Instrukcja dołączania
do spotkania w aplikacji
Webex

2021-02-09

Informacje ogólne
Poniższa instrukcja dotyczy sytuacji, gdy użytkownik otrzymał zaproszenie na
spotkanie/szkolenie on-line za pośrednictwem poczty elektronicznej. Użytkownik
nie musi mieć zainstalowanej na swoim komputerze dedykowanej aplikacji (Webex)
i może dołączyć do spotkania/szkolenia wykorzystując tylko przeglądarkę
internetową.

Krok 1. Otwórz wiadomość e-mail
Na skrzynkę mailową kandydata na rachmistrza, podaną podczas rejestracji
w Gminnym Biurze Spisowym, zostanie wysłana wiadomość zawierająca zaproszenie
i link do szkolenia. Wiadomość przyjdzie z poniższego adresu: ser@stat.gov.pl. Prosimy nie
odpowiadać na tą wiadomość.
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Należy kliknąć w „Link do szkolenia online”. Alternatywnie zamieszczony link można
przekleić do okna przeglądarki internetowej.
W zależności od tego czy użytkownik zdecyduje się zainstalować dedykowaną aplikację
(Webex), czy tylko i wyłącznie skorzysta z przeglądarki internetowej, to jego dalsze kroki
nieznacznie się od siebie różnią. Wszystkie warianty zapewniają pełnoprawne uczestnictwo
w szkoleniach.
Wariant A – opisuje procedurę dołączenia do spotkania poprzez dedykowaną aplikację
(Webex) na komputerze z system Windows.
Wariant B – opisuje procedurę dołączenia do spotkania poprzez przeglądarkę internetową.
Wariant C – opisuje procedurę dołączenia z urządzenia mobilnego.

Wariant A – Dedykowana aplikacja Webex
Przy realizacji pierwszego spotkania, należy pobrać i zainstalować aplikację Webex.exe

Kliknąć „Anuluj” i wybrać opcję „Pobierz ją teraz”
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Następnie należy uruchomić pobrany plik. Aplikacja zainstaluje się i pojawi się okno:

Należy wybrać audio (mogą być dostępne głośniki wbudowane w komputer lub słuchawki),
a następnie kliknąć w zielony przycisk „Dołącz do spotkania”.
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Po dołączeniu do spotkania pojawi się taki obraz ekranu:

Po nawiązaniu połączenia mikrofon jest wyciszony. Przed zabraniem głosu należy pamiętać
o włączeniu mikrofonu (wyłącz wyciszenie).
Przycisk „Zakończ transmisję wideo” wyłącza kamerę i kończy transmisję obrazu do
spotkania.
Przycisk „Udostępnij” pozwala na udostępnienie dowolnej treści drugiej stronie spotkania
(prezentacja, arkusz XLS, dokument Word, PDF itd.).
W oknie widzimy inicjały osób biorących udział w spotkaniu.
Czerwony przycisk „Zakończ spotkanie” zamyka spotkanie i przerywa „moje połączenie”, nie
rozłączając innych uczestników biorących udział w nawiązanej sesji.
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Wariant B - dołączanie do spotkania bezpośrednio z przeglądarki
internetowej

Nie należy uruchamiać aplikacji Webex.com, jedynie kliknąć w link „Dołącz z przeglądarki”.
Po kliknięciu pojawi się okno:

Należy wybrać przycisk „Anuluj” oraz „Dołącz z przeglądarki”
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Należy wpisać dziewięcioznakowy login (ten sam, którym użytkownik loguje się do aplikacji
e-Learning), uzyskany w Gminnym Biurze Spisowym w trakcie rejestracji jako kandydat na
rachmistrza, a następnie kliknąć przycisk „Dalej”. Jeżeli użytkownik nie posiada takiego
loginu należy skontaktować się z Gminnym Biurem Spisowym. Opcjonalnie, jeżeli spotkanie
zabezpieczone jest hasłem należy je podać.
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Pojawi się okno ekranu:

Należy ustawić źródło dźwięku (użyj audio komputera, ewentualnie słuchawek), a następnie
kliknąć w „Dołącz do spotkania”.
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Na spotkaniu nie będzie możliwe używanie kamery tj. prezentowanie własnego wizerunku.

Przycisk „Udostępnij” pozwala na udostępnienie dowolnej treści drugiej stronie spotkania
(prezentacja, arkusz XLS, dokument Word, PDF itd.).
Klikając w przycisk „Uczestnicy” pojawi się lista uczestników naszego wideo spotkania.
Przycisk „Czat” uruchamia komunikator Webex. Możemy wysyłać wiadomości widoczne dla
wszystkich uczestników spotkania, lub tylko do konkretnej osoby.
Czerwony przycisk „Zakończ spotkanie” zamyka spotkanie i przerywa „moje połączenie”, nie
rozłączając innych uczestników biorących udział w nawiązanej sesji.
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Wariant C – Dołączenie z urządzenia mobilnego
Na urządzeniu mobilnym należy zainstalować aplikację Webex Meetings. Aplikacja jest
dostępna do pobrania z App Store / Google Play lub ze strony producenta
https://www.webex.com/downloads.html
Pobraną aplikację należy zainstalować na urządzeniu mobilnym. Po jej zainstalowaniu
istnieje możliwość połączenia się ze spotkaniem, do którego otrzymaliśmy na maila
zaproszenie.

Należy kliknąć w „Link do szkolenia online”.
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Szczegółowe wymagania aplikacji Webex:
Windows:





Intel Core2 Duo CPU 2.XX GHz lub podobny AMD (zalecane 2 GB RAM)
odblokowane JavaScript i Cookies
Active X odblokowane dla Microsoft Internet Explorer
Java 6.0 lub nowsza

Mac:





Intel (zalecane min. 512 MB RAM)
odblokowane JavaScript i Cookies
Plug-ins odblokowane w Safari
Java 6.0 lub nowsza

Linux - webex.com wspiera każdą dystrybucję Linuxa, o ile spełnia ona następujące
wymagania:







Kernel: 2.6 lub nowszy
X Lib: X11R6 lub nowszy
C++ Lib: libstdc++ 6 Desktop Environment, XFce 4.0 lub nowszy, KDE, Ximian, Gnome
GDK/GTK wersja: 2.0 lub nowsza
Glib: 2.0 lub nowsza
Sun Java 1.5 lub nowsza

Pomocne linki:
https://help.webex.com/pl-pl/nrbgeodb/Join-a-Webex-Meeting
https://help.webex.com/pl-pl/
https://help.webex.com/en-us/n030135/Connect-to-Webex-Meetings-from-a-MobileDevice

11

