Wersja 1.2

Instrukcja aktywacji Webex dla Nauczyciela
Instrukcja poniższa pozwoli na aktywacje bezkosztowego konta dla systemu pracy grupowej Webex.
Wymagany do tego jest standardowy laptop, tablet lub telefon z dostępem do Internetu.
1. Proszę kliknąć na link: https://cart.webex.com/
Otworzy się okno ustawionej głównej przeglądarki (Chrome, Edge, IE, Firefox)

Fig. 1 Początkowy ekran do aktywacji konta Webex

2. W polu Email address należy wpisać adres e-mail służbowy (szkolny) lub jeżeli takiego nie ma to
adres prywatny.

Fig. 2 Początkowy ekran do aktywacji konta Webex

3. Po wpisaniu adresu mail należy przycisnąć przycisk Sign Up
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4. System Webex zweryfikuje podany adres e-mail i wyśle wiadomość z linkiem do utworzenia hasła.
Link jest ważny przez 24 godziny od otrzymania wiadomości.

Fig. 3 Potwierdzenie utworzenia konta Webex Meetings

UWAGA: Wiadomość email może nadejść z pewnym opóźnieniem (kilkanaście/kilkadziesiąt minut).
Zostanie wysłana z adresu messenger@webex.com i będzie miała tytuł:
„Important: Your Cisco Webex account information”.

Warto sprawdzić, czy wiadomość nie „wpadła” do folderu Spam/Niechciane!
Przykład poniżej:

Fig. 4. Wiadomość email z linkem do utworzenia hasła do profilu Webex Meetings

UWAGA: W sytuacji, gdy od otrzymania wiadomości upłynęły 24 godziny i link nie jest już aktywny
możemy skorzystać z opcji „Zapomniane hasło” i wygenerować nowy link.
W tym celu na stronie www.webex.com klikamy na link „Sign in”, a następnie wybieramy Webex
Meetings. W kolejnym oknie podajemy swój adres email, klikamy „Next” a następnie klikamy link
„Forgot Password?”

Fig. 5 Funkcja "Forgot Password" umożliwia ustawienie nowego hasła
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5. Po otrzymaniu wiadomości klikamy na link do utworzenia hasła. Powinniśmy zostać przekierowani
do strony, na której definiujemy swój profil Webex.
6. Należy podać Imię i Nazwisko oraz zdefiniować hasło. UWAGA! Hasło musi posiadać 1 cyfrę, 1
dużą literę, mieć długość min. 6 znaków a maksymalnie 64 znaki.
7. Poprawnie zdefiniowany profil aktywuje przycisk Continue

Fig. 6 Prawidłowo wypełniony profil Webex

8. Kolejny ekran Webex pokazuje postęp w kreowaniu profilu
9. Zakończenie kreowania profilu jest potwierdzone ekranem powitalnym.

Fig. 7 Webex – strona startowa aktywnego profilu.

UWAGA:

W związku z dużą ilością nowych użytkowników, którzy rejestrują się w ostatnich dniach istnieje
możliwość, że rejestracja nowego konta potrwa dłużej, do 48 godzin. W takiej sytuacji po wysłaniu
zgłoszenia rejestracji zamiast wiadomości z linkiem do zdefiniowania profilu użytkownika
otrzymamy potwierdzenie przyjęcia zgłoszenia z informacją o wydłużonym procesie rejestracji.
Poniżej przykład kolejnych wiadomości email.
3

Email nr 1 – potwierdzenie przyjęcia zgłoszenia nowego użytkownika

Email nr 2:

Po pomyślnie przeprowadzonym procesie rejestracji konta użytkownik otrzyma poniższą
wiadomość zatytułowaną „IMPORTANT: Your Cisco Webex account information” (przykład
poniżej).
Przycisk „Create Password” przekierowuje na stronę, na której utworzymy hasło do konta.
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