Webex Teams
Lab Manuál

Úvod
Cieľom tohto dokumentu je previesť používateľov krokmi potrebnými pre prácu s aplikáciou
Webex Teams. Aplikácia Webex Teams umožňuje vytvorenie efektívneho komunikačného kanála
medzi jeho používateľmi. Vhodným scenárom použitia je komunikácia v rámci vyučovacieho procesu
medzi pedagógom/inštruktorom a študentmi. Jedná sa o asynchrónny typ komunikačného kanála.
Vytvorený dokument znázorňuje návod, krok po kroku, ako sa zaregistrovať, vytvoriť nový účet,
zorientovať sa v prostredí, napísať a odoslať jednoduchú správu. Všetky kroky sú podrobne
zdokumentované v podobe obrázkov.
Problematika práce s Webex Teams je dôležitá aj počas školení, kde práve táto platforma bude
používaná na asynchrónnu komunikáciu medzi lektorom a účastníkmi, kde bude možné písať otázky,
diskutovať o problémoch atď.
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Po prejdení celého manuálu a splnení jednotlivých krokov mi napíšte email na:
rastislav.petija@ceelabs.com. Do mailu stačí uviesť Vaše meno a email, ktorým ste sa registrovali do
Webex Teams. Ja Vás následne priradím do testovacej miestnosti vo Webex Teams, ktorá bude slúžiť
na experimenty s touto aplikáciou. Posielanie správ, odpovedanie, tvorba vlákien, reakcie, nahrávanie
príloh a množstvo ďalšieho.
Odporúčam všetkým inštruktorom sieťového akademického programu NetAcad, aby si týmto
manuálom prešli, nech môžeme začať komunikovať aj týmto efektívnym a rýchlym spôsobom.
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Vytvorenie účtu / prihlásenie sa do aplikácie
Vytvorenie účtu a používanie aplikácie Webex Teams vyžaduje, aby mal používateľ zriadený
email. Na doméne nezáleží. Ukážky uvedené v tomto dokumente demonštrujú prácu s Gmail účtom.
Možné je ale využiť aj iné mailové služby.
Prvým krokom je otvoriť webový prehliadač (Firefox, Chrome ...) a prejsť na stránku:
https://teams.webex.com/signin

Po zadaní uvedenej URL sa zobrazí stránka znázornená na nasledujúcom obrázku:

Na tejto stránke stačí zadať svoju emailovú adresu a kliknúť na tlačidlo „Next“, čo je
znázornené na nasledujúcom obrázku:

Aplikácia následne overí validitu Vášho emailu, na ktorý zašle aktivačný email. Pokiaľ už daný
email bol registrovaný, tak po stlačení tlačidla „next“ budete vyzvaný na zadanie hesla. Ak sa do
systému registrujete prvýkrát, tak po úspešnom overení validity zadanej emailovej adresy Vám bude
zobrazené nasledujúce okno.
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V tejto chvíli toto okno môžete zavrieť a skontrolovať emailovú schránku, na ktorú by mal byť
zaslaný email od spoločnosti Cisco. Nasledujúci obrázok znázorňuje aktivačný email. Pre aktiváciu je
potrebné kliknúť na tlačidlo „Get started now“.

Po stlačení tlačidla „Get started now“ budete presmerovaní na stránku Webex Teams, kde
budete musieť najskôr nastaviť heslo, ktoré budete používať na prihlásenie sa do aplikácie, čo
zobrazuje nasledujúci obrázok.
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Po zadaní hesla a stlačení tlačidla „Create“ je ešte potrebné zadať používateľské meno, pod
ktorým budete vystupovať v rámci aplikácie Webex Teams. Po stlačení tlačidla „Enter“ sa dokončí
registrácia, čo uvádza nasledujúci obrázok.

!

Blahoželám – práve ste sa úspešne zaregistrovali do aplikácie Webex Teams. V tejto chvíli mi
prosím napíšte email na: rastislav.petija@ceelabs.com, aby som mal spätnú väzbu, že ste si daným
Lab manuálom prešli a zároveň, aby som Vás mohol priradiť do komunikačnej miestnosti v rámci
Webex Teams.
Pozn.: Nasledujúca sekcia znázorňuje základný opis prostredia Webex Teams.
Stránku, ktorá sa zobrazí po ukončení registrácie (znázornená na nasledujúcom obrázku) teraz
nepotrebujeme a je ju možné zatvoriť stlačením zvýrazneného textu „I’ll just look around“.

V tejto chvíli sa Vám zobrazí prostredie aplikácie Webex Teams, ktoré vyzerá ako tradičný
„Messenger“. V ľavom hornom rohu sa nachádza tlačidlo (na obr. označené „1“) pre správu účtu
(nachádza sa v ňom možnosť pre odhlásenie „Sign Out“). V ľavej lište sa tiež nachádza hlavné menu,
kde je možné zvoliť hlavnú funkcionalitu, ktorú chcete aktuálne používať. Pre nás je v tejto chvíli
dôležitá záložka „Messaging“ (na obr. označené „2“). Priestor označený „3“ obsahuje komunikačné
miestnosti, v ktorých je účastník prihlásený. Sekcia „4“ predstavuje priestor pre zobrazovanie správ
a sekcia „5“ umožňuje napísanie novej správy. Nasledujúci obrázok graficky znázorňuje uvedené
vysvetlenie.
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Ak ste mi zaslali email, tak Vás priradím do testovacej miestnosti s názvom „Netacad_Test_Space“.
Zoznam miestnosti, v ktorých sa práve nachádzate sa teda rozšíri o názov novej miestnosti, čo
zobrazuje nasledujúci obrázok.

Po kliknutí na názov miestnosti sa Vám zobrazí komunikačné okno, v ktorom uvidíte prijaté správy
a budete tiež môcť písať nové správy. Nasledujúci obrázok zobrazuje napísanie novej správy.
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V priestore pre prijatie správy uvidíte tiež všetky správy od všetkých ďalších účastníkov priradených do
komunikačnej miestnosti, ako znázorňuje nasledujúca ukážka.

Pre odhlásenie z aplikácie kliknite na tlačidlo v ľavom hornom rohu a zvoľte možnosť „Sign Out“, čo je
možné vidieť na nasledujúcom obrázku.

Od tejto chvíle sa môžete kedykoľvek prihlásiť do Webex Teams na základe Vášho emailu
a hesla, ktoré ste nastavili v predchádzajúcich úlohách. URL adresa pre prihlásenie ostáva rovnaká:
https://teams.webex.com/signin
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Záverečné poznámky:
Aplikáciu Webex Teams je možné nainštalovať aj ako desktopovú aplikáciu priamo pre PC.
Odkaz na stiahnutie inštalačného súboru sa priamo zobrazuje po prihlásení do Webex Teams (hneď
pod URL v prehliadači – zobrazené na nasledujúcom obrázku). Stačí kliknúť na tlačidlo
„Download“ a následne využitím stiahnutého inštalačného súboru aplikáciu nainštalovať. Po
nainštalovaní sa stačí prihlásiť do aplikácie využitím emailu a hesla.

Rovnako je možné nainštalovať Webex Teams aj ako mobilnú aplikáciu. Postup je štandardný.
Pre operačný systém Android stačí otvoriť aplikáciu „Obchod Play“ a vyhľadať aplikáciu s názvom
„Webex Teams“. Jej vzhľad znázorňuje nasledujúci obrázok.
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