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Capí tul o 1 

A Integração WebEx com o Outlook permite iniciar e agendar reuniões WebEx a 
partir do Microsoft Outlook: 

 Sobre a Integração WebEx com o Outlook para Mac (na página 5) 

 Sobre as opções da Integração com o Outlook (na página 6) 
 

Sobre a Integração WebEx com o Outlook para Mac 
A Integração WebEx com o Outlook fornece uma maneira conveniente para você 
agendar ou iniciar reuniões somente WebEx, reuniões híbridas CMR (TelePresence 
habilitado na WebEx) ou reuniões de conferência pessoal WebEx usando o Microsoft 
Outlook. Usando o Integração com o Outlook, você pode executar essas atividades 
sem precisar usar o site de serviço WebEx, ou seja, o site em que você normalmente 
agenda suas reuniões on-line e se associa a elas. 

A Integração WebEx com o Outlook faz parte das Ferramentas de Produtividade 
WebEx. As ferramentas de produtividade WebEx são instaladas automaticamente no 
computador quando você faz logon no site de serviço WebEx e são atualizadas 
automaticamente quando novas versões são disponibilizadas. Você também pode 
instalar as ferramentas de produtividade manualmente. Consulte Instalar ferramentas 
de produtividade WebEx (na página 33). 

Após a instalação das ferramentas de produtividade WebEx, as opções da Integração 
WebEx são exibidas no Microsoft Outlook, permitindo o rápido agendamento de uma 
reunião WebEx. 
  

Introdução da Integração 
WebEx com o Outlook para Mac 
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Nota: Antes de usar o Integração WebEx com o Outlook, verifique se: 

 Você tem uma conta de usuário no site WebEx. 

 A opção do Integração com o Outlook para ferramentas de produtividade WebEx encontra-se 
disponível no site de serviço WebEx. 

 Seu computador está conectado à Internet. 

 Você está familiarizado com o Microsoft Oulook. 

Ao agendar uma reunião, você pode convocar convidados usando qualquer das listas 
de endereços do Outlook, incluindo a Lista de endereços global, a Lista de endereços 
pessoal ou a pasta Contatos. Os convidados de uma reunião não precisam usar o 
Integração com o Outlook para se associarem a ela. 

Para fornecer segurança para suas reuniões, o Integração com o Lotus Notes usa 
criptografia SSL (Secure Sockets Layer) de 128 bits para todos os dados que ele envia e 
recupera do site de serviço WebEx. 

O Integração WebEx com o Outlook também oferece o seguinte: 

 acesso rápido a Minha WebEx no site de serviço WebEx, que inclui sua lista 
pessoal de reuniões, perfil de usuário e outras opções de conta 

 um recurso para iniciar uma reunião instantânea usado o Reunir-se agora (não 
disponível para todos os sites de serviço WebEx) 

 modelos para convites para reunião 
 

Sobre as opções da Integração com o Outlook 
Após a instalação das Ferramentas de Produtividade WebEx, a barra de ferramentas de 
Integração WebEx é exibida na janela do Microsoft Outlook. Você pode clicar e 
arrastar as linhas para que a barra de ferramentas da WebEx “flutue”, como ocorre 
com as barras de ferramentas do Microsoft Outlook. Para fechar a barra de 
ferramentas flutuante, clique no botão X. Para abrir novamente a barra de 
ferramentas, clique com o botão direito do mouse em qualquer barra de ferramentas 
do Microsoft Outlook e escolha WebEx Productivity Tools. 

O seguinte descreve os comandos da barra de ferramentas da Integração WebEx com 
o Outlook. 

 Reunir-se agora - Inicia uma reunião instantânea. Esta é uma reunião que você 
pode iniciar a qualquer momento, sem ter que agendar a reunião com 
antecedência. Para detalhes, consulte o Manual do usuário Reunir-se agora no site 
de serviço WebEx. Você pode especificar opções para mensagens instantâneas na 
guia Configurações do Reunir-se agora na caixa de diálogo Configurações WebEx.  
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 Agendar uma reunião WebEx - Abre a janela de Compromisso do Outlook e 
adiciona uma reunião somente WebEx. Para obter mais informações, 
consulte Agendar uma reunião somente WebEx no Microsoft Outlook (na página 
11). 

 Agendar uma reunião de conferência pessoal ou Agendar uma reunião somente 
áudio - Abre a janela de Compromisso do Outlook e agenda uma reunião de 
conferência pessoal, que inclui uma parte de áudio e uma parte on-line opcional, 
se você tem Áudio WebEx, ou uma reunião somente áudio se você tem áudio do 
provedor de serviços telefônicos (TSP). Para obter mais informações, 
consulte Agendar uma reunião de conferência pessoal ou somente áudio (na 
página 21).  

 Agendar reunião WebEx e TelePresence - Abre a janela Compromisso do 
Outlook e agenda uma reunião híbrida CMR (TelePresence habilitado na WebEx). 
Esta opção só está disponível se seu site e a conta estiverem habilitados para a 
integração com a CMR híbrida. Para obter mais informações, consulte Agendar 
uma reunião híbrida CMR (TelePresence habilitado na WebEx) no Microsoft 
Outlook (na página 14). 

 Preferências - Abre uma caixa de diálogo que permite que você defina as 
preferências WebEx. 

 Sobre— Permite exibir o número da versão e informações de licença e patente 
relativas ao Integração WebEx com o Outlook.  
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Capí tul o 2 

Você pode reunir-se instantaneamente com a WebEx: 

 Inicie uma reunião instantânea no Microsoft Outlook (na página 9) 

 Iniciar uma reunião instantânea a partir da barra de ferramentas (na página 10) 
 

Inicie uma reunião instantânea no Microsoft Outlook 
1 Abra o Microsoft Outlook. 

2 Selecione a esfera WebEx para ver o menu WebEx. 
  

 

 

3 Selecione Reunir-se agora. 
  

Nota:  

 Por padrão, as reuniões instantâneas que você inicia com o Reunir-se agora são realizadas na 
Sala Pessoal. Para alterar as configurações padrão, vá para seu site WebEx e selecione Minha 
WebEx > Preferências e especifique as opções para as seções Configurações de "Reunir-se 
agora" e Áudio. 

 As reuniões instantâneas e as reuniões da Sala Pessoal são reuniões somente WebEx. As 
reuniões híbridas CMR não suportam reuniões instantâneas ou reuniões da Sala Pessoal. 

 

 

Reunir-se agora com WebEx 
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Iniciar uma reunião instantânea a partir da barra de 
ferramentas 

Você também pode iniciar uma reunião instantânea a partir da barra de ferramentas 
do Mac. 

1 Selecione o ícone WebEx em forma de esfera na barra de ferramentas do Mac. 

2 Selecionar Reunir Agora a partir do menu. 
  

 

 

 

  

Nota:  

 Por padrão, as reuniões instantâneas que você inicia com o Reunir-se agora são realizadas na 
Sala Pessoal. Para alterar as configurações padrão, vá para seu site WebEx e selecione Minha 
WebEx > Preferências e especifique as opções para as seções Configurações de "Reunir-se 
agora" e Áudio. 

 As reuniões instantâneas e as reuniões da Sala Pessoal são reuniões somente WebEx. As 
reuniões híbridas CMR não suportam reuniões instantâneas ou reuniões da Sala Pessoal. 
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Capí tul o 3 

Você pode agendar reuniões WebEx no Microsoft Outlook: 

 Agendar uma reunião somente WebEx no Microsoft Outlook (na página 11) 

 Agendar uma CMR híbrida (na página 14) 

 Agendar uma reunião de conferência pessoal ou somente áudio (na página 21) 
 

Agendar uma reunião somente WebEx no Microsoft 
Outlook 

Para agendar uma reunião híbrida CMR (TelePresence habilitado na WebEx): 

1 No menu WebEx na janela do Outlook, selecione Agendar reunião WebEx. 
  

 

 
 

Alternativamente, você pode abrir um novo item de reunião e selecionar o 
botão Adicionar WebEx na barra de ferramentas. 

Agendar reuniões 
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2 Abra uma nova solicitação de reunião no Microsoft Outlook e especifique 
informações e configurações para a reunião. 

 Especifique as informações gerais da reunião, como o assunto e o horário de 
início e encerramento. 

  

 
Nota: Em todo convite para reunião que você envia no Microsoft Outlook, a hora de 
início da reunião é exibida no fuso horário definido no seu computador, e não nas 
preferências do seu serviço WebEx. 

No site WebEx, todas os horários da reunião são exibidos no fuso horário definido nas 
preferências, independentemente do fuso horário definido no seu computador. 

 

 Se você deseja criar uma reunião recorrente, selecione Recorrência e, em 
seguida, especifique as opções de recorrência. Para obter detalhes, consulte 
o Suporte de padrão recorrente na integração WebEx com o Outlook para 
Mac (na página 18). 

 Especifique outras opções do Microsoft Outlook, conforme necessário, como 
um lembrete de reunião. 

3 Selecione Adicionar WebEx da barra de ferramentas WebEx dentro do Outlook 
para especificar as configurações da reunião. 

4 Se for solicitado a você as informações da sua conta WebEx, insira-as e, em 
seguida, selecione OK. 

5 Na caixa de diálogo de configurações WebEx, especifique as opções adicionais 
para sua reunião WebEx: 
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a) Selecione um modelo de reunião para usar suas configurações pré-definidas 
para esse modelo.  

b) Se necessário, especifique uma senha da reunião. 

c) Opcional. Na caixa Organizador alternativo, selecione um ou mais 
organizadores alternativos que podem iniciar e executar a reunião até que você 
entre nela. 

  

 Nota:  

  Um organizador alternativo pode iniciar, gerenciar e gravar a reunião se o 
organizador ainda não entrou nela. Um organizador alternativo precisa ter uma conta 
de usuário no seu site WebEx. Se você especificar mais de um organizador alternativo, 
o primeiro organizador alternativo a participar da reunião terá o controle da reunião. 
Se um organizador alternativo gravar 

 Um organizador alternativo deve ser uma das pessoas que você adicionou à reunião 
como um convidado, e deve ter uma conta de usuário no site do Meeting Center. 

 Se você especificar mais de um organizador alternativo, o primeiro organizador 
alternativo a participar da reunião terá o controle da reunião. 

 Embora um organizador alternativo possa gravar a reunião, o organizador da reunião 
original ainda possui a gravação e recebe a notificação quando a gravação está pronta. 

a) Se você quiser definir mais opções, selecione Mostrar configurações 
avançadas: 

 Certifique-se de ter o tipo de serviço ou de reunião correto selecionado, 
como um tipo de reunião de sessão de treinamento, evento ou reunião 
padrão, ou um tipo de reunião de conferência pessoal. 

 Verifique ou selecione as opções de conexão de áudio. 

 Se necessário, defina as opções de registro. 

b) Selecione OK. 

6 Convide as pessoas para a reunião, selecionando Convidar ou 
selecionando Assistente de Agendamento > Adicionar Convidados e, em seguida, 
selecionando seus nomes ou endereços de e-mail em qualquer uma das listas de 
contatos do Microsoft Outlook. 

Depois de convidada para uma reunião agendada, a pessoa receberá uma 
mensagem de e-mail de convite. A mensagem de e-mail inclui informações sobre a 
reunião, incluindo sua senha, e um link em que o convidado pode selecionar para 
entrar na reunião. 

7 Quando você terminar de fazer as alterações, selecione Salvar e Fechar ou Enviar. 
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Agendar uma reunião híbrida CMR (TelePresence 
habilitado na WebEx) no Microsoft Outlook 

Usando a integração com o Outlook, você pode agendar uma reunião híbrida CMR 
(TelePresence habilitado na WebEx) que permite às pessoas entrarem com o WebEx 
Meeting Center ou TelePresence.   

Para agendar uma reunião híbrida CMR (TelePresence habilitado na WebEx): 

1 No menu WebEx na janela do Outlook, selecione Agendar reunião WebEx e 
TelePresence. 

  

 

 
 

Alternativamente, você pode abrir um novo item de reunião e selecionar o botão 
Adicionar WebEx e TelePresence da barra de ferramentas. 



 Capítulo 3: Agendar reuniões 

 

15 

 

 

 

2 No painel Opções de reunião, especifique as opções de WebEx e TelePresence para 
a reunião híbrida CMR: 
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 Selecione Permitir que as pessoas participem usando o WebEx. 

Esta opção está sempre desmarcada por padrão. Você precisa marcá-la cada 
vez que você agendar uma reunião e desejar adicionar o WebEx a ela. 

 Selecione Adicionar salas do TelePresence. 

Os sistemas selecionados são adicionados às caixas Para e Local e na janela de 
reunião. . 

 Inicie uma reunião com senha para convidados do WebEx. Se o site exigir 
uma senha de reunião, um asterisco aparecerá ao lado da caixa. 

Observe que uma senha de reunião WebEx é diferente do PIN que pode ser 
especificado para uma reunião de TelePresence.  

 Opcional. Marcar Excluir senha de convite por e-mail  para deixar sua 
reunião mais segura. 

 Opcional. Na caixa Organizador alternativo, selecione um ou mais 
organizadores alternativos que podem iniciar e executar a reunião até que você 
entre nela. 

  

 Nota:  

  Um organizador alternativo pode iniciar, gerenciar e gravar a reunião se o 
organizador ainda não entrou nela. Um organizador alternativo precisa ter uma conta 
de usuário no seu site WebEx. Se você especificar mais de um organizador alternativo, 
o primeiro organizador alternativo a participar da reunião terá o controle da reunião. 
Se um organizador alternativo gravar 

 Um organizador alternativo precisa ter uma conta de usuário no site do Meeting 
Center. 

 Se você especificar mais de um organizador alternativo, o primeiro organizador 
alternativo a participar da reunião terá o controle da reunião. 

 Embora um organizador alternativo possa gravar a reunião, o organizador da reunião 
original ainda possui a gravação e recebe a notificação quando a gravação está pronta. 

 Opcional. Selecione Configurações avançadas do WebEx para especificar 
detalhes adicionais, como conexões de áudio de registro. . 

 Opcional. Insira o número dos participantes com chamada de entrada de 
vídeo adicional que podem ligar para a reunião em Adicionar participantes 
com chamada de entrada de vídeo.  

Esta opção permite reservar a capacidade de participação para um número 
maior de pessoas usando sistemas de conferência pessoal e de vídeo, como 
Cisco TelePresence EX Series e dispositivos com aplicativos Cisco Jabber 
Video. O número informado exclui quaisquer sistemas de TelePresence 
adicionados nas opções Para e Local. Você deve estar ciente do número 
recomendado para seu site e não exceder o limite recomendado. 
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 Opcional. Selecione Configurações avançadas de Telepresence para 
especificar detalhes adicionais, como configurações de chamadas de entrada e 
de saída. 

3 Adicione convidados à reunião WebEx na caixa Para da sua reunião do Outlook. 

4 Insira o tópico da reunião na caixa Assunto da reunião do Outlook. 

5 Especifique a hora de início e término da reunião e, se necessário, as opções de 
recorrência.  

  

Nota:  

 Embora outros tipos de reuniões WebEx fornecem diferentes convites por e-mail para o 
organizador e convidados, quando você agenda uma reunião híbrida CMR, você e todos os 
convidados recebem o mesmo convite via e-mail. Seu convite via e-mail não contém 
informações confidenciais do organizador, tais como a chave de organizador ou o código de 
acesso do organizador. Se você precisar ver a chave de organizador ou o código de acesso do 
organizador, selecione o link no convite via e-mail para ir até a página de informações da 
reunião no seu site WebEx, e inicie sessão para ver os detalhes do organizador. 

 A integração híbrida CMR não suporta exceções a uma série de reuniões recorrentes; em 
outras palavras, ela não suporta alterações a uma ocorrência individual da série de reuniões. 

 Se você agendar um organizador alternativo, ele poderá começar a reunião, gerenciar a 
reunião e gravar a reunião; no entanto, a gravação da reunião será enviada para você, o 
organizador original. 

 Ao agendar reuniões, não agende mais de duas reuniões para o mesmo período de tempo, 
pois você não pode ser o organizador de duas reuniões que estão ativas ao mesmo tempo. 
Mesmo se você permitir que organizadores alternativos iniciem suas reuniões sem você, você 
ainda é considerado o organizador das reuniões que você agendar, a menos que você seja o 
delegado de um organizador. Para obter mais informações sobre delegados, consulte Designar 
um delegado para agendar reuniões para você (na página 24).  

 
 

O que é uma reunião híbrida CMR com WebEx e TelePresence? 

A integração das Ferramentas de Produtividade WebEx com as Salas de Reuniões de 
Colaboração (CMR) híbridas do TelePresence permite que o Cisco WebEx Meeting 
Center e o Cisco TelePresence trabalhem juntos em uma reunião conjunta. 

Durante uma reunião híbrida CMR é possível assistir o vídeo ao vivo dos participantes 
do WebEx e do TelePresence. 

A lista de participantes na reunião WebEx exibe os participantes do TelePresence em 
um rótulo de agregado, "Sistemas TelePresence". A lista de participantes no sistema 
TelePresence exibe cada participante individual do WebEx.  
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Se um participante do TelePresence conectar o cabo VGA ou HDMI a um laptop e 
iniciar o compartilhamento da tela, todos os participantes, incluindo os participantes 
do WebEx, poderão ver o conteúdo compartilhado. Se um apresentador do WebEx 
começar a compartilhar, todos os participantes, incluindo os participantes do 
TelePresence, poderão ver o conteúdo compartilhado.  

Você pode gravar vídeo, áudio, compartilhamento, bate-papo e sondagem para 
reuniões híbridas CMR (TelePresence habilitado na WebEx). Apenas pressione 
Gravar como você faria normalmente em sua reunião WebEx e suas gravações serão 
exibidas na lista Meus arquivos > Minhas reuniões gravadas na seção Minha WebEx. 
As gravações de reuniões híbridas CMR serão no formato MP4. O vídeo será gravado 
em 360 p. 

 

Suporte de padrão recorrente na integração WebEx com 
o Outlook para Mac 

A tabela a seguir mostra como os padrões de recorrência do Outlook são tratados no 
WebEx: 
  

Nota: A integração híbrida CMR não suporta exceções a uma série de reuniões recorrentes; em 
outras palavras, ela não suporta alterações a uma ocorrência individual da série de reuniões. Todas 
as alterações feitas a uma série de reuniões híbridas CMR devem aplicar-se a toda a série. 

As reuniões somente WebEx, no entanto, não suportam exceções a uma série de reuniões 
recorrentes. 

Reuniões WebEx 

  

Tipo Opção Outlook 
Convertido para opção Reunião 
WebEx 

Diariamente 
A cada [x] dias A cada [x] dias 

Todos os dias da semana Todos os dias da semana 

Semanalmente 

A cada [x] semanas: [Domingo, 
segunda-feira, terça-feira, 
quarta-feira, quinta-feira, sexta-feira, 
Sábado] 

Para eventos na Central de Evento e 
sessões de treinamento da Central de 
Treinamento: 

A cada semana em: [Domingo, 
segunda-feira, terça-feira, quarta-feira, 
quinta-feira, sexta-feira, Sábado] 

Se você agendar uma reunião que se 
repete a cada X semanas, onde X é 
maior que 1, no Microsoft Outlook, a 
reunião será agendada no Outlook 
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Tipo Opção Outlook 
Convertido para opção Reunião 
WebEx 
conforme especificado, mas será 
exibida como uma reunião semanal no 
site WebEx. 

O início da semana sempre aponta 
para o valor padrão domingo. A 
personalização não é suportada, por 
isso, se você alterar o início da semana 
para um dia diferente, o início da 
semana não será sincronizado com o 
site WebEx. 

Mensalmente 

Dia [x] a cada [x] meses Dia [x] a cada [x] meses 

A cada [primeiro, segundo, terceiro, 
quarto, último] dia de cada mês Sem suporte 

A cada [primeiro, segundo, terceiro, 
quarto, quinto] dia da semana ou fim 
de semana 

Sem suporte 

A cada [primeiro, segundo, terceiro, 
quarto, último] Domingo, Segunda, 
Terça, Quarta, Quinta, Sexta, 
Sábado] de cada [x] meses 

A cada [primeiro, segundo, terceiro, 
quarto, último] Domingo, Segunda, 
Terça, Quarta, Quinta, Sexta, Sábado] 
de cada [x] meses 

Anualmente 

[Janeiro....Dezembro] [1,....31], a 
cada n (n> 1) ano(s) 

[Janeiro....Dezembro] [1,....31], a cada 
n (n> 1) ano(s) 

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

Não suportado. 

[primeiro, segundo, terceiro, quarto, 
último] [Domingo, Segunda, Terça, 
Quarta, Quinta, Sexta, Sábado] de 
[Janeiro...Dezembro] a cada n(n>1) 
ano(s)  

[primeiro, segundo, terceiro, quarto, 
último] [Domingo, Segunda, Terça, 
Quarta, Quinta, Sexta, Sábado] de 
[Janeiro...Dezembro] a cada n(n>1) 
ano(s)  

Data de término 

Sem data de término. Sem data de término. 

Terminar após [x] ocorrências. Terminar após [x] ocorrências. 

Terminar em [inserir data] Terminar em [inserir data] 
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Reunião de Conferência Pessoal WebEx 

  

Tipo Opção Outlook 
Convertido para a Opção de Reunião 
de Conferência Pessoal WebEx 

Diariamente 
A cada [x] dias Diariamente 

Todos os dias da semana Todos os dias da semana 

Semanalmente 

A cada [x] semanas: [Domingo, 
segunda-feira, terça-feira, 
quarta-feira, quinta-feira, sexta-feira, 
Sábado] 

A cada [x] semanas: [Domingo, 
segunda-feira, terça-feira, quarta-feira, 
quinta-feira, sexta-feira, Sábado] 

Mensalmente 

Dia [x] a cada [x] meses Dia [x] de cada mês. 

A cada [primeiro, segundo, terceiro, 
quarto, último] dia de cada mês Dia [1,2,3,4,31] de cada mês. 

A cada [primeiro, segundo, terceiro, 
quarto, quinto] dia da semana ou fim 
de semana 

Não suportado. 

A cada [primeiro, segundo, terceiro, 
quarto, último] Domingo, Segunda, 
Terça, Quarta, Quinta, Sexta, 
Sábado] de cada [x] meses 

A cada [primeiro, segundo, terceiro, 
quarto, último] Domingo, Segunda, 
Terça, Quarta, Quinta, Sexta, Sábado] 
de cada [x] meses 

Anualmente 

A cada [Janeiro...Dezembro] [1, ...31] Não suportado. 

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

Não suportado. 

[primeiro, segundo, terceiro, quarto, 
último] [Domingo, Segunda, Terça, 
Quarta, Quinta, Sexta, Sábado] de 
[Janeiro...Dezembro]  

Não suportado. 

Data de término 

Sem data de término. Se o período de tempo for maior do que 
um ano, ele é convertido para um ano. 

Terminar após [x] ocorrências. Se o período de tempo for maior do que 
um ano, ele é convertido para um ano. 

Terminar em [inserir data] Se o período de tempo for maior do que 
um ano, ele é convertido para um ano. 

  

Nota: Se você usar a Integração WebEx com o Outlook para modificar as configurações de 
reunião para uma reunião recorrente, você deverá aplicar as alterações em toda a série da reunião. 
Por exemplo, se você aplicar as alterações somente a uma única ocorrência da reunião, as 
alterações serão exibidas apenas no Outlook e não no site WebEx. 
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Agendar uma reunião de conferência pessoal ou 
somente áudio 

Usando a integração com o Outlook, você pode agendar uma reunião de conferência 
pessoal WebEx, se o site utiliza Áudio WebEx, ou uma reunião somente áudio, se o 
site utiliza áudio do prestador de serviços telefônicos (TSP), sem ter que ir para seu 
site WebEx. Com uma conferência pessoal, você inicia primeiro a parte de áudio, mas 
uma parte on-line está sempre disponível para participar, se necessário. 

Para agendar uma reunião de conferência pessoal ou somente áudio: 

1 No menu WebEx na janela do Outlook, selecione Agendar reunião de 
conferência pessoal, ou se você usa áudio TSP, selecione Agendar reunião 
somente áudio. 

  

 

 
 

Alternativamente, você pode abrir um novo item de reunião e selecionar o 
botão Adicionar conferência pessoal ou Adicionar somente áudio na barra de 
ferramentas. 
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2 Na caixa de diálogo Configurações WebEx, especifique as seguintes opções: 

 Na guia Áudio e Rastreamento, para o Tipo de conexão de áudio, selecione 
uma das seguintes opções: 

 Se você estiver usando o Áudio WebEx, selecione Conferência Pessoal e, 
em seguida, selecione a conta de conferência pessoal que você deseja usar. 
Se você ainda não especificou uma conta de Conferência Pessoal, você 
precisará gerar uma. 

 Se você estiver usando o áudio do provedor de serviços telefônicos (TSP), 
selecione o Serviço de Teleconferência, e, em seguida, selecione a conta de 
Serviço de Teleconferência que você deseja usar. 

 (Opcional) Insira uma senha da reunião para os convidados WebEx para a 
parte on-line da Conferência Pessoal. Se o site exigir uma senha de reunião, 
um asterisco aparecerá ao lado da caixa. 

Observe que uma senha de reunião WebEx é diferente do PIN que pode ser 
especificado para uma reunião de TelePresence. Para saber mais sobre o PIN, 
consulte Sobre as configurações avançadas do TelePresence. 

 Opcional. Selecione Excluir senha do convite via e-mail para deixar a parte 
on-line da sua reunião mais segura. 

 Opcional. Selecione Selecionar organizador alternativo para selecionar um 
ou mais organizadores alternativos que podem iniciar e executar a reunião até 
que você entre nela. 
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 Nota:  

  Um organizador alternativo pode iniciar, gerenciar e gravar a reunião se o 
organizador ainda não entrou nela. Um organizador alternativo precisa ter uma conta 
de usuário no seu site WebEx. Se você especificar mais de um organizador alternativo, 
o primeiro organizador alternativo a participar da reunião terá o controle da reunião. 
Se um organizador alternativo gravar 

 Um organizador alternativo precisa ter uma conta de usuário no site do Meeting 
Center. 

 Se você especificar mais de um organizador alternativo, o primeiro organizador 
alternativo a participar da reunião terá o controle da reunião. 

 Embora um organizador alternativo possa gravar a reunião, o organizador da reunião 
original ainda possui a gravação e recebe a notificação quando a gravação está pronta. 

 Opcional. Selecionar configurações avançadas WebEx para especificar 
detalhes adicionais, tais como conexão de áudio e registro para a parte on-line 
da reunião de conferência pessoal.  

3 Adicione convidados na caixa Para na reunião do Outlook. 

4 Insira o tópico da reunião na caixa Assunto na reunião do Outlook. 

5 Especifique a hora de início e término da reunião e, se necessário, as opções de 
recorrência.  

6 Clique em Enviar. 
  

Nota:  

 Ao agendar uma reunião de conferência pessoal ou somente áudio, o convite de reunião que 
você recebe como o organizador contém o código de acesso do organizador que você pode 
usar para iniciar a parte de áudio da sua reunião. Para reuniões de conferência pessoal, elas 
também contêm a chave de organizador, que você pode usar para recuperar privilégios de 
organizador. 

 Para algumas contas de áudio do provedor de serviços telefônicos (TSP), se você agendar duas 
reuniões híbridas CMR adjacentes, com a segunda agendada para começar imediatamente 
após o término da primeira, e se o sistema de agendamento TelePresence prolongar 
automaticamente a primeira reunião após o final agendado, a segunda reunião será encerrada 
automaticamente, pois não é possível usar o mesmo código de acesso do organizador da conta 
de áudio TSP em ambas as reuniões ao mesmo tempo. Para contornar esse problema, você 
pode configurar duas contas de áudio TSP diferentes, com diferentes códigos de acesso de 
organizador, e usar uma conta para a primeira reunião e a outra conta para a segunda 
reunião. Outra opção é pedir ao seu administrador para desativar a opção do sistema 
TelePresence que prolonga automaticamente a reunião. 
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Atribuir um delegado para agendar reuniões para você 
A Integração com o Outlook permite que você atribua um delegado para agendar ou 
editar reuniões em seu nome. 

Por exemplo, se você precisar organizar reuniões WebEx regularmente, poderá dar 
permissão ao seu assistente para agendar reuniões para você. 

Depois que a permissão for dada, o delegado poderá agendar, editar, cancelar e iniciar 
reuniões para você. 

 No site WebEx, dê ao delegado permissão de agendamento. Para obter detalhes, 
consulte Designar um delegado para seu site WebEx (na página 24). 

 No Microsoft Outlook, compartilhe o calendário com o representante. Para obter 
detalhes, consulte Designar um delegado no Microsoft Outlook (na página 25). 

  

Importante:  

 Uma reunião que o seu delegado agendou será exibida no calendário. Para editá-la, é preciso 
ter o Integração WebEx com o Outlook 3.1 ou uma versão posterior instalada no 
computador. 

 A qualquer momento, você pode remover a permissão de agendamento do seu delegado. 

 

 

Atribuir um delegado no site WebEx 

Para designar um representante, você dá a ele permissão de agendamento na página 
Meu Perfil do Meu WebEx no seu site WebEx. Você pode acessar a página 
diretamente no Microsoft Outlook. 

Se você desejar ir para a página Meu Perfil sem usar o Microsoft Outlook, você pode 
efetuar logon no seu site de serviço WebEx e depois selecionar Minha WebEx > 
Preferências. 

Além de dar permissão de agendamento no site de serviço WebEx, você também 
precisa compartilhar seu calendário com o delegado no Microsoft Outlook. Para obter 
detalhes, consulte Designar um delegado no Microsoft Outlook (na página 25). 
  

Importante:  

 Se não estiver vendo a opção de atribuição de delegado no site de serviço WebEx, verifique se 
o administrador do site ativou o recurso. 

 Seu delegado também deve ter uma conta de organizador WebEx no site de serviço WebEx. 
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 Os endereços de e-mail da sua conta e da do delegado no site de serviço WebEx deverão 
corresponder aos do Microsoft Outlook. 

Para atribuir um representante no site WebEx: 

1 Vá para seu site WebEx. 

2 Selecione Minha WebEx. 

3 Selecione Preferências. 

4 Expanda a categoria Opções de agendamento. 

5 Em "Permissão de agendamento", selecione Selecionar organizador. 

6 Na janela Selecionar organizadores, selecione o endereço de e-mail do delegado e 
depois selecione Adicionar > OK. 

7 Selecione Salvar. 
 

Atribuir um delegado no Microsoft Outlook 

Para atribuir um delegado, compartilhe seu calendário com ele no Microsoft Outlook. 

Além de compartilhar seu calendário do Microsoft Outlook, você precisa dar 
permissão de agendamento no site de serviço WebEx. Para obter detalhes, 
consulte Designar um delegado para seu site WebEx (na página 24). 
  

Importante:  

 Certifique-se de que o calendário compartilhado não resida na sua pasta pessoal do 
Microsoft Outlook. Seu delegado poderá acessar seu calendário somente se ele residir em 
uma pasta pública. 

 O nome do delegado que você deseja atribuir deve constar da Lista de endereços global no 
Microsoft Outlook. 

Para atribuir um delegado no Microsoft Outlook: 

1 No menu Arquivo, selecione Configurações da conta. 

2 No menu Configurações da conta, selecione Acesso do delegado. 

3 Na caixa de diálogo Delegados, selecione Adicionar. 

4 Selecione o nome do representante, e então selecione OK. 

5 Na caixa de diálogo Delegar Permissões, selecione Editor na lista 
suspensa Calendário e então selecione OK. 

6 Selecione OK para fechar a caixa de diálogo Delegados. 
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Capí tul o 4 

Você pode agendar uma reunião em nome de outro organizador: 

 Sobre como agendar uma reunião para outro organizador (na página 27) 

 Agendar uma reunião para outro organizador (na página 28) 

 Iniciar uma reunião para outro organizador (na página 29) 
 

Sobre como agendar uma reunião para outro 
organizador 

Somente delegados 

Você pode agendar uma reunião em nome de outro organizador se tiver permissão 
dele para isso. 

Por exemplo, se você for o assistente administrativo de um diretor que precise 
organizar reuniões WebEx regularmente, o diretor poderá atribuir a você o 
agendamento de reuniões em nome dele. 

Com a permissão de agendamento dada por outro organizador, você pode agendar, 
editar e cancelar reuniões desse organizador. 

Antes de agendar uma reunião para outro organizador, verifique se: 

 Você possui uma conta de organizador WebEx . Para obter uma conta de 
organizador WebEx, entre em contato com o administrador. 

 A integração com o Outlook é instalada no Outlook. 

Agendar uma reunião em nome 
de outro organizador 
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 O organizador real faz o seguinte: 

 dá a você permissão de agendamento no site WebEx. 

 seleciona você como delegado no Microsoft Outlook e compartilha o próprio 
calendário com você. 

  

Nota:  

 Após agendar uma reunião em nome de outro organizador, você também pode iniciar a 
reunião para esse organizador, caso necessário.  

 A qualquer momento, o organizador real pode remover de você a permissão de agendamento. 

 
 

Agendar uma reunião para outro organizador 
Somente delegados 

Para agendar uma reunião ou um compromisso para outro organizador, primeiro 
abra o calendário do Outlook do organizador, que já está compartilhado com você. 

1 Abra o calendário do outro organizador no Outlook fazendo o seguinte: 

a) No menu Arquivo, escolha Abrir  >  Pasta de outro usuário. 

A caixa de diálogo Abrir pasta de outro usuário é exibida. 

b) Digite o nome do organizador real ou clique em Nome para selecionar o nome 
do organizador real. 

c) Selecione Calendário na lista suspensa Tipo de pasta e clique em OK. 

O calendário compartilhado é exibido. 
  

 
Nota: Existem várias maneiras de abrir o calendário de outra pessoa, dependendo de 
como você personalizar suas exibições no Outlook. Para obter detalhes, consulte a Ajuda 
do Microsoft Outlook. 

 

2 Se estiver visualizando vários calendários lado a lado, certifique-se de selecionar o 
calendário do organizador real clicando nele uma vez. 

3 Abra uma nova janela Solicitação de reunião ou Compromisso no Outlook e 
especifique informações e configurações para a reunião.  

Se você estiver agendando a reunião para outro organizador, uma mensagem 
indicará o fato na caixa de diálogo Configurações WebEx. 
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Iniciar uma reunião para outro organizador 
Depois que você agendar uma reunião para outro organizador, o organizador atual 
receberá uma mensagem de e-mail de confirmação no Outlook dele. Certifique-se 
primeiro de que o organizador real compartilha o calendário dele com você no 
Microsoft Outlook. Em seguida, você pode iniciar a reunião no calendário do 
organizador. 

Para iniciar uma reunião para outro organizador: 

1 Abra o calendário do outro organizador no Microsoft Outlook fazendo o seguinte: 

a) No Microsoft Outlook, no menu Arquivo, escolha Abrir > Pasta de outro 
usuário. 

A caixa de diálogo Abrir pasta de outro usuário é exibida. 

b) Digite o nome do organizador ou clique em Nome para selecionar o nome do 
organizador. 

c) Selecione Calendário na lista suspensa Tipo de pasta e clique em OK. 

O calendário compartilhado é exibido. 
  

 
Nota: Existem várias maneiras de abrir o calendário de outra pessoa, dependendo de 
como você personalizar suas exibições no Outlook. Para obter detalhes, consulte a Ajuda 
do Microsoft Outlook. 

 

2 Clique duas vezes no item da reunião no calendário do outro organizador. 

A mensagem de e-mail de confirmação é exibida. 

3 Para iniciar a reunião, siga as instruções da mensagem de e-mail e verifique se 
efetuou logon na sua própria conta de organizador WebEx no site WebEx. 
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Capí tul o 5 

Você pode fazer alterações em suas reuniões agendadas: 

 Editar uma reunião agendada (na página 31) 

 Cancelar uma reunião (na página 32) 
 

Editar uma reunião agendada 
Depois que você editar uma reunião agendada, a Integração com o Outlook enviará 
um convite de reunião atualizado a todos os participantes convocados para a reunião e 
atualizará as informações da reunião no site WebEx. 

1 No calendário do Microsoft Outlook, abra o item da reunião agendada. 

2 Editar informações de reunião. 

3 Execute um dos seguintes procedimentos, conforme o caso: 

 Para enviar o convite de reunião atualizado para participantes convidados e 
salvar a reunião atualizada no seu calendário do Outlook, selecione Enviar 
Atualização. 

 Para salvar a reunião atualizada no seu calendário do Outlook sem enviar uma 
atualização, selecione Salvar e Fechar. 

A Integração com o Outlook entra em contato com o site WebEx e atualiza a 
reunião nele. 

  

Editar e cancelar reuniões 
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Importante:  

 A integração híbrida CMR não suporta exceções a uma série de reuniões recorrentes; em 
outras palavras, ela não suporta alterações a uma ocorrência individual da série de reuniões. 
Todas as alterações feitas a uma série de reuniões híbridas CMR devem aplicar-se a toda a 
série. As reuniões somente WebEx, no entanto, não suportam exceções a uma série de 
reuniões recorrentes. 

 Se você reagendar ou cancelar uma única ocorrência de uma reunião WebEx recorrente 
usando o Microsoft Outlook, as alterações serão mostradas somente no Outlook, e não no 
site WebEx. Por exemplo, se você alterar a hora de início de uma única ocorrência de 
reunião WebEx recorrente no Outlook, os convidados poderão continuar se associando à 
reunião na antiga hora de início. Portanto, caso deseje modificar uma reunião recorrente 
usando o Outlook, recomendamos que você aplique as alterações em toda a série da reunião. 

 
 

Cancelar uma reunião 
Você pode cancelar uma reunião no Microsoft Outlook. Ao cancelar uma reunião, 
você também poderá enviar uma notificação de cancelamento para todos os 
convidados que você convidou para a reunião. 

A Integração WebEx com o Outlook também entra em contato com o site WebEx e 
cancela ou remove a reunião nele.  

1 No Microsoft Outlook, abra o item de reunião.  

2 Na barra de ferramentas, selecione Cancelar. 

3 Selecione Enviar cancelamento. 
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Capí tul o 6 

Você pode instalar ou desinstalar as ferramentas de produtividade WebEx: 

 Instalar ferramentas de produtividade WebEx (na página 33) 

 Desinstalar ferramentas de produtividade WebEx (na página 34) 
 

Instalar ferramentas de produtividade WebEx 
Se o administrador do site ativou as Ferramentas de Produtividade WebEx no seu site 
WebEx, elas poderão instalar automaticamente para você. Além disso, sempre que 
houver versões mais recentes disponíveis, as ferramentas de produtividade WebEx 
serão automaticamente atualizadas. 

Se necessário, você também poderá baixar e instalar as ferramentas de produtividade 
WebEx manualmente. Antes de instalar as Ferramentas de Produtividade WebEx, 
verifique as notas de versão do sistema para certificar-se que seu computador atende 
aos requisitos mínimos do sistema.  

1 Iniciar sessão em seu site WebEx. 

2 Selecione Downloads. 

3 Em Ferramentas de Produtividade, selecione Mac.  

4 Selecione Baixar. O programa de instalação (com a extensão .dmg) baixa 
automaticamente para o computador. 

5 Execute o arquivo de instalação e siga as instruções.  
 

Instalar e desinstalar as 
Ferramentas de Produtividade 
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Desinstalar ferramentas de produtividade WebEx 
1 Selecione Aplicativos > WebEx > Ferramentas de Produtividade > Desinstalar. 

Você pode ser solicitado a inserir sua senha.  

2 Clique em OK para continuar.  

3 Selecione Sim para confirmar. 
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