Acessando Web meeting ou Webinar
Ao receber um link com a confirmação de inscrição para a reunião virtual,
existem três opções para acessá-la:
Via Desktop: Clique no link para ser direcionado para a página de registro e depois para
instalação do Saba Meeting.
Via Navegador: Clique no link para ser direcionado para a página de registro. Não instale
a aplicação do Saba Meeting, assim o navegador apresentará a opção para acessar a
reunião virtual sem necessidade de instalação.
Via Mobile: Com o aplicativo do Saba Meeting instalado em seu dispositivo, clique no
link e preencha os dados solicitados para entrar na reunião. É necessário ter o aplicativo
instalado antes de clicar no link.
* O Java precisa ser instalado para acesso via desktop/navegador. Para download, acesse: https://www.java.com/pt_BR/download/
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1 - VERIFICAÇÃO DO SISTEMA:
Clique nessa opção para verificar se o
seu sistema possui os requisitos necessários para rodar o Saba Meeting.
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2 - ESCOLHA DO IDIOMA:
Escolha o idioma de sua preferência.
3 - FREQUENTAR:
Informe o seu endereço de e-mail e
clique em “Frequentar”.
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1 - INSTALAÇÃO DO SABA MEETING:
Após o download automático do
instalador, execute-o.

Instalação do Saba Meeting
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2 - ENTRAR NA REUNIÃO:
Clique no botão indicado para entrar
na reunião.
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Permitir o plugin do Java*
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Executar o Java*
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Repetir os passos da seção anterior.

** Firefox 32 bits e versão 51 ou inferior.

1 - HABILITAR PUGLIN JAVA:
Clique no ícone de puglin.
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1 - EXECUTAR:
Clique no botão executar.

2 - PERMITIR:
Clique no botão permitir.

MOBILE
Instale o aplicativo e em seguida clique no link enviado junto com a confirmação de
inscrição da reunião virtual. O aplicativo abrirá automaticamente e a tela de registro da
reunião será apresentada.
Realize o download do aplicativo Saba Meeting disponível no Google Play:
https://play.google.com/store/apps/details?id=com.saba.sabameeting
Realize o download do aplicativo Saba Meeting disponível na Apple Store:
https://itunes.apple.com/us/app/saba-meeting/id552858702?Wmt=8

Em caso de dúvidas entre em contato através do e-mail: passaporte@apexbrasil.com.br
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