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H O O F D S T U K  1
Systeemoverzicht

• Productlicentie-informatie, pagina 1

• Over productdocumentatie, pagina 1

• Termen, pagina 2

Productlicentie-informatie
Koppelingen naar licentiegegevens voor dit product:

• http://www.webex.com/license.html

• http://www.cisco.com/en/US/docs/general/warranty/English/EU1KEN_.html

• http://www.webex.com/CiscoWebExMeetingsServerSEULA.html

Over productdocumentatie
De handleidingen voor Cisco WebEx Meetings Server bevatten gedetailleerde procedures voor het plannen,
implementeren en beheren van uw systeem:

In deze handleidingen vindt u de installatie- en netwerkcontrolelijsten zodat u informatie kunt vergaren en
beslissingen kunt nemen voordat u de eigenlijke implementatie gaat uitvoeren.

Daarnaast worden procedures behandeld voor na de implementatie waarmeewijzigingen in het systeemworden
aangebracht, zoals:

• Hoge beschikbaarheid (HA-systeem) toevoegen

• Het systeem uitbreiden naar een groter systeemformaat

• Uw systeem bijwerken of upgraden naar de recentste versie

De Beheerdershandleiding van de Cisco WebEx-vergaderingsserver beschrijft hoe u gebruik kunt maken van
de beschikbare functies op de beheersite en omvat de volgende rubrieken:
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• Dashboard: uw dashboard toont uw systeemmonitor en bevat koppelingen naar uw alarminstellingen,
de pagina Trends vergadering, de pagina Geschiedenis resources, systeempagina's en
instellingenpagina's. Zie Over het dashboard, op pagina 95 voor meer informatie.

• Gebruikersbeheer: voeg gebruikers toe, importeer, activeer en deactiveer gebruikers, configureer
traceercodes en e-mail de gebruikers op uw systeem met deze functies. Zie Gebruikers beheren, op
pagina 115 voor meer informatie.

• Systeem: configureer systeemeigenschappen, URL's van sites en beheersites, servers, SNMP-instellingen
en licenties met deze functies. Zie Uw systeem configureren, op pagina 139 voor meer informatie.

• Instellingen: configureer uw instellingen inclusief bedrijfsinformatie, functies voor branding,
vergaderingsinstellingen, audio, video, mobiliteit, servicekwaliteit, wachtwoorden, e-mailinstellingen,
downloads en beveiligingsinstellingen met deze functies. Zie Instellingen configureren, op pagina 171
voor meer informatie.

• Rapportbeheer: configureer en bekijk uw maandelijkse rapporten. Zie Rapporten beheren, op pagina
261 voor meer informatie.

• Ondersteuningstoegang en -informatie: open en bekijk ondersteuningscases, configureer
fouttraceringsfuncties en voer systeemresources- en vergaderingstests uit met deze functies. Zie De
ondersteuningsfuncties gebruiken, op pagina 293 voor meer informatie.

Termen
Termen waarmee dit product wordt beschreven.

Datacenter: de fysieke hardware met ten minste één apparaat dat een exemplaar van een systeem bevat.

Hoge beschikbaarheid: een redundant systeem dat lokaal parallel met het primaire systeem bestaat. Als het
primaire systeem defect raakt, vervangt het systeem met hoge beschikbaarheid de defecte functionaliteit en
wordt een melding verzonden. De failover is transparant voor gebruikers.

Server: één exemplaar van een Cisco WebEx Server. Meerdere datacenters kunnen worden samengevoegd
en als één systeem werken.

Systeem: de Cisco WebEx Server-systeemtoepassing die een of meer fysieke datacenters omvat.
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D E E L  I
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• VMware vSphere gebruiken met uw systeem, pagina 5

• Een systeem automatisch implementeren, pagina 13

• Een systeem handmatig implementeren, pagina 33

• Uw mailserver, tijdzone en landinstellingen configureren, pagina 51

• Het systeem na de implementatie wijzigen, pagina 61

• Een systeem met hoge beschikbaarheid toevoegen, pagina 63

• Uw systeem uitbreiden naar een groter systeemformaat, pagina 69

• Het systeem bijwerken, pagina 75

• Het systeem upgraden, pagina 81

• Het systeem testen, pagina 89





H O O F D S T U K  2
VMware vSphere gebruiken met uw systeem

• VMware vSphere gebruiken, pagina 5

• De ESXi-host configureren om een NTP-server te gebruiken, pagina 6

• Een back-up maken met VMware vCenter, pagina 6

• Een momentopname maken met VMware vCenter, pagina 7

• Een momentopname verwijderen, pagina 9

• Een bestaand VMDK-bestand aan een nieuwe virtuele machine koppelen, pagina 9

VMware vSphere gebruiken
De virtuele machines voor uw systeem zijn met VMware vSphere geïmplementeerd. Cisco WebEx Meetings
Server moet op virtuele VMware-machines worden geïnstalleerd, waarvoor de volgende beperkingen gelden:

• Gebruik VMware vSphere 5.0, 5.0 Update 1, 5.0 Update 2, 5.1, 5.1 Update 1 of 5.5.

Eerdere versies van vSphere worden niet ondersteund.

• Gebruik VMware ESXi 5.0, 5.0 Update 1, 5.0 Update 2, 5.1, 5.1 Update 1 of 5.5.

Het gebruik van eerdere releases van ESXi leidt tot verwarrende foutberichten over niet-ondersteunde
hardware waarin het probleem niet expliciet wordt vermeld.

• Controleer of de DNS-server die op de ESXi-host is geconfigureerd, de hostnamen kan omzetten van
de virtuele machines die op die ESXi-host zijn geïmplementeerd.

• U moet VMware vCenter gebruiken voor het beheren van ESXi-hosts waar het Cisco WebEx Meetings
Server-systeem op is geïmplementeerd.

• Selecteer bij het uitschakelen van virtuele machines voor elke machine altijd In-/uitschakelenGast
afmelden. > (Gebruik niet de optie Uitschakelen.)

VMWare Tools voor CWMS wordt automatisch geïnstalleerd tijdens de systeemimplementatie en dient
niet handmatig te worden geüpgraded. Zie docwiki.cisco.com/wiki/VMware_Tools voor meer informatie
over VMWare Tools.

Belangrijk
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Zie Planningshandleiding en systeemvereisten voor Cisco WebEx Meetings Server voor meer informatie
over ondersteunde VMware-configuraties.

Opmerking

De ESXi-host configureren om een NTP-server te gebruiken
Configureer de ESXi-host om NTP (Network Time Protocol) voor kloksynchronisatie te gebruiken en te
controleren of de NTP-servers bereikbaar zijn. In een omgeving met meerdere datacenters is synchronisatie
van de datacenterklokken essentieel voor het onderhouden van de deelmogelijkheden van gegevens tussen
datacenters. Zie de VMware ESXi-documentatie voor gedetailleerde instructies.

Stap 1 Selecteer de ESXi-host in het overzichtsvenster met de vSphere-client.
Stap 2 Selecteer het tabblad Configuration en selecteer Time Configuration in de softwaresectie. >
Stap 3 Selecteer Eigenschappen.
Stap 4 Selecteer NTP-client ingeschakeld.
Stap 5 Selecteer Opties om de NTP-serverinstellingen te configureren.

Het wordt aanbevolen Starten en stoppen met host te selecteren om de kans te verkleinen dat de ESXi-hosttijd onjuist
wordt.

Een back-up maken met VMware vCenter
Back-ups zijn traditionele bestandssystemen die gebruikmaken vanVMware-technologie en op SANgebaseerde
gegevensoverdracht. VMware® Data Recovery maakt back-ups van virtuele machines. Het gebruik van de
machines en de gegevens of services die ze bieden, worden daarbij niet onderbroken. Data Recovery maakt
gebruik van virtuele machines en een clientinvoegtoepassing om back-ups te beheren en herstellen. Het
back-upapparaat heeft de indelingOVF (OpenVirtualization Format). Voor de Data Recovery-invoegtoepassing
is de VMware vSphere-client vereist.

Data Recovery beheert bestaande back-ups en verwijdert back-ups als ze verouderd raken. Het programma
ondersteunt ook ontdubbeling om redundante gegevens te verwijderen.We raden u aan om, voordat u procedures
uitvoert waarbij het systeem wordt gewijzigd, een back-up van alle virtuele machines te maken met VMware
Data Recovery (beschikbaar in VMware vSphere Release 5.0) of vSphere Data Protection (beschikbaar in
vSphere Release 5.1). (VMware Data Recovery/vSphere Data Protection wordt met VMware vSphere
meegeleverd, behalve in de vSphere Essentials Kit. Zie http://www.vmware.com/pdf/vdr_11_admin.pdf voor
meer informatie.)

Ook met een opslagserver kunnen back-ups worden gemaakt. Zie Een NFS- of SSH-bestandsopslagserver
toevoegen, op pagina 154 voor meer informatie.

Een momentopname van een virtuele machine is een beeld van het systeem op een specifiek tijdstip. Een
momentopname is niet hetzelfde als een back-up. Met het oog op prestaties adviseren wij u back-ups van uw
virtuele machines te maken en deze op een andere opslaglocatie te bewaren dan de fysieke schijven waarop
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uw virtuele machines staan. Zie Een momentopname maken met VMware vCenter, op pagina 7 voor meer
informatie over momentopnamen en bekende prestatieproblemen.

Stap 1 Schakel de onderhoudsmodus in. Zie Onderhoudsmodus in- of uitschakelen voor versie 2.5 en later, op pagina 114.
Tenzij u een systeem uitbreidt, raden we u aan een momentopname van elke virtuele machine te maken. (Zie Een
momentopname maken met VMware vCenter, op pagina 7.)

Als de onderhoudsmodus wordt ingeschakeld voor alle actieve datacenters, worden de conferentieactiviteiten beëindigd.
Gebruikers kunnen zich niet aanmelden bij deWebEx-site, geen vergaderingen plannen, niet aan vergaderingen deelnemen
en geen opnamen van vergaderingen afspelen. Als dit datacenter deel uitmaakt van een systeemmet meerdere datacenters,
wordt op lopende vergaderingen failover naar een actief datacenter uitgevoerd. Deze failover kan zorgen voor een korte
onderbreking in actieve vergaderingen. Zie Over de onderhoudsmodus, op pagina 111 voor informatie over welke
systeemtaken de onderhoudsmodus vereisen.

Stap 2 Volg de instructies in uw VMware vSphere-documentatie en gebruik Vmware Data Recovery (vanaf vSphere versie 5.1
VMware vSphere Data Protection genoemd) om een back-up te maken van uw systeem en elke virtuele machine.
Zie de Beheerhandleiding van VMware Data Recovery of de Beheerhandleiding van vSphere Data Protection voor de
complete informatie over deze back-up.

Het wordt aanbevolen back-ups te verwijderen nadat een procedure is voltooid waarmee wijzigingen in
het systeem worden aangebracht, als u het systeem hebt getest en tevreden bent met de resultaten. Als u
een datacenter herstelt op basis van oude back-ups of momentopnamen, kan dat tot onverwacht gedrag
leiden.

Opmerking

Een momentopname maken met VMware vCenter
Momentopnamen van virtuele machines worden gebruikt om virtuele machines snel te herstellen na procedures
waarbij het systeem is gewijzigd. Een momentopname is een beeld van het systeem op een specifiek tijdstip.
Een momentopname is niet hetzelfde als een back-up (zie Een back-up maken met VMware vCenter, op
pagina 6). Als het schijfbestand van een originele virtuele machine verloren gaat, kunt u de virtuele machine
niet herstellen met een momentopname. We raden u aan om niet alleen momentopnamen van uw systeem te
maken, maar ook back-ups.

Momentopnamen worden opgeslagen op de fysieke schijven waarop uw virtuele machines staan. Als u deze
momentopnamen niet tijdig verwijdert, kunnen eindgebruikers kwaliteitsproblemenmet audio en video ervaren.
Dit is een bekend probleem dat de prestaties van virtuele machines beïnvloedt. Daarom adviseren wij u
back-ups van uw virtuele machines te maken en deze op een andere opslaglocatie te bewaren dan de fysieke
schijven waarop uw virtuele machines staan. Momentopnamen kunnen ook worden gebruikt voor updates,
maar voor systeemupgrades raden we u aan om alle momentopnamen te verwijderen en een back-up te maken
van het oorspronkelijke systeem voordat u een upgrade uitvoert.

Voor meer informatie over dit bekende probleem met VMware-momentopnamen gaat u naar de
VMware-website en leest u het whitepaperBeste praktijken omVMware vSphere uit te voeren op netwerkopslag.
U kunt ook in de VMware Knowledge Base zoeken naar snapshot impact performance voor meer
(Engelstalige) informatie.)

We raden u aan om voorafgaand aan de meeste procedures waarbij het systeem wordt gewijzigd, een back-up
van uw systeem temaken (vooral wanneer u een upgrade of uitbreiding gaat uitvoeren) of eenmomentopname
van alle virtuele machines te maken (bij het uitvoeren van een update). U kunt een back-up van uw systeem
maken met Vmware Data Recovery (VMware vSphere Data Protection) vanaf vSphere-versie 5.1 of een
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momentopname van elke virtuele machine maken. (Vmware Data Recovery/vSphere Data Protection maakt
deel uit van VMware vSphere, behalve in de vSphere Essentials-kit.)

Vergeet niet het gedeelte over de voorbereiding van de specifieke procedure te lezen. Voor elke procedure
worden aandachtspunten vermeld.

Het wordt aanbevolen om momentopnamen niet langer dan 24 uur te bewaren. Als u ze langer wilt bewaren,
is het raadzaam in plaats daarvan een back-up te maken. Zie Een back-up maken met VMware vCenter, op
pagina 6 voor meer informatie over VMware Data Recovery (vanaf vSphere-release 5.1 VMware vSphere
Data Protection genoemd).

Stap 1 Meld u aan bij de Beheersite.
In een MDC-systeem bepaalt de DNS welk datacenterdashboard wordt weergegeven. U kunt alle datacenters vanaf dit
dashboard beheren.

Stap 2 Schakel de onderhoudsmodus in. Zie Onderhoudsmodus in- of uitschakelen voor versie 2.5 en later, op pagina 114.
Tenzij u een systeem uitbreidt, raden we u aan een momentopname van elke virtuele machine te maken. (Zie Een
momentopname maken met VMware vCenter, op pagina 7.)

Als de onderhoudsmodus wordt ingeschakeld voor alle actieve datacenters, worden de conferentieactiviteiten beëindigd.
Gebruikers kunnen zich niet aanmelden bij deWebEx-site, geen vergaderingen plannen, niet aan vergaderingen deelnemen
en geen opnamen van vergaderingen afspelen. Als dit datacenter deel uitmaakt van een systeemmet meerdere datacenters,
wordt op lopende vergaderingen failover naar een actief datacenter uitgevoerd. Deze failover kan zorgen voor een korte
onderbreking in actieve vergaderingen. Zie Over de onderhoudsmodus, op pagina 111 voor informatie over welke
systeemtaken de onderhoudsmodus vereisen.

Stap 3 In VMware vCenter selecteert u PowerShut Down Guest voor elke virtuele machine. >
Stap 4 Selecteer SnapshotTake Snapshot voor elke virtuele machine. >
Stap 5 Voer een naam in voor de momentopname en selecteer OK.

Label de momentopname voor elke virtuele machine met hetzelfde voorvoegsel, bijvoorbeeld 20 augustus, zodat u
weet dat deze momentopnamen op hetzelfde moment zijn uitgevoerd.

Stap 6 Schakel de onderhoudsmodus uit. Zie Onderhoudsmodus in- of uitschakelen voor versie 2.5 en later, op pagina 114.
Als u de onderhoudsmodus uitschakelt, bepaalt het systeem of opnieuw starten of opnieuw opstarten nodig is en maakt
het hier melding van. Opnieuw starten duurt ongeveer 3 tot 5 minuten en opnieuw opstarten duurt ongeveer 30 minuten.
Als dit datacenter deel uitmaakt van een systeemmet meerdere datacenters, wordt de beheerder omgeleid naar de algemene
beheer-URL. Welk datacenter de beheerder ziet, wordt bepaald door het DNS-omzettingsbeleid. Als Sleutel opnieuw
genereren wordt ingeschakeld en één datacenter uit de onderhoudsmodus wordt gehaald, worden automatisch alle
datacenters in het systeem uit de onderhoudsmodus gehaald.

De vergaderingservice voor gebruikers in dit datacenter wordt hersteld.

Volgende stappen

• Test uw systeem om te controleren of het is gelukt.

• Als u moet terugkeren naar een momentopname moet u ervoor zorgen dat de momentopname voor elke
virtuele machine op hetzelfde moment wordt genomen. Een systeem inschakelen met verkeerd
gecombineerde momentopnamen kan leiden tot beschadiging van de database.
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Een momentopname verwijderen
Als momentopnamen worden verwijderd terwijl het systeem actief is, ontstaan er prestatieproblemen. Haal
het systeem offline voordat u momentopnamen verwijdert om verslechtering van de systeemprestaties te
voorkomen:

Stap 1 Meld u aan bij de Beheersite.
In een MDC-systeem bepaalt de DNS welk datacenterdashboard wordt weergegeven. U kunt alle datacenters vanaf dit
dashboard beheren.

Stap 2 Schakel de onderhoudsmodus in. Zie Onderhoudsmodus in- of uitschakelen voor versie 2.5 en later, op pagina 114.
Als de onderhoudsmodus wordt ingeschakeld voor alle actieve datacenters, worden de conferentieactiviteiten beëindigd
en kunnen gebruikers zich niet meer aanmelden bij de WebEx-site, geen vergaderingen meer plannen of deelnemen aan
vergaderingen en geen vergaderingsopnamen meer afspelen. Als dit datacenter deel uitmaakt van een systeem met
meerdere datacenters en een ander datacenter actief is, wordt op lopende vergaderingen failover naar het actieve datacenter
uitgevoerd. Dit kan zorgen voor een korte onderbreking in actieve vergaderingen. Zie Over de onderhoudsmodus, op
pagina 111 voor informatie over welke systeemtaken de onderhoudsmodus vereisen.

Stap 3 Selecteer in het VMware vCenter VM > Power > Shut Down Guest op elke virtuele machine in het datacenter.
Zie de VMware ESXi- en vCenter Server-documentatie voor een overzicht van het gebruik van vSphere.

Stap 4 Als u de momentopnamen voor alle VM's wilt verwijderen, klikt u met de rechtermuisknop op VM > Snapshot >
Snapshot Manager.

Stap 5 Selecteer de momentopname en klik op Delete.
Stap 6 Selecteer Yes om deze actie te bevestigen.
Stap 7 Schakel de onderhoudsmodus uit. Zie Onderhoudsmodus in- of uitschakelen voor versie 2.5 en later, op pagina 114.

Als u de onderhoudsmodus uitschakelt, bepaalt het systeem of opnieuw starten of opnieuw opstarten nodig is en maakt
het hier melding van. Opnieuw starten duurt ongeveer 3 tot 5 minuten en opnieuw opstarten duurt ongeveer 30 minuten.
Als dit datacenter deel uitmaakt van een systeemmet meerdere datacenters, wordt de beheerder omgeleid naar de algemene
beheer-URL. Welk datacenter de beheerder ziet, wordt bepaald door het DNS-omzettingsbeleid. Als Sleutel opnieuw
genereren wordt ingeschakeld en één datacenter uit de onderhoudsmodus wordt gehaald, worden automatisch alle
datacenters in het systeem uit de onderhoudsmodus gehaald.

De vergaderingservice voor gebruikers in dit datacenter wordt hersteld.

Een bestaand VMDK-bestand aan een nieuwe virtuele machine koppelen
In dit gedeelte wordt beschreven hoe u VMDK-bestanden (Virtual Machine Disk) van een bestaande virtuele
beheermachine aan een nieuwe virtuele beheermachine koppelt met behulp van VMware vCenter. Deze
procedure wordt gebruikt wanneer u een update of upgrade op uw systeem uitvoert. (We hergebruiken de
systeemgegevens opgeslagen op harde schijf 4 van de virtuele beheermachine.)
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Maak een kopie van het VDMK-basisbestand op harde schijf 4 en kopieer dat bestand rechtstreeks naar
de virtuele-machinemap van de virtuele beheermachine in het geüpgradede of uitgebreide systeem. Als u
harde schijf 4 gewoon toevoegt, staan de gegevens nog steeds opgeslagen in de virtuele machinemap van
de oude virtuele beheermachine. Als u per ongeluk de bestaande virtuele beheermachine in het
vCenter-overzicht wist, verliest het huidige systeem toegang tot de harde schijf 4.

Voorzichtig

Zorg ervoor dat u het oorspronkelijke VMDK-basisbestand voor harde schijf 4 kopieert en geen
momentopname van dit VMDK-bestand.

Belangrijk

Wanneer u gebruikmaakt van DAS (Direct-attached storage), moet u de VMDKmigreren naar een nummer
logische eenheid (LUN) waar de nieuwe virtuele beheermachine er toegang toe kan krijgen.

Opmerking

We verwijzen naar de virtuele beheermachine van vóór de systeemwijzigende procedure als de huidige
virtuele beheermachine. De virtuele beheermachine wordt na de uitbreiding of upgrade de nieuwe virtuele
beheermachine genoemd.

Opmerking

Stap 1 Navigeer in het overzicht van VMware vCenter en zoek de huidige virtuele beheermachine voor uw systeem.
Stap 2 Klik met de rechtermuisknop op de naam van de virtuele machine en selecteer Instellingen bewerken....

Het venster Eigenschappen virtuele machine wordt weergegeven.

Stap 3 Selecteer het tabblad Hardware en selecteer vervolgens Harde schijf 4.
Stap 4 Kopieer en plak de locatie van Schijfbestand in een ander document ter referentie voor later.

Hiermee wordt de locatie van de VMDK in VMware vCenter opgegeven.

De reeks is vergelijkbaar met [EMC-LUN10-RAID5] webex-sysA-admin/webex-sysA-admin_3.vmdk.
Als u voordien uw systeem hebt geüpgraded, volgt de bestandsnaam niet de naamgevingsconventies van de bestaande
virtuele machine.

Stap 5 Noteer de opslaglocatie voor Harde schijf 4 en de mapnaam van de virtuele machine.
De mapnaamreeks is vergelijkbaar met [EMC-LUN8-RAID5] webex-sysB-admin.
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Stap 6 Sluit het venster Instellingen bewerken... zonder wijzigingen aan te brengen.
Stap 7 Wijzig de weergave van vCenter naar de weergave Gegevensopslag en Cluster gegevensopslag. Selecteer Weergeven

Inventaris Gegevensopslag en gegevensopslagclusters. > >
Stap 8 Selecteer de opslaglocatie waar uw bestaande virtuele beheermachine zich bevindt (in stap 5) en selecteer Bladeren in

deze gegevensopslag.
Stap 9 Selecteer de opslaglocatie waar uw pas geïmplementeerde (voor het uitgebreide of geüpgradede systeem) virtuele

beheermachine zich bevindt, en selecteer Bladeren in deze gegevensopslag.
Stap 10 Plaats de twee browservensters voor gegevensopslag (voor de huidige en de uitgebreide of geüpgradede virtuele

beheermachine) naast elkaar zodat u de mappen van beide virtuele beheermachines kunt zien.
Stap 11 Open de mappen van de beide virtuele machines en kopieer de VMDK van de map van de huidige virtuele beheermachine

naar de map van de uitgebreide of bijgewerkte virtuele beheermachine.
a) Zoek in de map van de huidige virtuele beheermachine de VMDK die aan Harde schijf 4 is gekoppeld. Gebruik de

bestandslocatie die u in stap 4 hebt genoteerd om de nauwkeurigheid te bevestigen.
b) Klik met de rechtermuisknop op het bestand en selecteer Kopiëren.
c) Klik met de rechtermuisknop in de map van de uitgebreide of geüpgradede virtuele beheermachine en selecteer

Plakken. Sluit beide gegevensopslagvensters wanneer de plakbewerking is voltooid.
d) Plaats de weergave van vCenter terug op een lijst met hosts en clusters door ViewInventoryHosts and Clusters te

selecteren. > >

Stap 12 Navigeer in het overzicht van VMware vCenter en zoek de uitgebreide of bijgewerkte virtuele beheermachine voor uw
systeem.

Stap 13 Klik met de rechtermuisknop op de naam van de uitgebreide of bijgewerkte virtuele machine en selecteer Instellingen
bewerken....
Het venster Eigenschappen virtuele machine wordt weergegeven.

Stap 14 Selecteer het tabblad Hardware en selecteer vervolgens Harde schijf 4.
Stap 15 Selecteer Verwijderen.

Met deze actie wordt de virtuele schijf niet onmiddellijk verwijderd. Het verwijderen van de bestaande virtuele schijf
wordt gepland.

Stap 16 Selecteer Toevoegen.
De wizard Hardware toevoegen wordt weergegeven.

Stap 17 Selecteer Harde schijf en vervolgens Volgende.
Stap 18 Selecteer Een bestaande virtuele schijf gebruiken en vervolgens Volgende.
Stap 19 Selecteer Een bestaande virtuele schijf gebruiken en vervolgens Volgende. Ga naar de map van de nieuwe virtuele

beheermachine. Dubbelklik op deze map en selecteer de virtuele schijf die u in stap 11 hebt gekopieerd. Kies OK.
Stap 20 Selecteer in de vervolgkeuzelijst Knooppunt virtueel apparaatSCSI (0:3) en selecteer vervolgens Volgende.
Stap 21 Controleer uwwijzigingen. Als alles correct is, selecteert uVoltooien. Anders selecteert uTerug en corrigeert u mogelijke

fouten.
Nadat de wizard is voltooid, ziet u een nieuwe voor toevoeging gemarkeerde schijf op het tabblad Hardware.

Stap 22 Voer de bewerkingen Toevoegen en Verwijderen uit door OK te selecteren.
Stap 23 Bekijk de herconfiguratietaak van deze virtuele machine in het VMware vCenter-deelvenster Recente taken om zeker

te zijn dat er geen fouten zijn.
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H O O F D S T U K  3
Een systeem automatisch implementeren

• Algemene concepten voor systeemimplementatie, pagina 13

• Installatiechecklist, pagina 16

• Vereiste gegevens voor een automatische implementatie, pagina 17

• Het OVA-bestand van de VMware vSphere-client implementeren, pagina 20

• Uw taal voor installatie selecteren, pagina 23

• De implementatie bevestigen, pagina 23

• Kiezen welk systeem u moet installeren, pagina 24

• Het type implementatie kiezen, pagina 24

• VMware vCenter-gebruikersgegevens opgeven, pagina 25

• vCenter-instellingen voor uw virtuele mediamachine selecteren, pagina 25

• Netwerkinformatie voor de virtuele mediamachine invoeren, pagina 25

• Openbare toegang toevoegen, pagina 26

• Het openbare VIP-adres invoeren, pagina 28

• Het privé-VIP-adres invoeren, pagina 28

• URL's van WebEx-site en WebEx-beheer, pagina 28

• Bevestigen dat het netwerk correct is geconfigureerd, pagina 30

• Virtuele machines implementeren, pagina 31

• Het systeem controleren, pagina 31

Algemene concepten voor systeemimplementatie

Systeemgroottes

Systemen worden geïdentificeerd op basis van het ondersteunde aantal gelijktijdige gebruikers:

• 50 gelijktijdige gebruikers (ook bekend als een microsysteem)
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◦ Geschikt voor een bedrijf met 500 tot 1000 werknemers

◦ Primair systeem (zonder hoge beschikbaarheid (HA)) bevat een virtuele beheermachine en een
optionele IRP-machine (Internet Reverse Proxy).

• 250 gelijktijdige gebruikers (ook bekend als een klein systeem)

◦ Geschikt voor een bedrijf met 2500 tot 5000 werknemers

◦ Primair systeem (zonder HA) bevat een virtuele beheermachine, een virtuele mediamachine en
een optionele IRP-machine (Internet Reverse Proxy).

• 800 gelijktijdige gebruikers (ook bekend als een middelgroot systeem)

◦ Geschikt voor een bedrijf met 8000 tot 16.000 werknemers.

◦ Primair systeem (zonder HA) bevat een virtuele beheermachine, een virtuele mediamachine en
een optionele IRP-machine (Internet Reverse Proxy).

• 2000 gelijktijdige gebruikers (ook bekend als een groot systeem)

◦ Geschikt voor een bedrijf met 20.000 tot 40.000 werknemers.

◦ Primair systeem (zonder HA) bevat een virtuele beheermachine, 3 virtuele mediamachines, 2
webmachines en een optionele IRP-machine (Internet Reverse Proxy).

Gebruikte termen tijdens de implementatie

WebEx-site-URL: een beveiligde http-URL voor gebruikers om vergaderingen te hosten en deel te nemen
aan vergaderingen in een omgeving met één datacenter.

WebEx-beheer-URL: een beveiligde http-URL voor beheerders om het systeem te configureren, controleren
en beheren in een omgeving met één datacenter.

Openbaar VIP-adres: virtueel IP-adres voor de URL van de WebEx-site.

Privé VIP: virtueel IP-adres voor de beheersite-URL of het virtuele IP-adres voor de URL van deWebEx-site
(alleen voor interne gebruikers, als u een DNS met split-horizon hebt).

Algemene WebEx-URL: gebruikt door de DNS om de gebruiker om te leiden naar het datacenter waar de
gebruiker vergaderinggerelateerde taken uitvoert, zoals vergaderingen plannen of hosten. Welk datacenter
door DNS wordt gekozen, is transparant voor de gebruiker. De algemene WebEx-URL is voor een gebruiker
een gemakkelijke locatie om in het systeem te komen. Als een datacenter wordt uitgeschakeld, verandert er
niets voor de gebruiker, ook niet de URL waarmee vergaderingen worden geopend. Dit komt omdat de DNS
de gebruiker naar het overgebleven datacenter omleidt.

Algemene beheer-URL: wordt vaak simpelweg beheer-URL genoemd. Deze URL wordt door de DNS
gebruikt om een beheerder naar het beheerdatacenter om te leiden waar de beheerder zich bij het systeem
aanmeldt. Welk datacenter de DNS kiest is transparant voor de beheerder (de tekenreeks op de URL-balk
verandert echter, afhankelijk van via welk datacenter de beheerder toegang krijgt tot het systeem). De algemene
beheer-URL is een gemakkelijk doel dat een beheerder gebruikt om in het systeem te komen.

Lokale beheer-URL's: zijn specifiek voor elk datacenter in een MDC-systeem. Wanneer via de algemene
beheer-URL wordt aangemeld, leidt de DNS de beheerder om naar de lokale beheer-URL voor het
beheerdatacenter. Alle systeemwijzigingen, zoals het toewijzen van een licentie aan een gebruiker, worden
in het beheerdatacenter uitgevoerd en gerepliceerd naar alle datacenters in het MDC-systeem.
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Een beheerder kan een specifiek datacenter kiezen dat in de CWMS-toepassing kan worden gewijzigd, maar
als hij een ander datacenter selecteert om te wijzigen, wordt de lokale beheer-URL niet gewijzigd. Dat komt
omdat de toegang van de beheerder tot het systeem blijft bij het datacenter dat is gekozen door de DNS toen
de beheerder zich aanmeldde bij het systeem. De wijzigingen van de beheerder in een ander datacenter in het
MDC-systeem gaan via het door de DNS gekozen beheerdatacenter naar het doeldatacenter.

Een MDC-systeem heeft minimaal twee lokale beheer-URL's, een voor elk datacenter in het systeem.

Lokale URL's die specifiek voor elk datacenter gelden.

Systeemprofielinformatie

Vul deze grafiek van uw systeem in.

URL van de algemene site

Algemene beheer-URL

Virtuele IP-adressen DC1 en DC2

Datacenter 2Datacenter 1

URL's lokale site

Lokale beheer-URL's

Openbare virtuele IP-adressen

Privé virtuele IP-adressen

DNS-server

IP-adres virtuele beheermachine

IP-adres 1 virtuele mediamachine

IP-adres 2 virtuele mediamachine

IP-adres 3 virtuele mediamachine

IP-adres 1 virtuele webmachine

IP-adres 2 virtuele webmachine

DMZ - IP-adres virtuele machine
(optioneel)

E-mailadressen CWMS-beheerder

Beheerderswachtwoord

Remote Access1
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Remote Access-wachtwoord

IP-adres Call Manager

Beheerders-id Cisco Call Manager

Wachtwoord Cisco Call Manager

CWMS-inbelnummers

Telefoonnummers

1 Remote Access is alleen ingeschakeld als het account actief is.

Installatiechecklist

U moet VMware vCenter gebruiken voor het beheren van ESXi-hosts waar het Cisco WebEx Meetings
Server-systeem op is geïmplementeerd.

Beperking

Netwerkwijzigingen

Raadpleeg de toepasselijke netwerkchecklist voor uw implementatie. Houd rekening met het volgende:

• Openbare toegang: of gebruikers wel of niet buiten uw firewall vergaderingen kunnen hosten of toegang
tot vergaderingen kunnen krijgen via internet of mobiele apparaten. (Cisco beveelt openbare toegang
aan, omdat dit tot een betere gebruikerservaring voor uw mobiele werkkrachten leidt.)

• Type DNS-instelling in uw bedrijf: DNS met split-horizon of een DNS zonder split-horizon (meest
voorkomende DNS-configuratie). Zie de Planningshandleiding van Cisco WebEx Meetings Server voor
meer informatie over DNS-instellingen.

• Open poort 10200 op het bureaublad van de beheerder voor de virtuele beheermachine. Poort 10200
wordt gebruikt door de webbrowser tijdens de implementatie.

Selecteer de geschikte controlelijst voor uw implementatie:

• Controlelijst netwerken voor een systeem met openbare toegang en zonder split-horizon DNS

• Controlelijst netwerken voor een systeem zonder openbare toegang

• Controlelijst netwerken voor een systeem met openbare toegang en split-horizon DNS

Verplichte gegevens

Welke gegevens zijn vereist, is afhankelijk van de implementatie die u uitvoert; een automatische implementatie
(ondersteunt 50 gelijktijdige gebruikers, 250 gelijktijdige gebruikers en 800 gelijktijdige gebruikers) of een
handmatige implementatie (ondersteunt alle systeemgroottes). U wordt aangeraden een automatische
implementatie te selecteren, tenzij u een systeem met 2000 gebruikers implementeert. In dat geval is altijd
een handmatige implementatie vereist.

Selecteer de geschikte controlelijst voor uw implementatietype:
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• Vereiste gegevens voor een automatische implementatie, op pagina 17

• Vereiste gegevens voor een handmatige implementatie, op pagina 37

Vereiste gegevens voor een automatische implementatie
Dit zijn de vereiste gegevens voor uw systeem, op volgorde.

Zorg dat u de FQDN's, de IP-adressen, URL's van WebEx-site en beheersite en VIP-adressen van de
virtuele machine aan uw DNS-servers toevoegt voordat u het systeem implementeert. Wij gebruiken deze
informatie om IP-adressen voor u op te zoeken tijdens de implementatie.

Ter voorkoming van DNS-problemen kunt u wellicht beter deze URL's en IP-adressen testen voordat u
de OVA-implementatie start. U kunt deze fouten beter herstellen, anders mislukt de implementatie van
het systeem.

Opmerking

Waarde voor uw systeemBeschrijvingVeldnaam

Beveiligd http-adres van de vCenter-server voor de
virtuele machines in uw systeem.

vCenter-URL

Gebruikersnaam om de virtuele machines voor uw
systeem te implementeren. Deze gebruiker moet over
beheerdersrechten beschikken: om virtuele machines
te gebruiken, configureren, in of uit te schakelen en
te verwijderen.

vCenter-gebruikersnaam

Wachtwoord van de vCenter-gebruiker.vCenter-wachtwoord

ESXi-host voor de virtuele mediamachine.

Deze ESXi-host moet op dezelfde
vCenter zitten als de URL van de
vCenter hierboven.

Opmerking

(alleen voor systemen
met 250 en 800
gelijktijdige
gebruikers)

ESXi-host

Gegevensopslag voor de virtuele mediamachine.(alleen voor systemen
met 250 en 800
gelijktijdige
gebruikers)

Gegevensopslag

Poortgroep voor de virtuele mediamachine.

Cisco raadt u aan dezelfde poortgroep
te kiezen als de poortgroep die u voor
de virtuele beheermachine hebt
geselecteerd.

Opmerking

(alleen voor systemen
met 250 en 800
gelijktijdige
gebruikers)

Poortgroep virtuele
machine
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Waarde voor uw systeemBeschrijvingVeldnaam

Volledige domeinnaam (met alleen kleine letters) van
de virtuele mediamachine.

(alleen voor systemen
met 250 en 800
gelijktijdige
gebruikers)

FQDN voor de
virtuele
mediamachine

IPv4-adres voor de virtuelemediamachine.Wij zullen
automatisch het overeenstemmende IPv4-adres
opzoeken voor deze virtuele mediamachine.

(alleen voor systemen
met 250 en 800
gelijktijdige
gebruikers)

IPv4-adres voor de
virtuele
mediamachine.

ESXi-host voor de Reverse Proxy virtuele machine.
Cisco raadt u aan een andere ESXi-host
te selecteren dan de host die u hebt
gekozen voor de virtuele
beheermachine en andere interne
virtuele machine.

Om verkeer op de Reverse Proxy in te
schakelen, moet u ervoor zorgen dat de
ESXi host is geconfigureerd met een
poortgroep die de VLAN kan
doorsturen waarvan het IP-adres wordt
gebruikt door de Reverse Proxy.

Opmerking
(alleen openbare
toegang)

ESXi-host

Gegevensopslag voor de Reverse Proxy virtuele
machine.

(alleen openbare
toegang)

Gegevensopslag

Poortgroep voor de Reverse Proxy virtuele machine.

Cisco raadt u voor uw veiligheid aan
een andere poortgroep te selecteren
dan de host die u hebt gekozen voor
de virtuele beheermachine.

Opmerking

(alleen openbare
toegang)

Poortgroep virtuele
machine

Volledige domeinnaam (met alleen kleine letters) van
de Internet Reverse Proxy virtuele machine.

(alleen openbare
toegang)

FQDN voor de
Internet Reverse
Proxy
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Waarde voor uw systeemBeschrijvingVeldnaam

IPv4-adres voor de Internet Reverse Proxy virtuele
machine. Wij zullen automatisch het
overeenstemmende IPv4-adres opzoeken voor deze
Internet Reverse Proxy virtuele machine.

(alleen openbare
toegang)

Reverse Proxy
IPv4-adres

IPv4-gateway voor de Internet Reverse Proxy virtuele
machine.

(alleen openbare
toegang)

IPv4-gateway

Subnetmasker voor de Internet Reverse Proxy virtuele
machine.

(alleen openbare
toegang)

IPv4-subnetmasker

DNS-server voor de Internet Reverse Proxy virtuele
machine.

(alleen openbare
toegang)

IPv4-adres primaire
DNS-server

(Optioneel) Extra DNS-server voor de virtuele
IRP-machine.

(alleen openbare
toegang)

IPv4-adres
secundaire
DNS-server

IP-adres voor de URL van de WebEx-site (toegang
voor sitegebruikers om vergaderingen te hosten en
deel te nemen aan vergaderingen).

Openbaar VIP

• IP-adres voor de URL van de beheerwebsite
(voor beheerders om het systeem te
configureren, controleren en beheren).

• Het IP-adres voor de URL van de WebEx-site
(alleen voor interne gebruikers, als u een DNS
met split-horizon hebt).

Privé-VIP

Beveiligde http-URL (met alleen kleine letters) voor
gebruikers om vergaderingen te hosten en deel te
nemen aan vergaderingen.

URL vanWebEx-site

Beveiligde http-URL (met alleen kleine letters) voor
beheerders om het systeem te configureren,
controleren en beheren.

URL WebEx-beheer
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Wat moet u nog meer doen

Met deze informatie start u de implementatie van het systeem door de implementatie-URL in te voeren in een
browservenster. (De implementatie-URL wordt weergegeven in het consolevenster voor de virtuele
beheermachine.)

Als het systeem opnieuw wordt opgestart voordat de configuratie is voltooid, wordt een nieuwe
toegangscode gegenereerd en moet u de implementatie-URL gebruiken met de nieuwe toegangscode.

Opmerking

Het OVA-bestand van de VMware vSphere-client implementeren
Het OVA-sjabloon maakt twee virtuele NIC's voor elke virtuele machine. Alleen de virtuele beheermachine
gebruikt echter beide virtuele NIC's. Voor alle andere virtuele machines van Cisco WebEx Meetings Server
(CWMS) geldt dat slechts één virtuele NIC wordt gebruikt. De verbinding met de andere wordt verbroken.

Deze procedure wordt verstrekt als algemene richtlijn. Welke schermen worden weergegeven tijdens de
OVA-implementatie, is afhankelijk van uw vCenter-, opslag- en netwerkconfiguratie. Dit kan afwijken van
deze procedure. Bekijk uw VMware vSphere-documentatie voor volledige informatie over de OVA-wizard.

Voordat u begint

Verkrijg het OVA-bestand van de CiscoWebExMeetings Server voor uw systeem en plaats het op een locatie
die toegankelijk is vanaf VMware vSphere. Gebruik de VMware vSphere-client om de virtuele beheermachine
voor uw systeem te implementeren.

U moet VMware vCenter gebruiken voor het beheren van ESXi-hosts waar het Cisco WebEx Meetings
Server-systeem op is geïmplementeerd. Gebruik de vSphere-client om u aan te melden bij vCenter en
implementeer het OVA-bestand voor de virtuele beheermachine.

Stap 1 Meld u aan bij uw VMware vSphere-client.
Zorg dat u zich als gebruiker met beheerdersrechten aanmeldt: om virtuele machines te gebruiken, configureren, in of
uit te schakelen en te verwijderen.

Stap 2 Selecteer FileDeploy OVF Template... >
Stap 3 Selecteer Bladeren om naar de locatie van het OVA-bestand te navigeren. Selecteer Volgende.

U kunt op de koppeling Cisco WebEx Meetings Server klikken om naar een webpagina met uitgebreide informatie
over dit systeem te gaan.

Stap 4 Lees de licentieovereenkomst voor eindgebruikers en selecteer Accepteren en vervolgens Volgende.
Stap 5 Navigeer in het vCenter-overzicht naar de locatie waar u de virtuele beheermachine wilt plaatsen en selecteer deze locatie.
Stap 6 Voer de naam van de virtuele beheermachine in voor uw systeemgrootte en selecteerVolgende. Zie Algemene concepten

voor systeemimplementatie, op pagina 13 voor meer informatie over het selecteren van de juiste grootte voor uw bedrijf.
Umoet de virtuele beheermachine implementeren voordat u de andere virtuelemachines implementeert. Als u automatische
implementatie selecteert (aanbevolen), implementeren wij de andere virtuele machines voor u. Als u voor handmatige
implementatie kiest (verplicht voor systemen met 2000 gelijktijdige gebruikers), moet u met deze wizard de andere
virtuele machines implementeren nadat u de virtuele beheermachine hebt geïmplementeerd.

Cisco raadt aan om in de naam van de virtuele machine het type machine te gebruiken (bijvoorbeeld 'beheer' in de naam
van de virtuele beheermachine), zodat de machine goed te herkennen is in het vCenter-overzicht.
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Alle interne virtuele machines voor uw systeemmoeten zich in hetzelfde subnet bevinden als de virtuele beheermachines.
(Afhankelijk van de geselecteerde systeemomvang hebt u mogelijk een of meer interne virtuele machines nodig voor
media en het web.)

Stap 7 Selecteer in de vervolgkeuzelijst de virtuele machine voor uw systeemgrootte en selecteer Volgende.
Zorg ervoor dat u de virtuele beheermachine vóór alle andere virtuele machines in uw systeem implementeert.

Stap 8 Navigeer door het vCenter-overzicht en selecteer de ESXi-host of het cluster waar u de virtuele machines voor uw
systeem wilt implementeren. Selecteer Volgende.

Stap 9 Als het cluster een resource-pool bevat, selecteert u de resource-pool waar u de OVA-sjabloon wilt implementeren en
selecteert u Volgende.
Resource-pools delen CPU- en geheugenresources voor VMware-functies als DRS of vMotion. Resource-pools moeten
aan één ESXi-host worden toegewezen. Het is niet raadzaam om resource-pools van VMware te gebruiken met Cisco
WebEx Meetings Server.

Stap 10 Selecteer de gegevensopslag en het soort provisioning voor uw virtuele machine.
U moet Thick provisioning selecteren en ervoor zorgen dat de maximaal vereiste virtuele schijfruimte voor uw systeem
beschikbaar is. Met Thin provisioning wijst VMware de ruimte van het bestandssysteem toe op basis van behoefte. Dit
kan tot slechte prestaties leiden. Lazy zero is voldoende en eager zero acceptabel, maar het duurt langer voordat eager
zero is voltooid.

Stap 11 Netwerktoewijzing instellen. Selecteer een doelnetwerk voor elk bronnetwerk in de vervolgkeuzelijst in de kolom
Doelnetwerken. Selecteer Volgende.

Het VM-netwerk en het VIP-netwerkmoeten aan dezelfdewaarde in de kolomNetwerkworden toegewezen.
U kunt het waarschuwingsbericht negeren over netwerken met meerdere bronnen gemapt aan hetzelfde
hostnetwerk.

Opmerking

Stap 12 Voer de volgende informatie in voor de virtuele machine en selecteer Volgende:

• Hostnaam van de virtuele machine (gebruik hier niet het domein)

• Domein voor de virtuele machine

• IPv4-adres (Eth0) van de virtuele machine

• Subnetmasker van de virtuele machine

• Gateway-IP-adres

• Primaire DNS-server die vermeldingen voor de hostnaam en het IP-adres van deze virtuele machine bevat

• Secundaire DNS-server die vermeldingen voor de hostnaam en het IP-adres van deze virtuele machine bevat (Een
systeem met slechts één DNS-server geconfigureerd vormt een risico, omdat hiermee een single point-of-failure
wordt gecreëerd. Het wordt aanbevolen een secundaire DNS-server te configureren om netwerkredundantie te
creëren.)

• De taal die tijdens het installatieproces wordt gebruikt nadat de virtuele beheermachine is ingeschakeld

OmDNS-problemen te voorkomen, kunt u de URL's en IP-adressen testen voordat u de OVA-implementatie
start. Als er fouten optreden, mislukt de implementatie.

Opmerking

Stap 13 Bevestig de informatie die u hebt ingevoerd. Als er fouten zijn, selecteert u Terug en wijzigt u de waarden.
Stap 14 Als u handmatig een upgrade uitvoert op een systeem, selecteert u Voltooien, slaat u de verwerking van deze procedure

over en gaat u verder met de volgende stap in Het systeem handmatig upgraden, op pagina 86. (Als u gegevens van het
oorspronkelijke systeem naar het upgradesysteem kopieert met behulp van handmatige implementatie, dient u dat te
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doen nadat het geüpgradede systeem is geïmplementeerd maar nog niet is ingeschakeld.) Selecteer anders Inschakelen
na implementatie en selecteer vervolgens Voltooien.

Stap 15 Als u een virtuele beheermachine implementeert, gaat u naar vCenter en opent u een consolevenster voor de virtuele
machine. Zodra het wordt ingeschakeld, controleren we de netwerkinformatie die u hebt ingevoerd tijdens de
OVA-implementatie.
Als we de verbinding kunnen bevestigen, wordt een groen vinkje weergegeven.

Als er sprake is van een probleem, wordt een rode X weergegeven. Herstel de fout en probeer de OVA-implementatie
opnieuw uit te voeren.

Stap 16 Noteer de hoofdlettergevoelige URL die in het consolevenster wordt weergegeven.
Een beheerder gebruikt deze URL om door te gaan met de systeemimplementatie.

Als het systeem opnieuwwordt opgestart voordat de configuratie is voltooid, wordt een nieuwe toegangscode gegenereerd
en moet u de URL met de nieuwe toegangscode gebruiken.

Volgende stappen

Als u een handmatige implementatie uitvoert, wordt het aanbevolen om de resterende virtuele machines voor
uw systeem op dit moment te implementeren. Hiermee voorkomt u problemen als time-outs bij het inschakelen
van virtuele machines.

Als de implementatie is geslaagd, gaat u verder met de systeemimplementatie in een browservenster.

Zie Uw netwerkconfiguratie controleren na een mislukte OVA-implementatie, op pagina 22 als de
implementatie is mislukt.

Uw netwerkconfiguratie controleren na een mislukte OVA-implementatie
Bevestig de netwerkwaarden voor de virtuele machine.

Gebruik Instellingen bewerken... niet voor een van de virtuele machines in uw systeem, behalve na een
mislukte implementatie. Zodra het systeem operationeel is, dient u deWebEx-beheerwebsite te gebruiken
om verdere wijzigingen aan de instellingen van de virtuele machine door te voeren. Als u gebruikmaakt
van uw vSphere Client, worden deze wijzigingen niet aanvaard door het systeem.

Belangrijk

Raadpleeg uw VMware vSphere-documenten voor gedetailleerde stappen.Opmerking

Stap 1 Selecteer in de vSphere client PowerShut Down Guest op de virtuele machine. >
Stap 2 Zoek de virtuele machine in het overzicht en klik met de rechtermuisknop op Instellingen bewerken....
Stap 3 Selecteer het tabblad Opties.
Stap 4 Selecteer Eigenschappen en bevestig dat alle netwerkinformatie correct is ingevoerd. Als er veranderingen nodig zijn,

dient u de OVA opnieuw te implementeren met de juiste instellingen.
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Een mogelijke reden van een netwerkprobleem is dat de VLAN-routering niet correct is ingesteld voor de ESXi-host.
Omdat de virtuele machine op die VLAN staat, zal de virtuele machine geen netwerkverbinding hebben. Via het netwerk
waar de ESXi-host zich bevindt, moet u het IP-adres van de standaard gateway kunnen pingen van de VLAN die u gaat
gebruiken voor de virtuele machines in uw systeem.

Uw taal voor installatie selecteren
Bepaal uw voorkeurstaal voor het instellen van het systeem.

Sluit dit browservenster niet totdat de systeemimplementatie is voltooid. Als u de browser te vroeg sluit,
moet u de implementatie mogelijk opnieuw starten.

CWMS System is de standaardnaam van het datacenter na een upgrade naar versie 2.5. Deze wordt niet
vanuit het Engels naar een andere taal vertaald.

Opmerking

Voordat u begint

Zorg dat u de virtuele beheermachine van VMware vCenter hebt geïmplementeerd. Zie Het OVA-bestand
van de VMware vSphere-client implementeren, op pagina 20

Stap 1 Selecteer de taal in het vervolgkeuzemenu.
Stap 2 Selecteer Volgende.

De implementatie bevestigen
Om te bevestigen dat u een nieuw systeem implementeert of een bestaand systeem uitbreidt, selecteert u
Volgende.

De grootte van uw systeem bevestigen
U hebt de grootte van uw systeem geselecteerd toen u de virtuele beheermachine hebt geïmplementeerd met
gebruik van het OVA-bestand.

• Bevestig dat de systeemgrootte die u hebt geselecteerd tijdens de OVA-implementatie juist is.

◦ Als de systeemgrootte die u hebt geselecteerd juist is, selecteert u Volgende.

◦ Als de systeemgrootte die u hebt geselecteerd onjuist is, selecteert u Ik wil de systeemgrootte
wijzigen.
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a) Selecteer PowerShut Down Guest met gebruik van uw VMware vSphere-client voor de virtuele
beheermachine met de onjuiste systeemgrootte. >

b) Klik met de rechtermuisknop op de virtuele machine en selecteer Verwijderen van schijf.
c) Implementeer het OVA-bestand opnieuw en selecteer de virtuele beheermachine voor de juiste

systeemgrootte.

Kiezen welk systeem u moet installeren

Stap 1 Bepaal het type installatie.

• Als u dit systeem voor de eerste keer installeert, kiest u Een primair systeem installeren.

• Als u een primair systeem hebt geïnstalleerd en een redundant systeem met hoge beschikbaarheid wilt toevoegen,
kiest u Een redundant systeem met hoge beschikbaarheid (HA) maken.

Probeer geen HA-systeem te installeren voordat het primaire systeem is geïnstalleerd. U kunt het HA-systeem namelijk
pas gebruiken als het primaire systeem is geïnstalleerd.

Stap 2 Selecteer Volgende.

Het type implementatie kiezen
U kunt voor automatische of handmatige implementatie van het systeem kiezen. Of u voor automatische of
handmatige implementatie kiest, hangt af van het volgende:

• Als u tijdsdruk hebt, is een automatische implementatie sneller dan een handmatige implementatie.

• Als u de voorkeur geeft aan stapsgewijze instructies, selecteert u een automatische implementatie.

• Als u bekend bent met VMware vCenter en u ons uw vCenter-gegevens niet wilt verschaffen, kunt u
beter voor handmatige implementatie kiezen.

U wordt aangeraden Automatisch te selecteren, tenzij u een systeem met 2000 gebruikers implementeert. In
dat geval is altijd een handmatige implementatie vereist.

Stap 1 Selecteer automatische of handmatige implementatie:

• Automatisch: Wij implementeren alle virtuele machines die vereist zijn voor uw systeem.

• Handmatig: U implementeert elke virtuele machine handmatig met VMware vCenter. Nadat u een aantal vragen
over uw systeem hebt beantwoord, krijgt u een lijst met de virtuele machines die vereist zijn voor uw systeem.

Stap 2 Selecteer Volgende.
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VMware vCenter-gebruikersgegevens opgeven
Als u voor automatische implementatie kiest, moet u in Cisco WebEx Meetings Server uw
vCenter-gebruikersgegevens opgeven om de virtuele machines te laten implementeren.

Voordat u begint

Alle ESXi-hosts van uw systeem moeten bij hetzelfde VMware vCenter horen.

Stap 1 Voer de beveiligde https-URL in van het vCenter waarin uw systeem wordt geïmplementeerd.
Stap 2 Voer de gebruikersnaam in die we gebruiken om de virtuele machines te implementeren. De vCenter-gebruiker moet

over voldoende beheerdersrechten beschikken om virtuele machines te kunnen implementeren, configureren, in- en
uitschakelen en verwijderen.

Stap 3 Voer het wachtwoord van deze gebruiker in.
Stap 4 Selecteer Volgende.

vCenter-instellingen voor uw virtuele mediamachine selecteren
De virtuele mediamachine is vereist voor 250 gebruikers en 800 systeemimplementaties van gebruikers.

Stap 1 Kies de ESXi-host voor de virtuele mediamachine in de vervolgkeuzelijst.
Stap 2 Kies de gegevensopslag voor de virtuele mediamachine.
Stap 3 Kies de poortgroep van de virtuele machine voor de virtuele mediamachine.

Cisco raadt u aan dezelfde poortgroep te kiezen als de poortgroep die u voor de virtuele beheermachine hebt geselecteerd.

Stap 4 Selecteer Volgende.

Netwerkinformatie voor de virtuele mediamachine invoeren
Wanneer de FQDN (Fully Qualified Domain Name) van de virtuele mediamachine is ingevoerd, probeert
Cisco WebEx Meetings Server de netwerkinformatie in te vullen.

De virtuele mediamachine moet zich op hetzelfde subnet als de virtuele beheermachine bevinden. Bewerk
het domein, de IPv4-gateway, het subnetmasker en de DNS-servers van de virtuele mediamachine niet.

Opmerking

Stap 1 Voer de FQDN voor de virtuele mediamachine in.
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U moet de hostnaam en het IP-adres van de virtuele mediamachine al in uw DNS-servers hebben ingevoerd. Cisco
WebEx Meetings Server zoekt het IPv4-adres op en vult het in.

Stap 2 Selecteer Volgende.

Openbare toegang toevoegen
Als u openbare toegang toevoegt met IRP, kunnen gebruikers buiten de firewall vergaderingen hosten of
deelnemen aan vergaderingen via internet of mobiele apparaten. Virtuele IRP-machines kunnen per datacenter
op elk gewenst moment aan een systeem worden toegevoegd. Door IRP aan één datacenter in een omgeving
met meerdere datacenters (MDC) toe te voegen krijgen gebruikers buiten de firewall toegang tot het gehele
systeem. Om externe toegang te voorkomen, moeten alle virtuele IRP-machines uit een systeem worden
verwijderd.

Om veiligheidsredenen adviseren we dat u de Internet Reverse Proxy in een ander subnet plaatst dan het
subnet dat door de virtuele beheermachine wordt gebruikt. Dit maakt het mogelijk een veilig netwerk tot stand
te brengen tussen de Internet Reverse Proxy en uw interne (beheer en media, indien van toepassing) virtuele
machines.

In een MDC-omgeving (omgeving met meerdere datacenters) kunnen de datacenters niet worden uitgebreid,
bijgewerkt of geüpgraded. Secundaire datacenters moeten uit het MDC-systeem worden verwijderd om er
een SDC-omgeving (omgeving met één datacenter) van te maken. De MDC-omgeving kan worden hersteld
nadat de datacenters zijn gewijzigd en nadat is gecontroleerd of de grootte en de versie van de datacenters
overeenkomen.

Voordat u begint

Het is niet nodig om uw opslagserver te verbinden met een IRP-server (Internet Reverse Proxy).

Als er een firewall zit tussen de virtuele beheermachines en de virtuele IRP-machines, moet het tijdelijke
IP-adres via de firewall worden toegestaan.

Stap 1 Kies of externe gebruikers vergaderingen kunnen hosten of kunnen deelnemen aan vergaderingen.

• Als u openbare toegang wilt toevoegen, bevestigt u dat het selectievakje Een virtuele IRP-machine (Internet
Reverse Proxy) maken is ingeschakeld.

• Als u wilt dat alleen interne gebruikers (de gebruikers achter de bedrijfsfirewall) vergaderingen hosten of deelnemen
aan vergaderingen, schakelt u het selectievakje Een virtuele IRP-machine (Internet Reverse Proxy) maken uit.

Stap 2 Selecteer Volgende.

Volgende stappen

• Met openbare toegang: vCenter-instellingen voor IRP (Internet Reverse Proxy) kiezen, op pagina 27

• Zonder openbare toegang: Het privé-VIP-adres invoeren, op pagina 28
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• Voor IPv6-clientverbindingen: IPv6 configureren voor clientverbindingen, op pagina 145

vCenter-instellingen voor IRP (Internet Reverse Proxy) kiezen

Voordat u begint

Controleer of de voor VMware vCenter benodigde firewallpoorten zijn geopend, zodat vCenter de virtuele
IRP-machine kan implementeren. Zie de Planningshandleiding van Cisco WebEx Meetings Server voor meer
informatie over de benodigde firewallpoorten.

Stap 1 Kies de ESXi-host voor de virtuele IRP-machine in de vervolgkeuzelijst.
Stap 2 Kies de gegevensopslag voor de IRP.
Stap 3 Kies de poortgroep van de virtuele machine.
Stap 4 Selecteer Volgende.

Netwerkinformatie invoeren voor de virtuele IRP-machine (Internet Reverse Proxy)

Stap 1 Voer de hostnaam en het IP-adres van de IRP-servers in uw DNS in om zoekopdrachten vanaf een extern netwerk in te
schakelen.
Als u DNS-servers hebt die zoekopdrachten vanaf interne netwerken inschakelen, voegt u de hostnaam en het IP-adres
van de IRP-servers ook in deze DNS-servers in. Dit maakt het mogelijk een veilige verbinding tot stand te brengen tussen
uw interne virtuele machine en de IRP-servers.

Stap 2 Voer het volgende in:
Als u de hostnaam en het IP-adres van de virtuele IRP-machine in uw DNS-servers hebt ingevoerd, wordt het veld
IPv4-adres automatisch ingevuld.

• Volledig gekwalificeerde domeinnaam (FQDN)

• IPv4-gateway

• IPv4-subnetmasker

• IPv4-adres primaire DNS-server

• (optioneel) IPv4-adres secundaire DNS-server

Stap 3 Selecteer Volgende.
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Het openbare VIP-adres invoeren
• Dit openbare VIP-adres moet zichtbaar zijn van zowel het Internet als het interne netwerk (enkel
split-horizon DNS).

• Het openbare VIP-adres moet zich op hetzelfde subnet bevinden als de Internet Reverse Proxy virtuele
machine.

• Als u geen split-horizon DNS hebt, gebruiken alle gebruikers het openbare VIP-adres om vergaderingen
te hosten en deel te nemen aan vergaderingen.

• Als u een split-horizon DNS hebt en openbare toegang hebt toegevoegd, gebruiken externe gebruikers
het openbare VIP-adres om vergaderingen te hosten en deel te nemen aan vergaderingen.

Raadpleeg de Planningshandleiding van CiscoWebExMeetings Server voor meer informatie over DNS zonder
split-horizon en met split-horizon en openbare toegang.

Als u een systeem met hoge beschikbaarheid (HA) maakt, hoeft u deze informatie niet opnieuw in te
voeren, omdat we de informatie gebruiken die u voor het primaire systeem hebt ingevoerd.

Opmerking

• Voer het openbare VIP-adres voor IPv4 in en selecteer Volgende.

Het privé-VIP-adres invoeren
Beheerders configureren, controleren en onderhouden het systeem via de URL van de beheerwebsite die wordt
gekoppeld aan het persoonlijke VIP-adres.

Als u een split-horizon DNS hebt, gebruiken interne gebruikers het persoonlijke VIP-adres om vergaderingen
te hosten en deel te nemen aan vergaderingen.

Als u een systeem met hoge beschikbaarheid (HA - high availability) toevoegt, hoeft u deze informatie niet
opnieuw in te voeren, omdat we de informatie gebruiken die u voor het primaire systeem hebt ingevoerd.

Voordat u begint

Het privé virtuele IP-adres (VIP) moet zich op hetzelfde subnet bevinden als uw interne (beheer en media,
indien van toepassing) virtuele machines.

• Voer het privé-VIP-adres van IPv4 in en selecteer Volgende.

URL's van WebEx-site en WebEx-beheer

URL van WebEx-site

Gebruikers hebben toegang tot de URL van de WebEx-site om vergaderingen te plannen, te hosten of deel te
nemen aan vergaderingen. Deze URL verwijst naar het privé VIP-adres of het openbare VIP-adres, afhankelijk
of u wel of niet een split-horizon DNS gebruikt.
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• Verwijst naar het openbare VIP-adres voor alle gebruikers als u geen split-horizon DNS hebt.

• Verwijst naar het openbare VIP-adres voor externe gebruikers als u split-horizon DNS hebt.

• Verwijst naar het privé VIP-adres voor interne gebruikers als u split-horizon DNS hebt.

Poort 80 en 443 moeten open zijn voor de URL van de WebEx-site.Opmerking

URL WebEx-beheer

Beheerders hebben toegang tot de URL van het WebEx-beheer voor het configureren, beheren en controleren
van het systeem. Deze URL verwijst naar het privé VIP-adres.

Poort 80 en 443 moeten open zijn voor de URL van WebEx-beheer.Opmerking

Namen voor de URL's van de WebEx-site en WebEx-beheer

U kunt bijna alle namen voor deze URL's kiezen; deze dienen wel uit kleine letters te bestaan. De volgende
namen kunt u echter niet als hostnaam in de URL's gebruiken:

• dezelfde naam als de hostnamen voor de virtuele machines in het systeem

• Verificatie

• client

• bedrijfslogo

• verzender

• Documenten

• elm-admin

• elm-client-services

• E-mailberichten

• Onderhoud

• Manager

• orion

• oriondata

• oriontemp

• NBR

• npp

• probe

• Herinnering
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• Root

• solr

• TomcatROOT

• upgradeserver

• url0107ld

• Versie

• WBXService

• WebEx

URL's van de algemene WebEx-site en WebEx-beheersite
Met de URL van de algemene site kunnen gebruikers vergaderingen plannen en hosten en toegang krijgen
tot vergaderingsopnamen. De URL van de beheersite biedt beheer van het systeem. Als u een systeem met
hoge beschikbaarheid (HA) toevoegt, hoeft u deze informatie niet opnieuw in te voeren, omdat de URL's van
primaire systemen moeten overeenkomen met de URL's van het systeem met hoge beschikbaarheid. (Zie
Algemene concepten voor systeemimplementatie, op pagina 13 voor beschrijvingen van de URL's.)

Stap 1 Voer de beveiligde URL's van de algemene WebEx-site en WebEx-beheersite (https) in.
De URL van de algemene WebEx-site moet verschillen van de URL van de WebEx-beheersite.

Gebruik de hostnamen van de virtuele machines niet opnieuw in het hostnaamgedeelte van de WebEx-URL's.

Stap 2 Selecteer Volgende.

Bevestigen dat het netwerk correct is geconfigureerd
Dit scherm bevat koppelingen naar online Help voor de netwerkwijzigingen die vereist zijn voor uw systeem.
De online Help bevat informatie over DNS-serverwijziging en firewallinstellingen.

U moet de nodige aanpassingen aan uw DNS-server en firewall uitvoeren zodat wij de netwerkverbinding
kunnen testen.

Voltooi indien nodig de netwerkconfiguratie en selecteer Volgende.

Als u een automatische implementatie test, implementeren we de virtuele machines die zijn vereist voor uw
systeem wanneer u Volgende selecteert.

Als u een handmatige implementatie test, voert u de hostnamen in voor uw virtuele machines en implementeert
u ze (als u dat nog niet hebt gedaan).

Wanneer de implementatie voltooid is, test u de virtuele machines door ze allemaal in te schakelen.
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Virtuele machines implementeren
Op basis van de informatie die u eerder hebt ingevoerd, implementeren wij de virtuele machines die vereist
zijn voor uw systeem.

De implementatie duurt enkeleminuten. Verlaat deze pagina pas als alle virtuelemachines zijn geïmplementeerd
en ingeschakeld (of als foutberichten aangeven dat de implementatie is mislukt).

Als de statuskolom alleen groene vinkjes bevat, is de implementatie voltooid zonder fouten. SelecteerVolgende.

Als fouten worden aangegeven, herstelt u de fouten en selecteert u Volgende om het systeem opnieuw te
implementeren. U kunt Logbestand downloaden selecteren om het logbestand voor deze implementatie te
verkrijgen. Het logbestand bevat een opname van de implementatie, die u kunt gebruiken om problemen bij
een mislukte implementatie op te lossen.

Voordat u een systeem opnieuw implementeert, moet u ervoor zorgen dat u alle virtuele machines die met
de fouten te maken hebben, uitschakelt en verwijdert. Anders krijgt u tijdens de nieuwe implementatie
mogelijk foutberichten te zien over bestaande virtuele machines.

Opmerking

Het systeem controleren
Tijdens de systeemcontrole worden de configuratieparameters van uw systeem gecontroleerd. Dit omvat de
bevestiging dat de virtuele machines de vereiste minimale configuratie hebben en de validatie van de URL's
van de WebEx-site en het WebEx-beheer.

De systeemcontrole duurt een paar minuten om te voltooien. Verlaat deze pagina pas als alle controles zijn
voltooid. Het is ook mogelijk dat de systeemcontrole mislukt en dat met foutberichten het probleem wordt
aangegeven.

Als u de pagina opnieuw laadt voordat de controles zijn voltooid, wordt u terugverwezen naar de eerste pagina
van deze systeemimplementatie. Wanneer de controles met succes zijn voltooid, wordt de eerste pagina van
het configuratiehulpprogramma weergegeven.

De beheersite-URL die wordt gebruikt tijdens het implementatieproces is de hostnaam van de virtuele
beheermachine. Tijdens de basisconfiguratie wordt de hostnaam vervangen door de URL van de beheersite.
Als gevolg hiervan is het mogelijk dat het systeem u vraagt de certificaatuitzondering te accepteren wanneer
u zich voor de eerste keer aanmeldt bij de beheersite.

• Voer een van de volgende handelingen uit:

◦ Als er geen fouten zijn en de status allemaal groene vinkjes toont, selecteert u Volgende en gaat
u verder met Een e-mailserver (SMTP) configureren, op pagina 51. Heel soms zult u Niet getest
zien. Dit betekent niet dat er problemen zijn met uw virtuele machines. Dit betekent gewoon dat
de systeemcontroles niet zijn voltooid, bijvoorbeeld vanwege een tijdelijk verlies van
netwerkverbinding. Zodra u de implementatie voltooid hebt, kunt u zich aanmelden op de beheersite
en deze resources controleren.

◦ Als er een probleem is met de netwerkverbinding, controleert u of de URL van de WebEx-site en
de beheersite en de IP-adressen juist zijn ingevoerd. Controleer of deze sites zich in hetzelfde
subnet bevinden en of de parameters juist in uw DNS-servers zijn ingevoerd.
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◦ Als er problemen zijn met uw systeem bij het voldoen aan de minimale systeemcapaciteit, hebt u
twee opties.

◦ Schakel alle virtuele machines van VMware vCenter uit en verwijder deze handmatig. Probeer
vervolgens de systeemimplementatie op een systeem met resources die voldoen aan de
minimale vereisten of ze overschrijden.

◦ Ga verder met de huidige installatie. Als u doorgaat, erkent u dat u afstand doet van het recht
op technische ondersteuning van Cisco. Bevestig door het selectievakje in het foutbericht
aan te vinken en selecteer Volgende.

◦ Als er andere problemen zijn met een of meer van uw virtuele machines, schakelt u de virtuele
machines met fouten uit en verwijdert u ze handmatig met VMware vCenter. Los de problemen
op en probeer het systeem opnieuw te implementeren.

• Selecteer Doorgaan om naar de basisconfiguratie te gaan, waar u begint met het instellen van de
e-mailserver (Een e-mailserver (SMTP) configureren, op pagina 51) en het identificeren van een
beheerder (Beheerdersaccounts maken, op pagina 58). Als een andere beheerder de basisconfiguratie
doet, stuurt u deze URL naar die beheerder.
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H O O F D S T U K  4
Een systeem handmatig implementeren

• Algemene concepten voor systeemimplementatie, pagina 33

• Installatiechecklist, pagina 36

• Vereiste gegevens voor een handmatige implementatie, pagina 37

• Het OVA-bestand van de VMware vSphere-client implementeren, pagina 38

• Uw taal voor installatie selecteren, pagina 41

• De implementatie bevestigen, pagina 41

• De grootte van uw systeem bevestigen, pagina 42

• Kiezen welk systeem u moet installeren, pagina 42

• Het type implementatie kiezen, pagina 42

• Openbare toegang toevoegen, pagina 43

• Het openbare VIP-adres invoeren, pagina 45

• Het privé-VIP-adres invoeren, pagina 45

• URL's van WebEx-site en WebEx-beheer, pagina 46

• URL's van de algemene WebEx-site en WebEx-beheersite, pagina 47

• Bevestigen dat het netwerk correct is geconfigureerd, pagina 47

• Virtuele machines implementeren, pagina 48

• Het systeem controleren, pagina 49

Algemene concepten voor systeemimplementatie

Systeemgroottes

Systemen worden geïdentificeerd op basis van het ondersteunde aantal gelijktijdige gebruikers:

• 50 gelijktijdige gebruikers (ook bekend als een microsysteem)

◦ Geschikt voor een bedrijf met 500 tot 1000 werknemers
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◦ Primair systeem (zonder hoge beschikbaarheid (HA)) bevat een virtuele beheermachine en een
optionele IRP-machine (Internet Reverse Proxy).

• 250 gelijktijdige gebruikers (ook bekend als een klein systeem)

◦ Geschikt voor een bedrijf met 2500 tot 5000 werknemers

◦ Primair systeem (zonder HA) bevat een virtuele beheermachine, een virtuele mediamachine en
een optionele IRP-machine (Internet Reverse Proxy).

• 800 gelijktijdige gebruikers (ook bekend als een middelgroot systeem)

◦ Geschikt voor een bedrijf met 8000 tot 16.000 werknemers.

◦ Primair systeem (zonder HA) bevat een virtuele beheermachine, een virtuele mediamachine en
een optionele IRP-machine (Internet Reverse Proxy).

• 2000 gelijktijdige gebruikers (ook bekend als een groot systeem)

◦ Geschikt voor een bedrijf met 20.000 tot 40.000 werknemers.

◦ Primair systeem (zonder HA) bevat een virtuele beheermachine, 3 virtuele mediamachines, 2
webmachines en een optionele IRP-machine (Internet Reverse Proxy).

Gebruikte termen tijdens de implementatie

WebEx-site-URL: een beveiligde http-URL voor gebruikers om vergaderingen te hosten en deel te nemen
aan vergaderingen in een omgeving met één datacenter.

WebEx-beheer-URL: een beveiligde http-URL voor beheerders om het systeem te configureren, controleren
en beheren in een omgeving met één datacenter.

Openbaar VIP-adres: virtueel IP-adres voor de URL van de WebEx-site.

Privé VIP: virtueel IP-adres voor de beheersite-URL of het virtuele IP-adres voor de URL van deWebEx-site
(alleen voor interne gebruikers, als u een DNS met split-horizon hebt).

Algemene WebEx-URL: gebruikt door de DNS om de gebruiker om te leiden naar het datacenter waar de
gebruiker vergaderinggerelateerde taken uitvoert, zoals vergaderingen plannen of hosten. Welk datacenter
door DNS wordt gekozen, is transparant voor de gebruiker. De algemene WebEx-URL is voor een gebruiker
een gemakkelijke locatie om in het systeem te komen. Als een datacenter wordt uitgeschakeld, verandert er
niets voor de gebruiker, ook niet de URL waarmee vergaderingen worden geopend. Dit komt omdat de DNS
de gebruiker naar het overgebleven datacenter omleidt.

Algemene beheer-URL: wordt vaak simpelweg beheer-URL genoemd. Deze URL wordt door de DNS
gebruikt om een beheerder naar het beheerdatacenter om te leiden waar de beheerder zich bij het systeem
aanmeldt. Welk datacenter de DNS kiest is transparant voor de beheerder (de tekenreeks op de URL-balk
verandert echter, afhankelijk van via welk datacenter de beheerder toegang krijgt tot het systeem). De algemene
beheer-URL is een gemakkelijk doel dat een beheerder gebruikt om in het systeem te komen.

Lokale beheer-URL's: zijn specifiek voor elk datacenter in een MDC-systeem. Wanneer via de algemene
beheer-URL wordt aangemeld, leidt de DNS de beheerder om naar de lokale beheer-URL voor het
beheerdatacenter. Alle systeemwijzigingen, zoals het toewijzen van een licentie aan een gebruiker, worden
in het beheerdatacenter uitgevoerd en gerepliceerd naar alle datacenters in het MDC-systeem.

Een beheerder kan een specifiek datacenter kiezen dat in de CWMS-toepassing kan worden gewijzigd, maar
als hij een ander datacenter selecteert om te wijzigen, wordt de lokale beheer-URL niet gewijzigd. Dat komt
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omdat de toegang van de beheerder tot het systeem blijft bij het datacenter dat is gekozen door de DNS toen
de beheerder zich aanmeldde bij het systeem. De wijzigingen van de beheerder in een ander datacenter in het
MDC-systeem gaan via het door de DNS gekozen beheerdatacenter naar het doeldatacenter.

Een MDC-systeem heeft minimaal twee lokale beheer-URL's, een voor elk datacenter in het systeem.

Lokale URL's die specifiek voor elk datacenter gelden.

Systeemprofielinformatie

Vul deze grafiek van uw systeem in.

URL van de algemene site

Algemene beheer-URL

Virtuele IP-adressen DC1 en DC2

Datacenter 2Datacenter 1

URL's lokale site

Lokale beheer-URL's

Openbare virtuele IP-adressen

Privé virtuele IP-adressen

DNS-server

IP-adres virtuele beheermachine

IP-adres 1 virtuele mediamachine

IP-adres 2 virtuele mediamachine

IP-adres 3 virtuele mediamachine

IP-adres 1 virtuele webmachine

IP-adres 2 virtuele webmachine

DMZ - IP-adres virtuele machine
(optioneel)

E-mailadressen CWMS-beheerder

Beheerderswachtwoord

Remote Access2

Remote Access-wachtwoord
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IP-adres Call Manager

Beheerders-id Cisco Call Manager

Wachtwoord Cisco Call Manager

CWMS-inbelnummers

Telefoonnummers

2 Remote Access is alleen ingeschakeld als het account actief is.

Installatiechecklist

U moet VMware vCenter gebruiken voor het beheren van ESXi-hosts waar het Cisco WebEx Meetings
Server-systeem op is geïmplementeerd.

Beperking

Netwerkwijzigingen

Raadpleeg de toepasselijke netwerkchecklist voor uw implementatie. Houd rekening met het volgende:

• Openbare toegang: of gebruikers wel of niet buiten uw firewall vergaderingen kunnen hosten of toegang
tot vergaderingen kunnen krijgen via internet of mobiele apparaten. (Cisco beveelt openbare toegang
aan, omdat dit tot een betere gebruikerservaring voor uw mobiele werkkrachten leidt.)

• Type DNS-instelling in uw bedrijf: DNS met split-horizon of een DNS zonder split-horizon (meest
voorkomende DNS-configuratie). Zie de Planningshandleiding van Cisco WebEx Meetings Server voor
meer informatie over DNS-instellingen.

• Open poort 10200 op het bureaublad van de beheerder voor de virtuele beheermachine. Poort 10200
wordt gebruikt door de webbrowser tijdens de implementatie.

Selecteer de geschikte controlelijst voor uw implementatie:

• Controlelijst netwerken voor een systeem met openbare toegang en zonder split-horizon DNS

• Controlelijst netwerken voor een systeem zonder openbare toegang

• Controlelijst netwerken voor een systeem met openbare toegang en split-horizon DNS

Verplichte gegevens

Welke gegevens zijn vereist, is afhankelijk van de implementatie die u uitvoert; een automatische implementatie
(ondersteunt 50 gelijktijdige gebruikers, 250 gelijktijdige gebruikers en 800 gelijktijdige gebruikers) of een
handmatige implementatie (ondersteunt alle systeemgroottes). U wordt aangeraden een automatische
implementatie te selecteren, tenzij u een systeem met 2000 gebruikers implementeert. In dat geval is altijd
een handmatige implementatie vereist.

Selecteer de geschikte controlelijst voor uw implementatietype:

• Vereiste gegevens voor een automatische implementatie, op pagina 17
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• Vereiste gegevens voor een handmatige implementatie, op pagina 37

Vereiste gegevens voor een handmatige implementatie
Bij een handmatige implementatie maakt u alle virtuele machines voor uw systeem aan met de OVA-wizard
van uw vSphere-client. Daarna installeert u uw systeem met een handmatige implementatie.

U moet handmatige implementatie kiezen indien u een systeem voor 2000 gebruikers implementeert.

Zorg dat u de FQDN's, de IP-adressen, URL's van WebEx-site en beheersite en VIP-adressen van de
virtuele machine aan uw DNS-servers toevoegt voordat u het systeem implementeert. Wij gebruiken deze
informatie om de netwerkverbinding aan het einde van de implementatie te controleren.

Ter voorkoming van DNS-problemen kunt u wellicht beter deze URL's en IP-adressen testen voordat u
de OVA-implementatie start. U kunt deze fouten beter herstellen, anders mislukt de implementatie van
het systeem.

Opmerking

Dit zijn de vereiste gegevens voor uw systeem, op volgorde.

Waarde voor uw systeemBeschrijvingVeldnaam

IP-adres voor de URL van de WebEx-site (toegang
voor sitegebruikers om vergaderingen te hosten en
deel te nemen aan vergaderingen).

Openbaar VIP

• IP-adres voor de URL van de beheerwebsite
(voor beheerders om het systeem te
configureren, controleren en beheren).

• Het IP-adres voor de URL van de WebEx-site
(alleen voor interne gebruikers, als u een DNS
met split-horizon hebt).

Privé-VIP

Beveiligde http-URL (met alleen kleine letters) voor
gebruikers om vergaderingen te hosten en deel te
nemen aan vergaderingen.

URL vanWebEx-site

Beveiligde http-URL (met alleen kleine letters) voor
beheerders om het systeem te configureren,
controleren en beheren.

URL WebEx-beheer

Afhankelijk van de systeemgrootte die u hebt
geselecteerd, de volledige domeinnaam van de
virtuele mediamachines (met alleen kleine letters) en
virtuele machines voor media en web.

FQDN voor de
interne virtuele
machines
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Waarde voor uw systeemBeschrijvingVeldnaam

Als u van plan bent openbare toegang toe te voegen,
moet u de volledige domeinnaam (met alleen kleine
letters) van de Internet Reverse Proxy virtuele
machine opgeven.

(alleen openbare
toegang)

FQDN voor de
Internet Reverse
Proxy

Wat moet u nog meer doen

Met deze informatie start u de implementatie van het systeem door de implementatie-URL in te voeren in een
browservenster. (De implementatie-URL wordt weergegeven in het consolevenster voor de virtuele
beheermachine.)

Als het systeem opnieuw wordt opgestart voordat de configuratie is voltooid, wordt een nieuwe
toegangscode gegenereerd en moet u de implementatie-URL gebruiken met de nieuwe toegangscode.

Opmerking

Het OVA-bestand van de VMware vSphere-client implementeren
Het OVA-sjabloon maakt twee virtuele NIC's voor elke virtuele machine. Alleen de virtuele beheermachine
gebruikt echter beide virtuele NIC's. Voor alle andere virtuele machines van Cisco WebEx Meetings Server
(CWMS) geldt dat slechts één virtuele NIC wordt gebruikt. De verbinding met de andere wordt verbroken.

Deze procedure wordt verstrekt als algemene richtlijn. Welke schermen worden weergegeven tijdens de
OVA-implementatie, is afhankelijk van uw vCenter-, opslag- en netwerkconfiguratie. Dit kan afwijken van
deze procedure. Bekijk uw VMware vSphere-documentatie voor volledige informatie over de OVA-wizard.

Voordat u begint

Verkrijg het OVA-bestand van de CiscoWebExMeetings Server voor uw systeem en plaats het op een locatie
die toegankelijk is vanaf VMware vSphere. Gebruik de VMware vSphere-client om de virtuele beheermachine
voor uw systeem te implementeren.

U moet VMware vCenter gebruiken voor het beheren van ESXi-hosts waar het Cisco WebEx Meetings
Server-systeem op is geïmplementeerd. Gebruik de vSphere-client om u aan te melden bij vCenter en
implementeer het OVA-bestand voor de virtuele beheermachine.

Stap 1 Meld u aan bij uw VMware vSphere-client.
Zorg dat u zich als gebruiker met beheerdersrechten aanmeldt: om virtuele machines te gebruiken, configureren, in of
uit te schakelen en te verwijderen.

Stap 2 Selecteer FileDeploy OVF Template... >
Stap 3 Selecteer Bladeren om naar de locatie van het OVA-bestand te navigeren. Selecteer Volgende.

U kunt op de koppeling Cisco WebEx Meetings Server klikken om naar een webpagina met uitgebreide informatie
over dit systeem te gaan.
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Stap 4 Lees de licentieovereenkomst voor eindgebruikers en selecteer Accepteren en vervolgens Volgende.
Stap 5 Navigeer in het vCenter-overzicht naar de locatie waar u de virtuele beheermachine wilt plaatsen en selecteer deze locatie.
Stap 6 Voer de naam van de virtuele beheermachine in voor uw systeemgrootte en selecteerVolgende. Zie Algemene concepten

voor systeemimplementatie, op pagina 13 voor meer informatie over het selecteren van de juiste grootte voor uw bedrijf.
Umoet de virtuele beheermachine implementeren voordat u de andere virtuelemachines implementeert. Als u automatische
implementatie selecteert (aanbevolen), implementeren wij de andere virtuele machines voor u. Als u voor handmatige
implementatie kiest (verplicht voor systemen met 2000 gelijktijdige gebruikers), moet u met deze wizard de andere
virtuele machines implementeren nadat u de virtuele beheermachine hebt geïmplementeerd.

Cisco raadt aan om in de naam van de virtuele machine het type machine te gebruiken (bijvoorbeeld 'beheer' in de naam
van de virtuele beheermachine), zodat de machine goed te herkennen is in het vCenter-overzicht.

Alle interne virtuele machines voor uw systeemmoeten zich in hetzelfde subnet bevinden als de virtuele beheermachines.
(Afhankelijk van de geselecteerde systeemomvang hebt u mogelijk een of meer interne virtuele machines nodig voor
media en het web.)

Stap 7 Selecteer in de vervolgkeuzelijst de virtuele machine voor uw systeemgrootte en selecteer Volgende.
Zorg ervoor dat u de virtuele beheermachine vóór alle andere virtuele machines in uw systeem implementeert.

Stap 8 Navigeer door het vCenter-overzicht en selecteer de ESXi-host of het cluster waar u de virtuele machines voor uw
systeem wilt implementeren. Selecteer Volgende.

Stap 9 Als het cluster een resource-pool bevat, selecteert u de resource-pool waar u de OVA-sjabloon wilt implementeren en
selecteert u Volgende.
Resource-pools delen CPU- en geheugenresources voor VMware-functies als DRS of vMotion. Resource-pools moeten
aan één ESXi-host worden toegewezen. Het is niet raadzaam om resource-pools van VMware te gebruiken met Cisco
WebEx Meetings Server.

Stap 10 Selecteer de gegevensopslag en het soort provisioning voor uw virtuele machine.
U moet Thick provisioning selecteren en ervoor zorgen dat de maximaal vereiste virtuele schijfruimte voor uw systeem
beschikbaar is. Met Thin provisioning wijst VMware de ruimte van het bestandssysteem toe op basis van behoefte. Dit
kan tot slechte prestaties leiden. Lazy zero is voldoende en eager zero acceptabel, maar het duurt langer voordat eager
zero is voltooid.

Stap 11 Netwerktoewijzing instellen. Selecteer een doelnetwerk voor elk bronnetwerk in de vervolgkeuzelijst in de kolom
Doelnetwerken. Selecteer Volgende.

Het VM-netwerk en het VIP-netwerkmoeten aan dezelfdewaarde in de kolomNetwerkworden toegewezen.
U kunt het waarschuwingsbericht negeren over netwerken met meerdere bronnen gemapt aan hetzelfde
hostnetwerk.

Opmerking

Stap 12 Voer de volgende informatie in voor de virtuele machine en selecteer Volgende:

• Hostnaam van de virtuele machine (gebruik hier niet het domein)

• Domein voor de virtuele machine

• IPv4-adres (Eth0) van de virtuele machine

• Subnetmasker van de virtuele machine

• Gateway-IP-adres

• Primaire DNS-server die vermeldingen voor de hostnaam en het IP-adres van deze virtuele machine bevat

• Secundaire DNS-server die vermeldingen voor de hostnaam en het IP-adres van deze virtuele machine bevat (Een
systeem met slechts één DNS-server geconfigureerd vormt een risico, omdat hiermee een single point-of-failure
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wordt gecreëerd. Het wordt aanbevolen een secundaire DNS-server te configureren om netwerkredundantie te
creëren.)

• De taal die tijdens het installatieproces wordt gebruikt nadat de virtuele beheermachine is ingeschakeld

OmDNS-problemen te voorkomen, kunt u de URL's en IP-adressen testen voordat u de OVA-implementatie
start. Als er fouten optreden, mislukt de implementatie.

Opmerking

Stap 13 Bevestig de informatie die u hebt ingevoerd. Als er fouten zijn, selecteert u Terug en wijzigt u de waarden.
Stap 14 Als u handmatig een upgrade uitvoert op een systeem, selecteert u Voltooien, slaat u de verwerking van deze procedure

over en gaat u verder met de volgende stap in Het systeem handmatig upgraden, op pagina 86. (Als u gegevens van het
oorspronkelijke systeem naar het upgradesysteem kopieert met behulp van handmatige implementatie, dient u dat te
doen nadat het geüpgradede systeem is geïmplementeerd maar nog niet is ingeschakeld.) Selecteer anders Inschakelen
na implementatie en selecteer vervolgens Voltooien.

Stap 15 Als u een virtuele beheermachine implementeert, gaat u naar vCenter en opent u een consolevenster voor de virtuele
machine. Zodra het wordt ingeschakeld, controleren we de netwerkinformatie die u hebt ingevoerd tijdens de
OVA-implementatie.
Als we de verbinding kunnen bevestigen, wordt een groen vinkje weergegeven.

Als er sprake is van een probleem, wordt een rode X weergegeven. Herstel de fout en probeer de OVA-implementatie
opnieuw uit te voeren.

Stap 16 Noteer de hoofdlettergevoelige URL die in het consolevenster wordt weergegeven.
Een beheerder gebruikt deze URL om door te gaan met de systeemimplementatie.

Als het systeem opnieuwwordt opgestart voordat de configuratie is voltooid, wordt een nieuwe toegangscode gegenereerd
en moet u de URL met de nieuwe toegangscode gebruiken.

Volgende stappen

Als u een handmatige implementatie uitvoert, wordt het aanbevolen om de resterende virtuele machines voor
uw systeem op dit moment te implementeren. Hiermee voorkomt u problemen als time-outs bij het inschakelen
van virtuele machines.

Als de implementatie is geslaagd, gaat u verder met de systeemimplementatie in een browservenster.

Zie Uw netwerkconfiguratie controleren na een mislukte OVA-implementatie, op pagina 22 als de
implementatie is mislukt.

Uw netwerkconfiguratie controleren na een mislukte OVA-implementatie
Bevestig de netwerkwaarden voor de virtuele machine.

Gebruik Instellingen bewerken... niet voor een van de virtuele machines in uw systeem, behalve na een
mislukte implementatie. Zodra het systeem operationeel is, dient u deWebEx-beheerwebsite te gebruiken
om verdere wijzigingen aan de instellingen van de virtuele machine door te voeren. Als u gebruikmaakt
van uw vSphere Client, worden deze wijzigingen niet aanvaard door het systeem.

Belangrijk
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Raadpleeg uw VMware vSphere-documenten voor gedetailleerde stappen.Opmerking

Stap 1 Selecteer in de vSphere client PowerShut Down Guest op de virtuele machine. >
Stap 2 Zoek de virtuele machine in het overzicht en klik met de rechtermuisknop op Instellingen bewerken....
Stap 3 Selecteer het tabblad Opties.
Stap 4 Selecteer Eigenschappen en bevestig dat alle netwerkinformatie correct is ingevoerd. Als er veranderingen nodig zijn,

dient u de OVA opnieuw te implementeren met de juiste instellingen.
Een mogelijke reden van een netwerkprobleem is dat de VLAN-routering niet correct is ingesteld voor de ESXi-host.
Omdat de virtuele machine op die VLAN staat, zal de virtuele machine geen netwerkverbinding hebben. Via het netwerk
waar de ESXi-host zich bevindt, moet u het IP-adres van de standaard gateway kunnen pingen van de VLAN die u gaat
gebruiken voor de virtuele machines in uw systeem.

Uw taal voor installatie selecteren
Bepaal uw voorkeurstaal voor het instellen van het systeem.

Sluit dit browservenster niet totdat de systeemimplementatie is voltooid. Als u de browser te vroeg sluit,
moet u de implementatie mogelijk opnieuw starten.

CWMS System is de standaardnaam van het datacenter na een upgrade naar versie 2.5. Deze wordt niet
vanuit het Engels naar een andere taal vertaald.

Opmerking

Voordat u begint

Zorg dat u de virtuele beheermachine van VMware vCenter hebt geïmplementeerd. Zie Het OVA-bestand
van de VMware vSphere-client implementeren, op pagina 20

Stap 1 Selecteer de taal in het vervolgkeuzemenu.
Stap 2 Selecteer Volgende.

De implementatie bevestigen
Om te bevestigen dat u een nieuw systeem implementeert of een bestaand systeem uitbreidt, selecteert u
Volgende.
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De grootte van uw systeem bevestigen
U hebt de grootte van uw systeem geselecteerd toen u de virtuele beheermachine hebt geïmplementeerd met
gebruik van het OVA-bestand.

• Bevestig dat de systeemgrootte die u hebt geselecteerd tijdens de OVA-implementatie juist is.

◦ Als de systeemgrootte die u hebt geselecteerd juist is, selecteert u Volgende.

◦ Als de systeemgrootte die u hebt geselecteerd onjuist is, selecteert u Ik wil de systeemgrootte
wijzigen.

a) Selecteer PowerShut Down Guest met gebruik van uw VMware vSphere-client voor de virtuele
beheermachine met de onjuiste systeemgrootte. >

b) Klik met de rechtermuisknop op de virtuele machine en selecteer Verwijderen van schijf.
c) Implementeer het OVA-bestand opnieuw en selecteer de virtuele beheermachine voor de juiste

systeemgrootte.

Kiezen welk systeem u moet installeren

Stap 1 Bepaal het type installatie.

• Als u dit systeem voor de eerste keer installeert, kiest u Een primair systeem installeren.

• Als u een primair systeem hebt geïnstalleerd en een redundant systeem met hoge beschikbaarheid wilt toevoegen,
kiest u Een redundant systeem met hoge beschikbaarheid (HA) maken.

Probeer geen HA-systeem te installeren voordat het primaire systeem is geïnstalleerd. U kunt het HA-systeem namelijk
pas gebruiken als het primaire systeem is geïnstalleerd.

Stap 2 Selecteer Volgende.

Het type implementatie kiezen
U kunt voor automatische of handmatige implementatie van het systeem kiezen. Of u voor automatische of
handmatige implementatie kiest, hangt af van het volgende:

• Als u tijdsdruk hebt, is een automatische implementatie sneller dan een handmatige implementatie.

• Als u de voorkeur geeft aan stapsgewijze instructies, selecteert u een automatische implementatie.

• Als u bekend bent met VMware vCenter en u ons uw vCenter-gegevens niet wilt verschaffen, kunt u
beter voor handmatige implementatie kiezen.
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U wordt aangeraden Automatisch te selecteren, tenzij u een systeem met 2000 gebruikers implementeert. In
dat geval is altijd een handmatige implementatie vereist.

Stap 1 Selecteer automatische of handmatige implementatie:

• Automatisch: Wij implementeren alle virtuele machines die vereist zijn voor uw systeem.

• Handmatig: U implementeert elke virtuele machine handmatig met VMware vCenter. Nadat u een aantal vragen
over uw systeem hebt beantwoord, krijgt u een lijst met de virtuele machines die vereist zijn voor uw systeem.

Stap 2 Selecteer Volgende.

Openbare toegang toevoegen
Als u openbare toegang toevoegt met IRP, kunnen gebruikers buiten de firewall vergaderingen hosten of
deelnemen aan vergaderingen via internet of mobiele apparaten. Virtuele IRP-machines kunnen per datacenter
op elk gewenst moment aan een systeem worden toegevoegd. Door IRP aan één datacenter in een omgeving
met meerdere datacenters (MDC) toe te voegen krijgen gebruikers buiten de firewall toegang tot het gehele
systeem. Om externe toegang te voorkomen, moeten alle virtuele IRP-machines uit een systeem worden
verwijderd.

Om veiligheidsredenen adviseren we dat u de Internet Reverse Proxy in een ander subnet plaatst dan het
subnet dat door de virtuele beheermachine wordt gebruikt. Dit maakt het mogelijk een veilig netwerk tot stand
te brengen tussen de Internet Reverse Proxy en uw interne (beheer en media, indien van toepassing) virtuele
machines.

In een MDC-omgeving (omgeving met meerdere datacenters) kunnen de datacenters niet worden uitgebreid,
bijgewerkt of geüpgraded. Secundaire datacenters moeten uit het MDC-systeem worden verwijderd om er
een SDC-omgeving (omgeving met één datacenter) van te maken. De MDC-omgeving kan worden hersteld
nadat de datacenters zijn gewijzigd en nadat is gecontroleerd of de grootte en de versie van de datacenters
overeenkomen.

Voordat u begint

Het is niet nodig om uw opslagserver te verbinden met een IRP-server (Internet Reverse Proxy).

Als er een firewall zit tussen de virtuele beheermachines en de virtuele IRP-machines, moet het tijdelijke
IP-adres via de firewall worden toegestaan.

Stap 1 Kies of externe gebruikers vergaderingen kunnen hosten of kunnen deelnemen aan vergaderingen.

• Als u openbare toegang wilt toevoegen, bevestigt u dat het selectievakje Een virtuele IRP-machine (Internet
Reverse Proxy) maken is ingeschakeld.
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• Als u wilt dat alleen interne gebruikers (de gebruikers achter de bedrijfsfirewall) vergaderingen hosten of deelnemen
aan vergaderingen, schakelt u het selectievakje Een virtuele IRP-machine (Internet Reverse Proxy) maken uit.

Stap 2 Selecteer Volgende.

Volgende stappen

• Met openbare toegang: vCenter-instellingen voor IRP (Internet Reverse Proxy) kiezen, op pagina 27

• Zonder openbare toegang: Het privé-VIP-adres invoeren, op pagina 28

• Voor IPv6-clientverbindingen: IPv6 configureren voor clientverbindingen, op pagina 145

vCenter-instellingen voor IRP (Internet Reverse Proxy) kiezen

Voordat u begint

Controleer of de voor VMware vCenter benodigde firewallpoorten zijn geopend, zodat vCenter de virtuele
IRP-machine kan implementeren. Zie de Planningshandleiding van Cisco WebEx Meetings Server voor meer
informatie over de benodigde firewallpoorten.

Stap 1 Kies de ESXi-host voor de virtuele IRP-machine in de vervolgkeuzelijst.
Stap 2 Kies de gegevensopslag voor de IRP.
Stap 3 Kies de poortgroep van de virtuele machine.
Stap 4 Selecteer Volgende.

Netwerkinformatie invoeren voor de virtuele IRP-machine (Internet Reverse Proxy)

Stap 1 Voer de hostnaam en het IP-adres van de IRP-servers in uw DNS in om zoekopdrachten vanaf een extern netwerk in te
schakelen.
Als u DNS-servers hebt die zoekopdrachten vanaf interne netwerken inschakelen, voegt u de hostnaam en het IP-adres
van de IRP-servers ook in deze DNS-servers in. Dit maakt het mogelijk een veilige verbinding tot stand te brengen tussen
uw interne virtuele machine en de IRP-servers.

Stap 2 Voer het volgende in:
Als u de hostnaam en het IP-adres van de virtuele IRP-machine in uw DNS-servers hebt ingevoerd, wordt het veld
IPv4-adres automatisch ingevuld.

• Volledig gekwalificeerde domeinnaam (FQDN)

• IPv4-gateway

• IPv4-subnetmasker
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• IPv4-adres primaire DNS-server

• (optioneel) IPv4-adres secundaire DNS-server

Stap 3 Selecteer Volgende.

Het openbare VIP-adres invoeren
• Dit openbare VIP-adres moet zichtbaar zijn van zowel het Internet als het interne netwerk (enkel
split-horizon DNS).

• Het openbare VIP-adres moet zich op hetzelfde subnet bevinden als de Internet Reverse Proxy virtuele
machine.

• Als u geen split-horizon DNS hebt, gebruiken alle gebruikers het openbare VIP-adres om vergaderingen
te hosten en deel te nemen aan vergaderingen.

• Als u een split-horizon DNS hebt en openbare toegang hebt toegevoegd, gebruiken externe gebruikers
het openbare VIP-adres om vergaderingen te hosten en deel te nemen aan vergaderingen.

Raadpleeg de Planningshandleiding van CiscoWebExMeetings Server voor meer informatie over DNS zonder
split-horizon en met split-horizon en openbare toegang.

Als u een systeem met hoge beschikbaarheid (HA) maakt, hoeft u deze informatie niet opnieuw in te
voeren, omdat we de informatie gebruiken die u voor het primaire systeem hebt ingevoerd.

Opmerking

• Voer het openbare VIP-adres voor IPv4 in en selecteer Volgende.

Het privé-VIP-adres invoeren
Beheerders configureren, controleren en onderhouden het systeem via de URL van de beheerwebsite die wordt
gekoppeld aan het persoonlijke VIP-adres.

Als u een split-horizon DNS hebt, gebruiken interne gebruikers het persoonlijke VIP-adres om vergaderingen
te hosten en deel te nemen aan vergaderingen.

Als u een systeem met hoge beschikbaarheid (HA - high availability) toevoegt, hoeft u deze informatie niet
opnieuw in te voeren, omdat we de informatie gebruiken die u voor het primaire systeem hebt ingevoerd.

Voordat u begint

Het privé virtuele IP-adres (VIP) moet zich op hetzelfde subnet bevinden als uw interne (beheer en media,
indien van toepassing) virtuele machines.

• Voer het privé-VIP-adres van IPv4 in en selecteer Volgende.
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URL's van WebEx-site en WebEx-beheer

URL van WebEx-site

Gebruikers hebben toegang tot de URL van de WebEx-site om vergaderingen te plannen, te hosten of deel te
nemen aan vergaderingen. Deze URL verwijst naar het privé VIP-adres of het openbare VIP-adres, afhankelijk
of u wel of niet een split-horizon DNS gebruikt.

• Verwijst naar het openbare VIP-adres voor alle gebruikers als u geen split-horizon DNS hebt.

• Verwijst naar het openbare VIP-adres voor externe gebruikers als u split-horizon DNS hebt.

• Verwijst naar het privé VIP-adres voor interne gebruikers als u split-horizon DNS hebt.

Poort 80 en 443 moeten open zijn voor de URL van de WebEx-site.Opmerking

URL WebEx-beheer

Beheerders hebben toegang tot de URL van het WebEx-beheer voor het configureren, beheren en controleren
van het systeem. Deze URL verwijst naar het privé VIP-adres.

Poort 80 en 443 moeten open zijn voor de URL van WebEx-beheer.Opmerking

Namen voor de URL's van de WebEx-site en WebEx-beheer

U kunt bijna alle namen voor deze URL's kiezen; deze dienen wel uit kleine letters te bestaan. De volgende
namen kunt u echter niet als hostnaam in de URL's gebruiken:

• dezelfde naam als de hostnamen voor de virtuele machines in het systeem

• Verificatie

• client

• bedrijfslogo

• verzender

• Documenten

• elm-admin

• elm-client-services

• E-mailberichten

• Onderhoud

• Manager

• orion
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• oriondata

• oriontemp

• NBR

• npp

• probe

• Herinnering

• Root

• solr

• TomcatROOT

• upgradeserver

• url0107ld

• Versie

• WBXService

• WebEx

URL's van de algemene WebEx-site en WebEx-beheersite
Met de URL van de algemene site kunnen gebruikers vergaderingen plannen en hosten en toegang krijgen
tot vergaderingsopnamen. De URL van de beheersite biedt beheer van het systeem. Als u een systeem met
hoge beschikbaarheid (HA) toevoegt, hoeft u deze informatie niet opnieuw in te voeren, omdat de URL's van
primaire systemen moeten overeenkomen met de URL's van het systeem met hoge beschikbaarheid. (Zie
Algemene concepten voor systeemimplementatie, op pagina 13 voor beschrijvingen van de URL's.)

Stap 1 Voer de beveiligde URL's van de algemene WebEx-site en WebEx-beheersite (https) in.
De URL van de algemene WebEx-site moet verschillen van de URL van de WebEx-beheersite.

Gebruik de hostnamen van de virtuele machines niet opnieuw in het hostnaamgedeelte van de WebEx-URL's.

Stap 2 Selecteer Volgende.

Bevestigen dat het netwerk correct is geconfigureerd
Dit scherm bevat koppelingen naar online Help voor de netwerkwijzigingen die vereist zijn voor uw systeem.
De online Help bevat informatie over DNS-serverwijziging en firewallinstellingen.

U moet de nodige aanpassingen aan uw DNS-server en firewall uitvoeren zodat wij de netwerkverbinding
kunnen testen.

Voltooi indien nodig de netwerkconfiguratie en selecteer Volgende.
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Als u een automatische implementatie test, implementeren we de virtuele machines die zijn vereist voor uw
systeem wanneer u Volgende selecteert.

Als u een handmatige implementatie test, voert u de hostnamen in voor uw virtuele machines en implementeert
u ze (als u dat nog niet hebt gedaan).

Wanneer de implementatie voltooid is, test u de virtuele machines door ze allemaal in te schakelen.

Virtuele machines implementeren
Nadat u informatie over de virtuele machines in het systeem hebt verstrekt, proberen we verbinding te maken
met elke virtuele machine die is geïmplementeerd voor uw systeem.

Verlaat deze browserpagina niet voordat het systeem met alle virtuele machines is verbonden of, in het
geval dat de verbinding is mislukt, er foutberichten worden weergegeven die het probleem aanduiden.

Opmerking

Stap 1 Voer de volledig gekwalificeerde domeinnamen (FSDN's) in voor enige extra virtuele machines vereist voor uw systeem.
(U hebt de FQDNvan de virtuele beheermachine eerder ingevoerd, toen u het van het OVA-bestand hebt geïmplementeerd.)

Stap 2 Indien u dit nog niet hebt gedaan, moet u alle aanvullende virtuele machines implementeren die vereist zijn voor het
systeem met behulp van VMware vCenter.

Stap 3 Schakel al deze virtuele machines in en controleer of ze allemaal ingeschakeld zijn. Selecteer vervolgens Virtuele
machines detecteren.
Er worden verbindingen tot stand gebracht met deze virtuele machines. Dit kan enkele minuten in beslag nemen.

Stap 4 Wacht totdat de statusVerbonden voor alle virtuelemachines wordt weergegeven en voer een van de volgende handelingen
uit:

• Als er geen fouten zijn, toont de status allemaal groene vinkjes. Als u tot dusver tevreden bent met de configuratie,
selecteert u Volgende. Anders kunt u de FQDN's van de virtuele machines wijzigen door nogmaals Virtuele
machines detecteren te selecteren.

• Als u fouten ziet, herstelt u de fouten en selecteert u Volgende om door te gaan.
U kuntLogbestand downloaden selecteren om het logbestand voor deze implementatie te verkrijgen,
waarbij een record wordt verschaft aan de hand waarvan u problemen kunt oplossen met een mislukte
implementatie.

Opmerking

• Als er andere problemen zijn met een of meer van de virtuele machines, schakelt u de virtuele machines uit vanaf
VMware vCenter en verwijdert u ze handmatig. (Als u ze niet verwijdert, verschijnen er mogelijk foutberichten
over deze virtuele machines.) Implementeer na het verhelpen van de problemen de virtuele machines opnieuw
vanaf het OVA-bestand en selecteer Virtuele machines detecteren.
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Het systeem controleren
Tijdens de systeemcontrole worden de configuratieparameters van uw systeem gecontroleerd. Dit omvat de
bevestiging dat de virtuele machines de vereiste minimale configuratie hebben en de validatie van de URL's
van de WebEx-site en het WebEx-beheer.

De systeemcontrole duurt een paar minuten om te voltooien. Verlaat deze pagina pas als alle controles zijn
voltooid. Het is ook mogelijk dat de systeemcontrole mislukt en dat met foutberichten het probleem wordt
aangegeven.

Als u de pagina opnieuw laadt voordat de controles zijn voltooid, wordt u terugverwezen naar de eerste pagina
van deze systeemimplementatie. Wanneer de controles met succes zijn voltooid, wordt de eerste pagina van
het configuratiehulpprogramma weergegeven.

De beheersite-URL die wordt gebruikt tijdens het implementatieproces is de hostnaam van de virtuele
beheermachine. Tijdens de basisconfiguratie wordt de hostnaam vervangen door de URL van de beheersite.
Als gevolg hiervan is het mogelijk dat het systeem u vraagt de certificaatuitzondering te accepteren wanneer
u zich voor de eerste keer aanmeldt bij de beheersite.

• Voer een van de volgende handelingen uit:

◦ Als er geen fouten zijn en de status allemaal groene vinkjes toont, selecteert u Volgende en gaat
u verder met Een e-mailserver (SMTP) configureren, op pagina 51. Heel soms zult u Niet getest
zien. Dit betekent niet dat er problemen zijn met uw virtuele machines. Dit betekent gewoon dat
de systeemcontroles niet zijn voltooid, bijvoorbeeld vanwege een tijdelijk verlies van
netwerkverbinding. Zodra u de implementatie voltooid hebt, kunt u zich aanmelden op de beheersite
en deze resources controleren.

◦ Als er een probleem is met de netwerkverbinding, controleert u of de URL van de WebEx-site en
de beheersite en de IP-adressen juist zijn ingevoerd. Controleer of deze sites zich in hetzelfde
subnet bevinden en of de parameters juist in uw DNS-servers zijn ingevoerd.

◦ Als er problemen zijn met uw systeem bij het voldoen aan de minimale systeemcapaciteit, hebt u
twee opties.

◦ Schakel alle virtuele machines van VMware vCenter uit en verwijder deze handmatig. Probeer
vervolgens de systeemimplementatie op een systeem met resources die voldoen aan de
minimale vereisten of ze overschrijden.

◦ Ga verder met de huidige installatie. Als u doorgaat, erkent u dat u afstand doet van het recht
op technische ondersteuning van Cisco. Bevestig door het selectievakje in het foutbericht
aan te vinken en selecteer Volgende.

◦ Als er andere problemen zijn met een of meer van uw virtuele machines, schakelt u de virtuele
machines met fouten uit en verwijdert u ze handmatig met VMware vCenter. Los de problemen
op en probeer het systeem opnieuw te implementeren.

• Selecteer Doorgaan om naar de basisconfiguratie te gaan, waar u begint met het instellen van de
e-mailserver (Een e-mailserver (SMTP) configureren, op pagina 51) en het identificeren van een
beheerder (Beheerdersaccounts maken, op pagina 58). Als een andere beheerder de basisconfiguratie
doet, stuurt u deze URL naar die beheerder.
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H O O F D S T U K  5
Uw mailserver, tijdzone en landinstellingen
configureren

• Een e-mailserver (SMTP) configureren, pagina 51

• Tijdzones, talen en landinstellingen instellen, pagina 57

• Beheerdersaccounts maken, pagina 58

• Over het testen van het systeem, pagina 59

Een e-mailserver (SMTP) configureren
Configureer een e-mailserver zodat uw systeem vergaderinguitnodigingen en andere communicatie aan
gebruikers kan verzenden.

Het is belangrijk dat de e-mailserver altijd operationeel is. E-mail is de belangrijkste communicatiemethode
met uw gebruikers, voor onder andere het registreren van meldingen, wijzigingen in vergaderingsinformatie,
accountstatus en vele andere belangrijke meldingen. (Zie ook Gebruikers toevoegen, op pagina 125.)

Gebruikers worden op basis van hun e-mailadres geïdentificeerd in het systeem. Als het e-mailadres van
een gebruiker wordt gewijzigd en de gebruiker actief blijft, moet het e-mailadres in CWMS ook worden
gewijzigd. Anders krijgt die gebruiker geen meldingen.

Belangrijk

Voor het wijzigen van deze eigenschappen hoeft de onderhoudsmodus niet worden ingeschakeld.Opmerking

Stap 1 Meld u aan bij de Beheersite.
In een MDC-systeem bepaalt de DNS welk datacenterdashboard wordt weergegeven. U kunt alle datacenters vanaf dit
dashboard beheren.

Stap 2 Selecteer Systeem en selecteerMeer weergeven in het gedeelte Servers.
Stap 3 Schakel de onderhoudsmodus in. Zie Onderhoudsmodus in- of uitschakelen voor versie 2.5 en later, op pagina 114.
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Tenzij u een systeem uitbreidt, raden we u aan een momentopname van elke virtuele machine te maken. (Zie Een
momentopname maken met VMware vCenter, op pagina 7.)

Als de onderhoudsmodus wordt ingeschakeld voor alle actieve datacenters, worden de conferentieactiviteiten beëindigd.
Gebruikers kunnen zich niet aanmelden bij deWebEx-site, geen vergaderingen plannen, niet aan vergaderingen deelnemen
en geen opnamen van vergaderingen afspelen. Als dit datacenter deel uitmaakt van een systeemmet meerdere datacenters,
wordt op lopende vergaderingen failover naar een actief datacenter uitgevoerd. Deze failover kan zorgen voor een korte
onderbreking in actieve vergaderingen. Zie Over de onderhoudsmodus, op pagina 111 voor informatie over welke
systeemtaken de onderhoudsmodus vereisen.

Stap 4 Selecteer in het gedeelte SMTP-server de optie Bewerken.
Stap 5 Voer de volledige domeinnaam (FQDN) van een mailserver in die het systeem gebruikt om e-mails te verzenden.
Stap 6 (Optioneel) Selecteer TLS ingeschakeld om TLS (Transport Layer Security) in te schakelen. (Basisverificatie wordt

standaard ingeschakeld.)
Stap 7 (Optioneel) Bewerk het veld Poort om de standaardwaarde te wijzigen.

De standaard SMTP-poortnummers zijn 25 of 465 (beveiligde SMTP-poort).

De knooppunten Web en Beheer verzenden SMTP-aanvragen aan de geconfigureerde e-mailserver. Als
zich tussen de interne virtuele web- en beheermachines en de e-mailserver een firewall bevindt, kan het
SMTP-verkeer worden geblokkeerd. Zorg dat poort 25, of poort 465 (beveiligde SMTP-poort), tussen de
e-mailserver en de virtuele web- en beheermachines open staat zodat de e-mailserverconfiguratie en de
e-mailmeldingen goed kunnen werken.

Opmerking

Stap 8 (Optioneel) Als u e-mailserververificatie wilt inschakelen, selecteert uVerificatie server ingeschakeld. Als u verificatie
inschakelt, voert u de gegevens Gebruikersnaam enWachtwoord voor het systeem in voor toegang tot de
bedrijfsmailserver.
E-mails van het systeemworden verzonden door admin@<WebEx-site-URL>. Zorg ervoor dat de mailserver deze gebruiker
herkent.

Bij micro-, kleine of middelgrote systemen komen e-mailmeldingen van de virtuele beheermachines (in het primaire
systeem of het systeem met hoge beschikbaarheid).

Bij grote systemen zijn e-mailmeldingen afkomstig van de virtuele webmachine (in het primaire systeem of het systeem
met hoge beschikbaarheid). In een groot systeem zijn er drie virtuele webmachines in het primaire systeem en één virtuele
webmachine in het systeem met hoge beschikbaarheid.

Stap 9 Selecteer Opslaan.

Volgende stappen

Zie Gebruikers en beheerders activeren of deactiveren via de pagina Gebruikers, op pagina 127, Gebruikers
toevoegen, op pagina 125 en Gebruikers bewerken, op pagina 125.

E-mailsjablonen
Een lijst met e-mailsjablonen:

• Alle beheerders - Welkomstbericht

• Wachtwoord vergeten – Wachtwoord herstellen (beheerder)

• Wachtwoord vergeten – Wachtwoord gewijzigd (beheerder)
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• Importeren voltooid

• Importeren afgebroken

• Export voltooid

• Export afgebroken

• Orion-site-URL gewijzigd (beheerder)

• Orion-beheer-URL gewijzigd (beheerder)

• Hoofdbeheerder - Licentievrije proefperiode gestart

• 1e alarm: Licentie kopen

• 2e alarm: Licentie kopen

• Gratis licentie verlopen

• Licenties succesvol toegevoegd

• Licenties succesvol geconverteerd

• 1e alarm: Licentie converteren

• Periode van 180 dagen verlopen

• Alarm: SSL-certificaat verloopt

• SSL-certificaat verlopen

• Alarm: SSO IdP-certificaat verloopt

• SSO IdP-certificaat verlopen

• Alarm: Beveiligd TC-certificaat verloopt

• Beveiligd TC-certificaat verlopen

• Maandelijks rapport klaar

• Aangepast rapport klaar

• Aangepast logbestand klaar

• Alarm: Fouten vergadering

• Alarm: Deelnemers vergadering

• Alarm: CPU-gebruik

• Alarm: Geheugengebruik

• Alarm: Netwerkbandbreedtegebruik

• Alarm: Opslaggebruik

• Account gedeactiveerd

• E-mail verzenden naar alle gebruikers

• Account opnieuw geactiveerd (beheerder)

• Alarm wissen: CPU-gebruik
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• Alarm wissen: Fouten vergadering

• Alarm wissen: Deelnemers vergadering

• Alarm wissen: Geheugengebruik

• Alarm wissen: Netwerkbandbreedtegebruik

• Alarm wissen: Opslaggebruik

• HA-systeem aanwezig

• Geen HA-systeem

• Voldoet weer aan de voorwaarden

• AD-synchronisatie voltooid

• AD-synchronisatie is mislukt

• Account vergrendeld

• Account vergrendeld - Ontgrendelen

• Alarm licentie - Proeflicentie toegewezen aan gebruiker

• Alarm licentie - Beheerder waarschuwen over toewijzen proeflicentie aan gebruiker

• Alarm licentie - Beheerder waarschuwen over verlopen proeflicentie

• Alarm licentie - Beheerder waarschuwen wanneer alle proeflicenties zijn opgebruikt

• Alarm licentie - Beheerder waarschuwen wanneer licentiegebruik drempel overschrijdt

• Alarm controlelogboeken

• Alarm MDC - DB-replicatie

• Alarm MDC wissen - DB-replicatie

• Alarm HA-systeem - DB-replicatiestatus

• Alarm HA-systeem wissen - DB-replicatiestatus

• Alarm MDC - Datacenterstatus

• Alarm MDC - Datacenter niet bereikbaar

• Alarm MDC - Datacenter geblokkeerd

• Alarm MDC wissen - Datacenterstatus

• Alarm MDC wissen - Datacenter niet bereikbaar

• Conflict tussen gebruikersprofielen automatisch gecorrigeerd

• E-mail wanneer klokken weer goed lopen

• E-mail wanneer klokken uiteen lopen

• Samenvattingsrapport vergadering voor host

Voorbeeldalarmen

• Alarm: Problemen vergadering
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Configureerbaar percentage: n%

Onderwerp: Waarschuwing: De hoeveelheid vergaderingen met problemen is opgelopen tot %n% van
de %MaxData%

Op uw Cisco WebEx-site ondervindt n% van de actieve vergaderingen problemen.

• Alarm: Deelnemers vergadering

Configureerbaar percentage: n%

Onderwerp: Waarschuwing: Volume van online vergaderingdeelnemers opgelopen tot n% van de
%Total%

Het aantal online vergaderingdeelnemers is opgelopen tot n% van de systeemcapaciteit.

• Alarm: CPU-gebruik

Waarschuwing: CPU-gebruik is opgelopen tot %X% MHz van de %Y% MHz (75%)

Het CPU-gebruik heeft de 75% bereikt

• Alarm: Geheugengebruik

Waarschuwing: Geheugengebruik is opgelopen tot %X% GB van de %Y% GB (75%)

Het geheugengebruik heeft de 75% bereikt

• Alarm: Netwerkbandbreedtegebruik

Onderwerp: Waarschuwing: Netwerkbandbreedtegebruik is opgelopen tot %X% Mbps van de %Y%
Mbps (75%)

Het netwerkbandbreedtegebruik heeft de 75% bereikt

• Alarm: Opslaggebruik

Onderwerp: Waarschuwing: Opslaggebruik is opgelopen tot %X% GB van de %Y% GB (75%)

Omdat uw opslaggebruik de 75% heeft bereikt, is het opnemen van vergaderingen uitgeschakeld voor
alle gebruikers om optimale prestaties voor WebEx-vergaderingen te kunnen garanderen.

Gebruikers kunnen geen vergaderingen meer opnemen tot er weer opslagruimte beschikbaar is op het
Network File Server-opslagsysteem.

• Alarm licentie - Proeflicentie toegewezen aan gebruiker

Onderwerp: Waarschuwing: Uw tijdelijke hostlicentie verloopt over 180 dagen

Uw tijdelijke hostlicentie verloopt over 180 dagen.

Neem contact op met uw beheerder om permanente licenties te installeren.

• Alarm licentie - Beheerder waarschuwen over toewijzen proeflicentie aan gebruiker

Onderwerp: Waarschuwing: Tijdelijke hostlicenties verlopen over 180 dagen

%NumberofLicenses% tijdelijke licenties verlopen over 180 dagen.

Installeer extra permanente licenties om deze gebruikers in staat te stellen vergaderingen te hosten.

• Alarm licentie - Beheerder waarschuwen over verlopen proeflicentie

Onderwerp: Waarschuwing: Tijdelijke hostlicenties verlopen

%NumberofLicenses% tijdelijke licenties zijn verlopen.

Installeer extra permanente licenties om deze gebruikers in staat te stellen vergaderingen te hosten.
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• Alarm licentie - Beheerder waarschuwen wanneer alle proeflicenties zijn opgebruikt

Onderwerp: Waarschuwing: Alle licenties toegewezen

Alle licenties zijn toegewezen en nieuwe gebruikers kunnen geen vergaderingen hosten.

Installeer extra permanente licenties om gebruikers in staat te stellen vergaderingen te hosten.

• Alarm licentie - Beheerder waarschuwen wanneer licentiegebruik drempel overschrijdt

Configureerbare drempel: $n

Onderwerp: Waarschuwing: Licentiegebruik overschrijdt drempel

$n van alle permanente licenties zijn toegewezen. Installeer extra permanente licenties ommeer gebruikers
in staat te stellen vergaderingen te hosten.

• Alarm controlelogboeken

Configureerbaar percentage = n%

Onderwerp: Waarschuwing: Controlelogboeken naderen de capaciteitslimiet

De logboekpartitie bedraagt n% van de volledige capaciteit.

Vergroot de beschikbare schijfruimte.

U kunt ook naar Instellingen > Controlelogboek van toepassing > Controlelogboek van toepassing
gaan in het CWMS-systeemgedeelte Instellingen logboekopschoning.

Selecteer tot aan welke datum alle logboeken moeten worden verwijderd en klik op Logboekarchief
opschonen.

• Alarm MDC - DB-replicatie

%ReplicationStatus% = inactief, beperkt

Onderwerp: Waarschuwing: Gegevenssynchronisatie tussen datacenters is %ReplicationStatus%

De gegevenssynchronisatie van DC-1 naar DC-2 is %ReplicationStatus%. Controleer of de status van
de netwerkkoppeling tussen de datacenters goed is en voldoet aan de vereisten voor meerdere datacenters.

• Alarm HA-systeem - DB-replicatiestatus

Onderwerp: Waarschuwing: Gegevenssynchronisatie is inactief

De gegevenssynchronisatie in het datacenter is inactief. Controleer of de netwerkverbinding tussen de
virtuele machines voldoet aan de vereisten voor hoge beschikbaarheid.

• Alarm MDC - Datacenterstatus

%DatacenterStatus% = gedeeltelijk in service, uitgevallen

Onderwerp: Waarschuwing: Datacenter is %DatacenterStatus%.

Het datacenterMyDatacenter1 heeft de status%DatacenterStatus% en het systeem probeert het probleem
op te lossen.

Het systeem werkt normaal, maar er is een probleem met een datacenter dat zo snel mogelijk moet
worden opgelost. Negeer dit bericht als dit opzettelijk is.

• Alarm MDC - Datacenter niet bereikbaar

Onderwerp: Waarschuwing: Datacenter MyDatacenter2 is niet bereikbaar

Het datacenterMyDatacenter2 is niet bereikbaar vanaf datacenterMyDatacenter1. Het is niet operationeel
of niet verbonden met het netwerk.
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Als u aan het werk bent met het datacenter en het opzettelijk is uitgeschakeld, kunt u dit bericht negeren.

• Alarm MDC - Datacenter geblokkeerd

Onderwerp: Waarschuwing: Datacenter is geblokkeerd

Het datacenter MyDatacenter1 is geblokkeerd. Het systeem leidt eindgebruikersverkeer om naar het
andere datacenter en probeert het probleem zelf op te lossen.

Het OrionSite-systeem blijft normaal functioneren en dit datacenterprobleem is transparant voor
gebruikers, maar het probleem moet zo snel mogelijk worden aangepakt. Als u aan het werk bent met
het datacenter en het opzettelijk in deze staat hebt gezet, kunt u dit bericht negeren.

• E-mail wanneer klokken uiteen lopen

Onderwerp: Aangepast logbestand is klaar

Er is een tijdafwijking tussen de virtuele beheermachines van datacenters DC-1 en DC-2 gedetecteerd.
Synchronisatie van de klokken is essentieel om consistentie van gegevens te behouden die door deze
datacenters worden gedeeld.

Dit probleem is duidelijk voor de eindgebruikers, maar het probleem moet zo snel mogelijk worden
aangepakt.

Controleer of de juiste NTP-servers zijn geconfigureerd op de virtuele machinehosts op beide datacenters
en of de NTP-servers vanaf die hosts bereikbaar zijn.

Tijdzones, talen en landinstellingen instellen

Voordat u begint

Als u Windows 7 gebruikt en uw Cisco WebEx-site hebt geopend in Internet Explorer 10, kan het handig zijn
de standaardinstellingen van Internet Explorer 10 voor documenten te selecteren om ervoor te zorgen dat alle
knoppen in de toepassing correct werken.

• Selecteer HulpmiddelenOntwikkelhulpprogramma's. >

• Boven in het venster Ontwikkelhulpprogramma's selecteert u Documentmodus: Standaardinstellingen
voor IE7Standaardinstellingen voor Internet Explorer 10. >

Stap 1 Navigeer vanaf de beheerwebsite naar Instellingen > Bedrijfsinfo
Stap 2 Selecteer de lokale Tijdzone voor dit systeem in de vervolgkeuzelijst.
Stap 3 Selecteer de Taal.
Stap 4 Selecteer de Landinstelling.
Stap 5 Selecteer Opslaan.
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Beheerdersaccounts maken
Er wordt een account van een eerste beheerder gemaakt. Deze beheerder moet zich aanmelden bij het systeem,
een wachtwoord maken en extra andere beheerders toevoegen. Tot dan heeft geen andere beheerder toegang
tot het systeem. Als onderdeel van het proces kan de eerste beheerder een auditoraccount maken waarbij de
beheerder en de auditor worden gescheiden. Dit kan worden gedaan als onderdeel van het implementatieproces
of de eerste beheerder kan een auditor maken (Gebruikers > Gebruikers bewerken). (Zie Een auditorrol
toevoegen, op pagina 58.)

Voordat u begint

Er moet een mailserver voor het systeem zijn ingesteld om e-mails te verzenden naar beheerders. Zie Een
e-mailserver (SMTP) configureren, op pagina 51 voor instructies.

Stap 1 Voer de voor- en achternaam van de beheerder in.
Stap 2 Voer het volledige e-mailadres van de beheerder in en bevestig dit adres door het opnieuw in te voeren.
Stap 3 (Optioneel) Selecteer Een auditoraccount maken als u een auditor aan het systeem wilt toevoegen.
Stap 4 Selecteer Volgende om het eerste wachtwoord te maken.
Stap 5 Voer een wachtwoord in en bevestig het door het opnieuw in te voeren.
Stap 6 Selecteer Verzenden om u aan te melden bij de WebEx-beheersite.
Stap 7 Meld u aan bij het systeem en voeg beheerders en gebruikers toe. Wanneer een nieuw account wordt gemaakt, wordt

een e-mail naar die persoon verzonden waarin deze persoon wordt verwelkomd en gevraagd zich aan te melden en het
aanvankelijke wachtwoord te wijzigen.
Bij de eerste aanmelding wordt elke beheerder een zelfstudie van het systeem aangeboden. De beheerders kunnen de
zelfstudie onmiddellijk of op aanvraag bekijken.

Een auditorrol toevoegen
De eerste beheerder heeft standaard de auditorrol en kan als enige de auditorrol activeren voor een andere
gebruiker. Wanneer u dat doet, worden de auditorrechten bij de eerste beheerder weggehaald. Als een auditor
ook systeembeheerder is, heeft die persoon een systeemcontrolerol.

De auditorrol scheidt beheeracties als volgt van systeemcontrole:

• Schakel de controle in of uit.

• Configureer CWMS voor synchronisatie met de externe syslog-servers.

• Voer opschoning van logboeken uit.

• Configureer alarmen voor de logboekpartitie.

• Genereer logboekregistraties.

• Als de rollen van beheerder en auditor niet worden gescheiden, bestaan alleen de rollen van beheerder
en host. Beheerders hebben alle bevoegdheid.
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• Als de rollen van beheerder en auditor zijn gescheiden wanneer het systeem wordt geïmplementeerd,
wordt de rol van eerste beheerder gemaakt (beschreven als de noodaccount). Na de systeemimplementatie
kan alleen de noodaccount van de eerste beheerder een auditor maken, waarbij de auditorrechten van
beheerders worden weggehaald. Nadat het systeem is geïmplementeerd, kan de eerste beheerder zoveel
auditors maken als gewenst.

• De auditor is alleen lokaal. De auditor kan niet voortkomen uit synchronisatie met een externe
gebruikersset.

• Auditorparameters (zoals de naam) kunnen worden gewijzigd, maar zodra de auditorrol is gemaakt kan
deze niet meer worden gedeactiveerd of opnieuw toegewezen aan een andere gebruikers-id.

• Een auditor kan geen gebruikersparameters wijzigen.

• Een auditor heeft geen hostrechten en kan geen vergaderingen plannen met de auditoraccount. Een
auditor kan als een deelnemer aan vergaderingen deelnemen.

Stap 1 Meld u aan bij de Beheersite.
In een MDC-systeem bepaalt de DNS welk datacenterdashboard wordt weergegeven. U kunt alle datacenters vanaf dit
dashboard beheren.

Stap 2 Selecteer Gebruikers.
Stap 3 Selecteer een gebruiker.

Het venster Gebruikers bewerken verschijnt.
Stap 4 Selecteer het accounttype Auditor.
Stap 5 Selecteer Opslaan.

De auditor krijgt een welkomste-mail.

Over het testen van het systeem
Het grootste gedeelte van de systeemtest wordt met behulp van het CWMS-systeem uitgevoerd, bijvoorbeeld
door De vergaderingstest gebruiken, op pagina 90 en De Systeemresourcetest gebruiken, op pagina 90.

Wanneer u een geüpgraded systeem test, kunt u het oorspronkelijke systeem behouden totdat u klaar bent met
het testen van het geüpgradede systeem (u kunt beide systemen echter niet gelijktijdig inschakelen omdat ze
enkele parameters delen, zoals een IP-adres). Zodra u tevreden bent met de testresultaten voor het geüpgradede
systeem, kunt u het oorspronkelijke systeem (voorgoed) verwijderen. Zorg ervoor dat het geüpgradede systeem
wordt uitgevoerd wanneer u het oorspronkelijke systeem verwijdert. Hiermee voorkomt u dat het
VMDK-bestand, waartoe het geüpgradede systeem toegang moet hebben, onbedoeld wordt verwijderd.

Een aantal van de aanbevolen tests dat op het systeem moet worden uitgevoerd, zijn

• Gebruikers toevoegen, bewerken, activeren en deactiveren. (Zie Gebruikers beheren, op pagina 115.)

• Een vergadering plannen en starten.

• Een bestaande vergadering opnieuw plannen.

• Een aantal geplande vergaderingen verwijderen.

• Een vergaderingsbijlage openen en toevoegen vanuit een uitnodiging voor de vergadering.
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• Een vergadering opnemen en de opname terugspelen.

Het systeem kan ook worden getest door het volgende te doen:

• Bevestigen dat het netwerk correct is geconfigureerd, op pagina 30

• Het systeem controleren, op pagina 31

• Bevestigen dat het primaire systeem overschakelt naar het HA-systeem door de fysieke verbinding met
het primaire systeem te verwijderen en te controleren of Cisco WebEx actief is in het HA-systeem.
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H O O F D S T U K  6
Het systeem na de implementatie wijzigen

In dit hoofdstuk wordt de voorbereiding beschreven die nodig is voordat u procedures uitvoert die wijzigingen
aanbrengen in het systeem:

• Het systeem bijwerken, op pagina 75

• Het systeem upgraden, op pagina 81

• Uw systeem uitbreiden naar een groter systeemformaat, op pagina 69

• Voorbereiden op een systeemwijzigende procedure, pagina 61

Voorbereiden op een systeemwijzigende procedure
Dit zijn gebeurtenissen die wijzigingen in het systeem aanbrengen waarvoor voorbereiding vooraf door de
beheerder nodig is:

• Een systeem met hoge beschikbaarheid (HA) toevoegen of verwijderen. (Zie Een systeem met hoge
beschikbaarheid toevoegen, op pagina 63.)

• Het systeem bijwerken naar een nieuwere versie (met een ISO-updatebestand). (Zie Voorbereiden op
de bijwerking van een bestaand systeem.)

• Een upgrade op het systeem uitvoeren door een parallel systeem te implementeren en de oorspronkelijke
systeemgegevens over te brengen naar het bijgewerkte systeem (met eenOVA-bestand). (Zie Voorbereiden
op de upgrade van een datacenter.)

• Het systeem uitbreiden naar een groter formaat. (Zie Voorbereiden op systeemuitbreiding, op pagina
69.)
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Omdat deze procedures exclusieve toegang tot het systeem vereisen, hebben gebruikers geen toegang tot
het systeem voor vergaderingen. Zorg ervoor dat u deze procedure plant wanneer het uw gebruikers zo
min mogelijk stoort.

Zorg dat u afspreekt met andere systeembeheerders voordat u een systeemomvattende procedure begint.
Andere systeembeheerders mogen het systeem niet openen tijdens deze procedure. Als u dit niet doet,
worden de wijzigingen van de andere beheerders niet opgeslagen, wat tot onvoorspelbare resultaten kan
leiden.

Opmerking

Voor deze acties zijn geen back-ups vereist. Als u geen back-ups hoeft te maken van uw virtuele machines,
hoeft u deze procedure niet uit te voeren. We raden u echter aan wel een back-up te maken. Zie Een back-up
maken met VMware vCenter, op pagina 6, de Beheerhandleiding van VMware Data Recovery of de
Beheerhandleiding van vSphere Data Protection voor de complete informatie over deze back-up.
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H O O F D S T U K  7
Een systeem met hoge beschikbaarheid
toevoegen

• Voorbereiden op het toevoegen van hoge beschikbaarheid (HA) aan een systeem, pagina 63

• Een systeem voor hoge beschikbaarheid (HA) implementeren, pagina 65

• Een systeem met hoge beschikbaarheid koppelen aan een primair systeem, pagina 65

• Gedrag van systemen met een hoge beschikbaarheid na componentstoringen, pagina 66

• Hoge beschikbaarheid van een systeem verwijderen, pagina 68

Voorbereiden op het toevoegen van hoge beschikbaarheid (HA) aan een
systeem

Een systeem met hoge beschikbaarheid (HA) is een lokaal, redundant systeem dat is gemaakt en vervolgens
toegevoegd aan een primair systeem. Indien er een probleem is met een virtuele machine, kan worden
teruggevallen op het HA-systeem.

Als u van plan bent HA aan een systeem toe te voegen, houdt dat tevens in dat u het systeem gaat bijwerken.
We raden u aan HA toe te voegen voordat u het systeem bijwerkt.Werk vervolgens het gecombineerde systeem
(primair en HA) bij. Het HA-systeem wordt automatisch bijgewerkt wanneer het primaire systeem wordt
bijgewerkt. Als u eerst het primaire systeem bijwerkt en dan HA toevoegt, moet u het HA-systeem afzonderlijk
implementeren en vervolgens bijwerken (dus zowel het primaire systeem als het HA-systeem staan op dezelfde
versie).

Het HA-systeem heeft de volgende beperkingen:

• Een systeemmet hoge beschikbaarheid kan niet worden samengevoegdmet eenMDC-systeem (systeem
met meerdere datacenters). (Zie Hoge beschikbaarheid van een systeem verwijderen, op pagina 68 als
u hoge beschikbaarheid wilt verwijderen.)

• De grootte van het systeemmet hoge beschikbaarheid moet hetzelfde zijn als de grootte van het primaire
systeem.

• Het systeem met hoge beschikbaarheid moet dezelfde versie hebben als het primaire systeem.

Als u het primaire systeem bijwerkt, moet het systeem met hoge beschikbaarheid worden bijgewerkt.
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• Als het primaire systeem momenteel hoge beschikbaarheid heeft en u een nieuw HA-systeem
implementeert, kunt u de virtuele machines in het oorspronkelijke HA-systeem niet hergebruiken.
Verwijder de oude virtuele machines met hoge beschikbaarheid voordat u het nieuwe HA-systeem met
nieuwe virtuele machines implementeert.

• Aangezien dit proces nieuwe virtuele machines aan uw systeem toevoegt, wordt uw huidige
beveiligingscertificaat ongeldig en is een bijgewerkt certificaat nodig, tenzij u een zelfondertekend
certificaat gebruikt.

• Uw HA-systeem moet worden geconfigureerd met dezelfde OVA en patch als uw primaire systeem.
Als de versies van uw primaire systeem en het systeem met hoge beschikbaarheid niet overeenkomen,
wordt u gevraagd een upgrade uit te voeren naar de hogere versie.

• De interne virtuele machines van het HA-systeem moeten zich op hetzelfde subnet bevinden als de
virtuele machines van het primaire systeem.

• Als u openbare toegang hebt toegevoegd aan het primaire systeem, moet u dit toevoegen aan het systeem
met hoge beschikbaarheid. De virtuele IRP-machine van het systeem met hoge beschikbaarheid moet
ook op hetzelfde subnet zitten als de virtuele IRP-machine van het primaire systeem.

De meeste functies op uw systeem met hoge beschikbaarheid zijn verboden. Zo hebt u bijvoorbeeld geen
toegang tot upgrades, SNMP-configuratie, opslagtoegang en configuratie van e-mailservers op uw systeem
met hoge beschikbaarheid. U kunt de systeemeigenschappen bekijken, maar u kunt geen wijzigingen
aanbrengen in het HA-systeem.

Load Balancing kan ook niet worden geconfigureerd. Dit gaat automatisch en is in het systeem ingebouwd.

Opmerking

Voordat u begint

Voordat u HA aan een primair systeem toevoegt, moet aan de volgende voorwaarden worden voldaan:

• Controleer of:

◦ Het primaire doelsysteem is geïmplementeerd en geen deel uitmaakt van een MDC.

◦ Er een redundant netwerk tussen virtuele machines bestaat.

◦ Het netwerk een netwerk met een hoge bandbreedte van 10 GB/s is.

◦ NTP (Network Time Protocol) is geconfigureerd op het primaire en HA-systeem en of de klokken
zijn gesynchroniseerd.

• Maak een back-up van het primaire systeem. Zie Een back-up maken met VMware vCenter, op pagina
6.

• Controleer of alle virtuele machines normaal werken. Bepaal de status van de virtuele machine door de
systeemmonitor te bekijken zoals beschreven in Over het dashboard, op pagina 95.

• We raden u aan eenmomentopname te maken op de virtuele machines met hoge beschikbaarheid voordat
u deze procedure uitvoert. Herhaal de procedure vanaf de momentopname indien er een fout optreedt.

• Leg de volledig gekwalificeerde domeinnaam (FQDN) van de virtuelemachinemet hoge beschikbaarheid
vast. U moet de FQDN kennen om hoge beschikbaarheid aan het primaire systeem toe te voegen.

   Beheerhandleiding van Cisco WebEx Meetings Server versie 2.6
64

Voorbereiden op het toevoegen van hoge beschikbaarheid (HA) aan een systeem



Een systeem voor hoge beschikbaarheid (HA) implementeren
Hoge beschikbaarheid (HA) wordt geïmplementeerd als een primair systeem, behalve dat het tijdens de
implementatie als een HA-systeem wordt geïdentificeerd. Het HA-systeem wordt vervolgens gekoppeld aan
het primaire systeem dat het HA-systeem als een vervanging gebruikt indien een fout in het primaire systeem
optreedt. Een fout in het primaire systeem is transparant voor gebruikers.

Hoge beschikbaarheid aan een systeem toevoegen:

Stap 1 Implementeer een parallel systeem met behulp van Een systeem automatisch implementeren, op pagina 13 of Een
systeem handmatig implementeren, op pagina 33. Kies Hoge beschikbaarheid als u wordt gevraagd of u een primair
systeem implementeert.
Het wordt aanbevolen voor de implementatie van het systeem met hoge beschikbaarheid hetzelfde proces te gebruiken
als voor de implementatie van het primaire systeem. Als u niet weet met welk proces het primaire systeem is
geïmplementeerd, gebruikt u het proces Een systeem automatisch implementeren, op pagina 13, tenzij u een groot
systeem (2000 gelijktijdige gebruikers) implementeert. Voor alle grote systemen is Een systeem handmatig implementeren,
op pagina 33 vereist.

Stap 2 Controleer of de versies van het systeem met hoge beschikbaarheid en het primaire systeem overeenkomen:

1 Meld u in een afzonderlijk browservenster aan bij de WebEx-beheersite van het primaire systeem.
2 Controleer op het tabblad Dashboard in het deelvenster Systeem of het versienummer van het primaire systeem

overeenkomt met de versie van het systeem met hoge beschikbaarheid.
Ga verder als de versies overeenkomen.

Als het primaire systeem een nieuwere versie heeft dan het systeem met hoge beschikbaarheid, moet u het systeem
met hoge beschikbaarheid bijwerken of opnieuw implementeren met een OVA-bestand met een overeenkomende
versie van de software.

Volgende stappen

Koppel het HA-systeem aan het primaire systeem met Een systeem met hoge beschikbaarheid koppelen aan
een primair systeem, op pagina 65.

Bij het bijwerken van een systeem met hoge beschikbaarheid raden wij u aan om, nadat het systeem opnieuw
is opgestart en dit proces lijkt te zijn voltooid, nog 15 minuten te wachten voordat u begint met het toevoegen
van de systeemprocedure voor hoge beschikbaarheid.

Een systeem met hoge beschikbaarheid koppelen aan een primair systeem
Ga als volgt te werk om een koppeling te maken naar een geïmplementeerd HA-systeemwaarmee de integratie
van HA in het primaire systeem wordt voltooid:

Voordat u begint

Controleer of dit systeem geen onderdeel is van een MDC-systeem. (HA wordt niet ondersteund in een
MDC-omgeving.)
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Maak een systeemmet hoge beschikbaarheid (HA) op dezelfdemanier als u het primaire systeem hebt gemaakt,
zoals wordt beschreven in Een systeem voor hoge beschikbaarheid (HA) implementeren, op pagina 65.

Stap 1 Informeer gebruikers en beheerders dat het systeem in de onderhoudsmodus wordt geplaatst.
Houd er, wanneer u een onderhoudsperiode voor deze taak plant, rekening mee dat het systeem opnieuw zal worden
opgestart wanneer u de onderhoudsmodus uitschakelt. Het opnieuw opstarten duurt ongeveer een half uur, afhankelijk
van de omvang van uw systeem.

Stap 2 Meld u aan bij de beheersite van het primaire systeem.
Stap 3 Selecteer de koppelingMeer weergeven in het gedeelte Systeem.
Stap 4 Selecteer Systeem met hoge beschikbaarheid toevoegen.
Stap 5 Volg de instructies op de pagina Systeemeigenschappen om het HA-systeem toe te voegen.
Stap 6 Voer de volledige domeinnaam (FQDN) van de virtuele machine van de beheersite in van het systeem met hoge

beschikbaarheid en selecteer Doorgaan.
De gereedheid van zowel het primaire systeem als het HA-systeem wordt gevalideerd. Als beide systemen klaar zijn,
ziet u een groene knop Toevoegen. (Selecteer dit niet als uw systeem zich niet in de onderhoudsmodus bevindt.) Als
een systeem niet klaar is, ziet u een foutbericht. Herstel de fout en probeer de procedure opnieuw.

Stap 7 Selecteer Toevoegen.
Indien 'Foutcode: Database-64' wordt weergegeven, herhaalt u deze procedure met behulp van een
momentopname van de virtuele machines met hoge beschikbaarheid.

Opmerking

Uw systeem met hoge beschikbaarheid wordt toegevoegd en automatisch geconfigureerd om te werken als back-up
indien het primaire systeem uitvalt.

Stap 8 Meld u weer aan op de beheersite nadat het opnieuw starten is voltooid.
Zie Hoge beschikbaarheid van een systeem verwijderen, op pagina 68 als u hoge beschikbaarheid wilt verwijderen.

Gedrag van systemen met een hoge beschikbaarheid na componentstoringen
Wanneer specifieke media- en platformcomponenten die worden uitgevoerd op een virtuele machine crashen,
worden deze componenten automatisch opnieuw opgestart door het systeem. Getroffen vergaderingenworden
overgenomen door andere beschikbare hulpmiddelen op dezelfde of een andere virtuele machine in het systeem
(bij andere systemen dan een standalone-systeem met 50 gebruikers).

Systemen met hoge beschikbaarheid

Bij systemenmet hoge beschikbaarheid (HA) herstelt CiscoWebExMeetings Server de volgende componenten
wanneer er een storing van één component optreedt:

• Eén service op één virtuele machine.

• Een virtuele machine.

• Eén fysieke server of blade die maximaal twee virtuele machines host (mits de lay-out van de virtuele
machine voldoet aan de specificaties die zijn vermeld in de Systeemvereisten voor CiscoWebExMeetings
Server en de Planningsgids voor Cisco WebEx Meetings Server).

• Eén netwerkkoppeling, indien het netwerk wordt voorzien op een volledig redundante wijze.
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• EénCUCM-knooppunt (CUCM,CiscoUnifiedCommunicationsManager), indienCUCMwordt voorzien
op redundante wijze.

Na een storing van één component gedraagt het Cisco WebEx Meetings Server-systeem zich als volgt:

• Gedurende een periode van maximaal drie minuten kunnen het delen van toepassingen,
audio/spraakverbindingen via de computer en video worden onderbroken. CiscoWebExMeetings Server
geeft drie minuten de tijd om de storing te detecteren en om alle getroffen vergaderingsclients automatisch
opnieuw te verbinden. Het is niet nodig voor gebruikers om hun vergaderingsclients te sluiten en zich
opnieuw aan te melden bij de vergadering.

• Sommige storingen kunnen ervoor zorgen dat audioverbindingen bij teleconferenties worden verbroken.
Als dat gebeurt, moeten gebruikers zich handmatig opnieuw verbinden. Het moet mogelijk zijn om
binnen twee minuten de verbinding te herstellen.

• Bij sommige storingenwordenmogelijk niet alle clients en vergaderingen getroffen. Vergaderverbindingen
worden meestal verdeeld over meerdere virtuele machines en hosts.

Aanvullende informatie voor een systeem met 2000 gebruikers

Een systeemmet 2000 gebruikers biedt enkele functionaliteitenmet hoge beschikbaarheid zonder het toevoegen
van een HA-systeem. Bij een systeem met 2000 gebruikers zonder hoge beschikbaarheid:

• Uw systeem functioneert nog steeds na het verlies van virtuele machines voor media en web, maar de
capaciteit van uw systeem is aangetast.

• Het verlies van de virtuele beheermachine zorgt ervoor dat het systeem onbruikbaar wordt.

Bij een systeem met 2000 gebruikers met hoge beschikbaarheid:

• Het verlies van één virtuele machine (beheer, media of web) is niet van invloed op het systeem. Uw
systeem blijft actief op volledige capaciteit, zelfs na het verlies van één fysieke server die de primaire
virtuele machines host (beheer en media of web en media) of de virtuele machines met hoge
beschikbaarheid (beheer en media of web).

• Wanneer een virtuele machine met een storing opnieuw is opgestart, wordt deze weer opgenomen in
het systeem en keert het systeem terug naar de normale bedrijfstoestand.

• Wanneer er een storing optreedt bij een virtuele mediamachine, worden de vergaderingen die op die
machine worden gehost kort onderbroken, maar wordt de vergadering overgenomen door een alternatieve
virtuele mediamachine. Gebruikers moeten zich handmatig opnieuw aanmelden bij de audio- en
videosessies op het bureaublad.

• Wanneer er een storing optreedt bij een virtuele webmachine, treedt er ook een storing op bij de websessies
die op die virtuele machine worden gehost. Gebruikers moeten zich opnieuw aanmelden bij de Cisco
WebEx-site en een nieuwe browsersessie openen die op een andere virtuele webmachine wordt gehost.

• Wanneer er een storing optreedt bij een virtuele beheermachine, treedt er ook een storing op bij alle
bestaande beheerderssessies. Beheerders moeten zich opnieuw aanmelden bij de beheerwebsite en een
nieuwe browsersessie openen die op een andere virtuele beheermachine wordt gehost. Er kan ook een
korte onderbreking optreden bij bestaande vergadersessies van beheerders of eindgebruikers.
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Hoge beschikbaarheid van een systeem verwijderen

Stap 1 Meld u aan bij de Beheersite.
Stap 2 Selecteer Onderhoudsmodus inschakelen.
Stap 3 SelecteerMeer weergeven in het gedeelte Systeem.
Stap 4 Selecteer Systeem met hoge beschikbaarheid verwijderen.

De pagina Systeem met hoge beschikbaarheid verwijderen wordt weergegeven en toont de volledig gekwalificeerde
domeinnaam (FQDN) van uw systeem met hoge beschikbaarheid.

Stap 5 Selecteer Doorgaan.
Nadat u een systeem met hoge beschikbaarheid hebt verwijderd, kunt u hetzelfde systeem met hoge beschikbaarheid
niet weer in het systeem toevoegen. Om hoge beschikbaarheid opnieuw te configureren, moet u opnieuw beginnen door
een systeem met hoge beschikbaarheid opnieuw te implementeren vanaf het OVA-bestand. Zie Een systeem met hoge
beschikbaarheid toevoegen, op pagina 63 voor meer informatie.

Uw systeem met hoge beschikbaarheid wordt verwijderd.

Stap 6 Open VMware vCenter en verwijder het systeem met hoge beschikbaarheid met de opdracht Verwijderen van schijf.
Stap 7 Selecteer Onderhoudsmodus uitschakelen en Doorgaan om te bevestigen.

Het systeem wordt opnieuw opgestart.
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H O O F D S T U K  8
Uw systeem uitbreiden naar een groter
systeemformaat

• Voorbereiden op systeemuitbreiding, pagina 69

• Het systeem vergroten, pagina 70

Voorbereiden op systeemuitbreiding
Systeemuitbreiding vereist de implementatie van een nieuw primair systeem, met de overdracht van de
systeemgegevens en hostlicenties van het oorspronkelijke systeem naar het uitgebreide systeem.

Een MDC-systeem kan niet worden uitgebreid. Dit moet worden gereduceerd tot een systeem met één
datacenter.

• Verwijder secundaire datacenters (zie Een datacenter verwijderen, op pagina 290). Dit is doorgaans het
datacenter waarop Licentiebeheer niet wordt uitgevoerd.

• Breid het primaire systeem met één datacenter uit door de instructies in dit hoofdstuk te volgen.

• Verkrijg MDC-licenties voor het uitgebreide systeem en laad de licenties in het primaire systeem.

• Maak een nieuw secundair datacenter met dezelfde grootte als het primaire datacenter.

• Voeg de datacenters samen (zie Een datacenter samenvoegenmet een systeemmet meerdere datacenters,
op pagina 287.)

Overwegingen voor een uitgebreid systeem

Houd rekening met het volgende:

• Budgettering voor aanvullende hardware

• Het verwachte aantal gelijktijdige vergaderingen en de gemiddelde grootte ervan gedurende de komende
paar maanden

• Wanneer een oorspronkelijk systeemwordt bijgewerkt of uitgebreid, wordt een parallel systeem gemaakt.
Als er tijd over is in de proefperiode van het oorspronkelijke systeem, wordt die tijd overgedragen naar
het geüpgradede of uitgebreide systeem. Geldige permanente hostlicenties op het oorspronkelijke systeem
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moeten naar een geüpgraded of uitgebreid systeem worden overgebracht door de licenties opnieuw te
configureren. (Zie Licenties opnieuw configureren na een grote systeemwijziging, op pagina 277.)

Het systeem vergroten

Voordat u begint

Verkrijg het basis-OVA-bestand dat is gebruikt om de huidige versie van het systeem te installeren. Als u
bijvoorbeeld een systeem van versie 2.5 implementeert, vraagt u het 2.5-OVA-basisbestand op, zoals versie
2.5.1.29.

Voltooi de uitbreidingscontrolelijst:
Huidige waarde voor uw systeemVeldnaam

URL van WebEx-site

URL van beheersite

Persoonlijk VIP-adres

Openbaar VIP-adres

Wanneer u eenMDC-systeem uitbreidt, moet u eerst alle secundaire datacenters verwijderen. (Dit is doorgaans
het datacenter waarop Licentiebeheer niet wordt uitgevoerd. Zie Een datacenter verwijderen, op pagina 290.)

Upgraden van een niet-gecodeerde versie naar een gecodeerde versie of van een gecodeerde versie naar
een niet-gecodeerde versie wordt niet ondersteund. Verkrijg de OVA die is gebaseerd op uw bestaande
systeemimplementatie.

Opmerking

Stap 1 Meld u aan bij de Beheersite.
In een MDC-systeem bepaalt de DNS welk datacenterdashboard wordt weergegeven. U kunt alle datacenters vanaf dit
dashboard beheren.

Stap 2 Als u een MDC-systeem uitbreidt, verwijdert u alle datacenters behalve het primaire datacenter.
Zie Een datacenter verwijderen, op pagina 290.

Stap 3 Bij het uitbreiden van een MDC-systeem maakt u een nieuw datacenter waarop Cisco WebEx Meeting Server wordt
uitgevoerd, dat moet worden samengevoegd nadat het primaire systeem is uitgebreid.
Zie Datacenters samenvoegen om een systeem met meerdere datacenters (MDC) te maken, op pagina 281.

Stap 4 Maak een back-up van het oorspronkelijke systeem. (Zie Een back-up maken met VMware vCenter, op pagina 6.)
Stap 5 Schakel de onderhoudsmodus in. Zie Onderhoudsmodus in- of uitschakelen voor versie 2.5 en later, op pagina 114.

Tenzij u een systeem uitbreidt, raden we u aan een momentopname van elke virtuele machine te maken. (Zie Een
momentopname maken met VMware vCenter, op pagina 7.)

Als de onderhoudsmodus wordt ingeschakeld voor alle actieve datacenters, worden de conferentieactiviteiten beëindigd.
Gebruikers kunnen zich niet aanmelden bij deWebEx-site, geen vergaderingen plannen, niet aan vergaderingen deelnemen
en geen opnamen van vergaderingen afspelen. Als dit datacenter deel uitmaakt van een systeemmet meerdere datacenters,
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wordt op lopende vergaderingen failover naar een actief datacenter uitgevoerd. Deze failover kan zorgen voor een korte
onderbreking in actieve vergaderingen. Zie Over de onderhoudsmodus, op pagina 111 voor informatie over welke
systeemtaken de onderhoudsmodus vereisen.

Stap 6 Selecteer Doorgaan.
Stap 7 Selecteer Systeem >Meer weergeven.
Stap 8 Selecteer Systeemgrootte uitbreiden.
Stap 9 Selecteer Doorgaan.

Uw systeem controleert de verbinding met de virtuele machines. Als er verbindingsproblemen zijn met een of meer
virtuele machines, moet u de problemen oplossen voordat u kunt verdergaan. Als er geen verbindingsproblemen zijn,
voert uw systeem automatisch een back-up uit. Nadat de back-up is voltooid, krijgt u een melding dat u kunt verdergaan
met uw uitbreiding.

Stap 10 Selecteer In-/uitschakelenGast afmelden op de virtuelemachines van het bestaande systeemmet deVMware vSphere-client.
>

Stap 11 Implementeer de virtuele beheermachine voor de nieuwe systeemgrootte met de vSphere-client.
Als u een automatische uitbreiding uitvoert, makenwe de andere virtuele machines voor uw systeem. Als u een handmatige
uitbreiding uitvoert, kunt u de andere virtuele machines voor uw systeemmaken. (Zie Het OVA-bestand van de VMware
vSphere-client implementeren, op pagina 20.)

Stap 12 VoegHarde schijf 4 van de virtuele beheermachine van het oorspronkelijke systeem toe aan de virtuele beheermachine
van het uitgebreide systeem. (Zie Een bestaand VMDK-bestand aan een nieuwe virtuele machine koppelen, op pagina
9.)

Stap 13 Schakel de virtuele beheermachine voor het uitgebreide systeem in en noteer de implementatie-URL. Als u een
automatische uitbreiding uitvoert, schakelen we de andere virtuele machines voor uw systeem in. Als u een handmatige
uitbreiding uitvoert, schakelt u de andere virtuele machines voor uw systeem in.

Stap 14 Geef de implementatie-URL op in een webbrowser en ga verder met de implementatie van uw uitgebreide systeem.
Stap 15 Selecteer uw voorkeurstaal voor de implementatie van het uitgebreide systeem. (Zie Uw taal voor installatie selecteren,

op pagina 23.)
Stap 16 Selecteer De capaciteit van een bestaand systeem uitbreiden > Volgende.
Stap 17 Bevestig de systeemgrootte. (Zie De grootte van uw systeem bevestigen, op pagina 23.)

Dit systeem moet groter zijn dan of even groot als het oorspronkelijke systeem.

Stap 18 Selecteer Een primair systeem installeren.
Stap 19 Selecteer automatische of handmatige implementatie. (Zie Het type implementatie kiezen, op pagina 24.)

Als u handmatige implementatie hebt gekozen, gaat u door naar de volgende stap. Als u automatische implementatie
hebt gekozen:

a) Geef uw vCenter-gegevens op zodat we de virtuele machines voor u kunnen implementeren. (Zie VMware
vCenter-gebruikersgegevens opgeven, op pagina 25.)

b) Selecteer de ESXi-host, gegevensopslag en poortgroep van de virtuele machines voor de virtuele mediamachine.
(Zie vCenter-instellingen voor uw virtuele mediamachine selecteren, op pagina 25.)

c) Voer de volledig gekwalificeerde domeinnaam in voor de virtuele mediamachine.
Als u uw DNS-server al hebt bijgewerkt met invoer voor het uitgebreide systeem, zoeken we het IP-adres voor u op.
(Zie Netwerkinformatie voor de virtuele mediamachine invoeren, op pagina 25.)

Gebruik hetzelfde OVA-bestand dat u hebt gebruikt om uw oorspronkelijke systeem te implementeren en implementeer
een virtuele beheermachine voor de nieuwe systeemgrootte.

U krijgt een melding van het systeem als de uitbreiding is voltooid.
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Stap 20 Als u openbare toegang wilt voor uw uitgebreide systeem, moet u controleren of het selectievakje Een virtuele
IRP-machinemaken is ingeschakeld. Als u geen openbare toegang hebt toegevoegd, moet u dit selectievakje uitschakelen.
(Zie Openbare toegang aan uw systeem toevoegen met IRP, op pagina 142.)
Als u ervoor hebt gekozen openbare toegang toe te voegen:

a) Selecteer de ESXi-host, de gegevensopslag en de poortgroep van de virtuele machine voor de virtuele Internet Reverse
Proxy-machine.

b) Voer de hostnaam en de netwerkinformatie in voor de virtuele IRP-machine.

Stap 21 Voer het openbare VIP-adres voor de URL van de WebEx-site in. (Zie Het openbare VIP-adres invoeren, op pagina
28.)
U kunt hetzelfde openbare VIP-adres invoeren als u voor uw oorspronkelijke systeem gebruikt of u kunt een nieuw
IP-adres gebruiken. Als u het wijzigt, brengt u de noodzakelijke updates aan in de DNS-server.

Stap 22 Voer het privé-VIP-adres in voor de URL van WebEx-site. (Zie Het privé-VIP-adres invoeren, op pagina 28.)
U kunt hetzelfde privé-VIP-adres invoeren als u voor uw oorspronkelijke systeem gebruikt of u kunt een nieuw IP-adres
gebruiken. Als u het wijzigt, brengt u de noodzakelijke updates aan in de DNS-server.

Stap 23 Voer de URL van de algemeneWebEx-site in. (Zie URL's van de algemeneWebEx-site enWebEx-beheersite, op pagina
30.)
Deelnemers openen deze URL om vergaderingen te hosten en deel te nemen aan vergaderingen. Deze URL verwijst
naar het privé-VIP-adres of het openbare VIP-adres, afhankelijk of u wel of niet een split-horizon DNS gebruikt.)

U kunt dezelfde WebEx-site-URL invoeren als u voor uw oorspronkelijke systeem gebruikte. U kunt de URL ook
wijzigen. Als u het wijzigt, voert u de noodzakelijke updates uit aan de DNS-server.

Behoud de URL van uw oorspronkelijke site op de DNS-server en leid de URL van uw oorspronkelijke site om naar de
nieuwe site-URL. Indien gebruikers de oorspronkelijke URL proberen te gebruiken en u deze niet hebt omgeleid naar
de nieuwe URL, kunnen zij geen vergaderingen hosten of deelnemen aan vergaderingen.

Stap 24 Voer de URL van de WebEx-beheersite in waarmee beheerders toegang kunnen krijgen tot de Cisco WebEx-beheersite.
(Zie URL's van de algemene WebEx-site en WebEx-beheersite, op pagina 30.)
Deze URL verwijst naar het privé VIP-adres.

U kunt dezelfdeWebEx-site-URL invoeren als u voor uw oorspronkelijke systeem gebruikt. U kunt de URL ook wijzigen.
Als u het wijzigt, voert u de noodzakelijke updates uit aan de DNS-server.

Behoud de URL van uw oorspronkelijke site op de DNS-server. Leid de URL van de oorspronkelijke site om naar de
URL van de nieuwe site. Indien gebruikers de oorspronkelijke URL proberen te gebruiken en u deze niet hebt omgeleid
naar de nieuwe URL, kunnen zij geen vergaderingen hosten of deelnemen aan vergaderingen.

Stap 25 Controleer of u alle wijzigingen in het netwerk, de DNS-server en de firewallconfiguratie hebt aangebracht die vereist
zijn voor uw systeem. (Zie Bevestigen dat het netwerk correct is geconfigureerd, op pagina 30.)

Stap 26 Als uw virtuele machines zijn geïmplementeerd, selecteert uVolgende om verder te gaanmet de controle van het systeem.
(Zie Virtuele machines implementeren, op pagina 48.)
Tijdens de systeemcontrole werkenwe het uitgebreide systeem bij met eventuele benodigde updates van onderhoudsversies
om het systeem af te stemmen op de softwareversie van het oorspronkelijke systeem. (Deze updates kunnen tot een uur
duren.) Als de update voltooid is, start het systeem opnieuw op. (Zie Het systeem controleren, op pagina 31.)

Stap 27 Selecteer Opnieuw starten.
Stap 28 Meld u aan bij de Beheersite.

In een MDC-systeem bepaalt de DNS welk datacenterdashboard wordt weergegeven. U kunt alle datacenters vanaf dit
dashboard beheren.
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Stap 29 Als u een MDC-systeem uitbreidt, voegt u het samen met het MDC-systeem. (Zie Een datacenter samenvoegen met een
systeem met meerdere datacenters, op pagina 287.)

Stap 30 Schakel de onderhoudsmodus uit. Zie Onderhoudsmodus in- of uitschakelen voor versie 2.5 en later, op pagina 114.
Als u de onderhoudsmodus uitschakelt, bepaalt het systeem of opnieuw starten of opnieuw opstarten nodig is en maakt
het hier melding van. Opnieuw starten duurt ongeveer 3 tot 5 minuten en opnieuw opstarten duurt ongeveer 30 minuten.
Als dit datacenter deel uitmaakt van een systeemmet meerdere datacenters, wordt de beheerder omgeleid naar de algemene
beheer-URL. Welk datacenter de beheerder ziet, wordt bepaald door het DNS-omzettingsbeleid. Als Sleutel opnieuw
genereren wordt ingeschakeld en één datacenter uit de onderhoudsmodus wordt gehaald, worden automatisch alle
datacenters in het systeem uit de onderhoudsmodus gehaald.

De vergaderingservice voor gebruikers in dit datacenter wordt hersteld.
Stap 31 Selecteer Doorgaan.

Het systeem wordt opnieuw gestart. U kunt zich aanmelden bij de beheersite wanneer het opnieuw starten is voltooid.
Als u de virtuele machines oorspronkelijk hebt gemaakt met behulp van het OVA-bestand van Cisco
WebEx Meetings Server 2.0, verschijnt mogelijk het foutbericht 'Kan server niet openen'. Als dit gebeurt,
moet u de VMware vSphere-client en 'Gast opnieuw starten' voor alle virtuele machines in het systeem
gebruiken.

Opmerking

Stap 32 Test het uitgebreide systeem. (Zie Over het testen van het systeem, op pagina 59.)
Als de uitbreiding niet is geslaagd, schakelt u het uitgebreide systeem uit en het oorspronkelijke systeem in. Neem indien
nodig contact op met het Cisco TAC voor verdere hulp.

Stap 33 Configureer de hostlicenties of de MDC-licenties opnieuw voor het uitgebreide systeem. (Zie Licenties opnieuw
configureren na een grote systeemwijziging, op pagina 277.)

Volgende stappen

Werk het systeem bij naar de gewenste MR.
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H O O F D S T U K  9
Het systeem bijwerken

• Over het bijwerken van een systeem, pagina 75

• Datacenters versie 2.5 en hoger bijwerken met systeemuitval, pagina 77

Over het bijwerken van een systeem
In een systeem met één datacenter (SDC) moet het datacenter in de onderhoudsmodus worden geplaatst. In
een systeemmetmeerdere datacenters (MDC) kunnen alle datacenters worden uitgeschakeld voor bijwerking.
Soms is het ook mogelijk dat datacenters een voor een worden uitgeschakeld. Het proces waarin datacenters
een voor een worden uitgeschakeld en de service voor de gebruikers behouden blijft, wordt Bijwerken zonder
uitval genoemd. Raadpleeg de release-opmerkingen om te zien welke versie van CiscoWebExMeeting Server
geschikt is voor Bijwerken zonder uitval. Als u Bijwerken zonder uitval uitvoert, is het raadzaam alle andere
datacenters in het systeem zo snel mogelijk na bijwerking van het eerste datacenter bij te werken.

Een upgrade wordt gedefinieerd als een vervanging van het systeem om belangrijke wijzigingen te
implementeren die op het systeem zijn aanbracht. Een voorbeeld is het vervangen van versie 1.5 met versie
2.0 voor een systeem, waarin ondersteuning voor een nieuw besturingssysteem is opgenomen. Een update
wordt gedefinieerd als de overschrijving van een bestaand (oorspronkelijk) systeem zodat gebruik kan worden
gemaakt van wijzigingen die ter verbetering in het systeem zijn aangebracht. Uitbreiden wordt gedefinieerd
als het vergroten van een bestaand systeem, maar het heeft geen betrekking op het wijzigen van de
toepassingsversie. U kunt een systeem bijvoorbeeld bijwerken van versie 1.5 naar 1.5MR, een systeem
upgraden van 1.5 naar 2.0 of een systeem van 800 naar 2000 gebruikers uitbreiden. In alle gevallen omvatten
de processen het overbrengen van alle gegevens van het oorspronkelijke systeem naar het bijgewerkte,
geüpgradede of uitgebreide systeem.

De hele bijwerkprocedure, inclusief het maken van een back-up van uw virtuele machines, kan tot een uur in
beslag nemen, afhankelijk van de volgende factoren:

• Systeemgrootte

• Databasegrootte

• Snelheid en belasting van het vCenter
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Upgraden of bijwerken
U bepaalt aan de hand van de volgende tabel hoe u een update of upgrade kunt uitvoeren naar Cisco WebEx
Meetings Server-versie 2.6.

PadVersie 2.6Geïnstalleerde versie

1 Bijwerken naar 1.5

2 Bijwerken naar 1.5MR5

3 Upgraden naar 2.6

2.61.0 naar 1.1

1 Bijwerken naar 1.5MR5

2 Upgraden naar 2.6

2.61.5 naar 1.5MR4

Upgraden naar 2.62.61.5MR5 en hoger

1 Bijwerken naar 2.0MR9

2 Bijwerken naar 2.6

2.62.0 naar 2.0MR8

Bijwerken naar 2.62.62.0MR9 of hoger

Bijwerken naar 2.62.62.5 of elke 2.5MR

SDC (één datacenter)

Bijwerken naar 2.62.632.5 of elke 2.5MR

MDC (meerdere
datacenters)

Bijwerken naar 2.6MRElke 2.6MR2.6 of elke 2.6MR

SDC (één datacenter)

Bijwerken naar 2.6MRElke 2.6MR2.6 of elke 2.6MR

MDC (meerdere
datacenters)

3 Belangrijk: bij updates hebt u te maken met uitvaltijd omdat u beide datacenters gelijktijdig moet bijwerken. Klik niet op
Opnieuw starten voor het ene datacenter voordat de update voor het andere datacenter is voltooid en de knopOpnieuw starten
voor beide wordt weergegeven.

Wanneer u een update uitvoert van versie 2.5 naar 2.6 wordt de replicatie verbroken als u het ene datacenter opnieuw start
voordat de update van het andere datacenter is voltooid.
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Datacenters versie 2.5 en hoger bijwerken met systeemuitval
Deze procedure beschrijft hoe u een SDC-systeem (met één datacenter) of een MDC-systeem (meerdere
datacenters) bijwerkt waarbij het systeem offline wordt genomen door alle datacenters in de onderhoudsmodus
te plaatsen.

Voordat u begint

U hebt het volgende gedaan:

• De ISO-installatiekopie in de vCenter-gegevensopslag geplaatst en verbonden met de cd/dvd, zoals
wordt beschreven in Verbinding maken met een ISO-installatiekopie op het cd/dvd-station.

Stap 1 Zorg dat u de recentste updatebestanden van Cisco krijgt via http://www.cisco.com/cisco/software/navigator.html.
Het updatepakket voor uw systeem bevat een ISO-installatiekopie. Het is niet mogelijk bepaalde versies van de software
over te slaan. U moet bijvoorbeeld Cisco WebEx Meetings Server versie 1.1 (build 1.1.1.9.A) installeren voordat u 1.5
MR3 toepast. Controleer in de release-opmerkingen welke versie moet worden gebruikt. Zie ook Over het bijwerken
van een systeem.

Stap 2 Informeer andere systeembeheerders dat ze zich tijdens deze procedure geen toegang tot een datacenter moeten verschaffen
dat wordt bijgewerkt. Als ze dat wel doen, worden hun wijzigingen niet opgeslagen, wat tot onvoorspelbare resultaten
kan leiden.

Stap 3 Wis uw browsercache.
Statische resources worden in de cache opgeslagen om de prestaties van webpagina's te verbeteren. De in de cache
opgeslagen gegevens kunnen echter onjuist zijn. Daarom raden we u aan uw browsercache te wissen.

Stap 4 Meld u aan bij de beheersites.
Sluit de browservensters pas als de datacenters opnieuw worden gestart of opnieuw worden opgestart, omdat u zich
mogelijk niet opnieuw kunt aanmelden bij de beheersites.

Stap 5 Schakel de onderhoudsmodus in. Zie Onderhoudsmodus in- of uitschakelen voor versie 2.5 en later, op pagina 114.
Tenzij u een systeem uitbreidt, raden we u aan een momentopname van elke virtuele machine te maken. (Zie Een
momentopname maken met VMware vCenter, op pagina 7.)

Als de onderhoudsmodus wordt ingeschakeld voor alle actieve datacenters, worden de conferentieactiviteiten beëindigd.
Gebruikers kunnen zich niet aanmelden bij deWebEx-site, geen vergaderingen plannen, niet aan vergaderingen deelnemen
en geen opnamen van vergaderingen afspelen. Als dit datacenter deel uitmaakt van een systeemmet meerdere datacenters,
wordt op lopende vergaderingen failover naar een actief datacenter uitgevoerd. Deze failover kan zorgen voor een korte
onderbreking in actieve vergaderingen. Zie Over de onderhoudsmodus, op pagina 111 voor informatie over welke
systeemtaken de onderhoudsmodus vereisen.

Stap 6 Maak back-ups van alle virtuele machines in alle datacenters (tenzij u een herstelbewerking uitvoert na een mislukte
update).
(Zie Een back-up maken met VMware vCenter, op pagina 6.)

Stap 7 Selecteer Systeem.
Stap 8 Selecteer het datacenter dat u wilt bijwerken.
Stap 9 Selecteer Upgraden.

De pagina Systeem upgraden wordt geopend.
Stap 10 Selecteer Bijwerken > Doorgaan.
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De pagina ISO-installatiekopie valideren wordt geopend.
Stap 11 SelecteerIk ben verbonden met het ISO-bestand en klaar om door te > gaan.

De ISO-installatiekopie wordt gelezen voor voorwaarden zoals uitvaltijdvereisten.

De pagina Systeem bijwerken wordt geopend.
Stap 12 Selecteer Ik heb back-ups van alle virtuelemachines in alle datacenters gemaakt >Doorgaan. Sluit het browservenster

niet. Anders kunt u niet terugkeren naar deze pagina.
Een update kan tot een uur duren. Als u ziet dat de knop Opnieuw starten nog niet is verschenen, controleert u de
bijwerkstatus van het primaire datacenter om te bevestigen dat de update geen fouten bevat en dat de update bezig is.

U moet een datacenter tijdens het bijwerken van een ander datacenter, niet afsluiten of opnieuw opstarten.
De update kan dan mislukken.

Belangrijk

Zodra de update is voltooid voor alle datacenters, wordt de knopOpnieuw startenweergegeven. Hiermeewordt bevestigd
dat de update is gelukt.

Stap 13 Selecteer Doorgaan.
Zodra u Doorgaan selecteert, kunt u de updateprocedure niet stoppen. Als er problemen optreden tijdens
het updateproces en het niet wordt voltooid, moet u uw back-ups gebruiken om alle datacenters in het
systeem te herstellen.

Voorzichtig

Sluit het browservenster niet. Anders kunt u niet terugkeren naar deze pagina. Als een browsersessie wordt gesloten of
om de een of andere reden verbinding verliest, moet u het opstartscherm van de virtuele machines controleren om te zien
of de update met succes is voltooid. Start vervolgens het systeem handmatig opnieuw op.

U moet een datacenter tijdens het bijwerken van een ander datacenter, niet afsluiten of opnieuw opstarten.
De update kan dan mislukken.

Belangrijk

Zodra de update is voltooid, wordt een nieuwe pagina weergegeven waarmee wordt bevestigd dat de update is gelukt.

Opnieuw starten wordt actief wanneer alle datacenters in het systeem worden bijgewerkt.

Stap 14 Selecteer Opnieuw starten om het systeem opnieuw te starten.
De aanmeldpagina van de Cisco WebEx-beheersite wordt geopend.

Stap 15 Meld u aan bij de Beheersite.
In een MDC-systeem bepaalt de DNS welk datacenterdashboard wordt weergegeven. U kunt alle datacenters vanaf dit
dashboard beheren.

Stap 16 Controleer de release-opmerkingen voor deze update en bepaal of post-updatetaken vereist zijn. Als er extra taken vereist
zijn, voltooit u deze voordat u het systeem uit de onderhoudsmodus haalt.

Stap 17 Schakel de onderhoudsmodus uit. Zie Onderhoudsmodus in- of uitschakelen voor versie 2.5 en later, op pagina 114.
Als u de onderhoudsmodus uitschakelt, bepaalt het systeem of opnieuw starten of opnieuw opstarten nodig is en maakt
het hier melding van. Opnieuw starten duurt ongeveer 3 tot 5 minuten en opnieuw opstarten duurt ongeveer 30 minuten.
Als dit datacenter deel uitmaakt van een systeemmet meerdere datacenters, wordt de beheerder omgeleid naar de algemene
beheer-URL. Welk datacenter de beheerder ziet, wordt bepaald door het DNS-omzettingsbeleid. Als Sleutel opnieuw
genereren wordt ingeschakeld en één datacenter uit de onderhoudsmodus wordt gehaald, worden automatisch alle
datacenters in het systeem uit de onderhoudsmodus gehaald.

De vergaderingservice voor gebruikers in dit datacenter wordt hersteld.
Stap 18 Test het systeem. Zie Over het testen van het systeem, op pagina 59 voor aanbevolen tests.

Volgende stappen

We raden aan alle back-ups te verwijderen als u tevreden bent met de werking.
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Als de eerder geïmplementeerde toepassing Cisco WebEx Meetings of Productiviteitstools een ander versie-
of buildnummer heeft dan een recent geïmplementeerde versie van de toepassing, moet u de toepassing Cisco
WebEx Meetings of Productiviteitstools mogelijk pushen naar de gebruikers. Zie de Compatibiliteitsmatrix
voor de toepassing en productiviteitstools van Cisco WebEx Meetings van de Planningshandleiding en
systeemvereisten van Cisco WebEx Meetings Server die u vindt op http://www.cisco.com/c/en/us/support/
conferencing/webex-meetings-server/products-installation-and-configuration-guides-list.html.
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H O O F D S T U K  10
Het systeem upgraden

• Ondersteunde upgradepaden, pagina 81

• Voordat u met een upgrade begint, pagina 83

• Het systeem automatisch upgraden, pagina 84

• Het systeem handmatig upgraden, pagina 86

Ondersteunde upgradepaden
Deze versie van Cisco WebEx Meetings Server ondersteunt upgrades van versie 1.x naar 2.6. De volgende
punten zijn van toepassing:

• Een upgrade wordt gedefinieerd als een vervanging van het systeem om belangrijke wijzigingen te
implementeren die op het systeem zijn aanbracht.

• Een update wordt gedefinieerd als een incrementele wijziging van het systeem. Door updates worden
fouten hersteld en kleine verbeteringen aangebracht.

• Alle gegevens van het bestaande systeem worden overgedragen naar het bijgewerkte of geüpgradede
systeem, met uitzondering van de logboeken en logboekregistraties.

• Tijdens het upgraden kunt u geen grote versie van de software overslaan en direct naar een
companion-onderhoudsversie (MR) gaan.

Als u bijvoorbeeld van 1.5MR5 naar 2.6MR wilt upgraden, voert u de upgrade van 1.5MR5 naar 2.6
uit en voert u vervolgens de update naar 2.6MR uit.

U bepaalt aan de hand van de volgende tabel hoe u een update of upgrade kunt uitvoeren naar Cisco WebEx
Meetings Server-versie 2.6.

PadVersie 2.6Geïnstalleerde versie

1 Bijwerken naar 1.5

2 Bijwerken naar 1.5MR5

3 Upgraden naar 2.6

2.61.0 naar 1.1
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PadVersie 2.6Geïnstalleerde versie

1 Bijwerken naar 1.5MR5

2 Upgraden naar 2.6

2.61.5 naar 1.5MR4

Upgraden naar 2.62.61.5MR5 en hoger

1 Bijwerken naar 2.0MR9

2 Bijwerken naar 2.6

2.62.0 naar 2.0MR8

Bijwerken naar 2.62.62.0MR9 of hoger

Bijwerken naar 2.62.62.5 of elke 2.5MR

SDC (één datacenter)

Bijwerken naar 2.62.642.5 of elke 2.5MR

MDC (meerdere
datacenters)

Bijwerken naar 2.6MRElke 2.6MR2.6 of elke 2.6MR

SDC (één datacenter)

Bijwerken naar 2.6MRElke 2.6MR2.6 of elke 2.6MR

MDC (meerdere
datacenters)

4 Belangrijk: bij updates hebt u te maken met uitvaltijd omdat u beide datacenters gelijktijdig moet bijwerken. Klik niet op
Opnieuw starten voor het ene datacenter voordat de update voor het andere datacenter is voltooid en de knopOpnieuw starten
voor beide wordt weergegeven.

Wanneer u een update uitvoert van versie 2.5 naar 2.6 wordt de replicatie verbroken als u het ene datacenter opnieuw start
voordat de update van het andere datacenter is voltooid.

Meer informatie vindt u in de Beheerhandleiding van Cisco WebEx Meetings Server versie 2.6 op http://
www.cisco.com/en/US/products/ps12732/prod_installation_guides_list.html en in de Planningshandleiding
en systeemvereisten voor Cisco WebEx Meetings Server versie 2.6 op http://www.cisco.com/c/en/us/support/
conferencing/webex-meetings-server/products-installation-and-configuration-guides-list.html.

Een systeem met hoge beschikbaarheid configureren
Als u een HA-systeem bijwerkt, start u het systeem opnieuw op. We raden u aan om, nadat het proces van
opnieuw opstarten lijkt te zijn voltooid, nog 15 minuten te wachten voordat u begint met het toevoegen van
de systeemprocedure voor hoge beschikbaarheid.
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Voordat u een datacenter implementeert, kiest u voor AE (Audio Encrypted) of AU (Audio Unencrypted).
Na de implementatie kunt u niet meer van het ene type naar het andere overschakelen. Gegevens die zijn
gearchiveerd of waarvan een back-up is gemaakt vanuit het ene type systeem, kunnen ook niet worden
geüpload naar het andere type systeem. U kunt het type audiocodering tijdens een upgrade of update niet
wijzigen. De enige manier om een systeem van het ene type audiocodering te wijzigen naar het andere
type, is een nieuw systeem te implementeren.

Belangrijk

Voordat u met een upgrade begint
Voordat een systeem automatisch of handmatig wordt geüpgraded, moet u de volgende zaken regelen:

• Verkrijg het OVA-bestand dat vereist is voor de upgrade.

Upgraden van een niet-gecodeerde versie naar een gecodeerde versie of van een
gecodeerde versie naar een niet-gecodeerde versie wordt niet ondersteund. Verkrijg de
OVA die is gebaseerd op uw bestaande systeemimplementatie.

Opmerking

• Verwijder alle VMware-momentopnamen van het oorsprokelijke (bestaande) systeem. Maak geen
momentopnamen tijdens het upgradeproces. Zie Een momentopname verwijderen, op pagina 9 voor
het verwijderen van momentopnamen.

• Maak een back-up voor elke virtuele machine in uw oorspronkelijke (bestaande) systeem. (Zie Een
back-up maken met VMware vCenter, op pagina 6.)

• Plan een onderhoudsperiode. Tijdens het upgradeproces wordt het oorspronkelijke systeem in de
onderhoudsmodus geplaatst en is exclusieve toegang tot het systeem vereist. Gedurende deze tijd hebben
gebruikers geen toegang tot het systeem voor vergaderingen. Plan dit gedeelte van de upgrade op een
tijdstip waarop uw gebruikers er zo weinig mogelijk hinder van ondervinden.

• Houd er rekening mee dat de omvang van de gegevensopslag toeneemt. Het oorspronkelijke en het
geüpgradede systeem delen de gegevensopslag totdat het testen van het geüpgradede systeem is voltooid
en u het oorspronkelijke systeem verwijdert.

• Controleer of de hostnamen en IP-adressen van het oorspronkelijke systeem opnieuw worden gebruikt
in het geüpgradede systeem. Bevestig ook dat de interne virtuele machines van beide systemen ook op
hetzelfde subnet zitten. Als u openbare toegang hebt toegevoegd, moeten de virtuele IRP-machines voor
het oorspronkelijke systeem en het geüpgradede systeem op hetzelfde subnet zitten.

• Controleer of de vCenter-hostnaam door de DNS-server kan worden herleid. Test de koppeling door de
hostnaam te pingen.

Na een upgrade is CWMS System de standaardnaam van het datacenter. Deze wordt niet naar andere
talen vertaald.

Opmerking
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Het systeem automatisch upgraden
Deze procedure bevat een overzicht van belangrijke taken voor het voltooien van een automatische upgrade.
Er zijn koppelingen opgenomen naar gedeelten van de Beheerhandleiding van Cisco WebEx Meetings Server
(op http://www.cisco.com/c/en/us/support/conferencing/webex-meetings-server/
products-installation-and-configuration-guides-list.html) met de gedetailleerde stappen die moeten worden
uitgevoerd om elke taak te voltooien.

Voordat u begint

Voordat automatisch een upgrade op een systeemwordt uitgevoerd, moet u rekening houdenmet het volgende:

• In een MDC-omgeving (omgeving met meerdere datacenters) kunnen de datacenters niet worden
uitgebreid, bijgewerkt of geüpgraded. Secundaire datacenters moeten uit het MDC-systeem worden
verwijderd om er een SDC-omgeving (omgevingmet één datacenter) van te maken. DeMDC-omgeving
kan worden hersteld nadat de datacenters zijn gewijzigd en nadat is gecontroleerd of de grootte en de
versie van de datacenters overeenkomen.

• Informeer andere systeembeheerders dat ze zich tijdens de upgrade geen toegang tot het oorspronkelijke
systeemmoeten verschaffen en geenwijzigingen tijdens de upgrademoeten aanbrengen. Dezewijzigingen
kunnen onvoorspelbare resultaten opleveren.

• Lever en configureer één extra IP-adres en hostnaam die tijdelijk worden gebruikt voor de virtuele
beheermachine in het geüpgradede systeem. Dit kan elk beschikbaar IP-adres in het VLAN zijn. Voor
de hostnaam kunt u alles gebruiken, aangezien dit IP-adres en deze hostnaam aan het einde van het
upgradeproces worden vrijgegeven.

Het oorspronkelijke systeem en het bijgewerkte systeem worden beide tijdens het proces ingeschakeld.
Het tijdelijke IP-adres en de tijdelijke hostnaam voorkomen IP-conflicten tijdens dit gedeelte van de
procedure. Nadat de gegevens van het oorspronkelijke naar het gewijzigde systeem zijn overgebracht,
wordt het oorspronkelijke systeem uitgeschakeld. Aan het einde van het proces wordt het gewijzigde
systeem uit de onderhoudsmodus gehaald en uitgeschakeld.

Tijdens het opnieuw opstarten worden het tijdelijke IP-adres en de tijdelijke hostnaam vrijgegeven en
maakt het gewijzigde systeem gebruik van het IP-adres en de hostnaam van de oorspronkelijke virtuele
beheermachine.

Als er een firewall zit tussen de virtuele beheermachines en de virtuele IRP-machines, moet het tijdelijke
IP-adres via de firewall worden toegestaan.

• Schakel beide systemen niet handmatig in of uit.

• Controleer of vSwitch niet op ESXi-hosts wordt gebruikt als een gedistribueerde switch. Automatische
processen ondersteunen vSwitch Distributed Switch op ESXi-hosts van CWMS niet. Schakel over naar
een standaardschakelaar of gebruik een handmatig proces. (Zie Het systeem handmatig upgraden, op
pagina 86, Datacenters versie 2.5 en hoger bijwerken met systeemuitval, op pagina 77 of Het systeem
vergroten, op pagina 70.)

Stap 1 Wis uw browsercache.
Statische resources worden in de cache opgeslagen om de prestaties van webpagina's te verbeteren. De in de cache
opgeslagen gegevens kunnen echter onjuist zijn. Daarom raden we u aan uw browsercache te wissen.
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Stap 2 Ga op het bestaande systeem naar License Manager (SysteemMeer weergevenLicenties beheren) en genereer een
licentieverzoek. > >
Licentiebeheer wordt in een nieuw tabblad geopend.

Stap 3 Selecteer Een licentieaanvraag maken.
Er wordt een pop-up weergegeven met de tekst van het licentieverzoek. Kopieer de tekst en sla de licentieaanvraag op
een handige locatie op, want misschien moet u de procedure voor het handmatig opnieuw configureren gebruiken om
uw licenties opnieuw te claimen. Met deze informatie kan Cisco ook uw licenties vinden. (Zie Licenties uitvoeren met
License Manager, op pagina 273.)

Stap 4 U kunt met de vSphere-client de virtuele beheermachine (met behulp van het tijdelijke IP-adres) voor het geüpgradede
systeem implementeren door de configuratie met het achtervoegsel Automatisch upgrade te selecteren, bijvoorbeeld
250 beheergebruikers automatisch upgraden. Gebruik dezelfde host als de virtuele beheermachine van het
oorspronkelijke systeem.

Stap 5 Controleer of de virtuele machine voor upgradebeheer de schijven van het oorspronkelijke systeem kan bereiken.
De virtuele beheermachines bevinden zich op dezelfde ESXi-host en hebben toegang tot dezelfde gegevensopslag.
Daarom dienen ze beide sets met schijven te kunnen zien. De gegevensopslag die wordt gebruikt door de
gegevensopslagbestanden (vmdk) van de virtuele beheermachine moeten zichtbaar zijn via vCenter (met behulp van
dezelfde vCenter-gegevens als de gegevens die in het automatische upgradeproces worden gebruikt).

Stap 6 Schakel de virtuele beheermachine voor het geüpgradede systeem in en noteer de implementatie-URL die op de console
van de virtuele machine wordt weergegeven.

Stap 7 Voer in het URL-veld van een webbrowser de implementatie-URL in.
Stap 8 Voer de beheer- en vCenter-URL’s en -gegevens in, zodat de virtuele machines voor u kunnen worden geïmplementeerd.

(Zie VMware vCenter-gebruikersgegevens opgeven, op pagina 25.)
Stap 9 Als u extra virtuele machines wilt implementeren, selecteert u Doorgaan.

Totdat u met de installatie van het geüpgradede systeem begint en het oorspronkelijke systeem in de onderhoudsmodus
wordt geplaatst, kunnen gebruikers vergaderingen houden, maar mogen beheerders de virtuele machines van het
oorspronkelijke systeem niet aanpassen.

Stap 10 Noteer de namen van de automatisch gemaakte virtuele machines die in vCenter worden vermeld.
De indeling voor namen van virtuele machines is CWMS_hostnaam_MMDDUUmm waarin mm=minuut

Wanneer de upgrade is voltooid, worden de virtuele machines niet weergegeven. U kunt op basis van deze indeling een
zoekopdracht uitvoeren om de virtuele machines te zoeken die als deel van de CWMS-upgrade zijn gemaakt.

De voortgang van de upgrade wordt weergegeven in de implementatie-URL van het geüpgradede systeem en op de
VMware-console waarmee de virtuele beheermachine van het primaire systeem is verbonden. Mocht het browservenster
tijdens het upgradeproces per ongeluk worden afgesloten, kunt u de implementatie-URL van de VMware-console
gebruiken.

Stap 11 Als u het systeem automatisch in de onderhoudsmoduswilt plaatsen enwilt beginnenmet de installatie van het geüpgradede
systeem, selecteert u Doorgaan.
Er wordt een bericht weergegeven wanneer de onderhoudsmodus is ingeschakeld. Dit kan tot 30 minuten duren.

Stap 12 Als u de bijgewerkte Cisco WebEx-beheersite wilt starten, selecteert u Aanmelden bij beheersite en meld u zich aan.
Stap 13 Wacht totdat het systeem de status Goed heeft. Schakel vervolgens de onderhoudsmodus in het geüpgradede systeem

uit en selecteer Doorgaan.
Het kan een paar minuten duren voordat de vergaderservice beschikbaar is. Gebruikers kunnen weer vergaderingen
starten als voor alle virtuele machines op de pagina Systeemeigenschappen de status Goed (groen) wordt weergeven.
Zie Onderhoudsmodus in- of uitschakelen voor versie 2.0 en eerder voor meer informatie.
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Het systeem wordt opnieuw opgestart.
Stap 14 Test het geüpgradede systeem. (Zie Over het testen van het systeem, op pagina 59.)

Wanneer uw geüpgradede systeem probleemloos werkt, kunt u uw oorspronkelijke systeem verwijderen om de
oorspronkelijke systeemresources vrij te maken. Zorg dat het geüpgradede systeem blijft draaien als u het oorspronkelijke
systeem verwijdert, om te voorkomen dat het VMDK-basisbestand op harde schijf 4, waartoe het geüpgradede systeem
toegang heeft, onbedoeld wordt verwijderd.

Als de upgrade niet is geslaagd, schakelt u het geüpgradede systeem uit, schakelt u het oorspronkelijke systeem in en
neemt u contact op met het Cisco TAC.

Stap 15 Configureer de licentieversie opnieuw en werk deze bij voor het geüpgradede systeem. (Zie Over hostlicenties, op pagina
270 en Licenties opnieuw configureren na een grote systeemwijziging, op pagina 277).
Als de eerder geïmplementeerde toepassing of productiviteitstools van Cisco WebEx Meetings een ander versie- of
buildnummer hebben dan een recent geïmplementeerde versie van de toepassing en de upgrade niet is geblokkeerd,
wordt u op de hoogte gebracht met een upgradewaarschuwing. Mogelijk moet u de toepassing Cisco WebEx Meetings
of de productiviteitstools naar de gebruikers pushen. Zie de Compatibiliteitsmatrix voor de toepassing en
productiviteitstools van Cisco WebEx Meetings van de Planningshandleiding van Cisco WebEx Meetings Server die u
vindt op http://www.cisco.com/c/en/us/support/conferencing/webex-meetings-server/
products-installation-and-configuration-guides-list.html.

De licentievrije proefperiode verloopt binnenmaximaal 180 dagen. Als het oorspronkelijke systeem over geldige licenties
beschikte, moeten die binnen maximaal 180 dagen opnieuw worden geconfigureerd. Als het oorspronkelijke systeem in
de licentievrije proefperiode werkte, worden de resterende dagen daarvan overgenomen door het geüpgradede systeem.

Volgende stappen

Als de eerder geïmplementeerde toepassing of productiviteitstools van Cisco WebEx Meetings een ander
versie- of buildnummer hebben dan een recent geïmplementeerde versie van de toepassing en de upgrade niet
is geblokkeerd, wordt u op de hoogte gebracht met een upgradewaarschuwing. Mogelijk moet u de toepassing
Cisco WebEx Meetings of de productiviteitstools naar de gebruikers pushen. Zie de Compatibiliteitsmatrix
voor de toepassing en productiviteitstools van Cisco WebEx Meetings van de Planningshandleiding en
systeemvereisten van Cisco WebEx Meetings Server die u vindt op http://www.cisco.com/c/en/us/support/
conferencing/webex-meetings-server/products-installation-and-configuration-guides-list.html.

Het systeem handmatig upgraden
Deze procedure bevat een overzicht van belangrijke taken voor het voltooien van een handmatige upgrade.
Er zijn koppelingen opgenomen naar gedeelten van de Beheerhandleiding van Cisco WebEx Meetings Server
(op http://www.cisco.com/c/en/us/support/conferencing/webex-meetings-server/
products-installation-and-configuration-guides-list.html) met de gedetailleerde stappen die moeten worden
uitgevoerd om elke taak te voltooien.

Voordat u begint

In een MDC-omgeving (omgeving met meerdere datacenters) kunnen de datacenters niet worden uitgebreid,
bijgewerkt of geüpgraded. Secundaire datacenters moeten uit het MDC-systeem worden verwijderd om er
een SDC-omgeving (omgeving met één datacenter) van te maken. De MDC-omgeving kan worden hersteld
nadat de datacenters zijn gewijzigd en nadat is gecontroleerd of de grootte en de versie van de datacenters
overeenkomen.
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Controleer of het geüpgradede systeem toegang heeft tot de schijven voor de virtuele beheermachine van het
oorspronkelijke systeem. (Harde schijf 4 wordt van het oorspronkelijke systeem naar het geüpgradede systeem
gekopieerd.)

U mag beide systemen niet gelijktijdig inschakelen en uitvoeren, omdat de hostnamen en IP-adressen van de
virtuele machines van het oorspronkelijke systeem worden gebruikt in het geüpgradede systeem.

Stap 1 Wis uw browsercache.
Statische resources worden in de cache opgeslagen om de prestaties van webpagina's te verbeteren. De in de cache
opgeslagen gegevens kunnen echter onjuist zijn. Daarom raden we u aan uw browsercache te wissen.

Stap 2 Ga op het bestaande systeem naar License Manager (SysteemMeer weergevenLicenties beheren) en genereer een
licentieverzoek. > >
Licentiebeheer wordt in een nieuw tabblad geopend.

Stap 3 Selecteer Een licentieaanvraag maken.
Er wordt een pop-up weergegeven met de tekst van het licentieverzoek. Kopieer de tekst en sla de licentieaanvraag op
een handige locatie op, want misschien moet u de procedure voor het handmatig opnieuw configureren gebruiken om
uw licenties opnieuw te claimen. Met deze informatie kan Cisco ook uw licenties vinden. (Zie Licenties uitvoeren met
License Manager, op pagina 273.)

Stap 4 Meld u aan op de beheersite van het oorspronkelijke systeem.
Stap 5 Ga naar het tabblad Systeem en selecteer Upgraden.
Stap 6 Selecteer Belangrijke upgrade.
Stap 7 SelecteerDoorgaan om de gegevens van het oorspronkelijke systeem te archiveren en het systeem in de onderhoudsmodus

te plaatsen.
Stap 8 Selecteer In-/uitschakelenGast afmelden op de virtuelemachines van het bestaande systeemmet deVMware vSphere-client.

>
Stap 9 Implementeer alle virtuele machines van het geüpgradede systeem, inclusief de virtuele machinemet hoge beschikbaarheid

en de virtuele IRP-machines (Internet Reverse Proxy).
Als u een systeem met meerdere datacenters implementeert (MDC), moet u geen HA-machine implementeren. MDC
ondersteunt geen HA.

Tijdens de implementatie kunt u de optie VM inschakelen na implementatie kiezen. Controleer of deze optie niet is
ingeschakeld of dat VM's handmatig zijn gestart voordat de volgende stap is voltooid. Anders worden de VM's als een
nieuw systeem geïmplementeerd en wordt een nieuwe implementatie gemaakt in plaats van de gegevens te migreren.
Als de VM's zijn ingeschakeld, moeten ze worden verwijderd en opnieuw worden geïmplementeerd alvorens u kunt
doorgaan.

Stap 10 Kopieer de gegevens vanuit uw oorspronkelijke systeem naar de virtuele beheermachine voor het geüpgradede systeem.
(Zie Een bestaand VMDK-bestand aan een nieuwe virtuele machine koppelen, op pagina 9.)

Stap 11 Schakel de geüpgradede virtuele beheermachine in en noteer de implementatie-URL die op de console van de virtuele
machine wordt weergegeven. (Zie Een systeem met hoge beschikbaarheid configureren.)
Als het systeem hoge beschikbaarheid (HA) heeft, moet u de virtuele machines met hoge beschikbaarheid niet instellen
vanuit de beheerimplementatie met hoge beschikbaarheid. Laat het upgradescript de virtuele machines met hoge
beschikbaarheid detecteren.

Stap 12 Schakel de overige geüpgradede virtuele machines in.
Stap 13 Voer in het URL-veld van een webbrowser de implementatie-URL in.
Stap 14 Selecteer Doorgaan om de installatie van het systeem te starten.
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De voortgang van de upgrade wordt weergegeven in de implementatie-URL van het geüpgradede systeem en op de
VMware-console waarmee de virtuele beheermachine van het primaire systeem is verbonden.

Mocht het browservenster tijdens het upgradeproces per ongeluk worden afgesloten, kunt u de implementatie-URL van
de VMware-console gebruiken.

Stap 15 Wacht totdat het systeem de status Goed heeft. Schakel vervolgens de onderhoudsmodus uit en selecteer Doorgaan.
Het kan een paar minuten duren voordat de vergaderservice beschikbaar is. Gebruikers kunnen weer vergaderingen
starten als voor alle virtuele machines op de pagina Systeemeigenschappen de status Goed (groen) wordt weergeven.
Zie Onderhoudsmodus in- of uitschakelen voor versie 2.0 en eerder voor meer informatie.

Stap 16 Test het geüpgradede systeem. (Zie Over het testen van het systeem, op pagina 59.)
Wanneer uw geüpgradede systeem probleemloos werkt, kunt u uw oorspronkelijke systeem verwijderen om de
oorspronkelijke systeemresources vrij te maken. Zorg dat het geüpgradede systeem blijft draaien als u het oorspronkelijke
systeem verwijdert, om te voorkomen dat het VMDK-basisbestand op harde schijf 4, waartoe het geüpgradede systeem
toegang heeft, onbedoeld wordt verwijderd.

Als de upgrade niet is geslaagd, schakelt u het geüpgradede systeem uit, schakelt u het oorspronkelijke systeem in en
neemt u contact op met het Cisco TAC.

Stap 17 Configureer de licentieversie opnieuw en werk deze bij voor het geüpgradede systeem. (Zie Over hostlicenties, op pagina
270 en Licenties opnieuw configureren na een grote systeemwijziging, op pagina 277).
Als de eerder geïmplementeerde toepassing of productiviteitstools van Cisco WebEx Meetings een ander versie- of
buildnummer hebben dan een recent geïmplementeerde versie van de toepassing en de upgrade niet is geblokkeerd,
wordt u op de hoogte gebracht met een upgradewaarschuwing. Mogelijk moet u de toepassing Cisco WebEx Meetings
of de productiviteitstools naar de gebruikers pushen. Zie de Compatibiliteitsmatrix voor de toepassing en
productiviteitstools van Cisco WebEx Meetings van de Planningshandleiding van Cisco WebEx Meetings Server die u
vindt op http://www.cisco.com/c/en/us/support/conferencing/webex-meetings-server/
products-installation-and-configuration-guides-list.html.

De licentievrije proefperiode verloopt binnenmaximaal 180 dagen. Als het oorspronkelijke systeem over geldige licenties
beschikte, moeten die binnen maximaal 180 dagen opnieuw worden geconfigureerd. Als het oorspronkelijke systeem in
de licentievrije proefperiode werkte, worden de resterende dagen daarvan overgenomen door het geüpgradede systeem.

Stap 18

Volgende stappen

Als de eerder geïmplementeerde toepassing of productiviteitstools van Cisco WebEx Meetings een ander
versie- of buildnummer hebben dan een recent geïmplementeerde versie van de toepassing en de upgrade niet
is geblokkeerd, wordt u op de hoogte gebracht met een upgradewaarschuwing. Mogelijk moet u de toepassing
Cisco WebEx Meetings of de productiviteitstools naar de gebruikers pushen. Zie de Compatibiliteitsmatrix
voor de toepassing en productiviteitstools van Cisco WebEx Meetings van de Planningshandleiding en
systeemvereisten van Cisco WebEx Meetings Server die u vindt op http://www.cisco.com/c/en/us/support/
conferencing/webex-meetings-server/products-installation-and-configuration-guides-list.html.
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H O O F D S T U K  11
Het systeem testen

• Over het testen van het systeem, pagina 89

• De vergaderingstest gebruiken, pagina 90

• De Systeemresourcetest gebruiken, pagina 90

Over het testen van het systeem
Het grootste gedeelte van de systeemtest wordt met behulp van het CWMS-systeem uitgevoerd, bijvoorbeeld
door De vergaderingstest gebruiken, op pagina 90 en De Systeemresourcetest gebruiken, op pagina 90.

Wanneer u een geüpgraded systeem test, kunt u het oorspronkelijke systeem behouden totdat u klaar bent met
het testen van het geüpgradede systeem (u kunt beide systemen echter niet gelijktijdig inschakelen omdat ze
enkele parameters delen, zoals een IP-adres). Zodra u tevreden bent met de testresultaten voor het geüpgradede
systeem, kunt u het oorspronkelijke systeem (voorgoed) verwijderen. Zorg ervoor dat het geüpgradede systeem
wordt uitgevoerd wanneer u het oorspronkelijke systeem verwijdert. Hiermee voorkomt u dat het
VMDK-bestand, waartoe het geüpgradede systeem toegang moet hebben, onbedoeld wordt verwijderd.

Een aantal van de aanbevolen tests dat op het systeem moet worden uitgevoerd, zijn

• Gebruikers toevoegen, bewerken, activeren en deactiveren. (Zie Gebruikers beheren, op pagina 115.)

• Een vergadering plannen en starten.

• Een bestaande vergadering opnieuw plannen.

• Een aantal geplande vergaderingen verwijderen.

• Een vergaderingsbijlage openen en toevoegen vanuit een uitnodiging voor de vergadering.

• Een vergadering opnemen en de opname terugspelen.

Het systeem kan ook worden getest door het volgende te doen:

• Bevestigen dat het netwerk correct is geconfigureerd, op pagina 30

• Het systeem controleren, op pagina 31

• Bevestigen dat het primaire systeem overschakelt naar het HA-systeem door de fysieke verbinding met
het primaire systeem te verwijderen en te controleren of Cisco WebEx actief is in het HA-systeem.
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De vergaderingstest gebruiken

Stap 1 Meld u aan bij de Beheersite.
Stap 2 Selecteer Ondersteuning > Vergaderingstest.
Stap 3 Selecteer Volgende.

Uw systeem voert een vergaderingstest uit en controleert de mogelijkheden om een vergadering te plannen, te starten
en eraan deel te nemen. De resultaten van de test verschijnen over enkele minuten.

De Systeemresourcetest gebruiken

Stap 1 Meld u aan bij de Beheersite.
In een MDC-systeem bepaalt de DNS welk datacenterdashboard wordt weergegeven. U kunt alle datacenters vanaf dit
dashboard beheren.

Stap 2 Schakel de onderhoudsmodus in. Zie Onderhoudsmodus in- of uitschakelen voor versie 2.5 en later, op pagina 114.
Tenzij u een systeem uitbreidt, raden we u aan een momentopname van elke virtuele machine te maken. (Zie Een
momentopname maken met VMware vCenter, op pagina 7.)

Als de onderhoudsmodus wordt ingeschakeld voor alle actieve datacenters, worden de conferentieactiviteiten beëindigd.
Gebruikers kunnen zich niet aanmelden bij deWebEx-site, geen vergaderingen plannen, niet aan vergaderingen deelnemen
en geen opnamen van vergaderingen afspelen. Als dit datacenter deel uitmaakt van een systeemmet meerdere datacenters,
wordt op lopende vergaderingen failover naar een actief datacenter uitgevoerd. Deze failover kan zorgen voor een korte
onderbreking in actieve vergaderingen. Zie Over de onderhoudsmodus, op pagina 111 voor informatie over welke
systeemtaken de onderhoudsmodus vereisen.

Stap 3 Selecteer Ondersteuning > Systeemresourcestest.
Stap 4 Selecteer Volgende.

De resultaten van de test zijn opgenomen voor de volgende:

• CPU, geheugen, netwerk en opslag voor elke host op uw systeem

• Interne en externe verbindingscontroles voor de URL's van uw site en beheer

Stap 5 Schakel de onderhoudsmodus uit. Zie Onderhoudsmodus in- of uitschakelen voor versie 2.5 en later, op pagina 114.
Als u de onderhoudsmodus uitschakelt, bepaalt het systeem of opnieuw starten of opnieuw opstarten nodig is en maakt
het hier melding van. Opnieuw starten duurt ongeveer 3 tot 5 minuten en opnieuw opstarten duurt ongeveer 30 minuten.
Als dit datacenter deel uitmaakt van een systeemmet meerdere datacenters, wordt de beheerder omgeleid naar de algemene
beheer-URL. Welk datacenter de beheerder ziet, wordt bepaald door het DNS-omzettingsbeleid. Als Sleutel opnieuw
genereren wordt ingeschakeld en één datacenter uit de onderhoudsmodus wordt gehaald, worden automatisch alle
datacenters in het systeem uit de onderhoudsmodus gehaald.

De vergaderingservice voor gebruikers in dit datacenter wordt hersteld.
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D E E L  II
Configuratiehandleiding van Cisco WebEx
Meetings Server
• Uw dashboard gebruiken, pagina 95

• Gebruikers beheren, pagina 115

• Uw systeem configureren, pagina 139

• Instellingen configureren, pagina 171

• Rapporten beheren, pagina 261

• Licenties beheren, pagina 269

• Datacenters samenvoegen om een systeem met meerdere datacenters (MDC) te maken, pagina 281

• De ondersteuningsfuncties gebruiken, pagina 293





H O O F D S T U K  12
Uw dashboard gebruiken

Deze module beschrijft de functies op uw Cisco WebEx-serverdashboard en hoe u deze moet gebruiken.

• Over het dashboard, pagina 95

• Alarmen weergeven en bewerken, pagina 99

• Vergadertrends weergeven, pagina 101

• Een onderhoudsperiode plannen, pagina 109

• Over de onderhoudsmodus, pagina 111

Over het dashboard
Het dashboard, de startpagina van de beheersite, bevat verschillende parameters en belangrijke controlefuncties
met grafieken.

Het dashboard bevat de volgende gedeelten:

• Systeemmonitor: geeft de systeemstatus en een tijdstempel weer. Bevat de volgende subsecties:

◦ Vergaderingen en gebruikers: de status van actieve vergaderingen en het gebruik. Geeft het aantal
vergaderingen weer dat momenteel actief is, en het aantal afzonderlijke deelnemers (het gebruik).
Het statuslampje geeft aan of het aantal actieve vergaderingen en het gebruik hoger of lager zijn
dan de geconfigureerde alarmdrempel. Bij een groen lampje liggen ze onder de geconfigureerde
drempel en bij een rood lampje erboven. Zie Alarmen weergeven en bewerken, op pagina 99 voor
meer informatie over het invoeren van alarmen.

◦ Alarmpictogram: selecteer het alarmpictogram om de geconfigureerde alarmdrempelinstellingen
weer te geven en te bewerken. Alarmdrempels worden numeriek weergegeven op de pagina
Alarmen. Alarmdrempels worden standaard in percentages weergegeven. Zie Alarmen weergeven
en bewerken, op pagina 99 voor meer informatie over het invoeren van alarmen.

U kunt alarmen configureren voor het volgende:

◦ Actieve vergaderingen: hiermee wordt aangegeven wanneer de huidige vergaderingen
problemen ondervinden.

◦ Gebruik: het totale aantal afzonderlijke gebruikers dat het systeem gebruikt. Soms zijn
deelnemers in meerdere sessies te vinden, maar deelnemers worden slechts eenmaal geteld.
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◦ Opslag: gebruikte opslagruimte voor opnamen en back-ups van de database.

Het opslagalarm wordt weergegeven als u een opslagserver hebt geconfigureerd. Zie
EenNFS- of SSH-bestandsopslagserver toevoegen, op pagina 154 voor meer informatie.

De opnamefunctie voor vergaderingen wordt uitgeschakeld als het opslaggebruik boven
de drempel ligt.

Opmerking

◦ Logboekpartitie: de hoeveelheid ruimte die nodig is om het toepassingscontrolelogboek op
te slaan.

Als een auditor voor uw systeem is geconfigureerd, is dit alarm alleen zichtbaar voor
de auditor.

Opmerking

◦ Licentiegebruik: het percentage permanente licenties dat aan hostgebruikers is toegewezen.

◦ Proeflicenties: geeft aan of proeflicenties aan hostgebruikers worden toegewezen.

• Datacenter: in dit gedeelte vindt u de naam van elk datacenter, of de onderhoudsmodus is in- of
uitgeschakeld, de gebruikte hoeveelheid opslagruimte voor elk datacenter en de status van
gegevensreplicatie. Zie Over de datacenterinformatie die op het dashboard wordt weergegeven, op
pagina 97 voor meer informatie.

• Vergadertrend: een grafiek van het aantal vergaderingen dat op het systeem is gehouden gedurende een
gespecificeerde periode. Gebruik de veldenVan enTot om de periode in te stellen voor de trendinformatie
over vergaderingen en voor de vergaderingen in de lijst Vergaderingen. U kunt een punt in de grafiek
Vergadertrend selecteren om een lijst weer te geven met de vergaderingen uit de lijst Vergaderingen die
plaatsvonden tijdens de periode die in de grafiek is gespecificeerd. Als u wilt weergeven welke
vergaderingen op een specifiek tijdstip plaatsvonden, beweegt u de muis over de grafiek en selecteert u
de gewenste tijd.

• Vergadering zoeken: zoek een vergadering door specifieke zoekcriteria in te voeren, zoals het nummer
en het onderwerp van de vergadering of een datumbereik.

• Vergaderingen: het totale aantal vergaderingen dat tijdens de geselecteerde periode plaatsvond, de
onderwerpen, hosts, deelnemersaantallen en statussen van de vergaderingen. Als er in de grafiek
Vergadertrend geen gegevenspunt is geselecteerd, worden alle vergaderingen voor de periode
weergegeven. U kunt elke informatiekolom in de lijst Vergaderingen sorteren. De vergaderingen worden
op volgorde van status weergegeven: Bezig, Beëindigd en Niet gestart.

Als u eenVergaderonderwerp in de lijst selecteert, worden er details van de vergadering weergegeven,
waaronder: Vergaderingnummer, starttijd, eindtijd, algemene status en wordt er aangegeven of de
vergadering tot in detail is geanalyseerd. Voorafgaand aan de analyse geeft de parameter Status de
globale status van de vergadering weer met betrekking tot kwaliteit. Selecteer Vergaderinggegevens
analyseren om een gedetailleerde analyse van de vergadering uit te voeren en een logbestand te genereren.
Nadat het logbestand is samengesteld, wordt de algemene Status van de vergadering mogelijk gewijzigd,
op basis van het gedetailleerde onderzoek dat tijdens de analyse is uitgevoerd. Er wordt weergegeven
opwelke datum en tijd het logbestand is gegenereerd en u ontvangt een e-mail met de downloadinformatie
voor het logbestand. U kunt het logbestand ook vanaf het dashboard downloaden door Logbestand
downloaden te selecteren.
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• Onderhoud: plant een onderhoudsperiode waarin wordt aangekondigd wanneer de onderhoudsmodus
wordt in- en uitgeschakeld. Zie Een onderhoudsperiode plannen, op pagina 109 en Over de
onderhoudsmodus, op pagina 111 voor meer informatie.

• Laatste systeemback-up: de datum en tijd waarop voor het laatst een back-up is gemaakt, de bestandsnaam,
omvang en locatie van die back-up en de datum en tijd van de volgende back-up. Het stelt u ook op de
hoogte als de back-up is mislukt en geeft u de datum van de eerste poging van de back-up als deze nog
niet is aangemaakt. Voor elk datacenter wordt een aparte back-upkoppeling verschaft.

Wordt alleen weergegeven als u een opslagserver hebt geconfigureerd.Opmerking

• Systeem: geeft het maximale aantal gebruikers weer dat tegelijkertijd aan vergaderingen kan deelnemen,
evenals het versienummer, de product-URL, het aantal gebruikerslicenties, of openbare toegang is
toegestaan en of het om een systeem met hoge beschikbaarheid gaat. SelecteerMeer weergeven om
naar Uw systeem configureren, op pagina 139 te gaan.

• Gebruikers: geeft het aantal actieve gebruikers weer, evenals het geselecteerde verificatietype, of
directory-integratie is geconfigureerd of niet en wanneer de volgende synchronisatie plaatsvindt (als
deze is geconfigureerd). SelecteerMeer weergeven om naar Gebruikers bewerken, op pagina 125 te
gaan.

• Instellingen: geeft het maximale aantal deelnemers weer dat aan elke vergadering kan deelnemen, evenals
het audiotype en of WebEx HQ-video is ingeschakeld. SelecteerMeer weergeven om naar Instellingen
configureren, op pagina 171 te gaan.

Verwante onderwerpen

Uw Geschiedenis resources weergeven
Het diagram Actieve vergaderingen gebruiken om vergaderingsproblemen te verhelpen
Een onderhoudsperiode plannen, op pagina 109
Onderhoudsmodus in- of uitschakelen voor versie 2.0 en eerder

Over de datacenterinformatie die op het dashboard wordt weergegeven
In het gedeelte Systeemmonitor van het dashboard wordt statusinformatie weergegeven voor de datacenters
waaruit uw systeem bestaat. Als u een systeem met één datacenter hebt, is de automatisch door het systeem
toegewezen naam van het datacenterCWMS-systeem. De statusinformatie wordt echter dynamisch bijgewerkt
voor het ene datacenter. In een systeem met meerdere datacenters wordt elk datacenter in een aparte rij
weergegevenmet de naam die u tijdens de samenvoegingmet het datacenter hebt ingevoerd. De statusinformatie
wordt dynamisch afzonderlijk voor elk datacenter bijgewerkt.

• Status: in deze kolomwordt de status van elk datacenter weergegeven. De status kan Goed, Gedeeltelijke
service, Geblokkeerd of Buiten werking zijn.

• Goed: alle componenten van het datacenter werken goed. Er worden geen door het systeem
gegenereerde e-mailberichten naar de beheerder verzonden.

• Gedeeltelijke service: sommige componenten van het datacenter werken niet goed, maar het
datacenter levert wel service. Het systeem stuurt een e-mail naar de beheerder om aan te geven dat
dit datacenter aandacht behoeft.
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• Geblokkeerd: sommige componenten in een datacenter hebben al langere tijd niet meer goed
gewerkt. Het systeem heeft service in deze datacenters geblokkeerd en alle activiteiten worden
naar een ander datacenter omgeleid. Het systeem stuurt een e-mail naar de beheerder dat de service
buiten werking is, dat de gegevens naar een ander datacenter worden omgeleid en dat het datacenter
aandacht behoeft.

• Buiten werking: de werking van een datacenter is dermate verslechterd dat het geen betrouwbare
service meer kan leveren. Er wordt een failover naar een operationeel datacenter uitgevoerd. Het
systeem stuurt een e-mail naar de beheerder dat de service buiten werking is, dat de gegevens naar
een ander datacenter worden omgeleid en dat het datacenter aandacht behoeft.

In een omgeving met meerdere datacenters kunnen sommige componenten worden gekoppeld,
zodat de uitgeschakelde service in dit datacenter door een ander datacenter kan worden verschaft.
Dit is geen indicatie van de algemene systeemstatus, maar geldt alleen voor de status van dit
datacenter.

• Geblokkeerd of Buiten werking en Onderhoudsmodus is ingeschakeld: de status van het datacenter
blijft aangeven dat het datacenter geblokkeerd is. Wanneer de onderhoudsmodus is uitgeschakeld
EN alle componenten weer actief zijn, verandert de status.

• Onbereikbaar: andere datacenters kunnen niet communicerenmet dit datacenter. Het systeem stuurt
een e-mail naar de beheerdermet de vraag de netwerkverbinding tussen de datacenters te controleren.

• Onderhoud: geeft aan of de onderhoudsmodus voor een datacenter is in- of uitgeschakeld.

• Opslag: de hoeveelheid opslagruimte gebruikt op de opslagserver die met elk datacenter is verbonden.
Niet geconfigureerd wordt weergegeven als een opslagserver niet met het systeem is verbonden.

• Gegevensreplicatie: geeft aan of gegevensreplicatie tussen de datacenters in een systeem met meerdere
datacenters (MDC) plaatsvindt.

Wanneer een datacenter de status Geblokkeerd of Buiten werking heeft, kunnen gebruikers het volgende
ervaren:

• Actieve vergaderingenworden na enkeleminuten automatisch naar een operationeel datacenter verplaatst,
zoals ook gebeurt in een failoversituatie. Er zijn geen gevolgen voor PCN- of massasnelkiesvergaderingen.

• Eerder geplande vergaderingen die niet zijn gestart, worden naar het operationele datacenter verplaatst.
De host of deelnemers hoeven geen andere acties uit te voeren.

• Gebruikers melden zich op de gebruikelijke manier aan bij de URL van een WebEx-site, maar het
systeem leidt de aanmelding om naar het operationele datacenter.

• Beheerders kunnen zich zowel bij het geblokkeerde datacenter als bij het operationele datacenter
aanmelden.

• Beheerders ontvangen een door het systeem gegenereerde e-mail waarin wordt uitgelegd welk datacenter
is geblokkeerd, en informatie waarmee enkele mogelijke oorzaken worden uitgelegd.

CPU-, geheugen- en netwerkgebruik controleren
Als u het CPU-, geheugen- en netwerkgebruik wilt controleren, raden we u aan voor elke virtuele
CWMS-machine het tabblad met de prestaties in een vSphere-client of vSphere-webclient te gebruiken. Het
voordeel van het controleren van de prestaties van een virtuele CWMS-machine via een vSphere-client of
vSphere-webclient is dat elke virtuele machine afzonderlijk en gedurende een specifiek tijdsbestek kan worden
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gecontroleerd. Als er een probleem bestaat dat het systeem negatief beïnvloedt, kunt u dit eenvoudiger gericht
oplossen.

Raadpleeg http://pubs.vmware.com/vsphere-51/
index.jsp?topic=%2Fcom.vmware.vsphere.monitoring.doc%2FGUID-FC93B6FD-DCA7-4513-A45E-660ECAC54817.html
voor het controleren van het CPU-gebruik. Variaties en pieken in het CPU-gebruik zijn te verwachten, maar
tijdens algemeen gebruik van het systeem zouden alle niveaus beneden de 90% moeten liggen.

Raadpleeg http://pubs.vmware.com/vsphere-51/index.jsp#com.vmware.vsphere.monitoring.doc/
GUID-C442423F-18CD-4F01-914E-286ED6C72BC6.html voor het controleren van het geheugengebruik.
Bij een normale werking zou het geheugengebruik stabiel moeten zijn. Er zijn wel wat variaties te verwachten,
maar een toenametrend over een lange periode wijst mogelijk op een nog niet aangepakt probleem dat binnen
korte tijd de systeemprestaties zal aantasten.

Raadpleeg http://pubs.vmware.com/vsphere-51/index.jsp#com.vmware.vsphere.monitoring.doc/
GUID-41B7E742-B387-4638-A150-CB58E2ADD89F.html voor het controleren van het netwerkgebruik.
Het netwerkgebruik kan sterk variëren met betrekking tot een virtuele CWMS-machine en pieken in het
netwerkgebruik (bijvoorbeeld tijdens een back-upproces) zijn te verwachten.

Alarmen weergeven en bewerken

Stap 1 Meld u aan bij de Beheersite.
In een MDC-systeem bepaalt de DNS welk datacenterdashboard wordt weergegeven. U kunt alle datacenters vanaf dit
dashboard beheren.

Stap 2 Selecteer het alarmpictogram.
De pagina Alarmen wordt weergegeven.

Stap 3 Als u alarmdrempels wilt wijzigen of activeren/deactiveren, selecteert u Bewerken.
De pagina Alarmen bewerken wordt weergegeven. Selecteer Percentage % om de alarmdrempel als een percentage
weer te geven of Nummer # om de alarmdrempel als aantal weer te geven. De standaardinstelling is Percentage %.

Stap 4 Selecteer de selectievakjes voor de alarmen die u wilt inschakelen en selecteer het interval voor elk ingeschakeld alarm.
BeschrijvingOptie

Alarmdrempel voor actieve vergaderingen.

• Indien ingesteld op Percentage %, beweegt u de schuifknop van 2 tot 99 procent.

• Indien ingesteld op Nummer #, voert u een getal in van 2 tot 99 procent.

Standaard: Geselecteerd met een interval van een uur.

Actieve
vergaderingen

Alarmdrempel voor systeemgebruik.

• Indien ingesteld op Percentage %, beweegt u de schuifknop van 2 tot 99 procent.

• Indien ingesteld op Nummer #, voert u het aantal gebruikers in.

Standaard: Geselecteerd met een interval van 12 uur.

Gebruik
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BeschrijvingOptie

Opslagdrempel in GB. De maximale opslagdrempel wordt berekend als (de totale ruimte - grootte
van opnamebuffer). De grootte van de opnamebuffer is afhankelijk van de grootte van uw systeem
[50 gebruikers (1GB), 250 gebruikers (5 GB), 800 gebruikers (16 GB) of 2000 gebruikers (40 GB)],
het aantal gehouden Cisco WebEx-vergaderingen en de lengte van de opgenomen vergaderingen.
Voor grotere gebruikerssystemen (met 800 of 2000 gebruikers) is meer opslagruimte vereist om
grotere databaseback-ups te kunnen maken. Het is over het algemeen aan te bevelen om te voorzien
in voldoende opslagruimte voor drie back-upbestanden. Zie Aanbevolen opslag voor
back-upbestanden voor meer informatie.

• Indien ingesteld op Percentage %, beweegt u de schuifknop van 2 tot 99 procent.

• Indien ingesteld op Nummer #, voert u het aantal gigabytes.

Standaard: Niet geselecteerd. Interval is een uur.

Deze rubriek wordt alleen weergegeven als u een opslagserver hebt geconfigureerd.
De opnamefunctie wordt uitgeschakeld als het opslaggebruik deze drempel
overschrijdt. Zie Een NFS- of SSH-bestandsopslagserver toevoegen, op pagina 154
voor meer informatie.

Opmerking

Opslag

Hoeveelheid schijfruimte die voor logboeken wordt gebruikt.

Als een gebruiker is geconfigureerd als auditor voor de systeemimplementatie is dit alarm zichtbaar
en kan het alleen worden geconfigureerd door de auditor via het tabbladControle. Als in uw systeem
de rol van auditor niet bestaat, is dit alarm zichtbaar en kan het worden geconfigureerd door een
beheerder, SSO-beheerder of LDAP-beheerder.

• Indien ingesteld op Percentage %, beweegt u de schuifknop van 2 tot 99 procent.

• Indien ingesteld op Nummer #, voert u het aantal gigabytes.

Stel bij het Interval in hoe vaak het systeem het geheugengebruik voor logboeken controleert.

Geheugengebruik
voor logboek

Gebruik van permanente licenties.

• Indien ingesteld op Percentage %, beweegt u de schuifknop van 2 tot 99 procent.

• Indien ingesteld op Nummer #, voert u het aantal gigabytes.

Stel bij het Interval in hoe vaak het systeem controleert hoeveel licenties er zijn toegewezen.

Licentiegebruik

Gebruik van proeflicenties.

Selecteer het selectievakjeMelding verzonden aan de proeflicentiehouder om meldingen te
verzenden aan gebruikers wanneer aan een van de geselecteerde voorwaarden wordt voldaan:

• Een proeflicentie is toegewezen aan een gebruiker

• Een proeflicentie die is toegewezen aan een gebruiker, is verlopen

• Alle proeflicenties zijn toegewezen

Proeflicenties
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Er wordt een e-mail verzonden naar de beheerders bij overschrijding van een alarmdrempel. Het interval wordt gebruikt
om meerdere alarmen te onderdrukken binnen de opgegeven tijd, om te voorkomen dat er te veel e-mails voor hetzelfde
probleem worden verzonden.

Stap 5 Selecteer Opslaan.
Uw alarminstellingen zijn opgeslagen en de pagina Alarmen is bijgewerkt met uw wijzigingen.

Vergadertrends weergeven

Stap 1 Meld u aan bij de Beheersite.
In een MDC-systeem bepaalt de DNS welk datacenterdashboard wordt weergegeven. U kunt alle datacenters vanaf dit
dashboard beheren.

Stap 2 Stel boven de grafiek Vergadertrend een trendperiode in door bij Van en Tot een datum en tijd te selecteren.

• U kunt de vergaderingstrendgegevens van de afgelopen vier maanden, de huidige maand en een maand in de
toekomst bekijken.

• Vergaderingen die vóór middernacht zijn gepland en voortduren tot de volgende dag worden weergegeven op de
grafiek met de startdatum van de vergadering.

• Als de verbinding van een vergadering wordt verbroken als gevolg van een systeemprobleem en opnieuw wordt
verbonden, wordt dit twee keer geteld op de grafiek Vergadertrend.

• Trendgegevens van vergaderingen voor éénmaandelijkse en zesmaandelijkseweergaven zijn gebaseerd opGreenwich
Mean Time (GMT) en worden bijgevolg niet nauwkeurig weergegeven over een periode van 24 uur. Als uw systeem
bijvoorbeeld 200 vergaderingen host tijdens een bepaalde dag, neemt de database het aantal vergaderingen op basis
van GMT op en niet op basis van de lokale tijd. Trendgegevens van vergaderingen voor ééndaagse en éénwekelijkse
weergaven zijn gebaseerd op de tijdzone van de gebruiker.

• Actieve en beëindigde vergaderingen worden groen gemarkeerd. Toekomstige vergaderingen worden geel
weergegeven.

• Als het geselecteerde tijdbereik 24 uur omvat, worden gegevenspunten voor afgeronde en actieve vergaderingen
aangegeven in intervallen van vijf minuten en die voor toekomstige vergaderingen in intervallen van een uur.

• Als het geselecteerde tijdbereik langer dan een dag, maar korter dan of precies een week duurt, worden
gegevenspunten voor afgeronde, actieve en toekomstige vergaderingen weergegeven in intervallen van een uur.

• Als het geselecteerde tijdbereik langer dan een week duurt, worden gegevenspunten voor afgeronde, actieve en
toekomstige vergaderingen weergegeven in intervallen van een dag.

In de grafiek Vergadertrend wordt het totale aantal vergaderingen tijdens de geselecteerde periode weergegeven. In de
lijst Vergaderingen onder de grafiek worden alle vergaderingen tijdens de geselecteerde trendperiode weergegeven.
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Sommige vergadertrendvermeldingen kunnen dubbel lijken, omdat ze dezelfde naam hebben. Telkens
wanneer een vergadering wordt gestart, wordt er een vermelding gemaakt. Als een vergadering wordt
gestart, beëindigd en opnieuw gestart, worden er dus meerdere vermeldingen met dezelfde naam
weergegeven.

Opmerking

Stap 3 Ga als volgt te werk om een lijst weer te geven met vergaderingen op een bepaald tijdstip:
a) Klik op een bepaalde locatie in de grafiek Vergadertrend om de vergaderingen in de vijf minuten voor en na het

geselecteerde tijdstip weer te geven in de lijstVergaderingen onder de grafiek. Zie De lijst Vergaderingen weergeven,
op pagina 102 voor meer informatie.

b) Selecteer het grafieksymbool onder de velden Van en Tot om een lijst weer te geven met datums en tijden waarop
in de gekozen periode vergaderingen plaatsvonden. Selecteer vervolgens een datum in de vervolgkeuzelijst.
De gegevenspunten in het vervolgkeuzemenu zijn gelijk aan die op de grafiek. Deze zijn voornamelijk toegankelijk
gemaakt ten behoeve van gebruikers met een toetsenbord en schermlezer.

Beweeg de muis over de grafiek om het totale aantal vergaderingen weer te geven dat op dat tijdstip plaatsvond.

Volgende stappen

• Zie De lijst Vergaderingen weergeven, op pagina 102 voor meer informatie over een vergadering.

• Zie Een vergadering zoeken, op pagina 104 voor meer informatie over het gebruiken van het tabblad
Vergadering zoeken.

De lijst Vergaderingen weergeven

Stap 1 Meld u aan bij de Beheersite.
In een MDC-systeem bepaalt de DNS welk datacenterdashboard wordt weergegeven. U kunt alle datacenters vanaf dit
dashboard beheren.

Stap 2 Stel boven de grafiek Vergadertrend een trendperiode in door bij Van en Tot een datum en tijd te selecteren.
In de lijst Vergaderingen worden standaard de vergaderingen van de huidige periode van 24 uur weergegeven. Zie
Vergadertrends weergeven, op pagina 101 voor meer informatie.

In de lijst Vergaderingen worden vergaderingen standaard weergegeven op volgorde van de geplande starttijd.De
vergaderingen worden weergegeven in volgorde van status: Bezig, Beëindigd en Niet gestart. In de lijst Vergaderingen
wordt onder andere de volgende informatie weergegeven:

• Het in de trendgrafiek geselecteerde tijdbereik

• Onderwerp van de vergadering

• Hostnaam

• Aantal deelnemers

• De status van de vergadering: Bezig, Beëindigd of Niet gestart.
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In de eerste kolom wordt een statuspictogram weergegeven om de status van vergaderingen die bezig zijn
of zijn beëindigd aan te geven als goed (groen), redelijk (geel) of slecht (rood).

Opmerking

• Een geel lampje (redelijk) geeft aan dat een audio- of videovertraging of jitter tijdens de vergadering
een secundaire drempelwaarde heeft bereikt die moet worden gecontroleerd en waarvan de oorzaak
moet worden vastgesteld.

• Een rood lampje (slecht) geeft aan dat een audio- of videovertraging of jitter tijdens een vergadering
een primaire drempelwaarde heeft bereikt.

• Als de meeste vergaderingen die in de lijst met vergaderingen worden aangegeven, de status slecht
hebben, dient u voor hulp contact op te nemen met het Technical Assistance Center (TAC) van Cisco.

• De volgende tabel bevat meer details voor de verschillende statusindicatoren voor vergaderingen.

SlechtBeperktGoedCategorie

6000 ms en meer3000 - 5999 msMinder dan 3000 msOmlooptijd gegevens

300 ms en meer100 - 299 msMinder dan 100 msOmlooptijd audio

10 procent en meer5 - 9 procentMinder dan 5 procentPakketverlies audio

500 ms en meer100 - 499 msMinder dan 100 msAudio-jitter

500 ms en meer100 - 499 msMinder dan 100 msOmlooptijd video

50 procent en meer20 - 49 procentMinder dan 20 procentPakketverlies video

500 ms en meer100 - 499 msMinder dan 100 msVideo-jitter

Stap 3 (Optioneel) Selecteer een kolomkop om de vergaderingen te sorteren.
Stap 4 Gebruik de functie voor paginering om de vorige of volgende pagina weer te geven.

• Per pagina worden maximaal tien vergaderingen weergegeven.

• Mogelijk staan vergaderingen dubbel in de lijst Vergaderingen. Elke vergadering die wordt gestart, wordt aan de
lijst toegevoegd. Als een vergadering wordt gestart, beëindigd en opnieuw gestart, worden er dus meerdere
vergaderingen met dezelfde naam weergegeven in de lijst.

Stap 5 Selecteer een vergaderonderwerp in de lijst met vergaderingen om aanvullende gegevens over vergaderingen weer te
geven.
De lijst wordt uitgevouwen om gegevens over vergaderingen weer te geven, zoals de namen van de deelnemers, de begin-
en eindtijd en de status van vergaderingen.

• Selecteer tijdstempel om naar de pagina Rapport van analyse van vergadering te gaan.

• Selecteer Logbestand downloaden om Information Capture (Infocap) Log te downloaden naar uw lokale station.

Stap 6 (Optioneel) Als u uw zoekopdracht wilt verfijnen, selecteert u het tabblad Vergadering zoeken.
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Er worden extra zoekvelden weergegeven.

Volgende stappen

• Zie Rapport van analyse van vergadering weergeven, op pagina 105 voor meer gedetailleerde
vergaderingsinformatie.

• Zie Logbestanden van CiscoWebExMeeting downloaden, op pagina 107 om een gecomprimeerd bestand
weer te geven met meerdere vergaderingslogboeken. Gebruik deze logboeken om de problemen op te
lossen die deelnemers hebben ondervonden tijdens een vergadering.

• Zie Een vergadering zoeken, op pagina 104 om de zoekresultaten te verfijnen of om specifieke
vergaderingen te zoeken.

Een vergadering zoeken

Stap 1 Meld u aan bij de Beheersite.
Stap 2 Selecteer in het gedeelte Vergadertrend het tabblad Vergadering zoeken.
Stap 3 Voer uw zoekcriteria in.

Zoek naar vergaderingen met enkele of alle volgende velden:

• Vergaderingnummer of hostnaam

• Status: selecteer Alles, Goed, Redelijk of Slecht in het vervolgkeuzemenu.

• Vergaderingonderwerp: u kunt de eerste paar letters van het vergaderingonderwerp invoeren om alle vergaderingen
met vergelijkbare onderwerpen te vinden.

• Van datum en tijd: gebruik het agendapictogram en het vervolgkeuzemenu om de datum en tijd te selecteren.

• Tot datum en tijd: gebruik het agendapictogram en het vervolgkeuzemenu om de datum en tijd te selecteren.

Stap 4 Selecteer Zoeken.
In de Zoekresultaten worden de vergaderingen weergegeven die overeenkomen met de zoekcriteria.

Stap 5 SelecteerWissen als u een andere zoekopdracht wilt starten.
De zoekvelden worden gewist, maar de resultaten van de vorige zoekopdracht blijven in Zoekresultaten.

Stap 6 Selecteer een vergaderonderwerp in de lijst met vergaderingen om aanvullende gegevens over vergaderingen weer te
geven.
De lijst wordt uitgevouwen om gegevens over vergaderingen weer te geven, zoals de namen van de deelnemers, de begin-
en eindtijd en de status van vergaderingen.

• Selecteer tijdstempel om naar de pagina Rapport van analyse van vergadering te gaan.

• Selecteer Logbestand downloaden om Information Capture (Infocap) Log te downloaden naar uw lokale station.
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Volgende stappen

Zie Rapport van analyse van vergadering weergeven, op pagina 105 om aanvullende vergaderinggegevens te
bekijken.

Zie Logbestanden van Cisco WebEx Meeting downloaden, op pagina 107 om een gecomprimeerd bestand
met vergaderingslogboeken weer te geven.

Rapport van analyse van vergadering weergeven
Er is extra informatie over Cisco WebEx-vergaderingen en de deelnemers hieraan te vinden op de pagina
Rapport van analyse van vergadering.

Voordat u begint

Er worden een of meer vergaderingen weergegeven in de vergaderingenlijst op het tabblad Vergadertrend.
Zie De lijst Vergaderingen weergeven, op pagina 102 voor meer informatie.

Stap 1 Selecteer een van de vergaderonderwerpen die worden weergegeven in de vergaderingenlijst op het tabblad
Vergadertrend.

Stap 2 In de vergaderingenlijst selecteert u Vergaderingsgegevens analyseren.
Terwijl het systeem de gegevens verwerkt, worden de datum en tijd waarop het systeem begon met het genereren van
gegevens weergegeven. De status is dan In behandeling. Wanneer het systeem klaar is met het genereren van informatie,
worden de datum en tijd een actieve koppeling. De status In behandeling verandert in de actieve koppeling Logbestand
downloaden.

Stap 3 Selecteer de datum en tijd-koppeling om de pagina Rapport van analyse van vergadering weer te geven.
De volgende informatie wordt weergegeven:

• Onderwerp van de vergadering

• E-mailadres host

• Status: de huidige status van de vergadering. De waarden kunnen Niet gestart, Bezig en Beëindigd zijn.

• Begintijd: de datum en het tijdstip waarop de vergadering is begonnen.

• Eindtijd: datum en tijdstip waarop de vergadering is beëindigd.

• Id van online vergadering: de vergaderings-id die is toegewezen aan het online gedeelte van de vergadering.

• Deelnemen vóór host: geeft aan of deelnemers kunnen deelnemen aan de vergadering voordat de host zich heeft
aangemeld.

• Datacenter: hier wordt de naam van het datacenter weergegeven dat wordt gebruikt voor de vergadering. In een
omgeving met één datacenter is de naam altijd CWMS-systeem.

• Vergaderingnummer: een identificatienummer van negen cijfers dat aan de vergadering is toegewezen.

• Gezondheid: de algemene gezondheid van de vergadering. De waarden zijn Normaal, Redelijk en Slecht.

• Geplande starttijd: datum en tijdstip waarop de vergadering volgens de planning moest beginnen.

• Geplande eindtijd: datum en tijdstip waarop de vergadering volgens de planning moest eindigen.

• Id van audiovergadering: de vergaderings-id die is toegewezen aan het audiogedeelte van de vergadering.
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• Audiovergadering is als eerste gestart: geeft aan of het audiogedeelte van de vergadering is gestart vóór het online
gedeelte van de vergadering.

Wanneer het venster door het systeem wordt vernieuwd, worden de vergaderingsgegevens afgesloten.
Selecteer het onderwerp van de vergadering opnieuw om de datum en tijd of de koppeling Logbestand
downloaden weer te geven.

Opmerking

Stap 4 Selecteer het tabbladVergaderberichten om de Functie, Tijd en de Berichten die zijn opgesteld tijdens een vergadering
weer te geven.

Stap 5 Selecteer het tabblad Deelnemers om de volgende gegevens van elke deelnemer aan de vergadering weer te geven:

• Naam deelnemer

• Tijdstip van deelname

• Browser

• Client-IP-adres: het IP-adres van de WebEx-site.

• Tijdstip verlaten: de tijd waarop de deelnemer de vergadering heeft verlaten.

• Reden van verlaten: de reden voor het verlaten van een vergadering. De waarden zijn Normaal en Tijd verstreken.

• Telefoonnummer: het nummer van de telefoon die deelnemers gebruiken om deel te nemen aan de vergadering.

• VoIP-latentie

• Audio-QoS: de kwaliteit van de audio tijdens de vergadering. De waarden zijn Normaal en Slecht.

• Audio-QoS: de kwaliteit van het videobeeld tijdens de vergadering. De waarden zijn Normaal en Slecht.

• Clientlatentie: de vergadering tussen de vergaderingsclient en Data Meeting Server. De waarden zijn Normaal en
Slecht.

• Serverhost: de naam van de virtuele machine die de vergadering heeft gehost. De naam is onderdeel van de volledig
gekwalificeerde domeinnaam (FQDN) van de virtuele machine die de vergadering heeft gehost. Als de FQDN van
een micro-VM bijvoorbeeld susmicro-vm.orionqa.com is, wordt susmicro-vm weergegeven.

Volgende stappen

Zie Logbestanden van Cisco WebEx Meeting downloaden, op pagina 107 om een gecomprimeerd bestand
weer te geven met meerdere vergaderingslogboeken.
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Logbestanden van Cisco WebEx Meeting downloaden
Wanneer een Cisco WebEx-vergadering bezig is of is afgelopen, kunt u door het systeem gegenereerde
vergaderinglogbestanden downloaden die informatie verschaffen voor het oplossen van een probleem dat
gebruikers tijdens een vergadering zijn tegengekomen.

Stap 1 Meld u aan bij de Beheersite.
Stap 2 Selecteer op het tabblad Vergadertrend een bereik Van en Tot om een grafiek weer te geven van vergaderingen die

tijdens de geselecteerde periode zijn gehouden.
Stap 3 Klik op een bepaalde locatie in de grafiek Vergadertrend om de vergaderingen in de vijf minuten voor en na het

geselecteerde tijdstip weer te geven in de lijst Vergaderingen onder de grafiek.
Stap 4 Selecteer een vergaderingonderwerp in de lijst Vergaderingen.

Informatie over de geselecteerde vergadering wordt onder het vergaderingonderwerp weergegeven
Stap 5 Selecteer Logbestanden downloaden.

Volgende stappen

Zie Over vergaderingslogboeken, op pagina 107 voor meer informatie over de gedownloade
vergaderinglogbestanden.

Over vergaderingslogboeken
Uw gedownloade gecomprimeerde bestand met vergaderingslogboeken bevat de volgende logboeken:

Gegevensconferentielogboek

Dit logboek bevat informatie over het online gedeelte van een vergadering.

• Conferentie-id

• Vergadering-id

• Geplande starttijd

• Starttijd

• Eindtijd

• E-mailadres host

• Site-URL

• Type vergadering: vergaderingsclient

• Naam vergadering: het onderwerp van de vergadering.

• Primair inbelnummer

• Secundair inbelnummer

• Vergadering na afloop verwijderen: geeft aan of deze vergadering van de pagina Gegevens vergadering
wordt verwijderd wanneer de vergadering is afgelopen.
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• Status van vergadering

• Toepassingen delen: geeft aan of de functie voor het delen van toepassingen tijdens een vergadering is
gebruikt.

• Standaardtelefonie: geeft aan of deelnemers bij de vergadering hebben ingebeld met een telefoon.

• Hybride telefonie

• Eureka-video

• Eureka-VoIP

• MMP-VoIP

• Hybride VoIP

• MMP-video

• NBR2

• Mobiel

• Geluidsuitzending

• Geluidsuitzending voor mobiel

Multimedialogboek

Dit logboek bevat informatie over audiostreaming, overschakelen naar een ander audio-apparaat en
SVC-streamaanpassing aan de vergaderingclient zoals die is gekoppeld aan MMP.

• Naam vergadering

• Conferentie-id

• Sessietype

• Deelnemers

• Totaal deelname

• MCS-server

• Starttijd

• Eindtijd

• Duur

Teleconferentielogboek

Dit logboek bevat informatie over een teleconferentievergadering.

• Teleconferentie-id

• Toepassingsserver

• Bellers

• Terugbellen

• Inbellen
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• Starttijd

• Eindtijd

• Duur

• Beschrijving

• Accounttype

Gebeurtenislogboek webdeelname

Dit logboek bevat informatie over de webdeelnamegebeurtenissen.

• Naam vergadering: geeft het onderwerp van de vergadering weer.

• Conferentie-id: instantie-id gegevensconferentie.

• Site-id: de naam van de Cisco WebEx-site.

• Deelnemers: het totaal aantal deelnemers dat via een webbrowser aan de vergadering heeft deelgenomen.

De host die de vergadering start is niet in dit totaal opgenomen.Opmerking

• Totaal deelname: het totaal aantal personen dat aan de vergadering heeft deelgenomen.

• Begintijd: de begindatum en -tijd van de vergadering.

• Eindtijd: de einddatum en -tijd van de vergadering.

• Duur: de tijd die de vergadering in minuten heeft geduurd.

• Reden beëindiging: de reden waarom de vergadering is beëindigd.

Een onderhoudsperiode plannen
Plan een onderhoudsperiode voordat u systeemonderhoud uitvoert. Tenzij u een systeem met meerdere
datacenters hebt, moeten gebruikers ervan op de hoogte worden gebracht dat als tijdens de onderhoudsperiode
het systeem in de onderhoudsmodus wordt gezet, plaatshebbende vergaderingen worden beëindigd en dat het
niet mogelijk is om vergaderingen te plannen die overlappen met de onderhoudsperiode. Als u met een
MDC-systeem werkt en er slechts één datacenter in de onderhoudsmodus wordt gezet, worden vergaderingen
transparant overgezet naar het actieve systeem en hoeven gebruikers niet op de hoogte te worden gesteld.

Voorbeeld: een beheerder wil een systeem met één datacenter in verband met onderhoud gedurende ongeveer
een uur uitschakelen, van 5:00 tot 6:00 uur. In dat uur lijken er geen vergaderingen te zijn gepland. Als er
vergaderingen worden gepland, moet de beheerder contact opnemen met elke vergaderinghost om deze ervan
op de hoogte te stellen dat er tijdens de vergadertijd een onderhoudsperiode is gepland en dat de vergadering
wordt beëindigd als er toch wordt geprobeerd deze te houden.

Wanneer de onderhoudsmodus wordt ingeschakeld, worden alle actieve vergaderingen beëindigd en is de
functie Nu vergaderen niet meer beschikbaar. Als er voor de voltooiing van de taken die u moet uitvoeren
veel tijd nodig is (zoals bij het uploaden van een nieuw CA-certificaat), plant u de onderhoudsperiode zo dat
deze 30 minuten voor u de onderhoudsmodus wilt inschakelen, ingaat. Dit geeft wat extra tijd zodat alle
vergaderingen kunnen worden beëindigd en zorgt ervoor dat er geen vergaderingen kunnen worden gepland
in de 30 minuten voordat de beheerder de onderhoudsmodus inschakelt. Ook raden we u aan een uur toe te
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voegen aan elke onderhoudsperiode. Als het systeem opnieuw moet worden opgestart, heeft het mogelijk wat
van deze extra tijd nodig omweer operationeel te worden. Ook biedt de extra tijd de beheerder de gelegenheid
om één of meer directe vergaderingen te starten en zo de gewijzigde instellingen te testen voordat de gebruikers
weer proberen vergaderingen te plannen en hosten.

Voor bepaalde systeemonderhoudstaken hoeft u de onderhoudsmodus niet in te schakelen. Houd er echter
rekening mee dat het systeem na taken waarvoor dat wél nodig is, extra tijd nodig heeft om opnieuw te starten
of opnieuw op te starten nadat u de onderhoudsmodus hebt uitgeschakeld. Het opnieuw starten van het systeem
duurt slechts een paar minuten (ongeveer drie tot vijf), maar het opnieuw opstarten van het systeem duurt
ongeveer een half uur. Zie Onderhoudsmodus in- of uitschakelen voor versie 2.0 en eerder voor meer informatie.

Stap 1 Meld u aan bij de Beheersite.
In een MDC-systeem bepaalt de DNS welk datacenterdashboard wordt weergegeven. U kunt alle datacenters vanaf dit
dashboard beheren.

Stap 2 Selecteer Onderhoud plannen.
Het venster Onderhoudsperiode plannen wordt weergegeven.

Stap 3 Gebruik de agenda en het tijdvervolgkeuzemenu om de startdatum en -tijd voor de onderhoudsperiode te selecteren.
Stap 4 Voer de duur van de onderhoudsperiode in door het aantal uren en minuten op te geven.
Stap 5 Selecteer Plannen.

Tijdens de onderhoudsperiode wordt er een foutbericht weergegeven als gebruikers een vergadering proberen te plannen
die in de geplande onderhoudsperiode valt. Als u een onderhoudsperiode plant, wordt het systeem niet automatisch in
de onderhoudsmodus gezet. Dit moet de beheerder doen.

De startdatum en -tijd en de duur van de geplande onderhoudsperiode worden weergegeven in het deelvenster Onderhoud.

Volgende stappen

• Zie Gebruikers e-mailen, op pagina 137 voor meer informatie over hoe u gebruikers op de hoogte brengt
van systeemonderhoud.

• Zie Onderhoudsmodus in- of uitschakelen voor versie 2.5 en later, op pagina 114 voor informatie over
het inschakelen van de onderhoudsmodus.

Een geplande onderhoudsperiode wijzigen
U kunt de datum en tijd van een geplande onderhoudsperiode wijzigen of de onderhoudsperiode verwijderen.

Stap 1 Meld u aan bij de Beheersite.
In een MDC-systeem bepaalt de DNS welk datacenterdashboard wordt weergegeven. U kunt alle datacenters vanaf dit
dashboard beheren.

Stap 2 Selecteer Dashboard.
Stap 3 Selecteer de datum en tijd van het weergegeven systeemonderhoud.
Stap 4 In het venster Onderhoudsperiode plannen kunt u het volgende doen:
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• Een andere begindatum en -tijd invoeren

• De tijdsduur in uren en minuten aanpassen

• Verwijderen selecteren om de onderhoudsperiode te verwijderen.

Als het systeemonderhoud eerder dan gepland is afgerond, kunt u de tijdsduur verkorten of Verwijderen selecteren in
het venster Onderhoudsperiode plannen.

Volgende stappen

Schakel de onderhoudsmodus in voordat u systeemeigenschappen wijzigt. Zie Over de onderhoudsmodus,
op pagina 111 voor informatie over de systeemeigenschappen waarvoor de onderhoudsmodus moet worden
ingeschakeld.

Over de onderhoudsmodus
Veel configuratiewijzigingen vereisen dat u uw systeem in de onderhoudsmodus plaatst. In de onderhoudsmodus
worden alle conferentieactiviteiten in een datacenter beëindigd. U moet gebruikers dus waarschuwen door de
onderhoudsperioden te plannen (zie Een onderhoudsperiode plannen, op pagina 109).

Klik hier om Onderhoudsmodus in- of uitschakelen voor versie 2.5 en later, op pagina 114 weer te geven.

Als u een datacenter in de onderhoudsmodus plaatst, gebeurt het volgende:

• Voor gebruikers wordt de verbinding met alle vergaderingen verbroken en alle vergaderingen worden
gesloten. Als u een datacenter dat deel uitmaakt van een systeem met meerdere datacenters (MDC), in
de onderhoudsmodus plaatst, wordt op lopende vergaderingen een failover naar het actieve datacenter
uitgevoerd.

• Dit voorkomt dat gebruikers zich kunnen aanmelden vanaf webpagina's, de invoegtoepassing voor
Outlook en mobiele toepassingen. E-mails worden automatisch verzonden wanneer het systeem uit de
onderhoudsmodus wordt gehaald.

• Toegang tot vergaderingsopnamen wordt beëindigd.

• Gebruikers kunnen geen nieuwe vergaderingen plannen of hosten.

• Het systeem blijft automatische e-mailmeldingen verzenden aan gebruikers en beheerders.

Het opnieuw opstarten van een systeem duurt ongeveer een half uur, afhankelijk van de grootte van uw
systeem.Opnieuw starten duurt 3 tot 5 minuten. Het systeem controleert de wijzigingen en neemt automatisch
de beslissing.

Gebruik de volgende tabel om te bepalen voor welke taken u de onderhoudsmodus moet inschakelen en welke
actie uw systeem uitvoert nadat u de onderhoudsmodus hebt uitgeschakeld. Aan de hand hiervan kunt u de
uitvaltijd plannen. Wanneer de onderhoudsmodus vereist is en u een taak probeert uit te voeren terwijl de
onderhoudsmodus niet is ingeschakeld, geeft het systeem berichten weer om u hieraan te herinneren.
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Opnieuw opstarten of
Opnieuw starten

Onderhoudsmodus
vereist

VerwijzingTaak

Opnieuw startenJEen systeem met hoge
beschikbaarheid configureren

Hoge beschikbaarheid
toevoegen of verwijderen

Opnieuw startenJOpenbare toegang aan uw
systeem toevoegen met IRP,
op pagina 142 of Openbare
toegang uitschakelen, op
pagina 144

Openbare toegang toevoegen
of verwijderen

Opnieuw startenJBedrijfsgegevens
configureren, op pagina 171

De standaardtaal van het
systeem wijzigen

Opnieuw startenJUw site-instellingen wijzigen,
op pagina 148

De URL's van uw host- of
beheerdersaccount wijzigen

N.v.t.NEen e-mailserver (SMTP)
configureren, op pagina 51

Uw mailserver wijzigen

Opnieuw startenJHet virtuele IP-adres wijzigen,
op pagina 141

Uw virtuele IP-adres wijzigen

N.v.t.NDe branding-instellingen
configureren, op pagina 173

Brandinginstellingen
configureren en wijzigen

Opnieuw startenJOver het configureren van uw
audio-instellingen, op pagina
189

Over het configureren van uw
audio-instellingen, op pagina
189

Een groot deel van de
audio-instellingen configureren
en wijzigen

N.v.t.NAudio-instellingen
configureren, op pagina 192

De toegangsnummers voor de
inbelfunctie, weergavenaam en
audio-instellingen voor
beller-ID configureren en
wijzigen

N.v.t.NServicekwaliteit (Quality of
Service - QoS) configureren,
op pagina 205

Instellingen voor de
servicekwaliteit configureren
en wijzigen

Opnieuw startenJUw SNMP-instellingen
configureren, op pagina 161

SNMP-instellingen
configureren en wijzigen

Opnieuw starten of
Opnieuw opstarten

JCertificaten beheren, op
pagina 234

Certificaten configureren
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Opnieuw opstarten of
Opnieuw starten

Onderhoudsmodus
vereist

VerwijzingTaak

Opnieuw startenJNoodherstel met behulp van de
opslagserver, op pagina 158

Instellingen voor noodherstel
configureren

Opnieuw startenJFIPS-compatibele codering
inschakelen, op pagina 257

FIPS-compatibele codering
configureren

Opnieuw startenJEen NFS- of
SSH-bestandsopslagserver
toevoegen, op pagina 154

Opslagservers configureren

Opnieuw startenJBeveiliging van de virtuele
machine configureren, op
pagina 255

De beveiliging van de virtuele
machine configureren

Opnieuw startenJVoorbereiden op
systeemuitbreiding, op pagina
69

Systeemgrootte uitbreiden

Opnieuw startenJVoorbereiden op de bijwerking
van een bestaand systeem of
Voorbereiden op de upgrade
van een datacenter

Updates of upgrades uitvoeren

Opnieuw startenJCertificaten beheren, op
pagina 234

Gedeelde sleutels bijwerken

Opnieuw startenJDe Systeemresourcetest
gebruiken, op pagina 90

De systeemresourcetest
gebruiken

Al uw virtuele machines beschikken over een consolevenster dat aangeeft wanneer de machines zich in de
onderhoudsmodus bevinden. U kunt de consolevensters in de overzichtsbalk van vCenter openen (voor
navigatie). De consolevensters bevatten de URL van het systeem, het type systeem (primair, hoge
beschikbaarheid of openbare toegang), het type implementatie (systeem voor 50, 250, 800 of 2000 gebruikers)
en de huidige systeemstatus, die onder meer aangeeft of de onderhoudsmodus is in- of uitgeschakeld en de
tijd en datum van de statuswijziging. De tijd die wordt weergegeven, wordt geconfigureerd in de instellingen
voor Bedrijfsinfo. Zie Bedrijfsgegevens configureren, op pagina 171 voor meer informatie.

Systeemonderhoudstaken voltooien

Wanneer u klaar bent met het wijzigen van uw systeemconfiguratie kunt u de onderhoudsmodus uitschakelen.
Afhankelijk van de taken die u hebt uitgevoerd:

• Werkt het systeem snel weer normaal, omdat de onderhoudsmodus niet nodig was voor de wijzigingen.

• Wordt een bericht weergegeven dat het systeem vanwege de aangebrachte wijzigingen opnieuw gestart
moet worden en dat dit slechts een paar minuten duurt.
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• Wordt het bericht weergegeven dat het systeem vanwege de aangebrachte wijzigingen opnieuw opgestart
moet worden en dat dit, afhankelijk van de grootte van uw systeem, ongeveer een half uur duurt. In deze
periode zijn de conferentieactiviteiten niet beschikbaar.

Wanneer de onderhoudsmodus is uitgeschakeld, wordt de pagina Dashboard vernieuwd. Gebruikers kunnen
weer vergaderingen starten als voor alle virtuele machines op de pagina Systeemeigenschappen de status
Goed (groen) wordt weergeven en de onderhoudsmodus is uitgeschakeld. Zie Onderhoudsmodus in- of
uitschakelen voor versie 2.0 en eerder voor meer informatie.

Als de onderhoudsmodus is uitgeschakeld maar de geplande onderhoudsperiode nog van kracht is, kunnen
gebruikers eerder geplande vergaderingen hosten en deelnemen aan vergaderingen. Ze kunnen echter pas
nieuwe vergaderingen plannen als de onderhoudsperiode is verstreken.

Verwante onderwerpen

Een onderhoudsperiode plannen, op pagina 109
Onderhoudsmodus in- of uitschakelen voor versie 2.0 en eerder

Onderhoudsmodus in- of uitschakelen voor versie 2.5 en later
Als de onderhoudsmodus wordt ingeschakeld voor alle actieve datacenters, worden de conferentieactiviteiten
beëindigd en kunnen gebruikers zich niet meer aanmelden bij deWebEx-site, geen vergaderingenmeer plannen
of deelnemen aan vergaderingen en geen vergaderingsopnamen meer afspelen. Voor sommige acties is niet
vereist dat alle datacenters in eenMDC-omgeving in de onderhoudsmodusworden geplaatst. Als alle datacenters
in de onderhoudsmodus zijn geplaatst, worden actieve vergaderingen beëindigd. Als u de onderhoudsmodus
uitschakelt, bepaalt het systeem of opnieuw starten (duurt 3 tot 5 minuten) of opnieuw opstarten (duurt
ongeveer een halfuur) nodig is en maakt het hier melding van. Zie Over de onderhoudsmodus, op pagina 111
voor informatie over welke systeemtaken de onderhoudsmodus vereisen.

Voordat u begint

Plan een onderhoudsperiode en informeer gebruikers over het tijdstip van het geplande systeemonderhoud.
Zie Een onderhoudsperiode plannen, op pagina 109 voor meer informatie.

Stap 1 Meld u aan bij de Beheersite.
In een MDC-systeem bepaalt de DNS welk datacenterdashboard wordt weergegeven. U kunt alle datacenters vanaf dit
dashboard beheren.

Stap 2 Selecteer via het Dashboard de optie Onderhoudsmodus beheren.
Het dialoogvenster Onderhoudsmodus beheren wordt geopend.

Stap 3 Selecteer het datacenter dat in de onderhoudsmodus moeten worden geplaatst. Deselecteer het datacenter dat uit de
onderhoudsmodus moeten worden gehaald.

Stap 4 Selecteer Opslaan.
Stap 5 (Optioneel) Maak een back-up van uw virtuele machines.
Stap 6 (Optioneel) Selecteer DashboardSysteemMeer weergeven (in het gedeelte Systeem) om te bepalen of het systeem volledig

operationeel is. > >
De conferentieactiviteiten kunnen worden hervat als de Status voor alle weergegeven virtuele machines Goed (groen)
is.
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H O O F D S T U K  13
Gebruikers beheren

Dit gedeelte beschrijft hoe u gebruikers op uw systeem moet beheren.

• Over het beheren van gebruikers, pagina 115

• Door komma's of tabs gescheiden bestanden maken, pagina 117

• Gebruikersaccounts exporteren naar een CSV-bestand, pagina 123

• Gebruikersaccounts uit een CSV-bestand importeert, pagina 123

• Gebruikersaccounts tussen systemen verplaatsen met een CSV-bestand, pagina 124

• Gebruikers toevoegen, pagina 125

• Gebruikers bewerken, pagina 125

• Een account ontgrendelen, pagina 127

• Gebruikers en beheerders activeren of deactiveren via de pagina Gebruikers, pagina 127

• Gebruikers zoeken, pagina 128

• Traceercodes configureren, pagina 128

• Directory-integratie configureren, pagina 130

• Gebruikersgroepen synchroniseren, pagina 135

• CUCM gebruiken om AXL Web Service en directorysynchronisatie te configureren, pagina 136

• CUCM gebruiken om de LDAP-integratie en -verificatie te configureren, pagina 136

• Gebruikers e-mailen, pagina 137

Over het beheren van gebruikers
U kunt gebruikers individueel toevoegen met behulp van de GUI of gebruikersaccounts importeren die zijn
opgeslagen in een door komma's of tabs gescheiden (CSV-) bestand. Zie Door komma's of tabs gescheiden
bestanden maken, op pagina 117.
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Het systeem ondersteunt een limiet van 400.000 gebruikersaccounts. Dit zijn de actieve en gedeactiveerde
gebruikersaccounts samen. (Deze limiet voor gebruikersaccounts is groot genoeg om te voldoen aan de
verwachte groei in de gebruikersdatabase van elke organisatie.)

U kunt gebruikersaccounts toevoegen en deactiveren, maar u kunt ze niet verwijderen. Zo nodig kan een
gedeactiveerde gebruiker opnieuw worden geactiveerd. Een opnieuw geactiveerde gebruikersaccount krijgt
weer toegang tot de vergaderingen, opnamen en andere gegevens waartoe men toegang had voordat het account
werd gedeactiveerd.

Gebruikeraccounts zijn gebaseerd op het e-mailadres van de gebruiker. Als het e-mailadres van een gebruiker
buiten het systeem wordt gewijzigd, kan de gebruiker het systeem mogelijk pas gebruiken als het e-mailadres
is afgestemd.

Om ongeautoriseerde aanmelding in het systeem te voorkomen, deactiveert u de gebruikers die uw organisatie
verlaten. U kunt gebruikers op de volgende manieren deactiveren:

• Als uw systeem geen geïntegreerde SSO gebruikt, kunt u gebruikers individueel deactiveren met behulp
van de GUI of door een CSV-bestand te importeren met het veld ACTIEF ingesteld op N voor alle
gebruikers die u wilt deactiveren. Zie Gebruikers en beheerders activeren of deactiveren via de pagina
Gebruikers, op pagina 127 voor meer informatie.

• Als uw systeem geïntegreerde SSO gebruikt, moet u gebruikers deactiveren door ze uit de bedrijfslijst
in uw SAML 2.0 IdP te verwijderen. Deze procedure kan niet worden uitgevoerd met dit product.

• Gebruik de wachtwoordconfiguratiefunctie om gebruikers na een opgegeven tijdsperiode te deactiveren.
Zie Algemene wachtwoordinstellingen configureren, op pagina 208 voor meer informatie.

Voor Cisco WebEx Meetings Server versie 2.5 zijn er aanvullende gebruikersrollen: SSO-beheerder,
LDAP-beheerder en auditor

Rol van auditor

De rol van auditor is een speciale rol die is gemaakt voor omgevingen waarin aanmeldingen en door beheerders
aangebrachte configuratiewijzigingen moet worden gecontroleerd. Een auditor kan logboekinstellingen
configureren en toepassingscontrolelogboeken genereren om te voldoen aan de vereisten van bedrijfsbeveiliging
en JITC-naleving. De rol van auditor is een unieke rol met de volgende aspecten:

• Tijdens de systeemimplementatie kan één auditorgebruiker worden gemaakt. Nadat het systeem is
geïmplementeerd, kan de eerste beheerder elk aantal auditors maken. (Zie Een auditorrol toevoegen,
op pagina 58.)

• Een auditor kan zich alleen bij de URL van de beheerwebsite aanmelden.

• Een auditor kan instellingen alleen op het tabblad Auditor zien en configureren.

• Een auditor kan alleen als gastgebruiker aan vergaderingen deelnemen.

• Een auditor kan geen vergaderingen plannen.

Als er geen auditor is geconfigureerd, kunnen alle beheerders instellingen gebruiken en configureren voor
het toepassingscontrolelogboek op de pagina Instellingen > Beveiliging > Toepassingscontrolelogboek
en het alarmGeheugengebruik voor logboek op de paginaDashboard >Alarmen >Alarmen bewerken.
Als een auditor is geconfigureerd, kunnen beheerders deze pagina's weergeven maar niet wijzigen.

Opmerking
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Door komma's of tabs gescheiden bestanden maken
Het systeem kan gebruikersaccountwaarden in een door komma's of tabs gescheiden (CSV-) bestand importeren
en exporteren. (Met een spreadsheettoepassing, zoals Microsoft Excel, kunnen CSV-bestanden worden
beheerd.) Als een account in een geïmporteerd CSV-bestand niet bestaat, wordt het account toegevoegd. Als
het account bestaat, worden de huidige waarden vervangen door geïmporteerde CSV-accountwaarden.

Het systeem kan een CSV-bestand exporteren met gebruikersaccountwaarden die kunnen worden gewijzigd
en weer in het systeem of een nieuw systeem worden geïmporteerd.

Om een CSV-bestand met succes te importeren moet aan de volgende criteria worden voldaan:

• Alle velden in de tabel zijn vereist, maar de veldwaarden kunnen leeg zijn. Als een veld ontbreekt, wordt
er een foutbericht weergegeven. Bijvoorbeeld:
Onjuiste bestandsindeling. Custom10 is verplicht.

• Geldige tekens in het CSV-bestand zijn beperkt tot tekens in UCS Transformation Format - 8 bits
(UTF-8).

• Bij het toevoegen van een nieuw gebruikersaccount kan het veld Gebruikers-id leeg zijn als het veld
E-mail een e-mailadres bevat dat niet door een ander gebruikersaccount wordt gebruikt. Als het
e-mailadres overeenkomtmet het e-mailadres in een ander gebruikersaccount, wordt het gebruikersaccount
in het CSV-bestand niet toegevoegd.

• Bij het bewerken van een gebruikersaccount moeten de waarden voor Gebruikers-id en E-mail
overeenkomen met een bestaand gebruikersaccount. Als deze waarden niet overeenkomen met een
gebruikersaccount, wordt geen van de huidige waarden gewijzigd in de CSV-waarden.

• Er kunnen maximaal tien Traceercodegroepenworden gedefinieerd. Traceercodegroepsnamenmoeten
uniek zijn. Gebruik geen vooraf gedefinieerde veldnamen (USERID, ACTIVE, FIRSTNAME,
LASTNAME, EMAIL, LANGUAGE, HOSTPRIVILEGE, TIMEZONE enzovoort) voor traceercodes.

In de tabel worden de vereiste veldnamen, omschrijvingen en de acceptabele waarden weergegeven.

Grootte en type waardeBeschrijvingVeldnaam

1 tot 19 alfanumerieke tekensGebruikers-id.

Dit veld wordt
automatisch
gegenereerd door het
systeem en moet
worden leeggelaten
wanneer u een
CSV-bestand
importeert.

Opmerking

GEBRUIKERS-ID

J of NGeef aan of deze gebruiker wel of
niet actief is.

ACTIEF

Reeks met 1 tot 32 tekensVoornaam van gebruiker.VOORNAAM

Reeks met 1 tot 32 tekensAchternaam van gebruiker.ACHTERNAAM
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Grootte en type waardeBeschrijvingVeldnaam

Reeks met 1 tot 192 alfanumerieke
tekens

Het e-mailadres van de gebruiker.E-MAIL

Reeks met 1 tot 64 tekensTaal van de gebruiker. Zie
Veldwaarden CSV-bestand, op
pagina 119 voor meer informatie.

TAAL

ADMN of HOSTHostrechten.HOSTRECHTEN

Naam van tijdzoneDe tijdzone waarin de gebruikers
zich bevindt. Zie Veldwaarden
CSV-bestand, op pagina 119 voor
meer informatie.

TIJDZONE

Reeks met 1 tot 128 tekensDivisie van gebruiker. Voor
traceercodegroep 1. Dit veld kan
worden ingesteld op de pagina
Traceercodes. Zie Traceercodes
configureren, op pagina 128 voor
meer informatie.

DIVISIE

Reeks met 1 tot 128 tekensAfdeling van gebruiker. Voor
traceercodegroep 2. Dit veld kan
worden ingesteld op de pagina
Traceercodes. Zie Traceercodes
configureren, op pagina 128 voor
meer informatie.

AFDELING

Reeks met 1 tot 128 tekensProject van gebruiker. Voor
traceercodegroep 3. Dit veld kan
worden ingesteld op de pagina
Traceercodes. Zie Traceercodes
configureren, op pagina 128 voor
meer informatie.

PROJECT

Reeks met 1 tot 128 tekensOverige informatie. Voor
traceercodegroep 4. Dit veld kan
worden ingesteld op de pagina
Traceercodes. Zie Traceercodes
configureren, op pagina 128 voor
meer informatie.

OVERIGE

Reeks met 1 tot 128 tekensAangepast veld 5. Zie Traceercodes
configureren, op pagina 128 voor
meer informatie.

AANGEPAST 5

Reeks met 1 tot 128 tekensAangepast veld 6.AANGEPAST 6

Reeks met 1 tot 128 tekensAangepast veld 7.AANGEPAST 7

Reeks met 1 tot 128 tekensAangepast veld 8.AANGEPAST 8

Reeks met 1 tot 128 tekensAangepast veld 9.AANGEPAST 9
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Grootte en type waardeBeschrijvingVeldnaam

Reeks met 1 tot 128 tekensAangepast veld 10.AANGEPAST 10

De volgende onderwerpen bieden aanvullende informatie:

• Gebruikersaccounts exporteren naar een CSV-bestand, op pagina 123

• Gebruikersaccounts uit een CSV-bestand importeert, op pagina 123

• Gebruikersaccounts tussen systemen verplaatsen met een CSV-bestand, op pagina 124

• Traceercodes configureren, op pagina 128

Veldwaarden CSV-bestand

Veldwaarden taal

Hier volgen voorbeelden van de landcodewaarden die u in een CSV-bestand kunt gebruiken.

TaalVeldwaarde

Verenigde Staten Engelsen-us

Vereenvoudigd Chineeszh-cn

Traditioneel Chineeszh-tw

Japansjp

Koreaansko

Fransvr

Duitsde

Italiaansit

Spaans (Castiliaans)es-me

Latijns-Amerikaans Spaanses

Nederlandsnl

Portugeespt-br

Russischru
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Veldwaarden tijdzone

U kunt de volgende veldwaarden voor de tijdzone (TIJDZONE) instellen in een CSV-bestand.

GMTVeldwaarde

-12 uurMarshalleilanden

-11 uurSamoa

-10 uurHonolulu

-9 uurAnchorage

-8 uurSan Francisco

-8 uurTijuana

-7 uurArizona

-7 uurDenver

-7 uurChihuahua

-6 uurChicago

-6 uurMexico-Stad

-6 uurSaskatchewan

-6 uurTegucigalpa

-5 uurBogota

-5 uurPanama

-5 uurNew York

-5 uurIndiana

-4,5 uurCaracas

-4 uurSantiago

-4 uurHalifax

-3,5 uurNewfoundland

-3 uurBrasilia

-3 uurBuenos Aires
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GMTVeldwaarde

-3 uurOntvangen

-3 uurNuuk

-2 uurMid-Atlantic

-1 uurAzores

0 uurReykjavik

0 uurLonden

0 uurCasablanca

1 uurWest-Afrika

1 uurAmsterdam

1 uurBerlijn

1 uurMadrid

1 uurParijs

1 uurRome

1 uurStockholm

2 uurAthene

2 uurCaïro

2 uurPretoria

2 uurHelsinki

2 uurTel Aviv

2 uurAmman

2 uurIstanbul

3 uurRiyadh

3 uurNairobi

3,5 uurTeheran
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GMTVeldwaarde

4 uurMoskou

4 uurAbu Dhabi

4 uurBaku

4,5 uurKaboel

5 uurIslamabad

5,5 uurMumbai

5,5 uurColombo

6 uurEkaterinburg

6 uurAlmaty

6,75 uurKathmandu

7 uurBangkok

8 uurBeijing

8 uurPerth

8 uurSingapore

8 uurTaipei

8 uurKuala Lumpur

9 uurTokio

9 uurSeoul

9,5 uurAdelaide

9,5 uurDarwin

10 uurYakutsk

10 uurBrisbane

10 uurSydney

10 uurGuam
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GMTVeldwaarde

10 uurHobart

11 uurVladivostok

11 uurSalomonseilanden

12 uurWellington

12 uurFiji

Gebruikersaccounts exporteren naar een CSV-bestand
Een CSV-bestand exporteren:

Stap 1 Meld u aan bij de Beheersite.
In een MDC-systeem bepaalt de DNS welk datacenterdashboard wordt weergegeven. U kunt alle datacenters vanaf dit
dashboard beheren.

Stap 2 Selecteer Gebruikers > Gebruikers importeren/exporteren. >
Stap 3 Selecteer Exporteren.

Uw gebruikersgegevens worden geëxporteerd als een CSV-bestand. Er wordt een e-mail naar de beheerder gestuurd met
een koppeling om het geëxporteerde bestand te downloaden.

Gebruikersaccounts uit een CSV-bestand importeert
Een CSV-bestand in het systeem importeren:

Voordat u begint

Bereid een door komma's of tabs gescheiden bestand voor waarin de gebruikersaccountgegevens zijn
opgenomen. U kunt de huidige systeemgebruikersaccountwaarden exporteren naar een CSV-bestand, het
bestand wijzigen en het bestand importeren om gebruikersaccounts toe te voegen of te wijzigen. Zie
Gebruikersaccounts exporteren naar een CSV-bestand, op pagina 123 en Door komma's of tabs gescheiden
bestanden maken, op pagina 117 voor meer informatie.

Stap 1 Meld u aan bij de Beheersite.
In een MDC-systeem bepaalt de DNS welk datacenterdashboard wordt weergegeven. U kunt alle datacenters vanaf dit
dashboard beheren.

Stap 2 Selecteer Gebruikers > Gebruikers importeren/exporteren. >
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De pagina Gebruikers importeren/exporteren wordt weergegeven.

Stap 3 Selecteer Importeren.
De pagina Gebruikers importeren wordt weergegeven.

Stap 4 Selecteer Bladeren en selecteer vervolgens het CSV-bestand dat moet worden geïmporteerd.
Stap 5 SelecteerKomma of Tab om aan te geven welk type CSV-bestand u importeert: door tabs gescheiden of door komma's

gescheiden.
Stap 6 Selecteer Importeren.

Het bestandwordt geïmporteerd en er wordt een e-mail verstuurdwaarin staat hoeveel gebruikersaccounts zijn geïmporteerd
en hoeveel gebruikersaccounts niet konden worden toegevoegd of gewijzigd.

Volgende stappen

Selecteer Gebruikers om de gebruikersaccounts te bekijken en te controleren of de waarden juist zijn
geïmporteerd.

Gebruikersaccounts tussen systemen verplaatsen met een CSV-bestand
Ga als volgt te werk om gebruikersaccounts met een CSV-bestand van het ene naar het andere systeem over
te brengen:

Stap 1 Meld u aan bij de beheersite van het systeem dat de bron bevat van de gebruikersaccounts die moeten worden overgebracht.
Stap 2 Selecteer Gebruikers > Gebruikers importeren/exporteren. >
Stap 3 Selecteer Exporteren.

Uw gebruikersgegevens worden geëxporteerd als een CSV-bestand. Er wordt een e-mail naar de beheerder gestuurd met
een koppeling om het geëxporteerde bestand te downloaden.

Stap 4 Open desgewenst het geëxporteerde CSV-bestand, wijzig indien nodig het gebruikersaccountwaarden en sla het
CSV-bestand op. (Zie Door komma's of tabs gescheiden bestanden maken, op pagina 117 voor meer informatie.)

Stap 5 Meld u aan bij de beheersite van het doelsysteem.
Stap 6 Selecteer Gebruikers > Gebruikers importeren/exporteren. >

De pagina Gebruikers importeren/exporteren wordt weergegeven.

Stap 7 Selecteer Importeren.
De pagina Gebruikers importeren wordt weergegeven.

Stap 8 Selecteer Bladeren en selecteer vervolgens het CSV-bestand dat moet worden geïmporteerd.
Stap 9 SelecteerKomma of Tab om aan te geven welk type CSV-bestand u importeert: door tabs gescheiden of door komma's

gescheiden.
Stap 10 Selecteer Importeren.

Het bestandwordt geïmporteerd en er wordt een e-mail verstuurdwaarin staat hoeveel gebruikersaccounts zijn geïmporteerd
en hoeveel gebruikersaccounts niet konden worden toegevoegd of gewijzigd.
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Volgende stappen

Selecteer Gebruikers om de gebruikersaccounts te bekijken en te controleren of de waarden juist zijn
geïmporteerd.

Gebruikers toevoegen

Stap 1 Meld u aan bij de Beheersite.
In een MDC-systeem bepaalt de DNS welk datacenterdashboard wordt weergegeven. U kunt alle datacenters vanaf dit
dashboard beheren.

Stap 2 Selecteer Gebruikers > Gebruiker toevoegen. >
Stap 3 Selecteer het accounttype (Host of Beheerder).

De optie Auditor is zichtbaar, maar is alleen een beschikbare optie voor de eerste beheerder.

Stap 4 Vul in de velden de gebruikersgegevens in. Vul in de velden de gebruikersgegevens in.
Gebruikers worden op basis van hun e-mailadres geïdentificeerd in het systeem. Als het e-mailadres van
een gebruiker wordt gewijzigd en de gebruiker actief blijft, moet het e-mailadres in CWMS ook worden
gewijzigd. Anders krijgt die gebruiker geen meldingen.

Belangrijk

Stap 5 Selecteer Opslaan.
Cisco WebEx Meetings Server verzendt een e-mail naar de gebruiker met de koppelingWachtwoord maken. Vóór
aanmelding bij de algemene WebEx-site moet de gebruiker een wachtwoord maken.

De koppeling Wachtwoord maken verloopt na 72 uur. Als de koppeling is verlopen, kan de gebruiker de koppeling
Wachtwoord vergeten selecteren om een nieuw e-mailbericht te ontvangen waarin nog een mogelijkheid wordt geboden
om een wachtwoord te maken.

De gebruiker wordt aan uw systeem toegevoegd.

Gebruikers bewerken
Wijzig gebruikersinformatie en activeer of deactiveer gebruikersaccounts met de functie Gebruikers bewerken.

Gebruikers worden op basis van hun e-mailadres geïdentificeerd in het systeem. Als het e-mailadres van
een gebruiker wordt gewijzigd en de gebruiker actief blijft, moet het e-mailadres in CWMS ook worden
gewijzigd. Anders krijgt die gebruiker geen meldingen.

Belangrijk

Stap 1 Meld u aan bij de Beheersite.
In een MDC-systeem bepaalt de DNS welk datacenterdashboard wordt weergegeven. U kunt alle datacenters vanaf dit
dashboard beheren.

Stap 2 Selecteer Gebruikers.
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Het standaardaantal gebruikers dat op elke paginawordt weergegeven is vijftig. Gebruik het vervolgkeuzemenuGebruikers
per pagina om de instelling te wijzigen.

De lijst met gebruikers wordt weergegeven.

Stap 3 Selecteer een gebruiker om te bewerken.
Stap 4 Selecteer een Accounttype.

Auditor scheidt beheeracties van systeemcontrole. (Zie Een auditorrol toevoegen, op pagina 58.)

Hosts kunnen vergaderingen plannen en starten als ze een toegewezen licentie hebben. Een host kan maximaal twee
gelijktijdige vergaderingen starten. Wanneer er wordt geprobeerd een derde vergadering te starten, verschijnt er een
foutmelding.

Beheerders worden gemaakt op de pagina Gebruiker toevoegen. Beheerders kunnen instellingen configureren tijdens
de systeemimplementatie en kunnen andere gebruikers aanwijzen als hosts, beheerders, SSO-beheerders of
LDAP-beheerders. Als een auditor in een systeem is geconfigureerd, kan een beheerder de instellingen van het
toepassingscontrolelogboek niet configureren.

SSO- of LDAP-beheerders kunnen configuratie-instellingenwijzigen nadat het systeem operationeel is geworden. Deze
gebruikers worden in het systeem gesynchroniseerd wanneer het systeem een SSO-geïntegreerd systeem of een
LDAP-geïntegreerd systeem is. Alleen de optie die van toepassing is op uw systeem wordt als een accounttype
weergegeven. SSO-beheerders en LDAP-beheerders kunnen zich aanmelden via de URL van de WebEx-site en de
koppeling Beheersite selecteren om verbinding te maken met de beheersite. Dit type beheerder kan andere beheerders
toevoegen op de pagina Gebruiker toevoegen, kan van gebruikers hosts maken of kan van andere gebruikers
(gesynchroniseerd in een SSO-geïntegreerd of LDAP-geïntegreerd systeem) SSO-beheerders of LDAP-beheerders
maken.

Stap 5 Breng wijzigingen aan in de velden die kunnen worden bewerkt in het gedeelte Accountgegevens. Velden gemarkeerd
met een asterisk zijn verplicht.

Stap 6 (Optioneel) Selecteer Licentie reserveren als deze gebruiker een permanente licentie nodig heeft om vergaderingen te
hosten.
Zie Over hostlicenties, op pagina 270 voor meer informatie.

Stap 7 (Optioneel) Selecteer eventueel De gebruiker bij de volgende aanmelding verplichten het wachtwoord te wijzigen.
Als SSO of LDAP is ingeschakeld op uw systeem, wordt deze functie uitgeschakeld.

Stap 8 Als u de status van het account wilt wijzigen, kunt u het volgende doen:

• Selecteer Activeren om het inactieve account opnieuw te activeren.

• Selecteer Deactiveren om het account te deactiveren.

Als een account wordt geactiveerd of gedeactiveerd, worden geen andere configuratiewijzigingen opgeslagen die u in
het account hebt aangebracht. U moet Opslaan selecteren om uw wijzigingen op te slaan.

Stap 9 Selecteer Opslaan.
De wijzigingen worden opgeslagen. Als u de parameters opslaat, wordt de status van het account niet gewijzigd. (Zie
Gebruikers en beheerders activeren of deactiveren via de pagina Gebruikers, op pagina 127.)
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Een account ontgrendelen
Het systeem kan accounts van accounthouders automatisch vergrendelen om ongeautoriseerde toegang te
voorkomen. Deze functie is standaard uitgeschakeld. U kunt configureren onder welke voorwaarden een
accounthouder geen toegangmeer krijgt tot een account, bijvoorbeeld bij welk aantal mislukte aanmeldpogingen
of bij welke inactiviteitsduur, en ook gedurende hoeveel minuten de account vergrendeld blijft. (Zie Algemene
wachtwoordinstellingen configureren, op pagina 208.)
Wanneer een account vergrendeld is, verzendt het systeem een e-mail met de mededeling dat de account is
vergrendeld naar de eigenaar van de vergrendelde account en naar alle beheerders.

In de volgende gedeelten wordt beschreven hoe u een account kunt ontgrendelen.

Een account ontgrendelen vanuit een e-mail

Een eigenaar of beheerder van een vergrendelde account kan in de e-mail Account ontgrendelen selecteren
om de account te ontgrendelen. Deze optie is standaard uitgeschakeld.

Een account ontgrendelen vanuit een gebruikersprofiel

Een beheerder die nog wel toegang heeft tot het systeem kan de eigenaar van de vergrendelde account selecteren
in de lijst op het tabblad Gebruikers om de pagina Gebruiker bewerken weer te geven. Vervolgens kan de
beheerder de koppelingOntgrendelen selecteren in het bericht dat boven aan deze pagina wordt weergegeven
om de account te ontgrendelen en de accounthouder ervan op de hoogte te stellen dat de account is ontgrendeld.
Deze optie is altijd ingeschakeld.

Als er een beheerdersaccount is vergrendeld, kan een andere beheerder de koppelingOntgrendelen selecteren
in het bericht dat boven aan de pagina Gebruiker bewerken verschijnt om de account voor de beheerder
zonder toegang te ontgrendelen.

Wachten totdat de timer verloopt

Als een account vergrendeld is en de optionele timer is ingesteld, kan de accounthouder zich weer aanmelden
wanneer de timer verloopt.

Gebruikers en beheerders activeren of deactiveren via de pagina Gebruikers
Gebruik deze functie om gedeactiveerde accounts te activeren of om inactieve accounts opnieuw te activeren.
De enige accounts die niet kunnen worden gedeactiveerd zijn de auditoraccounts. U kunt ook een account
activeren door de parameter in een CSV-bestand in te stellen en deze te importeren. Zie Gebruikers bewerken,
op pagina 125 voor meer informatie.

Stap 1 Meld u aan bij de Beheersite.
In een MDC-systeem bepaalt de DNS welk datacenterdashboard wordt weergegeven. U kunt alle datacenters vanaf dit
dashboard beheren.

Stap 2 Selecteer Gebruikers.
Stap 3 Schakel het selectievakje in voor inactieve gebruikers die u wilt activeren. U kunt ook de selectievakjes inschakelen voor

actieve gebruikers die u wilt deactiveren.
Stap 4 Selecteer Acties > Activeren of Deactiveren.
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De geselecteerde accounts worden gewijzigd en de status voor elke account geeft de bijgewerkte status weer.

Gebruikers zoeken
U kunt gebruikers sorteren op type, bijvoorbeeld actief of host, of op het licentietype dat aan hosts is
toegewezen. Naast het sorteren van gebruikers kunt u ook naar gebruikers zoeken op voornaam, achternaam
of volledige naam en op e-mailadres. In de zoekresultaten worden gebruikersprofiel- en licentiegegevens
weergegeven.

Stap 1 Meld u aan bij de Beheersite.
Stap 2 Selecteer Gebruikers.
Stap 3 Selecteer een categorie in het vervolgkeuzemenu om gebruikers te sorteren.
Stap 4 (Optioneel) Gebruik de vervolgkeuzelijst Verlopen over om gebruikers te sorteren met tijdelijke licenties op basis van

verloop van licentie (verlopen, 1 maand, 3 maanden, 6 maanden).
Stap 5 Typ de naam van een gebruiker (voor- en achternaam of volledige naam) of e-mailadres in het zoekveld en selecteer

Zoeken.

Traceercodes configureren
U gebruikt traceercodes om vergaderinggebruik te categoriseren, bijvoorbeeld om gegevens voor een specifiek
project of een specifieke afdeling te verkrijgen. De traceercodes verschijnen als opties wanneer u gebruikers
toevoegt of bewerkt.

Configureer de volgende parameters voor elke traceercode:

• Traceercodegroep: u kunt actieve groepen kiezen wanneer u gebruikers toevoegt of bewerkt.

• Invoermodus: hiermee regelt u hoe de traceercodeparameters worden weergegeven bij het maken of
bewerken van een gebruiker.

• Gebruik: hiermee voorkomt u dat de groep wordt weergegeven, kiest u voor optionele invoer of voor
verplichte invoer.

Stap 1 Meld u aan bij de Beheersite.
In een MDC-systeem bepaalt de DNS welk datacenterdashboard wordt weergegeven. U kunt alle datacenters vanaf dit
dashboard beheren.

Stap 2 Selecteer Gebruikers > Traceercodes. >
Stap 3 (Optioneel) Voer de naam in van elke traceergroep die u wilt configureren in de kolom Traceercodegroep.
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De standaard groepsnamen zijn Divisie, Afdeling, Project, Overig en Aangepast5 tot en met Aangepast10. Alle
groepsnamen kunnen worden gewijzigd.

Namen van traceercodegroepenmoeten uniek zijn enmogen geen vooraf gedefinieerde veldnamen bevatten
(GEBRUIKERS-ID, ACTIEF, VOORNAAM, ACHTERNAAM, E-MAIL, TAAL, HOSTRECHTEN,
TIJDZONE).

Opmerking

Stap 4 Selecteer Tekstinvoer of Vervolgkeuzemenu in de kolom Invoermodus voor elke traceercode.

• Selecteer Tekstinvoer. De beheerder voert de traceercode in een tekstveld in bij het maken of bewerken van een
gebruiker.

• Selecteer Vervolgkeuzemenu. De koppeling Lijst bewerken verschijnt naast het veld Invoermodus. Selecteer
de koppeling Lijst bewerken om de waarden van deze traceercode te configureren. Zie Traceercodes bewerken,
op pagina 129 voor meer informatie.

Stap 5 SelecteerNiet gebruikt om te voorkomen dat de traceercode wordt weergegeven wanneer deze gebruiker wordt gemaakt
of bewerkt. SelecteerOptioneel om de traceercode weer te geven maar niet te verplichten. Selecteer Vereist om van het
toewijzen van een traceercode aan een gebruiker een vereiste te maken.

Stap 6 Selecteer Opslaan.
Uw traceercodeparameters worden opgeslagen.

Traceercodes bewerken
Een lijst met traceercodes kan worden gekoppeld aan een specifieke groep die wordt weergegeven bij het
toevoegen of bewerken van een gebruiker. Met deze functie beheert u de traceercodes die worden weergegeven
wanneer deze codes in een vervolgkeuzemenu worden geselecteerd.

Stap 1 Meld u aan bij de Beheersite.
In een MDC-systeem bepaalt de DNS welk datacenterdashboard wordt weergegeven. U kunt alle datacenters vanaf dit
dashboard beheren.

Stap 2 SelecteerVervolgkeuzemenu in de kolom Invoermodus voor de groep waarvoor u traceercodes in het vervolgkeuzemenu
wilt weergeven.
Als u Tekstinvoer selecteert, wordt er naast de groep een invoerveld weergegeven waarin de beheerder de gewenste
geldige tekenreeks kan invoeren.

Stap 3 (Optioneel) Als uVervolgkeuzemenu hebt gekozen, selecteert u Lijst bewerken om de waarden voor deze traceercode
te configureren. Het dialoogvenster Traceercodelijst bewerken wordt weergegeven.
Naast het maken, bewerken en verwijderen van codes, kunt u de code deactiveren of activeren en aangeven dat een
bepaalde code in de lijst de standaardcode is.

• Selecteer Alleen actieve codes tonen om alleen actieve traceercodes weer te geven. Hef deze optie op om alle
traceercodes weer te geven. U kunt deze optie niet selecteren als u traceercodes voor de eerste keer configureert.

• Voer de code uit het vervolgkeuzemenu in het tekstvakCode in. Voor deze reeks bestaat een limiet van 128 tekens.
Als er geen lege traceercodes worden weergegeven, selecteert u 20 regels toevoegen om 20 extra configureerbare
traceercoderegels toe te voegen. Voor de traceercodes zijn maximaal 500 regels beschikbaar.
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• Selecteer Standaard om van een code de standaardselectie te maken.

• Actief is standaard geselecteerd. Schakel Actief uit om een traceercode inactief te maken. Inactieve traceercodes
worden niet weergegeven in het vervolgkeuzemenu van deze traceercodegroep.

• Selecteer Bijwerken om de codes aan de groep te koppelen. U keert terug naar het venster Traceercodes.

Stap 4 Selecteer Opslaan om uw instellingen op te slaan.

Directory-integratie configureren
Met Directory-integratie stelt u het systeem in staat om uw gebruikersdatabase van Cisco WebEx Meetings
Server in te vullen met gegevens en te synchroniseren met de gebruikersdatabase van Cisco Unified
Communications Manager (CUCM), die vervolgens wordt geïntegreerd met een LDAP-directory.

Directory-integratie vereenvoudigt het beheer van gebruikersprofielen op de volgende manieren:

• Importeert gebruikersprofielen uit CUCM naar Cisco WebEx Meetings Server.

• Werkt de Cisco WebEx Meetings Server-database regelmatig bij met nieuwe of gewijzigde
gebruikerskenmerken in de CUCM-database, inclusief de voornaam, de achternaam en het e-mailadres
van iedere gebruiker. CiscoWebExMeetings Server onderscheidt gebruikers op basis van hun e-mailadres.
Als gebruikers dezelfde voor- en achternaam maar verschillende e-mailadressen hebben, beschouwt
Cisco WebEx Meetings Server ze dus als verschillende gebruikers.

• Controleert de CUCM-database regelmatig op vermeldingen van inactieve gebruikers en deactiveert
hun gebruikersprofielen in de Cisco WebEx Meetings Server-database.

• Stelt het systeem in staat LDAP-verificatie te gebruiken om gebruikers van de Cisco WebEx Meetings
Server-functie voor directory-integratie te verifiëren op basis van de externe directory.

• Ondersteunt volledig gecodeerde LDAP-integratie wanneer Beveiligde LDAP (SLDAP) is ingeschakeld
in CUCM en op de LDAP-server.

• Alle gebruikers die in CUCMzijn geconfigureerd, worden gesynchroniseerd naar CiscoWebExMeetings
Server en hun accounts worden geactiveerd. Nadat de synchronisatie is voltooid, kunt u eventueel
accounts deactiveren. Alle actieve gebruikers in CUCM worden gesynchroniseerd naar Cisco WebEx
Meetings Server. Inactieve gebruikers worden niet geïmporteerd in Cisco WebEx Meetings Server.
(Gebruikers kunnen handmatig worden toegevoegd aan CUCM voor omgevingen waarin LDAP/AD
niet beschikbaar is of geconfigureerd in CUCM.)

Voordat u begint

Zorg ervoor dat aan de volgende vereisten wordt voldaan voordat u een directory-integratie uitvoert:

• Plan synchronisaties buiten de piekuren of in het weekend, zodat de impact ervan op uw gebruikers tot
een minimum wordt beperkt.

• Controleer of u over een ondersteunde versie van Cisco Unified Communications Manager (CUCM)
beschikt. Raadpleeg de http://www.cisco.com/c/en/us/support/unified-communications/
unified-communications-manager-callmanager/tsd-products-support-configure.html voormeer informatie.
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• Haal de referenties voor een CUCM-gebruiker met beheerdersrechten op (vereist om een CUCM-server
voor directory-integratie toe te voegen).

• Configureer eenAXL- en LDAP-directoryservice in CUCM.CUCM is vereist om gebruikers te importeren
in uw Cisco WebEx Meetings Server-systeem. Gebruik CUCM voor het volgende:

◦ Cisco AXL Web Service inschakelen

◦ Synchronisatie van de Cisco-directory inschakelen

◦ LDAP-integratie configureren

◦ LDAP-verificatie configureren

Zie CUCM gebruiken om AXLWeb Service en directorysynchronisatie te configureren, op pagina 136
en CUCM gebruiken om de LDAP-integratie en -verificatie te configureren, op pagina 136. Raadpleeg
de http://www.cisco.com/en/US/products/sw/voicesw/ps556/tsd_products_support_series_home.html
voor aanvullende informatie.

• Zorg ervoor dat alle gebruikers die hostrechten nodig hebben, beschikbaar zijn in CUCM. Gebruikers
die niet aan CUCM zijn toegevoegd, kunnen geen vergaderingen hosten (alle gebruikers kunnen
deelnemen als gast). Maak indien nodig CUCM-groepen of -filters met daarin alleen de gebruikers die
u vanuit CUCM wilt importeren.

Als u geen CUCM-groepen gebruikt, worden tijdens de eerste directorysynchronisatie
alle actieve CUCM-gebruikers in CiscoWebExMeetings Server geïmporteerd. Inactieve
CUCM-gebruikers worden niet geïmporteerd. Tijdens volgende synchronisaties worden
alleen actieve nieuwe en gewijzigde gebruikers geïmporteerd. U moet de
gebruikersaccounts in Cisco WebEx Meetings Server waaraan u geen hosttoegang wilt
verlenen, deactiveren. Cisco WebEx Meetings Server gebruikt alleen een hostlicentie
wanneer een gebruiker daadwerkelijk een vergadering host. Accounts die geen
vergaderingen hosten, gebruiken ook geen licenties. Zie 'Licenties beheren' in
Hostlicenties beheren, op pagina 269 voor meer informatie over het licentiegebruik.

Opmerking

• Gebruikers zonder e-mailadres worden niet geïmporteerd.

• Als gebruikers meerdere accounts in CUCM hebben met dezelfde voor- en achternaam, maar met een
ander toegewezen e-mailadres, worden deze adressen bij het importeren in Cisco WebEx Meetings
Server als verschillende gebruikers beschouwd. CUCM-gebruikers hebben een unieke gebruikersnaam,
dus beheerders kunnen meerdere gebruikersaccounts maken met hetzelfde e-mailadres. Accounts in
Cisco WebEx Meetings Server hebben echter een uniek e-mailadres. Als meerdere
CUCM-gebruikeraccounts hetzelfde e-mailadres hebben,moet de CUCM-beheerder er vóór het importeren
van deze accounts naar Cisco WebEx Meetings Server dus handmatig voor zorgen dat ze allemaal een
uniek e-mailadres hebben.

• Wanneer LDAP-verificatie is ingeschakeld, gebruikt Cisco WebEx Meetings Server poort 8443 om
verbinding met CUCM te maken als uNu synchroniseren selecteert of als u het selectievakjeVolgende
synchronisatie inschakelt en een datum en tijd invoert.
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• Cisco WebEx Meetings Server ondersteunt wachtwoorden van maximaal 64 tekens. Zorg er bij het
maken van een gebruiker in CUCM voor dat het wachtwoord niet langer is dan 64 tekens. Gebruikers
met wachtwoorden die langer zijn dan 64 tekens, kunnen zich niet aanmelden bij Cisco WebEx.

Stap 1 Meld u aan bij uw Cisco WebEx Meetings Server-beheersite.
Stap 2 (Optioneel) Schakel de onderhoudsmodus in.

Voor het uitvoeren van een directory-integratie is de onderhoudsmodus niet vereist, maar grote synchronisaties kunnen
wel van invloed zijn op de prestaties van het systeem. U kunt de onderhoudsmodus voor uw systeem inschakelen om te
voorkomen dat gebruikers het systeem tijdens een synchronisatie gebruiken.

Stap 3 Selecteer Gebruikers > Directory-integratie. >
Stap 4 (Optioneel) Selecteer de server (onder CUCM) om uwCUCM-servergegevens in te voeren als u dit nog niet hebt gedaan:

• Het IP-adres of de volledige domeinnaam (FQDN)

• Gebruikersnaam

• Wachtwoord

De gebruikersnaam en het wachtwoord kunnen uw gebruikersnaam en wachtwoord als CUCM-beheerder of uw
AXL-gebruikersnaam en -wachtwoord zijn. Nadat u uw CUCM-gegevens hebt geconfigureerd, wordt het IP-adres of
de volledige domeinnaam van uw CUCM-server onder het CUCM-pictogram weergegeven.

Zodra u uw CUCM-gegevens hebt geconfigureerd en u deze wilt wijzigen, moet u een complexe procedure
volgen die kan leiden tot synchronisatieproblemen. We raden u daarom aan de gegevens achteraf niet te
wijzigen.

Opmerking

Stap 5 Selecteer CUCM-gebruikersgroepen om te filteren om alleen de gebruikers uit de geselecteerde
CUCM-gebruikersgroepen in Cisco WebEx Meetings Server te importeren.

Stap 6 (Optioneel) SelecteerVolledige synchronisatie om alle gebruikers in de geselecteerde CUCM-groepen te synchroniseren.
Wanneer u deze optie niet selecteert, synchroniseert het systeem alleen de gebruikers die sinds de recentste update van
het Directory Service-gebruikersprofiel zijn bijgewerkt of aan de geselecteerde CUCM-groepen zijn toegevoegd.
Deze optie is alleen van toepassing op de optie Nu synchroniseren in de volgende stap en is niet van invloed op een
geplande (Volgende) synchronisatie.

We raden u aan deze actie uit te voeren bij gebeurtenissen waarbij bijvoorbeeld de CUCM-server is gewijzigd voor
CWMS, de e-mailadressen van gebruikers zijn gewijzigd in CUCMof een gebruiker is verwijderd uit de groep in CUCM.

Wanneer u ervoor kiest de gehele database te synchroniseren, kan dit afhankelijk van de grootte van de
CUCM-gebruikersdatabase gevolgen hebben voor de systeemprestaties.

Stap 7 Synchroniseer uw WebEx Meetings Server-systeem met uw LDAP-directoryservice. U kunt op de volgende manieren
een synchronisatie uitvoeren:

• Selecteer Nu synchroniseren om onmiddellijk te synchroniseren. Zodra de synchronisatie is gestart, kunt u deze
niet meer annuleren. U ontvangt een e-mailbericht wanneer de synchronisatie is voltooid. De andere beheerders
op uw systeem ontvangen geen melding nadat de functie Nu synchroniseren is uitgevoerd.

• Selecteer Volgende synchronisatie en voer een datum en tijd in om de synchronisatie te plannen. U kunt ervoor
kiezen de synchronisatie met regelmatige intervallen te Herhalen.

In eenMDC-systeem dient elk datacenter op een afzonderlijk tijdstip te worden gesynchroniseerd of dient de synchronisatie
op slechts één datacenter actief te zijn om afname van de systeemprestaties te voorkomen.
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Als u Nu synchroniseren selecteert, wordt onmiddellijk een synchronisatie uitgevoerd. Als u een synchronisatie plant,
wordt deze uitgevoerd op de opgegeven datum en tijd. Alle beheerders ontvangen een e-mail nadat een geplande
synchronisatie is voltooid. Schakel het selectievakjeVolgende synchronisatie uit als u toekomstige synchronisaties wilt
voorkomen.

De volgende kenmerken worden toegewezen tijdens het synchronisatieproces:
Cisco WebEx Meetings Server-kenmerkCUCM-kenmerk

VoornaamVoornaam

AchternaamAchternaam

E-mailadresMail-id

De voornaam en achternaam zijn in Cisco WebEx Meetings Server componenten van de volledige naam
die voor gebruikers wordt weergegeven.

De kenmerken die in CiscoWebExMeetings Server worden toegewezen, kunnen niet door eindgebruikers
worden bijgewerkt.

Opmerking

Als uw synchronisatie mislukt, wordt er een foutbericht weergegeven op de pagina en wordt er een e-mail met
gedetailleerde informatie over de fout naar de beheerder verzonden. Selecteer Logbestand weergeven voor een
gedetailleerde uitleg van de fout. Er worden onder andere logboeken verstrekt met rapporten over gedeactiveerde
gebruikers, mislukte gebruikers en een overzicht.

Nadat u minimaal één synchronisatie hebt uitgevoerd, wordt er een overzicht van uw meest recente synchronisatie
weergegeven. In dit overzicht kunt u zien of de synchronisatie wel of niet is voltooid, op welke datum en tijd de
synchronisatie is voltooid (waarbij gebruik wordt gemaakt van de tijd en datum die zijn geconfigureerd in de instellingen
voor Bedrijfsinfo) en welke wijzigingen door gebruikers zijn aangebracht, waaronder de volgende:

• Toegevoegd - Het aantal nieuwe gebruikers dat is toegevoegd.

• Gedeactiveerd - Het aantal gebruikers dat is gedeactiveerd.

Stap 8 Selecteer Opslaan als u uw synchronisatieplanning of uw instellingen voor beheerdersmeldingen hebt geconfigureerd
of gewijzigd.

Stap 9 Selecteer het tabblad Gebruikers en controleer of de juiste gebruikers zijn gesynchroniseerd.
a) SelecteerExterne gebruikers in het vervolgkeuzemenu om de gebruikerslijst te filteren. Zorg ervoor dat de gebruikers

die u wilde synchroniseren, zich in de lijst bevinden. Externe gebruikers worden in Cisco WebEx Meetings Server
geïmporteerd via een directorysynchronisatie. Als een gebruiker eerst lokaal wordt gemaakt en vervolgens wordt
overschreven door een directorysynchronisatie, wordt deze gebruiker een externe gebruiker en geen lokale gebruiker.

b) SelecteerLokale gebruikers om te zien welke gebruikers niet zijn opgenomen in de synchronisatie. Lokale gebruikers
worden lokaal gemaakt door een Cisco WebEx Meetings Server-beheerder. Lokale gebruikers kunnen handmatig
worden toegevoegd of worden geïmporteerd met een CSV-bestand.

Stap 10 Zorg ervoor dat de synchronisatieplanning van uw CUCM en Cisco WebEx Meetings Server elkaar opvolgen. Eerst
moet uw CUCM-synchronisatie worden uitgevoerd en meteen daarna de synchronisatie van Cisco WebEx Meetings
Server.

Stap 11 (Optioneel) Schakel het selectievakje Beheerders op de hoogte brengen wanneer de synchronisatie is voltooid in of
uit en selecteer vervolgensOpslaan. Deze optie is standaard geselecteerd en informeert beheerders alleen na een geplande
synchronisatie.

Stap 12 Selecteer LDAP-verificatie inschakelen.
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Als uw systeem is geconfigureerd voor het gebruik van SSO, moet u SSO eerst uitschakelen. Zie SSO
uitschakelen, op pagina 254 voor meer informatie. Als uw systeem niet is geconfigureerd voor het gebruik
van SSO, wordt de standaardverificatie gebruikt totdat u de LDAP-verificatie inschakelt.

Nadat LDAP is ingeschakeld, raden we beheerders aan de Active Directory-server te gebruiken voor het
beheer van gebruikers, inclusief het toevoegen, uitschakelen en wijzigen van gebruikers. Nadat
LDAP-verificatie is ingeschakeld, moeten alle deelnemers hun LDAP-referenties gebruiken om zich aan
te melden bij de WebEx-site.

Opmerking

Stap 13 Zorg ervoor dat uw gebruikers zich met hun AD-domeinreferenties kunnen aanmelden bij het systeem.
Stap 14 (Optioneel) Als u de onderhoudsmodus voor uw systeem hebt ingeschakeld, selecteert uOnderhoudsmodus uitschakelen.
Stap 15 (Optioneel) Als u een synchronisatie hebt uitgevoerd, kunt u Nu op de hoogte brengen selecteren om gebruikers via

e-mail op de hoogte te brengen dat er accounts voor ze zijn gemaakt op uw Cisco WebEx Meetings Server-systeem of
dat hun accounts zijn gewijzigd. U kunt eventueel ook Automatisch meldingen verzenden selecteren, zodat er na de
synchronisatie automatisch een e-mail wordt verzonden naar de gebruikers die zijn toegevoegd. Nadat er wijzigingen
zijn aangebracht in de verificatie-instellingen (bijvoorbeeld wanneer LDAP is ingeschakeld), wordt het e-mailbericht
Gebruikers - Wachtwoord gewijzigd naar de desbetreffende gebruikers verzonden.
Wanneer u Nu op de hoogte brengen selecteert

• Alle gebruikers ontvangen slechts eenmalig een melding. Bij volgende synchronisaties worden er geen extra e-mails
meer verzonden.

• Gebruikers die een meldingmoeten ontvangen' geeft aan welke gebruikers allemaal actief zijn en nog geenmelding
hebben ontvangen.

• Ontvangen inactieve gebruikers of lokale gebruikers geen melding.

• Ontvangt de desbetreffende gebruiker een e-mail wanneer er een lokale gebruiker aan Cisco WebEx Meetings
Server wordt toegevoegd. Deze gebruiker moet echter worden toegevoegd op uw CUCM Active Directory-server
voordat hij of zij zich kan aanmelden bij de WebEx-site.

• Kunt u alleen meldingen verzenden naar gebruikers die zijn toegevoegd met de synchronisatiefunctie.

• Kan het een aantal minuten duren voordat uw e-mailmeldingen naar uw gebruikers worden verzonden. Deze
vertraging is het gevolg van verschillende factoren die buiten uw Cisco WebEx Meetings Server-systeem liggen,
inclusief uw e-mailserver, problemenmet de netwerkverbinding en anti-spamprogramma's die voor de afzonderlijke
e-mailaccounts zijn geïnstalleerd.

Uw systeem verzendt de volgende e-mails:

• Iedere gebruiker die tijdens een synchronisatie voor de eerste keer in uw systeem wordt geïmporteerd, ontvangt
een AD-activeringsmail. Gebruikers ontvangen deze e-mail niet bij volgende synchronisaties.

• Gebruikers die lokaal op uw systeem worden gemaakt, ontvangen de e-mail Gebruikerswachtwoord - Gewijzigd.

Zie Over e-mailsjablonen, op pagina 212 voor informatie over het aanpassen van deze e-mailsjablonen.
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Als u directory-integratie met LDAP-verificatie gebruikt, worden gebruikers die in CUCM zijn
geconfigureerd als hosts met Cisco WebEx Meetings Server gesynchroniseerd en moeten ze zich met hun
gebruikersgegevens aanmelden bij hunWebEx-site. Als u het accounttype van een geïmporteerde gebruiker
wijzigt van host in beheerder, ontvangt de gebruiker echter een e-mail met een koppeling waarmee hij
of zij een wachtwoord kan maken. De gebruiker kan op deze koppeling klikken en een nieuw wachtwoord
voor Cisco WebEx Meetings Server invoeren. De gebruiker gebruikt dit nieuwe wachtwoord om zich bij
de beheerwebsite aan te melden, maar blijft voor de WebEx-site zijn of haar LDAP-gebruikersgegevens
gebruiken.

Opmerking

Gebruikersgroepen synchroniseren
Een beheerder kan groepen met gebruikers maken in CUCM. Een beheerder kan bijvoorbeeld een
gebruikersgroepmaken die bestaat uit gebruikers die CiscoWebExMeetings Server mogen gebruiken. Vanuit
CWMS kan de beheerder filters gebruiker en bepaalde gebruikers importeren door bepaalde gebruikersgroepen
te selecteren.

Voordat u begint

Gebruik CUCM om groepen gebruikers te maken. Raadpleeg het gedeelte 'Gebruikersbeheer configureren'
in de Beheerdershandleiding van Cisco Unified Communications Managerhttp://www.cisco.com/en/us/
products/sw/voicesw/ps556/prod_maintenance_guides_list.html voor meer informatie.

Stap 1 Meld u aan bij de Beheersite.
In een MDC-systeem bepaalt de DNS welk datacenterdashboard wordt weergegeven. U kunt alle datacenters vanaf dit
dashboard beheren.

Stap 2 Selecteer Gebruikers > Directory-integratie. >
Stap 3 Selecteer de koppeling CUCM-gebruikersgroepen om te filteren.
Stap 4 Schakel het selectievakje in van de gebruikersgroepen die u wilt synchroniseren.

Als er geen groepen worden geselecteerd, worden bij de directory-integratie alle gebruikersgroepen
gesynchroniseerd.

Opmerking

Stap 5 Selecteer Opslaan.
Stap 6 Selecteer Nu synchroniseren om de synchronisatie uit te voeren. Hoe lang dit proces in beslag neemt, is afhankelijk van

het aantal gebruikers dat wordt gesynchroniseerd.
Het systeem onthoudt welke gebruikersgroepen al eerder zijn gesynchroniseerd. Als u geen gebruikersgroep
selecteert die al eerder is gesynchroniseerd, worden de gebruikers in de niet-geselecteerde gebruikersgroep
tijdens het synchronisatieproces gedeactiveerd.

Opmerking

Wanneer de synchronisatie is voltooid, geeft het systeem het aantal toegevoegde en gedeactiveerde gebruikers weer.
Stap 7 Selecteer Logbestand weergeven om overzichtsinformatie te bekijken over de gebruikers die zijn geïmporteerd of

gedeactiveerd tijdens het synchronisatieproces.
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CUCM gebruiken om AXL Web Service en directorysynchronisatie te
configureren

Gebruik CUCM om AXL Web Service en directorysynchronisatie te configureren.

Voordat u begint

Voer deze procedure uit voordat u de functie Directory-integratie gebruikt. Zie Directory-integratie
configureren, op pagina 130 voor meer informatie.

Stap 1 Meld u aan bij uw CUCM-account.
Stap 2 Selecteer in het vervolgkeuzemenu in de rechterbovenhoekCisco Unified Serviceability en selecteer vervolgens Start.
Stap 3 Selecteer ToolsService-activering. >
Stap 4 Selecteer Cisco AXLWeb Service en Cisco DirSync en selecteer vervolgens Opslaan.

Als een CUCM-failover (Cisco Unified Call Manager) optreedt in een datacenter dat deel uitmaakt van
een MDC-systeem, dienen de CUCM-beheerdersgegevens voor alle CUCM's in dat datacenter te werken.

Opmerking

Volgende stappen

Gebruik CUCM om de LDAP-integratie en -verificatie te configureren als u dit nog niet hebt gedaan. Zie
CUCMgebruiken om de LDAP-integratie en -verificatie te configureren, op pagina 136 voor meer informatie.

CUCM gebruiken om de LDAP-integratie en -verificatie te configureren
Gebruik CUCM om de LDAP-integratie en -verificatie te configureren.

Gebruikers worden op basis van hun e-mailadres geïdentificeerd in het systeem. Als het e-mailadres van
een gebruiker wordt gewijzigd en de gebruiker actief blijft, moet het e-mailadres in CWMS ook worden
gewijzigd. Anders krijgt die gebruiker geen meldingen.

Belangrijk

Als CUCM is geconfigureerd voor directory-integratie, kunt u ervoor kiezen om SSO-, LDAP- of lokale
verificatie te gebruiken.

Opmerking

   Beheerhandleiding van Cisco WebEx Meetings Server versie 2.6
136

CUCM gebruiken om AXL Web Service en directorysynchronisatie te configureren



Voordat u begint

Voer deze procedure uit voordat u de functie Directory-integratie gebruikt. Zie Directory-integratie
configureren, op pagina 130 voor meer informatie.

Stap 1 Meld u aan bij uw CUCM-account (Cisco Unified Call Manager).
Stap 2 Selecteer in het vervolgkeuzemenu in de rechterbovenhoekCisco Unified CMAdministration en selecteer vervolgens

Start.
Stap 3 Selecteer Bestand > LDAP > LDAP-systeem.
Stap 4 Selecteer Synchroniseren vanaf de LDAP-server inschakelen, selecteerMicrosoft Active Directory voor het type

LDAP-server, selecteer SAM-accountnaam voor het LDAP-kenmerk voor de gebruikers-id en selecteer vervolgens
Opslaan.

Stap 5 Schakel het selectievakje voor uw LDAP-server in en selecteer vervolgens Nieuwe toevoegen.
Stap 6 Vul de velden op de pagina LDAP-directory in en selecteer vervolgens Opslaan.
Stap 7 Schakel op de pagina LDAP-verificatie het selectievakje LDAP-verificatie voor eindgebruikers gebruiken in, vul de

velden op de pagina in en selecteer vervolgens Opslaan.

Volgende stappen

Gebruik CUCM om Cisco AXL Web Service en Cisco Directory Sync te configureren als u dit nog niet hebt
gedaan. Zie CUCM gebruiken om AXL Web Service en directorysynchronisatie te configureren, op pagina
136 voor meer informatie.

Gebruikers e-mailen

Stap 1 Meld u aan bij de Beheersite.
In een MDC-systeem bepaalt de DNS welk datacenterdashboard wordt weergegeven. U kunt alle datacenters vanaf dit
dashboard beheren.

Stap 2 Als u e-mailmeldingen naar gebruikers wilt verzenden, selecteert u Gebruikers > E-mailgebruikers.
Stap 3 Voer in het veld Aan het e-mailadres van een doelgebruiker in, of een e-mailalias. U kunt het veld ook leeg laten als u

een e-mail naar alle gebruikers wilt sturen.
Stap 4 (Optioneel) Voer in het veld BCC e-mailadressen of een e-mailalias in.
Stap 5 Voer in het veld Onderwerp het onderwerp in.
Stap 6 Voer een bericht in het veld Bericht in.
Stap 7 Selecteer Verzenden.

Het kan een paar minuten duren voordat uw e-mails door de gebruikers worden ontvangen. Deze vertraging kan door
verschillende factoren buiten het CiscoWebExMeetings Server-systeem omworden veroorzaakt, zoals uw e-mailserver,
de snelheid van de netwerkverbinding en spaminstellingen van individuele e-mailaccounts.

Uw e-mail wordt verzonden.
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H O O F D S T U K  14
Uw systeem configureren

Deze module beschrijft hoe u de beheerpagina's moet gebruiken om uw systeem te configureren.

• Systeemeigenschappen configureren, pagina 139

• Algemene instellingen configureren, pagina 148

• Servers configureren, pagina 150

• Uw SNMP-instellingen configureren, pagina 161

Systeemeigenschappen configureren
Configureer de systeemeigenschappen door Systeem enMeer weergeven in de gedeelte Systeem te selecteren.

Instellingen van de virtuele machine wijzigen
Gebruik deze functie om de instellingen van virtuele machines te wijzigen. Gebruik VMware vCenter niet
om de instellingen van virtuele machines te bewerken.

Tijdens het implementeren kunt u alleen IPv4-instellingen configureren. Na de implementatie kunt u
IPv6-instellingen configureren als u een IPv6-verbinding hebt tussen uw Internet Reverse Proxy in het
DMZ-netwerk en uw interne virtuele machines.

Stap 1 Meld u aan bij de Beheersite.
In een MDC-systeem bepaalt de DNS welk datacenterdashboard wordt weergegeven. U kunt alle datacenters vanaf dit
dashboard beheren.

Stap 2 Schakel de onderhoudsmodus in. Zie Onderhoudsmodus in- of uitschakelen voor versie 2.5 en later, op pagina 114.
Tenzij u een systeem uitbreidt, raden we u aan een momentopname van elke virtuele machine te maken. (Zie Een
momentopname maken met VMware vCenter, op pagina 7.)

Als de onderhoudsmodus wordt ingeschakeld voor alle actieve datacenters, worden de conferentieactiviteiten beëindigd.
Gebruikers kunnen zich niet aanmelden bij deWebEx-site, geen vergaderingen plannen, niet aan vergaderingen deelnemen
en geen opnamen van vergaderingen afspelen. Als dit datacenter deel uitmaakt van een systeemmet meerdere datacenters,
wordt op lopende vergaderingen failover naar een actief datacenter uitgevoerd. Deze failover kan zorgen voor een korte
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onderbreking in actieve vergaderingen. Zie Over de onderhoudsmodus, op pagina 111 voor informatie over welke
systeemtaken de onderhoudsmodus vereisen.

Stap 3 Selecteer Systeem en selecteerMeer weergeven in het gedeelte Systeem.
Stap 4 Als u de instellingen van een virtuele machine wilt wijzigen, selecteert u de naam van de virtuele machine in het gedeelte

Primair systeem of Systeem met hoge beschikbaarheid.
Stap 5 U kunt de volgende instellingen van de virtuele machine aanpassen:

• Volledige domeinnaam (FQDN) in kleine letters

• Primaire DNS-server

• Secundaire DNS-server

• Subnetmasker/prefix

• Gateway

Het veld Virtuele machine wordt grijs weergegeven. Het IP-adres wordt automatisch opgehaald door de hostnaam te
herleiden naar het IP-adres van een virtuele machine in de DNS-server. Zie Het IP-adres van een virtuele machine
wijzigen, op pagina 140 voor meer informatie over het wijzigen van een IP-adres van een virtuele machine.

Stap 6 Selecteer Opslaan.
Uw wijzigingen worden opgeslagen en de virtuele machine wordt opnieuw opgestart.

Stap 7 Schakel de onderhoudsmodus uit. Zie Onderhoudsmodus in- of uitschakelen voor versie 2.5 en later, op pagina 114.
Als u de onderhoudsmodus uitschakelt, bepaalt het systeem of opnieuw starten of opnieuw opstarten nodig is en maakt
het hier melding van. Opnieuw starten duurt ongeveer 3 tot 5 minuten en opnieuw opstarten duurt ongeveer 30 minuten.
Als dit datacenter deel uitmaakt van een systeemmet meerdere datacenters, wordt de beheerder omgeleid naar de algemene
beheer-URL. Welk datacenter de beheerder ziet, wordt bepaald door het DNS-omzettingsbeleid. Als Sleutel opnieuw
genereren wordt ingeschakeld en één datacenter uit de onderhoudsmodus wordt gehaald, worden automatisch alle
datacenters in het systeem uit de onderhoudsmodus gehaald.

De vergaderingservice voor gebruikers in dit datacenter wordt hersteld.

Volgende stappen

Als u wijzigingen aanbrengt in een van uw virtuele machines, moet u een nieuw certificaat implementeren
op alle virtuele machines in elk datacenter, tenzij u jokercertificaten gebruikt voor systemen in hetzelfde
domein. Zie Certificaten beheren, op pagina 234 voor meer informatie.

Het IP-adres van een virtuele machine wijzigen

Als u de hostnaam wijzigt van een virtuele machine die deel uitmaakt van uw implementatie, wordt het
bijbehorende IP-adres automatisch uit de DNS opgehaald. In deze procedure wordt uitgelegd hoe u het IP-adres
van een virtuele machine kunt wijzigen en dezelfde hostnaam kunt behouden.

Stap 1 Configureer een tijdelijke hostnaam in de DNS-server.
Stap 2 Voltooi de procedure Instellingen van de virtuele machine wijzigen, op pagina 139 om de hostnaam van de virtuele

machine te wijzigen in de tijdelijke hostnaam die u in de DNS-server hebt ingevoerd.
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Wanneer u het systeem uit de onderhoudsmodus haalt, wordt de nieuwe tijdelijke hostnaam geldig.

De oorspronkelijke hostnaam maakt geen deel meer uit van de implementatie na deze wijziging.
Stap 3 Wijzig het IP-adres van de oorspronkelijke hostnaam in de DNS naar het nieuwe IP-adres.
Stap 4 Met de procedure Instellingen van de virtuele machine wijzigen, op pagina 139 wijzigt u de tijdelijke hostnaam van de

virtuele machine in de oorspronkelijke hostnaam.
Wanneer u het systeem uit de onderhoudsmodus haalt, wordt de oorspronkelijke hostnaam geldig.

Uw oorspronkelijke hostnaam met het nieuwe IP-adres wordt geconfigureerd.

Het virtuele IP-adres wijzigen

Stap 1 Meld u aan bij de Beheersite.
In een MDC-systeem bepaalt de DNS welk datacenterdashboard wordt weergegeven. U kunt alle datacenters vanaf dit
dashboard beheren.

Stap 2 Schakel de onderhoudsmodus in. Zie Onderhoudsmodus in- of uitschakelen voor versie 2.5 en later, op pagina 114.
Tenzij u een systeem uitbreidt, raden we u aan een momentopname van elke virtuele machine te maken. (Zie Een
momentopname maken met VMware vCenter, op pagina 7.)

Als de onderhoudsmodus wordt ingeschakeld voor alle actieve datacenters, worden de conferentieactiviteiten beëindigd.
Gebruikers kunnen zich niet aanmelden bij deWebEx-site, geen vergaderingen plannen, niet aan vergaderingen deelnemen
en geen opnamen van vergaderingen afspelen. Als dit datacenter deel uitmaakt van een systeemmet meerdere datacenters,
wordt op lopende vergaderingen failover naar een actief datacenter uitgevoerd. Deze failover kan zorgen voor een korte
onderbreking in actieve vergaderingen. Zie Over de onderhoudsmodus, op pagina 111 voor informatie over welke
systeemtaken de onderhoudsmodus vereisen.

Stap 3 Selecteer Systeem, selecteer het datacenter en selecteerMeer weergeven in het gedeelte Systeem.
De pagina Eigenschappen wordt weergegeven.

Stap 4 Als u de IP-adressen wilt wijzigen, selecteert u in het gedeelte Virtueel IP-adres een koppeling in de kolom Type.
Stap 5 Voer de virtuele IP-adressen in.
Stap 6 Voer het virtuele IP-adres, het subnetmasker en de gateway in de kolom IPv6-adres in als u IPv6 voor clientverbindingen

hebt ingeschakeld.
De openbare en privé virtuele IP-adressen moeten zich op aparte Ipv6-subnetten bevinden.

Stap 7 Selecteer Opslaan.
Stap 8 Schakel de onderhoudsmodus uit. Zie Onderhoudsmodus in- of uitschakelen voor versie 2.5 en later, op pagina 114.

Als u de onderhoudsmodus uitschakelt, bepaalt het systeem of opnieuw starten of opnieuw opstarten nodig is en maakt
het hier melding van. Opnieuw starten duurt ongeveer 3 tot 5 minuten en opnieuw opstarten duurt ongeveer 30 minuten.
Als dit datacenter deel uitmaakt van een systeemmet meerdere datacenters, wordt de beheerder omgeleid naar de algemene
beheer-URL. Welk datacenter de beheerder ziet, wordt bepaald door het DNS-omzettingsbeleid. Als Sleutel opnieuw
genereren wordt ingeschakeld en één datacenter uit de onderhoudsmodus wordt gehaald, worden automatisch alle
datacenters in het systeem uit de onderhoudsmodus gehaald.

De vergaderingservice voor gebruikers in dit datacenter wordt hersteld.
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Openbare toegang configureren
Met openbare toegang kunnen personen buiten uw netwerk vergaderingen hosten of deelnemen aan
vergaderingen via het internet of mobiele apparaten. Door openbare toegang uit te schakelen, worden de
instellingen van het openbare virtuele IP-adres van uw WebEx-site URL's verwijderd en externe toegang tot
uw site beëindigd.

Openbare toegang aan uw systeem toevoegen met IRP

De vereisten voor IRP in een MDC-omgeving zijn:

• IRP toevoegen of verwijderen doet u voor een systeemmet één datacenter hetzelfde als voor een systeem
met meerdere datacenters.

• Bij het toevoegen van een datacenter aan een MDC-systeem, moeten alle datacenters of geen van de
datacenters worden ingesteld op het gebruik van IRP.

• Per datacenter wordt één IRP-knooppunt gebruikt.

• Voor het wijzigen van IRPmoet het systeem in de onderhoudsmodus zijn geplaatst. In eenMDC-systeem
kan IRP met één systeem tegelijk worden toegevoegd of verwijderd om te voorkomen dat de service
wordt onderbroken.

• In eenMDC-omgeving heeft het toevoegen of verwijderen van een lokaal openbaar VIP in één datacenter
geen gevolgen voor de andere datacenters.

Zie Interne IRP-netwerktopologie (Internet Reverse Proxy) voor een beschrijving van de interne IRP-topologie
(Internet Reverse Proxy).

Voordat u begint

Om openbare toegang in te schakelen moet u eerst een virtuele IRP-machine configureren die als uw systeem
voor openbare toegang werkt. Start VMware vCenter en voer de volgende taken uit:

• Maak een back-up van uw virtuele machines met behulp van Vmware Data Recovery (vSphere 5.0) of
VMware vSphere Data Protection (vSphere 5.1). Dit geeft u de gelegenheid om indien nodig uw
wijzigingen ongedaan te maken. Zie Een back-up maken met VMware vCenter, op pagina 6 voor
meer informatie.

• Implementeer een virtuele IRP-machine met gebruik van hetzelfde OVA-bestand dat u hebt gebruikt
om uw virtuele beheermachine te implementeren. Uw virtuele IRP-machine moet op hetzelfde subnet
zitten als het openbare virtuele IP-adres.

Als u een systeemmet hoge beschikbaarheid hebt, moet u ook een virtuele IRP-machine
implementeren voor uw systeem met hoge beschikbaarheid.

Opmerking

Stap 1 Meld u aan bij de Beheersite.
In een MDC-systeem bepaalt de DNS welk datacenterdashboard wordt weergegeven. U kunt alle datacenters vanaf dit
dashboard beheren.

   Beheerhandleiding van Cisco WebEx Meetings Server versie 2.6
142

Systeemeigenschappen configureren



Stap 2 Schakel de onderhoudsmodus in. Zie Onderhoudsmodus in- of uitschakelen voor versie 2.5 en later, op pagina 114.
Tenzij u een systeem uitbreidt, raden we u aan een momentopname van elke virtuele machine te maken. (Zie Een
momentopname maken met VMware vCenter, op pagina 7.)

Als de onderhoudsmodus wordt ingeschakeld voor alle actieve datacenters, worden de conferentieactiviteiten beëindigd.
Gebruikers kunnen zich niet aanmelden bij deWebEx-site, geen vergaderingen plannen, niet aan vergaderingen deelnemen
en geen opnamen van vergaderingen afspelen. Als dit datacenter deel uitmaakt van een systeemmet meerdere datacenters,
wordt op lopende vergaderingen failover naar een actief datacenter uitgevoerd. Deze failover kan zorgen voor een korte
onderbreking in actieve vergaderingen. Zie Over de onderhoudsmodus, op pagina 111 voor informatie over welke
systeemtaken de onderhoudsmodus vereisen.

Stap 3 Selecteer Systeem >Meer weergeven.
Stap 4 Selecteer Openbare toegang toevoegen.
Stap 5 Voer uw virtuele IRP-machine in het veld FQDN in.

Er zijn twee velden voor volledige domeinnaam (FQDN) indien uw systeem is geconfigureerd voor hoge beschikbaarheid.
Voer uw FQDN met hoge beschikbaarheid in het tweede veld in.

Stap 6 Selecteer Virtuele machines detecteren.
Als uw systeem niet is geconfigureerd voor hoge beschikbaarheid, verschijnt een tabel die de virtuele IRP-machine
weergeeft.

Als uw systeem is geconfigureerd voor hoge beschikbaarheid, verschijnt een tabel die de virtuele IRP-machine van het
primaire systeem en de virtuele IRP-machine met hoge beschikbaarheid weergeeft.

Als uw systeem updates heeft die niet compatibel zijn met de OVA-versie die u hebt gebruikt om de virtuele IRP-machine
te creëren, ontvangt u een foutbericht en kunt u pas verdergaan als u de virtuele IRP-machine opnieuw hebt
geïmplementeerd met behulp van een geschikt OVA-bestand.

Stap 7 Selecteer Doorgaan.
Stap 8 Voer het IP-adres van hetzelfde subnet in dat u gebruikte om uw virtuele IRP-machine te configureren in het veld

Openbaar virtueel IPv4 (VIP)-adres en selecteer Opslaan.
Uw systeem is bijgewerkt en openbare toegang is geconfigureerd. Houd uw browservenster open gedurende het gehele
proces.

Als uw systeem kleine updates vereist die compatibel zijn met de OVA-versie die u hebt gebruikt om de virtuele
IRP-machine te maken, worden ze automatisch toegepast op uw virtuele IRP-machine.

Stap 9 Als uw systeem kleine updates vereist, wordt u gevraagd omOpnieuw opstarten te selecteren nadat de updates voltooid
zijn.
Nadat uw systeem opnieuw is opgestart, ontvangt u een bevestigingsbericht dat aangeeft dat u openbare toegang hebt
toegevoegd.

Stap 10 Controleer uw configuratie. Indien u tevreden bent, kunt u de back-up van de virtuele machine verwijderen die u vóór
het uitvoeren van deze procedure hebt geconfigureerd.

Stap 11 Selecteer Gereed.
Stap 12 Controleer of uw beveiligingscertificaten nog steeds geldig zijn.

Deze procedure wijzigt uw virtuele machine en kan dus uw certificaten beïnvloeden. Uw systeem biedt indien nodig een
zelfondertekend certificaat om uw systeem te laten werken tot u uw certificaten opnieuw kunt configureren. Zie Certificaten
beheren, op pagina 234 voor meer informatie.

Stap 13 Voer indien nodig wijzigingen uit aan uw DNS-servers.
Stap 14 Schakel de onderhoudsmodus uit. Zie Onderhoudsmodus in- of uitschakelen voor versie 2.5 en later, op pagina 114.
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Als u de onderhoudsmodus uitschakelt, bepaalt het systeem of opnieuw starten of opnieuw opstarten nodig is en maakt
het hier melding van. Opnieuw starten duurt ongeveer 3 tot 5 minuten en opnieuw opstarten duurt ongeveer 30 minuten.
Als dit datacenter deel uitmaakt van een systeemmet meerdere datacenters, wordt de beheerder omgeleid naar de algemene
beheer-URL. Welk datacenter de beheerder ziet, wordt bepaald door het DNS-omzettingsbeleid. Als Sleutel opnieuw
genereren wordt ingeschakeld en één datacenter uit de onderhoudsmodus wordt gehaald, worden automatisch alle
datacenters in het systeem uit de onderhoudsmodus gehaald.

De vergaderingservice voor gebruikers in dit datacenter wordt hersteld.

Openbare toegang uitschakelen

Voordat u begint

Maak een back-up van uw virtuele machines met behulp van VMware Data Recovery of VMware vSphere
Data Protection. Zie Een back-up maken met VMware vCenter, op pagina 6 voor meer informatie. Zorg
dat u uw virtuele machines inschakelt nadat uw back-up voltooid is.

Stap 1 Meld u aan bij de Beheersite.
In een MDC-systeem bepaalt de DNS welk datacenterdashboard wordt weergegeven. U kunt alle datacenters vanaf dit
dashboard beheren.

Stap 2 Schakel de onderhoudsmodus in. Zie Onderhoudsmodus in- of uitschakelen voor versie 2.5 en later, op pagina 114.
Tenzij u een systeem uitbreidt, raden we u aan een momentopname van elke virtuele machine te maken. (Zie Een
momentopname maken met VMware vCenter, op pagina 7.)

Als de onderhoudsmodus wordt ingeschakeld voor alle actieve datacenters, worden de conferentieactiviteiten beëindigd.
Gebruikers kunnen zich niet aanmelden bij deWebEx-site, geen vergaderingen plannen, niet aan vergaderingen deelnemen
en geen opnamen van vergaderingen afspelen. Als dit datacenter deel uitmaakt van een systeemmet meerdere datacenters,
wordt op lopende vergaderingen failover naar een actief datacenter uitgevoerd. Deze failover kan zorgen voor een korte
onderbreking in actieve vergaderingen. Zie Over de onderhoudsmodus, op pagina 111 voor informatie over welke
systeemtaken de onderhoudsmodus vereisen.

Stap 3 Selecteer Systeem en selecteer vervolgens de koppelingMeer weergeven in het gedeelte Systeem.
De pagina Eigenschappen wordt weergegeven.

Stap 4 Selecteer de gewenste site, selecteer Openbare toegang uitschakelen en selecteer Doorgaan.
Nadat u openbare toegang verwijdert van uw site, kunt u dezelfde virtuele internet proxy-machine niet toevoegen aan
die site. Om openbare toegang opnieuw te configureren moet u opnieuw beginnen door een internet reverse proxy-virtuele
machine opnieuw te implementeren vanaf het OVA-bestand. Zie Openbare toegang aan uw systeem toevoegen met IRP,
op pagina 142 voor meer informatie.

Openbare toegang wordt verwijderd van de site.

Stap 5 Selecteer Gereed.
Stap 6 Open VMware vCenter. Schakel de IRP-machine (Internet Reverse Proxy) uit en verwijder deze (en, indien

geïmplementeerd, de IRP-machine met hoge beschikbaarheid) van uw systeem.
Stap 7 Schakel de onderhoudsmodus uit. Zie Onderhoudsmodus in- of uitschakelen voor versie 2.5 en later, op pagina 114.

Als u de onderhoudsmodus uitschakelt, bepaalt het systeem of opnieuw starten of opnieuw opstarten nodig is en maakt
het hier melding van. Opnieuw starten duurt ongeveer 3 tot 5 minuten en opnieuw opstarten duurt ongeveer 30 minuten.
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Als dit datacenter deel uitmaakt van een systeemmet meerdere datacenters, wordt de beheerder omgeleid naar de algemene
beheer-URL. Welk datacenter de beheerder ziet, wordt bepaald door het DNS-omzettingsbeleid. Als Sleutel opnieuw
genereren wordt ingeschakeld en één datacenter uit de onderhoudsmodus wordt gehaald, worden automatisch alle
datacenters in het systeem uit de onderhoudsmodus gehaald.

De vergaderingservice voor gebruikers in dit datacenter wordt hersteld.

IPv6 configureren voor clientverbindingen
Wanneer u een netwerktopologie zonder split-horizon hebt, hebben alle gebruikers (intern en extern) met een
IPv6-clientverbinding toegang tot de URL van de WebEx-site via het openbare VIP-adres om online
vergaderingen te hosten en te openen.Wanneer de gegevens voor het privé virtuele IP-adres voor IPv6 worden
geconfigureerd, kunnen beheerders met een IPv6-clientverbinding zich aanmelden bij de beheersite.

Opmerking • Het privé virtuele IP-adres voor IPv6 moet zich op hetzelfde IPv6-subnet bevinden als de virtuele
beheermachine.

• Het openbare virtuele IP-adres voor IPv6 moet zich op hetzelfde IPv6-subnet bevinden als de virtuele
IRP-machine.

Voordat u begint

Overweeg het volgende wanneer u een IPv6-clientverbinding configureert:

• Een IPv6-verbinding alleen voor netwerktopologieën zonder split-horizon configureren

• IPv4-adresgegevens moeten al zijn geconfigureerd voor interne virtuele machines en de Internet Reverse
Proxy.

• De privé en openbare virtuele IP-adressen voor IPv4moeten al zijn geconfigureerd voordat u een openbaar
virtueel IP-adres voor IPv6 configureert.

• Het privé en openbare virtuele IP-adres voor IPv6-clientverbindingen bevinden zich in aparte subnetten.

• Configureer de DNS-servers zodat uw beheersite-URL verwijst naar de privé IPv6 en de privé virtuele
IP-adressen voor IPv4.

• Configureer de DNS-servers zodat uw WebEx-site-URL verwijst naar de openbare IPv6-adressen en
de openbare virtuele IP-adressen voor IPv4.

Stap 1 Meld u aan bij de Beheersite.
In een MDC-systeem bepaalt de DNS welk datacenterdashboard wordt weergegeven. U kunt alle datacenters vanaf dit
dashboard beheren.

Stap 2 Schakel de onderhoudsmodus in. Zie Onderhoudsmodus in- of uitschakelen voor versie 2.5 en later, op pagina 114.
Tenzij u een systeem uitbreidt, raden we u aan een momentopname van elke virtuele machine te maken. (Zie Een
momentopname maken met VMware vCenter, op pagina 7.)
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Als de onderhoudsmodus wordt ingeschakeld voor alle actieve datacenters, worden de conferentieactiviteiten beëindigd.
Gebruikers kunnen zich niet aanmelden bij deWebEx-site, geen vergaderingen plannen, niet aan vergaderingen deelnemen
en geen opnamen van vergaderingen afspelen. Als dit datacenter deel uitmaakt van een systeemmet meerdere datacenters,
wordt op lopende vergaderingen failover naar een actief datacenter uitgevoerd. Deze failover kan zorgen voor een korte
onderbreking in actieve vergaderingen. Zie Over de onderhoudsmodus, op pagina 111 voor informatie over welke
systeemtaken de onderhoudsmodus vereisen.

Stap 3 Selecteer Systeem en selecteer vervolgens de koppelingMeer weergeven in het gedeelte Systeem.
Stap 4 Selecteer in het gedeelte Virtueel IP-adres een koppeling in de kolom Type.

• Selecteer de koppeling Openbaar om het IPv6-adres te configureren voor toegang tot de URL van de WebEx-site.

• Selecteer de koppeling Privé om het IPv6-adres te configureren voor toegang tot de beheer-URL.

Op de pagina Privé virtueel IP-adres of Openbaar virtueel IP-adres worden de eerder ingevoerde gegevens voor het
IP-adres voor IPv4, het subnetmasker en het IP-adres voor de gateway van de URL van deWebEx-site en de beheer-URL
weergegeven.

Stap 5 Voer in de kolom IPv6-adres het IP-adres voor IPv6 in, het subnetmasker en het IP-adres voor de gateway van de URL
van de WebEx-site en de beheer-URL.

Stap 6 Selecteer Opslaan.
Stap 7 Schakel de onderhoudsmodus uit. Zie Onderhoudsmodus in- of uitschakelen voor versie 2.5 en later, op pagina 114.

Als u de onderhoudsmodus uitschakelt, bepaalt het systeem of opnieuw starten of opnieuw opstarten nodig is en maakt
het hier melding van. Opnieuw starten duurt ongeveer 3 tot 5 minuten en opnieuw opstarten duurt ongeveer 30 minuten.
Als dit datacenter deel uitmaakt van een systeemmet meerdere datacenters, wordt de beheerder omgeleid naar de algemene
beheer-URL. Welk datacenter de beheerder ziet, wordt bepaald door het DNS-omzettingsbeleid. Als Sleutel opnieuw
genereren wordt ingeschakeld en één datacenter uit de onderhoudsmodus wordt gehaald, worden automatisch alle
datacenters in het systeem uit de onderhoudsmodus gehaald.

De vergaderingservice voor gebruikers in dit datacenter wordt hersteld.

Het CWMS-subnet wijzigen
Stappen voor het wijzigen van het CWMS-subnet.

Voordat u begint

Als u niet van DNS-servers verandert, houdt u de oude DNS-vermeldingen totdat de wijziging is voltooid.
Als u wel van DNS-servers verandert, wijzigt u de servers, schakelt u de onderhoudsmodus uit en wijzigt u
vervolgens het subnet.

Als u de FQDN's niet verandert en alleen de IP-adressen wijzigt, moet u dit in twee stadia doen met gebruik
van tijdelijke namen. U kunt doorgaans het IP-adres van een server alleen wijzigen als u de naam ook wijzigt.
Dit om te voorkomen dat het IP-adres wordt gewijzigd als er enkel een DNS-vermelding wordt gewijzigd.
Beheer- en site-URL's vallen echter niet in deze categorie. Het kan soms voorkomen dat het op de computer
waarop alle administratieve wijzigingen worden uitgevoerd niet meer mogelijk lijkt te zijn om naar de
beheer-URL-pagina's te gaan. Als dit gebeurt, controleert u of u nslookup kunt pingen en schoont u indien
nodig de DNS-cache van de lokale pc op nadat u wijzigingen hebt aangebracht.

Voor alle versies van CWMS raden we het volgende aan:

• Maak een account voor Remote Support voordat u aan onderhoudswerkzaamheden begint.
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• Vraag nieuwe certificaten aan om te gebruiken wanneer de IP-adreswijziging is voltooid. In de tussentijd
kan op het systeem een zelfondertekend certificaat worden gebruikt.

• Controleer of de DNS-vermeldingen voorbereid en klaar voor gebruik zijn. Als de virtuele machines
niet opnieuw starten, start u alleen de virtuele beheermachine en wijzigt u de toewijzing van
netwerkadapter 2. De IRP kan ingeschakeld blijven en u kunt de toewijzing voor netwerkadapter 2
wijzigen wanneer u ziet dat de virtuele beheermachine opnieuw opstart.

De truc bij het wijzigen van het subnet is dat u de instellingen van de virtuele machine
moet bewerken om de virtuele NIC's naar een ander VLAN te verplaatsen, omdat
simpelweg de virtuele machine uitschakelen, wijzigingen aanbrengen in het systeem en
de virtuele machine vervolgens weer inschakelen, niet werkt. U moet de
onderhoudsmodus uitschakelen om dewijzigingen toe te passen en alle virtuelemachines
opnieuw te laten opstarten. Als u na het opnieuw opstarten van de virtuele machines de
VLAN's niet wijzigt, worden de netwerkinterfaces wel weergegeven, maar kunnen deze
niet communiceren.

Opmerking

Stap 1 Maak nieuwe DNS-vermeldingen voor nieuwe (of tijdelijke) namen die naar nieuwe adressen verwijzen.
a) Ga naar het beheervenster, open de servers één voor één en voer de nieuwe FQDN's in.
b) Schakel de onderhoudsmodus in.
c) Verifieer of alle parameters kloppen voor het nieuwe subnet (het subnetmasker en de gateway worden vaak vergeten).

Stap 2 Ga na het aanbrengen van de wijzigingen terug naar elke server en verifieer of de FQDN's juist zijn ingevoerd.
Stap 3 Schakel de onderhoudsmodus uit en controleer de consoles voor de virtuele machines in de vSphere-client.
Stap 4 Als een virtuele machine na het opnieuw opstarten weer beschikbaar is, wijzigt u het VLAN voor netwerkadapter 1. (Dit

kan 'live' worden gedaan, het is niet nodig om het systeem uit en weer in te schakelen.)
Er kan veel tijd zitten tussen het uitschakelen van de onderhoudsmodus en de voltooiing van het opnieuw opstarten.
Wanneer het systeem weer beschikbaar is, zou het moeten werken, maar bevindt de VIP (het virtuele IP-adres) zich op
een ander subnet dan het beheerknooppunt. Voor korte tijd is dit acceptabel.

Stap 5 Open de VIP-pagina's en bewerk de IP-adressen van de openbare en private VIP's.
We raden u aan om terug te gaan naar de instellingen om u ervan te verzekeren dat de wijzigingen kloppen.

Stap 6 (Optioneel) Open Algemene instellingen en wijzig de URL's (alleen als u deze wijziging hebt gepland). Voor dit proces
hebt u geen tijdelijke waarden nodig. Wanneer de site-URL is gewijzigd, werken oude koppelingen naar vergaderingen
niet meer.

Stap 7 Schakel de onderhoudsmodus uit. Het systeem wordt opnieuw gestart. (Het zou opnieuw moeten opstarten, maar soms
wordt het in plaats daarvan gewoon opnieuw gestart.) Controleer de console voor de virtuele machine. Als het systeem
niet alle knooppunten opnieuw opstart nadat de onderhoudsmodus is uitgeschakeld, start u de beheerknooppunten
handmatig opnieuw op.
Het systeem wordt opnieuw gestart. Het zou opnieuw moeten opstarten, maar soms wordt het in plaats daarvan gewoon
opnieuw gestart. Controleer de console voor de virtuele machine. Als het systeem niet alle knooppunten opnieuw opstart
nadat de onderhoudsmodus is uitgeschakeld, start u de beheerknooppunten handmatig opnieuw op.

Stap 8 Zo gauw de virtuele machines na het opnieuw opstarten weer beschikbaar zijn, wijzigt u het VLAN voor netwerkadapter
2.
Het is niet nodig om het systeem uit en weer in te schakelen.
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Het systeem bevindt zich in het nieuwe subnet.

Volgende stappen

Als u tijdelijke namen hebt gebruikt, doorloopt u de volgende procedure:

1 Verbind de permanente namen met de nieuwe IP-adressen in het DNS. Mogelijk is het nodig dat u de
FQDN van de nieuwe IP-adressen wijzigt. Ga naar de CWMS-beheerpagina's en open de servers één voor
één om permanente namen in te voeren.

2 Bewerk optioneel de URL's.

3 Schakel de onderhoudsmodus uit.

4 Nadat het systeem opnieuw is opgestart, verwijdert u de ongebruikte vermeldingen uit het DNS.

5 Verifieer of het systeem correct werkt door de beheer-URL te openen. We raden u ook aan de toegang tot
vergaderingopnamen op het NFS te testen en het systeem te testen door een nieuwe opname te maken.

6 Controleer de CUCM-trunks grondig en wijzig IP-adressen waar nodig.

Algemene instellingen configureren
Algemene instellingen omvatten de volgende parameters:

• Site-instellingen: beheert de site-URL.

• Instellingen beheersite: beheert de URL van de beheersite.

Virtuele IP-adressen worden weergegeven in het informatieblok en kunnen worden beheerd op de pagina
Systeem > Eigenschappen.

Uw site-instellingen wijzigen
Gebruik deze functie om de URL van uw beheerwebsite te configureren of te wijzigen als u werkt met een
MDC-systeem. U hebt de URL's van uw oorspronkelijke site tijdens de implementatie geconfigureerd. In een
MDC-systeem wordt de URL van de lokale site geconfigureerd tijdens het samenvoegen van datacenters. Zie
URL's van WebEx-site en WebEx-beheer, op pagina 28 voor meer informatie over de configuratie van de
URL van een site en naamconventies.

Voordat u begint

Zorg dat u de URL van uw oorspronkelijke site op de DNS-server behoudt en leid de URL van uw
oorspronkelijke site om naar de bijgewerkte site-URL. Als gebruikers proberen de oorspronkelijke URL te
gebruiken, en u hebt deze niet omgeleid naar de nieuwe URL, kunnen zij geen vergaderingen hosten of
deelnemen aan vergaderingen of zich aanmelden vanaf webpagina's, productiviteitstools en mobiele apps.

Stap 1 Meld u aan bij de Beheersite.

   Beheerhandleiding van Cisco WebEx Meetings Server versie 2.6
148

Algemene instellingen configureren



In een MDC-systeem bepaalt de DNS welk datacenterdashboard wordt weergegeven. U kunt alle datacenters vanaf dit
dashboard beheren.

Stap 2 Schakel de onderhoudsmodus in. Zie Onderhoudsmodus in- of uitschakelen voor versie 2.5 en later, op pagina 114.
Tenzij u een systeem uitbreidt, raden we u aan een momentopname van elke virtuele machine te maken. (Zie Een
momentopname maken met VMware vCenter, op pagina 7.)

Als de onderhoudsmodus wordt ingeschakeld voor alle actieve datacenters, worden de conferentieactiviteiten beëindigd.
Gebruikers kunnen zich niet aanmelden bij deWebEx-site, geen vergaderingen plannen, niet aan vergaderingen deelnemen
en geen opnamen van vergaderingen afspelen. Als dit datacenter deel uitmaakt van een systeemmet meerdere datacenters,
wordt op lopende vergaderingen failover naar een actief datacenter uitgevoerd. Deze failover kan zorgen voor een korte
onderbreking in actieve vergaderingen. Zie Over de onderhoudsmodus, op pagina 111 voor informatie over welke
systeemtaken de onderhoudsmodus vereisen.

Stap 3 Selecteer Systeem > Configuratie > Algemene instellingen > Meer weergeven. >
Het venster Algemene instellingen wordt weergegeven.

Stap 4 Selecteer het datacenter als dit een MDC-systeem is.
Stap 5 Selecteer Bewerken in het te wijzigen gedeelte Site-instellingen.
Stap 6 Voer de URL's in en selecteer Opslaan.
Stap 7 Schakel de onderhoudsmodus uit. Zie Onderhoudsmodus in- of uitschakelen voor versie 2.5 en later, op pagina 114.

Als u de onderhoudsmodus uitschakelt, bepaalt het systeem of opnieuw starten of opnieuw opstarten nodig is en maakt
het hier melding van. Opnieuw starten duurt ongeveer 3 tot 5 minuten en opnieuw opstarten duurt ongeveer 30 minuten.
Als dit datacenter deel uitmaakt van een systeemmet meerdere datacenters, wordt de beheerder omgeleid naar de algemene
beheer-URL. Welk datacenter de beheerder ziet, wordt bepaald door het DNS-omzettingsbeleid. Als Sleutel opnieuw
genereren wordt ingeschakeld en één datacenter uit de onderhoudsmodus wordt gehaald, worden automatisch alle
datacenters in het systeem uit de onderhoudsmodus gehaald.

De vergaderingservice voor gebruikers in dit datacenter wordt hersteld.

Volgende stappen

Werk uw sitecertificaat bij om veilige toegang te garanderen. Zie Certificaten beheren, op pagina 234 voor
meer informatie.

Uw beheerinstellingen wijzigen
U kunt de instelling van de URL van uw oorspronkelijke beheersite instellen tijdens het implementeren. In
een MDC-systeem wordt de URL van uw lokale beheersite geconfigureerd tijdens het samenvoegen van
datacenters. Zie URL's van WebEx-site en WebEx-beheer, op pagina 28 voor meer informatie over
beheersiteconfiguratie en naamconventies.

Voordat u begint

Zorg dat u de URL van uw oorspronkelijke beheersite op de DNS-server behoudt. Leid de URL van de
oorspronkelijke beheersite om naar de URL van de bijgewerkte beheersite. Als gebruikers proberen de
oorspronkelijke URL te gebruiken, en u hebt deze niet omgeleid naar de nieuwe URL, kunnen zij geen
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vergaderingen hosten of deelnemen aan vergaderingen of zich aanmelden vanaf webpagina's, productiviteitstools
en mobiele apps.

Stap 1 Meld u aan bij de Beheersite.
Stap 2 Schakel de onderhoudsmodus in. Zie Onderhoudsmodus in- of uitschakelen voor versie 2.5 en later, op pagina 114.

Tenzij u een systeem uitbreidt, raden we u aan een momentopname van elke virtuele machine te maken. (Zie Een
momentopname maken met VMware vCenter, op pagina 7.)

Als de onderhoudsmodus wordt ingeschakeld voor alle actieve datacenters, worden de conferentieactiviteiten beëindigd.
Gebruikers kunnen zich niet aanmelden bij deWebEx-site, geen vergaderingen plannen, niet aan vergaderingen deelnemen
en geen opnamen van vergaderingen afspelen. Als dit datacenter deel uitmaakt van een systeemmet meerdere datacenters,
wordt op lopende vergaderingen failover naar een actief datacenter uitgevoerd. Deze failover kan zorgen voor een korte
onderbreking in actieve vergaderingen. Zie Over de onderhoudsmodus, op pagina 111 voor informatie over welke
systeemtaken de onderhoudsmodus vereisen.

Stap 3 Selecteer Systeem.
Stap 4 Selecteer de optieMeer weergeven in het gedeelte Configuratie.
Stap 5 Selecteer Bewerken in het gedeelte Beheerinstellingen.
Stap 6 Voer de URL's van uw nieuwe beheersite in het dialoogvenster in en selecteer Opslaan.
Stap 7 Schakel de onderhoudsmodus uit. Zie Onderhoudsmodus in- of uitschakelen voor versie 2.5 en later, op pagina 114.

Als u de onderhoudsmodus uitschakelt, bepaalt het systeem of opnieuw starten of opnieuw opstarten nodig is en maakt
het hier melding van. Opnieuw starten duurt ongeveer 3 tot 5 minuten en opnieuw opstarten duurt ongeveer 30 minuten.
Als dit datacenter deel uitmaakt van een systeemmet meerdere datacenters, wordt de beheerder omgeleid naar de algemene
beheer-URL. Welk datacenter de beheerder ziet, wordt bepaald door het DNS-omzettingsbeleid. Als Sleutel opnieuw
genereren wordt ingeschakeld en één datacenter uit de onderhoudsmodus wordt gehaald, worden automatisch alle
datacenters in het systeem uit de onderhoudsmodus gehaald.

De vergaderingservice voor gebruikers in dit datacenter wordt hersteld.

Volgende stappen

Werk uw sitecertificaat bij om veilige toegang te garanderen. Zie Certificaten beheren, op pagina 234 voor
meer informatie.

Servers configureren
Gebruik deze functies om uw servers te configureren:

• SMTP-server: de SMTP-server verwerkt de verzending van e-mails van Cisco WebEx Meetings Server
naar de bestemming.

• Opslagserver: de NFS-server is de opslagserver waar alle opnamen van vergaderingenworden opgeslagen.

Een e-mailserver (SMTP) configureren
Configureer een e-mailserver zodat uw systeem vergaderinguitnodigingen en andere communicatie aan
gebruikers kan verzenden.
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Het is belangrijk dat de e-mailserver altijd operationeel is. E-mail is de belangrijkste communicatiemethode
met uw gebruikers, voor onder andere het registreren van meldingen, wijzigingen in vergaderingsinformatie,
accountstatus en vele andere belangrijke meldingen. (Zie ook Gebruikers toevoegen, op pagina 125.)

Gebruikers worden op basis van hun e-mailadres geïdentificeerd in het systeem. Als het e-mailadres van
een gebruiker wordt gewijzigd en de gebruiker actief blijft, moet het e-mailadres in CWMS ook worden
gewijzigd. Anders krijgt die gebruiker geen meldingen.

Belangrijk

Voor het wijzigen van deze eigenschappen hoeft de onderhoudsmodus niet worden ingeschakeld.Opmerking

Stap 1 Meld u aan bij de Beheersite.
In een MDC-systeem bepaalt de DNS welk datacenterdashboard wordt weergegeven. U kunt alle datacenters vanaf dit
dashboard beheren.

Stap 2 Selecteer Systeem en selecteerMeer weergeven in het gedeelte Servers.
Stap 3 Schakel de onderhoudsmodus in. Zie Onderhoudsmodus in- of uitschakelen voor versie 2.5 en later, op pagina 114.

Tenzij u een systeem uitbreidt, raden we u aan een momentopname van elke virtuele machine te maken. (Zie Een
momentopname maken met VMware vCenter, op pagina 7.)

Als de onderhoudsmodus wordt ingeschakeld voor alle actieve datacenters, worden de conferentieactiviteiten beëindigd.
Gebruikers kunnen zich niet aanmelden bij deWebEx-site, geen vergaderingen plannen, niet aan vergaderingen deelnemen
en geen opnamen van vergaderingen afspelen. Als dit datacenter deel uitmaakt van een systeemmet meerdere datacenters,
wordt op lopende vergaderingen failover naar een actief datacenter uitgevoerd. Deze failover kan zorgen voor een korte
onderbreking in actieve vergaderingen. Zie Over de onderhoudsmodus, op pagina 111 voor informatie over welke
systeemtaken de onderhoudsmodus vereisen.

Stap 4 Selecteer in het gedeelte SMTP-server de optie Bewerken.
Stap 5 Voer de volledige domeinnaam (FQDN) van een mailserver in die het systeem gebruikt om e-mails te verzenden.
Stap 6 (Optioneel) Selecteer TLS ingeschakeld om TLS (Transport Layer Security) in te schakelen. (Basisverificatie wordt

standaard ingeschakeld.)
Stap 7 (Optioneel) Bewerk het veld Poort om de standaardwaarde te wijzigen.

De standaard SMTP-poortnummers zijn 25 of 465 (beveiligde SMTP-poort).

De knooppunten Web en Beheer verzenden SMTP-aanvragen aan de geconfigureerde e-mailserver. Als
zich tussen de interne virtuele web- en beheermachines en de e-mailserver een firewall bevindt, kan het
SMTP-verkeer worden geblokkeerd. Zorg dat poort 25, of poort 465 (beveiligde SMTP-poort), tussen de
e-mailserver en de virtuele web- en beheermachines open staat zodat de e-mailserverconfiguratie en de
e-mailmeldingen goed kunnen werken.

Opmerking

Stap 8 (Optioneel) Als u e-mailserververificatie wilt inschakelen, selecteert uVerificatie server ingeschakeld. Als u verificatie
inschakelt, voert u de gegevens Gebruikersnaam enWachtwoord voor het systeem in voor toegang tot de
bedrijfsmailserver.
E-mails van het systeemworden verzonden door admin@<WebEx-site-URL>. Zorg ervoor dat de mailserver deze gebruiker
herkent.

Bij micro-, kleine of middelgrote systemen komen e-mailmeldingen van de virtuele beheermachines (in het primaire
systeem of het systeem met hoge beschikbaarheid).
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Bij grote systemen zijn e-mailmeldingen afkomstig van de virtuele webmachine (in het primaire systeem of het systeem
met hoge beschikbaarheid). In een groot systeem zijn er drie virtuele webmachines in het primaire systeem en één virtuele
webmachine in het systeem met hoge beschikbaarheid.

Stap 9 Selecteer Opslaan.

Volgende stappen

Zie Gebruikers en beheerders activeren of deactiveren via de pagina Gebruikers, op pagina 127, Gebruikers
toevoegen, op pagina 125 en Gebruikers bewerken, op pagina 125.

Een NTP-server configureren
Stel de NTP-server in op de juiste tijd en pas de lokale tijd in elke verbonden computer aan. Als u ervoor kiest
geen NTP-server te gebruiken, moet u ervoor zorgen dat de tijd op de ESXi-host correct is.

In een MDC-omgeving (omgeving met meerdere datacenters) is NTP verplicht.Belangrijk

Stap 1 Meld u aan bij de Beheersite.
In een MDC-systeem bepaalt de DNS welk datacenterdashboard wordt weergegeven. U kunt alle datacenters vanaf dit
dashboard beheren.

Stap 2 Selecteer Systeem.
Stap 3 Selecteer in het gedeelte Servers de optieMeer weergeven.
Stap 4 Schakel de onderhoudsmodus in. Zie Onderhoudsmodus in- of uitschakelen voor versie 2.5 en later, op pagina 114.

Tenzij u een systeem uitbreidt, raden we u aan een momentopname van elke virtuele machine te maken. (Zie Een
momentopname maken met VMware vCenter, op pagina 7.)

Als de onderhoudsmodus wordt ingeschakeld voor alle actieve datacenters, worden de conferentieactiviteiten beëindigd.
Gebruikers kunnen zich niet aanmelden bij deWebEx-site, geen vergaderingen plannen, niet aan vergaderingen deelnemen
en geen opnamen van vergaderingen afspelen. Als dit datacenter deel uitmaakt van een systeemmet meerdere datacenters,
wordt op lopende vergaderingen failover naar een actief datacenter uitgevoerd. Deze failover kan zorgen voor een korte
onderbreking in actieve vergaderingen. Zie Over de onderhoudsmodus, op pagina 111 voor informatie over welke
systeemtaken de onderhoudsmodus vereisen.

Stap 5 Selecteer bij NTP-server de koppeling Bewerken.
Stap 6 Geef de NTP-server op of selecteer de lokale server.

Als u NTP-server gebruiken om tijd bij te werken selecteert, moet u ook het IP-adres van de NTP-server invoeren.

Stap 7 Selecteer Opslaan.
Stap 8 Schakel de onderhoudsmodus uit. Zie Onderhoudsmodus in- of uitschakelen voor versie 2.5 en later, op pagina 114.

Als u de onderhoudsmodus uitschakelt, bepaalt het systeem of opnieuw starten of opnieuw opstarten nodig is en maakt
het hier melding van. Opnieuw starten duurt ongeveer 3 tot 5 minuten en opnieuw opstarten duurt ongeveer 30 minuten.
Als dit datacenter deel uitmaakt van een systeemmet meerdere datacenters, wordt de beheerder omgeleid naar de algemene
beheer-URL. Welk datacenter de beheerder ziet, wordt bepaald door het DNS-omzettingsbeleid. Als Sleutel opnieuw
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genereren wordt ingeschakeld en één datacenter uit de onderhoudsmodus wordt gehaald, worden automatisch alle
datacenters in het systeem uit de onderhoudsmodus gehaald.

De vergaderingservice voor gebruikers in dit datacenter wordt hersteld.

Een opslagserver configureren
Gebruik een opslagserver om back-ups te maken van uw systeem voor noodherstel (zie Noodherstel met
behulp van de opslagserver, op pagina 158) en om opnamen van vergaderingen op te slaan. De ondersteunde
opslagmethoden zijn NFS (Network File System) en veilige opslag (SSHFS). Controleer of uw opslagserver
toegankelijk is vanaf alle interne virtuele machines. (Ook met VMware Data Recovery kunnen back-ups
worden gemaakt van de virtuele machines.)

Het is niet nodig om uw opslagserver te verbindenmet externe virtuele machines zoals externe Internet Reverse
Proxy (IRP)-servers.

Uw opslagserver maakt dagelijks back-ups van de volgende gegevens:

• Bepaalde systeeminstellingen

• Gebruikersgegevens

• Vergaderinformatie

• SSL-certificaat dat naar het systeem is geüpload

• De site-URL

Back-ups worden dagelijks uitgevoerd en staan standaard ingesteld op 4:20 lokale tijd. Tijdens het
back-upproces functioneert CiscoWebExMeetings Server zonder onderbreking van vergaderingen, opnamen,
of andere functies. De vorige back-up wordt pas verwijderd nadat de back-up van de daaropvolgende dag is
voltooid om aanwezigheid van een back-up te garanderen.

Uw systeem heeft ongeveer vijf minuten nodig om een back-up te maken van 500 MB. De benodigde tijd
voor een back-up van uw systeem is afhankelijk van de opslagsnelheid, NFS-snelheid, en andere factoren.
Het duurt ongeveer een uur om een back-up te maken van een database van 70 GB, en het verplaatsen ervan
naar het NFS duurt 10minuten. De overdrachtsnelheid is 12MB/sec om andere netwerkcommunicatiemogelijk
te maken en een ononderbroken werking van het systeem te garanderen.

Vanaf versie 2.5 zijn bij de veilige opslag de volgende nieuwe functies inbegrepen:

• Gecodeerde communicatie.

• Beperking van de toegang tot de opslagserver tot geautoriseerde accounts.

• Toestemmingenworden gekoppeld aan een gedefinieerde gebruiker, waardoor 777-toestemmingen voor
opslag niet meer nodig zijn.

De NFS-opslagserver moet CiscoWebExMeetings Server exclusief kunnen gebruiken. Umoet bestanden
of mappen in de door CiscoWebExMeetings Server gebruikte NFS-share niet handmatigmaken, aangezien
dan verschillende scripts op NFS-bestanden en -mappen worden uitgevoerd.

Beperking
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Een NFS- of SSH-bestandsopslagserver toevoegen

Voordat u begint

Poort 22 wordt gebruikt voor veilige opslag.

Poorten 111, 1110, 2049 en 4045 worden gebruikt voor NFS-opslag.

Zorg dat u uw Unix-toegangsrechten configureert, zodat uw systeem door de gebruiker gegenereerde inhoud
en systeemback-ups kan opslaan. (Is van toepassing op NFS-opslag.)

Op Linux-gebaseerde opslagsystemen is dit afhankelijk van de lees-/schrijfmachtigingen die u hebt
geconfigureerd voor anonieme gebruikers van een specifieke directory die moet worden gebruikt voor uw
NFS (Network File System). (Zie Een Linux-client met de NFS-share verbinden, op pagina 156.)

OpWindows gebaseerde opslagsystemen is dit afhankelijk van de instellingNetwerktoegang:machtigingen
voor Iedereen toepassen op anonieme gebruikers.. Daarnaast moet u voor het NFS lees- en
schrijfmachtigingen geven aan de gebruikersgroep Iedereen. (Zie m_ConfiguringNFSShare.ditamap.)

Stap 1 Meld u aan bij de Beheersite.
In een MDC-systeem bepaalt de DNS welk datacenterdashboard wordt weergegeven. U kunt alle datacenters vanaf dit
dashboard beheren.

Stap 2 Schakel de onderhoudsmodus in. Zie Onderhoudsmodus in- of uitschakelen voor versie 2.5 en later, op pagina 114.
Tenzij u een systeem uitbreidt, raden we u aan een momentopname van elke virtuele machine te maken. (Zie Een
momentopname maken met VMware vCenter, op pagina 7.)

Als de onderhoudsmodus wordt ingeschakeld voor alle actieve datacenters, worden de conferentieactiviteiten beëindigd.
Gebruikers kunnen zich niet aanmelden bij deWebEx-site, geen vergaderingen plannen, niet aan vergaderingen deelnemen
en geen opnamen van vergaderingen afspelen. Als dit datacenter deel uitmaakt van een systeemmet meerdere datacenters,
wordt op lopende vergaderingen failover naar een actief datacenter uitgevoerd. Deze failover kan zorgen voor een korte
onderbreking in actieve vergaderingen. Zie Over de onderhoudsmodus, op pagina 111 voor informatie over welke
systeemtaken de onderhoudsmodus vereisen.

Stap 3 Selecteer in het gedeelte Servers Servers > (Servers) Meer weergeven.
Als er een opslagserver aanwezig is op uw systeem, wordt deze weergegeven op deze pagina. Als er geen opslagserver
op uw systeem aanwezig is, krijgt u de optie om er een toe te voegen.

Stap 4 Selecteer nu in het gedeelte Opslagserver de optie Nu een opslagserver toevoegen.
Stap 5 Selecteer Veilige opslag.
Stap 6 Voer de gebruikersnaam en het wachtwoord voor Veilige opslag in.
Stap 7 Voer de naam van uw opslagserver in het veld Koppelpunt veilige opslag in en selecteer Opslaan.

Het systeem bevestigt uw koppelpunt. U ontvangt een bevestigingsbericht dat de opslagserver is toegevoegd.

Stap 8 Selecteer Gereed.
Stap 9 (Optioneel) U kunt de standaardtijd voor de dagelijkse back-up wijzigen. In het gedeelte Opslagserver klikt u op Schema

systeemback-up tijd en selecteert u een andere tijd in het vervolgkeuzemenu. Selecteer vervolgens Opslaan.
Er wordt dagelijks een back-up gemaakt op het tijdstip dat u hebt geselecteerd.

Stap 10 (Optioneel) Wijzig de standaardtijd voor de dagelijkse back-up. In het gedeelte Opslagserver selecteert u de tijd voor
Schema systeemback-up en selecteert u een andere tijd in het vervolgkeuzemenu. Vervolgens selecteert u Opslaan. Er
wordt dagelijks een back-up gemaakt op het tijdstip dat u hebt geselecteerd.

Stap 11 Schakel de onderhoudsmodus uit. Zie Onderhoudsmodus in- of uitschakelen voor versie 2.5 en later, op pagina 114.
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Als u de onderhoudsmodus uitschakelt, bepaalt het systeem of opnieuw starten of opnieuw opstarten nodig is en maakt
het hier melding van. Opnieuw starten duurt ongeveer 3 tot 5 minuten en opnieuw opstarten duurt ongeveer 30 minuten.
Als dit datacenter deel uitmaakt van een systeemmet meerdere datacenters, wordt de beheerder omgeleid naar de algemene
beheer-URL. Welk datacenter de beheerder ziet, wordt bepaald door het DNS-omzettingsbeleid. Als Sleutel opnieuw
genereren wordt ingeschakeld en één datacenter uit de onderhoudsmodus wordt gehaald, worden automatisch alle
datacenters in het systeem uit de onderhoudsmodus gehaald.

De vergaderingservice voor gebruikers in dit datacenter wordt hersteld.

Volgende stappen

Configureer uw systeem dusdanig dat de opslagserver wordt gebruikt voor opnamen van vergaderingen en
voor noodherstel. Zorg ervoor dat:

• Uw opslagserver is toegankelijk van buiten Cisco WebEx Meetings Server.

• Uw opslagserver is ingeschakeld.

• Er is een netwerkverbinding met uw opslagserver.

• Koppelen/toegang is mogelijk vanaf een niet-Cisco WebEx Meetings Server-machine.

• Uw opslagserver is niet vol.

Als een gebruiker per ongeluk een opname van de paginametCiscoWebExMeeting-opnamen verwijdert,
maar de opname is opgeslagen op de NFS-opslagserver (Network File System), neemt u contact op met
het Cisco Technical Assistance Center (TAC) voor ondersteuning bij het herstellen van de opname.

Opmerking

NFS-bestandsservices installeren

Stap 1 Start Server Manager op.
Stap 2 Selecteer Beheren in het bovenste menu.
Stap 3 Selecteer Rollen en functies toevoegen.

Het venster Voordat u begint wordt weergegeven.
Stap 4 Selecteer Volgende.

Het venster Installatietype selecteren wordt weergegeven.
Stap 5 Controleer of Rollengebaseerde of functiegebaseerde installatie is geselecteerd en selecteer Volgende.

Het venster Server selecteren wordt weergegeven.
Stap 6 Selecteer Volgende.

Het venster Serverrollen selecteren wordt weergegeven.
Stap 7 Vouw Bestands- en opslagservices > Bestands- en iSCSI-services uit en schakel vervolgens Server voor NFS in.
Stap 8 Selecteer Volgende.
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Het venster Functie selecteren wordt weergegeven.
Stap 9 Selecteer Volgende.
Stap 10 Bevestig de installatiegegevens en selecteer vervolgens Installeren.

Een NFS-share configureren

Een NFS-share configureren:

Voordat u begint

Installeer NFS-bestandsservices. (Zie NFS-bestandsservices installeren, op pagina 155.)

Stap 1 Open de verkenner.
Stap 2 Maak een nieuwe directory voor uw NFS-share.
Stap 3 Klik met de rechtermuisknop op de directory en selecteer Eigenschappen.
Stap 4 Selecteer het tabblad NFS delen.
Stap 5 Selecteer NFS delen beheren….
Stap 6 Schakel Deze map delen in en voer65534in bij Anonieme UID en Anonieme GID.
Stap 7 Voer een naam in voor de Share.

Dit is de naam die wordt gebruikt wanneer een gebruiker verbinding maakt met deze NFS-share.

Stap 8 Selecteer Toestemmingen.
Stap 9 Selecteer Toevoegen en voer het IP-adres of de hostnaam van de toegestane verbindingen voor de client(s) in.
Stap 10 Kies Toegang voor lezen en schrijven of Alleen toegang voor lezen en selecteer OK.
Stap 11 Selecteer Toepassen > OK

Een NFS-share wordt gehost op een Windows Server 2012 R2.

Volgende stappen

Verbind een Linux-client met de NFS-share. (Zie Een Linux-client met de NFS-share verbinden, op pagina
156.)

Een Linux-client met de NFS-share verbinden

Stap 1 Meld u aan bij een Linux-server of -desktop.
Open een terminalvenster als u zich in een desktopversie van het besturingssysteem bevindt.

Stap 2 Maak een nieuwe directory waaraan u de Windows NFS-share wilt koppelen. Bijvoorbeeld mkdir/postprod.
Stap 3 Koppel de NFS-share aan de nieuwe directory. Bijvoorbeeld mount.nfs slfileserver01:/postprod /postprod
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Als de client toegang voor lezen en schrijven heeft, test u de share door een nieuw bestand te maken. Bijvoorbeeld touch
file01.txt.

Stap 4 Als de client toegang voor lezen en schrijven heeft, test u de share door een nieuw bestand te maken

Overschakelen naar een andere opslagserver
Als u een opslagserver van het huidige NFS of SSH NFS wilt gebruiken voor een vervangend NFS of SSH
NFS hebt u mogelijk niet langer toegang tot opnamen tenzij u de opnamen en back-ups overbrengt naar de
nieuwe opslagserver.

Stap 1 Meld u aan bij de Beheersite.
In een MDC-systeem bepaalt de DNS welk datacenterdashboard wordt weergegeven. U kunt alle datacenters vanaf dit
dashboard beheren.

Stap 2 Schakel de onderhoudsmodus in. Zie Onderhoudsmodus in- of uitschakelen voor versie 2.5 en later, op pagina 114.
Tenzij u een systeem uitbreidt, raden we u aan een momentopname van elke virtuele machine te maken. (Zie Een
momentopname maken met VMware vCenter, op pagina 7.)

Als de onderhoudsmodus wordt ingeschakeld voor alle actieve datacenters, worden de conferentieactiviteiten beëindigd.
Gebruikers kunnen zich niet aanmelden bij deWebEx-site, geen vergaderingen plannen, niet aan vergaderingen deelnemen
en geen opnamen van vergaderingen afspelen. Als dit datacenter deel uitmaakt van een systeemmet meerdere datacenters,
wordt op lopende vergaderingen failover naar een actief datacenter uitgevoerd. Deze failover kan zorgen voor een korte
onderbreking in actieve vergaderingen. Zie Over de onderhoudsmodus, op pagina 111 voor informatie over welke
systeemtaken de onderhoudsmodus vereisen.

Stap 3 Selecteer Systeem > (Servers) Meer weergeven > Opslagserver verwijderen.
Stap 4 Breng opnamen en back-upbestanden handmatig van de oude opslagserver over naar de nieuwe opslagserver.

Het is niet mogelijk om specifieke instructies te geven voor de overdracht van opnamen en back-ups omdat elk systeem
uniek is.

Stap 5 Selecteer nu in het gedeelte Opslagserver de optie Nu een opslagserver toevoegen.
Stap 6 Voer het koppelpunt van het vervangende NFS of de gebruikersnaam, het wachtwoord en het koppelpunt van de

vervangende veilige opslag in en selecteer Opslaan.
Voorbeeld NFS-koppelpunt NFS-opslag: 192.168.10.10:/CWMS/backup.

Voorbeeld veilige opslag:

• Gebruikersnaam opslagserver: gebruiker1

• Wachtwoord opslagserver: *******

• Koppelpunt opslagserver: 192.168.10.10:/CWMS/backup

Het systeem bevestigt het koppelpunt van uw vervangende NFS of het koppelpunt van uw veilige opslag.

Stap 7 (Optioneel) Selecteer Ja om de procedure voor noodherstel uit te voeren of selecteer Nee om deze stap over te slaan.
Als er geen systeemback-upbestanden op de vervangende opslagserver staan, wordt deze stap automatisch overgeslagen.
Zie Noodherstel met behulp van de opslagserver, op pagina 158 voor meer informatie over noodherstel.
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Stap 8 Selecteer Doorgaan.
U ziet een bevestigingsbericht dat de opslagserver is toegevoegd.

Stap 9 Selecteer Gereed.
Stap 10 (Optioneel) U kunt de standaardtijd voor de dagelijkse back-up wijzigen. In het gedeelte Opslagserver klikt u op Schema

systeemback-up tijd en selecteert u een andere tijd in het vervolgkeuzemenu. Selecteer vervolgens Opslaan.
Er wordt dagelijks een back-up gemaakt op het tijdstip dat u hebt geselecteerd.

Stap 11 Schakel de onderhoudsmodus uit. Zie Onderhoudsmodus in- of uitschakelen voor versie 2.5 en later, op pagina 114.
Als u de onderhoudsmodus uitschakelt, bepaalt het systeem of opnieuw starten of opnieuw opstarten nodig is en maakt
het hier melding van. Opnieuw starten duurt ongeveer 3 tot 5 minuten en opnieuw opstarten duurt ongeveer 30 minuten.
Als dit datacenter deel uitmaakt van een systeemmet meerdere datacenters, wordt de beheerder omgeleid naar de algemene
beheer-URL. Welk datacenter de beheerder ziet, wordt bepaald door het DNS-omzettingsbeleid. Als Sleutel opnieuw
genereren wordt ingeschakeld en één datacenter uit de onderhoudsmodus wordt gehaald, worden automatisch alle
datacenters in het systeem uit de onderhoudsmodus gehaald.

De vergaderingservice voor gebruikers in dit datacenter wordt hersteld.

Noodherstel met behulp van de opslagserver
Een noodgeval is bijvoorbeeld een netwerkcrash, serverstoring, uitvallen van het datacenter of een andere
gebeurtenis waardoor u uw systeem niet langer kunt gebruiken. Er zijn twee typen noodherstel:

• Noodherstel voor één datacenter (SDC): u kunt uw SDC-systeem opnieuw installeren in hetzelfde
datacenter en het in dezelfde staat herstellen met behulp van opslagserverback-ups.

• Noodherstel voor meerdere datacenters (MDC): als één datacenter een storing heeft, kunt u toegang
krijgen tot het MDC-systeem via het tweede datacenter, het beschadigde datacenter herstellen en de
datacenters samenvoegen om het MDC-systeem te herstellen.

Nadat u een opslagserver hebt geconfigureerd, wordt er dagelijks een back-up van uw systeem gemaakt. Op
uw dashboard wordt een melding weergegeven met informatie over de laatste back-up van het systeem. Er
wordt slechts één back-upsysteem tegelijkertijd bewaard in de opslag. Nadat u een upgrade of update hebt
uitgevoerd, wordt er een back-up bewaard van uw vorige versie van CiscoWebExMeetings Server. We raden
u aan om niet dezelfde opslaglocatie te gebruiken voor verschillende installaties van Cisco WebEx Meetings
Server.

Denk eraan dat noodherstel:

• Meer dan 30 minuten duurt.

• Uw instellingen overschrijft met de instellingen op de laatste back-up.

• Vereist dat u aanvullende stappen uitvoert om de service aan uw gebruikers te herstellen (uitgelegd in
Wat moet u nog meer doen in dit gedeelte).

Deze procedure maakt back-ups van bepaalde systeeminstellingen, gebruikersinformatie,
vergaderingsinformatie, SSL-certificaten die naar het systeem zijn geüpload en de site-URL. Het back-upproces
slaat geen VMware-gegevens of IP-adresinformatie voor individuele virtuele machines op. (Ookmet VMware
Data Recovery kunnen back-ups worden gemaakt van de virtuele machines. Zie http://www.vmware.com/
pdf/vdr_11_admin.pdf voor meer informatie.)Wanneer u een noodherstel uitvoert, moet u handmatig bepaalde
instellingen opnieuw toepassen, waaronder:

   Beheerhandleiding van Cisco WebEx Meetings Server versie 2.6
158

Servers configureren

http://www.vmware.com/pdf/vdr_11_admin.pdf
http://www.vmware.com/pdf/vdr_11_admin.pdf


• Verbindingenmet bepaalde externe componenten, bijvoorbeeld Cisco Unified CommunicationsManager
(CUCM).

• SSL-certificaten (in het geval dat de hostnamen van het noodherstelsysteem anders zijn dan de namen
in het oorspronkelijke systeem).

• In SDC-systemen kunt u eventueel hetzelfde IP-adres of dezelfde hostnaam gebruiken. InMDC-systemen
kunt u eventueel de oorspronkelijke IP-adressen of hostnamen voor uw primaire systeem gebruiken.

Voer deze procedure uit nadat er een calamiteit is opgetreden en u uw systeem niet meer kunt gebruiken.

Voordat u begint

Voor het uitvoeren van noodherstelprocedures is het volgende van belang:

• Er moet een opslagserver zijn geconfigureerd. Als u geen opslagserver hebt geconfigureerd, is de optie
Noodherstel niet beschikbaar en worden er geen back-ups gemaakt. Zie Een NFS- of
SSH-bestandsopslagserver toevoegen, op pagina 154 voor meer informatie.

• U moet toegang hebben tot een systeem waarin u uw implementatie kunt herstellen. Zie de informatie
hierna over noodherstel van systemen met één datacenter en met meerdere datacenters.

• Uw herstelsysteemmoet dezelfde implementatiegrootte en softwareversie hebben als uw oorspronkelijke
systeem.

Op een systeem met hoge beschikbaarheid (HA) moet u eerst noodherstel configureren. Vervolgens
configureert u hoge beschikbaarheid op dat systeem. Indien u een systeem met hoge beschikbaarheid
hebt waarvoor noodherstel is vereist na een calamiteit, moet u eerst uw systeem herstellen en vervolgens
hoge beschikbaarheid configureren op uw herstelde systeem. Zie Een systeemmet hoge beschikbaarheid
toevoegen, op pagina 63 voor meer informatie over hoge beschikbaarheid.

• Een op NFS opgeslagen back-up-OVA is niet voldoende om een systeem opnieuw op te bouwen. We
raden u aan het huidige OVA-bestand buiten het systeem op te slaan voor noodherstel. In deze context
wordt herstel na een mislukte update ook tot noodherstel gerekend. U bestelt het OVA-bestand via een
productupgradetool of via de klantenservice. Dit proces kan soms lang duren, daarom raden we u ook
aan om eerst te zorgen dat u over het OVA-bestand voor het huidige systeem beschikt voordat u een
procedure uitvoert waarmee het systeem wordt gewijzigd.

Als u een softwareabonnement hebt, kunt u een OVA-bestand bestellen via de productupgradetool (PUT)
op http://tools.cisco.com/gct/Upgrade/jsp/productUpgrade.jsp. U gebruikt hierbij uw contractnummer.
Als u voor e-bezorging kiest, kunt u het bestand van de site downloaden. Als u ondersteuning nodig
hebt bij dit proces of als u geen toegang hebt tot de PUT, neemt u contact op met uw accountteam of
met de klantenservice. U vindt de contactinformatie voor de Cisco-klantenservice hier op http://
www.cisco.com/cisco/web/siteassets/contacts/index.html#~tab-b

Stap 1 Meld u aan bij de beheersite op een systeem waarin u uw implementatie kunt herstellen.
Stap 2 Schakel de onderhoudsmodus in. Zie Onderhoudsmodus in- of uitschakelen voor versie 2.5 en later, op pagina 114.

Tenzij u een systeem uitbreidt, raden we u aan een momentopname van elke virtuele machine te maken. (Zie Een
momentopname maken met VMware vCenter, op pagina 7.)

Als de onderhoudsmodus wordt ingeschakeld voor alle actieve datacenters, worden de conferentieactiviteiten beëindigd.
Gebruikers kunnen zich niet aanmelden bij deWebEx-site, geen vergaderingen plannen, niet aan vergaderingen deelnemen
en geen opnamen van vergaderingen afspelen. Als dit datacenter deel uitmaakt van een systeemmet meerdere datacenters,
wordt op lopende vergaderingen failover naar een actief datacenter uitgevoerd. Deze failover kan zorgen voor een korte
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onderbreking in actieve vergaderingen. Zie Over de onderhoudsmodus, op pagina 111 voor informatie over welke
systeemtaken de onderhoudsmodus vereisen.

Stap 3 Selecteer Systeem > (Servers) Meer weergeven > Opslagserver toevoegen.
Stap 4 Selecteer Veilige opslag.
Stap 5 Voer de naam in van uw opslagserver in het veld NFS-koppelpunt en selecteer Opslaan.

Voorbeeld:
192.168.10.10:/CWMS/backup.

Stap 6 Selecteer Doorgaan om het noodherstel voort te zetten.
Als de implementatiegrootte en de softwareversie van het herstelsysteem overeenkomenmet uw oorspronkelijke systeem,
kunt u verdergaan met het noodherstel. Als het systeem een andere implementatiegrootte of softwareversie heeft, kunt
u pas verdergaan nadat u de toepassing opnieuw hebt geïmplementeerd op uw herstelsysteem, zodat de
implementatiegrootte en de softwareversie overeenkomen met de oorspronkelijke implementatie. Het IP-adres of de
hostnaam hoeft niet overeen te komen met de oorspronkelijke implementatie.

Stap 7 Selecteer een van de volgende handelingen om door te gaan:

• Annuleren: een back-up maken van uw vooraf bestaande systeem alvorens een opslagserver toe te voegen. Nadat
u een back-up hebt gemaakt van uw systeem, keert u terug naar deze pagina en selecteert u Doorgaan om verder
te gaan.

• Doorgaan: uw vooraf bestaand systeem overschrijven en verdergaan met noodherstel.

Het noodherstelproces begint. Als u uw browser sluit, kunt u zich niet opnieuw aanmelden in het systeem totdat het
proces voltooid is.

Stap 8 Schakel de onderhoudsmodus uit. Zie Onderhoudsmodus in- of uitschakelen voor versie 2.5 en later, op pagina 114.
Als u de onderhoudsmodus uitschakelt, bepaalt het systeem of opnieuw starten of opnieuw opstarten nodig is en maakt
het hier melding van. Opnieuw starten duurt ongeveer 3 tot 5 minuten en opnieuw opstarten duurt ongeveer 30 minuten.
Als dit datacenter deel uitmaakt van een systeemmet meerdere datacenters, wordt de beheerder omgeleid naar de algemene
beheer-URL. Welk datacenter de beheerder ziet, wordt bepaald door het DNS-omzettingsbeleid. Als Sleutel opnieuw
genereren wordt ingeschakeld en één datacenter uit de onderhoudsmodus wordt gehaald, worden automatisch alle
datacenters in het systeem uit de onderhoudsmodus gehaald.

De vergaderingservice voor gebruikers in dit datacenter wordt hersteld.

Volgende stappen

U moet de volgende procedures uitvoeren om de service voor uw gebruikers te herstellen:

• Configureer uw teleconferentie-instellingen opnieuw. Raadpleeg CUCM configureren in de
Planningshandleiding voor meer informatie.

• Configureer uw SSO-instellingen opnieuw. Zie Gefedereerd eenmalig aanmelden (SSO) configureren,
op pagina 250 voor meer informatie.

• Configureer uw SNMP-instellingen opnieuw. Zie Uw SNMP-instellingen configureren, op pagina 161
voor meer informatie.

• Configureer uw certificaten opnieuw. Het kan gebeuren dat u uw SSL-certificaten opnieuw moet laden
als ze niet overeenkomen met de SSL-certificaten die geconfigureerd zijn op het herstelsysteem. Zie
Een SSL-certificaat herstellen, op pagina 243 voor meer informatie.
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• Het herstelde systeem wordt in eerste instantie geconfigureerd voor een licentievrije modus die na 180
dagen vervalt. Configureer de licenties van uw vorige systeem opnieuw op het herstelde systeem. Zie
Licenties opnieuw configureren na een grote systeemwijziging, op pagina 277 en Over hostlicenties,
op pagina 270 voor meer informatie.

• Configureer uw DNS-instellingen zodat uw website-URL naar de huidige VIP verwijst. Uw VIP op het
herstelde systeem kan verschillen van wat u op uw oorspronkelijk systeem had. U moet uw
DNS-configuratie voor eindgebruikers voltooien om hun oorspronkelijke koppelingen te gebruiken en
aan te melden bij vergaderingen op het herstelde systeem. Zie Het virtuele IP-adres wijzigen, op pagina
141 voor meer informatie.

• Als u uw systeem hebt geconfigureerd voor directory-integratie en LDAP-verificatie hebt ingeschakeld,
controleert u of uw CUCM-referenties werken. Nadat u uw systeem uit de onderhoudsmodus hebt
gehaald en het systeem helemaal opnieuw is opgestart, meldt u zich aan bij de beheersite en selecteert
u achtereenvolgensGebruikers >Directory-integratie enOpslaan. Als uwCUCM-gebruikersgegevens
niet kloppen, wordt het foutbericht Ongeldige gebruikersgegevens weergegeven. Als dit foutbericht
wordt weergegeven, voert u de juiste referenties in en selecteert opnieuwOpslaan. Zie Directory-integratie
configureren, op pagina 130 voor meer informatie.

Uw SNMP-instellingen configureren
U kunt de volgende SNMP-instellingen configureren:

• Communityreeksen: SNMP communityreeksen verifiëren toegang tot MIB-objecten en werken als een
geïntegreerd wachtwoord.

• USM-gebruikers: configureer gebruikersgebaseerde beveiliging (USM) om aanvullende beveiliging op
berichtniveau te bieden. Selecteer een bestaande USM-configuratie om deze te bewerken of aanvullende
USM-configuraties toe te voegen. Anders dan de standaard USM-gebruiker, serveradmin, die lees- en
schrijfrechten voor MIB-gegevens heeft, hebben alle nieuwe USM-gebruikers die u configureert
alleen-lezenrechten voor MIB-gegevens.

• Meldingsbestemmingen: gebruik deze functie om de trap/inform-ontvanger te configureren.

Communityreeksen configureren
U kunt communityreeksen en toegangsrechten voor communityreeksen toevoegen en bewerken.

Communityreeksen toevoegen

Stap 1 Meld u aan bij de Beheersite.
In een MDC-systeem bepaalt de DNS welk datacenterdashboard wordt weergegeven. U kunt alle datacenters vanaf dit
dashboard beheren.

Stap 2 Schakel de onderhoudsmodus in. Zie Onderhoudsmodus in- of uitschakelen voor versie 2.5 en later, op pagina 114.
Tenzij u een systeem uitbreidt, raden we u aan een momentopname van elke virtuele machine te maken. (Zie Een
momentopname maken met VMware vCenter, op pagina 7.)
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Als de onderhoudsmodus wordt ingeschakeld voor alle actieve datacenters, worden de conferentieactiviteiten beëindigd.
Gebruikers kunnen zich niet aanmelden bij deWebEx-site, geen vergaderingen plannen, niet aan vergaderingen deelnemen
en geen opnamen van vergaderingen afspelen. Als dit datacenter deel uitmaakt van een systeemmet meerdere datacenters,
wordt op lopende vergaderingen failover naar een actief datacenter uitgevoerd. Deze failover kan zorgen voor een korte
onderbreking in actieve vergaderingen. Zie Over de onderhoudsmodus, op pagina 111 voor informatie over welke
systeemtaken de onderhoudsmodus vereisen.

Stap 3 Selecteer Systeem en selecteer de koppelingMeer weergeven in het SNMP-gedeelte.
Stap 4 Selecteer Toevoegen in het gedeelte Communityreeksen.
Stap 5 Vul de velden op de pagina Communityreeks toevoegen in.

BeschrijvingOptie

Voer de naam in van uw communityreeks. Maximumlengte: 256 tekens.Naam communityreeks

Toegangsrechten voor de communityreeks instellen. Opties omvatten:

• Alleen lezen

• Lezen, schrijven

• Lezen, schrijven, melden

• Alleen melden

• Geen

Standaard: Alleen lezen

Toegangsrechten

Selecteer uw informatietype voor IP-adres host. (Standaard: SNMP-pakketten van
elke host accepteren)

Als u SNMP-pakketten van deze hosts accepteren selecteert, wordt een dialoogvenster
onder de selectie weergegeven. Voer namen of IP-adressen in, gescheiden door komma
's.

Informatie IP-adres host

Selecteer Toevoegen.

De communityreeks is aan uw systeem toegevoegd.

Stap 6 Schakel de onderhoudsmodus uit. Zie Onderhoudsmodus in- of uitschakelen voor versie 2.5 en later, op pagina 114.
Als u de onderhoudsmodus uitschakelt, bepaalt het systeem of opnieuw starten of opnieuw opstarten nodig is en maakt
het hier melding van. Opnieuw starten duurt ongeveer 3 tot 5 minuten en opnieuw opstarten duurt ongeveer 30 minuten.
Als dit datacenter deel uitmaakt van een systeemmet meerdere datacenters, wordt de beheerder omgeleid naar de algemene
beheer-URL. Welk datacenter de beheerder ziet, wordt bepaald door het DNS-omzettingsbeleid. Als Sleutel opnieuw
genereren wordt ingeschakeld en één datacenter uit de onderhoudsmodus wordt gehaald, worden automatisch alle
datacenters in het systeem uit de onderhoudsmodus gehaald.

De vergaderingservice voor gebruikers in dit datacenter wordt hersteld.
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Communityreeksen bewerken

Stap 1 Meld u aan bij de Beheersite.
In een MDC-systeem bepaalt de DNS welk datacenterdashboard wordt weergegeven. U kunt alle datacenters vanaf dit
dashboard beheren.

Stap 2 Schakel de onderhoudsmodus in. Zie Onderhoudsmodus in- of uitschakelen voor versie 2.5 en later, op pagina 114.
Tenzij u een systeem uitbreidt, raden we u aan een momentopname van elke virtuele machine te maken. (Zie Een
momentopname maken met VMware vCenter, op pagina 7.)

Als de onderhoudsmodus wordt ingeschakeld voor alle actieve datacenters, worden de conferentieactiviteiten beëindigd.
Gebruikers kunnen zich niet aanmelden bij deWebEx-site, geen vergaderingen plannen, niet aan vergaderingen deelnemen
en geen opnamen van vergaderingen afspelen. Als dit datacenter deel uitmaakt van een systeemmet meerdere datacenters,
wordt op lopende vergaderingen failover naar een actief datacenter uitgevoerd. Deze failover kan zorgen voor een korte
onderbreking in actieve vergaderingen. Zie Over de onderhoudsmodus, op pagina 111 voor informatie over welke
systeemtaken de onderhoudsmodus vereisen.

Stap 3 Selecteer Systeem en selecteer de koppelingMeer weergeven in het SNMP-gedeelte.
Stap 4 Selecteer een link voor de naam van de communityreeks in de sectie Communityreeksen.
Stap 5 Wijzig de gewenste velden op de pagina Communityreeks bewerken.

BeschrijvingOptie

Wijzig uw naam van de communityreeks. Maximumlengte: 256 tekens.Naam communityreeks

Stel toegangsrechten voor de communityreeks in:

• Alleen lezen

• Lezen, schrijven

• Lezen, schrijven, melden

• Alleen melden

• Geen

Standaard: Alleen lezen

Toegangsrechten

Selecteer uw informatietype voor IP-adres host.

Standaard: SNMP-pakketten accepteren van elke host

Accepteer SNMP-pakketten van deze hosts: er wordt een dialoogvenster onder de
selectie weergegeven. Voer namen of IP-adressen in, gescheiden door komma 's.

Informatie IP-adres host

Selecteer Bewerken.

Uw communityreeksinformatie is gewijzigd.

Stap 6 Schakel de onderhoudsmodus uit. Zie Onderhoudsmodus in- of uitschakelen voor versie 2.5 en later, op pagina 114.
Als u de onderhoudsmodus uitschakelt, bepaalt het systeem of opnieuw starten of opnieuw opstarten nodig is en maakt
het hier melding van. Opnieuw starten duurt ongeveer 3 tot 5 minuten en opnieuw opstarten duurt ongeveer 30 minuten.
Als dit datacenter deel uitmaakt van een systeemmet meerdere datacenters, wordt de beheerder omgeleid naar de algemene
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beheer-URL. Welk datacenter de beheerder ziet, wordt bepaald door het DNS-omzettingsbeleid. Als Sleutel opnieuw
genereren wordt ingeschakeld en één datacenter uit de onderhoudsmodus wordt gehaald, worden automatisch alle
datacenters in het systeem uit de onderhoudsmodus gehaald.

De vergaderingservice voor gebruikers in dit datacenter wordt hersteld.

USM-gebruikers configureren
U kunt uw USM-gebruikers toevoegen en bewerken.

USM-gebruikers toevoegen

Stap 1 Meld u aan bij de Beheersite.
In een MDC-systeem bepaalt de DNS welk datacenterdashboard wordt weergegeven. U kunt alle datacenters vanaf dit
dashboard beheren.

Stap 2 Schakel de onderhoudsmodus in. Zie Onderhoudsmodus in- of uitschakelen voor versie 2.5 en later, op pagina 114.
Tenzij u een systeem uitbreidt, raden we u aan een momentopname van elke virtuele machine te maken. (Zie Een
momentopname maken met VMware vCenter, op pagina 7.)

Als de onderhoudsmodus wordt ingeschakeld voor alle actieve datacenters, worden de conferentieactiviteiten beëindigd.
Gebruikers kunnen zich niet aanmelden bij deWebEx-site, geen vergaderingen plannen, niet aan vergaderingen deelnemen
en geen opnamen van vergaderingen afspelen. Als dit datacenter deel uitmaakt van een systeemmet meerdere datacenters,
wordt op lopende vergaderingen failover naar een actief datacenter uitgevoerd. Deze failover kan zorgen voor een korte
onderbreking in actieve vergaderingen. Zie Over de onderhoudsmodus, op pagina 111 voor informatie over welke
systeemtaken de onderhoudsmodus vereisen.

Stap 3 Selecteer Systeem en selecteerMeer weergeven in het SNMP-gedeelte.
Stap 4 Selecteer Toevoegen in het gedeelte USM-gebruikers.
Stap 5 Vul de velden in op de pagina USM-gebruiker toevoegen.

BeschrijvingOptie

Voer de naam in van de USM-gebruiker die u wilt configureren. Maximaal 256 tekens.USM-gebruikersnaam

Selecteer het beveiligingsniveau. Het beveiligingsniveau dat u selecteert, bepaalt welke
algoritmen en wachtwoorden u kunt instellen voor de gebruiker. Opties omvatten:

• noAuthNoPriv: geen verificatiealgoritme en wachtwoord en geen privacyalgoritme
en wachtwoord voor de gebruiker.

• authPriv: hiermee kunt u een verificatiealgoritme en wachtwoord en een
privacyalgoritme en wachtwoord voor de gebruiker configureren.

• authNoPriv: hiermee kunt u een verificatiealgoritme en wachtwoord configureren
voor de gebruiker.

Standaard: noAuthNoPriv

Beveiligingsniveau
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BeschrijvingOptie

Selecteer het verificatiealgoritme voor de gebruiker.

Deze optie wordt alleen weergegeven als het beveiligingsniveau is ingesteld
op authPriv of authNoPriv.

Opmerking

Standaard: SHA

Verificatiealgoritme

Het verificatiewachtwoord voor de gebruiker invoeren.

Deze optie wordt alleen weergegeven als het beveiligingsniveau is ingesteld
op authPriv of authNoPriv.

Opmerking

Verificatiewachtwoord

Selecteer het privacyalgoritme voor de gebruiker.

Deze optie wordt alleen weergegeven als het beveiligingsniveau is ingesteld
op authPriv.

Opmerking

Standaard: AES128

Privacyalgoritme

Het privacywachtwoord voor de gebruiker invoeren.

Deze optie wordt alleen weergegeven als het beveiligingsniveau is ingesteld
op authPriv.

Opmerking

Privacywachtwoord

Stap 6 Selecteer Toevoegen.
De USM-gebruiker is aan uw systeem toegevoegd.

Stap 7 Schakel de onderhoudsmodus uit. Zie Onderhoudsmodus in- of uitschakelen voor versie 2.5 en later, op pagina 114.
Als u de onderhoudsmodus uitschakelt, bepaalt het systeem of opnieuw starten of opnieuw opstarten nodig is en maakt
het hier melding van. Opnieuw starten duurt ongeveer 3 tot 5 minuten en opnieuw opstarten duurt ongeveer 30 minuten.
Als dit datacenter deel uitmaakt van een systeemmet meerdere datacenters, wordt de beheerder omgeleid naar de algemene
beheer-URL. Welk datacenter de beheerder ziet, wordt bepaald door het DNS-omzettingsbeleid. Als Sleutel opnieuw
genereren wordt ingeschakeld en één datacenter uit de onderhoudsmodus wordt gehaald, worden automatisch alle
datacenters in het systeem uit de onderhoudsmodus gehaald.

De vergaderingservice voor gebruikers in dit datacenter wordt hersteld.

USM-gebruiker bewerken

De standaard USM-gebruiker, serveradmin, wordt intern gebruikt. Een beheerder kan de
USM-gebruikersnaam en het privacywachtwoord wijzigen voor de serveradmin-gebruiker, maar niet het
beveiligingsniveau of het verificatie- of privacyalgoritme voor deze gebruiker.

Opmerking

Stap 1 Meld u aan bij de Beheersite.
In een MDC-systeem bepaalt de DNS welk datacenterdashboard wordt weergegeven. U kunt alle datacenters vanaf dit
dashboard beheren.
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Stap 2 Schakel de onderhoudsmodus in. Zie Onderhoudsmodus in- of uitschakelen voor versie 2.5 en later, op pagina 114.
Tenzij u een systeem uitbreidt, raden we u aan een momentopname van elke virtuele machine te maken. (Zie Een
momentopname maken met VMware vCenter, op pagina 7.)

Als de onderhoudsmodus wordt ingeschakeld voor alle actieve datacenters, worden de conferentieactiviteiten beëindigd.
Gebruikers kunnen zich niet aanmelden bij deWebEx-site, geen vergaderingen plannen, niet aan vergaderingen deelnemen
en geen opnamen van vergaderingen afspelen. Als dit datacenter deel uitmaakt van een systeemmet meerdere datacenters,
wordt op lopende vergaderingen failover naar een actief datacenter uitgevoerd. Deze failover kan zorgen voor een korte
onderbreking in actieve vergaderingen. Zie Over de onderhoudsmodus, op pagina 111 voor informatie over welke
systeemtaken de onderhoudsmodus vereisen.

Stap 3 Selecteer Systeem en selecteerMeer weergeven in het SNMP-gedeelte.
Stap 4 Selecteer een USM-gebruiker in het gedeelte USM-gebruikers.
Stap 5 Wijzig de gewenste velden op de pagina USM-gebruiker bewerken.

BeschrijvingOptie

Wijzig de naam van de USM-gebruiker. Maximaal 256 tekens.USM-gebruikersnaam

Selecteer het beveiligingsniveau. Het beveiligingsniveau dat u selecteert, bepaalt welke
algoritmen en wachtwoorden u kunt instellen voor de gebruiker. Opties omvatten:

• noAuthNoPriv: geen verificatiealgoritme en wachtwoord en geen privacyalgoritme
en wachtwoord voor de gebruiker.

• authPriv: hiermee kunt u een verificatiealgoritme en wachtwoord en een
privacyalgoritme en wachtwoord voor de gebruiker configureren.

• authNoPriv: hiermee kunt u een verificatiealgoritme en wachtwoord configureren
voor de gebruiker.

Standaard: noAuthNoPriv

Beveiligingsniveau

Selecteer het verificatiealgoritme voor de gebruiker.

Deze optie wordt alleen weergegeven als het beveiligingsniveau is ingesteld
op authPriv of authNoPriv.

Opmerking

Standaard: SHA

Verificatiealgoritme

Het verificatiewachtwoord voor de gebruiker wijzigen.

Deze optie wordt alleen weergegeven als het beveiligingsniveau is ingesteld
op authPriv of authNoPriv.

Opmerking

Verificatiewachtwoord

Selecteer het privacyalgoritme voor de gebruiker.

Deze optie wordt alleen weergegeven als het beveiligingsniveau is ingesteld
op authPriv.

Opmerking

Standaard: AES128

Privacyalgoritme
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BeschrijvingOptie

Het privacywachtwoord voor de gebruiker wijzigen.

Deze optie wordt alleen weergegeven als het beveiligingsniveau is ingesteld
op authPriv.

Opmerking

Privacywachtwoord

Stap 6 Selecteer Bewerken.
De USM-gebruikersinformatie is gewijzigd.

Stap 7 Schakel de onderhoudsmodus uit. Zie Onderhoudsmodus in- of uitschakelen voor versie 2.5 en later, op pagina 114.
Als u de onderhoudsmodus uitschakelt, bepaalt het systeem of opnieuw starten of opnieuw opstarten nodig is en maakt
het hier melding van. Opnieuw starten duurt ongeveer 3 tot 5 minuten en opnieuw opstarten duurt ongeveer 30 minuten.
Als dit datacenter deel uitmaakt van een systeemmet meerdere datacenters, wordt de beheerder omgeleid naar de algemene
beheer-URL. Welk datacenter de beheerder ziet, wordt bepaald door het DNS-omzettingsbeleid. Als Sleutel opnieuw
genereren wordt ingeschakeld en één datacenter uit de onderhoudsmodus wordt gehaald, worden automatisch alle
datacenters in het systeem uit de onderhoudsmodus gehaald.

De vergaderingservice voor gebruikers in dit datacenter wordt hersteld.

Meldingsbestemmingen configureren
U kunt virtuele machines op uw systeem configureren om SNMP-meldingen of traps voor het volgende te
genereren:

• Virtuele machine opstarten (trap koude start)

• Alle alarmvoorwaarden

Stap 1 Meld u aan bij de Beheersite.
In een MDC-systeem bepaalt de DNS welk datacenterdashboard wordt weergegeven. U kunt alle datacenters vanaf dit
dashboard beheren.

Stap 2 Schakel de onderhoudsmodus in. Zie Onderhoudsmodus in- of uitschakelen voor versie 2.5 en later, op pagina 114.
Tenzij u een systeem uitbreidt, raden we u aan een momentopname van elke virtuele machine te maken. (Zie Een
momentopname maken met VMware vCenter, op pagina 7.)

Als de onderhoudsmodus wordt ingeschakeld voor alle actieve datacenters, worden de conferentieactiviteiten beëindigd.
Gebruikers kunnen zich niet aanmelden bij deWebEx-site, geen vergaderingen plannen, niet aan vergaderingen deelnemen
en geen opnamen van vergaderingen afspelen. Als dit datacenter deel uitmaakt van een systeemmet meerdere datacenters,
wordt op lopende vergaderingen failover naar een actief datacenter uitgevoerd. Deze failover kan zorgen voor een korte
onderbreking in actieve vergaderingen. Zie Over de onderhoudsmodus, op pagina 111 voor informatie over welke
systeemtaken de onderhoudsmodus vereisen.

Stap 3 Selecteer Systeem en selecteer de koppelingMeer weergeven in het SNMP-gedeelte.
Stap 4 Selecteer Nieuwe bestemmingen voor meldingen toevoegen bijMeldingsbestemmingen.
Stap 5 Configureer de volgende velden voor uw meldingsbestemming:
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BeschrijvingOptie

De hostnaam of IP-adres van de virtuele machine die u wilt
instellen als meldingsbestemming.

Hostnaam/IP-adres doel

Het poortnummer van uw virtuele machine.

Standaard: 162

Poortnummer

Uw SNMP-versie.

Standaard: V3

SNMP-versie

Selecteer Informeren of Traps.

Standaard: Traps

Type melding

Selecteer USM-gebruikers. Zie USM-gebruikers configureren, op
pagina 164 voor meer informatie.

USM-gebruikers

Deze optie verschijnt enkel wanneer
SNMP-versie is ingesteld op V3.

Opmerking

Selecteer communityreeksen. Zie Communityreeksen configureren,
op pagina 161 voor meer informatie.

communityreeks

Deze optie verschijnt enkel wanneer
SNMP-versie niet is ingesteld op V3.

Opmerking

Stap 6 Selecteer Toevoegen.
Uw meldingsdoel is toegevoegd.

Stap 7 Schakel de onderhoudsmodus uit. Zie Onderhoudsmodus in- of uitschakelen voor versie 2.5 en later, op pagina 114.
Als u de onderhoudsmodus uitschakelt, bepaalt het systeem of opnieuw starten of opnieuw opstarten nodig is en maakt
het hier melding van. Opnieuw starten duurt ongeveer 3 tot 5 minuten en opnieuw opstarten duurt ongeveer 30 minuten.
Als dit datacenter deel uitmaakt van een systeemmet meerdere datacenters, wordt de beheerder omgeleid naar de algemene
beheer-URL. Welk datacenter de beheerder ziet, wordt bepaald door het DNS-omzettingsbeleid. Als Sleutel opnieuw
genereren wordt ingeschakeld en één datacenter uit de onderhoudsmodus wordt gehaald, worden automatisch alle
datacenters in het systeem uit de onderhoudsmodus gehaald.

De vergaderingservice voor gebruikers in dit datacenter wordt hersteld.

Een meldingsbestemming bewerken

Meldingsbestemmingen configureren

Étape 1 Meld u aan bij de Beheersite.
In een MDC-systeem bepaalt de DNS welk datacenterdashboard wordt weergegeven. U kunt alle datacenters vanaf dit
dashboard beheren.

Étape 2 Schakel de onderhoudsmodus in. Zie Onderhoudsmodus in- of uitschakelen voor versie 2.5 en later, à la page 114.
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Tenzij u een systeem uitbreidt, raden we u aan een momentopname van elke virtuele machine te maken. (Zie Een
momentopname maken met VMware vCenter, à la page 7.)

Als de onderhoudsmodus wordt ingeschakeld voor alle actieve datacenters, worden de conferentieactiviteiten beëindigd.
Gebruikers kunnen zich niet aanmelden bij deWebEx-site, geen vergaderingen plannen, niet aan vergaderingen deelnemen
en geen opnamen van vergaderingen afspelen. Als dit datacenter deel uitmaakt van een systeemmet meerdere datacenters,
wordt op lopende vergaderingen failover naar een actief datacenter uitgevoerd. Deze failover kan zorgen voor een korte
onderbreking in actieve vergaderingen. Zie Over de onderhoudsmodus, à la page 111 voor informatie over welke
systeemtaken de onderhoudsmodus vereisen.

Étape 3 Selecteer Systeem en selecteer de koppelingMeer weergeven in het SNMP-gedeelte.
Étape 4 Selecteer een koppeling voor een meldingsbestemming uit de lijstMeldingsbestemmingen.
Étape 5 U kunt de volgende velden configureren voor uw meldingsbestemming:

BeschrijvingOptie

De hostnaam of IP-adres van de virtuelemachine die u wilt instellen
als meldingsbestemming.

Hostnaam/IP-adres doel

Het poortnummer van uw virtuele machine.

Standaard: 162

Poortnummer

Uw SNMP-versie.

Standaard: V3

SNMP-versie

Selecteer Informeren of Traps.

Standaard: Informeren

Type melding

Selecteer USM-gebruikers. Zie USM-gebruikers configureren, à
la page 164 voor meer informatie.

USM-gebruikers

Deze optie verschijnt enkel wanneer
SNMP-versie is ingesteld op V3.

Remarque

Selecteer communityreeksen. Zie Communityreeksen configureren,
à la page 161 voor meer informatie.

communityreeks

Deze optie verschijnt enkel wanneer
SNMP-versie niet is ingesteld op V3.

Remarque

Étape 6 Selecteer Opslaan.
De wijzigingen aan uw meldingsbestemming zijn opgeslagen.

Étape 7 Schakel de onderhoudsmodus uit. Zie Onderhoudsmodus in- of uitschakelen voor versie 2.5 en later, à la page 114.
Als u de onderhoudsmodus uitschakelt, bepaalt het systeem of opnieuw starten of opnieuw opstarten nodig is en maakt
het hier melding van. Opnieuw starten duurt ongeveer 3 tot 5 minuten en opnieuw opstarten duurt ongeveer 30 minuten.
Als dit datacenter deel uitmaakt van een systeemmet meerdere datacenters, wordt de beheerder omgeleid naar de algemene
beheer-URL. Welk datacenter de beheerder ziet, wordt bepaald door het DNS-omzettingsbeleid. Als Sleutel opnieuw
genereren wordt ingeschakeld en één datacenter uit de onderhoudsmodus wordt gehaald, worden automatisch alle
datacenters in het systeem uit de onderhoudsmodus gehaald.

De vergaderingservice voor gebruikers in dit datacenter wordt hersteld.
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H O O F D S T U K  15
Instellingen configureren

Deze module beschrijft hoe u uw instellingen moet configureren.

• Bedrijfsgegevens configureren, pagina 171

• De branding-instellingen configureren, pagina 173

• Instellingen voor vergadering configureren, pagina 186

• Over het configureren van uw audio-instellingen, pagina 189

• Video-instellingen configureren, pagina 204

• Instellingen voor uw mobiele apparaat configureren, pagina 205

• Servicekwaliteit (Quality of Service - QoS) configureren, pagina 205

• Wachtwoorden configureren, pagina 207

• Uw e-mailinstellingen configureren, pagina 211

• Over toepassingsdownloads, pagina 232

• Certificaten beheren, pagina 234

• Een aanmeldingsbeveiligingswaarschuwing uploaden, pagina 258

• Controlelogboek van toepassing configureren, pagina 259

• Een aanmeldingsbeveiligingswaarschuwing configureren, pagina 260

Bedrijfsgegevens configureren

Stap 1 Meld u aan bij de Beheersite.
In een MDC-systeem bepaalt de DNS welk datacenterdashboard wordt weergegeven. U kunt alle datacenters vanaf dit
dashboard beheren.

Stap 2 (Optioneel) Als u de instelling Taal wilt wijzigen, selecteert u Onderhoudsmodus inschakelen.
U hoeft de onderhoudsmodus niet in te schakelen wanneer u de andere instellingen op de pagina Bedrijfsinfo wijzigt.
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Als de onderhoudsmodus wordt ingeschakeld voor alle actieve datacenters, worden de conferentieactiviteiten beëindigd.
Gebruikers kunnen zich niet aanmelden bij deWebEx-site, geen vergaderingen plannen, niet aan vergaderingen deelnemen
en geen opnamen van vergaderingen afspelen. Als dit datacenter deel uitmaakt van een systeemmet meerdere datacenters,
wordt op lopende vergaderingen failover naar een actief datacenter uitgevoerd. Deze failover kan zorgen voor een korte
onderbreking in actieve vergaderingen. Zie Over de onderhoudsmodus, op pagina 111 voor informatie over welke
systeemtaken de onderhoudsmodus vereisen.

Stap 3 Selecteer Instellingen. Als u een van de andere instellingenpagina's bekijkt, kunt u ook Bedrijfsinformatie selecteren
in het gedeelte Instellingen.

Stap 4 Vul de velden in op de pagina en selecteer Opslaan.
BeschrijvingOptie

De naam van uw bedrijf of organisatie.Bedrijfsnaam

Adresregel 1.Adres 1

Adresregel 2.Adres 2

Uw stad.Plaats

De naam van uw staat of provincie.Staat/provincie

ZIP- of postcode.ZIP-/postcode

De naam van uw land of regio.Land/regio

Vervolgkeuzemenu met landcode en veld voor
bedrijfstelefoon met netnummer.

Telefoonnr werk

Uw tijdzone.Tijdzone

Uw taal. De taalinstelling is van invloed op het volgende:

• De aanmeldingspagina die beheerders zien wanneer
ze hun beheerdersaccount voor de eerste keer
activeren.

• Taal van rapporten. (Zie Rapporten beheren, op
pagina 261

Taal

Uw landinstelling. De landinstelling is van invloed op de
weergave van de tijd, datums, valuta en getallen.

Landinstelling

Stap 5 (Optioneel) Als u de taal hebt gewijzigd, selecteert uOnderhoudsmodus uitschakelen enDoorgaan om te bevestigen.
Als u de onderhoudsmodus uitschakelt, bepaalt het systeem of opnieuw starten of opnieuw opstarten nodig is en maakt
het hier melding van. Opnieuw starten duurt ongeveer 3 tot 5 minuten en opnieuw opstarten duurt ongeveer 30 minuten.
Als dit datacenter deel uitmaakt van een systeemmet meerdere datacenters, wordt de beheerder omgeleid naar de algemene
beheer-URL. Welk datacenter de beheerder ziet, wordt bepaald door het DNS-omzettingsbeleid. Als Sleutel opnieuw
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genereren wordt ingeschakeld en één datacenter uit de onderhoudsmodus wordt gehaald, worden automatisch alle
datacenters in het systeem uit de onderhoudsmodus gehaald.

De branding-instellingen configureren

Algemene branding configureren

Voordat u begint

Maak de volgende branding-componenten:

• Een PNG-, GIF- of JPEG-afbeelding van 120x32 van uw bedrijfslogo

• De URL van de privacyverklaring van uw bedrijf

• De URL van de servicevoorwaarden van uw bedrijf

• De aangepaste voettekst voor uw bedrijfse-mails

Stap 1 Meld u aan bij de Beheersite.
In een MDC-systeem bepaalt de DNS welk datacenterdashboard wordt weergegeven. U kunt dit dashboard gebruiken
om alle datacenters voor het systeem te beheren.

Stap 2 Op het tabblad Instellingen selecteert u Branding > Algemene branding.
Stap 3 Upload het aangepaste logo.

a) In het gedeelte Bedrijfslogo selecteert u Bladeren en vervolgens navigeert u naar de locatie van het bestand met het
aangepaste logo.

b) Selecteer het afbeeldingsbestand en selecteer dan Openen.
c) Selecteer Uploaden.
Het logo wordt in de banner weergegeven (aan de rechterkant) op pagina's voor eindgebruikers.

Stap 4 Voer in het veld Privacyverklaring de koppeling naar de privacyverklaring van uw bedrijf in.
Stap 5 Voer in het veld Servicevoorwaarden een koppeling naar de servicevoorwaarden van uw bedrijf in.
Stap 6 Voer in het tekstvak Aangepaste voettekst de tekst in die u in de voettekst van beheerders- en eindgebruikerse-mails

wilt weergeven.
Stap 7 Als u de standaard achtergrondkleur wilt uitschakelen voor de koptekst op de WebEx-site, schakelt u het selectievakje

in.
U kunt op Voorbeeld klikken om deze wijziging te bekijken.

Stap 8 Selecteer Opslaan.
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Uitgebreide branding configureren
Als u de uitgebreide branding-instellingen wilt wijzigen, moet u alle datacenters in de onderhoudsmodus
synchroniseren.

Maak een back-up voordat u doorgaat met deze systeemwijzigende procedure.

Selecteer Opslaan pas nadat alle wijzigingen van de uitgebreide branding-configuratie zijn voltooid.

Belangrijk

Voordat u begint

Maak de volgende branding-componenten:

• Een ZIP-archief dat alle aangepaste audioprompts bevat.

Het ZIP-bestand dient alleen WAV-audiobestanden te bevatten. Bestandsnamen moeten overeenkomen
met de standaard bestandsnamen. Raadpleeg het bestand Orion2.0_Tahoe_Clips_List.xslx dat bij het
downloadpakket is inbegrepen.

• Een PNG-, GIF- of JPEG-afbeelding van 120x32 van uw bedrijfslogo

• Een copyrightverklaring

Stap 1 Meld u aan bij de Beheersite.
In een MDC-systeem bepaalt de DNS welk datacenterdashboard wordt weergegeven. U kunt dit dashboard gebruiken
om alle datacenters voor het systeem te beheren.

Stap 2 Op het tabblad Instellingen selecteert u Branding > Uitgebreide branding.
Stap 3 Upload uw aangepaste audioprompts.

a) In het gedeelte Audioprompts selecteert u Bladeren en vervolgens navigeert u naar de locatie van het ZIP-bestand.
b) Selecteer het ZIP-bestand en selecteer dan Openen.
c) Selecteer Uploaden.

Stap 4 Upload een aangepast logo.
a) In het gedeelte Logo selecteert u Bladeren en vervolgens navigeert u naar de locatie van het bestand met het nieuwe

logo.
b) Selecteer het afbeeldingsbestand en selecteer dan Openen.

Het logo wordt links weergegeven, in de banner op pagina's voor beheerders en eindgebruikers. Het logo Powered
by Cisco WebEx Technology vervangt het Cisco-logo in de rechterbenedenhoek van pagina's voor beheerders en
eindgebruikers.

c) Selecteer Uploaden.

Stap 5 In het tekstvak Copyrightverklaring voert u de tekst in die u in de voettekst op webpagina's voor beheerders en
eindgebruikers wilt weergeven.

De copyrightverklaring mag geen regeleindes of de volgende speciale tekens bevatten: @#$%^&" ' \
< >

Opmerking

Stap 6 Selecteer Opslaan.
Stap 7 Selecteer Doorgaan om het systeem in de onderhoudsmodus te plaatsen.
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Als de onderhoudsmodus wordt ingeschakeld voor alle actieve datacenters, worden de conferentieactiviteiten beëindigd.
Gebruikers kunnen zich niet aanmelden bij deWebEx-site, geen vergaderingen plannen, niet aan vergaderingen deelnemen
en geen opnamen van vergaderingen afspelen. Als dit datacenter deel uitmaakt van een systeemmet meerdere datacenters,
wordt op lopende vergaderingen failover naar een actief datacenter uitgevoerd. De failover kan zorgen voor een korte
onderbreking in actieve vergaderingen.

Stap 8 Schakel de onderhoudsmodus uit.
Het systeem bepaalt of opnieuw starten (duurt 3 tot 5 minuten) of opnieuw opstarten (duurt ongeveer een halfuur) nodig
is en maakt hier melding van. Als dit datacenter deel uitmaakt van een systeem met meerdere datacenters, wordt u
omgeleid naar de algemene beheer-URL. Welk datacenter u ziet, wordt bepaald door het DNS-omzettingsbeleid. Als
één datacenter uit de onderhoudsmodus wordt gehaald, worden automatisch alle datacenters in het systeem uit de
onderhoudsmodus gehaald.

Stap 9 Wis uw browsercache.
Het opslaan van gecachede statische resources verbetert de prestaties. Bij het wissen van de cache worden het vorige
logo en de vorige copyrightgegevens verwijderd.

Berichten en bestandsnamen voor wave-bestanden

U kunt aangepaste wave-bestanden maken om bepaalde, of alle, bestaande bestanden te vervangen. De
bestandsnamen moeten overeenkomen met de standaard clipnamen. In de volgende tabel vindt u alle prompts
en de bijbehorende standaard clipnamen.

De aanpassing van audiobestanden is gebaseerd op de systeeminstelling Audiotaal. Alle wave-bestanden
(.wav) moeten de indeling 8 kHz, 8-bits, 64 kbps, mono, CCITT mu-law (G.711) hebben.

Niet alle prompts zijn in gebruik op het systeem.Opmerking

ClipnaamPrompt

1.wavéén

2.wavtwee

3.wavdrie

4.wavvier

5.wavvijf

6.wavzes

7.wavzeven

8.wavacht

9.wavnegen
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10.wavnul

11.wavVoer alstublieft uw toegangscode of vergadering
nummer in gevolgd door het #-teken.

12.wavToets alstublieft uw deelnemersidentificatienummer
in, gevolgd door een hekje. Als u uw
deelnemersnummer niet weet, toets dan alleen een
hekje in om verder te gaan.

13.wavToets alstublieft één in om verbonden te worden met
uw vergadering.

14.wav<beep>

15.wavHet spijt ons, uw invoer

16.wavis niet correct. Of de vergadering is nog niet
begonnen. Voer uw toegangscode of
vergaderingnummer opnieuw in gevolgd door het
#-teken.

17.wavEen moment geduld alstublieft. We verbinden u met
uw vergadering.

18.wavHet spijt ons, maar de conferentie waaraan u wilt
deelnemen is vol.

19.wavHet spijt ons, maar de conferentie waaraan u wilt
deelnemen is geblokkeerd.

20.wav<One-second silence>

21.wav<Join ALT>

22.wav<Depart ALT>

23.wavU bent de eerste deelnemer die met de vergadering
is verbonden. Blijf alstublieft aan de lijn.

24.wavZeg na de toon asltublieft uw naam, gevolgd door een
hekje.

25.wavDeze vergadering is gesloten.

26.wav<music on hold>

27.wavHet spijt ons, er zijn geen telefonisten beschikbaar
om aan uw verzoek te voldoen.
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29.wavDe telefonist heeft de verbinding verbroken. Tot ziens.

30.wavBedankt voor het gebruik van WebEx.

31.wavU wordt nu met de vergadering verbonden.

32.wavDe host is nog niet gearriveerd. Probeert u het later
alstublieft nog eens.

33.wavDe host is nog steeds niet gearriveerd. Blijf alstublieft
aan de lijn.

34.wavToets alstublieft uw toegangscode voor de host in,
gevolgd door een hekje.

35.wavHet spijt ons, de door u ingevoerde toegangscode is
ongeldig. Toets alstublieft de correcte toegangscode
in, gevolgd door een hekje.

36.wavHet spijt ons, de toegangscode van de host moet
tussen 4 en 20 cijfers bevatten. Voer alstublieft uw
toegangscode opnieuw in, gevolgd door een #-teken.

37.wavToets alstublieft één in om verbonden te worden met
uw vergadering.

38.wavneemt nu aan de vergadering deel.

39.wavheeft de vergadering verlaten.

40.wavU wordt nu met de vergadering verbonden.

41.wav<One-second silence>

42.wavSysteemfout.

43.wavDankuwel.

44.wavDeze vergadering is nu open.

45.wav<One-second silence>

50.wavU bent te vroeg voor deze vergadering.

52.wavtien

53.wavelf

54.wavtwaalf
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55.wavdertien

56.wavveertien

57.wavvijftien

58.wavzestien

59.wavzeventien

60.wavachttien

61.wavnegentien

62.wavtwintig

63.wavdertig

64.wavveertig

65.wavvijftig

66.wavzestig

67.wavzeventig

68.wavtachtig

69.wavnegentig

70.wavhonderd

71.wavduizend

72.wavmiljoen

73.wavmiljard

74.wavtriljoen

75.wavseconden

76.wavminuut

77.wavBedankt voor het gebruik van WebEx. Ga naar onze
website op www.WebEx.com.

78.wavminuten
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80.wavHet spijt ons, maar de lijn is bezet.

81.wavuur

82.wavuren

83.waven

216.wav<Two-second silence>

218.wav<busy signal>

220.wav<0.5-second silence>

301.wavHet spijt ons.

311.wavtoets 1 in

320.wavtoets sterretje in.

341.wav<ring signal>

348.wavdruk op sterretje 0

350.wavtoets sterretje 1

351.wavtoets sterretje 2

354.wavtoets sterretje 5

355.wavtoets sterretje 6

356.wavdruk op sterretje 7

357.wavtoets sterretje 8

359.wavtoets tweemaal een sterretje

360.wavtoets een sterretje gevolgd door een hekje

362.wavof

514.wavHet door u gekozen telefoonnummer is niet correct.

518.wavHoofdmenu.

551.wavDeze lijn geeft geen gehoor.

Beheerhandleiding van Cisco WebEx Meetings Server versie 2.6    
179

De branding-instellingen configureren



ClipnaamPrompt

561.wavHet spijt ons, maar we konden uw gesprek niet
doorverbinden.

855.wavom een deelnemer aan de vergadering toe te voegen.

857.wavom de vergadering te vergrendelen.

858.wavom de vergadering weer te openen.

859.wavom alle deelnemers onhoorbaar maken.

860.wavom alle deelnemers weer hoorbaar maken.

862.wavom het totaal aantal deelnemers te horen.

872.wavU bent te vroeg voor deze vergadering. De
vergadering begint over

873.wavBel dan alstublieft terug.

874.wavU kon niet aan de vergadering worden toegevoegd.

875.wavDe vergadering die u probeerde bij te wonen is al
afgelopen.

882.wavToets alstublieft het nummer van de deelnemer in die
u toe wilt voegen.

884.wavom nogmaals aan de vergadering deel te nemen.

886.wavom nieuwe deelnemers toe te voegen

898.wavBlijf alstublieft aan de lijn.

901.wavtoestemming geven

902.wavniet toestaan

903.wavde vergadering gaat verder zonder de host.

904.wavBlijf alstublieft nog even aan de lijn.

907.wavom uw eigen telefoonlijn onhoorbaar te maken.

908.wavom uw eigen telefoonlijn weer hoorbaar te maken.

909.wavWanneer het gesprek wordt verbonden

910.wavom iemand aan de vergadering toe te voegen.
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911.wavom op te hangen.

912.wavDe deelnemer is aan de vergadering toegevoegd.

914.wavDeze vergadering is gesloten.

915.wavWe zijn de deelnemer kwijtgeraakt.

919.wavAlle deelnemers aan de conferentie zijn onhoorbaar
gemaakt.

920.wavUw telefoonlijn is weer te horen.

921.wavAlle deelnemers aan de vergadering zijn weer te
horen.

922.wavDe vergadering zal worden beëindigd wanneer de
host ophangt.

923.wavDe vergadering zal worden voortgezet wanneer de
host ophangt.

925.wavEr is

926.wavEr zijn

927.wavdeelnemer

928.wavdeelnemers

929.wavop dit moment in vergadering.

932.wavDeze vergadering is nu open.

933.wavUw lijn kon niet hoorbaar worden gemaakt.

965.wav##

967.wav99

968.wavhelpmenu

969.wavom technische ondersteuning te krijgen.

1000.wavDe host heeft het opname apparaat aan staan.

4100.wavWelkom bij WebEx.

4124.wavWelkom bij WebEx.
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4125.wavWelkom bij WebEx.

4200.wavWelkom bij WebEx PCNow. Voor toegang tot de
computer, voer alstublieft uw toegangscode in,
gevolgd door het #-teken. of hang op, om toegang tot
de computer te voorkomen.

4201.wavHet duurt misschien heel even, voordat WebEx
PCNow de verbindingmet de computer tot stand heeft
gebracht.

4202.wavHartelijk dank! Het duurt misschien heel even,
voordat WebEx PCNow de verbinding met de
computer tot stand heeft gebracht.

4210.wavWelkom bij WebEx AccessAnywhere. Voor toegang
tot de computer, voer alstublieft uw toegangscode in,
gevolgd door het #-teken. Of hang op om toegang tot
de computer te voorkomen. (3 keer)

4211.wavHet duurt misschien heel even, voordat WebEx
AccessAnywhere de verbinding met de computer tot
stand heeft gebracht.

4212.wavHartelijk dank! Het duurt misschien heel even,
voordat WebEx AccessAnywhere de verbinding met
de computer tot stand heeft gebracht.

4220.wavWelkom bij SMARTTech. Voor toegang tot de
computer, voer alstublieft uw toegangscode in,
gevolgd door het #-teken. of hang op, om toegang tot
de computer te voorkomen.

4221.wavHet duurt misschien heel even, voordat SMARTTech
de verbinding met uw computer tot stand heeft
gebracht.

4222.wavHartelijk dank! Het duurt misschien heel even,
voordat SMARTTech de verbindingmet uw computer
tot stand heeft gebracht.

4230.wavDe door u ingetoetste toegangscode was niet correct.
Voer alstublieft uw toegangscode opnieuw in, gevolgd
door het #-teken. of hang op, om toegang tot de
computer te voorkomen.

4231.wavDe door u ingetoetste toegangscode was niet correct.
Tot ziens.
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4240.wavDruk alstublieft op het #-teken om deel te nemen aan
de geplande vergadering of voer het vergadering
nummer in, gevolgd door het #-teken.

4241.wavVoer alstublieft uw PIN of vergadering nummer in,
gevolgd door het #-teken.

4242.wavis niet correct. Voer alstublieft het #-teken opnieuw
in, om deel te nemen aan de geplande vergadering,
of voer het vergadering nummer in, gevolgd door het
#-teken.

4243.wavis niet correct. Voer alstublieft uw PIN of vergadering
nummer opnieuw in, gevolgd door het #-teken.

4250.wavSorry. De directe helpfunctie is niet inbegrepen in uw
gebruikersrechten.

4251.wavU wordt verbonden met de technische hulpdienst.
Zodra u bent verbonden, drukt u op sterretje 0 op uw
telefoon om technische ondersteuning in de
hoofdconferentie te brengen. U kunt op elk moment
sterretje 2 intoetsten om de verbinding te verbreken.

4252.wavSorry. De directe helpfunctie is op dit moment niet
beschikbaar.

4253.wavOpnieuw deelnemen aan de hoofdconferentie.

4254.wavBedankt voor het gebruik van directe hulp. U zal nu
weer met de hoofdvergadering worden verbonden.

4260.wavDe host heeft de vergadering verlaten. Deze
vergadering eindigt over 5 minuten.

4261.wavDeze functie is niet beschikbaar.

4262.wavDeze functie is momenteel niet beschikbaar.

4263.wavDeze functie is niet toegestaan omdat u de pincode
voor uw account niet hebt gedefinieerd.

4264.wavVoer alstublieft uw PIN in, gevolgd door het #-teken
of druk op *2 om de oproep te annuleren.

4265.wavis ongeldig. Voer alstublieft uw PIN opnieuw in,
gevolgd door het #-teken of druk op *2 om de oproep
te annuleren.
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4266.wavHet spijt ons, de audiocapaciteit van de vergadering
is bereikt. Neem alstublieft rechtstreeks contact op
met uw host voor instructies.

4267.wavOm de e-mailherinneringen voor deze vergadering te
verzenden

4268.wavOm door te gaan in het
<english/French/Italian/Spanish/German>

4269.wavOm het menu te herhalen

4270.wavdruk op één

4271.wavdruk op twee

4272.wavdruk op drie

4273.wavdruk op vier

4274.wavdruk op vijf

4275.wavdruk op zes

4276.wavdruk op zeven

4277.wavdruk op acht

4278.wavdruk op negen

4279.wavOns menu is gewijzigd. Luister naar de nieuwe
keuzes.

4280.wavOngeldige invoer. Probeer het opnieuw.

4281.wav<beep> (voor dempen)

4282.wav<beep> (voor dempen opheffen)

4283.wavAls u de host bent en over een pincode beschikt, voert
u deze code in en drukt u op #. Anders drukt u alleen
op #.

4284.wavDe combinatie van uw toegangscode en pincode is
niet geldig of uw pincode is niet ingesteld. Voer uw
toegangscode of vergaderingnummer opnieuw in
gevolgd door het #-teken.
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4287.wavHet spijt ons, het systeem heeft de maximale
capaciteit bereikt. Probeer het later opnieuw.

Uitgebreide branding verwijderen

U kunt alle uitgebreide branding verwijderen en terugkeren naar de standaardinstellingen van het systeem.

Als u de uitgebreide branding-instellingen wilt wijzigen, moet u alle datacenters in de onderhoudsmodus
synchroniseren.

Maak een back-up voordat u doorgaat met deze systeemwijzigende procedure.Belangrijk

Stap 1 Meld u aan bij de Beheersite.
In een MDC-systeem bepaalt de DNS welk datacenterdashboard wordt weergegeven. U kunt dit dashboard gebruiken
om alle datacenters voor het systeem te beheren.

Stap 2 Op het tabblad Instellingen selecteert u Branding > Uitgebreide branding.
Stap 3 Selecteer Standaardinstellingen van systeem herstellen.
Stap 4 Selecteer Doorgaan om het systeem in de onderhoudsmodus te plaatsen.

Als de onderhoudsmodus wordt ingeschakeld voor alle actieve datacenters, worden de conferentieactiviteiten beëindigd.
Gebruikers kunnen zich niet aanmelden bij deWebEx-site, geen vergaderingen plannen, niet aan vergaderingen deelnemen
en geen opnamen van vergaderingen afspelen. Als dit datacenter deel uitmaakt van een systeemmet meerdere datacenters,
wordt op lopende vergaderingen failover naar een actief datacenter uitgevoerd. De failover kan zorgen voor een korte
onderbreking in actieve vergaderingen.

Stap 5 Schakel de onderhoudsmodus uit.
Het systeem bepaalt of opnieuw starten (duurt 3 tot 5 minuten) of opnieuw opstarten (duurt ongeveer een halfuur) nodig
is en maakt hier melding van. Als dit datacenter deel uitmaakt van een systeem met meerdere datacenters, wordt u
omgeleid naar de algemene beheer-URL. Welk datacenter u ziet, wordt bepaald door het DNS-omzettingsbeleid. Als
één datacenter uit de onderhoudsmodus wordt gehaald, worden automatisch alle datacenters in het systeem uit de
onderhoudsmodus gehaald.

Stap 6 Wis uw browsercache.
Het opslaan van gecachede statische resources verbetert de prestaties. Bij het wissen van de cache worden het vorige
logo en de vorige copyrightgegevens verwijderd.

Branding configureren voor Help en ondersteuning

Stap 1 Meld u aan bij de Beheersite.
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In een MDC-systeem bepaalt de DNS welk datacenterdashboard wordt weergegeven. U kunt dit dashboard gebruiken
om alle datacenters voor het systeem te beheren.

Stap 2 Op het tabblad Instellingen selecteert u Branding > Help en ondersteuning.
Stap 3 Kies een van de volgende opties:

BeschrijvingOptie

Instructievideo's, helppagina's en documenten die online worden gehost op
www.cisco.com. Selecteer deze optie als uw beveiligingsbeleid gebruikers
toestaat internet te gebruiken.

Gebruik de online Help van WebEx
Cisco WebEx

Selecteer deze optie als uw beveiligingsbeleid niet toestaat dat gebruikers
toegang hebben tot internet.

Aangepaste Help gebruiken

Stap 4 Voer in het veld Contact-URL voor ondersteuning de URL voor uw ondersteuningsorganisatie in.
Deze URL lijkt in de voettekst van alle pagina's en e-mails van eindgebruikers voor te komen.

Stap 5 Selecteer Opslaan.

Instellingen voor vergadering configureren
Configureer uw vergaderingsinstellingen om te bepalen welke functies deelnemers kunnen gebruiken:

• Instellingen voor deelnemen aan vergadering

• Max. aantal deeln. per vergadering (vergaderingsgrootte)

• Deelnemersrechten

Stap 1 Meld u aan bij de Beheersite.
In een MDC-systeem bepaalt de DNS welk datacenterdashboard wordt weergegeven. U kunt alle datacenters vanaf dit
dashboard beheren.

Stap 2 Selecteer Instellingen > Vergaderingen. >
Stap 3 Selecteer uw opties in het gedeelte Deelnemen aan vergadering.

De standaardinstellingen zijn:

• Deelnemers toestaan deel te nemen aan vergaderingen voordat de host zich heeft aangemeld geeft deelnemers
de gelegenheid om vanaf 15 minuten voor de begintijd aan vergaderingen deel te nemen.

• Aanmelden van deelnemers bij teleconferentie vóór host toestaan geeft deelnemers die via teleconferentie
deelnemen de gelegenheid om vanaf 15 minuten voor de begintijd aan vergaderingen deel te nemen.

• Eerste deelnemer die deelneemt, wordt de presentator maakt van de eerste deelnemer die aan de vergadering
deelneemt de presentator van de vergadering. Als u Deelnemers toestaan deel te nemen aan vergaderingen
voordat de host zich heeft aangemeld deselecteert, wordt de functie Eerste deelnemer die deelneemt, wordt
de presentator automatisch uitgeschakeld.
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• U kunt optioneel de instelling Iedereen kan presenteren in de vergadering inschakelen. Hiermee is het voor
iedereen mogelijk om de rol van presentator op zich te nemen.

• De optionele instellingEen samenvattingsrapport van de vergadering naar de host verzenden biedt de volgende
informatie:

• Host: de naam van de host van de vergadering.

• Vergaderingnummer: het Cisco WebEx-vergaderingnummer.

• Onderwerp: de naam van de vergadering die de host heeft geconfigureerd.

• Begintijd: de begintijd en -datum van de vergadering.

• Eindtijd: de einddatum en -tijd van de vergadering.

• Genodigden: identificatie van de personen die zijn uitgenodigd voor de vergadering.

• Deelnemers: identificatie van de deelnemers aan de vergadering, inclusief de hosts.

• Inbelnummers: inbelnummers voor audio.

Stap 4 Selecteer het maximum aantal deelnemers per vergadering door de schuifbalk te verslepen:
SysteemgrootteInstelling Aantal

deelnemers

Systeem van 50 gebruikers met of zonder hoge beschikbaarheid (één datacenter)50

Systeem van 250 gebruikers met of zonder hoge beschikbaarheid (één datacenter)

Systeem van 250 gebruikers zonder hoge beschikbaarheid (meerdere datacenters)

250

Systeem van 800 of 2000 gebruikers met of zonder hoge beschikbaarheid (één datacenter)

Systeem van 800 of 2000 gebruikers zonder hoge beschikbaarheid (meerdere datacenters)5
500

Deze instelling is beperkt door de systeemgrootte die tijdens de implementatie is ingesteld. Zie De grootte van uw systeem
bevestigen, op pagina 23 voor meer informatie.

Stap 5 Selecteer uw opties in het gedeelte Deelnemersrechten.
Chatten, Enquêteren, Documentrevisie en presentatie en Delen en extern beheer worden standaard geselecteerd.
De geselecteerde deelnemersrechten verschijnen in de besturingselementen van gebruikers.

Stap 6 Selecteer Opnemen om vergaderingen op te nemen en op te slaan op de opslagserver.
a) Selecteer E-mailmelding verzenden naar host en deelnemers wanneer de vergaderingsopname klaar is zodat

een e-mailmelding wordt verzonden naar de host en alle gebruikers die een uitnodiging voor de vergadering hebben
ontvangen.

b) SelecteerWeergeven en downloaden van opname beperken tot aangemelde gebruikers zodat alleen
systeemgebruikers, geen gasten, een vergaderingsopname mogen weergeven of downloaden.

Opname is standaard uitgeschakeld.

U kunt een opslagserver configureren om opnemen in te schakelen. Zie EenNFS- of SSH-bestandsopslagserver toevoegen,
op pagina 154 voor meer informatie.
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Stap 7 Selecteer Bestandsoverdracht zodat gebruikers bestanden kunnen delen tijden een vergadering.
Stap 8 Selecteer Opslaan.

Over vergaderingsbeveiliging
Cisco WebEx Meetings Server biedt verschillende beveiligingsfuncties voor vergaderingen afhankelijk van
de volgende factoren:

• Gebruikerstype: host, alternatieve host, gebruiker (aangemeld) en gast.

• Vergadering heeft een wachtwoord of geen wachtwoord.

• Wachtwoord is verborgen of zichtbaar in de vergaderingsuitnodiging.

• Wachtwoord is verborgen of zichtbaar in de vergaderingsuitnodigingse-mail.

• Gedrag weergegeven op de pagina voor het deelnemen aan vergaderingen (zie de volgende tabellen).

Tabel 1: Wachtwoord wordt uitgesloten tijdens het plannen van uw vergadering

Pagina met
vergaderingsgegevens

Wachtwoord dat wordt
weergegeven in
uitnodigingse-mail en
herinnering

Gebruikerstype

JaJaHost

JaJaAlternatieve host

NeeNeegenodigde

NeeNeeDoorgestuurde genodigde

Tabel 2: Wachtwoord is inbegrepen tijdens het plannen van uw vergadering

Pagina met
vergaderingsgegevens

Wachtwoord dat wordt
weergegeven in
uitnodigingse-mail en
herinnering

Gebruikerstype

JaJaHost

JaJaAlternatieve host

JaJagenodigde

JaJaDoorgestuurde genodigde

• De functie Deelnemen voordat de host zich heeft aangemeld is in- of uitgeschakeld:
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◦ Ingeschakeld: Genodigden of gasten kunnen vanaf 15 minuten vóór de begintijd tot het einde van
de vergaderingstijd aan de vergadering deelnemen.

◦ Uitgeschakeld: Genodigden of gasten kunnen niet deelnemen aan een vergadering vóór de host.
De host of alternatieve host kan de vergadering starten. De genodigden kunnen vervolgens
deelnemen.

• De functie Deelnemen aan de teleconferentie vóór host is in- of uitgeschakeld:

◦ Ingeschakeld: Als de host de teleconferentie niet in de vergaderingsclient start, kunnen genodigden
deelnemen aan de teleconferentie vóór de host.

◦ Uitgeschakeld: Als de host de teleconferentie niet in de vergaderingsclient start, kunnen genodigden
niet deelnemen aan de teleconferentie vóór de host.

• De functie Eerste deelnemer kan presenteren is in- of uitgeschakeld:

◦ Ingeschakeld: Wanneer de functie Deelnemen vóór host is geconfigureerd, is de eerste deelnemer
de presentator.

◦ Uitgeschakeld: De host heeft altijd de bal.

Over het configureren van uw audio-instellingen
De eerste keer dat u uw audio-instellingen configureert, wordt u door het proces geleid door een wizard die
u helpt bij het instellen van uw CUCM SIP-configuratie en inbeltoegangsnummers. Nadat u de wizard hebt
voltooid en u uw audio-instellingen voor de eerste keer hebt geconfigureerd, kunt u alle andere
audio-instellingen configureren.

U moet teleconferenties inschakelen en CUCM configureren voordat u verdergaat met uw audioconfiguratie.
U moet CUCM op twee systemen configureren indien u teleconferentie voor hoge beschikbaarheid wilt
aanbieden. Raadpleeg de Planningshandleiding voor meer informatie. Om verder te gaan moet u over de
volgende informatie beschikken:

• Een lijst van toegangsnummers voor inbellen waarmee uw gebruikers kunnen inbellen in vergaderingen.

• Het IP-adres van CUCM.

• (Optioneel) Een geldig veilig conferentiecertificaat als u van plan bent de
TLS/SRTP-teleconferentiecodering te gebruiken. Zie Certificaten voor beveiligde teleconferenties
importeren, op pagina 246 voor meer informatie.

Deze functie is niet beschikbaar in Rusland en Turkije.Opmerking
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Uw audio-instellingen voor de eerste keer configureren
De eerste keer dat u uw audio-instellingen configureert, wordt u tijdens de installatie door een wizard begeleid.
U moet Cisco Unified Communications Manager (CUCM) als onderdeel van dit proces configureren.

Stap 1 Meld u aan bij de Beheersite.
In een MDC-systeem bepaalt de DNS welk datacenterdashboard wordt weergegeven. U kunt alle datacenters vanaf dit
dashboard beheren.

Stap 2 Schakel de onderhoudsmodus in. Zie Onderhoudsmodus in- of uitschakelen voor versie 2.5 en later, op pagina 114.
Tenzij u een systeem uitbreidt, raden we u aan een momentopname van elke virtuele machine te maken. (Zie Een
momentopname maken met VMware vCenter, op pagina 7.)

Als de onderhoudsmodus wordt ingeschakeld voor alle actieve datacenters, worden de conferentieactiviteiten beëindigd.
Gebruikers kunnen zich niet aanmelden bij deWebEx-site, geen vergaderingen plannen, niet aan vergaderingen deelnemen
en geen opnamen van vergaderingen afspelen. Als dit datacenter deel uitmaakt van een systeemmet meerdere datacenters,
wordt op lopende vergaderingen failover naar een actief datacenter uitgevoerd. Deze failover kan zorgen voor een korte
onderbreking in actieve vergaderingen. Zie Over de onderhoudsmodus, op pagina 111 voor informatie over welke
systeemtaken de onderhoudsmodus vereisen.

Stap 3 Selecteer Instellingen > Audio > CUCM op datacenter een/twee.
De pagina CUCM-instelling wordt weergegeven.

Stap 4 (Optioneel) Selecteer Bewerken om de IP-adressen van CUCM te wijzigen.
Stap 5 Selecteer Opslaan.

De pagina Teleconferentie inschakelen: CUCM-instelling verschijnt met uw huidige instellingen.

Stap 6 Selecteer Bewerken om de instellingen te wijzigen.
Het dialoogvenster CUCM (Cisco Unified Communications Manager) wordt weergegeven.

Stap 7 Vul de velden in het dialoogvenster CUCM (Cisco Unified Communications Manager) als volgt in:
a) Voer een IP-adres voor het CUCM 1-IP-adres en optioneel voor het CUCM 2-IP-adres in.

Deze IP-adressen moeten overeenkomen met het primaire en het optionele secundaire CUCM-knooppunt deel
uitmakend van de Cisco Unified Communications Manager Group, zoals ingesteld in de apparaatpool die in CUCM
in de SIP-trunks voor het toegangspunt is geconfigureerd. Zie 'Een SIP-trunk configureren voor een toepassingspunt'
in de Planningshandleiding op http://www.cisco.com/c/en/us/support/conferencing/webex-meetings-server/
products-installation-and-configuration-guides-list.html voor meer informatie.

CUCM2 is niet vereist, maar is aanbevolen voor teleconferentiesmet hoge beschikbaarheid.Opmerking

b) Voer het poortnummer voor uw systeem in. Het poortnummer moet overeenkomen met de poortnummers die zijn
toegewezen in CUCM. (Standaard: 5600 en 5062)

c) Gebruik het vervolgkeuzemenu Transport om het transporttype voor uw systeem te selecteren. (Standaard: TCP)
Als u TLS selecteert als uw transporttype, moet u een geldig certificaat voor beveiligde conferentie importeren voor
elke CUCM-server, het SSL-certificaat exporteren en uploaden naar CUCM en de volledige domeinnaam (FQDN)
van uw systeem configureren als de SIP-domeinnaam op elke CUCM-server. Zie Certificaten voor beveiligde
teleconferenties importeren, op pagina 246 voor meer informatie over het importeren van uw certificaten. Zie 'Cisco
Unified Communications Manager (CUCM) configureren' in de Planningshandleiding voor meer informatie over
CUCM.

d) Selecteer Doorgaan.
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Uwnieuwe of bijgewerkte CUCM-instellingen verschijnen op de paginaTeleconferentie inschakelen: CUCM-instelling.

Stap 8 Selecteer Volgende.
De pagina Teleconferentie inschakelen: Instelling toegangsnummer verschijnt.

Stap 9 Selecteer Bewerken.
Het dialoogvenster Inbelfunctie voor toegangsnummers verschijnt.

Stap 10 Selecteer Toevoegen om een toegangsnummer voor inbellen toe te voegen.
Er wordt een lijn toegevoegd in het dialoogvenster voor het telefoonlabel en -nummer. Telkens als u Toevoegen selecteert,
verschijnt er een extra regel in het dialoogvenster.

Stap 11 Voer het Telefoonlabel en Telefoonnummer in voor elk toegangsnummer dat u toevoegt en selecteer Doorgaan als u
klaar bent met het toevoegen van nummers.
Zorg dat u enkel nummers toevoegt die u hebt geconfigureerd in CUCM. De cijfers die u toevoegt, verschijnen in
e-mailuitnodigingen en in uw Cisco WebEx-vergaderclient.

Voorbeeld:
Voer 'Hoofdkantoor' in als Telefoonlabel en 888-555-1212 als Telefoonnummer.
De toegangsnummers die u invoerde, worden aan uw systeem toegevoegd en u keert terug naar de paginaTeleconferentie
inschakelen: Instelling toegangsnummer. De pagina geeft nu aan hoeveel toegangsnummers zijn geconfigureerd.

Stap 12 Selecteer Opslaan.
De wizard geeft aan dat u uw teleconferentiefuncties met succes hebt ingesteld.

Stap 13 (Optioneel) Voer een weergavenaam in het dialoogvensterWeergavenaam in.
Stap 14 (Optioneel) Voer een geldige beller-id in het dialoogvenster Beller-id in.

De beller-id is beperkt tot numerieke tekens en een streep (-) en heeft een maximale lengte van 32 tekens.

Stap 15 (Optioneel) Configureer uw WebEx-instelling Bel mij (Standaard: Druk op 1 om verbinding te maken met de
vergadering). Selecteer deze optie als u niet wilt worden gevraagd om te drukken op 1 om verbinding te maken met een
vergadering.

Wij raden u niet aan om deze optie in te schakelen, tenzij uw telefoonsysteem het cijfer 1 niet kan verzenden.Opmerking

Stap 16 (Optioneel) Selecteer uw Ingangs- en uitgangstoon van de telefoon.

• Piep (standaard)

• Geen signaal

• Naam aankondigen

Stap 17 (Optioneel) Als IPv6 wordt ondersteund en op uw systeem is geconfigureerd, dient u uw IPv6-teleconferentie in te
stellen op Aan of Uit. (Standaard: Uit. De instelling Uit geeft aan dat IPv4 de instelling is.)

Stap 18 Selecteer bij Audiotaal systeem welke taal gebruikers horen wanneer ze inbellen op het audiogedeelte van een
WebEx-vergadering of wanneer ze de service Bel mij gebruiken.

Stap 19 Selecteer Opslaan.
Stap 20 Schakel de onderhoudsmodus uit. Zie Onderhoudsmodus in- of uitschakelen voor versie 2.5 en later, op pagina 114.

Als u de onderhoudsmodus uitschakelt, bepaalt het systeem of opnieuw starten of opnieuw opstarten nodig is en maakt
het hier melding van. Opnieuw starten duurt ongeveer 3 tot 5 minuten en opnieuw opstarten duurt ongeveer 30 minuten.
Als dit datacenter deel uitmaakt van een systeemmet meerdere datacenters, wordt de beheerder omgeleid naar de algemene
beheer-URL. Welk datacenter de beheerder ziet, wordt bepaald door het DNS-omzettingsbeleid. Als Sleutel opnieuw
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genereren wordt ingeschakeld en één datacenter uit de onderhoudsmodus wordt gehaald, worden automatisch alle
datacenters in het systeem uit de onderhoudsmodus gehaald.

De vergaderingservice voor gebruikers in dit datacenter wordt hersteld.

Audio-instellingen configureren

Voordat u begint

Zie Uw audio-instellingen voor de eerste keer configureren, op pagina 190 als u uw audio-instellingen voor
de eerste keer configureert.

Het inschakelen van de onderhoudsmodus is niet vereist voor het configureren of wijzigen van
massasnelkiezen, talen voor de inbelservice, de weergavenaam of de audio-instellingen voor de beller-id.

Opmerking

Stap 1 Meld u aan bij de Beheersite.
In een MDC-systeem bepaalt de DNS welk datacenterdashboard wordt weergegeven. U kunt alle datacenters vanaf dit
dashboard beheren.

Stap 2 Schakel de onderhoudsmodus in. Zie Onderhoudsmodus in- of uitschakelen voor versie 2.5 en later, op pagina 114.
Tenzij u een systeem uitbreidt, raden we u aan een momentopname van elke virtuele machine te maken. (Zie Een
momentopname maken met VMware vCenter, op pagina 7.)

Als de onderhoudsmodus wordt ingeschakeld voor alle actieve datacenters, worden de conferentieactiviteiten beëindigd.
Gebruikers kunnen zich niet aanmelden bij deWebEx-site, geen vergaderingen plannen, niet aan vergaderingen deelnemen
en geen opnamen van vergaderingen afspelen. Als dit datacenter deel uitmaakt van een systeemmet meerdere datacenters,
wordt op lopende vergaderingen failover naar een actief datacenter uitgevoerd. Deze failover kan zorgen voor een korte
onderbreking in actieve vergaderingen. Zie Over de onderhoudsmodus, op pagina 111 voor informatie over welke
systeemtaken de onderhoudsmodus vereisen.

Stap 3 Selecteer Instellingen > Audio. >
Stap 4 Selecteer Algemene instellingen. Configureer uw instellingen voor audiofuncties.

Voor audioconfiguratie zijn er algemene instellingen en elk datacenter heeft lokale instellingen. Algemene instellingen
worden op alle datacenters toegepast. Lokale instellingen gelden voor afzonderlijke datacenters.
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BeschrijvingOptie

• Service Inbellen voor gebruikers en Bel mij op: Hiermee kunnen gebruikers deelnemen
aan een teleconferentie door bepaalde telefoonnummers te bellen of door een Bel
me-oproep te krijgen van het systeem.

• Inbellen: hiermee kunnen gebruikers niet aan een teleconferentie deelnemen door bepaalde
telefoonnummers te bellen. Een vergaderinghost kan geen massasnelkiesvergadering
starten.

• Uit: hiermee worden alle belfuncties uitgeschakeld. Een vergaderinghost kan
WebEx-audio, massasnelkiezen of een persoonlijke conferentievergadering starten.

WebEx-audio

• Schakel het selectievakje Persoonlijke conferentie inschakelen in zodat gebruikers
persoonlijke conferentievergaderingen kunnen starten en erbij kunnen inbellen.

• Selecteer Deelnemers toestaan deel te nemen aan persoonlijke
conferentievergaderingen vóór de host om deelnemers toe te staan het audiogedeelte
van een persoonlijke conferentievergadering te starten door alleen de
deelnemerstoegangscode in te voeren. Er is geen hostpincode vereist.

Persoonlijke
conferentie

• Aan: een spraakverbinding via de computer is mogelijk.

• Uit: een spraakverbinding via de computer wordt geweigerd.

Spraakverbinding via
computer

Stap 5 Configureer massasnelkiezen zoals wordt beschreven in Over massasnelkiezen van WebEx, op pagina 196.
Stap 6 Selecteer in het gedeelte Instellingen teleconferentie bewerken, de koppeling Bewerken bij CUCM (Cisco Unified

Communication Manager) om uw instellingen te wijzigen.
In een MDC-systeem moet elk datacenter worden verbonden met een Cisco Unified Call Manager (CUCM). Meerdere
datacenters kunnen één CUCM delen of ze kunnen worden gekoppeld aan een CUCM. De configuraties van CUCM in
een MDC-systeem zijn hetzelfde als de configuraties in een SDC-systeem.

BeschrijvingOptie

Voer de hostnaam of een IP-adres in voor uw CUCM 1-systeem.CUCM 1 IP-adres

(Optioneel) Voer de hostnaam of een IP-adres in voor uw CUCM 2-systeem (load balancing
service).

CUCM 2 is niet vereist, maar is aanbevolen voor teleconferenties met hoge
beschikbaarheid.

Opmerking

CUCM 2 IP-adres

Voer een geldig poortnummer in. Zorg ervoor dat het poortnummer overeenkomt met de
instelling in CUCM.

Standaard: 5062

Poortnummer
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BeschrijvingOptie

Selecteer het transporttype.

Als u TLS selecteert als uw transporttype, importeert u een geldig certificaat voor beveiligde
conferentie voor elke CUCM-server, exporteert u het SSL-certificaat, uploadt u het
SSL-certificaat naar CUCM en configureert u de volledige domeinnaam (FQDN) van het
systeem als de SIP-domeinnaam op elke CUCM-server. Zie Certificaten voor beveiligde
teleconferenties importeren, op pagina 246 voor meer informatie over het importeren van uw
certificaten. Zie 'CUCM configureren' in de Planningshandleiding van CiscoWebExMeetings
Server voor meer informatie over CUCM.

Standaard: TCP

Transport

Het dialoogvenster CUCM (Cisco Unified Communications Manager) wordt weergegeven. Vul de velden in en
selecteer Doorgaan.

Stap 7 SelecteerBewerken in het gedeelte Toegangsnummers voor inbellen om uw toegangsnummers toe te voegen, te wijzigen
of te verwijderen.
a) Selecteer Toevoegen en voer een telefoonlabel en telefoonnummer in voor elk nieuw toegangsnummer dat u wilt

toevoegen. Als u een nummer wilt verwijderen, selecteert u de koppeling Verwijderen aan het einde van de regel.
b) Voer bijgewerkte informatie in de velden telefoonlabel en telefoonnummer in voor elk toegangsnummer dat u wilt

wijzigen.
c) Selecteer Doorgaan.

Uw wijzigingen worden pas opgeslagen als u Opslaan selecteert op de hoofdpagina.

Zorg dat u enkel nummers toevoegt die u hebt geconfigureerd in CUCM. De cijfers die u toevoegt, verschijnen in
e-mailuitnodigingen en in uw Cisco WebEx-vergaderclient.

Stap 8 Selecteer Bewerken in het gedeelte Talen inbelservice om talen toe te voegen, te wijzigen of te verwijderen waarin
gebruikers kunnen inbellen bij het audiogedeelte van een vergadering.
a) Selecteer Toevoegen en voer een routepatroon in dat is gekoppeld aan elk inbelnummer waarvoor u taalkeuzen wilt

verschaffen voor gebruikers die inbellen bij het audiogedeelte van een vergadering.
Alle gebruikers die de inbelnummers bellen die zijn gekoppeld aan het routepatroon, kunnen kiezen uit de
geconfigureerde taalselecties. Als u bijvoorbeeld Engels, Spaans en Frans als de taalselecties configureert en een
gebruiker het aan het routepatroon gekoppelde inbelnummer belt, hoort de beller de begroeting in het Engels, maar
krijgt de mogelijkheid Spaans of Frans te kiezen. Als een gebruiker Spaans selecteert, worden de eerste audioprompts
in het Spaans gesproken.

De standaardtaal is ingesteld op de taal die is geconfigureerd voor Instellingen > Audio > Algemene
instellingen > Audiotaal systeem.

Opmerking

b) Als u een item wilt verwijderen, selecteert u X aan het einde van de regel.
c) Als u een item wilt wijzigen, typt u een ander routepatroon en selecteert u verschillende taalinstellingen.
d) Selecteer Doorgaan.

Uw wijzigingen worden pas opgeslagen als u Opslaan selecteert onder aan de pagina.

Zorg dat u alleen routepatronen toevoegt die u hebt geconfigureerd in CUCM.
Stap 9 Gebruik het vervolgkeuzemenu Transport om het transporttype voor uw systeem en het poortnummer voor elke server

te selecteren. (Standaard: TCP)
Als u TLS selecteert als uw transporttype, moet u een geldig certificaat voor beveiligde conferentie importeren voor elke
CUCM-server, het SSL-certificaat exporteren, het certificaat uploaden naar CUCM en de volledige domeinnaam (FQDN)
van uw systeem configureren als de SIP-domeinnaam op elke CUCM-server. Zie Certificaten voor beveiligde
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teleconferenties importeren, op pagina 246 voor meer informatie over het importeren van uw certificaten. Zie 'Cisco
Unified CommunicationsManager (CUCM) configureren' in de Planningshandleiding voor meer informatie over CUCM.

Zorg ervoor dat het poortnummer overeenkomt met de instelling in CUCM.

Stap 10 Voer een weergavenaam in het dialoogvensterWeergavenaam in.
Dit is de naam die wordt weergegeven op de IP-telefoon van deelnemers aan de vergadering als ze de service Bel mij
gebruiken of inbellen bij Cisco WebEx Meeting Server (CWMS).

Stap 11 Voer een geldige beller-id in het dialoogvenster Beller-id in.
De beller-id is beperkt tot numerieke tekens en een streepjes (-) en heeft een maximale lengte van 32 tekens.

Stap 12 Configureer uwWebEx-instelling Bel mij (Standaard: Druk op 1 om verbinding te maken met de vergadering). U kunt
deze optie inschakelen om niet te vragen om op 1 te drukken om verbinding te maken met een vergadering.
Wij raden u niet aan om deze optie in te schakelen, tenzij uw telefoonsysteem het cijfer 1 niet kan verzenden.

Stap 13 Selecteer uw Ingangs- en uitgangstoon van de telefoon.

• Piep (standaard)

• Geen signaal

• Naam aankondigen

Stap 14 Als IPv6 wordt ondersteund en op uw systeem is geconfigureerd, dient u uw IPv6-teleconferentie in te stellen op Aan
of Uit. (Standaard: Uit geeft aan dat IPv4 de instelling is.)

Stap 15 Selecteer bij Audiotaal systeem welke taal gebruikers horen wanneer ze inbellen op het audiogedeelte van een Cisco
WebEx-vergadering of wanneer ze de service Bel mij gebruiken.
Deze instelling wordt weergegeven als de standaardtaal voor Talen inbelservice.

Stap 16 Selecteer Opslaan.
Stap 17 Schakel de onderhoudsmodus uit. Zie Onderhoudsmodus in- of uitschakelen voor versie 2.5 en later, op pagina 114.

Als u de onderhoudsmodus uitschakelt, bepaalt het systeem of opnieuw starten of opnieuw opstarten nodig is en maakt
het hier melding van. Opnieuw starten duurt ongeveer 3 tot 5 minuten en opnieuw opstarten duurt ongeveer 30 minuten.
Als dit datacenter deel uitmaakt van een systeemmet meerdere datacenters, wordt de beheerder omgeleid naar de algemene
beheer-URL. Welk datacenter de beheerder ziet, wordt bepaald door het DNS-omzettingsbeleid. Als Sleutel opnieuw
genereren wordt ingeschakeld en één datacenter uit de onderhoudsmodus wordt gehaald, worden automatisch alle
datacenters in het systeem uit de onderhoudsmodus gehaald.

De vergaderingservice voor gebruikers in dit datacenter wordt hersteld.

CUCM-audio bewerken

Stap 1 Meld u aan bij de Beheersite.
In een MDC-systeem bepaalt de DNS welk datacenterdashboard wordt weergegeven. U kunt alle datacenters vanaf dit
dashboard beheren.

Stap 2 Schakel de onderhoudsmodus in. Zie Onderhoudsmodus in- of uitschakelen voor versie 2.5 en later, op pagina 114.
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Tenzij u een systeem uitbreidt, raden we u aan een momentopname van elke virtuele machine te maken. (Zie Een
momentopname maken met VMware vCenter, op pagina 7.)

Als de onderhoudsmodus wordt ingeschakeld voor alle actieve datacenters, worden de conferentieactiviteiten beëindigd.
Gebruikers kunnen zich niet aanmelden bij deWebEx-site, geen vergaderingen plannen, niet aan vergaderingen deelnemen
en geen opnamen van vergaderingen afspelen. Als dit datacenter deel uitmaakt van een systeemmet meerdere datacenters,
wordt op lopende vergaderingen failover naar een actief datacenter uitgevoerd. Deze failover kan zorgen voor een korte
onderbreking in actieve vergaderingen. Zie Over de onderhoudsmodus, op pagina 111 voor informatie over welke
systeemtaken de onderhoudsmodus vereisen.

Stap 3 Selecteer Instellingen > Audio > CUCM-datacenter.
Stap 4 Selecteer CUCM (Cisco Unified Communications Manager) bewerken om de instellingen te wijzigen.

a) Voer in CUCM 1-IP-adres de hostnaam of een IP-adres voor uw CUCM 1-systeem in.
b) (Optioneel) Voer de hostnaam of een IP-adres in voor uw CUCM 2-systeem (load balancing service).

CUCM 2 is niet vereist, maar wordt aanbevolen voor teleconferenties met hoge beschikbaarheid.

Stap 5 Schakel de onderhoudsmodus uit. Zie Onderhoudsmodus in- of uitschakelen voor versie 2.5 en later, op pagina 114.
Als u de onderhoudsmodus uitschakelt, bepaalt het systeem of opnieuw starten of opnieuw opstarten nodig is en maakt
het hier melding van. Opnieuw starten duurt ongeveer 3 tot 5 minuten en opnieuw opstarten duurt ongeveer 30 minuten.
Als dit datacenter deel uitmaakt van een systeemmet meerdere datacenters, wordt de beheerder omgeleid naar de algemene
beheer-URL. Welk datacenter de beheerder ziet, wordt bepaald door het DNS-omzettingsbeleid. Als Sleutel opnieuw
genereren wordt ingeschakeld en één datacenter uit de onderhoudsmodus wordt gehaald, worden automatisch alle
datacenters in het systeem uit de onderhoudsmodus gehaald.

De vergaderingservice voor gebruikers in dit datacenter wordt hersteld.

Over massasnelkiezen van WebEx
Met de functie Massasnelkiezen van Cisco WebEx kunnen gebruikers die als hosts van een vergadering zijn
aangewezen, een telefoonnummer bellen en een hostpincode (indien vereist) invoeren om het audiogedeelte
van een vergadering direct te starten. Tegelijkertijd wordt automatisch een lijst met deelnemers gebeld die
zijn gedefinieerd voor de massasnelkiesgroep. De host kan binnen enkele minuten een dringende kwestie
bespreken of gedetailleerde instructies voor het afhandelen van een belangrijk probleem doorgeven aan de
personen die goedkeuringsbevoegdheid hebben of die zijn opgeleid voor noodsituaties. Naast het starten van
het audiogedeelte van de vergadering kan de host toegang krijgen tot een automatisch gegenereerde e-mail
om het online gedeelte van de vergadering te starten om afbeeldingen, video of elektronische gegevens te
delen met de deelnemers aan de vergadering.

Wanneer een persoon op een deelnemerslijst wordt gebeld, beantwoordt deze persoon het gesprek en voert
(indien vereist) een deelnemerspincode in om deel te nemen aan het audiogedeelte van de vergadering. Zodra
het audiogedeelte van de vergadering wordt uitgevoerd, drukt een host op *# om de namen te horen van de
personen die aan de vergadering hebben deelgenomen. De host kan ook de lijst met deelnemers in het online
gedeelte van de vergadering bekijken. Een deelnemer kan ervoor kiezen het gesprek niet aan te nemen of zich
uit een massasnelkiesgroep te verwijderen. Een beheerder kan op elk gewenst moment een persoon uit een
massasnelkiesgroep verwijderen.

Elke massasnelkiesgroep kan het maximale aantal deelnemers bevatten dat door de CWMS-systemen van de
verschillende groottes wordt ondersteund (zie het gedeelte 'Systeemcapaciteitsmatrix' in de
Planningshandleiding en Systeemvereisten voor Cisco WebEx Meetings Server voor meer informatie). Een
beheerder configureert de massasnelkiesgroep en de deelnemers ervan, maar de groepsinstellingen en de
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gegevens voor de deelnemerslijst worden door de vergaderinghost verschaft. Een beheerder kan deelnemers
aan een massasnelkiesgroep toevoegen door ze handmatig op de pagina Massasnelkiezen in te voeren of door
een host ingevuld sjabloonbestand voor deelnemers te importeren.

Groepssjabloon downloaden

Stuur de voor het downloaden van een groepssjabloon verschafte koppeling naar de persoon die vergaderingen
voor een massasnelkiesgroep host.

Stap 1 Meld u aan bij de Beheersite.
In een MDC-systeem bepaalt de DNS welk datacenterdashboard wordt weergegeven. U kunt alle datacenters vanaf dit
dashboard beheren.

Stap 2 Selecteer Instellingen > Audio > Algemene instellingen.
Stap 3 Selecteer de koppeling Groepssjabloon om de sjabloon te downloaden die een host kan gebruiken om de algemene

instellingen op te geven voor de nieuwe massasnelkiesgroep, zoals de groepsnaam en de hostpincode.
Stap 4 E-mail de groepssjabloon naar de host van de massasnelkiesgroep. Vraag de host de sjabloon in te vullen en naar u terug

te sturen.

Volgende stappen

Ga naar Een massasnelkiesgroep toevoegen, op pagina 197 als u de informatie hebt om een nieuwe groep te
maken.

Als u deelnemers wilt importeren, verwijdert u de instructies en rijen met voorbeeldtekst in het sjabloonveld
Deelnemers en gaat u naar Een deelnemerslijst importeren, op pagina 204.

Ga naar Massasnelkiesdeelnemers toevoegen, op pagina 201 om deelnemers handmatig toe te voegen.

Een massasnelkiesgroep toevoegen

Geef voor elke massasnelkiesgroep een groepsnaam, een routepatroon en een inbelnummer op. Zowel het
routepatroon als het inbelnummer moeten worden gedefinieerd in CUCM en naar de pagina Massasnelkiezen
worden gekopieerd. Om een beveiligingsniveau voor de vergaderingen te verschaffen stelt u een hostpincode
en een deelnemerspincode in. Selecteer voor elke groep het selectievakje Host voor ten minste een van de
interne deelnemers om die gebruiker tot host te maken. Er moet ten minste één host zijn voor elke
massasnelkiesgroep. U kunt verschillende interne deelnemers als host voor een massasnelkiesgroep aanwijzen
en alle hosts kunnen het audiogedeelte van een massasnelkiesvergadering starten. Een vergaderinghost heeft
echter een licentie nodig om het online gedeelte van een massasnelkiesvergadering te starten.

Wanneer de massasnelkiesgroep wordt geconfigureerd, wordt een e-mail gestuurd naar de host met de pincode
en het inbelnummer van de host. Alle deelnemers ontvangen een e-mail met de pincode en het inbelnummer
van deelnemers. Een host belt het inbelnummer en voert een hostpincode in om een vergadering te starten.
Deelnemers beantwoorden de massasnelkiesoproep (of bellen het inbelnummer als ze de oproep missen) en
voeren een deelnemerspincode in (indien vereist). In tegenstelling tot andere typen van Cisco
WebEx-vergaderingen die automatisch eindigen na 24 uur, gaat een massasnelkiesvergadering door totdat de
laatste persoon zijn of haar gesprek beëindigt of het online gedeelte van de vergadering verlaat. Als er maar
één persoon deelneemt aan de vergadering, verschijnt er elke 15 minuten een waarschuwingsbericht: 'U bent
de enige deelnemer aan deze vergadering. De vergadering eindigt automatisch over:'. De klok loopt af van 2
naar 0 minuten. De gebruiker kan Doorgaan selecteren om de vergadering te verlengen.
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Wanneer een host het online gedeelte van een massasnelkiesvergadering start, worden DTMF-tonen
uitgeschakeld.

Opmerking

Voordat u begint

Configureer een routepatroon en een bijbehorend inbelnummer in de Cisco Unified CommunicationsManager
voor elke massasnelkiesgroep. Voor elke massasnelkiesgroep is een eigen, speciaal inbelnummer vereist. Zie
'Gespreksroutering instellen' in de Beheerhandleiding van Cisco Unified CommunicationsManager voor meer
informatie over routepatronen.

Download het bestand Groepssjabloon en stuur het naar de host van de massasnelkiesgroep. De host moet
de sjabloon invullen en deze terugsturen.Maak demassasnelkiesgroep op basis van de gegevens in de sjabloon.

Wanneer u een massasnelkiesgroep maakt, hebt u de optie om een aangepaste groet te uploaden in de vorm
van een .wav-bestand. Alle aangepaste audioprompts, waaronder ook massasnelkiesprompts, zijn 8 kHz,
16-bits, 64 kbps, mono, CCITT u-law (G.711).

Stap 1 Meld u aan bij de Beheersite.
In een MDC-systeem bepaalt de DNS welk datacenterdashboard wordt weergegeven. U kunt alle datacenters vanaf dit
dashboard beheren.

Stap 2 Selecteer Instellingen > Audio > Algemene instellingen.
Stap 3 Selecteer Groep toevoegen in het gedeelte Massasnelkiezen.
Stap 4 Voer een Groepsnaam in.
Stap 5 Typ een Routepatroon.

Ermoet één routepatroonworden geconfigureerd in CiscoUnified CommunicationsManager voor elkemassasnelkiesgroep.

Stap 6 Typ het Inbelnummer dat is gekoppeld aan het routepatroon dat is geconfigureerd voor deze massasnelkiesgroep.
Voor elke massasnelkiesgroep is een speciaal inbelnummer vereist. Een host belt het inbelnummer om een
massasnelkiesvergadering te starten.

Dit inbelnummer moet worden omgeleid naar het routepatroon dat is geselecteerd voor deze groep in de
Cisco Unified Communications Manager. Zie http://www.cisco.com/c/en/us/support/
unified-communications/unified-communications-manager-callmanager/
products-maintenance-guides-list.html voor meer informatie.

Opmerking

Stap 7 (Optioneel) Typ een alfanumeriek wachtwoord in het veld Vergaderingswachtwoord.
Indien dit is geconfigureerd, voeren deelnemers dit wachtwoord in om deel te nemen aan het online gedeelte van een
massasnelkiesvergadering.

De regels die het vergaderingswachtwoord bepalen, worden ingesteld in Instellingen >Wachtwoordbeheer
>Wachtwoord voor vergadering. Zie Instellingen voor vergadering configureren, op pagina 186 voor
meer informatie.

Opmerking

Stap 8 Kies een van de opties voor Hostpincode:

• (Standaard) Selecteer Automatisch een hostpincode genereren en verplaats de schuifbalk naar het gewenste
beveiligingsniveau.Wanneer u de schuifbalk verplaatst, veranderen de pincode en het beveiligingsniveau. Selecteer
Vernieuwen om een ander nummer te genereren.

• Selecteer Een hostpincode typen en typ een numerieke pincode. Wanneer deze optie wordt geselecteerd, is een
pincode vereist.
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Een pincode van drie cijfers biedt weinig beveiliging, een pincode van vier tot zeven cijfers biedt gemiddelde
beveiliging en een pincode van acht tot tien cijfers biedt een hoog beveiligingsniveau.

Een hostpincode kan niet bestaan uit een herhaling van één cijfer of een reeks opeenvolgende cijfers,
zoals 11111 of 1234567.

Opmerking

• SelecteerGeen als u niet wilt dat een host een pincode moet invoeren om een massasnelkiesvergadering te starten.

Wanneer deze optie wordt geselecteerd, kan elke gebruiker die het inbelnummer kent, een
massasnelkiesvergadering starten.

Opmerking

Stap 9 Kies een van de opties voor Deelnemerspincode:

• (Standaard) SelecteerGeen als u niet wilt dat een deelnemer een pincode moet invoeren om deel te nemen aan een
massasnelkiesvergadering.

• Selecteer Een deelnemerspincode typen en typ een numerieke pincode. Wanneer deze optie wordt geselecteerd,
is een pincode vereist.

Een pincode van drie cijfers biedt weinig beveiliging, een pincode van vier tot zeven cijfers biedt gemiddelde
beveiliging en een pincode van acht tot tien cijfers biedt een hoog beveiligingsniveau.

Een deelnemerspincode kan niet bestaan uit een herhaling van één cijfer of een reeks opeenvolgende
cijfers, zoals 11111 of 1234567.

Opmerking

Stap 10 Selecteer het aantal Belpogingen dat het systeem moet doen om een deelnemer te bellen.
Elke deelnemer wordt het aantal keren gebeld dat is geselecteerd bij Belpogingen. Als een gebruiker vier telefoonnummers
op de paginaMijn accounts vermeldt (voor interne gebruikers) of als een beheerder vier telefoonnummers invoert in
het CSV-bestand dat in het systeem is geïmporteerd, wordt het eerste nummer het aantal keren gebeld dat is geselecteerd
bij Belpogingen, wordt vervolgens het tweede nummer het aantal keren gebeld dat is geselecteerd bij Belpogingen,
enzovoort. Nadat elk telefoonnummer het aantal keren is gebeld dat is geselecteerd bij Belpogingen, stopt het systeem
met het bellen van de deelnemer. Als voor dit veld Onbeperkt is geselecteerd, blijft het systeem de deelnemers bellen
totdat ze de oproep beantwoorden of totdat de massasnelkiesvergadering eindigt.

• 1 (Elke deelnemer wordt één keer gebeld.)

• 3 (standaard)

• 5

• 10

• Onbeperkt (selecteer deze optie wanneer het bedrijfsbeleid aangeeft dat deelnemers gebeld moeten blijven worden
totdat ze aan de vergadering deelnemen.)

Stap 11 Selecteer de koppeling Deelnemers toevoegen in het gedeelte Interne lijst.
Stap 12 Voer in de Interne lijst een e-mailadres in voor ten minste één host en selecteer + om elke persoon aan de deelnemerslijst

toe te voegen.
Stap 13 Schakel het selectievakje Host in om de interne gebruiker als een vergaderinghost aan te wijzen.
Stap 14 (Optioneel) Selecteer de koppeling Deelnemers toevoegen in het gedeelte Externe lijst.
Stap 15 (Optioneel) Voer voor externe gebruikers een naam, e-mailadres en een telefoonnummer in en selecteer vervolgens

Toevoegen om de persoon aan de deelnemerslijst toe te voegen. Zie Massasnelkiesdeelnemers toevoegen, op pagina
201 voor meer informatie over externe gebruikers.

Stap 16 Selecteer Opslaan om uw wijzigingen op te slaan.
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De massasnelkiesgroep wordt aan het systeem toegevoegd.

Volgende stappen

Als u een lijst met deelnemers wilt importeren, exporteert u een CSV-bestand met vooraf geconfigureerde
kolomkoppen. Zie Een deelnemerslijst exporteren, op pagina 202 en Een deelnemerslijst importeren, op
pagina 204 voor meer informatie.

Zie Massasnelkiesdeelnemers toevoegen, op pagina 201 als u een kleine massasnelkieslijst wilt maken of
enkele nieuwe personen wilt toevoegen aan een bestaande lijst.

Zie Een massasnelkiesgroep verwijderen, op pagina 200 als u een massasnelkiesgroep wilt verwijderen.

Instellingen voor massasnelkiesgroepen bewerken

U kunt de instellingen wijzigen voor de massasnelkiesgroep, inclusief de deelnemerslijst.

Stap 1 Meld u aan bij de Beheersite.
In een MDC-systeem bepaalt de DNS welk datacenterdashboard wordt weergegeven. U kunt alle datacenters vanaf dit
dashboard beheren.

Stap 2 Selecteer Instellingen > Audio. >
Stap 3 Selecteer in het gedeelte Massasnelkiezen de koppeling Groepsnaam.
Stap 4 Breng wijzigingen aan in de velden die kunnen worden bewerkt. Velden gemarkeerd met een asterisk zijn verplicht.
Stap 5 Als u wijzigingen wilt aanbrengen in een item in de deelnemerslijst, selecteert u X om een item te verwijderen en voegt

u het item vervolgens opnieuw toe met de bijgewerkte gegevens.
Stap 6 Selecteer Bijwerken om de wijzigingen op te slaan.

Een massasnelkiesgroep verwijderen

Stap 1 Meld u aan bij de Beheersite.
In een MDC-systeem bepaalt de DNS welk datacenterdashboard wordt weergegeven. U kunt alle datacenters vanaf dit
dashboard beheren.

Stap 2 Selecteer Instellingen > Audio > Algemene instellingen.
Stap 3 Selecteer in het gedeelte Massasnelkiezen X naast de groep die u wilt verwijderen.
Stap 4 Klik op OK om te bevestigen.

De massasnelkiesgroep en de gerelateerde deelnemerslijsten worden uit het systeem verwijderd.
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Massasnelkiesdeelnemers toevoegen

Nadat u de instellingen voor een massasnelkiesgroep hebt geconfigureerd, maakt u de interne en externe
deelnemerslijst. De leden van de interne en externe deelnemerslijst worden gebeld wanneer een host een
WebEx-massasnelkiesvergadering start, waarbij de leden van de interne lijst eerst worden gebeld gevolgd
door de leden van de externe lijst.

Interne deelnemers hebben een e-mailadres van het bedrijf. Een beheerder voert alleen een e-mailadres voor
interne gebruikers in en het systeem zoekt gebruikersnamen en telefoonnummers op hunMijn account-pagina's.
De telefoonnummers van de interne deelnemer die op de paginaMijn account staan, worden in de aangegeven
volgorde gebeld. Dit betekent dat als een gebruiker een kantoornummer invoert, dat nummer wordt gebeld.
Als een gebruiker echter een mobiel nummer invoert maar geen kantoornummer, wordt eerst het mobiele
nummer gebeld. Zie 'Uw accountgegevens bijwerken' in deGebruikershandleiding van CiscoWebExMeetings
Server voor meer informatie.

Externe deelnemers kunnen als gasten in WebEx-massasnelkiesvergaderingen deelnemen, maar ze hebben
geen e-mailadressen van het bedrijf. Een beheerder voert een naam, een e-mailadres en een telefoonnummer
in het dialoogvensterMassasnelkiezen in voor externe deelnemers. De telefoonnummers worden in
opeenvolgende volgorde gebeld.

Er zijn twee manieren om deelnemers toe te voegen:

• Voer de gegevens van een deelnemer in de daarvoor bestemde velden in de gedeelten Interne lijst of
Externe lijst.

• Vraag de persoon die de massasnelkiesvergaderingen host de koppeling Deelnemerssjabloon op de
paginaMijn account te selecteren om een sjabloonbestand te downloaden. De host moet de gegevens
van de deelnemers invoeren en de volledige sjabloon naar de beheerder verzenden voor import in het
systeem.

• Exporteer een CSV-bestand van een deelnemerslijst, voer de vereiste gegevens in en importeer het
bijgewerkte CSV-bestand.

Externe deelnemers kunnen geen WebEx-massasnelkiesvergadering hosten.Opmerking

Alle deelnemersvermeldingenworden gecontroleerd enworden automatisch tussen deelnemerslijsten verplaatst
als het e-mailadres van een interne gebruiker in de externe deelnemerslijst wordt ingevoerd of als het systeem
het e-mailadres voor een vermelding in de interne deelnemerslijst niet kan vinden in de database. Als een
vermelding van een interne deelnemer wordt verplaatst naar de externe lijst, voert u een gebruikersnaam en
telefoonnummer in om de vermelding geldig te maken.

Voordat u begint

Neem contact op met de persoon die de massasnelkiesvergaderingen host en vraag de host de koppeling
Deelnemerssjabloon op de paginaMijn account te selecteren om een sjabloonbestand te downloaden. De
host moet de gegevens van de deelnemers invoeren en de volledige sjabloon naar een beheerder verzenden.
Zie het gedeelte 'Groeps- en deelnemerssjablonen downloaden' in deGebruikershandleiding van CiscoWebEx
Meetings Server versie 2.5.

Stap 1 Meld u aan bij de Beheersite.
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In een MDC-systeem bepaalt de DNS welk datacenterdashboard wordt weergegeven. U kunt alle datacenters vanaf dit
dashboard beheren.

Stap 2 Selecteer Instellingen > Audio > Algemene instellingen.
Stap 3 Selecteer in het gedeelte Massasnelkiezen de koppeling Groepsnaam.
Stap 4 U kunt de bestaande deelnemerslijst exporteren, het CSV-bestand wijzigen en het bestand importeren om

deelnemersgegevens toe te voegen of te wijzigen.
De eerste keer dat u Lijst exporteren selecteert, wordt een leeg CSV-bestand geëxporteerd met de juiste
kolomkoppen.

Opmerking

Stap 5 Deelnemers importeren:

• Selecteer Tab of Komma om aan te geven welk type CSV-bestand u importeert: door tabs gescheiden of door
komma's gescheiden.

• Selecteer Bladeren en selecteer vervolgens het CSV-bestand dat moet worden geïmporteerd.

• Selecteer Importeren.

Stap 6 Afzonderlijke items in de daarvoor bestemde velden toevoegen:

• Typ voor interne deelnemers een e-mailadres en selecteer + om het item toe te voegen.

• Typ voor externe deelnemers een deelnemersnaam, een e-mailadres en een telefoonnummer, inclusief de landcode.
Selecteer vervolgens Toevoegen.

De toegevoegde deelnemers worden in de interne lijst of de externe lijst weergegeven.

Stap 7 (Optioneel) Selecteer het selectievakje Host om een persoon als een host aan te wijzen.
Er moet tenminste één interne deelnemer als een host worden aangewezen voor elkemassasnelkiesgroep.Opmerking

Stap 8 SelecteerOpslaan om de instellingen voor de massasnelkiesgroep en de nieuwe, toegevoegde items in de deelnemerslijst
op te slaan.
Een persoon die is aangewezen als een host, ontvangt een e-mailmelding die de hostpincode, de deelnemerspincode, het
vergaderingswachtwoord (indien geconfigureerd) en het inbelnummer voormassasnelkiezen bevat. Alle andere deelnemers
ontvangen een e-mailmelding die de deelnemerspincode en het wachtwoord voor de vergadering (indien geconfigureerd)
bevat.

Volgende stappen

Zie Instellingen voor massasnelkiesgroepen bewerken, op pagina 200 als u een item in een deelnemerslijst
wilt wijzigen.

Zie Een deelnemerslijst importeren, op pagina 204 als u een deelnemerslijst wilt importeren.

Zie Een deelnemerslijst exporteren, op pagina 202 als u een deelnemerslijst wilt exporteren.

Een deelnemerslijst exporteren

Voordat u een deelnemerslijst maakt, selecteert u Lijst exporteren om een leeg CSV-bestand met de juiste
kolomkoppen te exporteren. Anders worden alle deelnemersgegevens voor deze massasnelkiesgroep
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geëxporteerd. De geëxporteerde lijst met zowel interne als externe deelnemers bevat het volgende: NAME,
EMAIL, PHONENUMBER1, PHONENUMBER2, PHONENUMBER3, PHONENUMBER4 en ISHOST.

Stap 1 Meld u aan bij de Beheersite.
In een MDC-systeem bepaalt de DNS welk datacenterdashboard wordt weergegeven. U kunt alle datacenters vanaf dit
dashboard beheren.

Stap 2 Selecteer Instellingen > Audio > Algemene instellingen.
Stap 3 Selecteer Groepsnaam in het gedeelte Massasnelkiezen.
Stap 4 Selecteer Lijst exporteren in het gedeelte Deelnemers.

De deelnemersgegevens worden geëxporteerd als een CSV-bestand.
Stap 5 Selecteer in het exportdialoogvenster het bestand om het te openen met een specifieke toepassing of sla het bestand op

en download het.
Stap 6 Open het geëxporteerde CSV-bestand om de deelnemersgegevens toe te voegen, te wijzigen of te verwijderen.

Voor externe deelnemers zijn een naam, e-mailadres en één telefoonnummer vereist. Voor interne deelnemers hoeft
alleen het bedrijfse-mailadres van een gebruiker te worden opgegeven. Er moet ten minste één interne gebruiker een
hostrol toegewezen krijgen.

Als u deelnemersgegevens invoert die niet vereist zijn, bijvoorbeeld een naam voor een interne gebruiker,
worden deze gegevens niet opgeslagen wanneer het CSV-bestand wordt geïmporteerd. Als de gegevens
echter onvolledig zijn, bijvoorbeeld als u bent vergeten een naam in te voeren voor een externe deelnemer,
worden de gegevens geïmporteerd maar verschijnt er een foutbericht. Onjuiste gegevens worden als
ongeldig beschouwd en niet in de database opgeslagen.

Opmerking

• Naam (vereist voor externe deelnemers): voer de voor- en achternaam van een persoon in een gewenste indeling
in. Alle symbolen zijn toegestaan, maar < and > worden niet aanbevolen. Deze naam wordt in de externe lijst en
in e-mailberichten weergegeven die naar deelnemers worden verzonden met informatie over het deelnemen aan
een massasnelkiesvergadering. Als de naam te lang is voor een externe lijst, wordt deze afgekapt. (Namen in e-mails
worden nooit afgekapt.) Voor interne gebruikers wordt de naam opgehaald van de WebEx-paginaMijn account
van de gebruiker.

• E-mail (vereist voor alle deelnemers): dit adres wordt gebruikt om de pincode en inbelgegevens te verzenden,
koppelingen te verzenden naar het online gedeelte van een massasnelkiesvergadering en om te bepalen of een
persoon een interne of externe deelnemer is. Als een e-mailadres wordt opgeslagen op de Cisco WebEx Meetings
Server, is de persoon een interne deelnemer en worden de naam- en telefoongegevens automatisch gedetecteerd
aan de hand van de WebEx-paginaMijn account van de gebruiker. Als het e-mailadres extern is, worden de in
het CSV-bestand ingevoerde naam en telefoonnummers gebruikt.

• Telefoonnummer (vereist voor externe deelnemers): voer maximaal vier telefoonnummers inclusief de landcode,
voor externe deelnemers in. De telefoonnummers worden in opeenvolgende volgorde gebeld, dus telefoonnummer1,
telefoonnummer2 enzovoort. Voer ten minste één telefoonnummer voor elke externe deelnemer in. De tekens: 0~9,
(, ), - zijn toegestaan. In het CWMS-systeem wordt het telefoonnummer niet geïdentificeerd, wordt de indeling
niet gecontroleerd en wordt het nummer ook niet omgezet. Het nummer wordt alleen doorgestuurd naar CUCM.

• Rol (alleen voor interne deelnemers): voer host in voor alle interne gebruikers die vergaderinghosts zijn. Hosts
ontvangen een e-mail met de hostpincode, de deelnemerspincode en het inbelnummer. Er kunnenmeerdere personen
als host worden aangewezen.
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Volgende stappen

Ga naar Een deelnemerslijst importeren, op pagina 204.

Een deelnemerslijst importeren

Voordat u begint

Bereid een door komma's of tabs gescheiden bestand voor waarin de deelnemersgegevens zijn opgenomen.
U kunt de huidige deelnemerslijstwaarden exporteren naar een CSV-bestand, het bestand wijzigen en het
bestand importeren om deelnemersgegevens toe te voegen of te wijzigen.

Stap 1 Meld u aan bij de Beheersite.
In een MDC-systeem bepaalt de DNS welk datacenterdashboard wordt weergegeven. U kunt alle datacenters vanaf dit
dashboard beheren.

Stap 2 Selecteer Instellingen > Audio > Algemene instellingen.
Stap 3 Selecteer Groepsnaam in het gedeelte Massasnelkiezen.
Stap 4 Selecteer Tab of Komma om aan te geven welk type CSV-bestand u importeert.
Stap 5 Selecteer Bladeren en selecteer vervolgens het CSV-bestand dat moet worden geïmporteerd.
Stap 6 Selecteer Importeren.

Het bestand wordt naar het systeem geïmporteerd.

Stap 7 Selecteer Bijwerken om de deelnemersgegevens op te slaan.
De gegevens van de geïmporteerde deelnemers worden in de database opgeslagen.

Volgende stappen

Blader door de deelnemerslijsten om de deelnemersgegevens te bekijken en te controleren of de waarden juist
zijn geïmporteerd.

Ga naar Een deelnemerslijst exporteren, op pagina 202 om een deelnemerslijst te exporteren.

Video-instellingen configureren

Stap 1 Meld u aan bij de Beheersite.
In een MDC-systeem bepaalt de DNS welk datacenterdashboard wordt weergegeven. U kunt alle datacenters vanaf dit
dashboard beheren.

Stap 2 Selecteer Instellingen > Video.
Stap 3 Selecteer 360p, 180p of Uit en selecteer vervolgens Opslaan.

Raadpleeg het gedeelte 'Over vergaderingsopnamen' van de Planningshandleiding van CWMS voor opslagvereisten bij
benadering.
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Instellingen voor uw mobiele apparaat configureren
Als uw systeem zo is ingesteld dat meerdere inbelnummers zijn toegestaan, wordt automatisch aangenomen
dat het eerste nummer een gratis inbelnummer is en wordt dit nummer als eerste geprobeerd. Er kan geen
verbinding worden gemaakt vanuit de toepassing als dit nummer niet bereikbaar is vanuit het mobiele netwerk.
Zorg ervoor dat dit nummer toegankelijk is vanuit het mobiele netwerk.

Wanneer een mobiel iOS-apparaat wordt gebruikt en de datacentercertificaten niet afkomstig zijn van een
bekende certificeringsinstantie,moet u beide SSL-datacentercertificaten importeren in het mobiele iOS-apparaat.
Anders geeft het mobiele iOS-apparaat een fout wanneer u een vergadering probeert te starten.

Het wordt aanbevolen dat gebruikers van mobiele Android-apparaten beide datacentercertificaten importeren
voordat ze een vergadering proberen te starten. Nadat de certificaten in het Android-apparaat zijn geïmporteerd,
worden deWebEx-sites vertrouwd enwordt geenwaarschuwingsbericht weergegevenwanneer een vergadering
vanaf deze site wordt gestart.

Android wordt ondersteund in Cisco WebExMeetings Server 2.0 en hoger. DeWebEx-toepassingen voor
iOS en Android zijn beide standaard ingeschakeld.

Opmerking

Stap 1 Meld u aan bij de Beheersite.
In een MDC-systeem bepaalt de DNS welk datacenterdashboard wordt weergegeven. U kunt alle datacenters vanaf dit
dashboard beheren.

Stap 2 Selecteer Instellingen >Mobiel.
Stap 3 Configureer uw mobiele instellingen door te selecteren welke mobiele platforms uw systeem ondersteunt, en selecteer

vervolgens Opslaan.
Standaard: iOS WebEx-toepassing en Android WebEx-toepassingen.

De WebEx-toepassingen voor iOS en Android werken, net als de Cisco WebEx-toepassing voor desktops, via een intern
intranet of extern internet.

Volgende stappen

Zie voor Cisco WebEx Meetings Server versie 2.0 en later Een SSL-certificaat voor mobiele apparaten
exporteren, op pagina 240 voor informatie over het exporteren van certificaten om aan uw mobiele
apparaatgebruikers te e-mailen.

Servicekwaliteit (Quality of Service - QoS) configureren
De DSCP-instellingen (Differentiated Services (DiffServ) code point) bepalen de QoS voor de audio- en
videosignalen, zoals gedefinieerd in RFC 2475. Cisco raadt aan de standaardwaarde te behouden. De andere
waarden zijn beschikbaar voor de uitzonderlijke gevallen waarbij een andere DSCP-instelling is vereist voor
het netwerk. Raadpleeg voor meer informatie het hoofdstuk 'Netwerkinfrastructuur' van het Cisco Unified
Communications Solution Reference Network Design (SRND) dat van toepassing is op uw versie van Cisco
Unified Communications Manager.
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Dit zijn de standaardwaarden:

• WebEx-audio (Media)

• IPv4 QoS-markering: EF DSCP 101110

• IPv6 QoS-markering: EF DSCP 101110

• WebEx-audio (Signalering)

• IPv4 QoS-markering: CS3 (prioriteit 3) DSCP 011000

Stap 1 Meld u aan bij de Beheersite.
In een MDC-systeem bepaalt de DNS welk datacenterdashboard wordt weergegeven. U kunt alle datacenters vanaf dit
dashboard beheren.

Stap 2 Selecteer Instellingen > Servicekwaliteit.
Stap 3 Selecteer QoS-markeerinstellingen vanuit de geschikte vervolgkeuzemenu's en selecteer Opslaan.

Over QoS-markering
In de onderstaande tabellen vindt u informatie over QoS-markeringen voor implementaties met verkeer dat
via een Internet Reverse Proxy-server plaatsvindt, versus een implementatie zonder verkeer dat via een Internet
Reverse Proxy-server plaatsvindt.

QoS-markering op Cisco WebEx Meetings Server-systemen met verkeer dat via een Internet Reverse
Proxy-server plaatsvindt

QoS-markeringVerkeer

JaSIP Audio—media—CWMS naar endpoint

JaSIP Audio—signalering—CWMS naar endpoint

NeePC Audio—media—CWMS naar Client

NeePC Audio—signalering—CWMS naar client

NeePC Audio—media—Client naar CWMS

NeePC Audio—signalering—Client naar CWMS

NeePC Video—media—CWMS naar client

NeePC Video—signalering—CWMS naar client

NeePC Video—media—Client naar CWMS

NeePC Video—signalering—Client naar CWMS
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QoS-markering op Cisco WebEx Meetings Server-systemen zonder verkeer dat via een Internet Reverse
Proxy-server plaatsvindt

QoS-markeringVerkeer

JaSIP Audio—media—CWMS naar endpoint

JaSIP Audio—signalering—CWMS naar endpoint

JaPC Audio—media—CWMS naar Client

JaPC Audio—signalering—CWMS naar client

NeePC Audio—media—Client naar CWMS

NeePC Audio—signalering—Client naar CWMS

JaPC Video—media—CWMS naar client

JaPC Video—signalering—CWMS naar client

NeePC Video—media—Client naar CWMS

NeePC Video—signalering—Client naar CWMS

Wachtwoorden configureren
U kunt wachtwoordinstellingen configureren voor het volgende:

• Algemene wachtwoorden: beheert de verloopperioden van wachtwoorden en u kunt ervoor zorgen dat
gebruikers direct of na een bepaald interval hun wachtwoord moeten wijzigen.

• Gebruikerswachtwoorden: hiermee kunt u wachtwoordsterkte voor gebruikersaccounts configureren,
inclusief een combinatie van hoofdletters en kleine letters, lengte, tekensoorten en -gebruik, beheer van
dynamische webpaginatekst en het opstellen van een lijst met onacceptabele wachtwoorden.

• Vergaderingswachtwoorden: hiermee kunt u wachtwoordgebruik voor vergaderingen invoeren en
wachtwoordsterkte voor vergaderingen configureren, inclusief een combinatie van hoofdletters en kleine
letters, lengte, tekensoorten en -gebruik, beheer van dynamische webpaginatekst en het opstellen van
een lijst met onacceptabele wachtwoorden.

Als SSO is ingeschakeld op uw systeem, zijn de instellingen op de pagina's Algemeen wachtwoord en
Gebruikerswachtwoord en de besturingselementen voor het wijzigen van een wachtwoord op de pagina
Gebruiker bewerken niet langer van toepassing op hostaccounts.

Opmerking
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Algemene wachtwoordinstellingen configureren
Alle wachtwoordinstellingen op deze pagina zijn optioneel en kunnen aangezet (geselecteerd) of uitgezet (niet
geselecteerd) worden.

Stap 1 Meld u aan bij de Beheersite.
In een MDC-systeem bepaalt de DNS welk datacenterdashboard wordt weergegeven. U kunt alle datacenters vanaf dit
dashboard beheren.

Stap 2 Selecteer Instellingen >Wachtwoordbeheer > Algemeen wachtwoord.
Stap 3 (Optioneel) Schakel het selectievakje Hostaccount deactiveren na [aantal] dag(en) inactiviteit in en voer het aantal

dagen in het tekstveld in. (Standaard: Uitgeschakeld en ingesteld op 90 dagen.)
Als u de standaardinstelling inschakelt, wordt een gebruiker gedeactiveerd als hij of zij gedurende negentig opeenvolgende
dagen geen vergadering heeft gehost of gepland.

Deze functie geldt enkel voor hostaccounts. U kunt met deze functie geen beheerdersaccount deactiveren. Zie Gebruikers
en beheerders activeren of deactiveren via de pagina Gebruikers, op pagina 127 om een beheerdersaccount te deactiveren.

Stap 4 (Optioneel) Schakel Alle gebruikers verplichten hun wachtwoord te wijzigen om de aantal dag(en) in en voer het
aantal dagen in het tekstveld in. (Standaard: Niet aangevinkt)
Veroudering van wachtwoord is uitgeschakeld als gebruikers worden geverifieerd via LDAP.

Stap 5 (Optioneel) SelecteerAlle gebruikers dwingen het wachtwoord te wijzigen bij de volgende aanmelding. (Standaard:
Niet aangevinkt)
Wachtwoordwijziging afdwingen is uitgeschakeld als gebruikers worden geverifieerd via LDAP.

Stap 6 (Optioneel) Selecteer Vergrendelen van gebruikersaccount inschakelen. (Standaard: Niet aangevinkt)
Accounts van worden na een aantal mislukte aanmeldpogingen automatisch vergrendeld om onbevoegde toegang tot
een systeem te voorkomen. Als een account wordt vergrendeld, wordt er een e-mail met ontgrendelingsinstructies
verzonden naar alle beheerders en de eigenaar van de vergrendelde account.Beheerders kunnen vergrendelde accounts
van andere beheerders ontgrendelen (zie Een account ontgrendelen, op pagina 127).

Weergave van aanvullende parameters:

• Aantal opeenvolgende mislukte aanmeldingen [aantal].

• Vergeet de mislukte aanmeldpoging na [aantal] minuten.

• Ontgrendel het gebruikersaccount na [aantal] minuten.

• Verstuur e-mailmeldingen naar vergrendelde gebruikers.

Stap 7 Selecteer Opslaan.

Vereisten en beperkingen voor gebruikerswachtwoorden configureren.
Deze instellingen gelden zowel voor de beheerder als de eindgebruikers wanneer standaardverificatie wordt
gebruikt. Deze instellingen zijn alleen van toepassing op de beheerder wanneer LDAP-verificatie (Lightweight
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Directory Access Protocol) of SSO-verificatie (Single Sign-on) wordt gebruikt. Wachtwoorden van
eindgebruikers worden beheerd door een AD-server op een IdP-server.

Stap 1 Meld u aan bij de Beheersite.
In een MDC-systeem bepaalt de DNS welk datacenterdashboard wordt weergegeven. U kunt alle datacenters vanaf dit
dashboard beheren.

Stap 2 Selecteer Instellingen > Wachtwoordbeheer > Gebruikerswachtwoord. > >
Stap 3 Wijzig de instellingen voor gebruikerswachtwoorden door de velden op de pagina te configureren.

BeschrijvingOptie

Selecteer deze optie om de resterende opties in te schakelen.

Standaard: Geselecteerd

Sterke wachtwoorden voor gebruikersaccounts verplichten

Minimale tekenvereisten.

Standaard: Geselecteerd en 6 tekens

Minimum aantal tekens

Minimale alfabetische tekens (niet-numeriek, niet-speciale
tekens).

Standaard: Geselecteerd en 1 teken

Minimum aantal letters

Minimale numerieke tekens (niet-alfabetisch, niet-speciale
tekens).

Standaard: Geselecteerd en 1 cijfer

Minimum aantal numerieke tekens

Minimale speciale tekens (niet-alfabetische, niet-numerieke
tekens).

Standaard: Niet geselecteerd en 1 teken

Minimumaantal speciale tekens

Wachtwoord moet hoofdletters en kleine letters bevatten.

Standaard: Geselecteerd

Moet hoofdletters en kleine letters bevatten

Een teken (alfabetisch, numeriek of speciaal) mag niet meer
dan drie keer worden herhaald.

Standaard: Geselecteerd

Niet toestaan dat een teken vaker dan 3 keer wordt herhaald

Door beheerder opgestelde lijst van verboden
wachtwoorden.

Standaard: Niet geselecteerd

Lijst met onacceptabele wachtwoorden

Gebruik deze specifieke namen niet.

Standaard: Geselecteerd

Bedrijfsnaam, sitenaam, e-mailadres gebruiker en hostnaam
zijn nooit acceptabel
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BeschrijvingOptie

Gebruik geen eerder gebruikte wachtwoorden. Selecteer
een nummer in de vervolgkeuzelijst om het aantal vorige
wachtwoorden dat u niet kunt gebruiken aan te geven.

Standaard: Geselecteerd

Standaardaantal: 5

Mag geen vorige n wachtwoorden omvatten

Gebruik deze tekens niet.Mag geen aanhalingstekens (") of spaties bevatten.

Stap 4 Selecteer Opslaan.

Uw vergaderwachtwoorden configureren
Gebruik deze functie om parameters voor het vergaderingswachtwoord te configureren. In de tabel wordt
beschreven wanneer gebruikers een wachtwoord moeten invoeren om aan een vergadering deel te nemen.

Gast niet
aangemeld

Gast
aangemeld

Uitgenodigde
aangemeld

Host
aangemeld

Maker van
vergadering
aangemeld

Wachtwoord
uitgesloten
van
e-mailuitnodiging

Wachtwoord
geconfigureerd

Wachtwoord
niet vereist.

Wachtwoord
niet vereist.

Wachtwoord
niet vereist.

Wachtwoord
niet vereist.

Wachtwoord
niet vereist.

N.v.t.Nee

Wachtwoord
vereist.

Wachtwoord
vereist.

Wachtwoord
niet vereist.

Wachtwoord
niet vereist.

Wachtwoord
niet vereist.

JaJa

Wachtwoord
vereist.
Wachtwoord
is vooraf
ingevuld.

Wachtwoord
vereist.
Wachtwoord
is vooraf
ingevuld.

Wachtwoord
niet vereist.

Wachtwoord
niet vereist.

Wachtwoord
niet vereist.

NeeJa

Stap 1 Meld u aan bij de Beheersite.
Stap 2 Selecteer Instellingen > Wachtwoordbeheer > Wachtwoord voor vergadering. > >
Stap 3 Wijzig de instellingen voor vergaderwachtwoorden door de velden op de pagina te configureren.

BeschrijvingOptie

Vereist dat alle vergaderingen een wachtwoord hebben.Alle vergaderingen moeten een wachtwoord hebben

Hiermee worden de resterende opties ingeschakeld.Sterke wachtwoorden voor vergaderingen verplichten
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BeschrijvingOptie

Minimum aantal tekens

Standaard: 6

Minimum aantal tekens

Minimum aantal alfabetische tekens (niet-numerieke,
niet-speciale tekens)

Standaard: 1

Minimum aantal letters

Minimale numerieke tekens (niet-alfabetisch, niet-speciale
tekens).

Standaard: 1

Minimum aantal numerieke tekens

Minimale speciale tekens (niet-alfabetische, niet-numerieke
tekens).

Standaard: 1

Minimumaantal speciale tekens

Selecteer deze optie om het gebruik van deze tekens te
verbieden.

Mag deze speciale tekens niet bevatten (spatie, \, ', ", /, &,
<, >, =, [,])

Wachtwoord moet hoofdletters en kleine letters bevatten.Moet hoofdletters en kleine letters bevatten

Door beheerder opgestelde lijst met ongeldige
wachtwoorden.

Lijst met onacceptabele wachtwoorden

Selecteer deze optie om het gebruik van deze woorden of
tekenreeksen te verbieden.

Bedrijfsnaam, sitenaam, e-mailadres gebruiker, hostnaam
en vergaderthema zijn nooit acceptabel

Stap 4 Selecteer Opslaan.

Uw e-mailinstellingen configureren
U kunt uw e-mailinstellingen en -sjablonen configureren. Uw e-mailsjablonen hebben standaardinstellingen
die u optioneel kunt wijzigen.

Stap 1 Meld u aan bij de Beheersite.
In een MDC-systeem bepaalt de DNS welk datacenterdashboard wordt weergegeven. U kunt alle datacenters vanaf dit
dashboard beheren.

Stap 2 Selecteer Instellingen > E-mail.
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De pagina Variabelen wordt weergegeven.

Stap 3 Voer bij Naam afzender, E-mail afzender en Antwoorden aan de gewenste gegevens in en selecteer vervolgens
Opslaan.
U kunt op de pagina Variabelen bij Naam afzender de naam van een persoon invoeren, maar in uitnodigingen voor
vergaderingen wordt het e-mailadres van de host weergegeven.

Stap 4 Selecteer Sjablonen. Raadpleeg Over e-mailsjablonen, op pagina 212 voor een beschrijving van elk sjabloontype.
De pagina Sjablonen wordt weergegeven. Selecteer het tabblad Algemeen of Vergaderingen. Algemeen is de
standaardinstelling.

Stap 5 Selecteer de gewenste sjabloonkoppeling op het tabbladAlgemeen enVergaderingen om e-mailsjablonen te configureren.
Stap 6 Breng eventueel wijzigingen aan in de geselecteerde e-mailsjabloon en selecteer Opslaan.

Voorbeeld:
Selecteer de sjabloonkoppeling Account opnieuw geactiveerd op het tabblad Algemeen. Wijzig de velden in het
dialoogvenster Account opnieuw geactiveerd en selecteer Opslaan.
De standaardwaarden voor Naam afzender en E-mailadres afzender en Antwoorden aan zijn afkomstig van de
instellingen op de pagina Variabelen.

Als u bij Naam afzender op de pagina Variabelen de naam van een persoon invoert, wordt de naam van
de persoon voor alle uitnodigingen voor vergaderingen automatisch vervangen door de URL van de
WebEx-site.

Opmerking

Over e-mailsjablonen
Gebruik de e-mailsjablonen om belangrijke gebeurtenissen naar gebruikers te communiceren. Elke
e-mailsjabloon heeft variabelen die u moet instellen. Zie de tabel hieronder voor beschrijvingen van de
variabelen in elke sjabloon.

Er zijn twee typen e-mailsjablonen:

• Algemeen: bevat vergeten wachtwoord, meldingen voor hosts en genodigden, opnamemogelijkheid en
andere algemene mededelingen.

• Vergaderingen: bevat uitnodigingen voor vergaderingen, annuleringen, updates, herinneringen en
informatiemededelingen.
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Tabel 3: Algemene e-mailsjablonen

VariabelenBeschrijvingTitel

• %SiteURL%

• %DisplayName%

• %SSOSignINLink%

• %OrgLogo%

• %Participants%

• %Support%

• %CustomFooterText%

• %Jaar%

Verstuurd naar een gebruiker
nadat een AD-account is
geactiveerd.

AD-activering

• %FullName%

• %Failure_Reason%

• %DownloadLogURL%

• %Sync_Start_Time%

• %Sync_Completion_Time%

• %Users_Added%

• %Users_Deactivated%

• %Users_Failed_to_Sync%

• %SiteURL%

• %Support%

• %CustomFooterText%

• %Jaar%

Wordt naar de beheerder
verzonden nadat een
synchronisatie is mislukt.

AD-synchronisatie is mislukt
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VariabelenBeschrijvingTitel

• %FullName%

• %DownloadLogURL%

• %Sync_Start_Time%

• %Sync_Completion_Time%

• %Users_Added%

• %Users_Deactivated%

• %Users_Failed_to_Sync%

• %SiteURL%

• %Support%

• %CustomFooterText%

• %Jaar%

Wordt naar de beheerder
verzonden nadat een
synchronisatie is voltooid.

AD-synchronisatie voltooid

• %DisplayName%

• %SiteURL%

• %Support%

• %CustomFooterText%

• %Jaar%

Verzonden naar een gebruiker
nadat een beheerder het
account van de gebruiker
opnieuw activeert.

Account opnieuw geactiveerd

• %SiteURL%

• %DisplayName%

• %OrgLogo%

• %SiteURL%

• %Support%

• %CustomFooterText%

• %Jaar%

Verzonden naar een gebruiker
nadat hij zijn wachtwoord
heeft hersteld vanaf de
eindgebruikersite.

Wachtwoord vergeten -
Wachtwoord gewijzigd
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• %SiteURL%

• %DisplayName%

• %OrgLogo%

• %SiteURL%

• %Support%

• %CustomFooterText%

• %Jaar%

Verzonden naar een gebruiker
nadat hij zijn wachtwoord
heeft hersteld vanaf de
eindgebruikersite. Deze
e-mail vraagt de gebruiker
een nieuw wachtwoord te
maken.

Wachtwoord vergeten -
Wachtwoord herstellen

• %HostName%

• %Topic%

• %TeleconferencingInfo%

• %Meeting Link%

• %Meeting Number%

• %Meeting Password%

• %Meeting Space%

• %SiteURL%

• %Support%

• %CustomFooterText%

• %Jaar%

Verzonden naar genodigden
van een vergadering nadat een
vergadering is gepland met
Productiviteitstools van een
Persoonlijke
conferentie-account.

PT
PCN-vergaderingsuitnodiging
- Genodigde
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• %AttendeeName%

• %HostName%

• %Topic%

• %MeetingDateOrRecurrence%

• %MeetingTime%

• %TimeZone%

• %TeleconferencingInfo%

• %MeetingInfoURL%

• %MeetingNumber%

• %MeetingPassword%

• %SiteURL%

• %Support%

Verzonden naar genodigden
van een vergadering nadat een
vergadering is gepland met
Productiviteitstools.

PT-vergaderingsuitnodiging
- Genodigde

• %SiteURL%

• %OrgLogo%

• %DisplayName%

• %Topic Name%

• %Duration%

• %Recording Time%

• %SiteURL%

• %Support%

• %CustomFooterText%

• %Jaar%

Stuurt een koppeling met een
vergaderingsopname naar de
host.

Opnemen beschikbaar voor
host

• %SiteURL%

• %DisplayName%

• %OrgLogo%

• %SiteURL%

• %Support%

• %CustomFooterText%

• %Jaar%

Verzonden nadat Single
Sign-On (SSO) is
ingeschakeld.

SSO activeringse-mail
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• %SiteURL%

• %Subject%

• %OrgLogo%

• %AttendeeName%

• %Body%

• %SiteURL%

• %Support%

• %CustomFooterText%

• %Jaar%

Stuurt een e-mail naar alle
gebruikers in het systeem.

Stuur e-mail naar alle
gebruikers

• %SiteURL%

• %Subject%

• %OrgLogo%

• %DisplayName%

• %SiteURL%

• %Support%

• %CustomFooterText%

• %Jaar%

Informeert gebruikers over de
Cisco WebEx-app voor
mobiele apparaten en levert
een downloadkoppeling voor
de app.

Cisco WebEx instellen -
mobiel apparaat
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• %HostName%

• %HostEmail%

• %OrgLogo%

• %AttendeeName%

• %HostName%

• %Topic Name%

• %Duration%

• %Recording Time%

• %Personalized Message%

• %SiteURL%

• %Support%

• %CustomFooterText%

• %Jaar%

Stuurt een koppeling met een
vergaderingsopname naar
geselecteerde
vergaderingsgenodigden.

Opname delen

• %HostName%

• %HostEmail%

• %OrgLogo%

• %AttendeeName%

• %Topic Name%

• %Duration%

• %Recording Time%

• %SiteURL%

• %Support%

• %CustomFooterText%

• %Jaar%

Stuurt een koppeling met een
vergaderingsopname naar
geselecteerde
vergaderingsgenodigden.
Deelnemers geselecteerd door
de host in Meeting Center na
het selecteren van
Vergadering verlaten.

Opname van MC delen
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• %SiteURL%

• %OrgLogo%

• %DisplayName%

• %SiteURL%

• %Support%

• %CustomFooterText%

• %Jaar%

Stuurt gebruikers een e-mail
wanneer hun wachtwoord is
gewijzigd.

Gebruikers - wachtwoord
gewijzigd

• %SiteURL%

• %DisplayName%

• %SiteURL%

• %Support%

• %participants%

• %CustomFooterText%

• %Jaar%

Verzonden naar een nieuwe
beheerder nadat zijn of haar
account is gemaakt.

Welkomstbericht

Tabel 4: E-mailsjablonen voor vergaderingen

VariabelenBeschrijvingTitel

• %SiteURL%

• %BlastDialGroupName%

• %HostName%

• %AccessNumber%

• %HostPin%

• %NeedInfo_InternalUse%

• %Support%

• %CustomFooterText%

• %Jaar%

Verzonden naar de host
wanneer een host een
massasnelkiesinbelnummer
kiest om een vergadering te
starten.

Uitnodiging
massasnelkiesvergadering
voor host
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• %SiteURL%

• %BlastDialGroupName%

• %HostName%

• %AccessNumber%

• %ParticipantPin%

• %NeedInfo_InternalUse%

• %Support%

• %CustomFooterText%

• %Jaar%

Verzonden naar deelnemers
wanneer een host een
massasnelkiesinbelnummer
kiest om een vergadering te
starten.

Uitnodiging
massasnelkiesvergadering
voor host

• %SiteURL%

• %BlastDialGroupName%

• %Support%

• %CustomFooterText%

• %Jaar%

Verzonden naar de leden van
de massasnelkiesgroep
wanneer een beheerder de
groep verwijdert.

De
massasnelkiesvergadergroep
is verwijderd

• %SiteURL%

• %BlastDialGroupName%

• %HostName%

• %MeetingInfoURL%

• %AccessNumber%

• %HostPin%

• %MeetingPassword%

• %NeedInfo_InternalUse%

• %Support%

• %CustomFooterText%

• %Jaar%

Verzonden naar andere hosts
wanneer een host hen
uitnodigt voor een
vergadering terwijl de
vergadering actief is.

Lopende uitnodiging
massasnelkiesvergadering
voor host
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• %SiteURL%

• %BlastDialGroupName%

• %HostName%

• %AccessNumber%

• %ParticipantPin%

• %MeetingPassword%

• %NeedInfo_InternalUse%

• %Support%

• %CustomFooterText%

• %Jaar%

Verzonden naar gebruikers
wanneer een host ze uitnodigt
voor een vergadering terwijl
de vergadering actief is.

Lopende uitnodiging
massasnelkiesvergadering
voor deelnemer

• %SiteURL%

• %BlastDialGroupName%

• %HostName%

• %AccessNumber%

• %HostPin%

• %NeedInfo_InternalUse%

• %Support%

• %CustomFooterText%

• %Jaar%

Biedt vergaderingsinformatie
voor een host wanneer de
vergaderingsinstellingen zijn
gewijzigd.

De
massasnelkiesvergaderingsgegevens
zijn bijgewerkt voor de host

• %SiteURL%

• %BlastDialGroupName%

• %HostName%

• %AccessNumber%

• %ParticipantPin%

• %NeedInfo_InternalUse%

• %Support%

• %CustomFooterText%

• %Jaar%

Biedt vergaderingsinformatie
voor deelnemers wanneer de
vergaderingsinstellingen zijn
gewijzigd.

De
massasnelkiesvergaderingsgegevens
zijn bijgewerkt voor de
deelnemer
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• %HostName%

• %HostEmail%

• %Topic%

• %AttendeeName%

• %MeetingDateOrRecurrence%

• %MeetingTime%

• %TimeZone%

• %MeetingNumber%

• %MeetingPassword%

• %TeleconferencingInfo%

• %SiteURL%

• %Support%

• %CustomFooterText%

• %Jaar%

Verzonden naar gebruikers
wanneer een host ze uitnodigt
voor een vergadering terwijl
de vergadering actief is.

Lopende
vergaderingsuitnodiging voor
deelnemer

• %SiteURL%

• %Topic%

• %HostName%

• %Topic_HTML%

• %MeetingDateOrRecurrence%

• %MeetingTime%

• %TimeZone%

• %MeetingNumber%

• %MeetingPassword%

• %TeleconferencingInfo%

• %SiteURL%

• %Support%

• %CustomFooterText%

• %Jaar%

Verzonden naar de host en
deelnemers wanneer de host
Nu vergaderen selecteert.

Directe
vergaderingsuitnodiging voor
host
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• %HostName%

• %HostEmail%

• %Topic%

• %AttendeeName%

• %HostName%

• %Topic_HTML%

• %MeetingDateOrRecurrence%

• %MeetingTime%

• %TimeZone%

• %Write%

• %SiteURL%

• %CustomFooterText%

• %Jaar%

Informeert een gebruiker dat
een geplande vergadering is
geannuleerd.

Vergadering geannuleerd
voor deelnemer

• %SiteURL%

• %Topic%

• %HostName%

• %Topic_HTML%

• %MeetingDateOrRecurrence%

• %MeetingTime%

• %TimeZone%

• %Write%

• %SiteURL%

• %CustomFooterText%

• %Jaar%

Verzonden naar de host van
de vergadering om annulering
van een vergadering te
bevestigen.

Vergadering geannuleerd
voor host
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• %HostName%

• %HostEmail%

• %Topic%

• %OrgLogo%

• %AlternateHostName%

• %MeetingTime%

• %HostName%

• %Duration%

• %MeetingNumber%

• %MeetingPassword%

• %HostNumber%

• %TeleconferencingInfo%

• %SiteURL%

• %Support%

• %CustomFooterText%

• %Jaar%

Biedt vergaderingsinformatie
voor de alternatieve host
wanneer de
vergaderingsinstellingen zijn
gewijzigd.

Vergaderingsinformatie
bijgewerkt voor alternatieve
host

• %HostName%

• %HostEmail%

• %Topic%

• %AttendeeName%

• %HostName%

• %MeetingDateOrRecurrence%

• %MeetingTime%

• %TimeZone%

• %MeetingNumber%

• %MeetingPassword%

• %TeleconferencingInfo%

• %SiteURL%

• %Support%

• %CustomFooterText%

• %Jaar%

Biedt vergaderingsinformatie
voor een genodigde van een
vergadering wanneer de
vergaderingsinstellingen zijn
gewijzigd.

Vergaderingsinformatie
bijgewerkt voor deelnemer
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• %SiteURL%

• %Topic%

• %HostName%

• %MeetingDateOrRecurrence%

• %MeetingTime%

• %TimeZone%

• %MeetingNumber%

• %MeetingPassword%

• %HostNumber%

• %TeleconferencingInfo%

• %SiteURL%

• %Support%

• %CustomFooterText%

• %Jaar%

Biedt vergaderingsinformatie
voor de host wanneer de
vergaderingsinstellingen zijn
gewijzigd.

Vergaderingsgegevens
bijgewerkt voor host

• %HostName%

• %HostEmail%

• %Topic%

• %OrgLogo%

• %AlternateHostName%

• %MeetingTime%

• %HostName%

• %Duration%

• %MeetingNumber%

• %MeetingPassword%

• %HostNumber%

• %TeleconferencingInfo%

• %SiteURL%

• %Support%

• %CustomFooterText%

• %Jaar%

Stuurt een
vergaderingsherinnering naar
de alternatieve host van de
vergadering.

Vergaderingsherinnering voor
alternatieve host
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• %SiteURL%

• %Topic%

• %OrgLogo%

• %HostName%

• %MeetingTime%

• %HostName%

• %Duration%

• %MeetingNumber%

• %MeetingPassword%

• %HostNumber%

• %TeleconferencingInfo%

• %SiteURL%

• %Support%

• %CustomFooterText%

• %Jaar%

Stuurt een
vergaderingsherinnering naar
de host van de vergadering.

Vergaderingsherinnering voor
host

• %HostName%

• %HostEmail%

• %Topic%

• %AlternateHostName%

• %HostName%

• %MeetingDateOrRecurrence%

• %MeetingTime%

• %TimeZone%

• %MeetingNumber%

• %MeetingPassword%

• %HostNumber%

• %TeleconferencingInfo%

• %SiteURL%

• %Support%

• %CustomFooterText%

• %Jaar%

Stuurt bijgewerkte
vergaderingsinformatie naar
de alternatieve host.

Vergadering opnieuw gepland
voor alternatieve host
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• %HostName%

• %HostEmail%

• %Topic%

• %AttendeeName%

• %HostName%

• %MeetingDateOrRecurrence%

• %MeetingTime%

• %TimeZone%

• %MeetingNumber%

• %MeetingPassword%

• %TeleconferencingInfo%

• %SiteURL%

• %Support%

• %CustomFooterText%

• %Jaar%

Stuurt bijgewerkte
vergaderingsinformatie naar
genodigden.

Vergadering opnieuw gepland
voor deelnemer

• %HostName%

• %HostEmail%

• %Topic%

• %AlternateHostName%

• %HostName%

• %MeetingDateOrRecurrence%

• %MeetingTime%

• %TimeZone%

• %MeetingNumber%

• %MeetingPassword%

• %HostNumber%

• %TeleconferencingInfo%

• %SiteURL%

• %Support%

• %CustomFooterText%

• %Jaar%

Stuurt een
vergaderingsbevestiging naar
de alternatieve host.

Vergaderingsinformatie voor
alternatieve host
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• %HostName%

• %HostEmail%

• %Topic%

• %AttendeeName%

• %HostName%

• %MeetingDateOrRecurrence%

• %MeetingTime%

• %TimeZone%

• %MeetingNumber%

• %MeetingPassword%

• %TeleconferencingInfo%

• %SiteURL%

• %Support%

• %CustomFooterText%

• %Jaar%

Stuurt een uitnodiging voor
een vergadering naar
genodigden.

Vergaderingsinformatie voor
deelnemer

• %SiteURL%

• %Topic%

• %HostName%

• %MeetingDateOrRecurrence%

• %MeetingTime%

• %TimeZone%

• %MeetingNumber%

• %MeetingPassword%

• %HostNumber%

• %TeleconferencingInfo%

• %SiteURL%

• %Support%

• %CustomFooterText%

• %Jaar%

Stuurt een
vergaderingsbevestiging naar
de host.

Vergaderingsinformatie voor
host

   Beheerhandleiding van Cisco WebEx Meetings Server versie 2.6
228

Uw e-mailinstellingen configureren



VariabelenBeschrijvingTitel

• %HostName%

• %Topic%

• %MeetingDateOrRecurrence%

• %MeetingTime%

• %TimeZone%

• %TeleconferencingInfo%

• % MeetingInfoURL%

• %MeetingNumber%

• %MeetingPassword%

• %HostNumber%

• %SiteURL%

• %Support%

Stuurt een automatische
vergaderingherinnering naar
de host van de vergadering
(alleen Persoonlijke
conferentie-accounts).

Automatische herinnering
PCN-vergadering - Host

• %HostName%

• %Topic%

• %MeetingDateOrRecurrence%

• %MeetingTime%

• %TimeZone%

• %TeleconferencingInfo%

• %MeetingInfoURL%

• %SiteURL%

• %Support%

Stuurt een melding voor een
directe vergadering naar de
host (alleen Persoonlijke
conferentie-accounts).

Directe uitnodiging
PCN-vergadering - Host
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• %AttendeeName%

• %HostName%

• %Topic%

• %MeetingDateOrRecurrence%

• %MeetingTime%

• %TimeZone%

• %TeleconferencingInfo%

• %MeetingInfoURL%

• %MeetingNumber%

• %MeetingPassword%

• %SiteURL%

• %Support%

Stuurt een melding voor een
directe vergadering naar een
genodigde (alleen
Persoonlijke
conferentie-accounts).

Uitnodiging PCN-vergadering
die bezig is - Genodigde

• %HostName%

• %Topic%

• %MeetingDateOrRecurrence%

• %MeetingTime%

• %TimeZone%

• %TeleconferencingInfo%

• %MeetingInfoURL%

• %MeetingNumber%

• %MeetingPassword%

• %HostNumber%

• %SiteURL%

• %Support%

Stuurt een melding van een
planningswijziging naar de
host (alleen Persoonlijke
conferentie-accounts).

Planningswijziging voor
PCN-vergadering - Host
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• %AttendeeName%

• %HostName%

• %Topic%

• %MeetingDateOrRecurrence%

• %MeetingTime%

• %TimeZone%

• %TeleconferencingInfo%

• %MeetingInfoURL%

• %MeetingNumber%

• %MeetingPassword%

• %SiteURL%

• %Support%

Stuurt een melding van een
planningswijziging naar een
genodigde (alleen
Persoonlijke
conferentie-accounts).

Planningswijziging voor
PCN-vergadering -
Genodigde

• %AttendeeName%

• %HostName%

• %Topic%

• %MeetingDateOrRecurrence%

• %MeetingTime%

• %TimeZone%

• %TeleconferencingInfo%

• %MeetingInfoURL%

• %MeetingNumber%

• %MeetingPassword%

• %SiteURL%

• %Support%

Stuurt een melding van een
opnieuw geplande
vergadering naar een
genodigde (alleen
Persoonlijke
conferentie-accounts).

PCN-vergadering opnieuw
gepland - Genodigde
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• %HostName%

• %Topic%

• %MeetingDateOrRecurrence%

• %MeetingTime%

• %TimeZone%

• %Write%

• %SiteURL%

Stuurt een melding van de
annulering van een
vergadering naar een host
(alleen Persoonlijke
conferentie-accounts).

PCN-vergadering geannuleerd
- Host

• %AttendeeName%

• %HostName%

• %Topic%

• %MeetingDateOrRecurrence%

• %MeetingTime%

• %TimeZone%

• %Write%

• %SiteURL%

Stuurt een melding van de
annulering van een
vergadering naar een
genodigde (alleen
Persoonlijke
conferentie-accounts).

PCN-vergadering geannuleerd
- Genodigde

Over toepassingsdownloads
U kunt CWMS-toepassingen massaal implementeren met behulp van de hulpprogramma's die beschikbaar
zijn via de beheersite. De volgende toepassingen kunnen worden gedownload:

• WebExMeetings: de kerntoepassing voor het plannen van, deelnemen aan of hosten van vergaderingen.

De toepassing WebEx Meetings kan niet op een gevirtualiseerd besturingssysteem worden uitgevoerd.

Als een gebruiker de toepassing WebEx Meetings nog niet heeft geïnstalleerd, wordt het programma op
de pc gedownload wanneer de gebruiker voor de eerste keer aan een vergadering deelneemt. Bij de
configuratie kan worden ingesteld dat dit op aanvraag of op de achtergrond gebeurt. De gebruiker heeft
de mogelijkheid de toepassing Cisco WebEx Meetings te gebruiken voor de duur van de vergadering
en de toepassing na de vergadering weer te verwijderen. De gebruiker kan ook een installatie van de
toepassing uitvoeren om het proces van starten of deelnemen aan toekomstige vergaderingen te versnellen.
Dit kan eventueel mislukken omdat de gebruiker geen beheerrechten heeft.

• WebEx-productiviteitstools: biedt een interface tussen andere toepassingen, zoalsMicrosoft™Outlook®,
waardoor u vergaderingen kunt beheren via die toepassingen.

Nadat een systeem is bijgewerkt of geüpgraded, moet u oude versies van WebEx-productiviteitstools
verwijderen en de nieuwste versie installeren.
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• WebEx-netwerkopnamespeler: hiermee speelt u opnamen van vergaderingen af. Hierbij kunnen ook
materialen die tijdens de vergadering zijn getoond, zijn inbegrepen.

In CWMS is het .MSI-installatieprogramma voor de toepassingen beschikbaar op de pagina Beheer >
Instellingen >Downloads. Raadpleeg 'Toepassingen downloaden van de beheersite' in de Planningshandleiding
van CWMS voor meer informatie.

Wij adviseren u om toepassingen offline te pushen naar gebruikerscomputers voordat u deze eindgebruikers
informeert dat er een gebruikersaccount voor hen is gemaakt. Hierdoor kunnen gebruikers beginnen met en
deelnemen aan vergaderingen en netwerkopnamen afspelen wanneer ze zich voor de eerste keer aanmelden.

U kunt gebruikers die beheerrechten hebben de mogelijkheid geven om de toepassingen van de pagina
Downloads voor eindgebruikers te downloaden en de toepassingen zelf te installeren. Er is geen extra
beheerdersactie vereist.

Bij het upgraden naar Cisco WebEx Meetings Server versie 1.5MR3 of later in een vergrendelde omgeving
met pc's zonder beheerdersrechten moet u de nieuwe versie van de toepassing WebEx Meetings naar alle pc's
van gebruikers pushen, voordat u de upgradeprocedure start.

Uw downloadinstellingen configureren

Stap 1 Meld u aan bij de Beheersite.
In een MDC-systeem bepaalt de DNS welk datacenterdashboard wordt weergegeven. U kunt alle datacenters vanaf dit
dashboard beheren.

Stap 2 Selecteer Instellingen > Downloads.
Stap 3 Schakel het selectievakjeWebEx-productiviteitstools automatisch bijwerken in om regelmatige automatische updates

te configureren. (Standaard: ingeschakeld.)
Als u van plan bent handmatig WebEx-productiviteitstools naar uw gebruikers te pushen, raden we u aan
om dit selectievakje uit te schakelen.

Opmerking

Wanneer deze optie wordt geselecteerd nadat gebruikers een bijgewerkte versie van
WebEx-productiviteitstools hebben geïnstalleerd, geeft de versie van WebEx-productiviteitstools in
Programma's en onderdelen in het Windows-configuratiescherm een ouder versienummer weer. De in
OverWebEx-productiviteitstoolsweergegeven versie in de WebEx-assistent geeft de juiste versie weer.
Dit is een bekend probleem en wordt in een latere versie opgelost.

Opmerking

Stap 4 Selecteer uw downloadmethode:

• Gebruikers toestaan om WebEx-bureaubladtoepassingen te downloaden

• WebEx Meetings en Productiviteitstools handmatig naar het bureaublad van de gebruiker pushen

Als uGebruikers toestaan omWebEx-bureaubladtoepassingen te downloaden selecteert, kunt uOpslaan selecteren
om uw downloadconfiguratie te voltooien. U hoeft verder niets te doen.

Als u Cisco WebEx Meetings en productiviteitstools handmatig naar het bureaublad van de gebruiker pushen
selecteert, worden de toepassing WebEx Meetings, productiviteitstools en de gedeelten voor de WebEx-speler voor
netwerkopnamen op de pagina weergegeven. Gaat door naar de volgende stap.

Stap 5 Selecteer voor elke toepassing die u wilt downloaden en installeren Downloaden en Opslaan om een ZIP-bestand met
installatieprogramma's voor de bijbehorende toepassing op uw systeem op te slaan.
Elk ZIP-bestand bevat installatieprogramma's voor de toepassing ten aanzien van alle ondersteunde talen en platforms.
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Stap 6 Selecteer Opslaan om uw downloadinstellingen op te slaan.

Certificaten beheren
Certificaten zorgen voor een veilige communicatie tussen de componenten van uw systeem. Wanneer uw
systeem wordt geïmplementeerd, wordt het geconfigureerd met een zelfondertekend certificaat. Hoewel een
zelfondertekend certificaat tot vijf jaar kanmeegaan, is het raadzaam certificaten te configureren die gevalideerd
zijn door een certificerende instantie. Een certificerende instantie verzekert dat communicatie tussen uw
virtuele machines is geverifieerd. Een systeem kan meerdere virtuele machines hebben. Er is slechts één
certificaat voor een datacenter vereist. Met uitzondering van de virtuele IRP-machine omvat het
systeemcertificaat de volledige domeinnamen (FQDN's/Fully-Qualified Domain Names) voor alle andere
virtuele machines, site-URL's en beheer-URL's.

De volgende certificaattypen worden ondersteund:

• SSL: vereist op alle systemen.

• SSO IdP: voor SSO-certificaten met identiteitsprovider (IdP). (Zie SSO IdP-certificaten importeren, op
pagina 245.)

• Beveiligde teleconferentie: vereist voor TLS-teleconferenties. U kunt tot twee veilige
teleconferentiecertificaten configureren, één voor elk CUCM-systeem dat u kiest om te configureren.

• SMTP: vereist als uw e-mailserver met TLS wordt gebruikt.

Over het genereren van een CSR of certificaat

U kunt uw certificaten of Certificate Signing Request (CSR) niet bijwerken, maar u kunt op elk gewenst
moment een certificaat of een CSR genereren. Als u virtuele machines aan uw systeem toevoegt of bestaande
virtuele machines wijzigt, moet u nieuwe certificaten genereren voor elke virtuele machine op uw systeem.

SSL-certificaten kunnen ongeldig worden voor de volgende redenen:

• Er wordt een datacenter met het systeem samengevoegd.

• Uw systeemgrootte is uitgebreid, wat heeft geleid tot de implementatie van nieuwe virtuele machines.
De FQDN's van deze nieuwe virtuele machines bestaan niet in uw oorspronkelijke SSL-certificaat.

• Er is een systeem met hoge beschikbaarheid toegevoegd, wat heeft geleid tot de implementatie van
nieuwe virtuele machines. De FQDN's van deze nieuwe virtuele machines bestaan niet in uw
oorspronkelijke SSL-certificaat.

• De URL van de Cisco WebEx-site is veranderd. Deze URL bestaat niet in uw oorspronkelijke
SSL-certificaat.

• De URL van de Beheersite is veranderd. Deze URL bestaat niet in uw oorspronkelijke SSL-certificaat.

• De FQDN van de virtuele machine voor beheer is veranderd. Deze FQDN bestaat niet in uw
oorspronkelijke SSL-certificaat.

• Uw huidige SSL-certificaat is verlopen.
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Als uw SSL-certificaat om welke reden dan ook ongeldig wordt, genereert uw systeem automatisch nieuwe
zelfondertekende certificaten. U krijgt een melding over deze wijziging. Er verschijnt een algemeen
waarschuwingsbericht boven aan de pagina op de beheersite waarin wordt gemeld dat SSL ongeldig is
geworden.

Certificaatstructuur

Certificaten bevatten namen die aangeven aan wie ze zijn uitgegeven. De algemene naam is altijd aanwezig.
Deze wordt gezien als de 'officiële naam'. Andere namen zijn aliassen, of in certificaatterminologie: Onderwerp
alternatieve namen (SAN's). Deze zijn niet verplicht, maar worden gebruikt wanneer een groep van entiteiten
(personen, servers) een certificaat deelt, zoals in CWMS.

In CWMS-certificaten zijn dit de DNS-namen van de CWMS-onderdelen (VM-FQDN's, WebEx-site-URL
en WebEx-beheer-URL). Voorafgaand aan CWMS-versie 2.5MR5 was er één set certificaten voor alle
machines in CWMS. Die certificaatnamen zijn gebaseerd op de URL van de WebEx-site. De aliassen waren
alle andere namen behalve de FQDN's voor de Internet Reverse Proxy's.

In CWMS-versie 2.5MR5 en hoger zijn er interne certificaten en optioneel externe certificaten. Als u geen
IRP's hebt (openbare toegang is niet ingeschakeld), zijn er geen externe certificaten beschikbaar. Als u wel
IRP's hebt (openbare toegang is ingeschakeld), kunt u optioneel een extern certificaat toevoegen, speciaal
voor IRP's. Als er geen externe certificaten zijn, wordt het interne certificaat voor alles gebruikt.

Vanwege deze wijziging hebben interne certificaten een algemene naam die is gebaseerd op de algemene
beheer-URL. SAN's zijn gebaseerd op de lokaleWebEx-beheer-URL, deWebEx-site-URL en interne FQDN's.

Externe certificaten hebben een algemene naam die is gebaseerd op de algemene WebEx-site-URL. SAN's
zijn gebaseerd op de lokale site-URL en de algemene site-URL.

Als u CWMS 2.5MR5 of hoger gebruikt en nieuwe certificaten uploadt, valideert CWMS alleen de algemene
naam. De algemene naam voor interne certificatenmoet overeenkomenmet de beheersite-URL en de algemene
naam voor externe certificaten moet overeenkomen met de URL van de algemene WebEx-site. Nadat u een
upgrade hebt uitgevoerd naar CWMS 2.5MR5 of hoger, werken uw bestaande certificaten nog steeds. Als u
echter nieuwe certificatenwilt uploaden, moeten de algemene namen voor de nieuwe certificaten deze richtlijnen
volgen.

Jokercertificaten

Omdat CWMS 2.5MR5 en hoger alleen de algemene naam voor certificaten valideren, gelden de volgende
regels voor jokercertificaten:

• De algemene naam moet het jokerteken bevatten.

• De naam van het jokerteken kan niet als een SAN worden gebruikt.

Als u bijvoorbeeld een certificaat genereert met algemene naam = cisco.com en SAN, DNS = *.cisco.com,
mislukt het uploaden van het certificaat met het volgende bericht:

Serverdomeinen in het certificaat komen niet overeen met de URL van de
WebEx-site.

SSL-certificaten genereren
Uw systeem moet een SSL-certificaat hebben geconfigureerd. Dit product ondersteunt de volgende typen
SSL-certificaten:

• Zelfondertekend
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• Ondertekend door een certificerende instantie

• Ondertekend door een externe certificerende instantie

Voor zowel interne als externe certificaten:

Wanneer een beheerder handmatig een zelfondertekend certificaat genereert, kan er voor de algemene naam
worden gekozen tussen de algemene URL en de lokale beheer-URL.

Bij het genereren van een CSR (Ondertekeningsaanvraag certificaat) kan een beheerder kiezen voor een joker-,
lokale of algemeneURL (site-URL of beheer-URL, afhankelijk van het certificaattype). De lijst met Onderwerp
alternatieve namen (SAN's) is:

• Onzichtbaar als de algemene naam een joker is (beslaat een volledig domein).

• Vooraf ingevuld, maar door een beheerder te bewerken als de algemene naam een URL is die geen
volledig domein beslaat. We raden u aan de vooraf ingevulde lijst te houden. Een beheerder kan hier
wel items aan toevoegen. Het wordt ten zeerste afgeraden om vooraf ingevulde items uit de lijst te
verwijderen.

Een CSR maken (Ondertekeningsaanvraag certificaat)

De hashingmethodewaarmee een ondertekeningsaanvraag voor certificatenwordt gegenereerd en de privésleutel
voor SSL-certificaten in CWMS 2.5 en hoger gebruikt SHA2 (SHA256).

Zowel interne als externe toepassingscertificaten en CSR's hebben de volgende opties:

• Sleuteltypen:

• RSA

• EC

• Voor sleuteltype RSA is de sleutellengte 2048.

• RSA-hash-algoritmen:

• SHA1

• SHA224

• SHA256

• SHA384

• SHA512

• Sleutelgrootten en hash-algoritmen voor EC-certificaten:

• Sleutelgrootte 256:

• SHA256

• SHA384

• SHA512

• Sleutelgrootte 384:
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◦ SHA384

◦ SHA512

• Sleutelgrootte 512:

• SHA512

Externe en interne certificaten moeten van hetzelfde type zijn. Het externe certificaat is afhankelijk van het
interne certificaat. Als een systeem bijvoorbeeld een intern RSA-certificaat heeft, bevat de pagina Extern
zelfondertekend certificaat genereren maar één optie voor sleuteltypen, RSA (hetzelfde als het sleuteltype
van het externe certificaat). U kunt geen externe certificaten genereren of uploaden van een ander sleuteltype
dan het geïnstalleerde interne sleuteltype.

Stap 1 Meld u aan bij de Beheersite.
In een MDC-systeem bepaalt de DNS welk datacenterdashboard wordt weergegeven. U kunt alle datacenters vanaf dit
dashboard beheren.

Stap 2 Selecteer Instellingen > Beveiliging >Certificaten >Certificaten op CWMS-systeem of Certificaten op datacenter
N.

Stap 3 Selecteer CSR genereren voor het gewenste type CSR.
Sinds 1 november 2015 geven certificeringsautoriteiten (zoals VeriSign, GoDaddy, enz.) geen certificaten voor interne
domeinnamen meer uit (bijvoorbeeld domein.lokaal, domein.intern). In eerdere versies van CWMS dan 2.0MR9 kon
maar één SSL-certificaat met SAN's worden geüpload voor alle componenten in de implementatie. Bij deze versies zou
u dure SAN SSL-certificaten moeten kopen voor een volledige oplossing. Met ingang van CWMS-versie 2.5MR5 kunt
u op WebEx-site-URL SSL een certificaat kopen van een certificeringsautoriteit om op IRP-servers te gebruiken, en
zelfondertekende SSL-certificaten gebruiken voor de interne virtuele netwerkmachines.

Stap 4 Vul de velden in op de pagina CSR maken (Ondertekeningsaanvraag certificaat).
BeschrijvingOptie

Selecteer het certificaat URL lokale site, het certificaat URL
algemene site of het certificaatWildcard.

Algemene naam

De namen van uw beheersite en uw virtuele machines. Alternatieve
namen zijn niet vereist als u een algemene naam met joker hebt
geselecteerd.

Onderwerp alternatieve namen

Deze optie wordt alleen weergegeven als u
Onderwerp alternatieve naam selecteert voor
uw type algemene naam.

Geef uw organisatienaam op.Organisatie

Geef uw afdelingsnaam op.Afdeling

Voer de plaatsnaam in.Plaats

Voer uw staat/provincie in.Staat/provincie

Selecteer uw land.Land
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BeschrijvingOptie

Selecteer de sleutelgrootte. Standaard: 2048 (Aanbevolen)Sleutelgrootte

Stap 5 Selecteer CSR maken.
Het dialoogvenster CSR downloaden wordt weergegeven.

Stap 6 Selecteer Downloaden.
U ontvangt een ZIP-bestand die CSR en de bijhorende privésleutel bevat. Het CSR-bestand heet csr.pem en het bestand
met de privésleutel heet csr_private_key.pem.

Stap 7 Maak een back-up van uw systeem met behulp van Vmware Data Recovery of VMware vSphere Data Protection. Zie
Een back-up maken met VMware vCenter, op pagina 6.
Een back-up van uw systeem bewaart de privésleutel in het geval dat u deze moet herstellen.

Een SSL-certificaat importeren

De Cisco WebEx Meetings Server ondersteunt X.509-certificaten met PEM- en DER-codering en
PKCS12-archieven.

Gebruikers kunnen problemen ondervinden bij het deelnemen aan vergaderingen als hun systeem gebruikmaakt
van een zelfondertekend certificaat. Om dit te voorkomen moet u de clientzijde instellen op het gebruik van
zelfondertekende certificaten.

Stap 1 Meld u aan bij de Beheersite.
In een MDC-systeem bepaalt de DNS welk datacenterdashboard wordt weergegeven. U kunt alle datacenters vanaf dit
dashboard beheren.

Stap 2 Schakel de onderhoudsmodus in. Zie Onderhoudsmodus in- of uitschakelen voor versie 2.5 en later, op pagina 114.
Tenzij u een systeem uitbreidt, raden we u aan een momentopname van elke virtuele machine te maken. (Zie Een
momentopname maken met VMware vCenter, op pagina 7.)

Als de onderhoudsmodus wordt ingeschakeld voor alle actieve datacenters, worden de conferentieactiviteiten beëindigd.
Gebruikers kunnen zich niet aanmelden bij deWebEx-site, geen vergaderingen plannen, niet aan vergaderingen deelnemen
en geen opnamen van vergaderingen afspelen. Als dit datacenter deel uitmaakt van een systeemmet meerdere datacenters,
wordt op lopende vergaderingen failover naar een actief datacenter uitgevoerd. Deze failover kan zorgen voor een korte
onderbreking in actieve vergaderingen. Zie Over de onderhoudsmodus, op pagina 111 voor informatie over welke
systeemtaken de onderhoudsmodus vereisen.

Stap 3 Selecteer Instellingen > Beveiliging >Certificaten >Certificaten op CWMS-systeem of Certificaten op datacenter
N.

Stap 4 SelecteerMeer opties > SSL-certificaat/privésleutel importeren.
Als u al een certificaat hebt geïnstalleerd, waarschuwt het systeem u dat een nieuw certificaat het zal overschrijven.

Stap 5 Selecteer Bladeren en kies uw certificaat.
U moet een met X.509 compatibel certificaat of certificaatketen selecteren. Geldige types zijn onder andere:

• Certificaat met PEM-/DER-codering: CER / .CRT / .PEM / .KEY
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• Certificaat met PKCS12-codering: .P12 / .PFX

U kunt een certificaatketen importeren via een PKCS#12-bestand of via één enkel bestand bestaande uit PEM-blokken.
Als u een PEM-bestand gebruikt, moet u dit als volgt opmaken:

• (Optioneel) Als u een privésleutel wilt uploaden, moet de privésleutel het eerste blok in het bestand zijn. De code
kan wel of niet gecodeerd zijn. Het bestand moet de PKCS#8-indeling hebben, PEM-gecodeerd. Als de sleutel is
gecodeerd, moet u een wachtwoord invoeren om de sleutel te decoderen.

• Het volgende element moet het certificaat zijn van de instantie voor aanvullende certificaten die uw certificaat in
PEM-gecodeerde X.509-indeling uitgaf.

• U kunt alle aanvullende certificaten bijvoegen die u gebruikt in uw infrastructuur. Het certificaat van de instantie
voor hoofdcertificaten moet niet worden bijgevoegd. Als u een instantie voor privécertificaten gebruikt, moet u
ervoor zorgen dat het hoofdcertificaat naar alle clients wordt gedistribueerd.

Alle certificatenmoeten samen worden geüpload in één bestand. U kunt niet één certificaat uploaden en de tussenliggende
certificaten pas later toevoegen. U kunt de tussenliggende certificaten uploaden om certificaatwaarschuwingen te
voorkomen als u een certificeringsinstantie gebruikt die tussenliggende certificaten gebruikt en de tussenliggende
certificaten niet in hun clients worden gedistribueerd.

Als de certificaten met een certificaatketen worden geleverd, moet u een tussenliggend certificaat en een
eindgebruikerscertificaat combineren in één bestand. De volgorde is eerst het tussenliggende certificaat en het
eindgebruikerscertificaat daarna. De twee certificaten zijn aaneengesloten: er zit geen ruimte tussen.

PKCS#12-bestanden moeten een .p12-extensie hebben. Ze mogen alleen de certificaten en privésleutel (optioneel)
bevatten.

Stap 6 Selecteer Uploaden.
Het systeem bepaalt of het certificaat geldig is. Een certificaat kan ongeldig zijn om de volgende redenen:

• Het certificaatbestand is geen geldig certificaatbestand.

• Het certificaatbestand is vervallen.

• Uw openbare sleutel is kleiner dan 2048 bits.

• De serverdomeinen in het certificaat komen niet overeen met de URL van de site.

• De privésleutel die automatisch is gegenereerd door het systeem is niet compatibel met het certificaat.

• Het bevat niet alle hostnamen in het systeem (andere dan DMZ-hostnamen) of de site- en beheer-URL's. In een
MDC-systeem moet het de URL's voor algemene site, lokale site en beheer bevatten.

Stap 7 (Optioneel) Voer deWachtwoordzin in.
Een wachtwoordzin is vereist om PKCS12-archieven of een gecodeerde privésleutel te decoderen (indien geüploade
PEM-bestanden de privésleutel bevatten).

Stap 8 Selecteer Doorgaan.
Uw systeem importeert uw SSL-certificaat en geeft het weer in een dialoogvenster waar u kunt scrollen.

Stap 9 Selecteer Gereed.
Stap 10 Schakel de onderhoudsmodus uit. Zie Onderhoudsmodus in- of uitschakelen voor versie 2.5 en later, op pagina 114.

Als u de onderhoudsmodus uitschakelt, bepaalt het systeem of opnieuw starten of opnieuw opstarten nodig is en maakt
het hier melding van. Opnieuw starten duurt ongeveer 3 tot 5 minuten en opnieuw opstarten duurt ongeveer 30 minuten.
Als dit datacenter deel uitmaakt van een systeemmet meerdere datacenters, wordt de beheerder omgeleid naar de algemene
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beheer-URL. Welk datacenter de beheerder ziet, wordt bepaald door het DNS-omzettingsbeleid. Als Sleutel opnieuw
genereren wordt ingeschakeld en één datacenter uit de onderhoudsmodus wordt gehaald, worden automatisch alle
datacenters in het systeem uit de onderhoudsmodus gehaald.

De vergaderingservice voor gebruikers in dit datacenter wordt hersteld.

Een SSL-certificaat exporteren

Download het SSL-certificaat (Secure Socket Layer):

Stap 1 Meld u aan bij de Beheersite.
In een MDC-systeem bepaalt de DNS welk datacenterdashboard wordt weergegeven. U kunt alle datacenters vanaf dit
dashboard beheren.

Stap 2 Selecteer Instellingen > Beveiliging >Certificaten >Certificaten op CWMS-systeem of Certificaten op datacenter
N.

Stap 3 Selecteer Meer optiesSSL-certificaat exporteren. >
Er verschijnt een optie om het certificaat te openen of op te slaan.

Stap 4 Sla het certificaatbestand op.

Volgende stappen

Controleer of beheerders en eindgebruikers zich kunnen aanmelden op de beheer- of algemene webpagina's
zonder waarschuwingen voor een onbetrouwbare site te zien.

Een SSL-certificaat voor mobiele apparaten exporteren

OpApple iPhones en iPads waarop Apple iOS 5.0 of hoger wordt uitgevoerd, is een vertrouwd basiscertificaat
geïntegreerd. Als uw bedrijf een zelfondertekend certificaat gebruikt of als het hoofdcertificaat op uw Cisco
WebExMeetings Server zich niet op de lijst met door Apple vertrouwde certificeringsinstanties bevindt, moet
u een SSL-certificaat exporteren en dit naar uw gebruikers mailen. Uw gebruikers moeten het certificaat op
hun mobiele apparaat installeren voordat ze aan een WebEx-vergadering kunnen deelnemen.

Het exporteren van een SSL-certificaat is alleen vereist als u een zelfondertekend certificaat gebruikt. Als u
gebruikmaakt van een vertrouwd certificaat dat door een certificeringsinstantie is ondertekend, is het exporteren
van een SSL-certificaat niet vereist.

Voordat u begint

Controleer of het vertrouwde basiscertificaat dat vooraf op de Apple iPhone of iPad van de gebruiker is
geïnstalleerd, op de lijst met vertrouwde Apple-certificeringsinstanties staat. Zie http://support.apple.com/kb/
ht5012 voor meer informatie.
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Controleer of gebruikers over een actieve, snelle internetverbinding voor hun mobiele apparaat beschikken.

Stap 1 Meld u aan bij de Beheersite.
In een MDC-systeem bepaalt de DNS welk datacenterdashboard wordt weergegeven. U kunt alle datacenters vanaf dit
dashboard beheren.

Stap 2 Selecteer Instellingen > Beveiliging >Certificaten >Certificaten op CWMS-systeem of Certificaten op datacenter
N.

Stap 3 Selecteer Meer optiesSSL-certificaat exporteren. >
Er verschijnt een optie om het certificaat te openen of op te slaan.

Stap 4 Sla het certificaatbestand op uw lokale harde schijf op.
Stap 5 Voeg het opgeslagen certificaatbestand als bijlage aan een e-mail toe en verzend het naar de iOS-e-mailaccounts van

elke bevoegde gebruiker.
Stap 6 Gebruikers openen de e-mail op hun mobiele apparaat, slaan het bestand op en installeren het certificaatbestand op hun

mobiele apparaten.
a) Tik op Installeren op de pagina Profiel installeren.
b) Tik op Nu installeren in het dialoogvenster voor het niet-ondertekende profiel.
c) Voer een iOS-wachtwoord in.
d) Tik op Volgende.
e) Tik op Gereed.

Een CSR en privésleutel downloaden

Stap 1 Meld u aan bij de Beheersite.
In een MDC-systeem bepaalt de DNS welk datacenterdashboard wordt weergegeven. U kunt alle datacenters vanaf dit
dashboard beheren.

Stap 2 Selecteer Instellingen > Beveiliging >Certificaten >Certificaten op CWMS-systeem of Certificaten op datacenter
N.

Stap 3 SelecteerMeer opties > CSR downloaden.
Er verschijnt een dialoogvenster waarin u wordt gevraagd het bestand CSR.zip op te slaan. Dit bestand bevat de CSR
en de privésleutel.

Stap 4 Selecteer op welke locatie in uw systeem u het bestand wilt opslaan en selecteer vervolgens OK.
Stap 5 Maak een back-up van het bestand dat uw privésleutel bevat, csr-private-key.pem, voor het geval u de sleutel later

nodig hebt.
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Een zelfondertekend certificaat genereren

Er wordt automatisch een zelfondertekend certificaat gegenereerd nadat u uw systeem hebt geïmplementeerd.
We raden u aan een certificaat te installeren dat is ondertekend door een certificerende instantie. U kunt altijd
een nieuw zelfondertekend certificaat genereren door deze functie te gebruiken.

Gebruikers kunnen problemen ondervinden met het deelnemen aan vergaderingen als hun systeem
gebruikmaakt van een zelfondertekend certificaat, tenzij de beheerder aan de clientzijde het systeem voor
het gebruik van zelfondertekende certificaten heeft geconfigureerd.

Opmerking

Stap 1 Meld u aan bij de Beheersite.
In een MDC-systeem bepaalt de DNS welk datacenterdashboard wordt weergegeven. U kunt alle datacenters vanaf dit
dashboard beheren.

Stap 2 Selecteer Instellingen > Beveiliging >Certificaten >Certificaten op CWMS-systeem of Certificaten op datacenter
N.

Stap 3 SelecteerMeer opties > Zelfondertekend certificaat genereren.
Stap 4 Vul de velden in op de pagina Zelfondertekend certificaat genereren.

BeschrijvingOptie

Voer een naam in voor uw zelfondertekende certificaat. (Vereist)Certificaatnaam

De hostnaam van uw systeem is de site-URL.

Op een MDC-systeem kunt u kiezen tussen de URL van de lokale site en de
URL van de algemene site.

X.509-onderwerpnaam

Geef uw organisatienaam op.Organisatie

Geef uw afdelingsnaam op.Afdeling

Voer de naam van uw stad in.Plaats

Voer de naam van uw provincie in.Staat/provincie

Selecteer uw land.Land

Stap 5 Selecteer Certificaat en privésleutel maken.
Als u na een belangrijke upgrade hetzelfde SSL-certificaat moet gebruiken, moet u de privésleutel uploaden die samen
met de CSR is gegenereerd waarmee het certificaat is verkregen. De privésleutel moet het eerste blok zijn in het
certificaatbestand.

Uw certificaatbestand wordt gegenereerd en weergegeven.

Stap 6 Selecteer Gereed.
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Een SSL-certificaat herstellen

In het geval dat uw certificaat ongeldig wordt of u een noodherstel op uw systeem hebt uitgevoerd, kunt u
een SSL-certificaat herstellen met behulp van deze functie. De Cisco WebEx Meetings Server ondersteunt
X.509-certificaten met PEM- en DER-codering en PKCS12-archieven.

Stap 1 Meld u aan bij de Beheersite.
In een MDC-systeem bepaalt de DNS welk datacenterdashboard wordt weergegeven. U kunt alle datacenters vanaf dit
dashboard beheren.

Stap 2 Schakel de onderhoudsmodus in. Zie Onderhoudsmodus in- of uitschakelen voor versie 2.5 en later, op pagina 114.
Tenzij u een systeem uitbreidt, raden we u aan een momentopname van elke virtuele machine te maken. (Zie Een
momentopname maken met VMware vCenter, op pagina 7.)

Als de onderhoudsmodus wordt ingeschakeld voor alle actieve datacenters, worden de conferentieactiviteiten beëindigd.
Gebruikers kunnen zich niet aanmelden bij deWebEx-site, geen vergaderingen plannen, niet aan vergaderingen deelnemen
en geen opnamen van vergaderingen afspelen. Als dit datacenter deel uitmaakt van een systeemmet meerdere datacenters,
wordt op lopende vergaderingen failover naar een actief datacenter uitgevoerd. Deze failover kan zorgen voor een korte
onderbreking in actieve vergaderingen. Zie Over de onderhoudsmodus, op pagina 111 voor informatie over welke
systeemtaken de onderhoudsmodus vereisen.

Stap 3 Selecteer Instellingen > Beveiliging >Certificaten >Certificaten op CWMS-systeem of Certificaten op datacenter
N.

Stap 4 SelecteerMeer opties > SSL-certificaat/privésleutel importeren.
Als u al een certificaat hebt geïnstalleerd, waarschuwt het systeem u dat een nieuw certificaat het zal overschrijven.

Stap 5 Selecteer Doorgaan.
Stap 6 Selecteer Bladeren en kies uw certificaatbestand.

U moet een met X.509 compatibel certificaat of certificaatketen selecteren. Geldige types zijn onder andere:

• Certificaat met PEM-/DER-codering: CER / .CRT / .PEM / .KEY

• Certificaat met PKCS12-codering: .P12 / .PFX

U kunt een certificaatketen importeren via een PKCS#12-bestand of via één enkel bestand bestaande uit PEM-blokken.
Als u een PEM-bestand gebruikt, moet u dit als volgt opmaken:

• (Optioneel) Als u een vorige combinatie van openbare sleutel of privésleutel opnieuw wilt gebruiken voor een
noodherstel, dient u het bestand voor de openbare sleutel (csr_private_key.pem) en het certificaat dat u hebt
ontvangen van uw certificerende instantie (CA, Certificate Authority) in één bestand samen te voegen. De privésleutel
moet het eerste blok zijn in het certificaatbestand, waarna de openbare sleutel volgt. De code kan wel of niet
gecodeerd zijn. Het bestand moet de PKCS#8-indeling hebben en PEM-gecodeerd zijn. Als de code is gecodeerd,
moet u het wachtwoord invoeren om het te decoderen in het veld voor de wachtwoordzin.

• Het volgende element moet het certificaat zijn van de instantie voor aanvullende certificaten die uw certificaat in
PEM-gecodeerde X.509-indeling uitgaf.

• U kunt alle aanvullende certificaten bijvoegen die u gebruikt in uw infrastructuur. Het certificaat van de instantie
voor hoofdcertificaten moet niet worden bijgevoegd. Als u een instantie voor private certificaten gebruikt, moet u
ervoor zorgen dat het hoofdcertificaat naar alle clients wordt gedistribueerd.
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Alle certificaten moeten samen worden geüpload in één bestand. U kunt niet één certificaat uploaden en de aanvullende
certificaten pas later toevoegen. Misschien wilt u de aanvullende certificaten uploaden als u een certificerende instantie
gebruikt die aanvullende certificaten gebruikt en als de aanvullende certificaten niet in hun clients zijn gedistribueerd.
Door de certificaten te uploaden voorkomt u waarschuwingen.

PKCS#12-bestanden moeten een .p12-extensie hebben. Ze mogen alleen de certificaten en privésleutel (optioneel)
bevatten.

Stap 7 Selecteer Uploaden.
Nadat u Uploaden hebt geselecteerd, controleert het systeem of uw certificaat geldig is. Een certificaat kan ongeldig
zijn om de volgende redenen:

• Het certificaatbestand is geen geldig certificaatbestand.

• Het door u geselecteerde certificaatbestand is verlopen.

• Uw openbare sleutel moet minstens 2048 bits zijn.

• De serverdomeinen in het certificaat komen niet overeen met de URL van de site.

• De privésleutel die automatisch is gegenereerd door het systeem is niet compatibel met het certificaat.

Als het certificaat geldig is, gaat u naar de volgende stap. Als het certificaat niet geldig is, kunt u het niet uploaden. U
moet een geldig certificaat selecteren voordat u kunt doorgaan.

Stap 8 (Optioneel) Voer eenWachtwoordzin in.
Een wachtwoordzin is vereist om PKCS12-archieven of een gecodeerde privésleutel te decoderen (indien geüploade
.pem-bestanden de privésleutel bevatten).

Stap 9 Selecteer Doorgaan.
Uw systeem importeert uw SSL-certificaat en geeft het weer in een dialoogvenster waar u kunt scrollen.

Stap 10 Selecteer Doorgaan op de pagina SSL-certificaat om de importbewerking te voltooien.
Stap 11 Selecteer Gereed.
Stap 12 Schakel de onderhoudsmodus uit. Zie Onderhoudsmodus in- of uitschakelen voor versie 2.5 en later, op pagina 114.

Als u de onderhoudsmodus uitschakelt, bepaalt het systeem of opnieuw starten of opnieuw opstarten nodig is en maakt
het hier melding van. Opnieuw starten duurt ongeveer 3 tot 5 minuten en opnieuw opstarten duurt ongeveer 30 minuten.
Als dit datacenter deel uitmaakt van een systeemmet meerdere datacenters, wordt de beheerder omgeleid naar de algemene
beheer-URL. Welk datacenter de beheerder ziet, wordt bepaald door het DNS-omzettingsbeleid. Als Sleutel opnieuw
genereren wordt ingeschakeld en één datacenter uit de onderhoudsmodus wordt gehaald, worden automatisch alle
datacenters in het systeem uit de onderhoudsmodus gehaald.

De vergaderingservice voor gebruikers in dit datacenter wordt hersteld.
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SSO IdP-certificaten importeren
Voor door serviceproviders geïnitieerde SSO (Single Sign-on) met een ondertekende verificatieaanvraag in
een MDC-systeem, moet u het certificaat van elk datacenter importeren in de IdP (Identity Provider). (Cisco
WebEx Meeting Server kan de bevestiging niet decoderen met de privésleutel.)

Stap 1 Meld u aan bij de Beheersite.
In een MDC-systeem bepaalt de DNS welk datacenterdashboard wordt weergegeven. U kunt alle datacenters vanaf dit
dashboard beheren.

Stap 2 Selecteer Instellingen > Beveiliging > SSO IdP-certificaat. > >
Stap 3 Selecteer Bladeren en kies uw SSO IdP-certificaat.
Stap 4 Selecteer Uploaden.

Uw certificaatbestand wordt weergegeven.

Stap 5 Selecteer Gereed om uw certificaat te verzenden.

SMTP-certificaten importeren
SMTP-certificaten van een lokale computer naar het CWMS-systeem importeren

Stap 1 Meld u aan bij de Beheersite.
In een MDC-systeem bepaalt de DNS welk datacenterdashboard wordt weergegeven. U kunt alle datacenters vanaf dit
dashboard beheren.

Stap 2 Selecteer Instellingen > Beveiliging > Certificaten > datacenter > SMTP-certificaat > Certificaat importeren.
Stap 3 Selecteer Bladeren en kies uw SMTP-certificaat.
Stap 4 Selecteer Uploaden.

Uw certificaatbestand wordt weergegeven.

Stap 5 Als uw systeem zich niet in de onderhoudsmodus bevindt, selecteert u Doorgaan om de onderhoudsmodus te activeren.
Stap 6 Selecteer Gereed om uw certificaat te verzenden.
Stap 7 Schakel de onderhoudsmodus uit. Zie Onderhoudsmodus in- of uitschakelen voor versie 2.5 en later, op pagina 114.

Als u de onderhoudsmodus uitschakelt, bepaalt het systeem of opnieuw starten of opnieuw opstarten nodig is en maakt
het hier melding van. Opnieuw starten duurt ongeveer 3 tot 5 minuten en opnieuw opstarten duurt ongeveer 30 minuten.
Als dit datacenter deel uitmaakt van een systeemmet meerdere datacenters, wordt de beheerder omgeleid naar de algemene
beheer-URL. Welk datacenter de beheerder ziet, wordt bepaald door het DNS-omzettingsbeleid. Als Sleutel opnieuw
genereren wordt ingeschakeld en één datacenter uit de onderhoudsmodus wordt gehaald, worden automatisch alle
datacenters in het systeem uit de onderhoudsmodus gehaald.

De vergaderingservice voor gebruikers in dit datacenter wordt hersteld.
Stap 8 Selecteer Doorgaan.

Het systeem wordt opnieuw gestart.
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Certificaten voor beveiligde teleconferenties importeren
Er zijn enkel veilige teleconferentiecertificaten vereist als TLS-conferentie ingeschakeld is. Als TLS-conferentie
niet ingeschakeld is, is deze optie niet beschikbaar.

Voordat u begint

Er zijn veilige teleconferentiecertificaten vereist voor uw CUCM-servers wanneer TLS geselecteerd is als het
transporttype in uw audio-instellingen. Zie Over het configureren van uw audio-instellingen, op pagina 189
voor meer informatie.

Stap 1 Meld u aan bij de Beheersite.
In een MDC-systeem bepaalt de DNS welk datacenterdashboard wordt weergegeven. U kunt alle datacenters vanaf dit
dashboard beheren.

Stap 2 Schakel de onderhoudsmodus in. Zie Onderhoudsmodus in- of uitschakelen voor versie 2.5 en later, op pagina 114.
Tenzij u een systeem uitbreidt, raden we u aan een momentopname van elke virtuele machine te maken. (Zie Een
momentopname maken met VMware vCenter, op pagina 7.)

Als de onderhoudsmodus wordt ingeschakeld voor alle actieve datacenters, worden de conferentieactiviteiten beëindigd.
Gebruikers kunnen zich niet aanmelden bij deWebEx-site, geen vergaderingen plannen, niet aan vergaderingen deelnemen
en geen opnamen van vergaderingen afspelen. Als dit datacenter deel uitmaakt van een systeemmet meerdere datacenters,
wordt op lopende vergaderingen failover naar een actief datacenter uitgevoerd. Deze failover kan zorgen voor een korte
onderbreking in actieve vergaderingen. Zie Over de onderhoudsmodus, op pagina 111 voor informatie over welke
systeemtaken de onderhoudsmodus vereisen.

Stap 3 Selecteer Instellingen > Beveiliging > Certificaten.
Het gedeelte Veilig teleconferentiecertificaat geeft een van de volgende twee berichten weer:

• Voor dit systeem zijn geen certificaten voor beveiligde teleconferentie vereist omdat TLS-teleconferentie niet is
ingeschakeld.

• CUCM-certificaten voor beveiligde conferentie zijn nodig voor TLS teleconferenties, die zijn ingeschakeld op dit
systeem.

Als er veilige teleconferentiecertificaten vereist zijn, wordt de knop Certificaat importeren getoond voor elke
CUCM-server die moet worden geconfigureerd.

Stap 4 Selecteer Certificaat importeren voor CUCM n.
De pagina Certificaat voor beveiligde teleconferentie verschijnt.

Stap 5 Voer een certificaatnaam in.
Stap 6 Selecteer Bladeren en kies uw certificaatbestand.

Gebruik het bestand CallManager.pem als CUCMgebruikmaakt van zelfondertekende certificaten. Gebruik
het certificaat van een instantie voor basiscertificaten als CUCM gebruikmaakt van certificaten van derden.
Zie 'CUCM-certificaten downloaden' in dePlanningshandleiding voormeer informatie over het downloaden
van een CUCM-certificaat op uw lokale harde schijf.

Opmerking

Stap 7 Selecteer Uploaden.
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Nadat u Uploaden hebt geselecteerd, controleert het systeem of uw certificaat geldig is.

Als het certificaat geldig is, gaat u naar de volgende stap. Als het certificaat niet geldig is, kunt u het niet uploaden. U
moet een geldig certificaat selecteren voordat u kunt doorgaan.

Stap 8 Selecteer Doorgaan.
Uw systeem importeert uw SSL-certificaat en geeft het weer in een dialoogvenster waar u kunt scrollen. U krijgt een
melding dat u een SSL-certificaat hebt geïmporteerd.

Stap 9 Selecteer Gereed.
Stap 10 Keer terug naar stap 4 en herhaal het proces voor de volgende CUCM-server.
Stap 11 Schakel de onderhoudsmodus uit. Zie Onderhoudsmodus in- of uitschakelen voor versie 2.5 en later, op pagina 114.

Als u de onderhoudsmodus uitschakelt, bepaalt het systeem of opnieuw starten of opnieuw opstarten nodig is en maakt
het hier melding van. Opnieuw starten duurt ongeveer 3 tot 5 minuten en opnieuw opstarten duurt ongeveer 30 minuten.
Als dit datacenter deel uitmaakt van een systeemmet meerdere datacenters, wordt de beheerder omgeleid naar de algemene
beheer-URL. Welk datacenter de beheerder ziet, wordt bepaald door het DNS-omzettingsbeleid. Als Sleutel opnieuw
genereren wordt ingeschakeld en één datacenter uit de onderhoudsmodus wordt gehaald, worden automatisch alle
datacenters in het systeem uit de onderhoudsmodus gehaald.

De vergaderingservice voor gebruikers in dit datacenter wordt hersteld.

Veiligheid gebruikerssessie configureren

Stap 1 Meld u aan bij de Beheersite.
In een MDC-systeem bepaalt de DNS welk datacenterdashboard wordt weergegeven. U kunt alle datacenters vanaf dit
dashboard beheren.

Stap 2 Selecteer Instellingen > Beveiliging > Gebruikerssessies.
Stap 3 Vul de velden in op de pagina Gebruikerssessies om de vervaltijd van de webpagina in te stellen.

BeschrijvingOptie

Configureer dagen, uren en minuten voordat gebruikers automatisch worden
afgemeld.

Standaard: Een uur en 30 minuten.

Vervaldag webpagina

Configureer dagen, uren en minuten voordat gebruikers automatisch worden
afgemeld.

Standaard: 14 dagen

Dit veld verschijnt enkel indien SSO is
geconfigureerd.

Opmerking

Vervaldatum mobiele tools of
productiviteitstools (SSO)

Configureer het aantal gebruikerssessies (van hetzelfde type) dat een gebruiker
kan starten op een bepaalde tijd of selecteer Onbeperkt.

Gelijktijdige gebruikerssessies
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BeschrijvingOptie

Configureer het maximale aantal beheerderssessies dat een gebruiker kan
openen op een bepaalde tijd of selecteer Onbeperkt.

Gelijktijdige beheerderssessies

Selecteer deze optie om het IP-adres vanwaar u zich hebt aangemeld en het
aantal mislukte aanmeldingspogingenweer te geven. Standaard: geselecteerd.

Belangrijke aanmeldingsgegevens
weergeven

Stap 4 Selecteer Opslaan.

Onveilige gegevens verwijderen uit URL's (korte koppeling)
Als het verwijderen van onveilige gegevens is ingeschakeld, gebruiken koppelingen alleen korte URL's (één
UUID-parameter). Alle vergaderingen, opnamen en gebruikerskoppelingen accepteren alleen korte URL's:

• Deelnemen aan vergadering

• Uitnodigen voor vergadering

• Vergadering starten

• Vergaderinformatie

• Wachtwoord wijzigen

• Opname afspelen

• Opname delen

• Wachtwoord maken

Stap 1 Meld u aan bij de Beheersite.
In een MDC-systeem bepaalt de DNS welk datacenterdashboard wordt weergegeven. U kunt alle datacenters vanaf dit
dashboard beheren.

Stap 2 Selecteer Instellingen > Beveiliging > Korte koppeling
Stap 3 Selecteer Onveilige gegevens verwijderen uit URL-koppelingen.

Nieuwe URL's voor vergaderingen, opnamen en gebruikerskoppelingen krijgen een korte URL-indeling (niet meer dan
één UUID-parameter) waarmee onveilige gegevens worden verwijderd. Lange URL-koppelingen (meer dan één
UUID-parameter) die al bestonden op het moment dat de optie voor onveilige URL-gegevens werd ingeschakeld, worden
doorgelaten. Lange URL's die worden gemaakt nadat het blokkeren van onveilige gegevens is ingeschakeld, worden niet
doorgelaten.

Stap 4 (Optioneel) Selecteer Alle lange URL-koppelingen blokkeren.
Alle lange URL's worden geblokkeerd, ongeacht wanneer deze zijn gemaakt.

Wanneer deze functie eenmaal is ingeschakeld, is het niet mogelijk om de functie nog uit te schakelen.
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Alle lange URL's van vergaderingkoppelingen met onveilige gegevens zijn niet langer geldig. Gebruikers moeten
vergaderingen die zijn gepland voordat deze parameter werd ingeschakeld, bijwerken zodat deze aan de vereiste van een
korte URL voldoen en door het systeem worden doorgelaten.

Stap 5 Selecteer Opslaan.

Gevoelige informatie coderen
Deze functie maakt sterkere codering mogelijk voor gevoelige informatie die tussen de CiscoWebExMeetings
Server en de clienttoepassing wordt gedeeld. Nadat u deze functie hebt ingeschakeld, kunt u oude codering
van gevoelige informatie blokkeren of zowel oude als nieuwe codering toestaan.

Vergaderinhoud coderen

U kunt vergaderinhoud tussen de Cisco WebEx Meetings Server en de gebruikers coderen.

De clienttoepassing moet compatibel zijn met deze functie. Voor achterwaartse compatibiliteit kunnen oudere
clienttoepassingen nog steeds verbinding maken met de Cisco WebEx Meetings Server.

Stap 1 Meld u aan bij de Beheersite.
In een MDC-systeem bepaalt de DNS welk datacenterdashboard wordt weergegeven. U gebruikt dit dashboard om alle
datacenters voor het systeem te beheren.

Stap 2 Selecteer Instellingen > Beveiliging > Gevoelige informatie coderen.
Stap 3 Selecteer Vergaderinhoud coderen tussen de Cisco WebEx Meetings Server en de gebruikers.

Wanneer u deze optie eenmaal hebt ingeschakeld, kunt u deze niet meer uitschakelen.Belangrijk

Stap 4 Bevestig dat u wilt doorgaan.
Stap 5 Selecteer Opslaan.

Ongecodeerde vergaderinhoud blokkeren

U kunt ongecodeerde vergaderinhoud tussen de Cisco WebEx Meetings Server en de gebruikers blokkeren.
U kunt deze optie op elk moment uitschakelen.

Als u deze optie wilt inschakelen, moet u alle datacenters in de onderhoudsmodus synchroniseren.

Nadat deze optie is ingeschakeld, kunnen oudere clienttoepassingen geen verbinding maken met de Cisco
WebEx Meetings Server.

Belangrijk
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Voordat u begint

Vergaderinhoud coderen tussen deCiscoWebExMeetings Server en de gebruikersmoet zijn ingeschakeld.
Anders wordt de optie voor het blokkeren van ongecodeerde vergaderinhoud grijs weergegeven.

Stap 1 Meld u aan bij de Beheersite.
In een MDC-systeem bepaalt de DNS welk datacenterdashboard wordt weergegeven. U gebruikt dit dashboard om alle
datacenters voor het systeem te beheren.

Stap 2 Selecteer Instellingen > Beveiliging > Gevoelige informatie coderen.
Stap 3 Selecteer Ongecodeerde vergaderinhoud tussen de Cisco WebEx Meetings Server en de gebruikers blokkeren.
Stap 4 Selecteer Opslaan.
Stap 5 Selecteer Doorgaan om te bevestigen dat u het systeem in de onderhoudsmodus wilt zetten.

Als de onderhoudsmodus wordt ingeschakeld voor alle actieve datacenters, worden de conferentieactiviteiten beëindigd.
Gebruikers kunnen zich niet aanmelden bij deWebEx-site, geen vergaderingen plannen, niet aan vergaderingen deelnemen
en geen opnamen van vergaderingen afspelen. Als dit datacenter deel uitmaakt van een systeemmet meerdere datacenters,
wordt op lopende vergaderingen failover naar een actief datacenter uitgevoerd. De failover kan zorgen voor een korte
onderbreking in actieve vergaderingen.

Stap 6 Schakel de onderhoudsmodus uit.
Het systeem bepaalt of opnieuw starten (duurt 3 tot 5 minuten) of opnieuw opstarten (duurt ongeveer een halfuur) nodig
is en maakt hier melding van. Als dit datacenter deel uitmaakt van een systeem met meerdere datacenters, wordt de
beheerder omgeleid naar de algemene beheer-URL. Welk datacenter de beheerder ziet, wordt bepaald door het
DNS-omzettingsbeleid. Als één datacenter uit de onderhoudsmodus wordt gehaald, worden automatisch alle datacenters
in het systeem uit de onderhoudsmodus gehaald.

Gefedereerd eenmalig aanmelden (SSO) configureren
Het CWMS-systeem ondersteunt systemen voor eenmalig aanmelden (SSO) die zijn gebaseerd op het
SAML-protocol 2.0 (Security Assertion Markup Language).

Dankzij SSO kunnen klanten hun SSO-systeem ter plaatse gebruiken om het beheer van hun CWMS-systeem
te vereenvoudigen. Met SSO melden gebruikers zich veilig aan bij het systeem met hun
bedrijfsaanmeldgegevens. U kunt SSO ook configureren om snel gebruikersaccounts aan te maken of beheren
wanneer gebruikers zich proberen aan te melden. De aanmeldgegevens van de gebruiker worden niet naar
Cisco verzonden waardoor de bedrijfsaanmeldgegevens worden beschermd.

Door SSO in te schakelen worden de aanmeldinstellingen van gebruikers overschreven. Zorg ervoor dat
u gebruikers informeert alvorens SSO in te schakelen.

SSO configureren kan een ingewikkelde materie zijn en we raden u dan ook sterk aan contact op te nemen
met uw Cisco Channel Partner of Cisco Advances Services voordat u verdergaat.

Opmerking
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Voordat u begint

• Genereer een set openbare en privésleutels en een X.509-certificaat dat de openbare sleutel bevat. Upload
deze zoals wordt beschreven in Certificaten beheren, op pagina 234.

Nadat u SSO hebt ingeschakeld, worden de gebruikersgegevens beheerd door het
verificatiesysteem van uw bedrijf. Bepaalde functies voor wachtwoordbeheer zijn niet
meer van toepassing op uw gebruikers. Zie Wachtwoorden configureren, op pagina
207 en Gebruikers bewerken, op pagina 125 voor meer informatie.

Opmerking

• Configureer een SSO IdP-certificaat om deze functie te gebruiken. Zie SSO IdP-certificaten importeren,
op pagina 245 voor meer informatie.

Stap 1 Meld u aan bij de Beheersite.
In een MDC-systeem bepaalt de DNS welk datacenterdashboard wordt weergegeven. U kunt alle datacenters vanaf dit
dashboard beheren.

Stap 2 Selecteer Instellingen > Beveiliging > Certificaten > CSR maken. > > >
Stap 3 Nadat u openbare en privésleutels en een X.509-certificaat hebt gegenereerd, zoals wordt beschreven in de voorwaarden,

selecteert u Doorgaan.
Stap 4 Selecteer uw initiëringsmethode:

• Geïnitieerd door SP (Service Provider): gebruikers selecteren een koppeling naar de serviceprovider en worden
tijdelijk omgeleid naar de identiteitsprovider voor verificatie. Gebruikers keren vervolgens terug naar de koppeling
waar ze aanvankelijk een aanvraag hebben gedaan.

• Door IdP (Identiteitsprovider) geïnitieerd: dit houdt in dat een gebruiker onmiddellijk begint bij de identiteitsprovider,
zich aanmeldt en daarna wordt doorgestuurd naar een landingspagina bij de serviceprovider.

Stap 5 Vul de velden in en selecteer uw opties op de pagina SSO-configuratie:
Raadpleeg uw IdP-configuratiebestand om de IdP-velden te voltooien. Selecteer de koppeling
IdP-certificaat.

Opmerking

BeschrijvingVeld

Selecteer deze optie voor aanmelden via de serviceprovider.SP (Service Provider) gestart

Selecteer deze optie om te vereisen dat het
AuthnRequest-bericht moet zijn getekend met de
privésleutel van de serviceprovider.

U moet deze optie selecteren indien u wilt
dat uw geëxporteerd bestand met
SAML-metagegevens het SSL-certificaat
van uw site bevatten.

Opmerking

AuthnRequest ondertekend
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BeschrijvingVeld

De URL van de SAML 2.0-implementatie van IdP dat te
verwerken verificatieaanvragen ontvangt.

Dit veld verschijnt alleen wanneer
AuthnRequest ondertekend is
geselecteerd.

Opmerking

Destination

Selecteer deze optie voor aanmelden via de
identiteitsprovider.

IdP (Identity Provider) gestart

Uw systeemwordt omgeleid naar deze URLwanneer SSO
geslaagd is.

Standaard: Doel

Bij een IdP-geïnitieerd systeem, moet de
URL een gecombineerde URL in het
volgende formaat zijn: de aanmeldings-URL
van uw service, '?' of '&', de URL-parameter
van de doelpagina, '=' (indien dit niet
aanwezig is) en de doel-URL.

Opmerking

Parameternaam URL doelpagina

Voer dezelfde SP ID in die geconfigureerd is voor IdP.
Bekijk het SAML2-protocol.

Uitgever SAML (SP ID)

Voer dezelfde ID in die geconfigureerd is voor IdP. Bekijk
het SAML2-protocol.

Uitgever voor SAML (IdP ID)

De URL van het assertieverbruik voor SAML2 in IdP.Aanmeldings-URL SSO-service klant

Selecteer dezelfde NameID-indeling die u instelt in IdP.
De NameID is de indeling waarin u de gebruikers-id
verzendt in de assertie en de aanvraag voor enkele
afmelding van Cisco WebEx. Raadpleeg het
SAML-protocol voor hulp.

Wij bevelen aan dat u het e-mailadres instelt als uw
NameId. Hierdoor is het gebruik van SSO gemakkelijk
voor eindgebruikers die hun account al hebben ingesteld
op basis van hun e-mailadres op het systeem.

Het gebruik van andere indelingen van naam-ID wordt
ondersteund, maar niet aanbevolen. Als u een andere
indeling dan een e-mailadres gebruikt, kunnen gebruikers
zich niet meer bij een WebEx-site aanmelden als SSO is
uitgeschakeld.

Standaard: Niet gespecificeerd

Indeling naam-ID
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BeschrijvingVeld

Voer de waarde in die is geconfigureerd in IdP.
AuthnContextClassRef is de waarde die verschijnt in het
bericht AuthnRequest.

Standaard:
urn:oasis:names:tc:SAML:2.0:ac:classes:unspecified

AuthnContextClassRef

Uw systeemwordt omgeleid naar deze URLwanneer SSO
geslaagd is. De standaardpagina is de Cisco
WebEx-vergaderingpagina. Dit is hetzelfde als bij een
normale aanmeldprocedure.

Standaard-URL WebEx-doelpagina

Uw systeemwordt omgeleid naar deze URLwanneer SSO
niet geslaagd is. De foutpagina is standaard een algemene
Cisco WebEx-foutpagina.

Fout-URL SSO van klant

Met deze optie is enkele afmelding mogelijk zoals bepaald
door het SAML2—protocol. Als u de SSO-optie hebt
gekozen, maar niet de enkele afmeldingsoptie, wordt de
afmeldoptie niet weergegeven op de pagina's voor
eindgebruikers.

Schakel deze optie uit voor ADFS 2.0.

IdP-geïnitieerd SLOwordt niet ondersteund
in deze versie.

Opmerking

Enkele afmelding

Voer de URL in van het assertieverbruik voor SAML2 in
IdP.

Afmeldings-URL SSO-service klant

Deze optie wordt alleen weergegeven als
Eenmalige afmelding is geselecteerd.

Opmerking

Gebruikers zonder een CiscoWebEx-account kunnen zich
niet aanmelden. Als u deze optie selecteert, wordt
automatisch een account gemaakt voor nieuwe gebruikers
wanneer zij proberen zich aan te melden.

Automatisch account maken

Als u deze optie selecteert, wordt gebruikersinformatie
bijgewerkt wanneer er een 'updateTimeStamp' in de
SAML2-assertie is met recentere gebruikersinformatie dan
de huidige gegevens in Cisco WebEx.

Automatisch account bijwerken
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BeschrijvingVeld

Selecteer deze optie om gebruikers te verifiëren zonder
domeinachtervoegsel. De optieUID-domeinachtervoegsel
verwijderen voor Active Directory-UPN werkt in de
volgende gevallen:

• De NameId-indeling is e-mail, en UID-indeling is de
X509-onderwerpnaam of User Principal Name
(UPN).

• De NameId-indeling is de X509-onderwerpnaam of
UPN.

UID-domeinachtervoegsel voor Active Directory UPN
verwijderen

Stap 6 Selecteer SSO inschakelen.
De pagina SSO-instellingen bekijken verschijnt. Controleer uw instellingen en selecteer Opslaan.

SSO uitschakelen

Voordat u begint

Als SSO wordt uitgeschakeld, kunnen gebruikers zich niet aanmelden met hun bedrijfsgegevens. Zorg dat
uw gebruikers op de hoogte zijn dat u SSO uitschakelt en dat ze nog steeds kunnen aanmelden met hun Cisco
WebEx-gegevens.

Stap 1 Meld u aan bij de Beheersite.
In een MDC-systeem bepaalt de DNS welk datacenterdashboard wordt weergegeven. U kunt alle datacenters vanaf dit
dashboard beheren.

Stap 2 Selecteer Instellingen > Beveiliging > Gefedereerde SSO.
Stap 3 Zoek de zin: 'Als u SSO wilt uitschakelen, klik dan hier.' Selecteer de koppeling Klik hier.
Stap 4 Selecteer SSO uitschakelen om te bevestigen.

De pagina Gefedereerde SSO wordt weergegeven met een banner die bevestigt dat u SSO hebt uitgeschakeld.

Uw Cloud-functies configureren
U kunt uw systeem zo configureren dat uw gebruikers één versie van de Cisco WebEx Productivity Tools
kunnen gebruiken, die kan worden gebruikt met hun accounts van zowel de Cisco WebEx Meetings Server
als SaaS WebEx of om trainingsvideo's bekijken die online door Cisco WebEx worden gehost.
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Uw systeem ondersteunt Cisco WebEx SaaS versie WBS27 en hoger en Cisco WebEx Meetings 1.2.Opmerking

Stap 1 Meld u aan bij de Beheersite.
In een MDC-systeem bepaalt de DNS welk datacenterdashboard wordt weergegeven. U kunt alle datacenters vanaf dit
dashboard beheren.

Stap 2 Selecteer Instellingen > Beveiliging > Cloudfuncties. > >
Stap 3 (Optioneel) Selecteer Gebruikers toestaan om zich aan te melden bij SaaS WebEx-accounts van

WebEx-productiviteitstools.
Stap 4 Selecteer Opslaan.

Beveiliging van de virtuele machine configureren
De beveiligingsfuncties van uw virtuele machine omvatten het vermogen om uw coderingssleutels bij te
werken en FIPS-compatibele codering in of uit te schakelen.

Uw coderingssleutels bijwerken

De Cisco WebEx vergaderingsserver gebruikt intern gegenereerde coderingssleutels om alle communicatie
tussen virtuelemachines op ons systeem te beveiligen. Gebruik deze functie om uw coderingssleutels regelmatig
bij te werken.

Stap 1 Meld u aan bij de Beheersite.
In een MDC-systeem bepaalt de DNS welk datacenterdashboard wordt weergegeven. U kunt alle datacenters vanaf dit
dashboard beheren.

Stap 2 Schakel de onderhoudsmodus in. Zie Onderhoudsmodus in- of uitschakelen voor versie 2.5 en later, op pagina 114.
Tenzij u een systeem uitbreidt, raden we u aan een momentopname van elke virtuele machine te maken. (Zie Een
momentopname maken met VMware vCenter, op pagina 7.)

Als de onderhoudsmodus wordt ingeschakeld voor alle actieve datacenters, worden de conferentieactiviteiten beëindigd.
Gebruikers kunnen zich niet aanmelden bij deWebEx-site, geen vergaderingen plannen, niet aan vergaderingen deelnemen
en geen opnamen van vergaderingen afspelen. Als dit datacenter deel uitmaakt van een systeemmet meerdere datacenters,
wordt op lopende vergaderingen failover naar een actief datacenter uitgevoerd. Deze failover kan zorgen voor een korte
onderbreking in actieve vergaderingen. Zie Over de onderhoudsmodus, op pagina 111 voor informatie over welke
systeemtaken de onderhoudsmodus vereisen.

Stap 3 Selecteer Instellingen > Beveiliging > Virtuele machines.
Stap 4 Selecteer Coderingssleutels bijwerken.
Stap 5 Schakel de onderhoudsmodus uit. Zie Onderhoudsmodus in- of uitschakelen voor versie 2.5 en later, op pagina 114.

Als u de onderhoudsmodus uitschakelt, bepaalt het systeem of opnieuw starten of opnieuw opstarten nodig is en maakt
het hier melding van. Opnieuw starten duurt ongeveer 3 tot 5 minuten en opnieuw opstarten duurt ongeveer 30 minuten.
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Als dit datacenter deel uitmaakt van een systeemmet meerdere datacenters, wordt de beheerder omgeleid naar de algemene
beheer-URL. Welk datacenter de beheerder ziet, wordt bepaald door het DNS-omzettingsbeleid. Als Sleutel opnieuw
genereren wordt ingeschakeld en één datacenter uit de onderhoudsmodus wordt gehaald, worden automatisch alle
datacenters in het systeem uit de onderhoudsmodus gehaald.

De vergaderingservice voor gebruikers in dit datacenter wordt hersteld.

Over FIPS

De Federal Information Processing Standard (FIPS) 140 is een norm van de Amerikaanse en Canadese overheid
die beveiligingsvereisten voorschrijft voor cryptografischemodules. Een cryptografischemodule is een 'reeks
hardware, software en/of firmware waarmee goedgekeurde beveiligingsfuncties (inclusief cryptografische
algoritmen en sleutelgenerering) worden geïmplementeerd en die binnen de cryptografische grens vallen.' De
cryptografische module is datgene wat er gevalideerd word.

Vereisten van FIPS 140

Op een zeer hoog niveau zijn de FIPS 140-vereisten van toepassing op de volgende modulekenmerken:

• Implementatie van door FIPS goedgekeurde algoritmen

• Specifiek beheer van de belangrijkste levenscyclus

• Goedgekeurde generering van willekeurige getallen

• Zelftests van cryptografische algoritmen, beeldintegriteit en willekeurige generators (RNG's)

Cisco WebEx Meetings Server gebruikt CiscoSSL 2.0 om te voldoen aan FIPS 140-2 Niveau 2.

Met FIPS ingeschakeld

Het inschakelen van FIPS kan resulteren in een beperktere compatibiliteit met populaire webbrowsers en
besturingssystemen. Enkele symptomen zijn ondere andere problemen met de aanmelding bij het systeem,
404-fouten en het starten van en deelnemen aan vergaderingen.

Cisco beveelt aan de volgende acties te ondernemen:

• Ervoor zorgen dat uw Windows-pc's minimum op Windows XP SP3 of hoger draaien.

• Alle Windows-computers updaten naar Microsoft Internet Explorer 8 of hoger ongeacht of de gewenste
webbrowser van uw gebruikers Internet Explorer, Mozilla Firefox of Google Chrome is. Uw gebruikers
moeten over Internet Explorer 8 beschikken op alle computers, daar onze clients met FIPS (Cisco
WebEx-vergaderingen, Productiviteitstools en WebEx-opnamespeler) gebruikmaken van
systeembibliotheken met FIPS die alleen beschikbaar zijn op Internet Explorer 8 en beter.

• Stel Internetinstellingen op alle gebruikerscomputers in op TLS-codering. Selecteer op het bureaublad
van uw computer Configuratiescherm > Internetopties > Geavanceerd > Beveiliging > TLS 1.0
gebruiken en TLS 1.2 gebruiken. We raden u aan beide opties te selecteren voor maximale
compatibiliteit, maar u moet minstens TLS 1.0 gebruiken selecteren.

• Als uw gebruikers plannen om vergaderingen te hosten voor gasten (bijvoorbeeld mensen die niet werken
voor uw bedrijf) moet u uw gastgebruikers informeren dat ze handmatig hun besturingssysteem en
browser moeten bijwerken, zoals hierboven beschreven, voordat ze kunnen deelnemen aan uw Cisco
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WebEx-vergaderingen. Als ze de bovenstaande stappen niet uitvoeren, kunnen ze
compatibiliteitsproblemen ondervinden. Wij adviseren dat u de bovenstaande instructies in uw
uitnodigingen voor een vergadering opneemt. U kunt dit doen door de desbetreffende
vergaderingsuitnodigingen beschikbaar op uw Beheersite te bewerken in Instellingen > E-mail >
Sjablonen.

FIPS-compatibele codering inschakelen
Gebruik deze functie om FIPS-compatibele (Federal Information Processing Standard) codering op uw systeem
te activeren.

Stap 1 Meld u aan bij de Beheersite.
In een MDC-systeem bepaalt de DNS welk datacenterdashboard wordt weergegeven. U kunt alle datacenters vanaf dit
dashboard beheren.

Stap 2 Schakel de onderhoudsmodus in. Zie Onderhoudsmodus in- of uitschakelen voor versie 2.5 en later, op pagina 114.
Tenzij u een systeem uitbreidt, raden we u aan een momentopname van elke virtuele machine te maken. (Zie Een
momentopname maken met VMware vCenter, op pagina 7.)

Als de onderhoudsmodus wordt ingeschakeld voor alle actieve datacenters, worden de conferentieactiviteiten beëindigd.
Gebruikers kunnen zich niet aanmelden bij deWebEx-site, geen vergaderingen plannen, niet aan vergaderingen deelnemen
en geen opnamen van vergaderingen afspelen. Als dit datacenter deel uitmaakt van een systeemmet meerdere datacenters,
wordt op lopende vergaderingen failover naar een actief datacenter uitgevoerd. Deze failover kan zorgen voor een korte
onderbreking in actieve vergaderingen. Zie Over de onderhoudsmodus, op pagina 111 voor informatie over welke
systeemtaken de onderhoudsmodus vereisen.

Stap 3 Selecteer Beveiliging > Instellingen > Virtuele machines.
Stap 4 Selecteer Inschakelen om FIPS-compatibele codering te activeren en Doorgaan om te bevestigen.

FIPS-compatibele codering is geconfigureerd op uw systeem.

Stap 5 Schakel de onderhoudsmodus uit. Zie Onderhoudsmodus in- of uitschakelen voor versie 2.5 en later, op pagina 114.
Als u de onderhoudsmodus uitschakelt, bepaalt het systeem of opnieuw starten of opnieuw opstarten nodig is en maakt
het hier melding van. Opnieuw starten duurt ongeveer 3 tot 5 minuten en opnieuw opstarten duurt ongeveer 30 minuten.
Als dit datacenter deel uitmaakt van een systeemmet meerdere datacenters, wordt de beheerder omgeleid naar de algemene
beheer-URL. Welk datacenter de beheerder ziet, wordt bepaald door het DNS-omzettingsbeleid. Als Sleutel opnieuw
genereren wordt ingeschakeld en één datacenter uit de onderhoudsmodus wordt gehaald, worden automatisch alle
datacenters in het systeem uit de onderhoudsmodus gehaald.

De vergaderingservice voor gebruikers in dit datacenter wordt hersteld.

FIPS-compatibele codering uitschakelen
Gebruik deze functie om FIPS-compatibele (Federal Information Processing Standard) codering op uw systeem
te deactiveren.

Stap 1 Meld u aan bij de Beheersite.
In een MDC-systeem bepaalt de DNS welk datacenterdashboard wordt weergegeven. U kunt alle datacenters vanaf dit
dashboard beheren.
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Stap 2 Schakel de onderhoudsmodus in. Zie Onderhoudsmodus in- of uitschakelen voor versie 2.5 en later, op pagina 114.
Tenzij u een systeem uitbreidt, raden we u aan een momentopname van elke virtuele machine te maken. (Zie Een
momentopname maken met VMware vCenter, op pagina 7.)

Als de onderhoudsmodus wordt ingeschakeld voor alle actieve datacenters, worden de conferentieactiviteiten beëindigd.
Gebruikers kunnen zich niet aanmelden bij deWebEx-site, geen vergaderingen plannen, niet aan vergaderingen deelnemen
en geen opnamen van vergaderingen afspelen. Als dit datacenter deel uitmaakt van een systeemmet meerdere datacenters,
wordt op lopende vergaderingen failover naar een actief datacenter uitgevoerd. Deze failover kan zorgen voor een korte
onderbreking in actieve vergaderingen. Zie Over de onderhoudsmodus, op pagina 111 voor informatie over welke
systeemtaken de onderhoudsmodus vereisen.

Stap 3 Selecteer Beveiliging > Instellingen > Virtuele machines.
Stap 4 Selecteer Uitschakelen om met FIPS compatibele codering uit te schakelen en selecteer Doorgaan om te bevestigen.

FIPS-compatibele codering is gedeactiveerd op uw systeem.

Stap 5 Schakel de onderhoudsmodus uit. Zie Onderhoudsmodus in- of uitschakelen voor versie 2.5 en later, op pagina 114.
Als u de onderhoudsmodus uitschakelt, bepaalt het systeem of opnieuw starten of opnieuw opstarten nodig is en maakt
het hier melding van. Opnieuw starten duurt ongeveer 3 tot 5 minuten en opnieuw opstarten duurt ongeveer 30 minuten.
Als dit datacenter deel uitmaakt van een systeemmet meerdere datacenters, wordt de beheerder omgeleid naar de algemene
beheer-URL. Welk datacenter de beheerder ziet, wordt bepaald door het DNS-omzettingsbeleid. Als Sleutel opnieuw
genereren wordt ingeschakeld en één datacenter uit de onderhoudsmodus wordt gehaald, worden automatisch alle
datacenters in het systeem uit de onderhoudsmodus gehaald.

De vergaderingservice voor gebruikers in dit datacenter wordt hersteld.

Een aanmeldingsbeveiligingswaarschuwing uploaden
Voor beveiligde sites waarvoor gebruikers een beveiligingsbericht moeten lezen en een overeenkomst moeten
accepteren voordat ze zich bij de site kunnen aanmelden, uploadt u een bestand dat waarschuwingstekst bevat.

Als u het aanmeldingswaarschuwingsbericht wilt verwijderen, gaat u naar Een
aanmeldingsbeveiligingswaarschuwing configureren, op pagina 260.

Voordat u begint

Maak een tekstbestand (.txt) met de waarschuwing die moet worden weergegeven voordat een gebruiker zich
aanmeldt bij een algemene WebEx-site of een beheersite. In het tekstbestand moeten de UTF-8-tekens en
-codering worden gebruikt.

Stap 1 Meld u aan bij de Beheersite.
In een MDC-systeem bepaalt de DNS welk datacenterdashboard wordt weergegeven. U kunt alle datacenters vanaf dit
dashboard beheren.

Stap 2 Selecteer Instellingen > Beveiliging > Aanmeldingswaarschuwing.
Stap 3 Selecteer Bladeren en selecteer vervolgens het tekstbestand dat moet worden geüpload.
Stap 4 Selecteer Uploaden.
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Het bestand wordt geüpload en het wordt onmiddellijk op alle aanmeldpagina's weergegeven.

Controlelogboek van toepassing configureren
Als uw site controlegegevens over systeemwijzigingen moet opslaan, configureert u de instellingen voor
Controlelogboek van toepassing.

Als een gebruiker is geconfigureerd als auditor, is de optie Controlelogboek van toepassing zichtbaar en
kan deze alleen worden geconfigureerd door de auditor. Als in uw systeem geen gebruiker kan worden
geconfigureerd als auditor, is de optie Controlelogboek van toepassing zichtbaar en kan deze worden
geconfigureerd door een beheerder, SSO-beheerder of LDAP-beheerder.

Stap 1 Meld u aan bij de Beheersite.
In een MDC-systeem bepaalt de DNS welk datacenterdashboard wordt weergegeven. U kunt alle datacenters vanaf dit
dashboard beheren.

Stap 2 Selecteer Instellingen > Beveiliging > Controlelogboek van toepassing.
Er worden op het systeem twee bestanden gegenereerd, admin_audit.log voor de beheertoepassing en
end_user_audit.log voor de toepassing voor eindgebruikers.

Stap 3 Selecteer Controlelogboek inschakelen om het maken van controlelogboeken mogelijk te maken.
In het controlelogboek voor de beheertoepassing worden de acties die de status van het CWMS-systeem wijzigen,
beheerdersverificatie, wijzigingen in instellingen, acties die door de beheerder zijn ondernomen (zoals het importeren
van gebruikers), enzovoort gedocumenteerd. (Er worden geen algemene toepassingsfouten in weergegeven.)

Het logboek voor de toepassing voor eindgebruikers bevat informatie over de verificatie, het profiel, de
vergaderingwijzigingen, enzovoort van de gebruiker.

Als er een externe syslog-server is, worden er back-ups gemaakt van de controlelogboeken. Alle controlelogboeken
worden naar de externe syslog-server gesynchroniseerd, ongeacht het geselecteerde gebeurtenisniveau voor de externe
syslog-server.

Stap 4 Als u back-ups van syslog-gegevens van toepassingen wilt maken op een externe syslog-server, voert u de parameters
voor de Primaire externe syslog-server in.
De gebeurtenissen in het menu Gebeurtenisniveau externe syslog worden weergegeven in volgorde van belangrijkheid.
a) Voer het IPv4-adres en hetPoortnummer in als u wilt dat het systeem back-ups van syslog-gegevens van toepassingen

maakt op een externe syslog-server.
b) Selecteer het protocol.
c) Selecteer het Gebeurtenisniveau externe syslog.

Wanneer u een gebeurtenisniveau selecteert, worden de voorafgaande niveaus ook geselecteerd. Als u bijvoorbeeld
het gebeurtenisniveau Fout selecteert, worden foute, kritieke, meldings- en noodgebeurtenissen vastgelegd.

Het niveau is alleen van invloed op de logboeken van het besturingssysteem en de ernst van deze berichten.

Het noodgebeurtenisniveau is de standaardinstelling. In de weergave Auditor wordt het alarm voor logpartitie ook
weergegeven.
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Dit gebeurtenisniveau is van invloed op alle andere logboeken die door syslog worden gesynchroniseerd, zoals
logboeken voor het besturingssysteem. Controlelogboeken worden als bestanden gesynchroniseerd. Er is geen filter
voor niveaus. Alle logboeken worden gesynchroniseerd, ongeacht het gebeurtenisniveau dat is ingesteld.

De externe syslog-server wordt niet alleen voor controlelogboeken gebruikt, maar voor alle
systeemlogboeken. Deze logboeken zijn niet bedoeld om de gezondheid van het systeem mee te
controleren.

Opmerking

Stap 5 (Optioneel) Als u back-ups van syslog-gegevens van toepassingen wilt maken op een secundaire externe syslog-server,
voert u de parameters voor de secundaire externe syslog-server in.

Stap 6 (Optioneel) Als u oude logboekarchieven wilt verwijderen, selecteert u in Instellingen logboekopschoning tot aan
welke datum de logboekarchieven moeten worden opgeschoond en selecteert u vervolgensLogboekarchief opschonen.

Stap 7 Stel hetMinimumpercentage vrije ruimte op de logboekpartitie in door de schuifbalk te verplaatsen.
De parameter voor de logboekservice zorgt ervoor dat het geselecteerde percentage vrije ruimte op de logboekpartitie
beschikbaar is. De standaardwaarde is 20 procent.

Wanneer een auditor toegang krijgt tot dit venster via het tabblad Auditor, wordt de configuratie voor het logpartitiealarm
weergegeven.

Stap 8 Stel Bewaar logboekarchieven niet langer dan het geselecteerde aantal dagen in.
De standaardwaarde is 40 dagen.

Stap 9 Selecteer Opslaan.

Volgende stappen

Zie Alarmenweergeven en bewerken, op pagina 99 voor meer informatie over het instellen van alarmdrempels.

Een aanmeldingsbeveiligingswaarschuwing configureren
Met de aanmeldingsbeveiligingswaarschuwing wordt het waarschuwingsbericht op de algemeneWebEx-site,
de WebEx-beheersite en de CLI-aanmeldingspagina's weergegeven.

Stap 1 Meld u aan bij de Beheersite.
In een MDC-systeem bepaalt de DNS welk datacenterdashboard wordt weergegeven. U kunt alle datacenters vanaf dit
dashboard beheren.

Stap 2 Selecteer Instellingen > Beveiliging > Aanmeldingswaarschuwing.
Stap 3 Blader in bericht en selecteer Uploaden of selecteer Bericht verwijderen.

Het bericht wordt aan het systeem toegevoegd en wordt op aanmeldingspagina's weergegeven, of het bestand wordt
verwijderd uit het systeem en wordt niet op aanmeldingspagina's weergegeven.
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H O O F D S T U K  16
Rapporten beheren

U kunt maandelijkse rapporten weergeven en rapporten aanpassen voor bepaalde datumbereiken. In uw
rapporten worden de taal, landinstelling en tijdzone-instellingen gebruikt die zijn geconfigureerd op de pagina
Bedrijfsinformatie. Zie Bedrijfsgegevens configureren, op pagina 171 voor meer informatie.

Als uw systeem wordt geïmplementeerd of bijgewerkt, zijn er tot het einde van de eerste maand geen
gegevens beschikbaar voor de rapporten, met uitzondering van het Aangepaste gegevensrapport. In dat
geval zijn de koppelingen Downloaden en alle andere rapporten die in dit gedeelte worden beschreven
niet beschikbaar tot na het einde van de eerste maand.

Belangrijk

• Maandelijkse rapporten downloaden, pagina 261

• Over maandelijkse rapporten, pagina 262

• Aangepaste gegevensrapporten genereren, pagina 264

• Informatie over aangepaste gegevensrapporten, pagina 264

Maandelijkse rapporten downloaden
U kunt maandelijkse rapporten in PDF-indeling weergeven en downloaden.

Stap 1 Meld u aan bij de Beheersite.
In een MDC-systeem bepaalt de DNS welk datacenterdashboard wordt weergegeven. U kunt alle datacenters vanaf dit
dashboard beheren.

Stap 2 Selecteer Rapporten.
Stap 3 Selecteer de koppeling Downloaden voor het maandelijks rapport dat u wilt bekijken.
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Over maandelijkse rapporten
Uw maandelijkse overzichtsrapport bevat de volgende delen:

Samenvattingsrapport systeem

Uw overzichtsrapport bevat de volgende rapporten:

• Serviceacceptatie-Dit rapport geeft een grafiek weer met het aantal unieke hosts en aanwezigen gedurende
de vorige drie maanden en de verwachte groeisnelheid voor de volgende drie maanden.

• Gebruikerslicenties-Dit rapport geeft het percentage aangekochte licenties weer die u gebruikt en een
grafiekmet het aantal gebruikte licenties gedurende de vorige drie maanden en de verwachte groeisnelheid
voor de volgende drie maanden. U kunt deze cijfers gebruiken om toekomstig licentiegebruik te
voorspellen en uw licentieaankopen hierop te baseren. Zie Licenties uitvoeren met License Manager,
op pagina 273 voor meer informatie.

• Systeemgrootte-Dit rapport geeft de piek in vergaderingsdeelnemers weer en het percentage
systeemgrootte dat het piekgebruik heeft verbruikt. De grafiek toont de pieken in het aantal deelnemers
aan vergaderingen tijdens de afgelopen drie maanden en de verwachte groeisnelheid voor de volgende
drie maanden.

• Opslag-Dit rapport geeft het opslaggebruikweer van uw gegevensarchief en opnamen zowel als percentage
van totale opslagruimte als totaal aantal gigabyte (GB). De grafiek toont de totale opslag van de afgelopen
drie maanden en de verwachte groeisnelheid voor de volgende drie maanden. Gebruik dit rapport om
uw opslaggebruik te bewaken. Als u aanvullende opslagruimte moet toevoegen, moet u uw bestaande
opslaggegevensarchief en opnamen handmatig naar uw nieuwe opslagserver kopiëren voordat u deze
activeert.

Dit rapport wordt alleen weergegeven als u een opslagserver hebt geconfigureerd. Zie
EenNFS- of SSH-bestandsopslagserver toevoegen, op pagina 154 voor meer informatie.

Opmerking

• Netwerk-Dit rapport geeft het volgende weer:

• Uw maximaal gebruik van netwerkbandbreedte in Mbps.

• Een grafiek die het maximaal gebruik van netwerkbandbreedte in Mbps gedurende de afgelopen
drie maanden weergeeft, en de verwachte groeisnelheid gedurende de volgende drie maanden (de
rode balk geeft de maximale netwerkbandbreedte weer).

• Een cirkeldiagram dat het percentage bandbreedte weergeeft dat door elk van uw systeemresources
wordt gebruikt.

Rapporten halen gegevens uit de database. De monitoringmodule schrijft 0 naar de database als het
bandbreedtegebruik minder is dan 1 Mbps. Daarom betekent een 0 in het rapport dat de functie geen
aanzienlijke netwerkbandbreedte gebruikt.

• Geplande uitvaltijd systeem en ongeplande uitvaltijd-Dit rapport geeft het volgende weer:

• Uw gemiddelde uptime van het systeem gedurende de afgelopen drie maanden.

• De gemiddelde duur van uw ongeplande uitvaltijd van het systeem gedurende de afgelopen drie
maanden.
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• Het gemiddeld aantal afgebroken vergaderingen door storingen gedurende de afgelopen drie
maanden.

• De grafiek geeft de geplande uitvaltijd en de niet-geplande uitvaltijd weer gedurende de afgelopen
drie maanden en de verwachte groeisnelheid voor de volgende drie maanden.

Verhoogde uitvaltijd betekent soms dat het verbruik is verhoogd. Zorg ervoor dat u de
statistieken van uw uitvaltijd vergelijkt met de statistieken van uw gebruik die in andere
rapporten worden weergegeven.

Opmerking

Samenvattingsrapport vergadering

Uw overzichtsrapport van vergaderingen bevat de volgende rapporten:

• Vergaderstatus-Dit rapport geeft een grafiek weer waarin de vergaderstatus van de afgelopen maand
staat, het percentage vergaderingen dat problemen heeft ondervonden en het totaal aantal vergaderingen
tijdens die maand. Bekijk het dashboard (Over het dashboard, op pagina 95) voor realtime
vergaderingstatussen.

• Vergadergrootte-Dit rapport geeft een grafiek weer met daarin de grootte van de vergaderingen op uw
systeem gedurende de afgelopen maand, een overzicht van de vergadergroottes en gedetailleerde
informatie over de grootste vergadering die tijdens de maand werd gehouden.

• Gebruik vergaderfunctie-Dit rapport geeft het volgende weer:

◦ De meest gebruikte functie gedurende de vorige maand, waaronder het totaal aantal minuten dat
de functie is gebruikt.

◦ De snelst groeiende functie op uw systeem tijdens de afgelopenmaand, waaronder de groeisnelheid.

◦ Een grafiek die verbruik in minuten aangeeft voor elke functie op uw systeem.

◦ Een grafiek die de groeisnelheid van de snelst groeiende functie op uw systeem aangeeft.

• Meest actieve e-maildomeinen van de deelnemers-Dit rapport geeft het volgende weer:

◦ Een grafiek met de meest actieve e-maildomeinen van de deelnemers.

◦ Een overzicht van de e-maildomeinen van de deelnemers.

◦ Een lijst met de drie vaakst gebruikte e-maildomeinen door deelnemers aan vergaderingen op uw
systeem.

• Piekdag en -uur-Dit rapport geeft twee grafieken weer. De eerste grafiek geeft de drukste dag van de
week weer tijdens de afgelopen maand. De tweede grafiek geeft het drukste tijdstip van de dag weer
tijdens de afgelopen maand.
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Aangepaste gegevensrapporten genereren

Stap 1 Meld u aan bij de Beheersite.
In een MDC-systeem bepaalt de DNS welk datacenterdashboard wordt weergegeven. U kunt alle datacenters vanaf dit
dashboard beheren.

Stap 2 Selecteer Rapporten > Uw rapport aanpassen. >
Stap 3 Selecteer het datumbereik van de rapporten die u wilt weergeven en selecteer Verzenden.

De standaardwaarde is de meest recente maand. U kunt een datumbereik selecteren die tot zes maanden terug reikt.

De paginaAanvraag aangepast rapport ingediendwordt weergegeven en toont de datums van uw aangepaste rapport.
Er wordt een e-mail naar u verzonden met een koppeling naar uw aangepaste rapport in CSV-indeling.

Stap 4 Selecteer Gereed.

Informatie over aangepaste gegevensrapporten
Wanneer u aangepaste gegevensrapporten genereert, ontvangt u een e-mail met een archief dat de volgende
rapporten in CSV-formaat bevat:

• Fraudepogingenrapport: bevat alle mislukte telefonietoegangspogingen waarbij de beller drie keer
een verkeerde host- of deelnemertoegangscode of hostpincode invoert tijdens een poging om een
Persoonlijke Conferentie-vergadering te starten of eraan deel te nemen.

• Gebeld toegangsnummer - het inbelnummer van Cisco WebEx dat is gebeld om een Persoonlijke
conferentie-vergadering te starten of eraan deel te nemen.

• Bellend nummer - Het telefoonnummer van de telefoon waarmee is gebeld.

• Begintijd van de oproep - De datum en tijd van de oproep.

• Toegangscode eerste poging - De eerste ongeldige toegangscode die de beller heeft ingevoerd.

• E-mail van eerste toegang van code-eigenaar (indien beschikbaar) - Het e-mailadres van de gebruiker
die de eerste ongeldige code heeft ingevoerd als de toegangscode is gekoppeld aan een geldig
Cisco WebEx Meetings Server-account.

• Toegangscode tweede poging - De tweede ongeldige toegangscode die de beller heeft ingevoerd.

• E-mail van tweede toegang van code-eigenaar (indien beschikbaar) - Het e-mailadres van de
gebruiker die de tweede ongeldige code heeft ingevoerd als de toegangscode is gekoppeld aan een
geldig Cisco WebEx Meetings Server-account.

• Toegangscode derde poging - De derde ongeldige toegangscode die de beller heeft ingevoerd.

• E-mail van derde toegang van code-eigenaar (indien beschikbaar) - Het e-mailadres van de gebruiker
die de derde ongeldige code heeft ingevoerd als de toegangscode is gekoppeld aan een geldig Cisco
WebEx Meetings Server-account.
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• Vergaderingrapport: bevat informatie over alle vergaderingen die plaatsvonden tijdens de opgegeven
periode:

• Vergaderings-id: de unieke conferentie-id die tijdens het plannen van de vergadering door uw
systeem is gegenereerd.

• Vergaderingnummer: het Cisco WebEx-vergaderingnummer.

• Onderwerp: de naam van de vergadering die de host heeft geconfigureerd.

• Hostnaam: de hostnaam voor de vergadering.

• Begintijd: de begintijd en -datum van de vergadering.

• Duur: de duur van de vergadering in minuten.

• Aantal deelnemers: het aantal deelnemers inclusief de host.

Als een gast of host twee keer aan een vergadering deelneemt, worden dubbele deelnames
voor de gast maar één deelname voor de host aan het deelnemersaantal toegevoegd.

Opmerking

• Status van elke vergadering

• Aantal audiominuten voor Inbellen

• Aantal audiominuten voor Terugbellen

• Aantal VoIP-minuten

• Aantal videominuten

• Aantal opnameminuten

• Opname-interval: de begin- en eindtijd van elke opname die tijdens de vergadering is gemaakt.

• Aantal WebSharing-minuten: het totale aantal minuten dat alle deelnemers in de webvergadering
doorbrengen (als bijvoorbeeld drie deelnemers aan een webvergadering van 10minuten deelnemen,
is het aantal WebSharing-minuten 30).

• Deelnemers-Een lijst van de deelnemers aan de vergadering.

• Hostplatform/-browser: de versie van het besturingssysteem en de browser die de host gebruikte
toen hij of zij een Cisco WebEx-vergadering startte.

• IP-adres host: het IP-adres dat door de host werd gebruikt toen hij of zij een Cisco
WebEx-vergadering startte.

• Traceercodes: als u instellingen voor traceercodes wijzigt, gaan deze wijzigingen pas namiddernacht
(GMT) in. Tot die tijd blijven de oude traceercodes geldig.

• Gebruiksrapport netwerkbandbreedte: bevat het gebruik van netwerkbandbreedte voor elke dag in
de opgegeven periode voor elk van de volgende functies:

• Maximaal bandbreedtegebruik voor audio (mbps)

• Maximaal bandbreedtegebruik voor audio VoIP (mbps)

• Maximaal bandbreedtegebruik voor video (mbps)
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• Maximaal bandbreedtegebruik voor zoeken op het web (mbps)

Een verbruik van 0 (nul) geeft aan dat de functie op die datum niet is gebruikt. Een verbruik van minder
dan 1 wordt weergegeven indien minder dan 1 Mbps is verbruikt op die bepaalde datum.

Het gebruik van netwerkbandbreedte voor video is inclusief video van camera's en het delen van
videobestanden tijdens webvergaderingen. Wanneer video uitgeschakeld is voor uw site, kunt u geen
camera inschakelen voor video, maar kunt u nog steeds videobestanden delen. Dit zorgt voor gebruik
van netwerkbandbreedte voor video, wat inbegrepen is in rapporten. Dit is de enige situatie die zorgt
voor gebruik van netwerkbandbreedte voor video wanneer video is uitgeschakeld voor een site.

• Gebruiksrapport opslagcapaciteit: geeft de totale gebruikte schijfruimte weer op de weergegeven datum
en het aantal opgenomen vergaderingen dat op elke datum heeft plaatsgevonden.

Dit rapport wordt alleen weergegeven als u een opslagserver hebt geconfigureerd. Zie
EenNFS- of SSH-bestandsopslagserver toevoegen, op pagina 154 voor meer informatie.

Opmerking

• Deelnemersrapport: de geschiedenis van vergaderingen, de begintijd van elke vergadering en de
traceercode die op elke vergadering is toegepast.

◦ Vergaderings-id: de unieke conferentie-id die tijdens het plannen van de vergadering door uw
systeem is gegenereerd.

◦ Conferentienaam: de naam van de vergadering, die de host tijdens het plannen van de vergadering
heeft ingevoerd in het veldWat.

◦ Gebruikersnaam: de gebruikersnaam van de host.

◦ Tijd van deelnemen: de datum en tijd waarop een gebruiker aan een Cisco WebEx-vergadering
heeft deelgenomen.

◦ Tijd van verlaten: de datum en tijd waarop een gebruiker een Cisco WebEx-vergadering heeft
verlaten.

◦ Duur: het aantal minuten dat een gebruiker aan een CiscoWebEx-vergadering heeft deelgenomen.

◦ Platform/browser: de versie van het besturingssysteem en de browser die de host gebruikte toen
hij of zij een Cisco WebEx-vergadering startte.

◦ Client IP-adres: het IP-adres van de WebEx-client die door een host of deelnemer wordt gebruikt
om een Cisco WebEx-vergadering te starten of aan een Cisco WebEx-vergadering deel te nemen.

◦ Starttijd van sessie: het tijdstip waarop de sessie is gestart.

◦ Eindtijd van sessie: het tijdstip waarop de sessie is beëindigd.

◦ Type sessie: het sessietype kan video (het delen van de webbrowser), VoIP (een telefonische
verbinding), inbellen of terugbellen zijn.

◦ Duur sessie: de tijdsduur van de sessie.

◦ Telefoonnummer: het telefoonnummer van de telefoon waarmee in de WebEx-vergadering is
ingebeld.

◦ Tel. Server: de telefoonserver.
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• Rapport uitvaltijd systeem: dit rapport bevat informatie over de uitvaltijd van het systeem voor de
opgegeven periode en bevat de volgende velden:

◦ Categorie: Buiten gebruik of Onderhoud. Buiten gebruik wijst op een storing. Onderhoud wijst op
een geplande onderhoudsperiode.

◦ Service: de betrokken functies.

◦ Begin van uitvaltijd: datum en tijdstip waarop de uitvaltijd is begonnen.

◦ Einde van uitvaltijd: datum en tijdstip waarop de uitvaltijd is geëindigd.

◦ Aantal afgebroken vergaderingen: het aantal afgebroken vergaderingen. Dit veld is leeg voor
uitvaltijd door onderhoud, aangezien dit wordt gepland. Als er geen vergaderingen zijn gepland
tijdens een uitvaltijd Buiten gebruik, is het nummer 0.

• Gebruiksrapport gebruikerslicenties: er zijn twee versies beschikbaar van dit rapport. De ene versie
geeft het licentiegebruik weer van de afgelopen 30 dagen en heet
UserLicenseUtilizationReportForLastMonth.csv en de andere versie geeft het licentiegebruik weer van
de huidige maand (vanaf de eerste dag van de maand tot en met de huidige dag) en heet
UserLicenseUtilizationForThisMonth.csv. In beide rapporten zijn de volgende velden opgenomen:

◦ Gebruikersnaam: de gebruikersnaam van de host van de vergadering.

◦ E-mailadres: het e-mailadres van de vergaderhost.

◦ Vergaderings-id: de unieke conferentie-id die tijdens het plannen van de vergadering door uw
systeem is gegenereerd.

◦ Vergaderingnummer: het Cisco WebEx-vergaderingnummer.

◦ Begintijd: de datum en het tijdstip waarop de vergadering is begonnen.

◦ Gelijktijdige vergadering: het aantal gelijktijdige vergaderingen, gepland door dezelfde gebruiker.
Elke gelijktijdige vergadering die wordt opgenomen, zorgt voor een bijkomende regel die aan dit
rapport wordt toegevoegd voor de gebruiker die de gelijktijdige vergadering heeft gepland.
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H O O F D S T U K  17
Licenties beheren

• Hostlicenties beheren, pagina 269

• Licenties opnieuw configureren, pagina 276

Hostlicenties beheren
Een door één datacenter ondersteund systeem heeft geen functielicentie nodig. Als u dit product aanvankelijk
implementeert, krijgt u een gratis proefperiode van 180 dagen waarin een onbeperkt aantal hostlicenties
mogelijk is. Nadat uw gratis proefperiode is verlopen, moet u permanente hostlicenties aanschaffen voor alle
gebruikers die vergaderingen hosten. Licenties zijn niet vereist voor gebruikers die vergaderingen plannen of
aan vergaderingen deelnemen, maar geen vergaderingen hosten.

Als u een door meerdere datacenters ondersteund systeem implementeert, moet u MDC-functielicenties
aanschaffen. Voor MDC-licenties bestaat er geen proefperiode. MDC-licenties moeten op het primaire
datacenter worden gehost voordat datacenters in een MDC-systeem worden samengevoegd. Zie Datacenters
samenvoegen om een systeem met meerdere datacenters (MDC) te maken, op pagina 281 als u een
MDC-systeem wilt implementeren.

Over MDC-licenties
Er is geen proefperiode voor een nieuwMDC-systeem (meerdere datacenters). MDC-functielicenties worden
voor uw systeemgrootte aangeschaft voordat datacenters worden samengevoegd. De MDC-licenties worden
gehost in het primaire datacenter. Dit is het datacenter waarmee een ander datacenter is samengevoegd om
een systeem te vormen, meestal het datacenter waarop Licentiebeheer wordt uitgevoerd. Als u een bestaand
MDC-systeem uitbreidt of er een upgrade op uitvoert, moet u de licenties van de juiste versie en grootte in
90 dagen of minder aanschaffen.

• Permanente MDC-licenties: hiermee kunnen datacenters in één MDC-systeem worden samengevoegd.
Elk systeem moet over een licentie beschikken. U dient dus ten minste twee licenties aan te schaffen.

• MDC-proeflicenties: beperkt tot 90 dagen; u kunt datacenters in eenMDC-systeem upgraden of uitbreiden
voordat u de vereiste licenties aanschaft. Na deze systeemwijziging hebt u 90 dagen om eventuele
problemen met licenties op te lossen, zoals de aanschaf van MDC-licenties voor een groter systeem. Als
licenties met de juiste grootte en versie niet zijn geïnstalleerd voordat de MDC-proefperiode verloopt,
wordt het datacenter uitgeschakeld waarop Licentiebeheer niet is gehost.
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• MDC-demonstratielicenties: tijdelijke licentieondersteuning voor een MDC-systeem. De leverancier
bepaalt per geval of MDC-demonstratielicenties worden uitgegeven en hoe lang de licenties geldig zijn
wordt bepaald wanneer de licenties worden uitgegeven.

Over hostlicenties
Dit product heeft hostgebaseerde licenties. Dit betekent dat u één licentie moet kopen voor elke gebruiker
die vergaderingen host of die handmatig is toegewezen aan een licentie. Een gebruiker gebruikt geen
hostlicentie door aan een vergadering deel te nemen of een vergadering te plannen namens anderen. Het
licentiegebruik wordt één keer per maand berekend voor rapportagedoeleinden, bijvoorbeeld één keer van 1
tot en met 31 januari, één keer van 1 tot en met 28 februari enzovoort.

Wanneer een upgrade van een vorige versie naar versie 2.5 of hoger wordt uitgevoerd, wordt de toewijzing
aan gebruikers van alle licenties van het oorspronkelijke systeem vrijgegeven. Gebruikers kunnen licenties
opnieuw verkrijgen door vergaderingen te hosten of door handmatig licenties toegewezen te krijgen. Dit
geldt ook bij het installeren van een MDC-systeem (meerdere datacenters). Hostlicenties gaan verloren
in het datacenter dat is samengevoegd met het MDC-systeem. Deze licenties kunnen na de samenvoeging
opnieuw worden gehost in het MDC-systeem.

Opmerking

Op de pagina Rapporten kunt u een rapport aanvragen dat het totaal aantal gebruikte licenties verschaft.
Bovendien raden wij u aan het samenvattende PDF-rapport te bekijken dat de trends van het licentiegebruik
weergeeft. Door de algemene licentietrend te bekijken, kunt u toekomstige aankopen van licenties efficiënter
plannen om te voldoen aan het groeiend gebruik van dit systeem in uw bedrijf.

Hostlicentietypen

Een hostlicentie is vereist om een vergadering te hosten. Er is geen licentie vereist voor het plannen van of
deelnemen aan een vergadering. De typen hostlicenties zijn:

• Permanente hostlicentie: een geïnstalleerde hostlicentie die is aangeschaft zodat een gebruiker
vergaderingen kan hosten die de eerste keer dat die persoon een vergadering host aan die gebruiker zijn
toegewezen. Een hostlicentie kan door een beheerder handmatig worden toegewezen aan een gebruiker.
Een gebruiker hoeft niet te wachten met het hosten van een vergadering om een licentie toegewezen te
krijgen. Als een gebruiker een proeflicentie heeft en een permanente hostlicentie beschikbaar wordt
door de verwijdering van een host of de aanschaf van aanvullende permanente hostlicenties, wordt de
permanente licentie aan de host toegewezen met een proeflicentie.

In versie 2.5 gebruikt een gebruiker nooit meer dan één permanente hostlicentie en kan de gebruiker
maximaal twee vergaderingen tegelijk hosten. Bovendien wordt een permanente hostlicentie alleen
vrijgegeven voor gebruik door een andere host wanneer de gebruiker van die licentie wordt gedeactiveerd
(in tegenstelling tot versie 2.0 waarin de licenties van hosts die gedurende een bepaalde periode geen
vergaderingen hosten, worden vrijgegeven). Als iemand een vergadering probeert te hosten en:

◦ Er zijn geen licenties beschikbaar.

◦ De licentie van de host is verlopen omdat de vergadering is gepland of omdat de vergaderinghost
is gedeactiveerd.

Er verschijnt een foutbericht en de vergadering kan niet worden gestart. (Zie Het aantal beschikbare
licenties overschrijden, op pagina 272.)
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• Proefhostlicentie: tijdelijke hostlicentie die automatisch is toegewezen in een systeem in de proefperiode.

• Proefhostlicentie: een tijdelijke licentie die door een vergaderinghost wordt gebruikt in een Omgeving
met permanente licenties waarin alle permanente licenties zijn gebruikt. Een beperkt aantal
proefhostlicenties zijn tijdelijk beschikbaar voor een systeemmet permanente hostlicenties (een systeem
dat niet in een proefperiode is) als het aantal geïnstalleerde licenties voor korte duur wordt overschreden.
Waarschuwingen over de overschrijding van het aantal licenties worden aan de beheerder weergegeven.
In dit scenario worden gedurende 180 dagen tijdelijke proefhostlicenties aan een gebruiker gekoppeld.
Wanneer een permanente hostlicentie beschikbaar wordt, wordt de permanente hostlicentie gekoppeld
aan de gebruiker en wordt de proeflicentie vrijgegeven. Als de gebruiker na 180 dagen geen permanente
hostlicentie heeft gekregen, mag de gebruiker geen vergaderingenmeer hosten. (Zie Het aantal beschikbare
licenties overschrijden, op pagina 272 voor meer informatie over systeemgedrag wanneer het aantal
permanente hostlicenties wordt overschreden.)

• Demonstratielicentie: tijdelijke hostlicenties die een verschillende geldigheidsperiode hebben die per
leverancier per geval wordt toegekend. (Deze worden voornamelijk gebruikt voor tests.) Wanneer deze
licenties verlopen, wordt uw systeem weer ingesteld op de vorige licentiestatus. Een
demonstratiehostlicentie vervalt ongeacht of deze aan een gebruiker is toegewezen.

• Lokale hostlicenties: licenties die in het lokale datacenter worden beheerd.

• Externe hostlicenties: licenties die worden beheerd met behulp van Active Directory.

• Verlopen hostlicentie: een tijdelijke hostlicentie die ongeldig is gemaakt omdat de toegewezen tijd is
overschreden. Een gebruiker met een verlopen hostlicentie kan nog steeds deelnemen aan vergaderingen
en vergaderingen voor anderen plannen.

Licentiestatus van gebruiker

In dit gedeelte wordt de relatie beschreven tussen de status van gebruikers en hoe hostlicenties worden geteld:

• Deelnemer: iemand die aan vergaderingen deelneemt, maar die geen vergaderingen plant of host en die
geen hostfuncties kan instellen. Een deelnemer kan bijvoorbeeld geen inhoud presenteren, tenzij hij of
zij door een host is aangewezen als presentator. Er worden geen hostlicenties gebruikt door deelnemers
aan vergaderingen. Deze gebruiker kan ook vergaderingen plannen namens anderen zonder een hostlicentie
te gebruiken.

• Host van een vergadering: iemand die als vergaderinghost vergaderingen plant en deelneemt aan
vergaderingen en die bepaalde functies kan instellen, zoals het aanwijzen van een presentator of het
dempen van het geluid van een andere deelnemer. Voor het hosten van een vergadering wordt een licentie
gebruikt en die licentie wordt behouden door die gebruiker totdat de gebruiker wordt gedeactiveerd. De
hostlicentie komt in verschillende vormen voor. (Zie Hostlicentietypen, op pagina 270 voor meer
informatie over vormen van hostlicenties.)

• Alternatieve host: iemand die tijdens het plannen van de vergadering is aangewezen als persoon die de
rol van host op zich kan nemen als de host van de vergadering niet aanwezig is. Als de host die de
vergadering heeft gepland niet aan de vergadering deelneemt, kan de alternatieve host vrijwel dezelfde
functies instellen als de host van de vergadering. De voor de vergadering benodigde licentie wordt
gevalideerd met de status van de gebruiker die de vergadering heeft gepland. Met andere woorden: de
gebruiker die de vergadering heeft gepland, moet een geldige licentie hebben op het moment van de
vergadering, zelfs als die gebruiker niet aan de vergadering deelneemt.

• Deelnemen vóór host (Join Before Host, JBH): een functie waardoor deelnemers zich bij een vergadering
kunnen aanmelden voordat de host of een alternatieve host zich heeft aangemeld.
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• Overlappende vergaderingen: twee of meer vergaderingen die door dezelfde host voor hetzelfde tijdstip
zijn gepland. Vanaf versie 2.5 kan een gebruiker maximaal twee gelijktijdige vergaderingen hosten,
waarbij slechts één licentie wordt gebruikt. Een gebruiker kan niet meer dan twee vergaderingen tegelijk
hosten.

Het aantal beschikbare licenties overschrijden

Tijdens de gratis proefperiode wordt het aantal beschikbare licenties in een systeem enkel beperkt door de
grootte van het betreffende systeem. Nadat u de licenties voor uw systeem hebt aangeschaft en geïnstalleerd,
moet u nagaan of u voldoende licenties hebt geïnstalleerd voor alle hosts op uw systeem.

Als het aantal geïnstalleerde licenties voor korte duur wordt overschreden, kan een proeflicentie worden
verkregen door een nieuwe host. (Proeflicenties worden gedetailleerd beschreven in Hostlicentietypen, op
pagina 270.)

Als het aantal actieve hosts in uw systeem het aantal geïnstalleerde licenties regelmatig overschrijdt, wordt
een e-mail naar de beheerder verzonden met de melding dat het aantal geïnstalleerde licenties is overschreden
en wordt geadviseerd extra licenties aan te schaffen. U moet uw licentiegebruik verminderen of het aantal
licenties op uw systeem vergroten zodat het overeenkomt met het aantal actieve hosts of dit aantal overschrijdt.

De controle wordt eens per dag uitgevoerd (om 02.00 uur) om het overschot aan licenties zo nodig aan te
passen. Als het aantal hosts tot beneden het aantal geïnstalleerde licenties is gedaald, komt er een einde aan
de voorwaarde Aantal licenties overschreden. Als het aantal actieve hosts nog steeds het aantal licenties
overschrijdt, wordt hierover elke maand een e-mail naar de beheerder verzonden.

Vanaf versie 2.5 kunnen gebruikers met licenties het systeem blijven gebruiken, maar gebruikers zonder
licentie kunnen geen vergaderingen hosten. Als er geen licenties beschikbaar zijn wanneer een gebruiker
zonder licentie een vergadering plant, wordt de gebruiker geïnformeerd dat die vergadering mogelijk niet kan
worden gehost omdat er geen licenties zijn.

In alle versies blijft de beheersite beschikbaar. De beheerder kan zich dus aanmelden, licenties toevoegen en
de mogelijkheid voor gebruikers herstellen om vergaderingen te hosten en opnamen te raadplegen.

Het verkrijgen van licenties
Tijdens de systeemproefperiode kunt u uw dashboard gebruiken om het gebruik, de geschiedenis van de
gebruikte resources en uw vergadertrends te bekijken en te bepalen hoeveel gebruikers vergaderingen op uw
systeem hosten en deelnemen aan vergaderingen. Nadat u het product een aantal maanden hebt gebruikt, kunt
u uw maandelijkse overzichtsrapporten en aangepaste gegevensrapporten gebruiken om u te helpen bepalen
hoeveel permanente hostlicenties u nodig hebt. Uwmaandelijkse overzichtsrapporten bieden statistieken over
de serviceacceptatie en het gebruik van gebruikerslicenties. De statistieken over de serviceacceptatie tonen
de snelheid waarmee nieuwe gebruikers uw systeem in gebruik nemen. U ziet de acceptatiesnelheid van de
vorige drie maanden en een voorspelling van de groei voor de komende drie maanden. De statistieken met
betrekking tot de hostlicenties tonen het hostlicentiegebruik over de afgelopen drie maanden en de verwachte
groei voor de komende drie maanden.

Er is geen proefperiode voor MDC-licenties. U moet MDC-licenties verkrijgen voordat u een MDC-systeem
maakt. U moet minimaal twee MDC-licenties aanschaffen, een voor elk datacenter in het systeem. (Alle
licenties worden geïnstalleerd in het datacenter dat als host fungeert voor Licentiebeheer.)

U verkrijgt host- of MDC-licenties door:

• EFulfillment te gebruiken (zie Licenties uitvoeren met eFulfilment, op pagina 274).
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• Op bestanden gebaseerde uitvoering te gebruiken (zie Licenties uitvoeren met License Manager, op
pagina 273).

• Contact op te nemen met het Cisco TAC om een case te openen voor het bestellen van licenties (zie
Licenties uitvoeren door contact op te nemen met het TAC, op pagina 276).

Raadpleeg het gedeelte Hostlicenties beheren, op pagina 269 van de Beheerhandleiding van Cisco WebEx
Meetings Server voor meer informatie over het beheren van uw licenties.

Licentiebeheer-verbinding

Wanneer u licenties aanschaft, gebruikt u een geïntegreerde Licentiebeheer-tool om uw PAK in te voeren en
uw licenties te registreren. Licentiebeheer voert elke 12 uur een synchronisatie uit om de licentiestatus en het
tijdstip waarop voor het laatst aan de voorwaarden werd voldaan, bij te werken. Als er twee dagen verstrijken
zonder verbinding met Licentiebeheer, wordt er een e-mail naar uw beheerder verzonden om hem of haar te
laten weten dat Licentiebeheer niet kan synchroniseren met uw systeem. U hebt 180 dagen de tijd om opnieuw
verbinding met Licentiebeheer te maken.

Aan het einde van elke maand waarin het systeem geen verbinding met Licentiebeheer kan maken, wordt er
een nieuwe e-mail naar de beheerder verzonden om aan te geven op welke datum het systeem wordt
uitgeschakeld. Deze situatie eindigt als uw systeem opnieuw verbinding met Licentiebeheer maakt voordat
de periode van zes maanden is afgelopen.

Als uw systeem niet binnen 180 dagen opnieuw wordt verbonden met Licentiebeheer, wordt uw systeem in
de onderhoudsmodus geplaatst en kan het pas weer worden ingeschakeld als het probleem is opgelost. Het
e-mailbericht informeert de beheerder over de datum waarop dit zal gebeuren. Wanneer uw systeem in de
onderhoudsmodus is geplaatst, kunnen gebruikers geen vergaderingen plannen of hosten, niet aan vergaderingen
deelnemen en hebben ze geen toegang tot opnamen op het systeem. De beheerwebsite blijft normaal werken.
Beheerders kunnen zich dus bij het systeem aanmelden, maar pas als het systeem weer verbinding heeft
gemaakt met Licentiebeheer komt er een einde aan deze situatie en kunnen gebruikers weer vergaderingen
plannen of hosten, aan vergaderingen deelnemen en opnamen openen.

Licenties uitvoeren met License Manager

Ga als volgt te werk om hostlicenties en MDC-licenties te verkrijgen via de geïntegreerde Cisco Enterprise
License Manager:

Voordat u begint

Neem contact op met uw verkoopvertegenwoordiger om hostlicenties en MDC-licenties voor uw systeem te
bestellen. Uw verkoopvertegenwoordiger zal u een e-mailbericht sturen dat uw productautorisatiesleutel
(PAK) bevat.

Stap 1 Meld u aan bij de Beheersite.
In een MDC-systeem bepaalt de DNS welk datacenterdashboard wordt weergegeven. U kunt alle datacenters vanaf dit
dashboard beheren.

Stap 2 Selecteer Systeem en selecteer de koppelingMeer weergeven in het gedeelte Licenties.
Stap 3 Selecteer Licenties beheren
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In uw browser wordt een nieuw tabblad of venster geopend met Licentiebeheer. (Licentiebeheer is geïntegreerd in Cisco
WebEx Meetings Server en is geen externe website.)

Stap 4 Selecteer Licentiebeheer > Licenties.
Stap 5 Selecteer Een licentieaanvraag maken.

Het dialoogvenster Licentieaanvraag en vervolgstappen wordt weergegeven.

Stap 6 Kopieer de gemarkeerde tekst in het veld en selecteer Registratie van Cisco-licentie.
Stap 7 Meld u aan bij uw Cisco-account en geef Productlicentieregistratie weer.
Stap 8 Voer de PAK (Product Authorization Key) in die u van uw verkoopvertegenwoordiger van Cisco hebt gekregen in het

veld Productautorisatiesleutel en selecteer Volgende.
De pagina PAK uitvoeren of het tabblad SKU's toewijzen aan apparaten wordt geopend.

Stap 9 Voer het aantal licenties in van elke PAK die u activeert in het veld Toe te wijzen aantal.
Stap 10 Plak de inhoud van de licentieaanvraag die u hierboven hebt gegenereerd en gekopieerd in het veld Inhoud plakken....

en selecteer Volgende.
Het tabblad Controleren wordt geopend.

Stap 11 Zorg ervoor dat het contacte-mailadres juist is. Wijzig het contacte-mailadres eventueel in het veld Verzenden aan.
Stap 12 Controleer de pagina en selecteer Ik ga akkoord met de voorwaarden van de licentie.
Stap 13 Selecteer Licentie verkrijgen.

Het dialoogvenster Status licentieaanvraag wordt weergegeven.

Stap 14 Verkrijg uw licentiebestand op één van de volgende manieren:

• Selecteer Downloaden om uw licentiebestand (.bin) te downloaden.

• Pak uw licentiebestand (.bin) uit van het ZIP-bestand dat u wordt toegestuurd via e-mail.

Stap 15 Keer terug naar de beheersite en selecteer Systeem en vervolgens de koppelingMeerweergeven in het gedeelteLicenties.
Stap 16 Selecteer Licenties beheren.

In uw browser wordt het venster Licenties geopend.

Stap 17 Selecteer Licenties uitvoeren vanuit bestand in het menu Overige uitvoeringsopties.
Stap 18 Selecteer Bladeren en selecteer het licentiebestand (.bin) dat u hebt gedownload of uitgepakt uit het ZIP-bestand in uw

e-mail.
Stap 19 Selecteer Installeren.

Uw licentiebestand is geïnstalleerd. Controleer de licentie-informatie die wordt weergegeven om ervoor te zorgen dat
deze correct is.

Stap 20 Selecteer Vandaag in de kolom Uitvoerdatum.
De pagina Licentie uitvoeren wordt weergegeven. Verifieer of de informatie in het gedeelte Uitgevoerde licenties
klopt.

Licenties uitvoeren met eFulfilment

Voltooi de licentiebestelling door, zonder de website te gebruiken, de PAK (Product Authorization Key) in
te voeren in Licentiebeheer.
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Voordat u begint

Neem contact op met de verkoopvertegenwoordiger van Cisco om hostlicenties en MDC-licenties voor uw
systeem te bestellen. Uw verkoopvertegenwoordiger zal u een e-mailbericht sturen dat uw
productautorisatiesleutel (PAK) bevat.

Voor eFulfilment is een netwerkverbinding tussen het systeem en Cisco Systems, Inc. nodig. Verifieer of uw
systeem zich niet achter een firewall bevindt die de toegang blokkeert. Als geen toegang is toegestaan, gebruik
dan op bestanden gebaseerde uitvoering (zie Licenties uitvoeren met License Manager, op pagina 273) of
neem contact op met het TAC om een case te openen en licenties te bestellen (zie Licenties uitvoeren door
contact op te nemen met het TAC, op pagina 276).

Stap 1 Meld u aan bij de Beheersite.
In een MDC-systeem bepaalt de DNS welk datacenterdashboard wordt weergegeven. U kunt alle datacenters vanaf dit
dashboard beheren.

Stap 2 Selecteer Systeem en selecteer de koppelingMeer weergeven in het gedeelte Licenties.
Stap 3 Selecteer Licenties beheren

In uw browser wordt een nieuw tabblad of venster geopend waarbij Licentiebeheer in Cisco WebEx Meetings Server is
geïntegreerd. (De Licentiebeheer-site is geen externe website.)

Stap 4 Selecteer Licenties uitvoeren vanuit PAK.
De wizard Licenties uitvoeren vanuit PAK wordt weergegeven.

Stap 5 Voer de PAK in die u van uw verkoopvertegenwoordiger van Cisco hebt gekregen in het veld Productautorisatiesleutel
en selecteer Volgende.
De pagina PAK uitvoeren wordt geopend.

Stap 6 Selecteer Licenties toevoegen vanuit een nieuwe PAK.
Stap 7 Voer in het vak * PAK-code de PAK-code in en selecteer Volgende.
Stap 8 Meld u aan met uw gebruikers-id en wachtwoord van Cisco.com.

Het venster Licenties uitvoeren wordt weergegeven, met daarin het aantal beschikbare licenties.
Stap 9 Selecteer in de kolom Acties de optie Uitvoeren.
Stap 10 Klik op de kolom Installeren om de waarden te bewerken.
Stap 11 Voer het aantal licenties in dat u voor dit systeem wilt uitvoeren. Als de PAK gedeeltelijke uitvoering ondersteunt, loopt

het bereik van 1 tot het aantal resterende licenties in de PAK.
Stap 12 Selecteer Opslaan.
Stap 13 Kies OK.

Het venster Licenties uitvoeren wordt weergegeven. De waarde in de kolom Installeren geeft aan hoeveel licenties u
hebt geselecteerd om uit te voeren.

Stap 14 Selecteer Volgende.
Het venster Inhoud bekijken wordt weergegeven. In de kolom Huidige waarden wordt het aantal actieve licenties
weergegeven. In de kolom Na uitvoering wordt weergegeven hoeveel licenties u hebt wanneer eFulfilment is voltooid.

Stap 15 Selecteer Volgende.
Stap 16 Selecteer Door dit selectievakje in te schakelen, bevestig ik dat ik de voorwaarden van de licentieovereenkomst

voor eindgebruikers heb gelezen en begrepen en dat ik ermee akkoord ga gebonden te zijn aan deze voorwaarden.
Stap 17 Selecteer Voltooien.

De voortgangsbalk Verbinden met licentieserver wordt weergegeven terwijl de licentiemanager verbinding met Cisco
maakt om uw licenties uit te voeren. Wanneer eFulfilment is voltooid, wordt er een nieuwe regel toegevoegd in het
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venster Licenties. In de kolom Uitvoerdatum wordt de huidige datum weergegeven, gevolgd door - vandaag. U kunt
deze koppeling selecteren om meer informatie over uw licenties weer te geven, zoals het type en het aantal licenties dat
op dit systeem is geïnstalleerd.

Licenties uitvoeren door contact op te nemen met het TAC

Voordat u begint

Haal uw registratie-id-nummer op. U vindt uw registratie-id-nummer door uw Enterprise License
Management-tool te openen en Over te selecteren.

Stap 1 Meld u aan bij de Beheersite.
In een MDC-systeem bepaalt de DNS welk datacenterdashboard wordt weergegeven. U kunt alle datacenters vanaf dit
dashboard beheren.

Stap 2 Selecteer Ondersteuning en bel het TAC op het vermelde nummer.
Stap 3 Open een case en vraag het gewenste aantal hostlicenties en MDC-licenties (meerdere datacenters) aan.

Uw aanvraag wordt verwerkt en de aanvullende licenties worden op uw systeem ingeschakeld.

Stap 4 Selecteer Systeem.
Stap 5 Controleer het gedeelte Licenties om te bevestigen dat de licenties zijn toegevoegd.

Licenties opnieuw configureren
Bij opnieuw configureren worden host- of MDC-licenties van een systeem dat wordt samengevoegd met een
MDC-systeem, geüpgraded, uitgebreid of vervangen voor een beperkte periode naar het overgebleven systeem
verplaatst. Als de licenties niet opnieuw worden geconfigureerd, kunnen deze niet worden geüpgraded.
Wanneer een systeem bijvoorbeeld wordt geüpgraded van versie 1.5MR3 naar versie 2.0, kunnen hostlicenties
die oorspronkelijk op het 1.5MR3-systeem zijn gehost, gedurende 180 dagen opnieuwworden geconfigureerd
op het 2.0-systeem voordat ze moeten worden vervangen door licenties die geldig zijn voor de 2.0-versie. Als
de 1.5-hostlicenties die op het 2.0-systeem worden uitgevoerd, niet binnen 180 dagen worden vervangen,
wordt het systeem afgesloten totdat het probleem van de licenties is opgelost. (De enige toegestane taak is
hostlicenties in het systeem toevoegen. Zie Licenties opnieuw configureren na een grote systeemwijziging,
op pagina 277.)

Als het oorspronkelijke systeem zonder licenties en binnen een proeflicentieperiode werd gebruikt, gaat het
resterende aantal hostlicentievrije dagen over op het gewijzigde systeem.

Het GLO-aanvraagformulier openen
Als u het GLO-aanvraagformulier (Global Licensing Operations) wilt weergeven, selecteert u Contact op de
pagina Productlicentieregistratie (https://tools.cisco.com/SWIFT/LicensingUI/Quickstart). SelecteerAanvragen
op de pagina met contactgegevens van GLO-ondersteuning.
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Voordat u begint

Zorg ervoor dat u de volgende gegevens bij de hand hebt:

• Uw contactgegevens

• Een omschrijving van het probleem

• De naam van het product en de status van de licentie (zoals een opnieuw verzonden licentie of een
upgradelicentie)

• Informatie over rechten (zoals een serienummer van het product)

Licenties opnieuw configureren na een grote systeemwijziging
Nadat een systeem is gewijzigd als het resultaat van een actie, zoals een upgrade of een uitbreiding, en het
testen is voltooid, moeten uw licenties opnieuw worden geconfigureerd.

Als u eenMDC-systeem (systeemmet meerdere datacenters) hebt en dat systeem is uitgebreid, moet u grotere
MDC-licenties aanschaffen. Als een upgrade op het systeem is uitgevoerd, hebt u 90 dagen om een upgrade
op de MDC-licenties uit te voeren. Opnieuw geconfigureerde licenties worden automatisch ongeldig op het
oorspronkelijke systeem. Zorg er voordat u met het opnieuw configureren begint voor dat u over een
licentieaanvraag van het oorspronkelijke systeem beschikt, voor het geval u deze nodig hebt om de licenties
opnieuw te configureren in het oorspronkelijke systeem doordat een bepaalde fout is opgetreden bij het
wijzigen van dat systeem.

Het aantal licenties dat u opnieuw kunt configureren, is beperkt tot het aantal licenties op het oorspronkelijke
systeem. De aanbevolen methode voor het opnieuw configureren van licenties is door middel van de portal
voor het registreren van productlicenties.

Als het oorspronkelijke systeem over hostlicenties beschikt, kunt u het gewijzigde systeem 180 dagen zonder
hostlicenties gebruiken. Hierdoor hebt u de tijd om het bijgewerkte systeem te testen voordat u de
oorspronkelijke licenties op het bijgewerkte systeem configureert. Zodra de licenties opnieuw worden
geconfigureerd, eindigt de proefperiode. U kunt licenties opnieuw configureren via de portal voor het registreren
van productlicenties op http://tools.cisco.com/SWIFT/LicensingUI/Home. (Zie Het GLO-aanvraagformulier
openen, op pagina 276.)

Een licentieaanvraag genereren

Ga als volgt te werk om een licentieaanvraag voor het oorspronkelijke systeem te verkrijgen:

Stap 1 Selecteer Systeem in het beheervenster van het oorspronkelijke systeem.
Stap 2 Selecteer (bij Licenties) Meer weergevenLicenties beheren. >
Stap 3 Selecteer Overige uitvoeringsopties > Een licentieaanvraag maken.
Stap 4 Kopieer de inhoud en sla de licentieaanvraag in een bestand op de pc op.

Volgende stappen

Registreer de licenties. Zie Licenties registreren die opnieuw moeten worden geconfigureerd, op pagina 278
voor instructies.

Beheerhandleiding van Cisco WebEx Meetings Server versie 2.6    
277

Licenties opnieuw configureren

http://tools.cisco.com/SWIFT/LicensingUI/Home


Licenties registreren die opnieuw moeten worden geconfigureerd

Als u de portal voor het registreren van productlicenties wilt gebruiken, meldt u zich aan bij https://
tools.cisco.com/SWIFT/LicensingUI/Quickstart. U ontvangt een e-mail met uw opnieuw geconfigureerde
licenties. Als u de licenties opnieuw configureert als onderdeel van een software-upgrade, moet u de oude
versie van de licenties opnieuw configureren en bijwerken op uw bijgewerkte systeem (zie Licenties opnieuw
configureren na een grote systeemwijziging, op pagina 277). Mogelijk wordt er op de beheersite van uw
geüpgradede systeem een foutbericht weergegeven, zoals U gebruikt een ongeldig licentiebestand bij uw
huidige implementatie. Dit is verwacht gedrag. In het bericht wordt een vervaldatum genoemd waarmee
wordt aangegeven dat uw systeem wordt uitgeschakeld als u vóór deze datum geen upgrade uitvoert op de
hostlicenties. De enige taak die u kunt uitvoeren na deze datum is de installatie van licenties.

Volgende stappen

Voltooi na het opnieuw configureren van de licenties de licentie-upgrade vóór de genoemde datum om ervoor
te zorgen dat het gebruik van het systeem niet wordt onderbroken. Zie Licenties uitvoeren met License
Manager, op pagina 273 voor meer informatie.

Licenties upgraden na een softwarewijziging
Na een softwarewijziging worden geïnstalleerde licenties vanaf het oorspronkelijke systeem opnieuw
geconfigureerd op het bijgewerkte systeem. (Zie Licenties opnieuw configureren na een grote systeemwijziging,
op pagina 277 voor meer informatie.) Nadat de licenties opnieuw zijn geconfigureerd, kunnen deze worden
geüpgraded voor gebruik op het geüpgradede systeem.

De koppeling van gebruikers aan licenties wordt verwijderd. De eerste keer dat gebruikers een vergadering
hosten, worden ze gekoppeld aan licenties.

Uw geïnstalleerde licenties upgraden met eFulfilment:

1 Vraag uw leverancier naar een PAK-code (Product Authorization Key).
2 Vanuit het venster Systeem selecteert u (onder Licenties) Meer weergeven>Licenties beheren>

Licenties> Licenties installeren vanuit PAK. Het venster Licenties installeren vanuit PAK wordt
weergegeven.

3 Voer de PAK-code in en selecteer Volgende.
4 Meld u aan met uw cisco.com-gebruikersgegevens. Het venster Licenties installeren vanuit PAK wordt

weergegeven.
5 Klik op de kolom Installeren om het aantal licenties te selecteren dat u wilt installeren.
6 Geef het aantal te installeren licenties op en selecteer Opslaan. De licenties worden als onderdeel van de

eFulfilment van de PAK op het systeem geïnstalleerd.

U kunt maximaal het aantal licenties uit de upgrade-PAK installeren. Het maximale aantal te installeren
licenties mag ook het aantal opnieuw geconfigureerde licenties van het oorspronkelijke systeem niet
overschrijden.

Opmerking

De versie van uw geïnstalleerde licenties upgraden met behulp van een licentiebestand:

1 Verkrijg een licentiebestand van uw leverancier via cisco.com/go/license.
2 Vanuit het venster Systeem selecteert u (onder Licenties)Meerweergeven>Licenties beheren>Licenties

> Licenties installeren vanuit bestand. Het venster Licentiebestand installeren wordt weergegeven.
3 Blader door het licentiebestand. Het bestand wordt weergegeven in het venster Licenties.
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De licenties worden bijgewerkt.
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H O O F D S T U K  18
Datacenters samenvoegen om een systeem met
meerdere datacenters (MDC) te maken

• Datacenters samenvoegen om een systeem met meerdere datacenters (MDC) te maken, pagina 281

Datacenters samenvoegen om een systeem met meerdere datacenters (MDC)
te maken

Over meerdere datacenters
De gelicentieerdeMDC-functie (meerdere datacenters) is beschikbaar in versie 2.5 en hoger. Met deze functie
kunnen twee CWMS-systemen worden samengevoegd tot één MDC-systeem. Voor elk CWMS-datacenter
in eenMDC-systeemmoet één licentie worden aangeschaft. U dient deMDC-licenties aan te schaffen voordat
u probeert MDC te implementeren. (Voor een systeem met één datacenter is geen functielicentie nodig.)
MDC-licenties worden nader beschreven in Over MDC-licenties, op pagina 269.

U vindt de netwerkvereisten voor de datacenters in de Planningshandleiding van CWMS bij
Netwerkvereisten voor systemen met meerdere datacenters.

Opmerking

Voordelen van een multi-datacentersysteem

Tot de voordelen behoren:

• Toegang van eindgebruikers tot alle datacenters met behulp van één URL en één set telefoonnummers.
Het bestaan van MDC is duidelijk voor eindgebruikers.

• Hostlicenties, opnamen en gerelateerde beheergegevens worden naar wens tussen samengevoegde
datacenters gemigreerd.

• Gebruikers kunnen inbellen bij vergaderingen zonder geografische beperkingen. Ze kunnen aan
vergaderingen deelnemen door lokale telefoonnummers te bellen.

• Datacenters kunnen zich (optioneel) in verschillende geografische gebieden bevinden.
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• Geen uitvaltijd tijdens sommige geplande onderhoudsgebeurtenissen, wanneer op de datacenters
verschillende updateversies van CWMS 2.5 kunnen worden uitgevoerd. Raadpleeg de
release-opmerkingen op http://www.cisco.com/c/en/us/support/conferencing/webex-meetings-server/
products-release-notes-list.html om te bepalen welke CWMS-versies gelijktijdig kunnen worden
uitgevoerd.

Soms kunnen datacenters in een systeem met meerdere datacenters (MDC) verschillende updateversies
uitvoeren. Raadpleeg de release-opmerkingen op http://www.cisco.com/c/en/us/support/conferencing/
webex-meetings-server/products-release-notes-list.html om te bepalen welke CWMS-versies gelijktijdig
kunnen worden uitgevoerd.

• Een noodherstelomgeving die transparant is voor gebruikers. Als één datacenter om de een of andere
reden mislukt, worden gebruikers door het andere datacenter ondersteund.

Hoewel alle datacenters in een MDC-omgeving CWMS gebruiken en als gekoppelde componenten worden
beschouwd, wordt voor de samenvoeging van datacenters in een systeem de relatie tussen datacenters primair
en secundair aangemerkt. Vóór de samenvoeging ondersteunt het primaire datacenter het systeem dat u wilt
behouden. Het secundaire datacenter wordt onderdeel van het MDC-systeem. Het verschil is met name
belangrijk als u datacenters samenvoegt die gebruikers actief ondersteunen.

Er is redundantie maar de capaciteit neemt niet toe wanneer een datacenter aan een MDC-systeem wordt
toegevoegd. Als een 2000-poort datacenter aan eenMDC-systeemwordt toegevoegd dat wordt ondersteund
door een 2000-poort datacenter, resulteert hieruit een 2000-poort MDC.

Opmerking

Als u deelneemt aan een nieuw gemaakt, secundair CWMS-systeemdatacenter dat geen gebruikersgegevens
voor een MDC-systeem heeft, gaat u verder naar Een MDC-systeem voorbereiden op de ontvangst van
samenvoegingsaanvragen van datacenters, op pagina 285.

Als u deelneemt aan een actief, secundair CWMS-systeemdatacenter dat gebruikersgegevens voor een
MDC-systeem bevat, gaat u verder naar Voorbereiden op samenvoeging van een actief CWMS-datacenter
met een MDC-systeem, op pagina 283.

Blokkeermodus

Vanuit elk datacenter wordt elke 5 seconden om een statusupdate van de componenten gevraagd. Bij bepaalde
storingssituaties schakelt een datacenter de Blokkeermodus automatisch in om te voorkomen dat eindgebruikers
verbindingmakenmet een datacenter met componenten waarin een storing is opgetreden. Dit biedt het systeem
de gelegenheid zichzelf te repareren. In een MDC-omgeving vindt er een transparante failover van de
gebruikersactiviteit naar het actieve datacenter plaats. Wanneer de componenten van het datacenter in de
Blokkeermodus weer operationeel zijn, verlaat het datacenter de Blokkeermodus. Er worden e-mailmeldingen
naar de beheerders verzonden wanneer de Blokkeermodus voor een datacenter wordt in- of uitgeschakeld.

Blokkeermodus AAN wordt geactiveerd wanneer aan alle volgende voorwaarden wordt voldaan:

• Een of meer van de telefoniecomponenten of de databasereplicatie functioneert niet meer.

• De storingssituatie duurt al 5 minuten of langer.

• Het MDC-systeem beschikt over een ander datacenter dat wel operationeel is.

Eindgebruikers hebben geen toegang tot een datacenter dat zich in de Blokkeermodus bevindt. Alle
gebruikersactiviteit wordt doorgeschakeld naar het actieve datacenter. Beheerders hebben toegang tot de
beheersite op het geblokkeerde datacenter om de staat van het datacenter in de gaten te houden en problemen
op te lossen.
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De trigger voor Blokkeermodus UIT wordt automatisch afgegeven wanneer alle componenten weer in goede
staat verkeren. Eindgebruikers hebben hierop weer toegang tot het datacenter en er wordt vanuit het datacenter
ook weer elke 5 seconden om een statusupdate van de componenten gevraagd.

Voorbereiden op samenvoeging van een actief CWMS-datacenter met een MDC-systeem
Wanneer u deelneemt aan een secundair datacenter van een CWMS-systeem dat gebruikers bedient, is het
verkregen of geconfigureerd met gebruikersgegevens die mogelijk verloren gaan wanneer het datacenter wordt
samengevoegdmet eenMDC-systeem (systeemmetmeerdere datacenters). In een omgevingmet één datacenter
bedient één CWMS-datacenter de gebruikersgemeenschap. Wanneer een MDC-systeem wenselijk is, wordt
meestal een nieuwCWMS-datacenter gemaakt en samengevoegdmet hetMDC-systeem voordat dat datacenter
in gebruik wordt genomen. Daarom hoeven er geen gebruikersgegevens, licenties of configuratiegegevens
van waarde te worden bewaard voor wat tijdens de samenvoeging het secundaire datacenter wordt. Als u
echter twee actieve datacenters samenvoegt, wordt gebruikersinhoud overschreven of ontoegankelijk:

• Alle algemene gegevens worden overschreven. (Configuratieparameters lokaal voor het datacenter
worden behouden.)

• Gebruikersgegevens, geplande vergaderingen, rapporten en gerelateerde e-mails in het secundaire
datacenter worden verwijderd.

• Vergaderingsopnamen worden ontoegankelijk voor gebruikers. De opnamen blijven ongewijzigd in de
NAS, maar ze kunnen niet worden geraadpleegd of hersteld door gebruikers. (Zie Opnamen behouden
voordat deze met een MDC-systeem worden samengevoegd, op pagina 284.)

• Hostlicenties gaan verloren, maar permanente hostlicenties die in het secundaire datacenter zijn gehost,
kunnenworden hersteld door ze opnieuw te configureren in hetMDC-systeem. Als het primaire datacenter
uit het systeem wordt verwijderd, moeten de licenties opnieuw worden geconfigureerd in een ander
datacenter waarop Licentiebeheer wordt uitgevoerd.

Als het primaire datacenter om de een of andere reden offline gaat, moet het weer online worden gebracht
voordat hostlicenties kunnen worden gewijzigd. Als het beherende datacenter niet kan worden hersteld,
wordt voor de overgebleven datacenters de proefmodus geactiveerd voor 180 dagen. Om permanente
hostlicenties te herstellen moeten ze opnieuw worden gehost voordat de proefperiode eindigt. (Zie
Licenties opnieuw configureren, op pagina 276.) Als de licenties niet opnieuw worden geconfigureerd
voordat de proefperiode eindigt, wordt het systeem in de onderhoudsmodus geplaatst totdat de licenties
opnieuw worden geconfigureerd.

• De licentiekoppelingen van gebruiker aan host in een actief secundair datacenter gaan verloren wanneer
datacenters worden samengevoegd. Gebruikers die als host fungeerden in een actief secundair datacenter
kunnen hun licenties eenvoudigweg herstellen door vergaderingen in het samengevoegde systeem te
hosten. Ook is het mogelijk dat een beheerder hostlicenties handmatig toewijst vanuit het datacenter dat
de licenties beheert.

De volgende informatie over secundaire datacenters wordt na een samenvoeging bewaard:

• Systeemspecifieke configuraties, zoals Cisco Unified Call Manager (CUCM).

• Taalinstellingen, zoals IVR-taalinstellingen.

• Audio-instellingen.

• Informatie over massasnelkiezen.
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CWMS-gegevens in een secundair datacenter behouden vóór een samenvoeging

De CWMS-gegevens in een secundair datacenter dat met een MDC-systeem wordt samengevoegd, worden
overschreven of worden ontoegankelijk. Als u een CWMS-datacenter samenvoegt dat nog niet in gebruik is
genomen, is het nog weinig zinvol om gegevens te bewaren en kunt u doorgaan naar Een MDC-systeem
voorbereiden op de ontvangst van samenvoegingsaanvragen van datacenters, op pagina 285. Anders kunt u
overwegen kritieke gegevens te bewaren.

Wanneer een secundair datacenter wordt samengevoegd met een MDC-systeem, verliest dat datacenter het
volgende:

• Licentiekoppelingen gebruiker-host

• Hostlicenties (die kunnenworden hersteld door ze opnieuw te configureren in hetMDC-systeem Licenties
opnieuw configureren na een grote systeemwijziging, op pagina 277)

• Geplande vergaderingen (die handmatig opnieuw in het MDC-systeem moeten worden gepland)

• Vergaderingsopnamen kunnen worden bewaard door:

◦ Gebruikers te vragen opnamen lokaal te downloaden en te bewaren.

◦ Archivering zodat ze door een systeembeheerder kunnen worden opgehaald.

◦ Beide. (Aanbevolen)

Vergaderingsopnamen 'live' in het NFS, zodat ze niet verloren gaan. Deze opnamen zijn niet toegankelijk
voor gebruikers vanuit CWMS.

Opnamen behouden voordat deze met een MDC-systeem worden samengevoegd
Onder demap NFS:/nbr bevinden zich demappen Opname, nfskeepalive en Momentopname. Om de bestanden
te archiveren kopieert u NFS1:/nbr/1/* naar NFS2:/nbr/1.

Deze procedure wordt als een voorbeeld gegeven. Het proces voor uw systeem kan verschillen.Opmerking

Ga er voor de voorbeeldstappen vanuit dat het NFS in DC1 is en de naam sanjose-nfs:/cisco/cwms heeft
en het NFS in DC2 is met de naam rtp-nfs:/cisco/cwms.

Voordat u begint

• Krijg toegang tot een Linux-machine met root-toegang tot het NFS. (Alles mag: Redhat, CentOS
enzovoort.)
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• Als het NFS een IP-filter heeft of toegangsbeheer voor koppelen, voegt u het Linux-host-IP aan de
toegangslijst toe.

Stap 1 cd/tmp
Stap 2 Maak een nieuwe tijdelijke map die wordt gebruikt om het NFS van DC1 te koppelen. mkdir nfs-dc1.
Stap 3 Maak een nieuwe tijdelijke map die wordt gebruikt om het NFS van DC2 te koppelen: mkdir nfs-dc2

Stap 4 Koppel DC1 NFS aan/tmp/nfs-dc1 : mount -t nfs -o vers=3,rw,soft,timeo=400

sanjose-nfs:/cisco/cwms/tmp/nfs-dc1/

Stap 5 Koppel DC2 NFS aan /tmp/nfs-dc2 : mount -t nfs -o vers=3,rw,soft,timeo=400

rtp-nfs:/cisco/cwms/tmp/nfs-dc2/.
Stap 6 Synchroniseer de opnamen: rsync -av --exclude='*Snapshot*/' nfs-dc1/ nfs-dc2.
Stap 7 Ontkoppel de DC1 NFS: umount nfs-dc1.
Stap 8 Ontkoppel de DC2 NFS: umount nfs-dc2.
Stap 9 Verwijder de tijdelijke koppelmap van DC1 NFS: rm -r nfs-dc1.
Stap 10 Verwijder de tijdelijke koppelmap van DC2 NFS: rm -r nfs-dc2.

Een MDC-systeem voorbereiden op de ontvangst van samenvoegingsaanvragen van datacenters
Datacenters kunnen als één systeem worden samengevoegd en beheerd. In deze procedure wordt beschreven
hoe u het primaire datacenter dat het systeem al bedient, kunt voorbereiden op de ontvangst van
samenvoegingsaanvragen van het secundaire datacenter:

Voordat u begint

Hierna vindt u een lijst met taken die een systeembeheerder moet uitvoeren om ervoor te zorgen dat de
samenvoeging van een datacenter met een systeem lukt.

1 Controleer of alle datacenters dezelfde CWMS-softwareversie gebruiken.
2 Controleer of alle datacenters dezelfde softwaretypen gebruiken. Controleer bijvoorbeeld of alle datacenters

AE (Audio Encrypted) of AU (Audio Unencrypted) zijn. (Systemen kunnen niet van het ene naar het
andere type audiocodering worden geconverteerd; er moet een nieuw systeem worden gemaakt.)

3 Controleer of alle datacenters dezelfde systeemgrootte hebben.
4 NTP (Network Time Protocol) is vereist voor alle datacenters en alle datacenters moeten dezelfde NTP-tijd

gebruiken.
5 Alle hosts van virtuele machines moeten met NTP-servers worden geconfigureerd.
6 NTP-servers moeten bereikbaar zijn vanaf de hosts van de virtuele machines. (Fouten kunnen optreden

als de DNS of de firewall het NTP niet doorgeven of als de onjuiste NTP-server is geconfigureerd.)
7 Installeer de MDC-licenties (minimaal twee) in het primaire datacenter waarop Licentiebeheer wordt

uitgevoerd.
8 Voor alle datacenters is IRP (Internet Reverse Proxy) in- of uitgeschakeld. Er kan geen verschil zijn, maar

na de samenvoeging kan IRP worden toegevoegd aan of verwijderd uit een datacenter.
9 In geen enkel datacenter wordt hoge beschikbaarheid gebruikt. (Zie Hoge beschikbaarheid van een systeem

verwijderen, op pagina 68.)
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10 Controleer of opslag in beide datacenters of in geen van de datacenters wordt geconfigureerd. Als opslag
wordt geconfigureerd, moeten de datacenters opslag op verschillende servers of ten minste in verschillende
mappen gebruiken.

11 Controleer of alle datacenters dezelfde verificatiemodus gebruiken. De verificatiemodus kan LDAP, SSO
of de standaardmodus zijn.

12 Controleer of de DNS items heeft voor alle lokale URL's, alle algemene URL's en alle hostnamen. De
algemene beheer-URL moet aan slechts één IP-adres worden gekoppeld wanneer de samenvoeging wordt
uitgevoerd. De algemene webEx-URL moet aan slechts één IP-adres worden gekoppeld wanneer de
samenvoegingwordt uitgevoerd. Nadat het datacenter met een systeem is samengevoegd, moet de algemene
URL twee IP-adressen retourneren.

13 Controleer of het CUCM-transport in beide datacenters hetzelfde protocol gebruikt. Het transportprotocol
kan TCP, UDP of TLS zijn.

Stap 1 Informeer gebruikers in het secundaire systeem over de samenvoeging. Sla deze stap over als het secundaire datacenter
geen deel heeft uitgemaakt van een actief systeem. Zie Voorbereiden op samenvoeging van een actief CWMS-datacenter
met een MDC-systeem, op pagina 283 als dit datacenter een actief systeem ondersteunt.
Gebruikersgegevens, geplande vergaderingen en toegang tot vergaderingsopnamen in het secundaire datacenter gaan
verloren als gevolg van een samenvoeging. Voordat u een samenvoegingsaanvraag vanuit het secundaire datacenter
verzendt, wordt het aanbevolen eenmelding naar gebruikers te sturen waarin u hen erop wijst dat zij vergaderingsopnamen
naar hun lokale pc's moeten downloaden als ze die willen behouden.

Stap 2 Selecteer Datacenters > Datacenter toevoegen > Systeem voorbereiden op samenvoeging
Stap 3 Voer het volgende in:

• URL lokale site: URL van gebruikerssite waarmee gebruikers vergaderingen kunnen plannen, kunnen deelnemen
aan vergaderingen of vergaderingen hosten.

• URL algemeen beheer: systeembeheer-URL die verwijst naar het privé-VIP-adres van het systeem.

• E-mail extern beheer: doele-mailades waarnaar het systeem informatie en meldingen kan verzenden.

• Naam lokaal datacenter: hiermee wordt het primaire datacenter in het lokale systeem geïdentificeerd.

Stap 4 Download het certificaat waarmee de systemen worden samengevoegd.
Het certificaat van het primaire datacenter moet worden geüpload naar een secundair datacenter vóór de samenvoeging.
Certificaten worden gewijzigd door het systeem. U kunt dus beter geen oude certificaten hergebruiken om een
samenvoeging uit te voeren.

Bij gebruik van Safari wordt het gedownloade certificaat opgeslagen als CAcert.pem.txt. Dit is het
standaardgedrag van de Safari-browser. Als u de extensie .pem wilt herstellen (alvorens het certificaat te
uploaden), verwijdert u de tekenreeks .txt.

Opmerking

Stap 5 Selecteer Gereed.
Stap 6 Meld u aan bij het secundaire datacenter en stuur een samenvoegingsaanvraag vanuit dat datacenter. Zie Een datacenter

samenvoegen met een systeem met meerdere datacenters, op pagina 287 voor instructies.
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Een datacenter samenvoegen met een systeem met meerdere datacenters
De samenvoegingsaanvraag wordt vanaf een secundair datacenter verzonden naar het primaire datacenter
(het datacenter dat het MDC-systeem van CWMS ondersteunt waarin de gegevens worden behouden en dat
toegang heeft tot vergaderingsopnamen na de samenvoeging). De MDC-functielicenties en de permanente
hostlicenties worden meestal gehost en beheerd in het primaire datacenter. Er is geen proefperiode voor een
MDC-systeem. MDC-licenties moeten op het primaire datacenter worden gehost voordat datacenters worden
samengevoegd. Zonder een beschikbareMDC-licentie in het primaire datacenter kan een secundair datacenter
niet met een systeem worden samengevoegd.

Wanneer datacenters worden samengevoegd, worden de certificaten van het primaire datacenter bijgewerkt.
De nieuwe certificaten zijn zelfondertekend en worden automatisch opnieuw gegenereerd om de nieuwe
URL's op te halen uit het secundaire datacenter. Dit veroorzaakt een certificaatwaarschuwing in de browser
wanneer u toegang krijgt tot het primaire datacenter of deMDC-beheersite. Accepteer de waarschuwingen
en volg de standaardprocedure om de systeemcertificaten bij te werken. (Zie Certificaten beheren, op
pagina 234.)

Opmerking

Wanneer datacenters worden samengevoegd waarin andere talen worden gebruikt dan Engels, is er altijd
een korte periode tijdens de samenvoegingsbewerking waarin de takenlijst in het Engels verschijnt.
Foutberichten kunnen ook tijdens een samenvoeging in meerdere talen worden weergegeven. (De tekst
op de pagina verschijnt in de oorspronkelijke taal.)

Wanneer de taakDatabasetabellen worden gesynchroniseerdwordt gestart, is het verwachte taalgedrag
van de takenlijst:

Opmerking

• Als de beheerdersaccount wordt gehost in zowel het primaire als het secundaire datacenter met
dezelfde taalinstellingen, wordt de takenlijst in het Engels weergegeven tijdens de taak
Databasetabellen worden gesynchroniseerd. Als de tabellen worden gesynchroniseerd, worden
de taaknamen weer in de taal van de beheerder weergegeven.

• Als de beheerdersaccount wordt gehost in het primaire datacenter dat na de samenvoeging overblijft,
en een andere beheerdersaccount heeft in het secundaire datacenter dat wordt samengevoegd met
het systeem dat op een andere taal is ingesteld dan de beheerdersaccount in het primaire datacenter,
wordt de takenlijst in het Engels weergegeven terwijl de databasetabellen worden gesynchroniseerd.
Na de synchronisatie verandert de takenlijst in de taal die de beheerder heeft ingesteld in het primaire
datacenter.

• Als de beheerdersaccount uitsluitend wordt gehost in het secundaire datacenter dat wordt
samengevoegd met het systeem en de beheerder geen account heeft in het primaire datacenter dat
overblijft na de samenvoeging, wordt de takenlijst in het Engels weergegeven terwijl de
databasetabellen worden gesynchroniseerd. Zodra de synchronisatie is voltooid, worden geen
taalwijzigingen meer aangebracht en is er geenGereed-knop. Om verder te gaan moet de beheerder
het huidige browservenster sluiten en een nieuw venster openen met behulp van de URL van lokaal
beheer van het secundaire datacenter, zich aanmelden met een beheerdersaccount in het primaire
datacenter, selecteren Datacenters > Datacenter toevoegen en de status controleren.

Voordat u begint

NTP (Network Time Protocol) moet als volgt worden geconfigureerd:
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• NTP is vereist voor alle datacenters en alle datacenters moeten dezelfde NTP-tijd gebruiken.

• Alle hosts van virtuele machines moeten met NTP-servers worden geconfigureerd.

• NTP-servers moeten bereikbaar zijn vanaf de hosts van de virtuele machines. (Fouten kunnen optreden
als de DNS of de firewall het NTP niet doorgeven of als de onjuiste NTP-server is geconfigureerd.)

Als dit datacenter een actief systeem ondersteunt, worden in dit datacenter ondersteunde hostlicenties verwijderd.
Deze hostlicenties kunnen opnieuw worden geconfigureerd in het datacenter dat als host fungeert voor
Licentiebeheer. (Zie Licenties opnieuw configureren, op pagina 276.) Het wordt aanbevolen dat u een
licentieaanvraag van dit datacenter opslaat voordat u de samenvoeging start voor het geval u later hulp nodig
hebt van het TAC om uw licenties te vinden.

Datacenters kunnen alleenmet een zelfondertekend RSA-certificaat of RSA-certificaten van derden worden
samengevoegd. TLS 1.0 wordt gemarkeerd als Gemiddelde kwetsbaarheid door een
PCI-kwetsbaarheidsscanner. Als het datacenter is samengevoegdmet hetMDC, kunnen andere certificaten
aan het systeemworden toegevoegd. Zie www.nist.gov/manuscript-publication-search.cfm?pub_id=915295
en www.tenable.com/blog/pci-ssc-announces-the-end-of-ssl-usage-for-the-payment-card-industry.

Opmerking

Stap 1 Als u een aanvraag voor samenvoegingmet eenMDC-systeem vanuit een secundair datacenter wilt verzenden, selecteert
u Datacenters > Datacenter toevoegen > Systemen samenvoegen.

Stap 2 Voer het volgende in:

• Extern systeemcertificaat:: het certificaat dat overeenkomt met het certificaat van het primaire datacenter.

Bij gebruik van Safari wordt het gedownloade certificaat opgeslagen als CAcert.pem.txt. Dit is het
standaardgedrag van de Safari-browser. Als u de extensie .pemwilt herstellen (alvorens het certificaat
te uploaden), verwijdert u de tekenreeks .txt.

Opmerking

• URL externe algemeen beheer: systeembeheer-URL die verwijst naar het privé VIP-adres van het secundaire
systeem.

• E-mail extern beheer: doele-mailadres waarnaar het systeem informatie en meldingen kan verzenden.

•Wachtwoord externe beheerder: wachtwoord waarmee beheertoegang tot het secundaire systeem mogelijk is.

• Naam lokaal datacenter: hiermee wordt het secundaire datacenter in het lokale systeem geïdentificeerd.

Stap 3 Selecteer Doorgaan.
De takenlijst Datacenter samenvoegen wordt weergegeven.
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Tijdens de taak Databasetabellen worden gesynchroniseerd worden alle gebruikers in het secundaire
datacenter verwijderd, en worden in het primaire datacenter weergegeven gebruikers gerepliceerd naar
het secundaire datacenter. De taal van de beheerder kan niet worden opgehaald (aangezien er geen gebruikers
zijn in DC2) en de interface wordt standaard ingesteld op weergave in het Engels.

Als de beheerder van het secundaire datacenter ook aanwezig is in het primaire datacenter, wordt nadat
de beheerder zich heeft aangemeld bij het secundaire datacenter, de taal van de beheerder weergegeven
(tenzij de in het primaire datacenter geconfigureerde taal voor die beheerder een andere taal is dan de taal
die in het secundaire datacenter is geconfigureerd).

Als de beheerder van het secondaire datacenter ook aanwezig is in het primaire datacenter (of als er een
fout in de databasesynchronisatie is), wordt het systeem in het Engels weergegeven.

Opmerking

Stap 4 Haal alle datacenters in het MDC-systeem uit de onderhoudsmodus.

Volgende stappen

Aanwijzers aan de DNS-server toevoegen

• URL algemene site: openbaar VIP-adres voor elk datacenter.

• URL algemeen beheer: privé-VIP-adres van beide datacenters.

• URL lokale site (van een datacenter): openbaar VIP-adres van dat datacenter.

• URL lokale site (van het andere datacenter): openbaar VIP-adres van dat datacenter.

• URL lokale beheersite (van een datacenter): privé-VIP-adres van dat datacenter.

• URL lokale beheersite (van het andere datacenter): privé-VIP-adres van dat datacenter.

De audiotoegangsnummers en de servicetaal wijzigen

Het audiotoegangsnummer en de servicetaal die zijn geconfigureerd in het primaire datacenter, worden als
het algemene toegangsnummer en de servicetaal geconfigureerd, waarbij de configuratie van het oorspronkelijke
toegangsnummer en de servicetaal wordt vervangen. Ga indien nodig naar algemene configuratie en pas de
toegangsnummers en servicetaal dienovereenkomstig aan. (Zie Audio-instellingen configureren, op pagina
192).

Noodherstel in een omgeving met meerdere datacenters (MDC)
In een omgeving met meerdere datacenters waarin een fout is opgetreden in één datacenter als gevolg van
een hardware- of systeemprobleem,wordt het aanbevolen het datacenter te vervangen door een nieuw datacenter
te maken en dat datacenter samen te voegen met het systeem. (Zie ook Noodherstel met behulp van de
opslagserver, op pagina 158). Het vervangende datacenter wordt snel van de gebruikersgegevens voorzien.
Als de licentieserver zich op het datacenter met de fout bevindt, moeten de licenties voor het MDC en de
gebruikers opnieuw worden gehost (zie Licenties opnieuw configureren, op pagina 276) op het vervangende
datacenter.

Het overgebleven datacenter ondersteunt het systeem zo lang het in bedrijf is. In dit scenario heeft het systeem
echter geen redundantie.

Als het databaseknooppunt van één datacenter uitvalt, worden gegevenswijzigingen die in het andere datacenter
plaatsvinden in de wachtrij geplaatst. De gegevens uit de wachtrij worden gesynchroniseerd wanneer het
datacenter met de fout weer in werking treedt of wanneer er een vervangend datacenter is aangesloten.
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Als de wachtrij de limiet overschrijdt, wordt de wachtrij niet verder aangevuld om te voorkomen dat de schijf
vol raakt en de functionaliteit van het datacenter in gevaar komt. Als de wachtrij de limiet heeft overschreden,
probeert het MDC de gegevens niet meer te synchroniseren, ook niet als het datacenter met de fout weer in
werking treedt. Het systeem is vanaf dit moment geen MDC meer.

Wanneer er een fout wordt verwacht, worden hierover e-mailmeldingen verzonden.

Stap 1 Meld u aan bij de beheersite van het overgebleven datacenter.
Stap 2 Verwijder het datacenter met de fout van het systeem.

(Zie Een datacenter verwijderen, op pagina 290).

Stap 3 Maak een nieuw datacenter om het datacenter met de fout te vervangen.
De versie van het vervangende datacenter moet overeenkomen met de versie van het overgebleven datacenter.

Stap 4 Voer de lokale configuraties uit, zoals CUCM, SNMP enzovoort, zoals het falende datacenter.
Stap 5 Bereid het overgebleven datacenter in het systeem voor op het ontvangen van samenvoegingsaanvragen.

(Zie Een MDC-systeem voorbereiden op de ontvangst van samenvoegingsaanvragen van datacenters, op pagina 285).

Stap 6 Voeg het nieuwe datacenter samen met het systeem.
(Zie Een datacenter samenvoegen met een systeem met meerdere datacenters, op pagina 287).

De gegevens van het overgebleven datacenter worden gerepliceerd in het nieuwe datacenter.
Stap 7 Werk de DNS bij met de nieuwe URL- en IP-adresgegevens.

Een datacenter verwijderen
Wanneer een datacenter uit eenMDC-systeemwordt verwijderd, worden alle CWMS-instellingen verwijderd.
Op het verwijderde datacenter toegepaste parameters worden uit het overgebleven datacenter verwijderd.

In een MDC-omgeving wordt Licentiebeheer in slechts één datacenter uitgevoerd. Licentiebeheer kan
niet in meerdere datacenters worden uitgevoerd. Als u het datacenter verwijdert dat als host fungeert voor
Licentiebeheer, hebt u 90 dagen om Licentiebeheer in een ander datacenter te configureren en de licenties
opnieuw te configureren. (Zie Licenties registreren die opnieuwmoeten worden geconfigureerd, op pagina
278.)

Opmerking

Voordat u begint

Maak een back-up van het systeem en het datacenter dat moet worden verwijderd.

Verwijder alle DNS- en Communications Manager-items.

Stap 1 Schakel de virtuele machines uit voor het datacenter dat wordt verwijderd.
Stap 2 Meld u aan bij de Beheersite.

In een MDC-systeem bepaalt de DNS welk datacenterdashboard wordt weergegeven. U kunt alle datacenters vanaf dit
dashboard beheren.
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Stap 3 Selecteer Datacenters.
Het venster Datacenters wordt geopend.

Stap 4 (Optioneel) Controleer of het datacenter onbereikbaar is.
U kunt dit handmatig controleren of u kunt beginnenmet het verwijderen van het datacenter en CWMS de beschikbaarheid
laten controleren. Als het datacenter niet kan worden gepingd, wordt het verwijderproces niet voortgezet en verschijnt
een foutbericht.

Stap 5 Als u een aanvraag voor verwijdering van een datacenter uit eenMDC-systeemwilt verzenden, selecteert uVerwijderen
in de kolom Actie.
Als het datacenter dat wordt verwijderd als host fungeert voor Licentiebeheer, verschijnt een waarschuwing. Er is ook
een waarschuwing dat DNS-wijzigingen vereist zijn.

Het primaire datacenter wordt in de onderhoudsmodus geplaatst en het venster Datacenter verwijderen wordt geopend
en toont de voortgang van de actie.

Stap 6 Selecteer Doorgaan.
Stap 7 Wanneer alle taken groen zijn, selecteert u Gereed.

Het datacenter wordt verwijderd en u keert terug naar het venster Datacenters.
Stap 8 Controleer of het datacenter is verwijderd.

URL's voor systeemtoegang veranderen en het systeem bevat alleen de algemene URL's.
Stap 9 Verwijder alle DNS-items voor het verwijderde datacenter en wijs de openbare en privé virtuele IP-adressen van het

overgebleven datacenter aan de algemene URL's toe.
Stap 10 Schakel de onderhoudsmodus uit. Zie Onderhoudsmodus in- of uitschakelen voor versie 2.5 en later, op pagina 114.

Als u de onderhoudsmodus uitschakelt, bepaalt het systeem of opnieuw starten of opnieuw opstarten nodig is en maakt
het hier melding van. Opnieuw starten duurt ongeveer 3 tot 5 minuten en opnieuw opstarten duurt ongeveer 30 minuten.
Als dit datacenter deel uitmaakt van een systeemmet meerdere datacenters, wordt de beheerder omgeleid naar de algemene
beheer-URL. Welk datacenter de beheerder ziet, wordt bepaald door het DNS-omzettingsbeleid. Als Sleutel opnieuw
genereren wordt ingeschakeld en één datacenter uit de onderhoudsmodus wordt gehaald, worden automatisch alle
datacenters in het systeem uit de onderhoudsmodus gehaald.

De vergaderingservice voor gebruikers in dit datacenter wordt hersteld.
Stap 11 (Optioneel) Als u het datacenter hebt verwijderd dat als host fungeert voor Licentiebeheer, moet u Licentiebeheer en

licenties in het overgebleven datacenter opnieuw configureren.
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H O O F D S T U K  19
De ondersteuningsfuncties gebruiken

• Uw logboek aanpassen, pagina 293

• Een account voor Remote Support instellen, pagina 294

• Een account voor Remote Support uitschakelen, pagina 295

Uw logboek aanpassen
U kunt logbestandenmaken die activiteit weergeven op uw volledig systeem of voor specifieke vergaderingen.
Gebruik de logbestanden om problemen op te lossen of indien nodig hulp te vragen bij het Cisco Technical
Assistance Center (TAC) wanneer u hulp nodig hebt

We adviseren u uw logbestand buiten de kantooruren te genereren. Het grote formaat van het logbestand
kan de prestaties van uw systeem beïnvloeden.

Opmerking

Logboekgegevens worden 40 dagen bewaard. Als u echter een upgrade op een Cisco WebEx Meetings
Server 2.0-implementatie uitvoert naar versie 2.5, worden de logboekgegevens van versie 2.0 niet
overgebracht naar het Cisco WebEx Meetings Server 2.5-systeem. Deze gegevens zijn daarom niet meer
beschikbaar na voltooiing van de upgrade naar versie 2.5.

Opmerking

Stap 1 Meld u aan bij de Beheersite.
Stap 2 Selecteer Ondersteuning > Logbestanden.
Stap 3 Vul de velden in op de pagina Uw logbestand aanpassen en selecteer Verzenden.
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BeschrijvingVeld

Voer uw case-id voor Cisco TAC in. Case-id's kunt u
verkrijgen bij de technische ondersteuning van Cisco (TAC)
wanneer u bij een case wordt geholpen. Met deze functie
kunt u de logbestanden koppelen die u met de aanvraag-id
genereert.

(Optioneel) Case-id

Selecteer het type logbestand. U kunt Logboek algemeen
systeem of Logboek specifieke vergadering selecteren.
Een logbestand algemeen systeem bevat alle
gespecificeerde loginformatie voor uw systeem en
logbestand specifieke vergadering verzamelt logbestanden
en gegevens van de database voor MATS-verwerking.

Standaard: Logboek algemeen systeem

Type

Selecteer het bereik voor uw logbestand. Umoet een begin-
en einddatum en -tijd opgeven voor uw logbestand. De
limiet is 24 uur. Loggegevens zijn alleen beschikbaar voor
de laatste 40 dagen.

Om langer dan 24 uur logbestanden te
maken, moet u deze bewerking herhalen en
een opeenvolgend datum- en tijdbereik
selecteren. Elke bewerking leidt tot het
maken van een afzonderlijk logbestand.
Voorbeeld: Om logbestanden te maken van
1 januari tot 3 januari, selecteert u eerst een
datumbereik van 1 januari tot 2 januari,
selecteert u Verzenden en downloadt u het
gemaakte logbestand. Selecteer vervolgens
een datumbereik van 2 januari tot 3 januari.
Selecteer Verzenden en download het
gemaakte logbestand.

Opmerking

Bereik

Geef de gegevens op die u wilt opnemen in uw log.

Standaard: Alle activiteiten

Opnemen

Uw logbestand is gegenereerd en u ontvangt een e-mail met een koppeling om het logbestand te downloaden.

Een account voor Remote Support instellen
Als u technische problemen hebt en contact opneemt met het Cisco TAC voor hulp, kunt u een Remote
Support-account opzetten om een TAC-vertegenwoordiger tijdelijk toegang tot uw systeem te geven. Dit
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product biedt geen CLI-toegang tot beheerders, waardoor een TAC-vertegenwoordiger nodig is om bepaalde
problemen te kunnen oplossen.

Stap 1 Meld u aan bij de Beheersite.
In een MDC-systeem bepaalt de DNS welk datacenterdashboard wordt weergegeven. U kunt alle datacenters vanaf dit
dashboard beheren.

Stap 2 Selecteer Ondersteuning > Remote Support-account.
Stap 3 Selecteer Remote Support inschakelen.
Stap 4 Vul de velden in op de pagina Account voor Remote Support en selecteer Account maken.

BeschrijvingVeld

Voer een naam in voor uw remote support-account (6-30
tekens).

Naam account voor Remote Support

Geef de tijdsduur van het account op in uren. Het maximum
is 720 uur (30 dagen).

Levensduur account

Het dialoogvenster Account maken voor Remote Support wordt weergegeven, met daarin uw wachtwoordzin. Neem
contact op met het TAC van Cisco en geef de medewerker daarvan de naam van het account voor Remote Support en
de wachtwoordzin, zodat hij of zij toegang heeft tot uw systeem.

Een account voor Remote Support uitschakelen

Stap 1 Meld u aan bij de Beheersite.
In een MDC-systeem bepaalt de DNS welk datacenterdashboard wordt weergegeven. U kunt alle datacenters vanaf dit
dashboard beheren.

Stap 2 Selecteer Ondersteuning > Remote Support-account.
Stap 3 Naast het statusbericht 'Remote Support is ingeschakeld' selecteert u de koppeling Uitschakelen.

Het Remote Support-account wordt uitgeschakeld.
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