PROCEDURA DE DESFĂȘURARE A VIDEOCONFERINȚELOR
CONSILIULUI JUDEȚEAN GORJ

Link-ul pentru accesare videoconferință din browserul PC-ului
(Google Chrome, Microsoft Edge sau Mozilla Firefox):
https://signin.webex.com/join?surl=https%3A%2F%2Fsignin.webex.com%2Fcollabs%2F%23%2Fmeeting
s%2Fjoinbynumber%3F&language=en_US#/meetings/joinbynumber?TrackID=&hbxref=&goid=attendmeeting

ID-ul de conectare la videoconferință este: 163 105 5513
Utilizarea sistemului de videoconferință pe un dispozitiv mobil ce rulează sistemul de
operare Android
În cazul utilizării unui dispozitiv cu sistemul de operare Android (telefon, tabletă) se
accesează Magazin Play și se instalează aplicația „Cisco Webex Meetings” (Fig. 1).
La prima rulare a aplicației utilizatorul trebuie să accepte condițiile de utilizare ale
aplicației apăsând butonul „Accept” (Fig. 2), să acorde permisiunile necesare aplicației, iar în
ecranul de start al aplicației se apasă butonul „JOIN MEETING” (Fig. 3).
Se completează ID-ul videoconferinței (163 105 5513), numele participantului și o
adresă de e-mail (nu este obligatoriu să fie validă, dar trebuie să fie în forma
„nume_utilizator@nume_domeniu.domeniu” și se apasă butonul „Join” (Fig. 4).
Se activează sau dezactivează microfonul și camera folosind cele două butoane din partea
de jos a imaginii și se apasă „JOIN” (Fig. 5), după care utilizatorul se alătură videoconferinței (Fig.
6). Folosind butoanele din partea de jos a imaginii se pot activa/dezactiva camera și microfonul
sau se poate părăsi videoconferința.
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Utilizarea sistemului de videoconferință folosind un calculator cu cameră web și microfon
Pentru a accesa sistemul de videoconferință este necesar un calculator echipat cu cameră
web și microfon.
Se accesează folosind un browser internet adresa „https://webex.com” și se alege opțiunea
„Join” aflată în partea din dreapta-sus a paginii (Fig. 10).
Se completează ID-ul videoconferinței (163 105 5513).
Se alege opțiunea „Join from your browser” (Fig. 12), apoi se completează informațiile
despre participant (numele participantului și o adresă de e-mail) și se apasă butonul „Next” (Fig.
13). Se activează sau dezactivează camera web și microfonul și se apasă butonul „Join meeting”
(Fig. 14). Este posibil ca sistemul să ceară o confirmare pentru a permite browserului internet acces
la camera web si microfon.
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