
WEBEXמדריך למשתמש שיחת וועידה 
יוזם שיחה



...?אז מה עושים עכשיו? VCת ליזום שיחת /מעוניין

#/https://www.webex.comיש להיכנס לאתר , ראשית

אשר נמצא בסרגל העליון מצד ימיןStart for freeיש ללחוץ על , לאחר מכן

https://www.webex.com/


הרשמה ראשונית לאתר

.Sign Upיש להקליד את כתובת הדואר האלקטרוני שלך וללחוץ 

.יש לבטל את סמן החץ הכחול הקטן-במידה והנך לא מעוניין לקבל דואר פרסומי



הרשמה ראשונית לאתר

יש להזין את הסיסמא אשר תישלח לדואר האלקטרוני שלך, לאחר מכן



הרשמה ראשונית לאתר
Continueבסיום יש ללחוץ -יש למלא פרטים אישיים ויצירת סיסמא, לאחר הזנת הסיסמא



זימון שיחת וועידת ווידיאו
.תיפתח האפליקציה, לאחר ההרשמה

יצירת שיחה חדשה מתבצעת על ידי לחיצה על                             



זימון שיחת וועידת ווידיאו

.לאחר מכן יפתח אתר אינטרנט

.Open Cisco Meetingבמידה והאפליקציה מותקנת במחשבך יש ללחוץ על 

.אפשרויות2ניתן לעבוד ב , לא מותקנת במחשבהאפליקציהאם 

Download It nowלבצע התקנה על ידי לחיצה על 1.

לעבוד באמצעות אתר אינטרנט2.



.תיפתח חלונית השיחה, לאחר לחיצה על הלינק

Jo-להצטרפות יש ללחוץ על

חובה על יוזם השיחה להפעילה-על מנת שאחרים יוכלו להצטרף לשיחה! יש לשים לב

וועידת ווידיאוהפעלת שיחת 



.יש להעתיק את פרטי ההצטרפות על מנת שיוכלו להצטרף לשיחה-לאחר הפעלת השיחה

.תציג חלונית עם פרטי השיחה-לחיצה על אייקון המידע הנמצא בצדו השמאלי העליון של המסך        

.מייל/ולהדביק בזימון בלוח השנהVideo address-על מנת לשלוח את פרטי ההצטרפות יש להעתיק את פרטי ה

ווידיאוזימון שיחת וועידת 

-Video address



על מנת לשלוח את פרטי ההצטרפות לשיחת טלפון יש להעתיק את פרטי ההצטרפות לשיחה ולהדביק בזימון בלוח  
.מייל/השנה

?כיצד יודעים מה מספר הטלפון לחיוג
.השיחה לחיוגחלונית ובה פרטי תקפוץ ולאחר מכן  Show all global call-in numbersיש ללחוץ על 

הצטרפות לשיחת טלפוןווידיאוזימון שיחת וועידת 



שיחת הווידיאו
?מה קיים במסך

.המציג יוצג במסך גדול ואילו המשתתפים יוצגו בקוביות קטנות בתחתית המסך-בעת שיחה

.ת לצפות בכל המשתתפים במסך אחד יש ללחוץ על האייקון        אשר נמצא בצדו הימני העליון של המסך/במידה והנך מעוניין

(פירוט בעמוד הבא)ישנו סרגל כלים לביצוע פעולות נוספות אשר ניתן לבצע בעת שיחה , בנוסף



סרגל הכלים לביצוע פעולות בעת שיחה-השתתפות באמצעות המחשב הנייד

שיתוף מסך

אשר פתוחות במחשב וניתנות  ( המערכות)תפתח חלונית ובה כל היישומים -בעת לחיצה על האייקון            שיתוף מסך

.   להצגה



שיחת הווידיאו
השתקת כל המשתתפים

אשר נמצא בסרגל הכלים העליון ולאחר מכן  Participantמציג השיחה יכול להשתיק את כל המשתתפים על ידי לחיצה על 
Mute All , ניתן גם לבטל על ידי לחיצה עלUnmute All



...טיפ שימושי
אין צורך ליצור שיחה חדשה בכל פעם וניתן לשמור את הלינק של השיחה ולהשתמש בו בכל פעם  , לידיעתך

.שמעוניינים ליצור שיחת וועידת ווידיאו

:(פשוט משתפים את הלינק בזימון בלוח השנה ומתחברים

...המציג חייב להפעיל את השיחה! רק לא לשכוח

!בהצלחה


