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Aktivasi akun terlebih dahulu sebelum login melalui uinsk.webex.com

• Buka kotak masuk email, kemudian cek pesan dari Cisco, lalu klik 
tombol Join it now



• Isikan password sesuai dengan ketentuan, 
lalu klik tombol Create Account

• Isikan nama lengkap, lalu klik tombol Next



• Buka aplikasi web browser kemudian menuju link uinsk.webex.com

• Kemudian pilih menu Sign In



• Kemudian masukkan password 
dan klik tombol Sign In

• Masukan e-mail kemudian klik 
tombol Next



• Pilih Menu Meetings

• Setting Tanggal, kemudian klik tombol OK

• Lalu klik tombol Schedule



• Isikan Meeting Type, Meeting topic dan Meeting Password 



• Pada Bagian Date and time lakukkan setting tanggal, waktu dan 
durasi meeting.



• Klik tombol Schedule untuk menyimpan penjadwalan meeting



• Bagikan meeting link kepada peserta agar dapat bergabung dalam 
meeting room.

• Dengan cara klik tombol copy kemudian paste pada WhatsApp 
peserta ataupun melalui e-mail lalu kirimkan.



• Klik tombol Start Meeting untuk memulai meeting.



Fungsi tombol-tombol pada saat video conference berlangsung



Fungsi Tombol-Tombol Pada Saat Video Conference Berlangsung

• Tombol Mute/Unmute : untuk mengaktifkan dan menonaktifkan suara pada saat 
meeting sedang berlangsung

• Start My Video/ Stop My Video: untuk mengaktifkan dan menonaktifkan tampilan 
video pada webcam

• Share Content: untuk membagikan tampilan aplikasi yang sedang dibuka pada peserta 
lain. Seperti contoh untuk melakukan presentasi menggunakan Power Point

• Recorder: untuk merekam video dan suara pada saat meeting 

• Participant: untuk melihat siapa saja dan berapa peserta yang bergabung dalam 
meeting room



Fungsi Tombol-Tombol Pada Saat Video Conference Berlangsung

• Tombol Chat with all: untuk mengirimkan pesan teks kepada seluruh peserta

• Tombol more option: untuk menampilkan settingan lain-lain

• Tombol Leave: untuk keluar/meninggalkan meeting room



Cara Untuk Melakukan Presentasi Menggunakan Cisco Webex

• Pertama buka file slide presentasi terlebih dahulu (bisa juga 
dengan file yang lain seperti pdf, word, jpg dll)

• Kemudian kembali pada aplikasi cisco webex, lalu Klik tombol 
Share Content kemudian pilih Screen

• Kemudian akan tampil pop-up seperti gambar disamping

• Cari nama file yang akan dishare kepada peserta

• Klik tombol Izinkan untuk memulai membagikan file presentasi



Cara Untuk Memindahkan Host Kepada Peserta

• Kemudian akan tampil pop-up seperti gambar disamping

• Cari nama file yang akan dishare kepada peserta

• Klik tombol Izinkan untuk memulai membagikan file presentasi

• Klik tombol Participant, pilih nama salah satu peserta, kemudian klik tombol option di samping 
nama peserta

• Pilih Change Role to Host, maka nama peserta yang dipilih akan menggantikan host sebelumnya



Cara Untuk Menjadikan Peserta Sebagai Presenter

• Kemudian akan tampil pop-up seperti gambar disamping

• Cari nama file yang akan dishare kepada peserta

• Klik tombol Izinkan untuk memulai membagikan file presentasi

• Klik tombol Participant, pilih nama salah satu peserta, kemudian klik tombol option di samping 
nama peserta

• Pilih Change Role to Presenter, maka nama peserta yang dipilih akan menjadi presenter dalam 
meeting room



Terima kasih


