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Descrição Técnica
O Cisco Webex é uma plataforma de videoconferências para os sistemas operativos
Windows, Macintosh, IOS e Android. É possível usar a ferramenta através dos
navegadores (Internet Explorer, Google Chrome ou Mozilla Firefox) ou através da
instalação da aplicação.

Como aceder
No browser digite o seguinte endereço: https://www.webex.com

Registo
Clicar em “Start for Free”

Insira o seu e-mail e clique em “Sing Up”
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Selecione o país e região. Coloque o seu primeiro nome e apelido. Clique em
“Continue”

Crie uma senha para poder aceder ao Cisco Webex e clique em “Continue”

Após os passos anteriores entrará no ambiente de trabalho da ferramenta. Poderá,
se assim o entender, colocar uma foto de perfil.
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Reuniões
Método 1: Reunião sem agendamento
Para convidar participantes para uma reunião bastará clicar no botão de “Copiar”

Nota: Copiar apenas o link da
reunião não será suficiente para
fornecer todos os dados aos
participantes.

Depois de copiar os dados o organizador terá que clicar em “Iniciar uma Reunião”

De seguida uma nova página se abrirá. Clique de novo em “Iniciar uma Reunião”

Certifique-se que tem o áudio e a câmara ligados. Se o botão estiver vermelho terá
de clicar para ligar
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Método 1: Acesso à reunião por parte dos participantes (não necessita de
instalar a aplicação)
Aceda ao seu correio eletrónico e entre no e-mail enviado pelo organizador da
reunião
Selecione o endereço que está à frente de “Disque” e copio-o. De seguida clique no
link.

Ao entrar no site do Cisco Webex, a página irá descarregar o ficheiro para
instalação. Não necessita de o fazer, pois poderá entrar através do navegador
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Para aceder à reunião sem instalar a aplicação clique em “Entre do seu navegador”

Insira o nome que quer ser reconhecido e cole o link que copiou no seu e-mail

Importante: Depois de colar o link, coloque o cursor à esquerda do primeiro carater e
clique na tecla “Backspace” (Apagar). De seguida clique em “Próximo”
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Depois de clicar em próximo, o Cisco Webex fornecerá algumas informações.

De seguida clique em “Entrar na reunião”

Por fim entrou na reunião. Certifique-se que tem o áudio e a câmara ligados
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Método 2: Reunião com agendamento
Para entrar na plataforma, clique em “Sign In”

Clique em “Webex Meetings”

Insira o seu e-mail de registo e clique em “Next”. Pode selecionar outro idioma

8
Coloque a sua password e clique em “Próximo”

Para agendar uma reunião, clique em “Agendar”

Atribua um nome à reunião. O Cisco Webex gera uma senha de entrada. Pode ou
não usar
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Marque o dia, a hora e tempo de duração da reunião

Clique na seta para
abrir o pop-up de
marcação da reunião

Insira os e-mails dos participantes a convidar

Ao clicar em “Iniciar”, o Cisco Webex envia automaticamente os dados da reunião
aos participantes por e-mail
De seguida uma nova página se abrirá. Clique em “Iniciar uma Reunião”
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Método 2: Acesso à reunião por parte dos participantes (não necessita de
instalar a aplicação)
Aceda ao seu correio eletrónico e entre no email “Convite para a reunião Webex:….”

Selecione o endereço que está à frente de “Disque”.

Confirme que está a selecionar o endereço referente ao “Entrar de um aplicativo ou
sistema de vídeo”

Copie o endereço
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Clique em “Entrar na reunião”

Após clicar em “Entrar na reunião”, um novo separador se abrirá. Aí clique “Entre do
seu navegador”

Insira o nome que quer ser reconhecido e cole o link que copiou no seu e-mail
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Importante: Depois de colar o link, coloque o cursor à esquerda do primeiro carater e
clique na tecla “Backspace” (Apagar). De seguida clique em “Próximo

Clique em “Iniciar reunião”

Por fim entrou na reunião. Certifique-se que tem o áudio e a câmara ligados

