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Cisco Webex Share Recursos
Depois de adicionar Cisco Webex Share ao Cisco Webex Control Hub, é possível adicionar funcionalidade
ao dispositivo. A tabela a seguir mostra alguns dos recursos suportados.

Alguns recursos do Cisco Webex Share exigem o CEC (Consumer Electronics Control) para conectar seu
Webex Share a uma porta HDMI-CEC na tela de exibição. Consulte a documentação da tela para obter mais
informações.

Observação

Cisco Webex Share Recursos

Descrição e mais informaçõesCisco Webex Share Recurso

Você pode exibir o conteúdo personalizado em seu
visor, como informações de conteúdo de anúncios e

Sinalização digital

marcas, informações de visitantes e de funcionários
internos, painéis e calendários.

Você pode ver as reuniões agendadas na sala de
conferência.

Calendário de salas

Para obter mais informações, consulte Adicionar o
serviço de calendário, na página 4.

Os usuários compartilham o conteúdo sem fio com
qualquer dispositivo de sala registrado doWebex sem
uma conta.

Wireless Guest Share

Esse recurso não requer nenhuma configuração. Mas
em algumas telas de exibição, as imagens
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Descrição e mais informaçõesCisco Webex Share Recurso

compartilhadas ficarão distorcidas pelo que você
poderá ter que ajustar as configurações da tela. Por
exemplo, é possível ajustar a configuração deNitidez
ou alterar o Modo de imagem para Computador ou
equivalente. Para obter mais informações, consulte a
documentação fornecida com sua tela de exibição.

Configurar sinalização digital em Cisco Webex Share
A sinalização digital permite exibir imagens de vídeo e estáticas personalizadas na tela de exibição entre
reuniões ou quando Cisco Webex Share está inativo. É possível exibir conteúdo de propaganda e promover
sua marca, mas também mostrar anúncios ou informações de visitantes e funcionários internos.

A sinalização digital exige acesso ao AppSpace.

Webex Share entra no modo de sinalização após 2 minutos de inatividade. As imagens não aparecem durante
reuniões, compartilhamento de tela ou durante futuros eventos de calendário agendados.

Se você usar imagens estáticas, observe as seguintes especificações:

• A resolução máxima é 1920x1080. Se você carregar uma imagem que é maior, o AppSpace a
redimensionará.

• Os formatos de arquivo de imagem estática suportados são. png e. jpeg.

Se você usar vídeo, observe as seguintes especificações:

• Formato do contêiner: .mp4.

• Codificação de vídeo: H.264.

• Sem quadros B. Se você usar o HandBrake para codificar seu vídeo, selecione o parâmetro de ajuste
zerolatency.

As configurações recomendadas de H.264 para vídeo são as seguintes:

• Perfil principal.

• Nível 4.2.

• Resolução máxima de 1920x1080 e uma taxa máxima de quadros de 30 quadros por segundo. O vídeo
não será reproduzido se você exceder essas configurações. A reprodução de vídeo normal é retomada
quando o Webex Share recebe o próximo vídeo.

• Otimize para transmissão de vídeo na Web.

Desative o Modo de pouca banda larga se você transmitir vídeo.

As configurações de exibição da tela podem afetar as imagens de sinalização digital. Se as imagens estáticas
forem exibidas distorcidas ou com baixa qualidade, altere as configurações de exibição da sua TV. Por exemplo,
alguns fabricantes de tela permitem reduzir a configuração de Nitidez ou alterar o Modo de imagem para
Computador ou equivalente. Para obter mais informações, consulte a documentação fornecida com sua TV.

Observação
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Depois de configurar a sinalização digital, as seguintes configurações de espera são alteradas:

• O Controle > de espera é redefinido como ativado.

• O Atraso > de espera é redefinido para 120 minutos e modo de suspensão. Esse é o atraso que antecede
a entrada do dispositivo no modo de suspensão.

Não há suporte para o HTML5.

Para obter mais informações, consulte a documentação do AppSpace para sinalização digital em
https://docs.appspace.com/latest/how-to/configure-wallpaper-for-cisco-webex-share/

Antes de Iniciar

É necessário ter uma conta de administrador do AppSpace e um URLHTTP seguro para seu canal AppSpace.
Se o seu servidor AppSpace utilizar um certificado autoassinado, compartilhe o certificado com o Webex
Share. Se você tiver um servidor AppSpace local com um certificado assinado por uma autoridade de
certificação confiável, não compartilhe o certificado.

Procedimento

Etapa 1 Na exibição de cliente em https://admin.webex.com/, vá para Dispositivos.
Etapa 2 Selecione seu dispositivo no inventário e abra Configurações avançadas.
Etapa 3 Selecione DigitalSignageServer.
Etapa 4 Insira o URL do AppSpace no campo.
Etapa 5 Clique em Aplicar.

Tópicos relacionados
Adicionar uma autoridade de certificação ou certificado raiz

Configurar um endereço IP estático
Seu dispositivo usa o Dynamic Host Configuration Protocol (DHCP) para endereços IP, o que significa que
o endereço pode mudar quando você fizer login. DHCP é o padrão, mas você pode configurar um endereço
IP estático ou fixo se desejar que o seu endereço permaneça igual. Alguns administradores preferem endereços
IP estáticos, pois podem atribuir endereços específicos a cada local ou dispositivo.

Você é bem-sucedido quando o novo endereço é carregado no navegador e o dispositivo é registrado ou
ativado. Mas se você tiver um problema, faça uma redefinição de fábrica e repita a tarefa de configuração.

Não é possível alterar a configuração para IP estático depois que o dispositivo é registrado. Você só pode
definir o IP estático de um dispositivo antes de registrar o dispositivo.

Observação

Antes de Iniciar

Recomendamos que você conclua as seguintes tarefas antes de configurar um endereço IP estático:

• Conecte o dispositivo à rede e registre-o ou ative-o.
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• Verifique se o endereço IP estático é exclusivo e não usado por outro dispositivo.

• Obtenha o endereço IP do dispositivo.

Você também precisa de um laptop ou dispositivo móvel com um navegador e uma conexão com a Internet.

Procedimento

Etapa 1 No navegador da Web, digite o endereço IP para acessar a página do dispositivo. Talvez seja necessário
adicionar e confirmar a exceção de segurança para a página da Web.

Etapa 2 Clique em Configuração > Editar.
Etapa 3 Insira o novo endereço IP em um dos campos disponíveis.
Etapa 4 Clique em Salvar.

O novo endereço IP é carregado no navegador.

Tópicos relacionados
Conectar e ativar o Cisco Webex Share
Redefinir o Cisco Webex Share para as configurações de fábrica, na página 7

Adicionar o serviço de calendário
O recurso de calendário integra seu calendário online com seu dispositivo para que você possa ver as próximas
reuniões do Webex. A maioria das pessoas configura este serviço na implantação, mas você pode adicioná-lo
mais tarde.

Procedimento

Etapa 1 Na visualização do cliente em https://admin.webex.com, vá atéAmbientes de trabalho e escolha seuAmbientes
de trabalho.

Etapa 2 Clique em Editar.
Etapa 3 Ative o serviço de calendário para que as pessoas possam usar o (OBTP) do Apenas um botão para pressionar

neste dispositivo. Clique em Próximo.
Etapa 4 Insira o endereço de e-mail do calendário.

• Para o calendário do Google, digite um endereço de e-mail do recurso do Google em G-Suites
(Calendário > Recursos).

• Para Microsoft Exchange ou Office 365, digite o endereço de e-mail da caixa de correio da sala.

Etapa 5 Clique em Salvar.
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Atualizações de firmware
Atualizações de firmware acontecem automaticamente no CiscoWebex Control Hub sempre que houver uma
nova versão disponível. Não é necessário atualizar manualmente o dispositivo ou fazer download e instalar
qualquer arquivo. Mas se baseia no canal do seu firmware:

• Canal estável — As atualizações ocorrem mensalmente

• Canal de visualização — As atualizações ocorrem semanalmente

Às vezes, os dispositivos Cisco são fornecidos com uma versão anterior do firmware. Se isso acontecer, o
dispositivo se atualiza na primeira oportunidade disponível após a implantação e a ativação. No entanto, elas
foram projetadas para funcionar com as cargas do firmware de fábrica.

Ferramenta para a solução de problemas
Use as informações das seguintes seções para solucionar problemas do Cisco Webex Share.

Exibir a página da Web do dispositivo
Se estiver solucionando um problema, você pode usar a página daWeb do dispositivo para ajudá-lo. A página
do dispositivo estará disponível depois que o dispositivo for registrado com o Cisco Webex Control Hub.

Você pode fazer o seguinte nesta página:

• Relatar um problema—Gere um relatório de problemas para seu dispositivo. Um relatório de problemas
contém os logs de dispositivo usados pelo suporte técnico da Cisco. Você também pode usar a ferramenta
de relatório de problemas do Hub de Controle.

• Faça download dos registros do dispositivo—Baixe e exiba os logs históricos e métricos de desempenho
do dispositivo. Não faça uma redefinição de fábrica até ter feito o download dos logs do dispositivo.

• Exibir as estatísticas do dispositivo — Exiba as estatísticas de seu dispositivo.

Antes de Iniciar

Obtenha o endereço IP do dispositivo.

Procedimento

Etapa 1 Abra um navegador da Web e insira o seguinte URL, onde endereço IP é o endereço IP do dispositivo:

http://endereço IP

Etapa 2 Selecione Suporte para visualizar as informações do seu dispositivo.
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Exibir os detalhes do dispositivo para Cisco Webex Share
Se estiver solucionando um problema, você poderá exibir a página de informações do dispositivo em seu
dispositivo. A página de informações do dispositivo mostra o endereço IP, a carga do firmware, o endereço
MAC e se o dispositivo está registrado.

Procedimento

Etapa 1 Pressione o botão Redefinir quando o Webex Share estiver em um estado operacional.
Etapa 2 Pressione o botão de redefinição para voltar à tela inicial.

Reiniciar o dispositivo no Cisco Webex Control Hub
Você pode reiniciar o dispositivo se tiver um problema técnico. A reinicialização do dispositivo a partir do
Cisco Webex Control Hub não afeta suas configurações e retém os arquivos de log.

Se desligar e religar, você perderá a versão recente dos arquivos de log. Isso dificulta a solução de problemas,
então efetue o download dos registros antes de desligar e religar o dispositivo.

Observação
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Procedimento

Etapa 1 Na exibição de cliente em https://admin.webex.com/, vá para Dispositivos.
Etapa 2 Selecione seu dispositivo no inventário e abra Configurações avançadas.
Etapa 3 Clique na barra de pesquisa e selecione Manutenção > Reiniciar.
Etapa 4 Selecione Reiniciar na lista suspensa.
Etapa 5 Clique em Aplicar.

Redefinir o Cisco Webex Share para as configurações de fábrica
Se você quiser redefinir umWebex Share para as configurações padrão, você pode usar o botão de redefinição
das configurações de fábrica.

Executar uma redefinição das configurações de fábrica apaga todos os dados e configurações doWebex Share
permanentemente. Após executar uma redefinição das configurações de fábrica, você terá que registrar o
Webex Share novamente, com um novo código de ativação.

Observação

Procedimento

Mantenha pressionado o botão Redefinir por 10 segundos.

A tela mostra uma contagem regressiva para a redefinição das configurações de fábrica.

Cisco Webex Share Administração
7

Cisco Webex Share Administração
Redefinir o Cisco Webex Share para as configurações de fábrica

https://admin.webex.com/


Gerar um relatório de problemas a partir da Cisco Webex Control Hub
Um relatório de problemas contém os logs de dispositivos usados pelos serviços de suporte técnico da Cisco
ao solucionar problemas. Envie um relatório se você tiver um problema de firmware ou hardware a ser relatado.

Procedimento

Etapa 1 Na exibição de cliente em https://admin.webex.com/, vá para Dispositivos.
Etapa 2 Selecione seu dispositivo no inventário.
Etapa 3 Clique em Relatar problemas.

Uma janela do Webex Help Center é aberta em seu navegador.

Etapa 4 Insira uma descrição do problema no campo Descrição da janela de ajuda. Você tem um máximo de 249
caracteres.

Etapa 5 Clique em Enviar.

Teste de rede do Cisco Webex
Você pode usar a ferramenta de teste de rede do Cisco Webex para testar sua conexão de rede. A ferramenta
está localizada em https://mediatest.webex.com. Ela testa os seguintes atributos de rede:

• Conectividade TCP

• Atraso de TCP

• Velocidade de download de TCP

• Velocidade de upload de TCP

• Conectividade UDP

• Atraso de UDP

• Taxa de perda de UDP

Documentação sobre solução de problemas
Use a seguinte documentação adicional para solucionar problemas:

• Problemas conhecidos e resolvidos sobre o Cisco Webex Share - https://help.webex.com/en-us/n23zgsj/
Known-and-Resolved-Issues-on-Cisco-Webex-Share

• Quais são os requisitos mínimos de largura de banda para enviar e receber vídeo no Cisco Webex
Meetings? — https://help.webex.com/en-us/WBX22158/
What-are-the-Minimum-Bandwidth-Requirements-for-Sending-and-Receiving-Video-in-Cisco-Webex-Meetings

• Solução de problemas do Meetings - https://help.webex.com/en-us/WBX9000018881/
Troubleshooting-Meetings
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• Guia de solução de problemas do servidor do Cisco Webex Meetings —https://www.cisco.com/c/en/us/
support/conferencing/webex-meetings-server/products-troubleshooting-guides-list.html

• Solução de problemas e diagnóstico avançados no hub de controle — https://help.webex.com/en-us/
ni3wlvw/Advanced-Diagnostics-and-Troubleshooting-in-Control-Hub

Você também pode usar o teste de rede do Cisco Webex em https://mediatest.ciscospark.com/.

Cisco Technical Support
A Cisco fornece serviços de assistência técnica online e por telefone 24 horas por dia a todos os clientes,
parceiros, revendedores e distribuidores que detêm contratos de serviço Cisco válidos.

Ao entrar em contato com o suporte da Cisco, você deve ter sua ID de usuário e os números de série e de
contrato do Cisco.com para evitar atrasos no processamento da sua solicitação de suporte técnico.

Além disso, a equipe de suporte precisa das seguintes informações:

• Número de série e endereço MAC Wi-Fi — Cada dispositivo tem um número de série e um endereço
MAC Wi-Fi na parte de trás dele.

• Ocorreu um problema de hora e data - A equipe de suporte usa registros de dispositivos ou métricas de
nuvem para solucionar problemas. É útil ter a hora e a data locais aproximadas.

• Registros do dispositivo — A equipe de suporte pode exigir os logs do dispositivo para identificar a
causa básica do seu problema. Você pode enviar esses registros a partir do hub de controle.

• Uma breve descrição — Inclua ações antes do incidente.

A maioria dos problemas de firmware pode ser resolvida pela equipe de suporte sem uma RMA (autorização
de devolução de material). É melhor usar o processo RMA para problemas de hardware.

Você pode encontrar uma lista de centros de suporte mundiais da Cisco em https://www.cisco.com/c/en/us/
support/web/tsd-cisco-worldwide-contacts.html.

Listadeverificaçãodeautorizaçãoparadevoluçãodemateriais
A devolução de um dispositivo pode ser uma experiência demorada. Antes de iniciar o processo de autorização
de devolução de materiais (RMA), tente o seguinte:

• Tente o dispositivo em uma tela de exibição diferente.

• Verifique se o problema ocorre em outro dispositivo.

• Reinicie o dispositivo.

Se alguma das opções acima resolveu seu problema, pode ser um problema de firmware e um RMA não é
necessário. Colete os registros do dispositivo e entre em contato com os serviços de suporte técnico da Cisco
para obter assistência.
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