
Cisco Webex Meetings szoftver telepítése 
és használata Windows 7 32-bit alapú 

operációs rendszeren. 
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Telepítés előtti fontos tudnivalók 

Rendszerkövetelmény (Minimum): 
- Intel Dual-Core CPU 2.XX GHz vagy AMD processor (2 GB RAM ajánlott) 
- A JavaScript és a sütik engedélyezve vannak a böngészőkben (a Java nem szükséges a 

Mozilla Firefox és a Google Chrome böngésző felhasználói számára.) 
- Internet Explorer 11 (32-bites / 64-bites) támogatott 
- A Mozilla Firefox 52 és újabb verziók teljes mértékben támogatottak a Windows 

rendszerében. A Firefox 51 és a korábbi verziói nem támogatottak. A felhasználók erről 
üzenetet kapnak, amikor megkísérelnek csatlakozni vagy megbeszélést kezdeményezni. 

- A Chrome legújabb 32 bites / 64 bites verziója támogatott 

 

Hálózati kapcsolat ellenőrzése: 

WiFi használat esetében 

 Győződjünk meg arról, hogy a Wi-Fi be van kapcsolva. 

1. A laptopján nyissa meg a Windows mobilközpontot. Ehhez válassza a Start   

 gombot, majd a Vezérlőpult > Hordozható számítógép > Windows 

mobilközpont lehetőséget. 

2. Nézze meg a Vezeték nélküli hálózat szakaszt. Ha a Wi-Fi be van 

kapcsolva, a gombon a következő felirat olvasható: Vezeték nélküli 

kikapcsolása. 

 Győződjünk meg arról, hogy a laptop fizikai Wi-Fi-kapcsolója be van kapcsolva. 

(Ezt általában egy jelzőfény mutatja.) 

https://support.microsoft.com/
https://support.microsoft.com/


 Ellenőrizze, hogy a számítógép nincs-e repülési üzemmódban, és ha abban van, 

akkor kapcsolja ki ezt az üzemmódot. 

 Ha lehetséges, vigye közelebb a gépet az útválasztóhoz vagy a hozzáférési 

ponthoz. 

Kábeles hálózat esetében 

Hiba esetén a Windows megpróbál lefuttatni egy hálózati diagnosztikát, ez annyiból áll, hogy 
újra betölti az eszközdrivert és megpróbálja elérni a Microsoft oldalait, ha kapott IP-t. 

Az Ikonok jelentése a tálca értesítési területen: 

Ikon Mit jelent? 

 

A hálózati kártya rendelkezik IP címmel (dhcp vagy statikus) de az internetet nem éri el. 
Ebben az esetben javasolt a DNS beállítások ellenőrzése és a szolgáltató eszköze és a 
számítógép közötti eszközök ellenőrzése. 

 

A vezeték nincs bedugva, vagy nem kap a hálózati eszköz IP címet: A hálózati kapcsolat 
rendben van. 

 

Windows 7- től felfelé a tálcaikon működő hálózat esetén így néz ki. 

 

 

 



Az alábbiak Google Chrome böngésző alatt lettek tesztelve: 

 

Amennyiben van aktív internetkapcsolatunk, érdemes lehet a hálózat sebességét letesztelni, az 

alábbi link segítségével: https://www.speedtest.net/ 

Cisco Webex Network Test: mediatest.webex.com 

 

https://www.speedtest.net/
https://mediatest.webex.com/#/main


 

 

M ikrofon beállítás ellenőrzése 

Start menü  Vezérlőpult  Hardver és hang Hang 



 

 



 

 
 

 
 
Ugyanazon lépésekkel a hangszóró és fejhallgató beállításait is elérhetjük. 



  

Képernyő beállítások ellenőrzése 

 - mi az alapértelmezett képernyő 
 - felbontás ellenőrzése 
 - külső kijelző használat Win + P - elérhető kijelző üzemmódok 
Abban az esetben, ha egy képernyőt (laptop kijelző) használunk, lehetőségünk van a felbontás 
beállítására és módosítására. Amennyiben egyszerre több kijelzőt is használunk, úgy megadhatjuk, 
melyiket szeretnénk elsődlegesként kezelni. 
Az asztalon a jobb egér gomb lenyomása után elérhető menüből, válasszuk ki a képernyőfelbontás 
opciót. 

 



 
 

A WEBEX meeting alkalmazás telepítése: 

A Cisco Webex Meetings alkalmazás az alábbi link segítségével tölthető le: 

https://www.webex.com/downloads.html/ 
Telepítés lépésről-lépésre: 
Válasszuk ki a „Webex Meetings” alkalmazást, Download for Windows

 

https://www.webex.com/downloads.html/


 
Elindíthatjuk a telepítést a böngészőből vagy a letöltött állományon keresztül. 

 
 



 







 

 
 
Miután a telepítés befejeződött megnyithatjuk az alkalmazást. 
 



 
 



A kapott email segítségével bejelentkezünk, és az alábbi felületet fogjuk látni:

 
 
 

El lenőrzések a WEBEX használata esetében 

Az alábbi esetben elérhetőek a következő opciók. 
 Indítsunk egy új beszélgetést a „Start a Meeting” feliratra kattintva, a felugró új ablakban ezt 
ismét megerősítve. Az új ablakban megjelenő opciók közül válasszuk ki a függőleges három pontot 
ábrázoló „ikont”, és azon belül a „Speaker, microphone, and camera” opciót. Itt látjuk és tudjuk 
módosítani a beépített vagy a számítógéphez kapcsolt eszközöket.  



 
 


