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C A P Í T U L O  1
Integração WebEx com o Outlook para Windows

• Visão geral da Integração WebEx com o Outlook, página 1

• Opções da Integração com o Outlook, página 2

Visão geral da Integração WebEx com o Outlook
A Integração WebEx com o Outlook fornece um modo conveniente de agendar ou iniciar reuniões WebEx
ou reuniões de Conferência PessoalWebEx usando oMicrosoft Outlook. Usando a Integração com oOutlook,
você pode executar essas atividades sem precisar usar o siteWebEx—o site em que você normalmente agenda
e participa das reuniões WebEx.

A Integração WebEx com o Outlook faz parte das Ferramentas de Produtividade WebEx. As Ferramentas de
ProdutividadeWebEx são instaladas automaticamente no computador quando você inicia sessão no siteWebEx
e são atualizadas automaticamente quando novas versões são disponibilizadas. Você também pode instalar
as ferramentas de produtividade manualmente. Para obter mais informações, consulte Instalar ferramentas de
produtividade WebEx, na página 27.

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 on-line.

Antes de usar a Integração WebEx com o Outlook, verifique seObservação

• Você tem uma conta de usuário no site WebEx.

• A opção da Integração com o Outlook para Ferramentas de Produtividade WebEx encontra-se
disponível no site 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 a Integração com o Outlook para entrarem nela.

Para fornecer segurança para suas reuniões, a Integração com o Outlook usa criptografia SSL (Secure Sockets
Layer) de 128 bits para todos os dados que ela envia e recupera do site WebEx.
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A Integração WebEx com o Outlook também oferece o seguinte:

• Acesso rápido à Minha WebEx no site WebEx, que inclui sua lista pessoal de reuniões, perfil de usuário
e outras opções de conta

• Uma funcionalidade para iniciar uma reunião instantânea usando o Reunir-se agora (não disponível para
todos os sites de serviço WebEx)

• Modelos de convites para reunião

Opções da Integração com o Outlook
Após a instalação das Ferramentas de Produtividade WebEx, a barra de ferramentas da Integração WebEx é
exibida na janela doMicrosoft Outlook. Você pode selecionar e arrastar as linhas para que a barra de ferramentas
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 Ferramentas de
Produtividade WebEx.

O seguinte descreve os botões da barra de ferramentas da Integração WebEx.

• 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. Você pode especificar opções para reuniões
instantâneas na guia Configurações do Reunir-se agora da caixa de diálogo Configurações WebEx. Para
obter detalhes, consulte Configurar as opções das Ferramentas de Produtividade WebEx, na página 28.

• Agendar reunião: clicar neste botão abre a janela de Compromissos no Outlook, que contém opções
de Integração com o Outlook para agendamento de uma reunião on-line. Você pode especificar opções
para reuniões agendadas na guia Reuniões agendadas da caixa de diálogo Configurações WebEx. Para
obter detalhes, consulte Configurar as opções das Ferramentas de Produtividade WebEx, na página 28.

A janela Reunião no Outlook também contém as opções de Integração WebEx.Observação

• Configurações WebEx: selecionar este botão abre um menu com as seguintes opções:

◦Minha WebEx: permite acesso à Minha WebEx, na qual você pode gerenciar suas informações
de conta e as reuniões agendadas no site WebEx. Para obter detalhes sobre o Minha WebEx,
consulte a Ajuda on-line no site.

◦ Configurações da conta: abre a guia Conta da caixa de diálogo Configurações WebEx e permite
especificar as informações da sua conta de usuário WebEx, ou seja, a URL do site WebEx e seu
nome de usuário e senha. Você também pode especificar mais opções na caixa de diálogo
Configurações WebEx, tais como opções para reuniões instantâneas e reuniões agendadas.

◦Modelos de reunião: permite exibir modelos que você ou o administrador do site salvaram no site
WebEx. Os modelos contêm configurações de reunião. Você pode selecionar o modelo que atende
as suas necessidades. Os modelos de reunião estarão disponíveis somente se as configurações da
administração do site permitirem que os organizadores usem modelos do Outlook.

◦ Configurar a permissão de agendamento: abre a página de perfil da Minha WebEx onde você
pode designar um delegado para agendar ou editar reuniões em seu nome. Para obter detalhes,
consulte Designando um delegado para agendar reuniões para você.
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◦ Ajuda: permite consultar instruções para uso da Integração WebEx com o Outlook.

◦ Sobre: permite a você visualizar o número da versão e informações de licença e patente relativas
à Integração WebEx com o Outlook.
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C A P Í T U L O  2
Agendar uma reunião

• Visão geral do agendamento de uma reunião, página 5

• Configurando uma reunião e convocando convidados, página 5

• Atribuindo um delegado para agendar reuniões para você, página 11

Visão geral do agendamento de uma reunião
Para agendar uma reunião on-line usando a IntegraçãoWebEx com oOutlook e enviar convites para a reunião,
fique atento ao seguinte:

• A Integração com o Outlook oferece as opções básicas para agendar uma reunião. Algumas opções
exibidas no site WebEx não estão disponíveis na Integração com o Outlook.

• A Integração com oOutlook não oferece suporte a todas as opções de recorrência disponíveis noMicrosoft
Outlook. Para obter detalhes, consulte Especificar um padrão de recorrência para uma reunião, na página
9.

• Nos convites para reunião que você envia do Microsoft Outlook, a hora de início da reunião é exibida
no fuso horário definido no seu computador, e não nas preferências do site do serviço WebEx.

No seu site WebEx, todas as horas da reunião são exibidas no fuso horário definido nas preferências do
site, independentemente do fuso horário definido no seu computador.

Configurando uma reunião e convocando convidados
Para configurar uma reunião usando a Integração com o Outlook, consulte Configurar um reunião, na página
6.

Para configurar uma reunião de Conferência Pessoal através da Integração com oOutlook, consulte Configurar
uma reunião de Conferência Pessoal, na página 7.

Para convocar convidados para uma reunião agendada, consulte Convocar convidados, na página 8.

Para especificar uma reunião recorrente, consulte Especificar um padrão de recorrência para uma reunião,
na página 9.
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Configurar um reunião
Para configurar uma reunião on-line usando a Integração WebEx com o Outlook, abra uma nova janela
Solicitação de reunião ou Compromissos no Outlook e especifique informações e configurações para a reunião.

Procedimento

Etapa 1 Execute qualquer um dos seguintes procedimentos no Microsoft Outlook:

• Selecione Agendar reunião na barra de ferramentas WebEx.

• No menu Arquivo, escolha Novo > Solicitação de reunião ou Novo > Compromisso.

Uma janela de agendamento é exibida com o botão Adicionar Reunião WebEx.

Etapa 2 Faça o seguinte para especificar informações gerais sobre a reunião:

• Digite um tópico para a reunião na caixa Assunto.

• Nas listas Hora de início e Hora de término, especifique as horas de início e de término da reunião,
respectivamente.

• (Opcional) Para especificar um padrão recorrente para sua reunião, selecioneRecorrência e, em seguida,
selecione opções de recorrência. Para obter detalhes, consulte Especificar um padrão de recorrência para
uma reunião, na página 9.

• (Opcional) Especifique outras opções que oMicrosoft Outlook oferece, como uma notificação de reunião.

Etapa 3 Selecione Adicionar uma Reunião WebEx para especificar as configurações da reunião.
Etapa 4 Se a guia Conta da caixa de diálogo Configurações WebEx aparecer, digite as informações necessárias e

então selecione OK.
A caixa de diálogo Configurações WebEx é exibida. Se você estiver agendando a reunião para outro
organizador, a mensagem "Você está agendando para [nome do organizador]" indicará isso na caixa de diálogo
Configurações WebEx.

Etapa 5 Selecione o Tipo de serviço para uma reunião WebEx ou selecione Conferência Pessoal do MeetingPlace
para uma reunião de Conferência Pessoal do MeetingPlace.

Se você tiver uma conta do Cisco Unified MeetingPlace, você também poderá selecionar um
tipo de serviço WebEx, e depois para a opção Tipo de conferência, você poderá selecionar
Audioconferência do Cisco Unified MeetingPlace.

Observação

Etapa 6 (Opcional) Especifique um oumais convidados como organizadores alternativos que podem executar a reunião
até selecionar Recursos e, em seguida, insira seus nomes na lista Organizador alternativo.
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Observação • 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.

Etapa 7 Especifique mais configurações de reuniões e então selecione OK.
Para obter detalhes, consulte Configurar as opções das Ferramentas de Produtividade WebEx, na página 28.

Se você agendar uma reunião comAudioconferência do Cisco UnifiedMeetingPlace e você
desativou ambas as opções, os Convidados podem entrar na reunião X minutos antes da
hora de início e os Convidados também podem entrar na teleconferência antes da hora
de início, os convidados não poderão entrar na reunião de um dispositivo móvel sem que
alguém inicie a reunião do site WebEx primeiro.

Observação

Etapa 8 Execute um dos seguintes procedimentos, conforme o caso:

• Envie convites aos convidados para a reunião. Para obter detalhes, consulte Convocar convidados, na
página 8.

• Selecione Salvar e Fechar e convoque mais tarde os convidados para a reunião agendada.

A Integração com o Outlook entra em contato com o site WebEx e adiciona a reunião agendada:

• Ao calendário do Outlook

• À lista de reuniões na página Minhas reuniões WebEx no site WebEx

• À página Sala de reunião pessoal, se sua conta incluir uma

Configurar uma reunião de Conferência Pessoal
Para configurar uma reunião de Conferência Pessoal através da Integração WebEx com o Outlook, abra uma
nova janela de Solicitação de reunião ou Compromissos no Outlook e especifique os detalhes e configurações
para a reunião.

Procedimento

Etapa 1 Execute qualquer um dos seguintes procedimentos no Microsoft Outlook:

• Selecione Agendar reunião na barra de ferramentas WebEx.

• No menu Arquivo, selecione Novo > Solicitação de reunião ou Novo > Compromisso.
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Uma janela de agendamento será exibida com o botão Adicionar reunião de Conferência Pessoal na barra
de ferramentas WebEx.

Etapa 2 Faça o seguinte para especificar informações gerais sobre a reunião:

• Digite um tópico para a reunião na caixa Assunto.

• Nas listas Hora de início e Hora de término, especifique as horas de início e de término da reunião,
respectivamente.

• (Opcional) Para especificar um padrão recorrente para sua reunião, selecioneRecorrência e, em seguida,
selecione opções de recorrência. Para obter detalhes, consulte Especificar um padrão de recorrência para
uma reunião, na página 9.

• (Opcional) Especifique outras opções que oMicrosoft Outlook oferece, como uma notificação de reunião.

Etapa 3 Clique em Adicionar reunião de Conferência Pessoal para especificar as configurações da reunião de
Conferência Pessoal.

Etapa 4 Se a guia Conta da caixa de diálogo Configurações WebEx aparecer, digite as informações necessárias e
então selecione OK.
A caixa de diálogo Configurações WebEx é exibida. Se você estiver agendando a reunião para outro
organizador, a mensagem "Você está agendando para [nome do organizador]" indicará isso na caixa de diálogo
Configurações WebEx.

Etapa 5 Especifique as configurações de reunião WebEx e então selecione OK.
Para obter detalhes, consulte Configurar as opções das Ferramentas de Produtividade WebEx, na página 28.

Etapa 6 Execute um dos seguintes procedimentos, conforme o caso:

• Envie convites aos convidados para a reunião. Para obter detalhes, consulte Convocar convidados, na
página 8.

• Selecione Salvar e Fechar e convoque mais tarde os convidados para a reunião agendada.

A Integração com o Outlook entra em contato com o site WebEx e adiciona a reunião agendada:

• Ao calendário do Outlook

• À lista de reuniões na página Minhas reuniões WebEx no site WebEx

• À página Sala de reunião pessoal, se sua conta incluir uma

Convocar convidados
Ao usar a Integração WebEx com o Outlook para agendar uma reunião, você pode convocar convidados
selecionando os nomes ou endereços de e-mail deles em qualquer das suas listas de contatos do Microsoft
Outlook. Por exemplo, se a sua organização mantiver uma Lista de endereços global, você poderá convocar
os convidados selecionando os nomes deles nessa lista. Você também pode convocar convidados que não
estejam em uma lista de contatos do Outlook inserindo seus endereços de e-mail.
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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 participar da reunião.

Procedimento

Etapa 1 Se você agendou uma reunião usando a Integração WebEx com o Outlook, abra o item da reunião no seu
calendário do Outlook.

Etapa 2 Se você abriu uma janela de Compromisso, selecione Convocar convidados para ver a caixa Para, na qual
você pode inserir os nomes dos convidados ou os endereços de e-mail. Para remover o campo Para, selecione
Cancelar convite.

Etapa 3 Insira os nomes ou os endereços de e-mail dos convidados na caixa Para e então selecione Enviar.

Especificar um padrão de recorrência para uma reunião
Usando opções de recorrência do Microsoft Outlook, você pode especificar um padrão de recorrência para
sua reunião on-line. Por exemplo, você pode especificar que uma reunião ocorrerá toda quarta-feira às 14:00
até uma determinada data. A IntegraçãoWebEx com oOutlook agenda a reunião cada dia que você especificar
no padrão de recorrência.

As opções de recorrência que você pode usar com a Integração WebEx com o Outlook limitam-se às opções
disponíveis no site WebEx. Dependendo do seu serviço WebEx, pode não haver suporte ao uso de um padrão
de recorrência.

Procedimento

Etapa 1 Na janela Reunião ou Compromissos da reunião, selecione Recorrência.
Etapa 2 Especifique as opções na caixa de diálogo e depois selecione OK.

Suporte ao padrão de recorrência na Integração WebEx com o Outlook
A tabela a seguir mostra como os padrões de recorrência do Outlook são tratados no WebEx:

Reuniões WebEx

Convertido para a opção Reunião WebExOpção do OutlookTipo

A cada [X] diasA cada [X] diasDiariamente

Todos os dias da semanaTodos os dias da semana
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Convertido para a opção Reunião WebExOpção do OutlookTipo

Para eventos do Event Center e sessões de treinamento do Training
Center:

Toda 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 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.

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

Semanalmente

Dia [X] a cada [Y] mesesDia [X] a cada [Y] mesesMensalmente

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

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

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

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

Anualmente

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

[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)

Sem data de término.Sem data de término.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

Convertido para a opção de reunião de Conferência Pessoal
WebExOpção do OutlookTipo

DiariamenteA cada [X] diasDiariamente

Todos os dias da semanaTodos os dias da semana

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

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

Semanalmente

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

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

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

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

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

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]

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

Sem data de término.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]

Atribuindo 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.
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Por exemplo, se você precisar organizar reuniões WebEx regularmente, você 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 Atribuir um
delegado no site WebEx, na página 12.

• No Microsoft Outlook, compartilhe o calendário com o representante. Para obter detalhes, consulte
Atribuir um delegado no Microsoft Outlook, na página 13.

Importante • Uma reunião que seu delegado agendou será exibida no calendário. Para editá-la, é preciso ter a
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 atribuir um delegado, você dá a ele permissão de agendamento na página Minha WebEx Meu Perfil 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 então selecionarMinha WebEx > Meu Perfil.

Além de dar permissão de agendamento no site WebEx, compartilhe seu calendário com o delegado no
Microsoft Outlook. Para obter detalhes, consulte Atribuir um delegado no Microsoft Outlook, na página 13.

Importante • Se você não estiver vendo a opção para atribuir um delegado no site WebEx, verifique se o
administrador do site ativou a funcionalidade.

• Seu Delegado também deve ter uma conta de organizador WebEx no site WebEx.

• Os endereços de e-mail da sua conta e da conta do delegado no site WebEx devem corresponder aos
do Microsoft Outlook.

Procedimento

Etapa 1 No Microsoft Outlook, selecioneWebEx.
Etapa 2 No menu exibido, selecione Definir permissão de agendamento.

A página Minha WebEx > Preferências é exibida.
Etapa 3 Expanda a categoria Opções de agendamento.
Etapa 4 Em Permissão de agendamento, selecione Selecionar organizador.
Etapa 5 Na janela Selecionar organizadores, selecione o endereço de e-mail do delegado e depois selecioneAdicionar

> OK.
Etapa 6 Selecione Salvar.
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Atribuir um delegado no Microsoft Outlook
Para atribuir um delegado, compartilhe seu calendário com ele no Microsoft Outlook.

Além de compartilhar seu calendário no Microsoft Outlook, dê também permissão de agendamento no site
WebEx. Para obter detalhes, consulte Atribuir um delegado no site WebEx, na página 12.

Importante • Certifique-se de que o calendário compartilhado não resida na sua pasta pessoal doMicrosoft 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 na Lista de endereços global noMicrosoft
Outlook.

Procedimento

Etapa 1 No menu Arquivo, selecione Configurações da conta.
Etapa 2 No menu Configurações da conta, selecione Acesso do delegado.
Etapa 3 Na caixa de diálogo Delegados, selecione Adicionar.
Etapa 4 Selecione o nome do representante, e então selecione OK.
Etapa 5 Na caixa de diálogo Delegar Permissões, selecione Editor na lista Calendário e então selecione OK.
Etapa 6 Selecione OK para fechar a caixa de diálogo Delegados.
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C A P Í T U L O  3
Agendar para outro organizador

• Visão geral do agendamento de uma reunião para outro organizador, página 15

• Agendar uma reunião ou compromissos para outro organizador, página 16

• Iniciar uma reunião para outro organizador, página 16

Visão geral do agendamento de uma reunião para outro
organizador

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 precisa 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.

• O organizador atual faz o seguinte:

◦ Dá a você permissão de agendamento no site WebEx.

◦ Seleciona você como delegado noMicrosoft Outlook e compartilha o próprio calendário com você.

Observação • Após agendar uma reunião em nome de outro organizador, você também pode iniciar a reunião para
esse organizador, caso necessário. Para obter detalhes, consulte Iniciar uma reunião para outro
organizador, na página 16.

• A qualquer momento, o organizador atual pode remover de você a permissão de agendamento.
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Agendar uma reunião ou compromissos para outro organizador
Para agendar uma reunião ou um compromisso para outro organizador, primeiro abra o calendário do Outlook
do organizador, que já está compartilhado com você.

Procedimento

Etapa 1 Abra o calendário do outro organizador no 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 atual ou selecione Nome para selecionar o nome do organizador atual.
c) Selecione Calendário na lista Tipo de pasta e depois selecione OK.

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 doMicrosoft
Outlook.

Observação

O calendário compartilhado é exibido.

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

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

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.

Antes de iniciar

Certifique-se de que o organizador atual ainda compartilha o calendário dele ou o do organizador.

Procedimento

Etapa 1 Abra o calendário do outro organizador no 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 atual ou selecione Nome para selecionar o nome do organizador atual.
c) Selecione Calendário na lista Tipo de pasta e depois selecione OK.

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 doMicrosoft
Outlook.

Observação

O calendário compartilhado é exibido.

Etapa 2 Clique duas vezes no item da reunião no calendário do outro organizador.
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A mensagem de e-mail de confirmação é exibida.

Etapa 3 Para iniciar a reunião, siga as instruções da mensagem de e-mail e verifique se você iniciou sessão na sua
própria conta de organizador WebEx no site WebEx.
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C A P Í T U L O  4
Editar e cancelar reuniões agendadas

• Editar uma reunião agendada, página 19

• Cancelar uma reunião agendada, página 20

Editar uma reunião agendada
Após agendar uma reunião usando a IntegraçãoWebEx com oOutlook, você pode usar o Outlook para editá-la
a qualquer momento. Por exemplo, você pode alterar sua hora de início, especificar uma nova senha, escolher
uma opção de teleconferência, etc.

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.

Observação • Se você editar uma reunião WebEx usando o site WebEx, suas alterações não serão mostradas no
Microsoft Outlook. Por exemplo, se você alterar a hora de início da reunião usando seu site, a hora
de início não será alterada no calendário do Outlook. Portanto, recomendamos que você use somente
o Outlook para editar uma reunião.

• 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 ainda poderão entrar na reunião na antiga hora de início. Portanto, caso você
deseje modificar uma reunião recorrente usando o Outlook, recomendamos que você aplique as
alterações em toda a série da reunião.

Procedimento

Etapa 1 No calendário do Microsoft Outlook, abra o item da reunião agendada.
Etapa 2 Edite as informações da reunião ou altere opções na barra de ferramentas ou na guia Compromisso.

Por exemplo:

• Para alterar as configurações de reunião WebEx, selecione Alterar configurações.
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• Para remover as configurações da reuniãoWebEx anteriormente definidas, selecioneCancelar reunião
WebEx.

• Para adicionar ou alterar um padrão de recorrência, selecione Recorrência.

• Para editar o texto na mensagem de e-mail de convite, use a guia Compromisso.

Etapa 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, selecione Salvar e Fechar.

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

Cancelar uma reunião agendada
Se você agendar uma reunião usando a integração com o Outlook, você poderá cancelar a reunião no Outlook.

Depois de cancelar uma reunião no Outlook, a integração com o Outlook contata o site WebEx e exclui a
reunião de seu site WebEx.

Se você editar ou cancelar uma reunião somente WebEx com o site WebEx, as alterações não aparecerão
no Outlook. Se você alterar a reunião inicial, por exemplo, usando seu site, o calendário do Outlook ainda
exibirá a hora de início anterior. Por esta razão, você só deve usar o Outlook para editar uma reunião
somente WebEx se agendada originalmente com o Outlook.

Observação

Procedimento

Etapa 1 Abra o item de reunião de seu calendário do Outlook.
Etapa 2 Selecione Cancelar reunião.
Etapa 3 Selecione Sim na mensagem de confirmação.
Etapa 4 Selecione Enviar cancelamento.
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C A P Í T U L O  5
Iniciar uma reunião

• Iniciar uma reunião agendada no Microsoft Outlook, página 21

• Iniciar uma reunião agendada do menu WebEx no Outlook, página 21

• Iniciar uma reunião do site WebEx, página 22

• Iniciar uma reunião de Conferência Pessoal do Outlook, página 22

Iniciar uma reunião agendada no Microsoft Outlook
Procedimento

Etapa 1 No seu calendário do Microsoft Outlook, abra o item de reunião.
Etapa 2 Selecione este link para iniciar a reunião.

O link exibido no item da reunião é somente para organizadores de reunião. O link exibido nos convites dos
convidados é outro, no qual os convidados podem selecionar para participar da reunião. Para obter mais
informações, consulte Entrar em uma reunião do convite via e-mail da reunião, na página 23.

Iniciar uma reunião agendada do menu WebEx no Outlook
Procedimento

Etapa 1 No Microsoft Outlook, selecioneWebEx.
Etapa 2 No menu Agendar reunião, escolha Iniciar uma reunião agendada.

A caixa de diálogo Iniciar reunião agendada aparece e exibe uma lista de reuniões agendadas previamente.

Etapa 3 Selecione a reunião que você deseja iniciar.
Etapa 4 Selecione Iniciar.
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A sua reunião inicia e a janela do Gerenciador de Reunião é aberta.

Iniciar uma reunião do site WebEx
Procedimento

Etapa 1 No Microsoft Outlook, selecioneWebEx.
Etapa 2 No menu Reunião agendada, selecioneMinha WebEx.

Você pode precisar fazer o logon no seu site de serviço WebEx se ainda não estiver conectado.

A página Minhas reuniões WebEx é exibida.

Etapa 3 Certifique-se de que As reuniões que você organiza esteja selecionada na lista na parte superior da página.
Etapa 4 Selecione Iniciar ao lado da reunião que você deseja iniciar.

Iniciar uma reunião de Conferência Pessoal do Outlook
Procedimento

Etapa 1 No Microsoft Outlook, selecioneWebEx.
Etapa 2 No menu Reunião agendada, selecione Iniciar reunião de Conferência Pessoal.

   Guia do usuário da Integração WebEx com o Outlook para Windows
22

Iniciar uma reunião
Iniciar uma reunião do site WebEx



C A P Í T U L O  6
Entrando em uma reunião

• Entrar em uma reunião do convite via e-mail da reunião, página 23

• Entrar em uma reunião do menu WebEx no Outlook, página 23

• Entrar em uma reunião do site WebEx, página 24

Entrar em uma reunião do convite via e-mail da reunião
Nos programas de e-mail dos convidados, eles abrem a mensagem do convite via e-mail da reunião que
receberam e então selecionam o link da reunião na seção Para entrar nesta reunião para entrarem na reunião.

A mensagem de e-mail de convite ou a mensagem de e-mail de confirmação de registro que os convidados
recebem contém as informações necessárias para que entrem na reunião, como o número da reunião, senha
da reunião ou ID do registro.

Entrar em uma reunião do menu WebEx no Outlook
Procedimento

Etapa 1 No Microsoft Outlook, selecioneWebEx.
Etapa 2 No menu Reunião agendada, selecione Entrar em uma reunião.

A caixa de diálogo Entrar na reunião é aberta e mostra uma lista de reuniões que você foi convidado para
o dia atual.

Etapa 3 (Opcional) Selecione uma data diferente para mostrar as reuniões para aquela data, ou selecione Semanalmente
ouMensalmente para exibir as reuniões para aquela semana ou mês.

Etapa 4 (Opcional) Se você deseja visualizar todas as reuniões que foi convidado, selecione Todas as reuniões para
ver a lista completa de reuniões no seu site de serviço WebEx.

Etapa 5 No campo abaixo da lista de reuniões, insira seu endereço de e-mail, número de celular ou o número da
reunião.

Etapa 6 Selecione Entrar.
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Entrar em uma reunião do site WebEx
Antes de iniciar

Você pode precisar da seguinte informação para entrar em uma reunião:

• Senha da reunião

• ID do registro: apenas para o serviço do Event Center. Se o organizador do evento exigir que os
convidados forneçam as IDs de registro antes de entrarem no evento, eles receberão uma ID exclusiva
na mensagem de e-mail de confirmação de registro.

• Número da reunião: os convidados precisam fornecê-lo para entrarem em uma reunião não listada—uma
reunião que não é exibida no calendário do site WebEx.

Procedimento

Etapa 1 No Microsoft Outlook, selecioneWebEx.
Etapa 2 No menu Reunião agendada, selecioneMinha WebEx.

Você pode precisar iniciar sessão no site de serviço WebEx se ainda não estiver logado.

A página Minhas reuniões WebEx é exibida.

Etapa 3 Certifique-se de que As reuniões que você foi convidado esteja selecionada na lista na parte superior da
página.

Etapa 4 Selecione Entrar ao lado da reunião que você deseja entrar.
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C A P Í T U L O  7
Instalar e configurar ferramentas de
produtividade WebEx

• Visão geral da instalação e configuração das ferramentas de produtividade WebEx, página 25

• Instalar ferramentas de produtividade WebEx, página 26

• Instalar ferramentas de produtividade WebEx, página 27

• Abrir a caixa de diálogo Configurações WebEx, página 27

• Configurar as opções das Ferramentas de Produtividade WebEx, página 28

• Sobre a guia Conta, página 28

• Sobre a guia Configurações do Reunir-se agora, página 29

• Guia Sobre as reuniões agendadas, página 30

• Sobre a guia Preferências, página 32

• Sobre a guia Ferramentas, página 32

• Desinstalar ferramentas de produtividade WebEx, página 33

Visão geral da instalação e configuração das ferramentas de
produtividade WebEx

Você pode instalar as Ferramentas de ProdutividadeWebEx para iniciar ou entrar nas reuniões instantaneamente
usando o painel das Ferramentas de ProdutividadeWebEx, Microsoft Office, navegadores da Web, Microsoft
Outlook, IBMLotus Notes e serviços de mensagens instantâneas; ou para agendar reuniões usando oMicrosoft
Outlook ou IBM Lotus Notes, sem ir até o site de serviço WebEx.

Depois que você instalar as Ferramentas de Produtividade WebEx, você poderá iniciar sessão e definir as
opções da sua contaWebEx, definir opções de reuniões instantâneas e reuniões agendadas, definir preferências
do painel das Ferramentas de Produtividade WebEx e selecionar as Ferramentas de Produtividade a serem
usadas com o WebEx.

A caixa de diálogo contém as guias:
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• Conta

• Configurações de Reunir-se Agora

• Reuniões agendadas

• Preferências

• Ferramentas

Instalar ferramentas de produtividade WebEx
Se o administrador do site tiver ativado as opções das ferramentas de produtividade WebEx para o seu site
de serviço WebEx, todas as ferramentas de produtividade WebEx serão instaladas automaticamente no site.
Além disso, sempre que houver versões mais recentes disponíveis, as ferramentas de produtividade WebEx
serão automaticamente atualizadas.

No processo de instalação, todas as ferramentas de produtividade WebEx disponíveis são instaladas; no
entanto, sempre que você quiser, poderá alterar suas preferências sobre quais aplicativos devem ser usados
com as ferramentas de produtividade WebEx, podendo, também, alterar outras preferências da reunião e da
conta WebEx, ao definir opções na caixa de diálogo Configurações WebEx. Para obter detalhes, consulte
Configurar as opções das Ferramentas de Produtividade WebEx, na página 28.

Se necessário, você também poderá baixar e instalar as ferramentas de produtividade WebEx manualmente.
Antes de instalar as ferramentas de produtividade WebEx, certifique-se de que o computador possua os
seguintes requisitos mínimos de sistema:

• Consulte as notas de versão da plataforma cruzadaWebEx para obter os sistemas operacionais suportados,
navegadores e outros requisitos mínimos de sistema.

• Processador Intel x86 (Pentium 400 MHZ +) ou compatível

• JavaScript e cookies habilitados no navegador

Se você tiver uma versão anterior das Ferramentas de Produtividade, você deve desinstalar essa versão
antes de instalar a nova.

Você também deve fechar aplicativos como oMicrosoft Outlook e quaisquer navegadores antes de instalar
a nova versão das Ferramentas de Produtividade. Esses aplicativos devem ser iniciados novamente e você
pode ter que iniciar a sessão antes de ver a nova interface.

A integraçãoWebEx para IBMLotus Notes só será incluída na instalação ou no download das ferramentas
de Produtividade WebEx, se o administrador do sistema tiver ativado a opção Lotus Notes para o site.

Observação

O administrador de sistema também pode executar uma instalação em massa para o computador no seu site.
Para obter mais informações, consulte o Guia do administrador de TI para implantação em massa das
Ferramentas de Produtividade WebEx em http://support.webex.com/US/PT/wx_pt_ag.pdf.
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Instalar ferramentas de produtividade WebEx
Procedimento

Etapa 1 Faça logon no seu site WebEx.
Etapa 2 Selecione a guiaMeeting Center.
Etapa 3 Na barra de navegação esquerda, em Suporte, selecione Downloads.
Etapa 4 Na página Downloads, sob o cabeçalho Ferramentas de Produtividade WebEx, selecione Download.

A caixa de diálogo Download de arquivo é exibida.

Etapa 5 Salve o programa de instalação no computador.
O nome do arquivo de instalação tem a extensão .msi.

Etapa 6 Execute o arquivo de instalação e siga as instruções.

Próximos passos

Concluída a instalação, você pode iniciar sessão com as informações da sua conta WebEx e então verificar
as configurações na caixa de diálogo ConfiguraçõesWebEx. Para obter mais informações, consulte Configurar
as opções das Ferramentas de Produtividade WebEx, na página 28.

Abrir a caixa de diálogo Configurações WebEx
Use uma das seguintes opções para abrir a caixa de diálogo Configurações WebEx:

• Da caixa de diálogo Configurações do menu Iniciar, selecione Iniciar > Programas > WebEx >
Ferramentas de Produtividade > Configurações WebEx.

• Da caixa de diálogo Configurações WebEx do painel das Ferramentas de Produtividade WebEx:

◦ Se o painel das Ferramentas de Produtividade WebEx ainda não estiver aberto, execute um dos
seguintes procedimentos:

◦ Clique duas vezes no ícone das Ferramentas de Produtividade WebEx no seu desktop.

◦ Vá para Iniciar > Programas >WebEx > Ferramentas de Produtividade > Ferramentas
de Produtividade WebEx.

◦ No painel das Ferramentas de Produtividade WebEx, selecione Editar configurações WebEx.

• Da caixa de diálogo ConfiguraçõesWebEx doMicrosoft Outlook ou IBMLotus Notes, nomenuWebEx,
selecione Configurações da conta.

• Da caixa de diálogo Configurações WebEx do Microsoft Office, no Microsoft Word, Microsoft Excel
ou Microsoft PowerPoint, selecione Configurações WebEx.

• Da caixa de diálogo Configurações WebEx do serviço de mensagens instantâneas, selecioneWebEx >
Configurações WebEx.
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Configurar as opções das Ferramentas de Produtividade WebEx
Procedimento

Etapa 1 Abra a caixa de diálogo Configurações WebEx. Para obter mais detalhes, consulte Abrir a caixa de diálogo
Configurações WebEx.

Etapa 2 Na guia Conta, faça logon na sua conta especificando a URL do seu site de serviço WebEx e inserindo seu
nome de usuário e senha. Para obter mais detalhes, consulte Sobre a guia Conta, na página 28.

Etapa 3 Selecione Atualizar.
Etapa 4 Selecione a guia Configurações do "Reunir-se agora".
Etapa 5 Especifique as opções das reuniões iniciadas instantaneamente do painel das Ferramentas de Produtividade

WebEx, Microsoft Office, navegadores, serviços de mensagens instantâneas, menus de atalho, e do Microsoft
Outlook ou IBM Lotus Notes. Para obter mais detalhes, consulte Sobre a guia Configurações do Reunir-se
agora, na página 29.

Etapa 6 Selecione a guia Reuniões agendadas.
Etapa 7 Especifique as opções para as reuniões agendadas no Microsoft Outlook ou no IBM Lotus Notes. Para obter

mais detalhes, consulte Guia Sobre as reuniões agendadas, na página 30.
Etapa 8 Selecione a guia Preferências.
Etapa 9 Especifique as opções para o painel de Ferramentas de Produtividade WebEx. Para obter mais detalhes,

consulte Sobre a guia Preferências, na página 32.
Etapa 10 Selecione a guia Ferramentas.
Etapa 11 Selecione os aplicativos a serem usados com as integrações WebEx. Para obter mais detalhes, consulte Sobre

a guia Ferramentas, na página 32.

Sobre a guia Conta
As opções de conta permitem que você inicie sessão no site WebEx.

• URL do site: insira a URL para um site do WebEx Meeting Center ao qual você deseja fazer logon.
Exemplo de formato da URL: company.webex.com

Se você inserir a URL para um site que não oferece suporte à integração de TelePresence,
este site permitirá agendar reuniões somenteWebEx e também fornecerá a documentação
apropriada.

Observação

• Nome de usuário: insira o nome de usuário de uma conta do organizador no site WebEx.

• Senha: insira a senha da conta do organizador no site WebEx.

• Lembrar minha senha: armazene o nome de usuário e a senha que você inseriu. Dessa forma, você
não precisará inserir seu nome de usuário e a URL do site na próxima vez em que fizer logon.
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• Esqueceu sua senha?: abra a página Esqueceu sua senha? no site WebEx, que permite a você enviar
uma solicitação para criação de uma nova senha.

• Alterar senha: abra uma caixa de diálogo que permita que você especifique uma nova senha.

• Idioma: verifique o idioma que está atualmente selecionado para o site WebEx.

• Localidade: verifique o país ou a localidade que está atualmente selecionado para o site WebEx.

• Fuso horário: verifique o fuso horário que está atualmente selecionado para o site WebEx.

• Alterar configurações do site de serviço WebEx: abra a páginaMinha WebEx > Meu perfil no site
WebEx e faça as alterações no seu perfil.

• Atualizar: atualize a caixa de diálogo Configurações WebEx com as configurações mais recentes do
site WebEx.

Sobre a guia Configurações do Reunir-se agora
As opções das reuniões instantâneas afetam as reuniões iniciadas instantaneamente do painel das Ferramentas
de Produtividade WebEx, Microsoft Office, navegadores, serviços de mensagens instantâneas, menus de
atalho, e do Microsoft Outlook ou IBM Lotus Notes.

• Modelo de reunião: selecione o modelo a ser usado para a reunião.

• Reunião: selecione o tipo de sessão WebEx para a qual você deseja iniciar uma reunião. Essa opção
lista somente os tipos de reuniões disponíveis para o seu site e sua conta de usuário.

• Usar minha Sala Pessoal para reuniões instantâneas: selecione para usar sua Sala Pessoal para
reuniões instantâneas por padrão.

• Tópico da reunião: insira o tópico ou o nome da reunião.

• Senha da reunião: exija que os participantes insiram a senha definida para entrar na reunião. O site
poderá exigir que todas as senhas cumpram critérios de segurança, como um comprimento mínimo e
um número mínimo de letras, números ou caracteres especiais.

• Lista no calendário público: inclua essa reunião nos calendários de reuniões no site de serviçoWebEx.
Disponível somente para reuniões, reuniões de vendas e sessões de treinamento.

• Solicitar minha aprovação quando alguém entrar: especifique que a caixa de diálogo Solicitar para
entrar seja exibida na sua tela quando alguém tentar entrar na reunião. Disponível somente para sessões
de suporte.

• Conexão de áudio: selecione o tipo de conexão de áudio que você deseja utilizar:

◦ Nenhum: especifica que a reunião não inclui uma conexão de áudio ou que ela inclui uma conexão
de áudio sobre a qual você fornecerá informações aos participantes usando um método diferente
do seu serviço de reunião.

◦ Áudio WebEx: especifica se a reunião inclui um Áudio WebEx para sua conexão de áudio, que
permite a você usar seu telefone ou seu computador como dispositivo de áudio para participar em
uma reunião. Se você selecionar esta opção, escolha uma das seguintes opções de áudio WebEx:

• Exibir números de chamada de entrada global para convidados: selecione esta opção se
você quiser fornecer uma lista de números, como números locais ou para chamada gratuita,
para que os convidados em outros países possam ligar para se conectarem ao áudio.
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• Exibir número de chamada gratuita: selecione se o site fornecer um número de chamada
gratuita e você quiser exibi-lo para que os convidados possam ligar para se conectarem ao
áudio.

Depois de iniciar a reunião, os participantes podem optar por usar o computador como
o dispositivo de áudio, ou usar o telefone como o dispositivo de áudio.

Observação

◦ Outra teleconferência: especifica se a reunião inclui uma teleconferência fornecida por outro
serviço. As instruções que você digita na caixa de texto aparecem automaticamente nas telas dos
participantes assim eles entram na reunião.

Para receber uma chamada de um serviço de teleconferência, o participante deve ter
uma linha de telefone direta. No entanto, um participante sem uma linha de telefone
direta pode entrar em uma teleconferência discando um número de chamada de entrada,
que sempre está disponível na janela de Reunião.

Dica

• Som de entrada e saída: selecione o som reproduzido quando um convidado entra ou sai da conexão
de áudio.

Guia Sobre as reuniões agendadas
As opções de reuniões agendadas afetam as reuniões agendadas no Microsoft Office ou no IBM Lotus Notes.

• Modelo de reunião: selecione o modelo a ser usado para a reunião.

• Reunião: selecione o tipo de sessão WebEx para a qual você deseja iniciar uma reunião. Essa opção
lista somente os tipos de reuniões disponíveis para o seu site e sua conta de usuário.

• Tópico da reunião: insira o tópico ou o nome da reunião.

• Senha da reunião: exija que os participantes insiram a senha definida para entrar na reunião. O site
poderá exigir que todas as senhas cumpram critérios de segurança, como um comprimento mínimo e
um número mínimo de letras, números ou caracteres especiais.

• Excluir senha do convite por e-mail: exclua a senha da reunião da mensagem de e-mail enviada a
todos os convidados da sua reunião.

• Lista no calendário público: inclua essa reunião nos calendários de reuniões no site de serviçoWebEx.
Disponível somente para reuniões, reuniões de vendas e sessões de treinamento.

• Os convidados podem entrar na reunião X minutos antes da hora de início: especifique que a caixa
de diálogo Solicitar para entrar seja exibida na sua tela quando alguém tentar entrar na reunião. Disponível
somente para sessões de suporte.

• Guia Áudio e Rastreamento

◦ Conexão de áudio: selecione o tipo de conexão de áudio que você deseja utilizar:

   Guia do usuário da Integração WebEx com o Outlook para Windows
30

Instalar e configurar ferramentas de produtividade WebEx
Guia Sobre as reuniões agendadas



• Nenhum: especifica que a reunião não inclui uma conexão de áudio ou que ela inclui uma
conexão de áudio sobre a qual você fornecerá informações aos participantes usando um
método diferente do seu serviço de reunião.

• Áudio WebEx: especifica se a reunião inclui um Áudio WebEx para sua conexão de áudio,
que permite a você usar seu telefone ou seu computador como dispositivo de áudio para
participar em uma reunião. Se você selecionar esta opção, escolha uma das seguintes opções
de áudio WebEx:

• Exibir números de chamada de entrada global para convidados: selecione esta
opção se você quiser fornecer uma lista de números, como números locais ou para
chamada gratuita, para que os convidados em outros países possam ligar para se
conectarem ao áudio.

• Os convidados também podem entrar na teleconferência antes da hora de início:
permita que os convidados entrem na reunião dentro de um número deminutos definido
antes da hora de início da reunião. Se você desmarcar essa caixa de seleção, você deverá
primeiro iniciar a reunião antes da entrada dos convidados.

• Exibir número de chamada gratuita: selecione se o site fornecer um número de
chamada gratuita e você quiser exibi-lo para que os convidados possam ligar para se
conectarem ao áudio.

Depois de iniciar a reunião, os participantes podem optar por usar o computador como
o dispositivo de áudio, ou usar o telefone como o dispositivo de áudio.

Observação

• Outra teleconferência: especifica se a reunião inclui uma teleconferência fornecida por outro serviço.
As instruções que você digita na caixa de texto aparecem automaticamente nas telas dos participantes
assim eles entram na reunião.

Para receber uma chamada de um serviço de teleconferência, o participante deve ter
uma linha de telefone direta. No entanto, um participante sem uma linha de telefone
direta pode entrar em uma teleconferência discando um número de chamada de entrada,
que sempre está disponível na janela de Reunião.

Dica

• Som de entrada e saída: selecione o som reproduzido quando um convidado entra ou sai da conexão
de áudio.

• Guia Registro

◦ Exigir registro do convidado: especifique que todos os convidados devem registrar-se para
participar da reunião, de modo que você possa aceitar ou negar a entrada deles. Um convidado não
pode participar da reunião até você aceitar a solicitação de registro. Essa opção somente estará
disponível se a opção Os convidados podem entrar na reunião [X] minutos antes da hora de início
estiver em branco.

◦ Aceitar automaticamente todos os registros: aceite todas as solicitações de registro
automaticamente. Se essa opção não estiver selecionada, aceite as solicitações de registro
manualmente usando as opções da página Convidados registrados, no site de serviçoWebEx. Essa

Guia do usuário da Integração WebEx com o Outlook para Windows    
31

Instalar e configurar ferramentas de produtividade WebEx
Guia Sobre as reuniões agendadas



opção somente estará disponível se a opção Os convidados podem entrar na reunião [X] minutos
antes da hora de início estiver em branco, e se a opção Exigir registro do convidado for selecionada.

• Guia Recursos

◦Modelos da aba Informações: escolha um modelo para a guia Informações, que aparece no
visualizador de conteúdo durante a reunião. A guia Informações contém informações sobre a
reunião, inclusive o organizador da reunião, os números de telefone da teleconferência e a tecla
de atalho (somente para organizador). Você só poderá escolher outro modelo se houver um ou
mais modelos personalizados da guia Informações disponíveis para o seu serviço de reunião. O
administrador do site pode adicionar modelos para o seu serviço.

◦ Executar a apresentação automaticamente antes do organizador entrar na reunião: reproduza
automaticamente uma apresentação que os convidados possam visualizar antes que o organizador
realmente entre na reunião.

Sobre a guia Preferências
As preferências determinam alguns recursos do painel de Ferramentas de Produtividade WebEx.

• Sempre permanecer na parte superior do desktop: deixe o painel das Ferramentas de Produtividade
WebEx aparecer no topo de cada aplicativo ou programa que estiver aberto no computador.

• Mostrar o painel de Ferramentas de Produtividade WebEx quando o Windows iniciar

• Mostrar o ícone de Ferramentas de Produtividade na barra de tarefas

• Mostrar função de agendamento no painel das Ferramentas de Produtividade: mostre os links
Iniciar reunião agendada e Agendar reunião no painel. Selecionar um desses links leva você às páginas
apropriadas no site de serviço WebEx.

• Lista de endereços padrão: selecione um programa de e-mail e de agendamento para uma lista de
endereços padrão. As Ferramentas de Produtividade WebEx se integram ao programa de e-mail que
você seleciona, fazendo com que seja mais fácil obter os endereços de e-mail dos seus contatos. Selecionar
o painel de Ferramentas de Produtividade WebEx abre uma lista de endereços do programa de e-mail
selecionado.

• Iniciar opções de reunião

◦ Permitir que eu altere o tópico da reunião quando a reunião começar

◦ Permitir que eu altere a senha da reunião quando a reunião começar

Sobre a guia Ferramentas
As opções de ferramentas determinam quais programas incluem atalhos e integrações WebEx.

• E-mail e agendamento: mostre os comandos e a barra de ferramentas de produtividade WebEx para
agendar reuniões ou iniciar reuniões instantâneas com as Ferramentas de Produtividade WebEx com o
Microsoft Outlook ou IBMLotus usando os contatos e o calendário doMicrosoft Outlook ou IBMLotus.

• Microsoft
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◦ Usar o WebEx com o Microsoft Office: mostre os botões WebEx para iniciar uma reunião
instantânea com as Ferramentas de Produtividade WebEx e automaticamente compartilhar um
arquivo ou documento selecionado dos seguintes aplicativos do Microsoft Office:

• Excel

• PowerPoint

• Word

◦Mostrar a barra de ferramentas no Internet Explorer: mostre a barra de ferramentas de
produtividade WebEx que permite a você iniciar reuniões instantâneas da barra de ferramentas do
Microsoft Internet Explorer.

◦Mostrar nosmenus de atalho doWindows (requer reinicialização): mostre um comandoWebEx
que permite a você iniciar uma reunião instantânea e compartilhar automaticamente um arquivo
ou documento selecionado das janelas de atalho disponíveis no Windows Explorer.

• Serviços de mensagens instantâneas

◦ Usar o WebEx com o serviço de mensagens instantâneas: mostre os comandos e os botões
WebEx que permitem a você iniciar uma reunião instantânea de um serviço de mensagens
instantâneas. Você pode selecionar um ou mais dos seguintes serviços de mensagens instantâneas:

• AOL

• Google Talk

• Lotus Sametime

• Skype

• Windows Messenger

• Yahoo Messenger

• Mozilla Firefox

◦Mostrar a barra de ferramentas no Firefox: mostre a barra de ferramentas de produtividade
WebEx que permite a você iniciar reuniões instantâneas da barra de ferramentas do Firefox.

Desinstalar ferramentas de produtividade WebEx
Você pode desinstalar as Ferramentas de Produtividade WebEx usando os comandos do menu Iniciar ou o
Painel de Controle.

A desinstalação das ferramentas de produtividade remove todas as ferramentas de produtividade e atalhos do
computador. Se você quiser continuar usando algumas ferramentas de produtividade, mas desativar outras,
edite as opções na caixa de diálogo ConfiguraçõesWebEx. Para obter detalhes, consulte Configurar as opções
das Ferramentas de Produtividade WebEx, na página 28.
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Desinstalar as Ferramentas de Produtividade WebEx usando os comandos do
menu Iniciar

Procedimento

Etapa 1 Selecione Iniciar > Programas > WebEx > Ferramentas de Produtividade > Desinstalar.
Etapa 2 Selecione Sim para confirmar que você deseja desinstalar as Ferramentas de Produtividade WebEx.

Desinstalar as Ferramentas de Produtividade WebEx usando o Painel de
Controle

Procedimento

Etapa 1 Selecione Iniciar > Configurações > Painel de controle.
Etapa 2 Clique duas vezes em Adicionar/remover programas.
Etapa 3 Selecione Ferramentas de Produtividade WebEx.
Etapa 4 Selecione Remover.
Etapa 5 Selecione Sim para confirmar que você deseja desinstalar as Ferramentas de Produtividade WebEx.
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