.

O que Fazer Depois

Depois de instalar o plug-in, alguns navegadores exigirão que você o ative.

• Se você usar o Chrome, clique no ícone de plug-in exibido no canto superior direito da sua página.
Selecione a opção Sempre permitir plug-ins... e clique em Concluído.

• Se você usar o Firefox, clique no ícone do plug-in exibido no início da URL (antes de https:) e, em
seguida, em Permitir e lembrar.

Se a reunião não iniciar automaticamente, atualize a página.

Observação

Guia do usuário do Cisco Webex Meetings Server versão 4.0
46

Iniciar ou Agendar uma Reunião
Iniciar uma reunião instantânea na exibição clássica



Encontrar uma reunião
Procedimento

Etapa 1 Inicie sessão no site Webex.

Se você tiver problemas ao iniciar sessão, verifique se os cookies estão ativados no seu navegador.
Você não poderá iniciar sessão no Cisco Webex se os cookies estiverem desativados.

Observação

Etapa 2 Na Exibição clássica, clique em Exibição clássica e, em seguida, na guia de Todas as reuniões.
Por padrão, a página Todas as Reuniões exibe até 50 reuniões para que você seja o organizador, incluindo
reuniões que estão em andamento, estão próximas e que passaram a hora agendada de início, mas ainda não
foi iniciada. Se você quiser ver a lista de reuniões para as quais você está convidado, selecione esta opção na
lista suspensa.

Por padrão, a página Todas as Reuniões exibe até 50 reuniões dentro dos próximos três meses das quais você
é o organizador, incluindo reuniões que estão em andamento ou estão próximas. Se você quiser ver a lista de
reuniões para as quais você está convidado, selecione esta opção na lista suspensa.

Se você tiver uma conta de Somente convidado, verá apenas uma lista de reuniões para as quais você foi
convidado.

Na Exibição clássica, se uma reunião foi iniciada e finalizada, ela será excluída da página de Reuniões. Se
uma gravação estiver disponível para essa reunião, você poderá encontrá-la na página de Gravações.

Etapa 3 Digite seus parâmetros de pesquisa.
Etapa 4 Selecione Buscar.

A lista de reuniões se atualiza com os resultados da pesquisa.

Exibir as próximas reuniões na exibição moderna
Procedimento

ObjetivoComando ou Ação

Inicie sessão no site Webex.Etapa 1 Se você tiver problemas ao iniciar
sessão, verifique se os cookies estão
ativados no seu navegador. Você
não poderá iniciar sessão no Cisco
Webex se os cookies estiverem
desativados.

Observação

No bloco deReuniões futuras, você pode ver
até duas reuniões futuras. Se você for o

Clique em Exibição moderna.Etapa 2
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ObjetivoComando ou Ação

organizador, poderá selecionar Iniciar sempre
que estiver pronto para iniciar sua reunião.

Se você tiver mais de duas reuniões futuras,
poderá selecionar Exibir todas as reuniões

Etapa 3

no canto inferior esquerdo do bloco para ver
sua lista de reuniões.

Você também pode selecionar Reuniões na
barra de navegação esquerda para ver as

Etapa 4

reuniões agendadas dentro de um intervalo
especificado de datas.

Editar uma reunião
Esta tarefa descreve como editar uma única reunião. Para editar uma reunião recorrente, consulte o tópico
Editar reunião recorrente, na página 49.

Você deve ter uma conta de Organizador para agendar e editar reuniões.Observação

Procedimento

Etapa 1 Inicie sessão no site Webex.

Se você tiver problemas ao iniciar sessão, verifique se os cookies estão ativados no seu navegador.
Você não poderá iniciar sessão no Cisco Webex se os cookies estiverem desativados.

Observação

Etapa 2 Na Exibição moderna, clique em Reuniões. Na Exibição clássica, clique em Exibição clássica > Todas as
reuniões.

Etapa 3 Selecione o tópico da reunião que deseja editar.
Etapa 4 Selecione Editar.
Etapa 5 Modifique os parâmetros da reunião.
Etapa 6 Na Exibição moderna, clique em Salvar. Na Exibição clássica, selecione uma opção de salvamento:

• Salvar e notificar a todos— Salva suas atualizações e envia uma notificação de reunião atualizada a
todos os convidados.

• Salvar Apenas—Salva suas atualizações, mas não envia uma notificação de reunião atualizada para seus
convidados.

A página de detalhes da reunião aparece com uma mensagem, confirmando que sua reunião está atualizada.

Guia do usuário do Cisco Webex Meetings Server versão 4.0
48

Iniciar ou Agendar uma Reunião
Editar uma reunião



Editar reunião recorrente

Se você originalmente agendada a sua reunião com o Microsoft Outlook, para editar sua reunião no Outlook
a reunião permanecerá informação sincronizada com seu calendário do Outlook.

Dica

Você deve ter uma conta de Organizador para agendar e editar reuniões.Observação

Procedimento

ObjetivoComando ou Ação

Inicie sessão no site Webex.Etapa 1 Se você tiver problemas ao iniciar
sessão, verifique se os cookies estão
ativados no seu navegador. Você
não poderá iniciar sessão no Cisco
Webex se os cookies estiverem
desativados.

Observação

Na Exibição moderna, clique em
Preferências > Agendamento > Permissão

Etapa 2

de agendamento. Na Exibição clássica, clique
em Exibição clássica >Minha conta >
Opções de sessão > Permissão de
agendamento.

A página de Detalhes da reunião é exibida.Selecione o tópico da reunião que deseja editar.Etapa 3

Selecione Editar.Etapa 4
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ObjetivoComando ou Ação

Selecione se você deseja editar uma única
ocorrência da reunião ou série toda a série.

Etapa 5 Se você fizer qualquer alteração em
uma única ocorrência de uma série
de reuniões, essa ocorrência será
atribuída a uma nova ID de reunião
do servidor. No entanto, como a ID
e o link antigo da reunião ainda são
válidos, o resultado são duas salas
de reunião separadas disponíveis
para a reunião. Se um participante
entrar usando o link antigo para
Entrar na reunião ou entrar pelo
número, não verá nem será visto
pelos participantes que entraram
usando o link atualizado. É muito
importante que você envie a todos
os participantes uma notificação
atualizada de reunião contendo o
ID e link novos

Se você excluiu uma única
ocorrência de uma série de
reuniões, e depois editou toda a
série de reuniões, a única ocorrência
de reunião excluída é restaurada
para a lista de reuniões.

Observação

Modifique os parâmetros da reunião.Etapa 6

A página de detalhes da reunião aparece com
uma mensagem, confirmando que sua reunião
está atualizada.

Na Exibição moderna, clique em Salvar. Na
Exibição clássica, selecione uma opção de
salvamento:

Etapa 7

• Salvar e notificar a todos—Salva suas
atualizações e envia uma notificação de
reunião atualizada a todos os convidados.

• SalvarApenas—Salva suas atualizações,
mas não envia uma notificação de reunião
atualizada para seus convidados.

Cancelar uma reunião
Você poderá cancelar qualquer reunião agendada na página de detalhes da reunião. Cancelar uma reunião a
exclui da lista de reuniões na página de Reuniões.

Se você originalmente agendada a sua reunião com o Microsoft Outlook, seu cancelar reunião no Outlook
para garantir que as informações da reunião permanece sincronizados com o calendário do Outlook.

Dica
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Você deve ter uma conta de Organizador para agendar ou cancelar reuniões.Observação

Procedimento

Etapa 1 Inicie sessão no site Webex.

Se você tiver problemas ao iniciar sessão, verifique se os cookies estão ativados no seu navegador.
Você não poderá iniciar sessão no Cisco Webex se os cookies estiverem desativados.

Observação

Etapa 2 Na Exibição moderna, clique emReuniões. Na Exibição clássica, clique em Exibição clássica e, em seguida,
na guia de Todas as reuniões.

Etapa 3 Vá para a página de detalhes reunião selecionando o tópico da reunião ou selecionando um link na sua
mensagem de e-mail de confirmação.

Etapa 4 Clique em Cancelar ou Excluir e confirme quando a caixa de diálogo aparecer.

• Se esta reunião é parte de uma série periódica, selecione se você deseja excluir esta ocorrência ou toda
a série da reunião só.

• Se essa reunião tiver algum convidado, na Exibição clássica, selecione se deseja enviar uma mensagem
de e-mail de cancelamento a todos os convidados convocados.

Etapa 5 Na Exibição clássica, para reuniões que listam convidados convocados, selecione se deseja ou não enviar uma
mensagem de e-mail de cancelamento a todos os convidados convocados e, em seguida, clique em OK

Suporte ao Padrão de Recorrência
Se você tem uma reunião que ocorre em uma certa frequência, como uma reunião mensal da empresa ou uma
reunião de status semanal, você pode configurar como uma reunião recorrente. Agendando uma reunião
recorrente, permite que você configure a reunião uma vez para a cadeia de reunião inteira.

Se houver uma sobreposição entre reuniões back-to-back recorrentes, como a primeira reunião terminando
após a segunda ter começado, a ocorrência da segunda reunião é excluída da série. A próxima reunião mostrada
na lista é a terceira reunião. Para evitar que isso aconteça, não fique na primeira reunião além do tempo
originalmente previsto.

Importante

Você deve ter uma conta de organizador para agendar reuniões ou modificar as configurações delas.Observação

A tabela a seguir descreve os padrões de recorrência compatíveis do Webex:
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DescriçãoTipo

repete a reunião diariamente, até data de término
selecionada.

• A cada [x] dias: Repete a reunião depois de
decorrido o número especificado de dias.

• Todos os dias da semana: Repete a
<session_Type> diariamente, de segunda-feira
a sexta-feira.

Diariamente

Repete a reunião a cada semana, até a data de término
selecionada.

• A cada [x] semana(s) em: Repete a reunião a
cada número específico de semanas no dia
escolhido.

Semanalmente

repete a reunião a cada mês, até a data de término
selecionada.

• Dia [x] de cada [x] meses: Especifica o dia
específico do mês no qual a reunião se repetirá,
bem como o número de meses que deverão
transcorrer para que a reunião se repita.

• A cada [x] da [x] da semana de cada [x]
mês(meses): especifica a semana específica e o
dia da semana nos quais a reunião se repetirá,
bem como o número de meses que deverão
transcorrer para que a reunião se repita.

Mensalmente

• Sem terminar : Repete a reunião por 10 anos.

• Terminar até: Especifica o último dia em que
a reunião se repetirá.

• Após [x] reuniões: Especifica o número de
reuniões após o qual a reunião não se repetirá
mais.

Terminar

Tópicos relacionados
Agendar uma reunião Cisco Webex em nome de outro organizador, na página 42
Agendar uma reunião para outro organizador na exibição moderna, na página 42
Agendar uma reunião do site Webex na exibição moderna, na página 39
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C A P Í T U L O 6
Usar um dispositivo móvel

• Baixar o Cisco Webex Meetings em um dispositivo móvel, na página 53
• Iniciar sessão no Webex usando um dispositivo móvel, na página 53
• Agendar uma reunião com um dispositivo móvel, na página 54
• Iniciando uma reunião com um dispositivo móvel, na página 55
• Participar de uma reunião com um dispositivo móvel, na página 55
• Instalar um certificado SSL em um dispositivo móvel, na página 55

Baixar o Cisco Webex Meetings em um dispositivo móvel
Vá para seu site Webex:

• Na Exibição moderna, clique em Baixar > Aplicativo móvel > App Store ou Google Play.

• Na Exibição clássica, clique em Exibição clássicaBaixarWebex para dispositivos móveisContinuar.

Você receberá um e-mail de ativação com instruções e links para a App Store ou o Google Play.

O administrador deve configurar o sistema para exibir a opção de baixar o Webex para dispositivos móveis
antes que você possa vê-lo no site Webex.

Observação

Tópicos relacionados
Agendar uma reunião com um dispositivo móvel, na página 54
Iniciar sessão no Webex usando um dispositivo móvel, na página 53

Iniciar sessão no Webex usando um dispositivo móvel
Existem várias maneiras de iniciar a sessão no Webex, dependendo da configuração do sistema. O aplicativo
guiará você através do processo de início de sessão, mas aqui estão algumas dicas:

• Se você receber um e-mail para ativar o aplicativoWebex, selecione o link contido para ativar seu serviço
e, em seguida, insira o endereço de e-mail associado à conta Webex e sua senha Webex para iniciar
sessão.
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• Se você for solicitado a iniciar sessão no site corporativo, insira a URL do siteWebex, clique em Próximo
e insira suas credenciais de usuário para iniciar sessão.

Se o site Webex estiver configurado para registro único (SSO), certifique-se de
inserir suas credenciais de usuário corporativo para iniciar sessão. Se o siteWebex
não estiver configurado para SSO, insira suas credenciais de usuário Webex.

Dica

• Se você tiver acesso a vários sites Webex, o sistema solicitará que escolha um após iniciar sessão.

• Para entrar em uma reunião Webex, você é convidado a abrir o convite da reunião na caixa de entrada
de e-mail ou no aplicativo de Calendário. Toque no link da reunião nesse convite para iniciar o Webex
no navegador da web. Opcionalmente, você será solicitado a inserir uma senha da reunião. Depois de
fornecer sua senha, você será direcionado para a reunião.

Se você não estiver conectado ao aplicativoWebex, a opção de Entrar pelo número
da reunião não será compatível, a menos que você tenha iniciado sessão
anteriormente no seu dispositivo móvel.

Dica

Tópicos relacionados
Baixar o Cisco Webex Meetings em um dispositivo móvel, na página 53
Agendar uma reunião com um dispositivo móvel, na página 54

Agendar uma reunião com um dispositivo móvel
Como organizador, você pode facilmente agendar, iniciar e convidar outras pessoas para suas reuniõesWebex
do dispositivo móvel

Procedimento

Etapa 1 Vá para a telaMinhas Reuniões.
Etapa 2 Selecione o ícone + no canto superior direito do painel de Reunião.
Etapa 3 Insira o título da reunião, a data e hora, e em seguida, selecione os participantes desejados.

Se a reunião começar em breve, você pode iniciar sua reunião aqui.

Etapa 4 Para iniciar uma reunião, toque em Iniciar.
Etapa 5 (Opcional) Para agendar uma reunião para mais tarde, toque em Agendar. Você retorna para a telaMinhas

reuniões.

Tópicos relacionados
Baixar o Cisco Webex Meetings em um dispositivo móvel, na página 53
Iniciar sessão no Webex usando um dispositivo móvel, na página 53
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Iniciando uma reunião com um dispositivo móvel
Você pode iniciar uma reunião agendada ou uma reunião instantânea do seu dispositivo móvel.

• Para iniciar uma reunião agendada, abra o aplicativoWebexMeetings e deslize para a direita para acessar
a tela de Minhas reuniões. Em seguida, localize sua reunião e toque em Iniciar.

• Para iniciar uma reunião instantânea na sua sala pessoal, abra o aplicativo Webex Meetings e toque em
Iniciar reunião.

Tópicos relacionados
Instalar um certificado SSL em um dispositivo móvel, na página 55

Participar de uma reunião com um dispositivo móvel
Certifique-se de que você tenha o aplicativo Cisco Webex Meetings instalado no seu dispositivo móvel e, em
seguida, entre na reunião Webex usando um dos seguintes métodos:

• Vá para o e-mail de convite da reunião Webex e clique no link para entrar na reunião.

• Inicie sessão na sua conta Webex e entre da páginaMinhas reuniões.

• Inicie sessão na sua conta Webex, toque em Entrar na reunião e insira o número da reunião, a URL da
reunião ou o nome de usuário do organizador.

Instalar um certificado SSL em um dispositivo móvel
Se sua empresa usar um certificado autoassinado ou se o certificado raiz instalado no seu iPhone ou iPad da
Apple não estiver na lista de Autoridade certificadora confiável da Apple, você deverá instalar um certificado
SSL no seu dispositivo móvel antes de entrar em uma reunião Webex.

Antes de Iniciar

Um administrador deve enviar a você um arquivo de certificado anexado a uma mensagem de e-mail.

Os usuários devem ter uma conexão de Internet de alta velocidade ativa para seus dispositivos móveis.

Procedimento

Etapa 1 Na sua conta de e-mail do iOS, abra o e-mail do seu administrador e salve o arquivo certificado no seu
dispositivo móvel.

Etapa 2 Instale o certificado no seu dispositivo móvel.
a) Toque Instalar na página Instalar Perfil.
b) Toque em Instalar agora na caixa de diálogo Perfil Sem Assinatura.
c) Insira a senha do certificado.
d) Toque Próxima.
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e) Toque em Concluído.

Tópicos relacionados
Iniciando uma reunião com um dispositivo móvel, na página 55
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C A P Í T U L O 7
Iniciar ou participar de uma reunião de Discagem
Múltipla

• Baixar os modelos de grupos e participantes, na página 57
• Iniciando uma reunião de Discagem Múltipla, na página 58
• Participar de uma reunião de Discagem Múltipla, na página 60

Baixar os modelos de grupos e participantes
Com o recurso de Discagem múltipla, os organizadores podem iniciar uma reunião de forma rápida e fácil
com um grupo predeterminado de pessoas.

O organizador de um grupo de Discagem Múltipla usa os links fornecidos para baixar os modelos de Grupo
e Participantes. Envie os modelos preenchidos ao administrador, que criará o grupo de discagem múltipla.

Somente a pessoa designada como um organizador para um grupo de Discagem Múltipla deve baixar e
preencher esses modelos.

Importante

Procedimento

Etapa 1 Inicie sessão no site Webex e clique na Exibição clássica.
Etapa 2 Selecione o linkMinha Conta.
Etapa 3 Na seção Informações de DiscagemMúltipla, selecione o linkGroupTemplate para baixar o modelo que um

organizador usa para fornecer as configurações gerais, como nome do grupo e senha do organizador, para o
novo grupo de Discagem Múltipla.
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• Você pode deixar o Padrão de Rota e os campos de Número de Chamada de entrada em branco.
O administrador configura um padrão de rota e número de chamada de entrada para cada grupo
de Discagem Múltipla.

• Se você pretende iniciar a parte on-line da sua reunião de DiscagemMúltipla, considere inserir
uma senha de reunião para oferecer segurança adicional à sua reunião.

• Se você tiver um grande grupo de Discagem Múltipla, considere selecionar Sem Tom para o
Indicador de participação de reunião para proporcionar a melhor experiência de reunião.

• A opçãoTentativas de Chamadas Ilimitadas é fornecida para situações nas quais é imperativo
que todos os participantes participem de uma reunião de Discagem Múltipla.

• Para a reunião ser mais segura, considere ter uma senha de organizador de 10 dígitos e o PIN
de participante.

Dica

Etapa 4 Selecione o link ParticipantsTemplate para baixar o modelo que um organizador utiliza para fornecer as
informações dos participantes, tais como endereço de e-mail, para o novo grupo de Discagem Múltipla.

• Para participantes internos, ou seja, os usuários que têm um endereço de e-mail da empresa,
apenas o endereço de e-mail de um usuário é necessário.

• Para tornar um participante interno um organizador que pode iniciar reuniões de Discagem
Múltipla, insira 'Y' na coluna ISHOST.

• Deve haver pelo menos um participante interno designado como organizador para cada grupo
de Discagem múltipla.

• Para participantes externos, insira um nome e sobrenome, um endereço de e-mail e 1-4 números
de telefone. Se você não fornecer um número de telefone de um participante externo, o sistema
não chama automaticamente este participante quando um organizador inicia uma reunião de
DiscagemMúltipla. O participante deve chamar na reunião discando o número de chamada de
entrada e inserir um PIN de participante.

Dica

Etapa 5 Siga as instruções fornecidas no topo de cada modelo para preencher as informações necessárias.
Etapa 6 Envie os modelos preenchidos ao administrador que criará o grupo de Discagem Múltipla.

Iniciando uma reunião de Discagem Múltipla
Utilize este recurso para manter rapidamente uma reunião com um grupo pré-configurado de usuários. Um
organizador pode iniciar uma reunião de Discagem Múltipla a qualquer momento. Depois que o organizador
chama o número de acesso de chamada de entrada e inseri uma senha de organizador, o sistema inicia
automaticamente chamando os membros da lista de Participantes. Para reuniões de Discagem Múltipla de
áudio apenas, a reunião termina quando a última pessoa na reunião encerra a chamada. Para reuniões de
Discagem Múltipla on-line, a reunião termina quando o organizador encerra a parte on-line da reunião.

Para reuniões on-line de Discagem Múltipla, o organizador não pode editar ou excluir a parte on-line da
reunião e os participantes não podem participar da reunião antes do organizador.

Observação
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Antes de Iniciar

• Você deve estar configurado como um organizador de Discagem Múltipla para iniciar uma reunião de
Discagem Múltipla.

• Apenas um organizador com uma licença pode iniciar uma reunião de Discagem Múltipla.

• Os organizadores recebem uma notificação por e-mail com o número de chamada de entrada e a senha
de organizador (se configurada) quando o administrador cria um grupo de Discagem Múltipla.

• Os participantes recebem uma notificação por e-mail com o número de chamada de entrada e o PIN de
participante (se configurado) quando o administrador cria um grupo de Discagem Múltipla.

• A seção de Informações de Discagem Múltipla na páginaMinha Conta fornece o número de chamada
de entrada e as informações do PIN para cada grupo de DiscagemMúltipla no qual você é um organizador
ou um participante.

• Um organizador pode chamar em uma reunião de DiscagemMúltipla em andamento e inserir uma senha
de organizador ou o PIN de participante para participar da reunião

Proteja sua senha de organizador. Qualquer pessoa que saiba o número de chamada de entrada e a senha de
organizador pode iniciar ou participar de uma reunião de Discagem Múltipla.

Observação

Durante a parte de áudio de uma reunião de DiscagemMúltipla, você pode inserir os seguintes atalhos principais
de áudio no teclado do seu telefone ou dispositivo móvel:

• *1 Discar (somente organizador)

• *5 Bloquear ou desbloquear (apenas organizador)

• *6 Ativar ou desativar o próprio som

• ## Desativar o som de todos os participantes (apenas organizador)

• 99 Ativar o som de todos os participantes (apenas organizador)

• *# Reproduzir contagem de participantes

• #7 Reunião Final (somente organizador)

• ** Ajuda DMTF

Os atalhos principais de áudio estão disponíveis somente durante a parte de áudio da reunião de Discagem
Múltipla. Quando o organizador inicia a parte on-line da reunião, essas ações devem ser concluídas no cliente
da reunião.

Observação

Procedimento

Etapa 1 Um organizador chama o número de chamada de entrada indicado na notificação de e-mail ou na página
Minhas Contas.
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Etapa 2 Insira uma senha de organizador.

A reunião inicia imediatamente. O sistema chama automaticamente a lista de participantes para este grupo de
Discagem Múltipla e envia uma notificação por e-mail com a URL para a parte Web da reunião.

Se vários organizadores estão configurados para um grupo de Discagem Múltipla, o organizador
que chama o número de acesso e inseri a senha de organizador primeiro, é o organizador da reunião.
Os outros organizadores participam da reunião, respondendo o sistema gerado pela chamada de
Discagem Múltipla e inserindo a senha de organizador.

Observação

Etapa 3 (Opcional) Inicie a parte on-line da reunião selecionando a URL na sua notificação de e-mail.

Qualquer usuário com privilégios de organizador pode iniciar a parte on-line da reunião.Observação

Etapa 4 (Opcional) Insira uma senha da reunião, se necessário, quando você acessar a parte on-line da reunião. Esta
senha é fornecida na sua notificação de e-mail.

Participar de uma reunião de Discagem Múltipla
O sistema chama os participantes para participarem de uma reunião de DiscagemMúltipla. Se os participantes
perdem a chamada ou querem participar de uma reunião de Discagem Múltipla em andamento, eles discam
o número de chamada de entrada indicado no convite de e-mail e inserem o PIN de participante.

Ao contrário de outros tipos de reuniões Cisco Webex, uma reunião de Discagem múltipla continua até que
a última pessoa na reunião termina a chamada ou desliga o telefone.

Observação

Antes de Iniciar

• Os participantes recebem uma notificação por e-mail com o número de chamada de entrada, o PIN do
participante (se necessário) e a senha da reunião (se necessário), quando um administrador adiciona você
à lista de Participantes para um grupo de Discagem Múltipla.

• A seção de Informações de DiscagemMúltipla na sua páginaMinhaConta fornece o número de chamada
de entrada e as informações do PIN de cada grupo de DiscagemMúltipla, no qual você é um organizador
ou um participante.

• Apenas um organizador com uma senha de organizador pode iniciar uma reunião de DiscagemMúltipla.

• Apenas um organizador pode iniciar a parte on-line de uma reunião de Discagem Múltipla.

Proteja sua senha de organizador. Qualquer pessoa que saiba o número de chamada de entrada e a senha de
organizador pode iniciar ou participar de uma reunião de Discagem Múltipla. Da mesma forma, qualquer
pessoa que saiba o número de chamada de entrada e o PIN de participante pode participar de uma reunião de
Discagem Múltipla em andamento.

Observação
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Procedimento

Etapa 1 Quando você atender uma chamada de Discagem Múltipla, insira um PIN de participante para participar da
reunião.

Se você for um organizador, mas não inicia a reunião, quando você receber uma chamada de Discagem
Múltipla, insira a senha de organizador ou o PIN de participante para participar da reunião.

Você está conectado à parte de áudio da reunião.
Etapa 2 (Opcional) Para participar da parte on-line da reunião, selecione a URL indicada na notificação de e-mail.

Um organizador deve iniciar a parte on-line da reunião antes de você entrar nela.Observação

Etapa 3 (Opcional) Insira uma senha de reunião, se necessário.
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C A P Í T U L O 8
Gerenciar gravações de reunião

• Gravar sua reunião, na página 63
• Editar uma gravação, na página 64
• Reproduzindo uma gravação da reunião, na página 64
• Baixar uma gravação de reunião ou o reprodutor de gravações de rede Webex, na página 65
• Compartilhar uma gravação de reunião, na página 66
• Excluir uma gravação de reunião, na página 67

Gravar sua reunião
Gravar uma reunião é uma ótima forma de compartilhar o conteúdo da reunião com convidados que não
puderam comparecer à reunião ou com outras pessoas interessadas. Você pode encontrar links para as gravações,
de reuniões agendadas, na página de Gravações do site Webex na Exibição clássica. Apenas o organizador
da reunião tem privilégios de gravação e recebe uma notificação por e-mail quando a gravação está disponível.

Se o administrador ativar o recurso, um anúncio será reproduzido quando a gravação começar, para informar
a todos os participantes que a reunião está sendo gravada. Para qualquer pessoa entrando na reunião, após o
início da gravação, uma mensagem será reproduzida para informar que a reunião está sendo gravada.

Você não pode iniciar gravações para Conferências Pessoais a menos que você inicie a reunião da web.

Se você selecionar a opção Gravar esta reunião na página Agendar reunião, as seguintes notas serão
aplicadas:

• A opção não é compatível com reuniões de somente áudio (reuniões PCN e Webex frequentadas apenas
por usuários de telefone). Para que a gravação inicie automaticamente, o organizador ou um organizador
alternativo devem iniciar a reunião pela web.

• Se um convidado entrar primeiro na reunião (antes que o organizador ou um organizador alternativo
iniciem a reunião pela web), a gravação não será iniciada automaticamente. Apenas o organizador e os
organizadores alternativos têm privilégios de gravação. Nesse cenário, o organizador poderá iniciar a
gravação manualmente.

• Se o organizador entrar na reunião como participante e, em seguida, usar a chave de organizador para
assumir o função de organizador, a gravação não será iniciada automaticamente. Nesse cenário, o
organizador poderá iniciar a gravação manualmente.

Observação
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Procedimento

Para gravar sua reunião, selecione o ícone Gravar dos controles da reunião que aparecem na parte inferior
da tela.

A gravação começa imediatamente. Você pode parar e reinicializar a gravação durante sua reunião, mas se
fizer isso, poderá criar múltiplos arquivos de gravação. Para evitar a criação de vários arquivos, simplesmente
pause e continue a gravação, conforme necessário. No final da reunião, a gravação é salva em um arquivo.

Editar uma gravação
As reuniões gravadas no servidor são listadas automaticamente na página de Gravações da reunião.

As gravações listadas estão limitadas às reuniões agendadas. Se você for um organizador alternativo de uma
reunião específica, a gravação não aparecerá na página deGravações, nem o sistema enviará uma notificação
por e-mail quando a gravação estiver pronta. Essas limitações se aplicam mesmo se você for o usuário que
iniciou a reunião ou a gravação. Entre em contato com o agendador de reunião se você exige uma gravação
para qualquer reunião que você não agendou.

Procedimento

Etapa 1 Inicie sessão no site Webex e clique na Exibição clássica.

Se você tiver problemas ao iniciar sessão, verifique se os cookies estão ativados no seu navegador.
Você não poderá iniciar sessão no Cisco Webex se os cookies estiverem desativados.

Observação

Etapa 2 Clique na guia de Gravações.
Etapa 3 Insira um termo de pesquisa e selecione Pesquisar.

As atualizações da lista de gravações com os resultados da pesquisa.

Reproduzindo uma gravação da reunião
Procedimento

Etapa 1 Inicie sessão no site Webex e clique na Exibição clássica.

Se você tiver problemas ao iniciar sessão, verifique se os cookies estão ativados no seu navegador.
Você não poderá iniciar sessão no Cisco Webex se os cookies estiverem desativados.

Observação

Etapa 2 Clique na guia de Gravações.
Etapa 3 Localize a gravação da reunião que você deseja acessar.
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Se a lista de reuniões for muito longa, você poderá procurar a gravação. Insira um termo de pesquisa
e clique em Procurar.

Dica

Etapa 4 Faça um dos seguintes passos para reproduzir a gravação:

• Selecione o nome do tópico.
• Selecione a seta suspensa na coluna Opções e selecione Reproduzir.

A gravação se inicia em uma janela separada.

O que Fazer Depois

Depois de instalar o plug-in, alguns navegadores exigirão que você o ative.

• Se você usar o Chrome, clique no ícone do plug-in exibido no canto superior direito da sua página.
Selecione a opção Sempre permitir plug-ins... e clique em Concluído.

• Se você usar o Firefox, clique no ícone do plug-in exibido no início da URL (antes de https:) e, em
seguida, em Permitir e lembrar.

Se a reprodução não iniciar automaticamente, atualize a página.

Observação

Se você usar o navegador Chrome para iniciar uma reunião Webex ou para reproduzir uma gravação Webex,
talvez seja necessário adicionar a extensão Cisco Webex ao navegador Chrome. Esta é uma instalação única.

Baixar uma gravação de reunião ou o reprodutor de gravações
de rede Webex

Baixe a gravação de uma reunião para reproduzi-la em um dispositivo local ou para salvá-la localmente para
referência futura.

Se você receber uma notificação para preservar quaisquer gravações de reuniões devido aos centros de dados
de participação, baixe as gravações no seu PC local.

Observação

Procedimento

Etapa 1 Inicie sessão no site Webex e clique na Exibição clássica.

Se você tiver problemas ao iniciar sessão, verifique se os cookies estão ativados no seu navegador.
Você não poderá iniciar sessão no Cisco Webex se os cookies estiverem desativados.

Observação

Etapa 2 Clique na guia de Gravações.

Guia do usuário do Cisco Webex Meetings Server versão 4.0
65

Gerenciar gravações de reunião
Baixar uma gravação de reunião ou o reprodutor de gravações de rede Webex



Etapa 3 Localize a gravação da reunião que você deseja acessar.

Se a lista de reuniões for muito longa, você poderá procurar a gravação. Insira um termo de pesquisa
e clique em Procurar.

Dica

Etapa 4 Selecione a seta suspensa na coluna Opções e selecione Baixar.

OWebex prepara o arquivo de gravação para download. Se você ainda não baixou o Reprodutor de gravações
de rede Webex, poderá baixá-lo agora selecionando Baixar o reprodutor.

Você também poderá baixar o Reprodutor de gravações de rede Webex no link de Downloads no
canto superior direito do site Cisco Webex na Exibição clássica.

Dica

Etapa 5 (Opcional) Depois de baixar uma gravação, clique duas vezes na gravação na área de download do navegador
para iniciar a gravação.

Etapa 6 (Opcional) (Para usuários do Windows) Para converter uma gravação para o Windows Media Video (WMV)
ou o arquivo Adobe Flash (SWF), na janela do Reprodutor de gravações de rede, selecione Arquivo >
Converter formato e selecione o formato desejado. Preencha os campos na caixa de diálogo Converter
Formato.

Na gravação original (tanto fluxo contínuo quanto baixado), a qualidade do vídeo e do áudio é boa (24+
quadros por segundo). Depois de converter a gravação para o formato WMV ou SWF, você pode descobrir
que o áudio e o vídeo parecem estar significativamente com qualidade reduzida (5 quadros por segundo).

O arquivo convertido é exibido no local especificado no campo Salvar Como. Clique duas vezes no arquivo
.wmv ou no .swf para reproduzir a gravação.

Compartilhar uma gravação de reunião
Procedimento

Etapa 1 Inicie sessão no site Webex e clique na Exibição clássica.

Se você tiver problemas ao iniciar sessão, verifique se os cookies estão ativados no seu navegador.
Você não poderá iniciar sessão no Cisco Webex se os cookies estiverem desativados.

Observação

Etapa 2 Clique na guia de Gravações.
Etapa 3 Localize a gravação da reunião que você deseja acessar.

Se a lista de reuniões for muito longa, você poderá procurar a gravação. Insira um termo de pesquisa
e clique em Procurar.

Dica

Etapa 4 Selecione a seta suspensa na coluna Opções e selecione Compartilhar.

A janela Compartilhar gravação é exibida.

Etapa 5 Insira as informações solicitadas e clique em Enviar.

O sistema envia um e-mail para os usuários especificados com instruções sobre como acessar a gravação da
reunião.
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O administrador do sistema pode restringir o compartilhamento da reunião entre os usuários CWMS
apenas.

Observação

Excluir uma gravação de reunião
Procedimento

Etapa 1 Inicie sessão no site Webex e clique na Exibição clássica.

Se você tiver problemas ao iniciar sessão, verifique se os cookies estão ativados no seu navegador.
Você não poderá iniciar sessão no Cisco Webex se os cookies estiverem desativados.

Observação

Etapa 2 Selecione a guia Gravações.

A página Gravações de Reunião é exibida com a lista de gravações de reuniões disponíveis.

Etapa 3 Localize a gravação da reunião que você deseja acessar.

Se a lista de reuniões for muito longa, procure pela gravação, inserindo um termo de pesquisa na
caixa disponível e, em seguida, selecionando Pesquisar.

Dica

Etapa 4 Selecione a seta suspensa na coluna Opções e selecione Excluir.

A janela de confirmação Excluir Gravação é exibida.

Etapa 5 Selecione OK para confirmar.

A gravação é excluída e uma confirmação é exibida na parte superior da página Gravações de Reunião.
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C A P Í T U L O 9
Acessibilidade

• Usando o Áudio CAPTCHA, na página 69
• Atalhos de teclado, na página 70
• Suporte do leitor de tela, na página 74
• Suporte para visão reduzida, na página 74
• Padrões de acessibilidade, na página 74
• Trabalhar com a lista de participantes, na página 74
• Copiar o texto do painel de bate-papo, na página 75
• Inserir texto em uma caixa de entrada, na página 75
• Acessar o painel de controles da reunião durante o compartilhamento, na página 76

Usando o Áudio CAPTCHA
O teste desafio-resposta CAPTCHA requer que você indique o texto com precisão que é apresentado na caixa
de texto para que você possa acessar a sua conta. O Webex apresenta essa medida de segurança quando você
falha ao iniciar sessão com as credenciais de usuário corretas seis vezes ou quando você decide redefinir sua
senha selecionando o link Esqueceu sua senha. Como uma alternativa para confirmar o que você vê na
imagem, você pode digitar o texto que você ouve.

O áudio CAPTCHA não é suportado se o seu sistema estiver configurado para autenticação SSO ou LDAP.Observação

Procedimento

Etapa 1 Navegue até o linkOuvir um desafio de áudio usando o Tab ou as teclas Shift+Tab e selecioneEntrar.
O texto será lido para você.

Etapa 2 Digite o texto que você ouve na caixa de texto e selecione Entrar.
Etapa 3 Para ouvir o texto novamente, navegue até o link Repetir usando Shift+Tab e selecione Entrar.

Depois de inserir o texto corretamente, você poderá iniciar sessão no Webex.

Tópicos relacionados
Suporte do leitor de tela, na página 74

Guia do usuário do Cisco Webex Meetings Server versão 4.0
69



Atalhos de teclado, na página 70

Atalhos de teclado
Novos atalhos de controles da reunião

ParaPressionar

Mostrar ou ocultar os controles da reuniãoCtrl + Shift + Q

Windows

ParaPressionar

Mostrar ou ocultar os controles da reuniãoCtrl + Shift + Q

Cancelar uma ação ou fechar uma janela ativa, menu,
painel ou notificação no modo de compartilhamento
de tela inteira

Esc

Acessar a ajuda do Webex MeetingsF1

Alternar entre a área de conteúdo e a área de painéisF6

• Alternar entre a exibição do painel

• Alterne entre as guias nas seguintes caixas de
diálogo:

• Convidar e lembrar

• Preferências

• Opções de reunião

• Privilégios do participante

Ctrl + Tab
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ParaPressionar

• Use os menus de atalho nos seguintes painéis e
elementos:

• Painel de Participantes

• Painel de Bate-papo

• Painel de Notas (Webex Meetings)

• Painel de Perguntas e respostas (Webex
Events)

• Painel de Legendas

• Janela de transferência de arquivos

• Guias do quadro de comunicações e
arquivos compartilhados

• Trabalhar com a lista de participantes

• Copiar o texto do painel Bate-papo

Shift + F10

Durante o compartilhamento de arquivos, use retornar
ao slide anterior

PgUp

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

PgDn

Fechar qualquer caixa de diálogoAlt + F4

Copiar o texto do painel Bate-papoCtrl + A

Mostrar o painel de Controles da reunião ao
compartilhar

Ctrl + Alt + Shift

Ocultar os controles, painéis e notificações da reunião
durante o compartilhamento (Webex Meetings)

Ocultar a janela do Webex Events (Webex Events)

Ctrl + Alt + Shift + H

Ativar ou desativar o som do seu áudioCtrl + M

Permitir que todos os participantes compartilhemCtrl + Alt +S

Atribuir privilégios a participantesCtrl + K

Girar a página para a esquerda ao compartilhar um
arquivo

Ctrl + Shift +

Girar a página para a direita ao compartilhar um
arquivo

Ctrl + Shift + >

Ampliar durante o compartilhamentoCtrl + +
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ParaPressionar

Reduzir durante o compartilhamentoCtrl - -

Ajustar o tamanho da página para caber no
visualizador durante o compartilhamento

Ctrl + Shift + W

Sincronize 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 + Shift + Y

Compartilhar sua telaCtrl + Alt + D

Compartilhar um aplicativoCtrl + Alt + A

Compartilhar um arquivo ou vídeoCtrl + Alt + O

Compartilhar um quadro de comunicaçõesCtrl + Alt + N

Navegar para abrir e compartilhar um arquivoCtrl + O

Fechar um arquivo ou quadro de comunicações
compartilhado

Ctrl + W

Desfazer a última açãoCtrl + Z

Refazer a última açãoCtrl + Y

Mac

ParaPressionar

Cancelar uma ação ou fechar uma janela ativa, menu,
painel ou notificação no modo de compartilhamento
de tela inteira

Esc

Ocultar os controles, painéis e notificações da reunião
durante o compartilhamento (Webex Meetings)

Ocultar a janela do Webex Events (Webex Events)

Comando + H

Bloquear a reunião ou o eventoComando + R

Desativar o som de todosComando + Shift + U

Atribuir privilégios a participantesComando + K

Girar a página para a esquerda ao compartilhar um
arquivo

Comando + Shift + L

Girar a página para a direita ao compartilhar um
arquivo

Comando + Shift + R

Ampliar durante o compartilhamentoComando + >
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ParaPressionar

Reduzir durante o compartilhamentoComando +

Ajustar o tamanho da página para a largura disponívelComando + Opção + 0

Ajustar o tamanho da página para caber no
visualizador durante o compartilhamento

Comando + 0

Sincronize 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

Comando + Y

Compartilhar sua telaOpção + Comando + K

Compartilhar um arquivo ou vídeoOpção + Comando + P

Compartilhar um navegador da webOpção + Comando + B

Compartilhar um quadro de comunicaçõesComando + N

Navegar para abrir e compartilhar um arquivoComando + O

Fechar um arquivo ou quadro de comunicações
compartilhado

Comando + W

Adicionar página ao compartilhar um arquivoComando + Shift + N

Desfazer a última açãoComando + Z

Refazer a última açãoComando + Shift + Z

Abrir preferênciasComando + ,

Encerrar a reunião ou o eventoComando + L

Alterne entre o vídeo principal ou a área de
compartilhamento e os painéis, ou navegue entre os
painéis.

F6 ou Shift + F6

(WBS33.8 e posterior)

Alterne entre os botões visíveis nos seguintes painéis:

• Painel de Participantes

• Painel de Bate-papo

• Painel de Notas (Webex Meetings)

• Painel de Legendas

• Painel do Visualizador de multimídia

• Painel de Perguntas e respostas (Webex
Events)

• Painel de Sondagem

Tab ou Shift + Tab

(WBS33.8 e posterior)

Guia do usuário do Cisco Webex Meetings Server versão 4.0
73

Acessibilidade
Atalhos de teclado



Tópicos relacionados
Usando o Áudio CAPTCHA, na página 69
Suporte do leitor de tela, na página 74

Suporte do leitor de tela
Os aplicativos do Reuniões Webex e Webex Events são testados para funcionar com a versão mais recente
do leitor de tela Freedom Scientific JAWS.

• Todos os atalhos de teclado listados na seção de Navegação pelo teclado funcionam com leitores de tela

• Os leitores de tela não conseguem ler o conteúdo de apresentações, aplicativos e desktops compartilhados.

Tópicos relacionados
Usando o Áudio CAPTCHA, na página 69
Atalhos de teclado, na página 70

Suporte para visão reduzida
Cisco Webex Meetings tem suporte limitado para os recursos de acessibilidade de baixa visão.

• O aplicativo é compatível com o esquema de alto contraste do SO Windows.

• O aplicativo é compatível com a funcionalidade de zoom do SO.

Tópicos relacionados
Trabalhar com a lista de participantes, na página 74
Padrões de acessibilidade, na página 74

Padrões de acessibilidade
Dê uma olhada nos Modelos voluntários de acessibilidade de produtos Webex Meetings para obter detalhes
sobre o suporte de acessibilidade no Cisco Webex Meetings.

Tópicos relacionados
Trabalhar com a lista de participantes, na página 74
Suporte para visão reduzida, na página 74

Trabalhar com a lista de participantes
O painel de Participantes fornece um menu de atalho que permite a você interagir com um participante,
dependendo de sua função na reunião:

• Se você for o organizador ou o apresentador, você poderá realizar ações, como tornar outra pessoa o
apresentador ou desativar o som do microfone de outro participante, caso ele esteja com muito ruído.
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• Se você não for o organizador ou o apresentador, você poderá realizar ações como pedir para se tornar
o apresentador ou desativar o som de seu próprio microfone.

Procedimento

Etapa 1 Aperte F6 no seu teclado para navegar da área de conteúdos para o painel de Participantes.
Etapa 2 Navegue até o participante apropriado, usando as teclas de seta para cima e para baixo.
Etapa 3 Selecione Shift+F10 para abrir o menu de atalho em um participante específico.
Etapa 4 Use as setas para cima e para baixo para navegar entre as opções disponíveis.

Tópicos relacionados
Padrões de acessibilidade, na página 74
Suporte para visão reduzida, na página 74

Copiar o texto do painel de bate-papo
O painel de Bate-papo fornece um menu de atalho que permite que você copie o texto da área do histórico do
Bate-papo.

Antes de Iniciar

Certifique-se de que você esteja na parte correta da janela de reunião, fazendo o seguinte:

• Pressione F6 para mover da área de conteúdo para a área de painéis da janela de reunião.

• Pressione Ctrl+Tab para navegar entre os painéis até que você esteja no painel de Bate-papo.

• Pressione Tab até que você esteja na área do histórico do Bate-Papo.

Procedimento

Etapa 1 Com o foco na área de histórico do Bate-papo, selecione Shift+F10 para abrir o menu de atalho.
Etapa 2 Use as setas para cima e para baixo para copiar o texto ou selecionar todo o texto.

Como alternativa, use Ctrl+A para selecionar todo o texto do bate-papo.Dica

Para selecionar apenas uma parte do texto, mova o cursor com as teclas de seta e, em seguida, use
Shift-[Seta] para destacar o texto.

Inserir texto em uma caixa de entrada
Observe as dicas a seguir para digitar texto em uma caixa de entrada.
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Procedimento

Etapa 1 Se a janela inclui perguntas, navegue entre as perguntas usando a tecla Tabulação.
Etapa 2 Se a janela inclui opções, mova-se entre as opções usando as teclas de seta para cima e para baixo.
Etapa 3 Mova o cursor para focar a área de entrada de texto e utilize a Barra de espaço ou a tecla Enter para que você

possa digitar sua resposta.
Etapa 4 Pressione Enter ou Esc para encerrar a edição.

Acessar o painel de controles da reunião durante o
compartilhamento

Durante o compartilhamento, o painel de Controles da reunião é parcialmente oculto na parte superior da tela.
Leia a seguinte tarefa para exibi-lo durante o compartilhamento.

Procedimento

Etapa 1 Digite Ctrl+Alt+Shift para exibir o painel.

Após o painel ser exibido, o foco inicial fica no ícone Participantes.

Etapa 2 Execute este procedimento:
ParaPressionar

Alterar o focoGuia

Ativar um recursoEnter

Retornar para a área de compartilhamento a partir do painel de controles de reuniãoAlt+Tabulação

• Se você estiver compartilhando um arquivo, selecione a esfera Webex para
retornar à área de compartilhamento.

• Se você estiver compartilhando um aplicativo, selecione o aplicativo para
voltar o foco sobre ele.

• Se você estiver compartilhando seu computador, selecione o aplicativo que
deseja compartilhar.

Para alternar do painel de Controles da reunião para outro painel aberto, como a lista de Participantes,
pressione F6.

Observação
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C A P Í T U L O 10
Solução de problemas

• Solução de problemas, na página 77

Solução de problemas
Erro 404 página não encontrada.

Problema Você vê um erro "404 página não encontrada" ou encontra problemas de conexão ao iniciar sessão
ou entrar em reuniões no dispositivo do Microsoft Windows.

Solução Use a lista de verificação a seguir para garantir que seu dispositivo esteja configurado para enviar e
receber dados:

• Verifique a conexão de rede.

• Tente usar um computador diferente.

• Use um navegador compatível e verifique se o Internet Explorer 11 está instalado no seu computador.
O Internet Explorer 11 é necessário mesmo que você não pretenda usar o IE no Cisco Webex Meetings.

• Ative o TLS 1.0, TLS 1.2 e o SSL 3.0 acessando o Painel de controle >Opções da Internet. Selecione
a guia Avançado. Uma lista de caixas de verificação é exibida. Percorra a lista para localizar o grupo
Segurança. Em Segurança, certifique-se que as caixas de seleção TLS 1.0, TLS 1.2 e o SSL 3.0 estejam
marcadas.

Problema Você está tendo problemas em sua reunião e o Suporte técnico da Cisco solicita que você reúna
os registros para que eles possam ajudar na solução de problemas da sua reunião.

Solução Execute um relatório de problemas que contenha dados de solução de problemas que ajudarão o
Suporte técnico da Cisco a corrigir o problema.

1. Na janela de reunião, selecione o menu de Ajuda > Enviar relatório de problemas.

2. Insira uma descrição do problema no caixa de texto.

3. Opcionalmente, escolha incluir uma captura de tela e informações do sistema e do Webex.

4. Selecione Enviar relatório. Você receberá uma confirmação por e-mail com uma ID de rastreamento.
Forneça esta ID de rastreamento ao seu representante de suporte.

Além disso, você também pode usar a ferramenta Webex Tracer para Windows ou Mac para reproduzir um
problema e reunir registros para envio ao Suporte técnico da Cisco.
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