התקנת תוכנת  WebExבשימוש בדפדפן מסוג Chrome / Firefox
משתתף יקר,
בשימוש ראשון בשירותי  WebExתתבקש להתקין תוכנה .התוכנה הינה מבית Cisco WebEx LLC
והינה בטוחה לשימוש .במקרה הצורך התייעץ עם מנהל הרשת של החברה.
לחץ על לינק הכניסה לפגישה או הכנס דרך אתר וובקס של מארגן הפגישה .תועבר לחלון בו תתבקש להקיש
את פרטיך האישיים כדי להכנס למפגש )שם ,כתובת מייל ,ססמא(.

הכנס את הפרטים המבוקשים ולחץ .Join
אם תוכנת וובקס עדיין לא מותקנת במחשבך תועבר לעמוד שבו תתבקש לאשר התקנת התוכנה.

לחץ Download and Agree
בעמוד הבא יופיעו ההנחיות להתקנה:

בצד שמאל למטה ,תופיע הודעה לאישור התקנת התוכנה ) :(Cisco WebEx Add Onבחר בחץ הקטן open

בחלון הודעת האבטחה ,בחר Run

אם תוצג הודעה קופצת לאשר הפעלת  Plug Inאשר את ההפעלה.
הסמל המלווה הודעה לאישור הפעלת  Plug Inבדפדפן מסוג Chrome

הסמל המלווה הודעה לאישור הפעלת  Plug Inבדפדפן מסוג Firefox

לאחר המתנה קצרה תועבר אל המפגש

אם לא הועברת אל המפגש יוצגו בפניך שתי אפשרויות בתחתית העמוד:
 .1התקנה ידנית של התוכנה )(Install the meeting application
 .2כניסה מיידית לאירוע ללא התקנה ).(Run a temporary application
ראה פירוט מטה לגבי שתי אפשרויות אלה
 .1אם לא הועברת אל המפגש כמתואר מעלה ,בחר באפשרות Install the meeting application and join
 .againעם הופעת הודעת אבטחה בחר .Run

תועבר למסך התקנה ידנית של התוכנה .בחר .Next

במסך "הסכם ההרשאה" בחר  I accept the terms in the license agreementולחץ .Next

.Next  ולחץComplete במסך סוג ההתקנה סמן את האפשרות

Install במסך הבא בחר

Do you want to allow the following program to install software on אם תופיע הודעת מערכת בנוסח
. המתן בזמן ביצוע ההתקנה.Yes  לחץthis computer?

בסיום תגיע להודעה על כך שההתקנה הסתיימה בהצלחה .לחץ .Finish

עם השלמת תהליך ההתקנה הכנס מחדש לפגישה כמתואר בראשית העמוד.
 .2אם אינך מעוניין להתקין את התוכנה בחר באפשרות השניהRun a temporary application to join this :
. meeting immediately
תופיע הודעה בפינה השמאלית התחתונה של המסך שלך לאישור התקנת רכיב )ללא התקנת תוכנה(
בחר בחץ הקטן open

אם תופיע הודעת אבטחה לאישור ההתקנה בחר .Run
בשלב זה תועבר מיד אל הפגישה.

לתמיכה טכנית פנה לשירות ועידן בטלפון  1800-251-000או +972-3-9256000

