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3. ŠTARTOVANIE A PRIPÁJANIE SA DO 
VIDEOKONFERENCIE- MEETINGU 

V e-mailoch, ktoré sú rozosielaní pri plánovaní (sheduling) videokonferencií  sú 
uvedené všetky kontaktné údaje, ktoré sú potrebné na pripojenie sa do stretnutie 
alebo pre spustenie stretnutie ( toto platí pre organizátora ( HOST): Navyše však 
je tu celý proces ešte viac automatizovaný : V e-maili pre HOSTa  je priamo 
tlačidlo START MEETING, ktorým sa spustí toto stretnutie a v e-maili pre 
účastníka je tlačidlo JOIN MEETING, ktorým sa účastník môže priamo pripojiť do  
meetingu – nemusí teda prepisovať údaje (acces code, heslo, linka URL) z e-
mailu do aplikácie. Toto spúšťanie meetingu a pripájanie sa  k meetingu  je 
najjednoduchším spôsobom, ako sa pracuje s týmto systémom, avšak nie je to 
jediná možnosť a preto  je vhodné sa oboznámiť aj s inými  možnosťami “ako na 
to“.  Tu opäť bude závisieť, či sme v pozícii organizátora konferencie( rola HOST), 
alebo v pozícii  bežného účastníka  (rola GUEST). 

 

ŠTARTOVANIE MEETINGU ( len HOST) CEZ APLIKÁCIU WEBEX MEETING 

Tu je potrebné  povedať, že štartovanie  videokonferencie vieme urobiť len z 
pozície „HOST“ a teda len vtedy, keď mále na serveri CISCO vytvorený  svoj účet 
(nezáleží pri tom, či je to FREE ACCOUNT, alebo niektorý z PLATENÝCH verzií) 

Vrátime sa teda k hlavnému oknu tejto 
aplikácie: 

 

Pri pohľade na hlavné okno aplikácie 
WEBEX MEETING (vo verzii HOST ) 
vidíme, že tu máme vlastne až dve 
tlačidlá   ŠTART. Jedno je v čiernom 
poli v hornej časti a druhé (prípadne aj 
ďalšie)  je v  riadku s popisom tejto 
naplánovanej akcie (akcií): 
priviacerých naplánovaných akciách 
máme preto v každom riadku 
samostetné tlačidlo na spustenie 
konkrétneho meetingu. 

Keďže tu máme dve ( a viac) tlačidiel  
na štart, je vhodné vysvetliť, aký je 

medzi nimi rozdiel.  
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Tlačidlo START MEETING v čiernom poli spúšťa okamžite neplánovanú 
videokonferenciu v IT priestore  označovanom ako  „MY PERSONAL ROOM“. 
Táto „osobná“ konferencia má fixnú linku URL  a fixný prístupový kód a hodí sa na 
okamžité zvolanie stretnutia obvykle v kruhu blízkych ľudí z rodiny alebo z kruhu 
blízkych spolupracovníkov. Ak niekto pozná tieto prístupové kódy, tak aj bez 
špeciálneho pozvania (a bez ďalšej kontroly heslom) sa vie pripojiť do tejto 
„osobnej miestnosti“ organizátora. Nakoniec však bude musieť byť  jeho prístup do 
konferencie schválený HOSTom, takže je tu istá ochrana pred nepozvanými 
hosťami. 

Ďalšie tlačidlá START v riadku (riadkoch)  s naplánovanými  meetingami  štartujú 
tieto  vopred pripravené videokonferenciu, pre ktorú systém CISCO WEBEX 
MEETING prideľuje jedinečná kód „acces number“ , jedinečnú adresu URL 
a jedinečnú adresu videa ale taktiež aj špeciálne heslo na prihlásenie sa do tejto 
plánovanej konferencie, ako sme to videli v predošlej  časti  (2 WEBEX MEETING 
PRE ORGANIZÁTORA MEETINGU (rola HOST).docx).  Preto sa to hodí na 
väčšie a vopred plánované stretnutie, ktorých sa zúčastní väčší počet účastníkov. 

Po štarte meetingu  jedným alebo druhým spôsobom sa najprv objaví prvá 
obrazovka (nazvime ju predbežná obrazovka), na ktorej si môžeme nastaviť video 
a audio, vybrať zdroj videa alebo audia a až keď sme spokojní, tak  ďalším 
stlačením tlačidla  nového tlačidla START MEETING, ktoré sa objaví aj na tomto 
„predbežnom“ okne sa spustí samotná videokonferencia – meeting. 

Práca s videokonferenčým programom bude popísaná v nasledujúcej časti. Tu si 
ešte povieme, ako sa  vieme pripojiť do videokonferencie ako bežní  účastníci 
priamo cez .aplikáciu WEBEX MEETING a nie len cez odkazy v e-maili. 

 

PRIPÁJANIE SA DO VIDEOKONFERENCIE ( ako GUEST) CEZ APLIKÁCIU 
WEBEX MEETING. 

K tomu, aby sme to vedeli urobiť potrebujeme poznať prístupové kódy (acces 
code) alebo  prístupové linky a taktiež heslá ku konkrétnej videokonferenncii. 
Samozrejme potrebujeme poznať aj čas, kedy sa táto konferencia koná.  
V prípade plánovaných (scheduled) konferencií dostaneme všetky  informácie 
v pozývacom e-maili, v prípade  „osobnej“ konferencie v rámci  osobnej izby 
(Personal room) organizátora konferencie  potrebujeme taktiež vedieť tieto kódy 
a samozrejme musíme byť dohodnutí aj na čase, kedy sa bude konať toto 
stretnutie – meeting.   

Keď tieto informácie máme, potom na hlavnom okne aplikácie WEBEX MEETING 
vypíšeme ručne  niektorý zo zadaných identifikátorov (najľahšie sa zadáva číselný 
acces code) a po jeho úspešnom zadaní sa v riadku za týmto kódom objaví 
tlačidlo  na pripojenie JOIN  ako je to vidieť na ďalšom obrázku     
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Po stlačení tohto tlačidla sa dostaneme najprv na  predbežnú obrazovku podobne 
ako v predošlom prípade štartovania meetingu. Tu si nastavíme audio, video 
a potom opäť stlačíme tlačidlo JOIN MEETING, aby sme sa konečne pripojili 
k meetingu: 

Ak by sa stalo, že sme sa chceli pripojiť k meetingu skôr, ako ho stihol spustiť 
organizátor, systém nám povie, že musíme počkať na organizátora, prípadne mu 
môžeme poslať oznam, že sme už pripravení a čakáme. 

V prípade plánovaných (scheduled) meetíingov sa pri pripájaní  k stretnutiu ešte 
objaví ďalšia obrazovka, kde musíme zadať HESLO (password), ktoré je pridelené 
tomuto meetingu systémom CISCO. 

V prípade prihlasovania sa do osobnej izby (personal room) systém  môže 
vyžadovať ešte odsúhlasenie  (admit): pripojenia organizátorom meetingu 
(HOSTom), na čo sme upozornení príslušným oznamom. 

Po pripojení sa do meetingu by sme mali  na úvod vidieť na svojej obrazovke 
video  od HOSTA  a pokiaľ  nemá nastavené svoje  audio na MUTE, tak by sme 
ho mali počuť. Takže sme už v spojení a môžeme navzájom komunikovať  
obrazom aj zvukom. Ďalšia  práca so samotným videokonferenčým systémom ako 
aj organizácia komunikácie počas stretnutie je popísaná v ďalšej časti manuálu. 

● 

 

 

 


