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In de agenda-uitnodiging wordt
de Webex-vergaderingsinformatie weergegeven,
met een koppeling om deel te nemen aan de vergadering.

Als uw beheerder Cisco 
Webex-service voor hybride 
agenda's heeft ingeschakeld,
is het nog makkelijker om deel te 
nemen aan vergaderingen die 
gepland zijn vanuit Google Agenda.

Kies het videoadres om
deel te nemen vanaf een
op standaarden 
gebaseerd videosysteem.

U ziet een knop om deel 
te nemen voordat de 

vergadering start
op uw Cisco 

Webex-video-apparaat
en ook in de Cisco 

Webex Teams-app.

Deelnemen aan vergaderingen

Cisco Webex voor Google Agenda maakt het makkelijker dan ooit
om Webex-vergaderingen te plannen en eraan deel te nemen.

Voeg een Webex-vergadering of
Webex-vergadering in een persoonlijke
ruimte toe voor een conferentie.

Uw beheerder volgt een simpel 
proces om Webex-integratie 

mogelijk te maken in uw 
Google-agenda. U hoeft niets te 

installeren.

Stel de tijd en het terugkeerpatroon in. 
U kunt ook uitzonderingen plannen voor een reeks

terugkerende vergaderingen, indien nodig.

U kunt ook
een andere host

toestemming geven om
vergaderingen te 

plannen namens u.

Vergaderingen plannen +

company.webex.com/com/j.php?

Analyse en statistieken OPSLAAN Meer acties

20 augustus 2018 11:00    tot   12:00 20 augustus 2018 (GMT-07:00) Paci�c
 Time-Los Angeles

TIJDZONE

Hele dag Dagelijks tot 21 augustus 2018

GEBEURTENISDETAILS EEN TIJD ZOEKEN GASTEN

Gasten toevoegen

Conferentie toevoegen

Webex-vergadering

Webex-vergadering in een persoonlijke ruimte

Geen conferentie

Locatie toevoegen

Beschrijving toevoegen

Gasten kunnen:

Gebeurtenis wijzigen

Gebeurtenis wijzigen

24 januari 2018 10:30 tot 11:30

Dagelijks, 5 keerHele dag

24 januari 2018 TIJDZONE

zon maa din woe don vrij zat

Analyse en s
11:00-12:00

Analyse en s
11:00-12:00

Analyse en s

Analyse en s Analyse en s

10:00-11:00

11:00-12:00 11:00-12:00

GMT-7

10:00

11:00

12:00

augustus 2018

Agenda VANDAAG augustus 2018 Maand

Analyse en statistieken

Maandag 20 augustus
11.00 - 12.00
Dagelijks tot 25 augustus 2018

Deelnemen aan Webex-vergadering
ID: 155581072
Wachtwoord: PGYkHNWN

155581072@company.webex.com

Deelnemen via de telefoon

+14156550000Betaald

18776684488Gratis

Toegangscode: 155 581 072

Als u een host bent, klikt u hier om hostinformatie 
te bekijken.

Vergaderingen
Gemaakt door: Alison Cassidy

Analyse en statistieken

Maandag 20 augustus
11.00 - 12.00
Vindt elke dag plaats, tot 25-8

Webex-vergaderingWebex-vergadering

ID: 155581072
Wachtwoord: PGYkHNWN

1569988 @go.Webex.com

Deelnemen via de telefoon
Betaald

Gratis
Toegangscode
Als u een host bent, klikt u hier om

hostgegevens te bekijken.
Gebeurtenissen
adrienne.slaugh@gmail.com

+14156550000
18776684488

156 999 881

Branding Team check-in

Deelnemen

Ontwerpbeoordeling

Analyse en statistieken

Technische ondersteuning

over 5 min

Nu

25.45

Conferentiekoppeling naar klembord kopiëren

Conferentie toevoegen

Webex-vergadering

Webex-vergadering in een persoonlijke ruimte

Geen conferentie


