
PRIHLASOVANIE SA DO WEBEX MEETINGU

VYPRACOVAL: OM8ST  16.3.2021 12:00 hod
UPRAVENÉ 21.3.2021 12:00 hod

1. PRIHLASOVANIE CEZ INTERNETOVÝ ODKAZ – 
LINKU a PRIPOJENIE CEZ WEB BROWSER

Tu organizátor meetingu pošle linku  ( URL adresu) príslušnej MIESTNOSTI 
( ROOM) , kde sa bude konať meeting

Napríklad cez linku 
https://meet42.webex.com/join/pr1815595399
Meeting number:        181 55 5399

sa prihlásime na OM8ST WEBEX PERSONAL ROOM

cez linku 
STRETNUTIE SA UŽ SKONČILO - LINKA JE NEPLATNÁ
Meeting number:        XXX XXX XXXX

sa prihlásime do miestnosti, kde sa bude konať v sobotu 20.3.2020 od 10:00 hod 
meeting  ONLINE HAM KOŠICE  2021  ( OSTRÁ linka)

Keď klikneme na túto linku (URL adresu) objaví sa nám  prvé okno z ktorej (výrez) 
vyzerá nasledovne:



Tu vyplníte svoje údaje:

YOUR NAME 
pod týmto menom budete zobrazení v zozname účastníkov meetingu: tu je vhodné 
napísať  meno v tvare MENO + VOLAČKA (napr Dušan OM3ZCK)

YOUR EMAIL ADDRESS
Tu musíte vyplniť reálnu e-mailovú adresu, nie niečo vymyslené

Keď máme tieto polia správne vyplnené tlačidlo JOIN MEETING sa aktivuje – zo 
šedej farby sa zafarbí na zeleno

Keď klikneme na toto tlačidlo, tak sa pripojíte do meetingu CEZ VÁŠ  DEFAULT 
BROWSER ( CHROME, FIREFOX,....) – tak ako je nastavený váš počítač.

2. PRIPOJENIE SA CEZ WIN10 APLIKÁCIU WEBEX 
MEETING

Systém WEBEX MEETING poskytuje aj ďalšie spôsoby prihlásenia sa do meetingu 
a to v prípade, že máme v našom počítači nainštalované aplikáciu WEBEX 
MEETING  (webexapp.msi) 

Túto aplikáciu  si vieme stiahnuť zo stránky

www.webex.com/download.html 

Prístup ku stiahnutiu  tento aplikácie je ale ÚPLNE DOLE NA STRÁNKE v časti 
nazvanej  Looking for previous app. MEETINGS, ako je to vidieť na nasledujúcom 
scane





Po zadaní čísla meeting number  sa za ním objaví zelené tlačidlo Join. Po stlačení 
tohto tlačidla sa začne proces pripájania do meetingu.

3. PRIPOJENIE SA CEZ ANDROID (IOS) APLIKÁCIU  
WEBEX MEET

Systém WEWBEX umožňuje pripijiť sa do meetingov aj ces smartfóny  s OS 
ANDROID aleob OS IOS ( APPLE): tu je opäť možné pripojiť sa do meetingu cez 
WEB rozhrania a to tak, že vo svojom BROWSERI kliknene na LINKU - URL adresu 
miestnosti  ( ROOM) v ktorej sa má uskutočniť plánované stretnutie: prbehne 
pripojenie cez toto webex rozhranie podobne ako vo WINDOWS.

Druhou možnosťou je mať nainštalovanú aplikáciu WEBEX MEET, ktorú si 
stiahneme obvyklým spôsobom zo stránky 
https://play.google.com/store/

kde si dáme vyhľadať aplikáciu WEBEX MEETING

Systém GOOGLE STORE nám ponúkne viacero WWBEX aplikácií. 

Z nich  potvrdíme a nainštalujeme si prvú z nich s názvom WEBEX MEET  ( prvá 
zľava) 
 

Poznámka:
V Androide rozpoznáme  aplikácie Cisco WEBEX MEET a Cisco WEBEX(TEAMS) aj
podľa  rozdielnych  ikoniek týchto aplikácií 



Keď sa nám do smartfónu alebo tabletu s OS ANDROID  nainštaluje táto aplikácia 
a spustíme ju, potom  máme možnosti:

 Cez zelené tlačidlo PRIPOJIŤ SA K SCHODZKE
 Cez modré tlačidlo sa môžeme PRIHLÁSIŤ ( do systému WEWBEX)

Pokiaľ nemáme  na serveri CISCO WEBEX vytvorený  vlastný účet s vlastnou 
miestnosťou ( PEROSNAL ROOM) , tak máme len možnosť PRIPOJIŤ sa do  
SCHCODZKY ( ktorú aktivoval niekto iný), teda stlačiť zelené tlačidlo.

Na ďalšej obrazovke (nemám SCANY zo smartfónov) vyplníme  postupne  

 Číslo  schôdzky ( meeting number) , alebo tam zapíšeme (prekopírujeme 
celú adresu URL- jednoduchšie je zapísať len to 10 miestne číslo schôdzky

 ďalej vypíšeme svoje meno – najlepšie vo formáte MENO + VOLAČKA 
 a nakoniec yypíšeme aj svoju (platnú) emailovú adresu.

Keď máme toto všetko vyplnené, tak klikneme na tlačidlo PRIPOJIŤ v pravom 
hornom rohu obrazovky a tým sa začne (dvojstupňový) proces pripájania sa do 
schôdzky. Toto je už intuitívne jasné a tak  to nemusím detailne  popisovať.

Uvidíme a budeme sa počut v MEETINGU !

Stano OM8ST

●


