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I. Telepítés 

Nyissuk meg az App Store-t. 

 

Keresés gomb 

 

 

 

A kereső mezőbe írjuk be: Webex 

Keresés gomb megnyomása. 

Cisco Webex Meetings alkalmazás meletti 

“Letöltés” gomb kiválasztása. 

  

Beállításainktól függően az App Store kérheti 

az Apple ID-nk és a hozzá tartozó jelszó 

megadását. Utána válasszuk a “Telepítés”-t. 

Az alkalmazás letöltésének és telepítésének jele. 

 

 



II. Első lépések 

A telepítés befejezése után menjünk rá a 

“Megnyitás” gombra az App Store-ban, vagy 

nyissuk meg az alkalmazást az ikonja 

segítségével. 

Az applikáció kéri a felhasználási feltételek és 

az adatvédelmi nyilatkozat elfogadását. 

 

 

Az applikáció főképernyőjén három opciónk van. 

1. Beállítások 

 

2. Csatlakozás online 

tanteremhez 

(akár bejelentkezés 

nélkül is) 

3. Bejelentkezés 

  



1. Beállítások 

 

Beállítható, hogy az alkalmazás hogyan 

teremtse meg az audio kapcsolatot. 

Mobil adatforgalom használatának 

engedélyezése az aplikáció számára 

  
 



 

 

2. Csatlakozás online tanteremhez (akár bejelentkezés nélkül is) 

Itt adható meg az online tanterem link-je, vagy a száma. 

Név és e-mail cím megadása 

A “Join” gombbal léphetünk be. 

 

3. Bejelentkezés 

E-mail cím megadása. 

“Next” gomb.  

 

 



III. Webex alkalmazás használata 

1. Kezdés 

Online óra indítása 
Első alkalommal tippek 

jelennek meg 

Start gombbal beléphetünk az 

online tanterembe 

  

 

 

2. Miután beléptünk, a főképernyőn látható a résztvevőkkel megosztandó 

link és a meeting száma is. 

Mindkettő használható a csatlakozáshoz. 

3. Gyors menü az allalmazáson belül 

Mikrofon lenémítás 
vagy 

feloldás 

Kamera 
bekapcsolás 

vagy 
kikapcsolás 

Egyéb 
lehetőségek 

Befejezés 

 



4. Mikrofon és kamera állapota 

Mikrofon lenémítva / Kamera 
kikapcsolva 

Mikrofon bekapcsolva / Kamera 
bekapcsolva 

  
 

5. Egyéb lehetőségek 

Online tanterem bezárása 
Nem csatlakozhat újabb résztvevő 

 

Felvétel 

Beállítások 

Megosztás 

Chat 

  



IV. A telefonkészülék beállításai 

A telefonkészülék beállításaiban a “Webex Meet”-et kiválasztva ellenőrizhetjük, hogy az 

applikáció hozzáfér-e a mobiladat forgalomhoz, a kamerához, a mikrofonhoz, valamint az 

értesítéseket is ki-bekapcsolahtjuk. 

A teljes lista csak bejelentkezés után látható. 

 

 

 

 

 


