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Introdução

Este documento descreve como evitar criar diversos exemplos da mesma reunião sobre das “o
calendário minhas reuniões” se aqueles foram programados em Google Calendar

Pré-requisitos

Requisitos

Cisco recomenda que você tem o conhecimento de:

WebEx de Cisco.●

Integração com Google Calendar.●

Componentes Utilizados

Este documento não é restringido ao software específico, contudo, a informação neste documento
é baseada na versão 76.0.3809.132 de Google Chrome (construção oficial) (64-bit)

As informações neste documento foram criadas a partir de dispositivos em um ambiente de
laboratório específico. Todos os dispositivos utilizados neste documento foram iniciados com uma
configuração (padrão) inicial. Se a rede estiver ativa, certifique-se de que você entenda o impacto
potencial de qualquer comando.

Informações de Apoio

Uma das exigências usar este documento é para que o local do WebEx tenha uma integração de
trabalho com Google Calendar no gsuite.

Este documento é criado a fim fornecer etapas detalhadas em como diversas reuniões da
exceção podem ser criadas em um ambiente de produção.



Problema

Um que encontra-se no WebEx está indicando épocas múltiplas para a mesma data e hora em
minhas reuniões do WebEx. 

Etapas para duplicar o problema

Etapa 1. Hospede programações uma reunião periódica através do calendário de Google.

Etapa 2. A reunião é prevista corretamente, visível no calendário de Google e no calendário do
WebEx.

Etapa 3. O host edita a reunião. Adicionou um recurso da sala, uma data da mudança, etc.

Etapa 4. Selecione o este e eventos de seguimento, APROVAÇÃO do clique.

Etapa 5. Em Google Calendar, há um número novo da reunião com os detalhes actualizados. Isto
é esperado.

Etapa 6. Em meu calendário das reuniões, há dois exemplos da mesma reunião com detalhes e
número diferentes da reunião.

Exemplo no teste que encontra 1

Hospede programações uma reunião periódica através do calendário de Google. Semanário
programado em segunda-feira. Encontrando o término do número em 153, segundo as indicações
da imagem abaixo.



O host edita a reunião. Alterou o lugar da caverna 2 de Almagro a Shijo, segundo as indicações
da imagem abaixo.



Selecione o este e eventos de seguimento.



Em Google Calendar, há um número novo da reunião com os detalhes actualizados, segundo as
indicações da imagem abaixo.



Em minhas reuniões do WebEx, há dois exemplos da mesma reunião

Embora tais reuniões não tenham o mesmo número da reunião, que significa que é reuniões



diferentes.

Solução

Depois que a atualização uma reunião periódica em Google Calendar e seleciona o este e depois
da opção dos eventos, esta causa uma exceção da reunião.

Com esta ação, Google ajusta-o que encontro e todas as reuniões futuras como uma exceção da
reunião à série que faz com que Google mude o uid no calendário convidam e causa-o ver como
uma reunião nova.

Na imagem abaixo, os exemplos de uma reunião periódica são mostrados graficamente.

No 9o exemplo, é descrita como a reunião é editada quando seleta este evento, simplesmente
uma exceção é criada.

No 11o exemplo, a reunião é editada quando seleta este e depois dos eventos, que cria uma
exceção à série que faz com que Google mude o uid no calendário convide.

Se você escolhe este evento ou todos os eventos, Google não envia este como uma reunião nova
convida aos convidados e atualiza a reunião existente.



Esta não parece ser uma edição da integração do WebEx mas um pouco como Google calendar
os punhos a atualização do evento e como gerenciem/atualizações o calendário convidam que
obtêm enviada a NON-Google usuários.

Como uma ação alternativa, se o host escolhe uma das outras opções (este evento ou todos os
eventos) a edição não ocorre.
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