
Todo mundo sabe que o Webex possibilita a 
colaboração cara a cara em poucos cliques e é 
isso que todo mundo adora: a simplicidade. 

Ele oferece tudo o que você precisa para fazer um 
trabalho excepcional: chamadas, mensagens e 
reuniões, em um só lugar. 

Além disso, a solução também inclui alguns 
recursos valiosos que talvez você ainda não 
conheça.

 Confira estas dicas e melhore sua experiência com o Webex:

2. Configure uma única vez 
Para entrar em uma reunião, bastam três passos, 
ou apenas um! Predefina suas preferências e 
tenha sempre a mesma experiência positiva com 
apenas um clique. 

 Vídeo ligado… ok. 

Microfone desligado ao entrar… ok. 

Fundo virtual ativado… ok.

4. Dê só uma espiadinha 
Quer visualizar sem ser visto? Dê uma olhada nos 
novos conteúdos de um espaço do Webex para 
conferir uma prévia das mensagens.

Depois leia a mensagem com calma e organize 
suas ideias.

6. Use links no Webex 
Crie novas abas e insira URLs de sites facilmente em seus 
espaços Webex. De documentos a ferramentas de 
produtividade e planejamento, as possibilidades são 
infinitas. 

 Mantenha suas ferramentas favoritas de trabalho 
disponíveis diretamente no Webex!

8. Migre de uma chamada para 
uma reunião  
Uma ligação está em andamento, mas não é suficiente? 
Transforme-a em uma reunião. 

 Adicione mais participantes e lance mão de recursos 
avançados, como transcrição em tempo real, 
anotações automáticas e itens de ação.

10. Defina sua própria 
visualização no Webex 
Mantenha o foco naquilo que importa para você. 
Personalize a visualização das reuniões com 
layouts que permitem a disposição das pessoas e 
do conteúdo como você quiser. 

 Mantenha o foco naquilo que importa para você.

1. Prepare o seu Webex
Personalize o aplicativo com seu tema visual preferido. 
Escolha uma das três cores – jade, lavanda ou bronze – 
no modo claro ou escuro. Adicione fotos de capa em 
espaços coletivos e na apresentação do seu perfil 
pessoal. 

Deixe todo mundo saber o que você está fazendo 
com mensagens e emojis no seu status 
personalizado.

3. Mantenha seu foco 
Facilite a identificação de informações relevantes para 
seu dia-a-dia definindo conversas como favoritas para 
mantê-las em destaque e no topo da lista, eliminando 
assim um grande volume de mensagens com 
@menções e ocultando determinadas conversas, sem 
excluí-las. 

Use sinalizadores para fazer marcações na sua lista 
de tarefas.

5. Crie no Webex
Não perca tempo alternando aplicativos e 
mantenha o ritmo de trabalho sem sair do Webex. 

Conecte suas contas do OneDrive, SharePoint 
ou Box ao Webex para compartilhar e colaborar 
em documentos em tempo real, sem 
complicações.

7. Melhore sua experiência de 
agendamento de reuniões 
É muito simples agendar reuniões no Webex: basta 
digitar @webex na localização da reunião no Microsoft 
Outlook para que todas as informações de participação 
sejam automaticamente preenchidas. 

 Se você digitar @Webex:space, um novo espaço 
associado à reunião será criado no Webex. Depois que ela 
acabar, todos os itens de ação, gravações, transcrições e 
whiteboards serão salvos no mesmo local.

9. Participe de reuniões em qualquer 
lugar 
Você não precisa mais passar todas as reuniões sentado em 
frente ao seu computador. Transfira a chamada do celular para o 
dispositivo Webex ou entre o celular ou o telefone para o 
notebook e leve as reuniões aonde você for. 

O trabalho é o que você faz, não onde você está.

Pronto para deixar o Webex com a sua cara?
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