
1

Cisco Webex Events
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Prvé pripojenie k Cisco Webex Events



Krok 1: Po kliknutí na web link z pozvánky sa vám objaví obdobná prihlasovacia stránka

1. Vyplňte  prosím svoje meno a priezvisko

2. Zadajte prosím svoj email

3. Zadajte prosím heslo k eventu (heslo je uvedené  

v pozvánke)

4. Stlačte „Join Now“ tlačidlo

„Remember me on this computer“ 

odporúčame mať nezaškrtnuté



Krok 2: Stiahnutie aplikácie Cisco Webex

V prípade ak sa prihlasujete do mítingu z PC prvý krát, môžete byť vyzvaný na stiahnutie aplikácie Cisco Webex

Stlačte prosím „Download“ a nainštalujte si aplikáciu.

1. Stlačte zelené Download 

2. Stlačte „Run“



Krok 3a: Aktivácia aplikácie Cisco Webex

Priebeh inštalácie zobrazuje modrý „toolbar“



Krok 3b: Aktivácia aplikácie Cisco Webex

Pre preskočenie noviniek stlačte „skip“



Krok 3c: Pre pripojenie si zadefinujte svoje audio vstupy / výstupy a Stlačte „Join Events“
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Položenie otázky (textová forma)



Počas virtuálneho semináru máte možnosť prednášajúcim položiť textovou formou otázky.

Otázky a odpovede sú dostupné cez Q&A panel.

Q&A panel si viete zobraziť / schovať cez ikonku otáznika 



Po rozkliknutí Q&A sa vám zobrazí zoznam položených otázok a odpovedí na tieto otázky

a priestor kde môžete napísať a odoslať vaše otázky
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Prihlásenie sa o slovo počas diskusie.



Počas virtuálneho semináru máte štandardne vypnutý mikrofón a nie ste schopní sa zapojiť diskusie.

V prípade ak sa chcete do diskusie zapojiť, je potrebné aby ste sa prihlásili o slovo.

Pre prihlásenie sa o slovo stlačte na aplikáciu Cisco Webex a následne stlačte ikonku „Participants“  



Prihlásenie sa o slovo viete signalizovať stlačením ikonky „Prihlásiť sa“ vpravo dole. 

Táto ikonka je dostupná v sekcii „Participants“

Prvé stlačenie -> signalizuje prihlásenie sa o slovo

Druhé stlačenie -> zruší signalizovanie hlásenia sa o slovo

Samozrejme, aby vás bolo počuť, musíte mať funkčný a zapnutý mikrofón

Ikonka hlásenia sa o slovo / zrušenia hlásenia sa o slovo



14

ĎAKUJEM ZA POZORNOSŤ


