
Vítame Vás na školení 
o Webex aplikáciách

Počkajte kým začne školenie

Váš mikrofón je vypnutý a neviete si ho zapnúť

Komunikovať viete pomocou chatu



Školenie o Webex
aplikáciách

Od tejto chvíle by ste mali počuť 
prednášajúceho

Ak nič nepočujete skontrolujte nastavenie 
svojho počítača







Ako sa pýtať, komunikovať

Vypnutý mikrofón

Zoznam účastníkov

Chat

Q&A – otázky a odpovede



Ako sa pýtať, komunikovať

Zoznam účastníkov

Zdvihnutie ruky



Portfólio Webex
aplikácií

Aplikácia Cisco Webex neexistuje !



Cisco Webex TEAMS



Cisco Webex TEAMS Cisco Webex MEETINGS



Cisco Webex TEAMS Cisco Webex MEETINGS

Cisco Webex EVENTS



Cisco Webex TEAMS Cisco Webex MEETINGS

Cisco Webex EVENTS Cisco Webex TRAINING



TUKE Webex účet

Ak ho ešte nemáte, požiadajte oň



TUKE Webex účet

• ak ste už účet mali

• bol premigrovaný - @tuke.sk –> @tuke.webex.com

• ak ste účet nemali

• webex@helpdesk.tuke.sk

• meno, priezvisko, mail

• ďalšie informácie

• http://uvt.tuke.sk/wps/portal/uv/sluzby/webex

• uvt.tuke.sk –> Služby –> WebEx

• účty sú určené pre osoby vytvárajúce stretnutia

• pri pripojenie do hovorov je účet zbytočný



Registrácia do Webex účtu



Prihlásenie do Webex účtu

• https://tuke.webex.com/

• vyplniť email a heslo



Rozhranie Webex účtu



Rozhranie Webex účtu



Cisco Webex TEAMS Cisco Webex MEETINGS

Cisco Webex EVENTS Cisco Webex TRAINING



Cisco Webex TEAMS Cisco Webex MEETINGS

Cisco Webex EVENTS Cisco Webex TRAINING



Cisco Webex MEETINGSCisco Webex EVENTS

• používate ho práve teraz

• veľké podujatia (prednášky)

• účastníci väčšinou len 
pasívne prijímajú obsah

• plná kontrola nad zdrojmi 
účastníkov

• bude vysvetlený neskôr

• menšie skupiny (cvičenia)

• aktívne vstupovanie 
účastníkov do podujatia

• ľahšia interakcia medzi 
účastníkmi



Cisco Webex EVENTS

Veľké, plne kontrolované podujatia



Cisco Webex EVENTS

• vhodný pre veľké publikum – nad 100 účastníkov

• prednášky, konferencie, školenia

• plná kontrola nad zdrojmi účastníkov

• bez videa, kontrolované audio aj zdieľanie

• „tichá“ interakcia a komunikácia

• chat, Q&A, hlasovania, spätná väzba

• štyri roly pripojených osôb

• hostiteľ, panelista, prezentujúci, účastník





ZOBRAZOVACIA PLOCHA



OVLÁDACIE TLAČIDLÁ



MINIATÚRY PANELISTOV



BOČNÝ 
PANEL



HORNÉ MENU



Rola účastník (attendee)

• bez videa – šetrenie zaťaženia siete

• audio zakázané – predchádzanie zbytočnému hluku

• nastavenie vstupného a výstupného audio zariadenia



Rola účastník (attendee)

• vidí iba panelistov, účastníkov nie

• môže im písať cez chat, dávať otázky cez Q&A

• môže vyjadriť spätnú väzbu, zdvihnúť ruku



Rola panelista (panelist)

• má možnosť použiť video vstup (kameru)

• zapnutie/vypnutie audia/videa

• je viditeľný pre všetkých pripojených

• odpovedá na Q&A

• môže zdieľať – stáva sa prezentujúcim (presenter)

• súbor

• plochu

• aplikáciu

• ak mu to hostiteľ dovolí



Zdieľanie



Rola hostiteľ (host)

• organizátor stretnutia, ovláda technicky celé podujatie

• má najvyššie práva

• vypína/zapína zvuk účastníkom,
panelistom aj sám sebe

• odoberá/udeľuje právo zdieľania
prezentujúcemu

• vie uzavrieť stretnutie

• spúšťa a vypína nahrávanie

• môže pozvať ďalších účastníkov



Rola hostiteľ (host)

• má právo meniť roly účastníkov

• môže vyhodiť účastníka zo stretnutia



Rola hostiteľ (host)

• zapnutie anotácií – vkladanie novej vrstvy do obrázku

• laser sledujúci pohyb

• šípka na kliknutie

• vkladanie textu

• vymazanie anotácií

• uloženie



Vytvorenie stretnutia

• organizátor stretnutia, ovláda technicky celé podujatie

• má najvyššie práva



Vytvorenie stretnutia

• organizátor stretnutia, ovláda technicky celé podujatie

• má najvyššie práva





Názov stretnutia

Vyžadovanie registrácie
Heslo

Dátum, čas 
a trvanie

Typ konferencie



Popis a 
vlastnosti

Zoznam 
účastníkov

Zoznam panelistov

Heslo pre panelistov

Pripomienky
a pozvánky



Link pre účastníkov

Link pre panelistov

Spustenie 
podujatia



Spustenie podujatia z rozhrania Webex účtu



Spustenie podujatia z rozhrania Webex účtu



Nahrávanie podujatia

• môže spustiť iba hostiteľ



Dostupnosť nahrávky

• nahrávka bude dostupná až po spracovaní (do 24 hodín)

• oznámenie o dostupnosti nahrávky príde na mail



Prezenčná listina



Prezenčná listina



Rozhrania v rôznych rolách 

• účastník (attendee)
• študent

• panelista (panelist)
• pomocník / kolega

• prezentujúci (presenter)
• prednášajúci

• hostiteľ (host)
• technická pomoc



Rozdiel – vypnuté / zapnuté služby

VYPNUTÉ SLUŽBY

ZAPNUTÉ SLUŽBY



Cisco Webex MEETINGS

Malé stretnutie, interaktívna komunikácia



Cisco Webex MEETINGS

• vhodný pre malé skupiny – do 20 účastníkov

• cvičenia, semináre, konzultácie

• každý účastník si riadi svoje zdroje

• zapínanie/vypínanie videa/audia

• zdieľanie obsahu – nikto nie je privilegovaný

• možnosť komunikácie pomocou chatu

• textová správa všetkým/konkrétnemu účastníkovi

• tri roly pripojených

• hostiteľ, prezentujúci, účastník



Vytvorenie stretnutia



Základné údaje stretnutia

Názov

Heslo

Dátum, čas 
a trvanie

Možnosť nastaviť 
opakované stretnutie



Typ konferencie

Nahrávanie



Spustenie stretnutia



Spustenie stretnutia



Spustenie stretnutia



Rozhranie Cisco Webex MEETINGS



Rozdiely rozhrania oproti Events

• zmena roly

• prezentujúci alebo hostiteľ

• účastník si vie sám zapnúť mikrofón

• účastník sa vie sám stať prezentujúcim

• chýba Q&A, zjednodušený chat

• presun do Lobby

• „vyhodenie za dvere“



Zhrnutie

... a ako riešiť problémy



Cisco Webex MEETINGSCisco Webex EVENTS

• veľké podujatia (prednášky)

• účastníci len pasívne 
prijímajú video a zvuk od 
prednášajúceho

• plná kontrola nad zdrojmi 
účastníkov

• roly hostiteľa, panelistu, 
prezentujúceho a účastníka

• menšie skupiny (cvičenia)

• aktívne vstupovanie 
účastníkov do podujatia

• audiovizuálna interakcia 
medzi účastníkmi

• ťažšie zvládanie účastníkov

• možnosť vyhodenia za dvere



Podpora na TUKE

• registrácia, hlásenie problémov a výpadkov

• webex@helpdesk.tuke.sk

• klapka (+421 55 602) 6000

• inštalácia, nastavenie na strane používateľa

• technickí pracovníci fakulty, fakultné počítačové uzly

• problémy s používaním Webex aplikácií

• http://uvt.tuke.sk/wps/portal/uv/sluzby/webex

• uvt.tuke.sk –> Služby –> WebEx

• postupne dopĺňané návody



Ďakujem za Vašu pozornosť!

Záznam aj prezentácia budú 
sprístupnené v najbližších dňoch

Otázky?


