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Pobranie instalatora

Instrukcja ta zakłada, że użytkownik pracuje na systemie Windows.
Na samym początku proszę wejść na tę stronę: https://www.webex.com/downloads.html/

(wystarczy kliknąć w link znajdujący się tutaj, ale jeśli z jakiegoś powodu by to nie działało to
proszę go skopiować i wejść na tą stronę w przeglądarce).

Państwa oczom powinna się ukazać strona z następującą zawartością:

Figure 1: Zawartość strony, z której można pobrać Webexa.

Następnie naciskamy na przycisk zaznaczony na Figure 2. (obrazek widoczny na następnej
stronie).
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Figure 2: Zawartość strony, z której można pobrać Webexa z zaznaczonym na czerwono przy-
ciskiem, który należy kliknąć.

Po kliknięciu zaznaczonego przycisku Państwa oczom ukaże się okno wyglądające podob-
nie do tego widocznego na Figure 3. Z racji tego, że Windows, na którym robiona była ta
instrukcja jest w wersji angielskiej to okienko również jest po angielsku. Jeśli używają Państwo
systemu w wersji polskiej to zawartość okienka z Figure 3. również będzie w języku polskim.

Figure 3: Okienko pokazujące się po kliknięciu "Download for Windows".

Na tym etapie komputer pyta czy chcemy zapisać ten plik - chcemy to zrobić, więc klikamy
przycisk zaznaczony na Figure 4. Na systemach w języku polskim zamiast "Save File" będzie
prawdopodobnie napis "Zapisz plik", lub coś o podobnym znaczeniu, ale graficzne przycisk
będzie w tym samym miejscu.
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Figure 4: Okienko pokazujące się po kliknięciu "Download for Windows" z zaznaczonym przy-
ciskiem, który należy kliknąć.

Rozpocznie się teraz proces pobierania. W zależności od przeglądarki będzie on wyglądał
inaczej, ale z reguły wiąże się on z takim znaczkiem w przeglądarce:

Figure 5: Znaczek "Pobierania" w przeglądarce Firefox.

Najprawdopodobniej znaczek "Pobierania" będzie umieszczony w prawym górnym rogu
okna. Gdy pobieranie się zakończy proszę kliknąć ten znaczek, powinna się pokazać lista ostat-
nio pobranych plików. Pobrany instalatorWebexa będzie wyglądał podobnie do tegowidocznego
na następnym obrazku.

Figure 6: Pobrany instalator Webexa.

W przypadku problemów wystarczy skorzystać z systemowej wyszukiwarki plików i wpisać
nazwę widoczną na Figure 6.

Proces instalacji Webexa

Należy uruchomić instalator, który właśnie został pobrany ze strony Cisco. By to zrobić
proszę otworzyć ten plik jak każdy inny (dwukrotne kliknięcie myszką w eksploratorze lub po-
jedyncze w liście pobranych plików w przeglądarce). Po uruchomieniu instalatora komputer
najprawdopodobniej zapyta czy jesteśmy pewni. Będzie to wyglądało podobnie jak na okienku
widocznym na Figure 7.
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Figure 7: Okno z zapytaniem czy instalator na pewno ma zostać uruchomiony.

Oczywiście w systemach w języki polskim okno to będzie po polsku. Proszę się zgodzić
przez kliknięcie "OK". Następnie uruchomi się sam instalator. Instalacja jest dość standardowa.

Figure 8: Pierwszy krok instalacji. Wystarczy nacisnąć "Next".

W kolejnym kroku instalacji ważne jest, by zaznaczyć zgodę na warunki umowy. Ten krok
jest widoczny na następnym obrazku.
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Figure 9: Drugi krok instalacji. Proszę zaznaczyć "górną kropkę" i wcisnąć "Next".

Ostatni krok instalacji to potwierdzenie.

Figure 10: Trzeci krok instalacji. Proszę nacisnąć "Install".

Po kliknięciu na "Install" Webex zostanie zainstalowany na komputerze. W czasie instalacji
system może poprosić o zezwolenie administratora - pokaże się nowe okienko, a wszystko inne
zostanie przyciemnione. Należy wtedy zezwolić na instalację. Gdy instalacja dobiegnie końca
ukaże się ostatnie okienko, na którym należy kliknąć przycisk "Finish".
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Uruchomienie i korzystanie z Webexa

Wystarczy wyszukać Webexa na komputerze. Prawdopodobnie utworzyła się ikonka na
pulpicie, a jeśli nie to można użyć systemowego wyszukiwania plików i wpisać "Webex". Po
jego uruchomieniu ukaże się następujący ekran. Proszę nacisnąć na napis "Use as guest"
podkreślony na obrazku.

Figure 11: Ekran powitalny Webexa. Proszę nacisnąć na "Use as guest".

Następnie u dołu ekranu powitalnego pojawią się dwa pola, w których można coś wpisać.
Proszę w pierwszym wpisać imię i nazwisko (to imię i nazwisko będzie się wyświetlało pod-
czas telekonferencji), a w drugim adres e-mail. Następnie proszę zatwierdzić wybór. Powinno
pojawić się okno podobne do tego widocznego na następnym obrazku.
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Figure 12: Działająca aplikacja Webex. Czarne pole zasłania rzeczy związane z moją pracą.

Aby móc dołączyć do spotkania wystarczy w polu oznaczonym "Enter meeting informa-
tion" wkleić link, który dostało się od organizatora wideokonferencji (nauczyciela), i nacisnąć
na "Join", które powinno się pojawić zaraz obok tego linku. Jest to widoczne na następnym
obrazku.
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Figure 13: Dołączanie do spotkania za pomocą aplikacji Webex.
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