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Ilu uczestników dołączy? W jaki sposób dołączą do 
spotkania?

Jakiego poziomu kontroli 
potrzebujesz?

W jaki sposób będzie 
dochodzić do interakcji?

Czy to jest prywatne czy 
publiczne spotkanie? 

Czy chcesz streamować 
swoje spotkanie lub 

wydarzenie?

Kilku? Setki? Tysiące?

W drodze? 
Online? 
Webex Rooms?

Moderatorzy? Prezenterzy? Paneliści? 

Interaktywne ankiety? 
Live Q & A?
Przyjmuj płatności? Tylko 

zarejestrowani i 
zatwierdzeni 

uczestnicy

Otwarte spotkanie 
z anonimowymi 

uczestnikami
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Narzędzia w ramach Webex:

- Webex Meetings
- Webex Training
- Webex Events
- Webex Support

- Oraz Webex Teams

Cisco Webex to platforma komunikacyjna w chmurze, która umożliwia organizację spotkań audio i 
wideokonferencyjnych oraz umożliwia grupową współpracę projektową.

Co to jest Webex i dla kogo?
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Webex Events
ü Na żywo, moderowane

wydarzenia wewnętrzne lub
zewnętrzne do 1000 lub 3000
uczestników

ü Formalna rejestracja

ü Chat, ankiety i moderowana
sesja Q&A

ü VoIP, PSTN call-back, toll/toll-
free dial-in audio

ü Ankieta po wydarzeniu

ü Samozarządzanie aplikacją
Webex Events lub dostępna
profesjonalna pomoc w zakresie
wydarzeń



Przed wydarzeniem 
§ Zaplanuj, edytuj i rozpocznij wydarzenie
§ Zarządzaj rejestracją

W trakcie wydarzenia 
§ Dołącz do wydarzenia
§ Wycisz lub wyłącz wyciszenie
§ Uruchom i zatrzymaj video
§ Nagraj wydarzenie
§ Przekaż rolę prezentera
§ Udostępnij treść
§ Adnotacje w Cisco Webex
§ Komentowanie treści/Tworzenie adnotacji
§ Przeprowadź sesji Q&A

Po wydarzeniu 
§ Wygenerowanie raportu

WEBEX EVENTS



Przed wydarzeniem   

Zaplanuj, edytuj i rozpocznij wydarzenie 
§ Zaloguj się do witryny Webex Events
§ Jeśli jesteś w Modern view, wybierz Webex Events w panelu po lewej stronie
§ Wybierz Host an Event > Schedule an Event

https://help.webex.com/article/noh9c41


Wejdź na Webex Events site

Wybierz My Webex > My Meetings

Znajdź swój event i wybierz Start

W trakcie wydarzenia 



Dołącz do wydarzenia 

From your Video System

From your Mobile Device

From a Webex site 

From an e-mail invitation 





Uruchom i zatrzymaj video

Aby włączyć video w trakcie wydarzenia 
wybierz
Start my video

W dowolnym momencie wydarzenia host i paneliści mogą rozpocząć wideo.

Aby zatrzymać vido w trakcie wydarzenia 
wybierz Stop My Video



Wycisz lub wyłącz wyciszenie 

1 - Aby wyciszyć lub włączuć głos poszczególnym osobom, przejdź do panelu Participants, 
znajdź ich imię i nazwisko wybierz Mute lub Unmute

2 - Aby wyciszyć wszystkich naraz, z menu Participant, wybierz Mute All or Unmute All

3 - Aby wyciszyć każdego uczestnika, który dołącza do spotkania, przejdź do panelu
Participant i wybierz Mute on Entry.



Nagraj wydarzenie  

Wybierz Recorder

• Zapisywanie na Webex site
• Nagranie w chmurze dostępne w ciągu 24h
• Format MP4 

Jesli potrzebne, wybierz Recorder i wykonaj jedną  z 
następujących czynności:
• Wybierz Pause i Resume aby zachować jedno nagranie
• Wybierz Stop aby zakończyć bieżące nagrywanie



Przekaż rolę prezentera

Tylko uczestnik z rolą prezentera może przenosić adnotacje!

Hosts
Użyj jednej z poniższych metod, aby wyznaczyć prezentera lub odzyskać rolę prezentera:
§ W panelu Participants, wybierz imię i nazwisko uczestnika, następnie wybierz Make Presenter
§ Kliknij prawym przyciskiem myszy nazwę w panelu Participants, a następnie wybierz Change 

Role To > Presenter
§ Wybierz nazwę żądanego uczestnika w panelu Participants, przejdź do Participant menu 

> Change Role To > Presenter
§ W panelu Participants kliknij i przeciągnij piłkę prezentera na nazwę wybranego uczestnika, a 

następnie kliknij przycisk Yes

Attendees
§ Kliknij i przeciągnij piłkę prezentera od bieżącego prezentera do swojego imienia w 

panelu Uczestnicy, a następnie kliknij przycisk Yes



Udostępnij treść 

Wybierz Share Screen/File/ Whiteboard



Adnotacje w Cisco Webex

Jeśli udostępniasz ekran, przejdź do panelu Sterowanie u góry ekranu i kliknij opcję Annotate

§ Panel narzędzi pojawi się po lewej stronie ekranu
§ Zobacz tabelę paska narzędzi Adnotacja, aby uzyskać szczegółową listę opcji 

adnotacji



Prowadzenie sesji Q&A

• Aby użyć Q & A podczas wydarzenia, upewnij się że opcja Q & A jest 
włączona. 

• W oknie Event, wykonaj następujące czynności 
• Windows: Select Event > Options > Communications.
• Mac: Select Webex Event > Preferences > Tools

• Zaznacz lub odznacz Q & A i wybierz OK



Możesz generować raporty użytkowania, które zawierają informacje o każdym event 
online, które organizowałeś poprzez platformę. 

Szczegółowy raport z uczestnictwa



Co otrzymasz w ramach bezpłatnego trialu?

- Webex Meetings,
- Webex Teams,
- Webex Events,
- Webex Training,
- Webex Support

Skontaktuj się z jednym z certyfikowanych Partnerów Cisco a uzyskasz dostęp do Webex Events
bezpłatnie na 3 miesiące.

Chciałbyś przetestować Webex Events?

Możesz wypożyczyć bezpłatnie również wideo terminale np. Room Kit lub Room Kit Mini.. 
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Przed wydarzeniem 
§ Zaplanuj, edytuj i rozpocznij wydarzenie
§ Zarządzaj rejestracją
W trakcie wydarzenia
§ Dołącz do wydarzenia
§ Wycisz lub wyłącz wyciszenie
§ Uruchom i zatrzymaj video
§ Nagraj wydarzenie
§ Przekaż rolę prezentera
§ Udostępnij treść
§ Adnotacje w Cisco Webex
§ Komentowanie treści/Tworzenie adnotacji
§ Przeprowadź sesji Q&A
Zarządzanie sesją
Po wydarzeniu
§ Wygenerowanie raportu

WEBEX EVENTS


