Инструкции за
приклучување на
учесниците во WebEx
конференција

Јана Иванова – КаиКон Консалтинг

Пристапување до WebЕx конференција
Пред почетокот на секоја сесија од конференцијата организаторот ќе објави линк за приклучување во
конференцијата со сите потребни информации или ќе Ви испрати покана на Вашата електронска пошта.

Поканата, изгледа вака и ги содржи
следните информации:
❖Број на конференцијата
❖Лозинка на конференцијата
❖Линк за приклучување
❖Со кликнување на линкот за
приклучување на конференцијата,
се отвора нова станица во Вашиот
веб пребарувач

Доколку се приклучувате на конференцијата
преку линк, на Вас е да:
❖ го ископирате линкот
❖ го впишете во Вашиот веб пребарувач
и притиснете „Enter”
❖ се отвора нова веб страница и
започнува приклучувањето во
конференцијата

Приклучување во WebЕx конференција
Страницата за приклучување на настанот изгледа вака:
Сè што треба да направите е да се приклучите
преку Вашиот веб пребарувач, со кликнување на
линкот обележан со жолто*.
Препораки:
❖Планирајте дека Ви се потребни
најмалку 5мин. при првото приклучување
на WebEx порталот
❖При првото вклучување системот може
да побара од Вас да го внесете Вашето име
и презиме, електронска пошта и лозинка
(содржана во поканата за конференцијата
или објавата на организаторот).
* Постои опција да не се приклучите преку веб пребарувач, туку да ја
преземете WebEx Web апликацијата, која автоматски Ви се нуди како можност
штом се отвори оваа страница. Само кликнете во долниот десен агол и
започнете со инсталацијата. Веб пребарувачи кои ja поддржуваат WebEx Web
апликацијата: Chrome, Chromium, Edge, Firefox, Internet Explorer и Safari.

Приклучување во WebЕx конференција
Последниот чекор, пред да го кликнете
зеленото копче и се приклучите на
конференцијата, е да го направите
подесувањето на звукот и видеото:

❖Звук: Use computer audio
❖Mute: Вашиот микрофон
автоматски е исклучен при
приклучување на настанот. Со
стискање на „Mute“ копчето, тоа ќе
стане „Unmute” и останатите ќе
можат да Ве слушаат.*
❖Видео: „Start/Stop video” стиснете
го копчето за да ја
вклучите/исклучите Вашата камера*

* Оваа опција може да не Ви е достапна, доколку организаторот така го
конципирал настанот

Добредојдовте во WebЕx конференцијата
Панелисти

Веќе сте дел од WebЕx конференцијата!
Учесници на настанот

На сликата е прикажано како изгледа една
WebЕx конференција: разните
функционалности, подесувања и опции.

За подетални инструкции околу
приклучувањето во WebЕx конференција,
функционалностите и подесувањата,
посетете ја следнава веб страница:
https://help.webex.com/enus/nrbgeodb/Join-a-Webex-Meeting
Аудио опции

Видео опции
Споделување

Вклучи/
исклучи
аудио

Напушти

Дел од овие опции може да не Ви се
достапни, доколку организаторот така го
конципирал настанот (аудио опции,
споделување на содржини, пораки...)

Пораки

