התקנת תוכנת  WebExבשימוש בדפדפן מסוג Explorer
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  Cisco WebExעדיין לא מותקנת במחשב שלך תועבר לחלון שבו הנחיות להתקנת התוכנה.

לחץ על ההודעה בצבע הצהוב כפי שמצביע החץ ואשר התקנת התוסף )בחר .(Run Add-on

אם תקבל הודעת אבטחה ותתבקש לאשר התקנת תוכנה לחץ .Install / Run

לאחר מכן תועבר ישירות אל המפגש.

אפשרויות נוספות המופיעות בהודעה הראשונה

 .1אם לא מופיעה ההודעה להתקנת ה add-in-בכיוון החץ ,לחץ .Use Java
 .2אם אינך מעוניין להתקין  Javaלחץ  – Install the meeting applicationלהתקנה ידנית של התוכנה.
לאחר מכן הכנס מחדש למפגש כמפורט בראש המסמך.
 .3אם אינך מעוניין בהתקנת תוכנה לחץ  Run a temporary applicationלכניסה מיידית למפגש ללא
התקנת תוכנה.
ראה פירוט ל 3-אפשרויות אלה בעמוד הבא.

פירוט לגבי  3האפשרויות הנוספות המופיעות בהודעה:
 .1אם לא מופיעה הודעה בצבע צהוב בכיוון החץ לחץ על האפשרות ) Use Javaהודעה ראשונה מתוך
השלוש המופיעות על המסך שלך( ,להתקנה מהירה וכניסה למפגש .תועבר להודעת המתנה בזמן בדיקת
הגדרות  Javaבמחשב שלך

אם תופיע הודעת אבטחה לאישור התקנת ה Java-לחץ Run

בשלב זה תתבצע התקנה אוטומטית במחשב שלך ותועבר ישירות למפגש.
 .2אם אינך מעוניין/יכול להתקין  Javaלחץ על האפשרות  ,Install the meeting applicationהמופיעה
כאפשרות השניה מבין השלוש .תועבר למסך התקנה ידנית של התוכנה.
אם תופיע הודעת אבטחה ,בחר  Runואשר את ההתקנה

תועבר למסך התקנה ידנית של התוכנה .בחר Next

במסך הבא בחר  .I accept the terms in the license agreementלחץ .Next

במסך הבא השאר את הסימון האוטומטי  .Completeלחץ Next

במסך הבא לחץ .Next

במסך הבא לחץ  Installוהמתן בזמן ההתקנה.

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

לאחר סיום ההתקנה הכנס מחדש לפגישה כמתואר בראשית העמוד.

 .3אם אינך מעוניין להתקין את התוכנה בחר באפשרות השלישית  .Run a temporary applicationאם
תופיע הודעת אבטחה ,לחץ ) Runלאישור התקנת האפליקציה הזמנית במחשב(.

לאחר מכן תועבר למפגש מידית.

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

