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A) Belépés a Webinar felületére

A webinar a visszaigazoló emailben megadott
linkre kattintva indítható el.

A képernyő jobb oldalán először a kereszt- (First name), illetve a vezetéknevét 
(Last name), majd a regisztráció alkalmával megadott e-mail címét írja be a
megfelelő mezőkbe, végül kattintson a „Join now” gombra.  
Ezután, amennyiben számítógépén, vagy egyéb okos készüléke nem rendelkezik a
Webex programmal, abban az esetben a rendszer automatikusan felajánlja a
program letöltését.

Amennyiben korábban, nem közvetlenül a webinar kezdetekor szeretné telepíteni
a Webex kiegészítőt, akkor ezt a WebEx által biztosított tesztfelületen keresztül 
megteheti, mely ezen a linken érhető el: https://www.webex.com/test-
meeting.html
A tesztfelületen kérjük írja be nevét és emailcímét, majd kattintson a Test a
Meeting gombra. Ezután a rendszer automatikusan felajánlja a program letöltését.

Okos készülékekre (tablet, telefon) nem terjed ki a felhasználási útmutató.
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Telepítse a WebEx

kiegészítőt böngészőjéhez

Internet Explorer

Mentse le a telepítő fájlt, és futtassa végig a programot. 

A program lefuttatása után automatikusan elindul a Webex felület, és csatlakozik az élő 
adáshoz.
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Google Chrome
Válassza ki az „Add WebeEx to Chrome” gombot!

Majd kattintson az „Add extension” gombra!
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Mozilla Firefox

Kattintson a download and agree gombra!

Majd mentse le a telepítő fájlt, és futtassa végig a programot.  

A program lefuttatása után automatikusan elindul a Webex felület, és csatlakozik az élő 
adáshoz.
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konferenciához a YES gomb

megnyomásával

További hasznos információk:

 Megfelelő sávszélességgel tudja a legjobb 

minőségben élvezni az előadást (azaz 

egyszerre látja a prezentációt, valamint

láthatja és hallhatja az előadót). 

Javasoljuk, hogy kábeles internetről, vagy 

megfelelően működő wifi hálozatról 

csatlakozzon és a gépén állítson le

minden más letöltést, online zenét stb.

 Amennyiben hangkártyával rendelkezik

(beállítja a hangerőt), akkor hallani fogja 

az előadót, a böngészőben a képernyőn 

jobbra láthatja is őt, balra pedig a 

prezentációt. Az előadás során lehetősége 

lesz szavazni is.

 Amennyiben nem hallja az előadót 

(valamint nincs lenémítva

hangszórója), kérjük, hogy a webinar

felületén található

Communicate/Integrated Voice

Conference/Volume menüsoron

állítsa be a

hangerőt, valamint kattintson a Join 
conference gombra.

Miután elindult a WebEx egy külön

ablakban, csatlakozzon az audió
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B) Előadás alatt
• Előadás közben lehetősége nyílik szavazni, amelynek eredményeit is 

megosztjuk Önnel. Ekkor a képernyője jobb oldalán látható „Polling” 
fül aktív. A szavazás lezárulta után automatikusan nem jelenik meg az
élő kép (az előadók videófelvétele), kattintson a „Participants” előtti 
kék nyílra és visszaáll a szavazás előtti képernyő nézet a prezentációval 
és az előadók videójával. 

• Amennyiben Ön kreditpontok megszerzése miatt jelentkezettaz
előadásra, kérjük ne hagyja el az alkalmazást. A rendszer az aktív 
ablakot veszi figyelembe, ha Ön megnyit egy másik ablakot/alkalmazást,
azt a rendszerünk monitorozza és az előadás megszakításával 
érvénytelen lesz a részvétel.

• Ha mégis elkattintana, akkor a webinar ikonját a tálcán (képernyője 
alján) találja.

C) Előadás után 
• A 90 perces webinarunk végén megjelenő kérdőívben az Ön 

véleményére vagyunk kíváncsiak - kérjük, értékelje előadásunkat és a 
„Submit” gomb megnyomásával küldje el válaszait. Köszönjük!
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