
Como recuperar um usuário do WebEx -
identificação e senha 
Índice

Introdução
Requisitos
Informações de Apoio
Problema
Solução
Como restaurar seu nome de usuário e senha:
Para a ajuda com Mensagens de Erro:
Para que a ajuda entre a sua conta do host:

Introdução

Este original descreve o processo de como recuperar um usuário do WebEx de Cisco -
identificação e senha. 

Requisitos

Não existem requisitos específicos para este documento.

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

Este artigo fornece etapas para estas perguntas também:

Como usar o auxílio do início de uma sessão a fim recuperar meu nome de usuário e senha
do WebEx

●

Como restaurar minha senha sem entrar●

A senha para minha conta do host não trabalha●

Perdido ou esqueceu minha senha de conta do host●

Problema

Como recuperar um usuário do WebEx - identificação e senha.

Solução



Nota: Você não pode restaurar a sua senha de um smartphone ou de uma tabuleta.

Como restaurar seu nome de usuário e senha:

Navegue a seu local do WebEx. (Exemplo: SITENAME.webex.com)1.
Na vista clássica, selecione no início de uma sessão do host ou no início de uma sessão, no
superior-direito. Na vista moderna, selecione assinam dentro no superior-esquerdo.

2.

Seleto esqueceu sua username ou senha?.  “Esqueceu o username ou a senha?” o
indicador aparece.

3.

Incorpore seu endereço email da conta do host.4.
Se for necessário, incorpore o CAPTCHA no campo.5.
Seleto submeta ou APROVE.6.
Verifique seu email para ver se há do “uma mensagem seu pedido da informação de conta
do WebEx”.

7.

Siga as instruções no email para restaurar sua username ou senha.8.

Para a ajuda com Mensagens de Erro:

WBX89094 - Erro: “Sua conta é desativada. Contacte seu administrador do local.”●

WBX72462 - Erro: O “endereço email não combina uma conta de usuário válido.”●

Se você vê o erro: “O formato inválido do endereço email,” assegura-se de que você incorpore
seu endereço email completo.

Se você se junta a uma reunião como um participante às reuniões do WebEx, ao treinamento do
WebEx, etc., você não precisa de entrar, a menos que o local o exigir.

O Suporte técnico do WebEx não pode restaurar a sua senha. Se você é incapaz de entrar após
estas etapas, contacte seu administrador do local do WebEx. Você deve poder alcançar seu local
admin com seu apoio de computador local ou departamento TI. O contato para o local admin
pode igualmente ser incluído no email do lembrete da sua senha.

Para que a ajuda entre a sua conta do host:

WBX726 - “erro: O username ou a senha que você datilografou estão incorreto.”●

Se você precisa a ajuda com seu usuário - identificação e não vê a relação username na página
de login, tenta estas etapas:

Seu endereço email completo●

O primeiro parte de seu endereço email antes do domínio (@mycompany.com)●

Seu usuário - a identificação é a mesma que seu login de rede se você usa único Sinal-em
(SSO)

●

Se você ainda tem problemas com seu username, contacte seu administrador do local.●

http://SITENAME.webex.com
https://help.webex.com/article/WBX89094
https://help.webex.com/article/WBX72462
https://help.webex.com/article/WBX726

	Como recuperar um usuário do WebEx - identificação e senha
	Índice
	Introdução
	Requisitos

	Informações de Apoio
	Problema
	Solução
	Como restaurar seu nome de usuário e senha:
	Para a ajuda com Mensagens de Erro:
	Para que a ajuda entre a sua conta do host:



