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1. WEBEX MEETING PRE BEŽNEHO 
ÚČASTNÍKA (rola GUEST) 

Do konferencie v systéme WEBEX MEETING sa môže pozvaný účastník  zapojiť 
najjednoduchšie tak, že dostane od pozývateľa (organizátora) konferencie 
identifikačnú   linku URL  a keď na ňu klikne, tak sa do jeho počítača dočasne 
nainštaluje program webex.exe, spustí sa a daný počítač sa pripojí do meetingu. 
Po odpojení sa z konferencie sa program z počítača odinštaluje. Pri tomto 
systéme nevieme niektoré vlastnosti systému priamo ovládať. Pre pravidelnejšie 
využívanie tohto systému je preto lepšie si aplikáciu WEBEX MEETING priamo 
nainštalovať do počítača a prihlasovať sa  cez údaje, ktoré dostaneme od 
pozývateľa a zadáme do príslušného okna aplikácie.  

 

DOWNLOAD  APLIKÁCIE 

Aplikáciu WEBEX MEETING si stiahneme so stránky: 

https://www.webex.com/downloads.html/ 

Súbor  webexapp.msi ( 73428 kb) 

 

INŠTALÁCIA APLIKÁCIE 

Aplikáciu WEBEX MEETING je možné nainštalovať len do počítačov s OS WIN 10 
alebo WIN 7. Inštalácia v prípade počítača s OS WIN XP sa ani len nespustí. 
Podobné požiadavky však majú aj iné videokonferenčné systémy ako je  už aj 
SKYPE ale aj nový systém GOOGLE MEET ( prerobeny videochat zo systému 
HANGOUT). Prenos videa má jednoducho veľké požiadavky na výpočtové 
kapacity a preto tieto systémy nie je možné prevádzkovať na starších „šunkách“ 
s WinXP. Je to smutné, ale jednoducho je to tak.   

Inštalácie tejto aplikáce  je štandardná. Po kliknutí na súbor webexapp.msi 
postupujeme podľa pokynov Windows inštalátora. Aplikácia na nainštaluje na disk 
C: do default  adresára určeného v aplikácii a toto nie je možné zmeniť. 

Keď na poslednom kroku inštalácie klikneme na tlačidlo FINISH , otvorí sa nám 
priamo prihlasovacie okno (sign up)  do aplikácie:   
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Tu vyplníme políčko emailová adresa našou platnou adresou, aby sme mohli 
dostávať aj zo systému WEBEX MEETING pozvánky do meetingov – konferencií. 

Ďalej máme dva prvky – tlačítko NEXT a modrý text  USE AS GUEST. V podstate 

aj tejto text je „tlačidlo“ (aj keď to nie je graficky zvýraznené v tejto aplikácii).  Pre 
nastavenie aplikácie pre bežného používateľa v pozícii GUEST ( hosť)  musíme 
použiť práve túto možnosť. Teda klikneme na tento text USE AS GUEST. 

Otvorí sa nám ďalšie okno, kde vypíšeme meno, pod ktorým budeme vystupovať 
v zozname účastníkov meetingu. Buď tam vypíšeme svoje meno a priezvisko, 
alebo iné jedinečné označenie,  pod ktorým nás budú vedieť identifikovať ostatní 
účastníci. Pre nás rádioamatérov je možné na to použiť volačku alebo jej časť. 
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Stlačením tlačidla CONTINUE AS GUEST sa nakoniec prihlásime do aplikácie 

v pozícii GUEST a objaví sa nám základné okno  aplikácie, ktoré vyzerá ( pre 
verziu guest) nasledovne. 

Tu v čiernom  poli vidíme zadané 
meno používateľa – účastníka 
konferencie a jeho emailovú 
adresu. 

Cez ikonu Ceruzka ( EDIT) je 
možné zmeniť toto zadanie  a cez 
tlačidlo Sign In sa následne 

prihlásiť ako iný účastník. 

V bielom poli máme údaje 
o meetingoch. V prvej  kolonke 
máme možnosť zadať identifikáciu 
meetingu  a to buď:   

• číslo meetingu (acces 
number) – 9 až 10 miestne 
číslo, alebo 

•  linku na tento meeting, 
alebo  

• linku na video.   

Prvá verzia – zadanie číselného 
kódu ( acces number)  je 
samozrejme najjeduduchšie 

Keď vyplníme tento identifikátor 
konktrénej konferencie, v tej istej 

 kolonke sa objaví zelené tlačidlo JOIN. Jeho stlačením sa začne proces 
pripájania k meetingu - konferencii. Tam už nie sú potrebné ďalšie vysvetľovania . 
Postupujeme ďalej podľa pokynov resp intuitívne.  

Pre SHEDULED MEETINGS sa ešte určuje aj heslo pre toto strenutie 
(konferenciu)  a aj tento údaj musíme poznať a zadať do príslušného miesta, keď 
budeme na to vyzvaní. 

Keď toto nastavenie aplikácie pre funkciu GUEST budeme mať zvládnuté 
a dostaneme od  organizátora konferencie v systéme WEBEX MEETING 
identifikátory pre konkrétnu konferenciu, pripojenie sa do tejto konferencie bude už 
len akcia na  2 či 3 kliknutia, čo zvládne každý. 

● 


