
Cisco Webex Share 
Snelle naslaggids

Cisco Webex Share biedt kabelloos 
inhoud delen van hoge kwaliteit voor 
lokale vergaderingen op elk HDMI-
beeldscherm. Hiermee transformeert u uw 
beeldscherm in een draadloos Webex-
presentatiescherm. Gebruikers met Cisco 
Webex Teams of Webex Meetings op hun 
laptop of mobiele apparaat kunnen lokaal 
inhoud delen in een fysieke ruimte, zodat 
het niet meer nodig is om rond een laptop 
te staan. Met Webex kunnen gebruikers 
ook inhoud op hun scherm weergeven van 
gebruikers die extern delen in een Cisco 
Webex-vergadering. Andere functies van 
de Webex Share:
• Draadloos lokale inhoud delen buiten 

een Webex-vergadering
• Agenda-integratie
• Nabijheidskoppeling
• Aanwezigheidsdetectie

Aan de slag met Webex Share

1. Sluit Webex Share aan op de HDMI-invoer 
van uw TV of monitor.

2. Sluit Webex Share aan op een netvoeding. 
Kies één van de volgende opties:

• Wi-Fi
• PoE (Power over Ethernet)
• AC + Ethernet

3. Selecteer op uw TV of monitor de 
HDMI-invoer waarop Webex Share is 
aangesloten.

4. Volg de aanwijzingen op uw TV of monitor.

5. Optioneel: download Cisco Webex Teams 
van https://webex.com/downloads om uw 
scherm draadloos te delen.

Ga voor meer informatie naar:
https://help.webex.com
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Cisco Webex Share instellen met een  
Wi-Fi-verbinding

Een muurstroomadapter van 18 watt maakt verbinding 
met Webex Share via een USB-C-kabel.
1. Sluit Webex Share aan. Gebruik de stroomadapter 

die hier wordt weergegeven: 

2. Gebruik de browser van uw computer of mobiele 
apparaat om verbinding te maken met de 
opgegeven SSID. Voer uw Wi-Fi-referenties in 
wanneer u daarom wordt gevraagd.
Als u het Wi-Fi-netwerk dat uw TV of monitor 
laat zien, niet ziet, vernieuwt u de lijst met 
Wi-Fi-netwerken.

1. Klik op Netwerk > Wi-Fi.
2. Selecteer het netwerk van uw organisatie.
3. Voer uw referenties in.
4. Klik op Deelnemen.

3. Voer in uw webbrowser (op uw computer of 
mobiele apparaat) het Webex Share IP-adres in 
om de pagina van het apparaat te openen.

4. Voeg een beveiligingsuitzondering toe voor de 
webpagina in uw webbrowser en bevestig dit.

5. Klik op Instellen in uw webbrowser.

6. Klik op Activeringscode invoeren om een 
activeringscode in te voeren.

7. Volg de aanwijzingen in uw webbrowser om de 
installatie te voltooien. 

Cisco Webex Share instellen met een 
Ethernet- of PoE-verbinding (Power over 
Ethernet)

Een muurstroomadapter van 18 watt, die een Ethernet-
bord bevat, biedt vaste connectiviteit. U kunt deze 
aansluiten op een stopcontact en via een RJ45-kabel 
verbinden met de Ethernet-poort van de wand. Via een 
USB-C-kabel sluit u de adapter aan op Webex Share. 
1. Sluit het apparaat aan. Gebruik een van de 

Ethernet-adapters die hier worden weergegeven: 

2. Voer in uw webbrowser (op uw computer of 
mobiele apparaat) het IP-adres in om de pagina 
van het apparaat te openen.

3. Voeg een beveiligingsuitzondering toe voor de 
webpagina in uw webbrowser en bevestig dit.

4. Klik op Instellen in uw webbrowser.

5. Klik op Activeringscode invoeren om een 
activeringscode in te voeren.

6. Volg de aanwijzingen in uw webbrowser om de 
installatie te voltooien.

Een activeringscode genereren

Apparaten die zijn toegevoegd aan Cisco Webex, 
moeten worden geactiveerd met een door ons 
geleverde code. Als u naar andere taken gaat voordat 
u het apparaat kunt activeren, kunt u op elk gewenst 
moment een nieuwe code genereren.
1. Ga in de klantweergave in https://admin.webex.com 

naar Plaatsen of Gebruikers.

2. Selecteer de gebruiker of de plaats waarvoor 
u een activeringscode wilt genereren.

3. Selecteer Apparaat toevoegen.

U ontvangt een QR-code en een 16-cijferige 
activeringscode. De activeringscode verloopt na 
7 dagen.

4. Voer de activeringscode in of scan de QR-code 
op het apparaat. U kunt de activeringscode ook 
e-mailen naar de gebruiker die is toegewezen 
aan het apparaat of een andere persoon in uw 
organisatie, zodat zij het apparaat kunnen activeren.

Wi-Fi-bedrijfsfrequentie
Frequentie Uitvoer EIRP
5350 MHz 23 dBm 200 mW

5470-5725 MHz 27 dBm 500 mW

2400-2483 MHz 20 dBm 100 mW

Cisco en het Cisco-logo zijn handelsmerken of gedeponeerde handelsmerken van Cisco en/of van zijn dochterondernemingen in de 
V.S. en andere landen. Ga voor een overzicht van de handelsmerken van Cisco naar: www.cisco.com/go/trademarks. Hier genoemde 
handelsmerken van derden zijn eigendom van hun respectievelijke eigenaren. Het gebruik van het woord partner impliceert geen 
samenwerkingsverband tussen Cisco en een andere onderneming. (1110R)

Het bedrijf van deze apparatuur voldoet aan de volgende twee 
voorwaarden: (1) dit apparaat zal geen schadelijke interferentie 
veroorzaken, en (2) deze apparatuur/dit apparaat moet interferentie 
tolereren, met inbegrip van interferentie die de werking van het 
apparaat ongunstig zou kunnen beïnvloeden.


