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H O O F D S T U K  1
Een gebeurtenis instellen en voorbereiden

• Overzicht van Een gebeurtenis instellen en voorbereiden, pagina 1

• Systeemvereisten voor Event Center voor Windows, pagina 1

• UCF-compatibiliteit, pagina 2

• Uw systeem controleren op UCF-compatibiliteit, pagina 2

• Download Cisco WebEx Connect of Cisco Jabber, pagina 2

• Over het delen van een externe computer, pagina 3

Overzicht van Een gebeurtenis instellen en voorbereiden
Als u wilt deelnemen aan een gebeurtenis, moet u Event Center installeren op uw computer. Wanneer u voor
het eerst een gebeurtenis plant, start of eraan deelneemt, wordt het installatieproces gestart via de website van
de gebeurtenisservice.

Als u Windows gebruikt, kunt u ook de toepassing installeren voordat u deze gebruikt door Installeren >
Event Center te selecteren.

U kunt ook het installatieprogramma voor Gebeurtenisbeheer voor Windows downloaden van de pagina
Ondersteuning op uw Event Center-website en Gebeurtenisbeheer vervolgens installeren op uw webbrowser.
Deze optie is handig als u Gebeurtenisbeheer niet rechtstreeks kunt installeren op uw systeem vanaf de pagina
Installeren.

Als u of een andere deelnemer UCF-mediabestanden (Universal Communications Format) wilt of wil delen
tijdens een gebeurtenis, kunt u controleren of de vereiste onderdelen voor het afspelen van de mediabestanden
op uw systeem zijn geïnstalleerd.

Systeemvereisten voor Event Center voor Windows
U kunt de systeemvereisten en andere informatie over compatibele browsers en besturingssystemen vinden
op de pagina met gebruikershandleidingen voor uw service:
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Procedure

Stap 1 Meld u aan bij uw WebEx Event Center-site.
Stap 2 Selecteer op de navigatiebalk van WebEx Event Center Ondersteuning > Gebruikershandleidingen.
Stap 3 Klik rechts op de pagina onder Release-opmerkingen en Veelgestelde vragen op de koppeling voor

release-opmerkingen.

UCF-compatibiliteit
Als u als presentator of deelnemer UCF-mediabestanden (Universal Communications Format) wilt afspelen
of bekijken tijdens de gebeurtenis, kunt u controleren of de volgende onderdelen zijn geïnstalleerd op uw
computer:

• Flash Player, voor het afspelen van een Flash-film of interactieve Flash-bestanden.

• Windows Media Player, voor het afspelen van audio- of videobestanden.

De optie voor het controleren van uw systeem op vereiste rich-mediaspelers is alleen beschikbaar als
uw Event Center-website de UCF-optie bevat.

Uw systeem controleren op UCF-compatibiliteit
Procedure

Stap 1 Voer een van de volgende handelingen uit op de navigatiebalk:

• Als u een nieuwe servicegebruiker van de gebeurtenis bent, selecteert u Nieuwe gebruiker.

• Als u al een servicegebruiker van de gebeurtenis bent, vouwt u Instellen uit en selecteert u
Gebeurtenisbeheer.

Stap 2 Selecteer Uw rich-mediaspelers controleren.
Stap 3 Selecteer de koppelingen om te controleren of de vereiste spelers op uw computer zijn geïnstalleerd.

Download Cisco WebEx Connect of Cisco Jabber
Gebruik CiscoWebExConnect of Cisco Jabber (chattoepassingen), de chattoepassing voor zakelijke gebruikers
om beveiligde chatberichten te verzenden, deelnemers uit te nodigen of een herinnering te verzenden en een
gebeurtenis te beheren. Cisco WebEx Connect en Cisco Jabber worden geïntegreerd in de zakelijke mappen
en agenda's van Microsoft Outlook en in Cisco Unified Communication Manager.
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Procedure

Stap 1 Meld u aan bij uw Event Center-website.
Stap 2 Selecteer in de navigatiebalk van Event Center Ondersteuning > Downloads.
Stap 3 Blader naar het gedeelte van de pagina waarop Cisco WebEx Connect of Cisco Jabber wordt beschreven.
Stap 4 Selecteer de koppeling om meer informatie over dit product te lezen en dit te downloaden.

Over het delen van een externe computer
Met delen van een externe computer kunt u deelnemers toepassingen of bestanden laten zien die alleen op
een externe computer beschikbaar zijn. Afhankelijk van de instellingen op de externe computer kunt u het
gehele bureaublad laten zien of alleen bepaalde toepassingen.

U kunt een externe computer delen tijdens een gebeurtenis waarvan u de presentator bent:

• Als u de Access Anywhere-agent op de externe computer hebt geïnstalleerd.

• Als u zich hebt aangemeld bij de Event Center-website voordat u deelneemt aan de gebeurtenis, als u
niet de oorspronkelijke host van de gebeurtenis bent.

Raadpleeg de gebruikershandleiding van Access Anywhere voor meer informatie over het instellen van
een computer voor externe toegang.
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H O O F D S T U K  2
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• Informatie over het venster Vervolgkeuzelijst toevoegen, pagina 20

• Informatie over leadscores, pagina 20

• Informatie over het venster Tekstvak toevoegen, pagina 21

Overzicht van Een gebeurtenis plannen
Planning is essentieel voor een succesvolle onlinegebeurtenis. Als u de tijd neemt om de details van een
gebeurtenis op te geven, kunt u de gebeurtenis zo effectief en interessant mogelijk maken voor de deelnemers.

De pagina Een gebeurtenis plannen op uw Event Center-website bevat diverse functies waarmee u details
kunt opgeven voor een online gebeurtenis aan de hand van uw behoeften.

Beveiligingsfuncties
Wanneer u een gebeurtenis plant of uitvoert, kunt u op een van de volgende manieren voor beveiliging zorgen
voor de gebeurtenis:

• Wachtwoord vereisen: als u een wachtwoord opgeeft, moeten deelnemers dit wachtwoord opgeven om
te kunnen deelnemen aan de gebeurtenis.

• De gebeurtenis markeren als 'Niet in lijst': wanneer u een gebeurtenis plant, kunt u ervoor kiezen om
deze te markeren als 'Niet in lijst'. Een gebeurtenis 'Niet in lijst' wordt niet weergegeven op de pagina
Overzicht van gebeurtenissen op uw Event Center-website. Deelnemers beschikken over volledige
informatie over de gebeurtenis via uw uitnodigings-e-mailbericht.

• Deelnemers verplichten registratie-id's in te voeren. U kunt voor zowel een vermelde gebeurtenis als
een gebeurtenis 'Niet in lijst' registratie vereisen en deelnemers verplichten hun registratie-id in te voeren
voordat ze deelnemen aan de gebeurtenis. Als u deze optie opgeeft, ontvangt elke deelnemer een unieke
registratie-id nadat u het registratieverzoek hebt goedgekeurd.

• Toegang tot de gebeurtenis beperken: als alle deelnemers zich bij een gebeurtenis hebben gevoegd, kunt
u voorkomen dat andere deelnemers zich bij de gebeurtenis voegen door de toegang te beperken.

Kies een beveiligingsniveau op basis van het doel van de gebeurtenis. Als u bijvoorbeeld een gebeurtenis
plant om de bedrijfspicknick te bespreken, hoeft u alleen een wachtwoord op te geven voor de gebeurtenis.
Als u echter een gebeurtenis plant waarin gevoelige financiële gegevens worden besproken, kunt u de
gebeurtenis instellen als 'Niet in lijst'.

Rollen
Het productieteam van uw gebeurtenis kan uit verschillende rollen bestaan. Maak een document of overzicht
waarin wordt gedefinieerd hoe u de gebeurtenis wilt produceren zodat u verantwoordelijkheden kunt toewijzen.
Het document of overzicht kan de informatie over toewijzingen van host, presentator en panelleden bevatten,
bijvoorbeeld wie de presentatie start en beëindigt, dia's presenteert, software laat zien, de V&A-sessie behandelt,
fungeert als enquêtecoördinator, chatberichten beantwoordt, enzovoort.

In de volgende tabel worden de verschillende rollen in een WebEx-gebeurtenis beschreven.
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BeschrijvingRol

De deelnemer die de gebeurtenis plant, start, beheert en beëindigt en de presentator,
panelleden en enquêtecoördinator aanwijst.

De gebeurtenishost is in eerste instantie de presentator. Als de uitgenodigde
panelleden deelnemen aan de gebeurtenis, kan de host de rol van presentator op
elk gewenst moment tijdens de gebeurtenis overdragen aan een van de panelleden.

Host

De deelnemer, met het symbool voor de presentator (WebEx-bal), die
verantwoordelijk is voor het delen en presenteren van informatie tijdens de
gebeurtenis.

Presentator

Een deelnemer die met name verantwoordelijk is voor het assisteren van de
presentator en het helpen bij de presentatie.

Panellid

De deelnemer die verantwoordelijk is voor het voorbereiden van een enquête en
het uitvoeren hiervan tijdens de gebeurtenis.

Enquêtecoördinator

Een deelnemer die hoofdzakelijk luistert en kijkt en die zelf geen informatie
presenteert tijdens de gebeurtenis.

Deelnemer

Gebeurtenissjablonen
Met een gebeurtenissjabloon kan de host van een gebeurtenis de plantijd verkorten en zijn/haar favoriete
instellingen opslaan. De vervolgkeuzelijst Gebeurtenissjabloon bevat de volgende sjablonen:

• Mijn sjablonen: de sjablonen die u zelf hebt gemaakt. Deze worden alleen weergegeven als u zich
aanmeldt bij uw Event Center-website.

• Standaardsjablonen: deze sjablonen zijn gemaakt door uw sitebeheerder en zijn beschikbaar voor de
gebeurtenishosts in uw organisatie.

• Systeemsjabloon: deze sjabloon is gemaakt door uw WebEx-service. De naam van de systeemsjabloon
wordt in de vervolgkeuzelijst weergegeven tussen haakjes.

Als u ervoor kiest om een sjabloon te gebruiken, wordt de informatie in de sjabloon, inclusief de
gebeurtenisnaam, de beschrijving, het wachtwoord, de teleconferentieopties, registratieopties, de
aangepaste registratievragen en de e-mailsjablonen, automatisch naar de pagina Een gebeurtenis plannen
gekopieerd. U kunt de informatie of opties bewerken voordat u de gebeurtenis plant.

De lijst met deelnemers, de informatie over de panelleden en de geregistreerde deelnemers worden niet
naar de pagina Een gebeurtenis plannen gekopieerd.
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Goedkeuringsregels instellen voor personen die zich willen
registreren

Als u hebt ingesteld dat registratieverzoeken moeten worden goedgekeurd, kunt u regels instellen, zodat
personen die zich willen registreren automatisch worden goedgekeurd of afgewezen op basis van logische
tekenreeksen (u kunt bijvoorbeeld aangeven dat de bedrijfsnaam van een deelnemer het woord WebEx moet
bevatten).

Procedure

Stap 1 Ga op de pagina Een gebeurtenis plannen naar het gedeelte Deelnemers en registratie.
Stap 2 Bij Goedkeuring vereist selecteert u Ja.
Stap 3 Selecteer Goedkeuringsregels instellen.
Stap 4 Stel uw parameters in.
Stap 5 Wanneer u een regel hebt ingesteld, selecteert u Regel toevoegen.

De goedkeuringsregel wordt weergegeven in de lijst Regels.

Stap 6 Wanneer u de gewenste regels hebt toegevoegd, selecteert u Opslaan.

Een gebeurtenissjabloon maken of bewerken
U kunt een sjabloon maken of bewerken via de pagina Een gebeurtenis plannen. De sjablonen die u op deze
pagina maakt of bewerkt, worden aan de vervolgkeuzelijst Gebeurtenissjabloon toegevoegd onder Mijn
sjablonen.

Alleen de sitebeheerder kan Standaardsjablonen maken of bewerken. U kunt een Standaardsjabloon echter
als nieuwe sjabloon opslaan onder Mijn sjablonen.

Procedure

Stap 1 Als u een gebeurtenissjabloon wilt maken, doet u het volgende:
Geef de opties op de pagina Een gebeurtenis plannen op en selecteer Opslaan als sjabloon.

Typ de naam van de nieuwe sjabloon in het tekstvak Sjabloonnaam en selecteer Opslaan.

Stap 2 Als u een bestaande gebeurtenissjabloon wilt bewerken, doet u het volgende:
Kies in de vervolgkeuzelijst Gebeurtenissjabloon de sjabloon die u wilt bewerken.

Breng uw wijzigingen aan de sjabloon aan en selecteer Opslaan als sjabloon.

Selecteer in het bevestigingsbericht Opslaan en vervolgens OK.
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Het registratieformulier aanpassen
U kunt het registratieformulier aanpassen door vragen toe te voegen of te wijzigen. Wanneer u een aangepaste
optie hebt toegevoegd aan het registratieformulier, kunt u deze op elk gewenst moment bewerken.

Procedure

Stap 1 Ga op de pagina Een gebeurtenis plannen naar het gedeelte Deelnemers en registratie.
Stap 2 Selecteer de koppeling naast Registratieformulier.

De pagina Registratievragen aanpassen wordt weergegeven.

Stap 3 Onder Standaardvragen selecteert u de vragen die u wilt weergeven op het registratieformulier.

• Wanneer u het selectievakje onder het vinkje inschakelt, geeft u aan dat dit een vereiste vraag is in het
registratieformulier.

• Wanneer u het selectievakje onder het pictogram 'R' inschakelt, geeft u aan dat dit een vereiste vraag is
in het registratieformulier.

Stap 4 Selecteer onder Mijn aangepaste vragen een optie om een aangepaste vraag te maken.

• SelecteerMijn registratievragen als u vragen wilt selecteren die u eerder hebt opgeslagen.

Stap 5 (optioneel) Als u de vragen opnieuw wilt rangschikken, selecteert u de pijlen omhoog en omlaag in de kolom
Volgorde wijzigen.

Stap 6 Wanneer u de gewenste aangepaste vragen hebt toegevoegd, selecteert u Opslaan.
Stap 7 Selecteer Sluiten in het venster dat wordt weergegeven.

Leadscores en bedrijfsnamen weergeven in de deelnemerslijst
Tijdens de gebeurtenis kunt u in de deelnemerslijst de volgende twee typen informatie weergeven naast de
naam van elke deelnemer:

• Het antwoord van de deelnemer op de vraag voor 'Bedrijf' op het registratieformulier.

• De totale leadscore van de deelnemer op basis van zijn of haar antwoorden op de vragen op het
registratieformulier.

U kunt de deelnemerslijst sorteren op de scores of zoeken naar een bedrijfsnaam en een beter inzicht
krijgen in de deelnemers die voorrang moeten krijgen tijdens de gebeurtenis.
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Als u leadscores en bedrijfsnamen wilt weergeven in de deelnemerslijst, moet u de
volgende twee handelingen uitvoeren op het registratieformulier:

Opmerking

• De optie voor leadscores gebruiken in de vensters Selectievakjes toevoegen,
Optieknoppen toevoegen of Vervolgkeuzelijst toevoegen.

• Opgeven dat het Bedrijf en alle vragen met toegewezen scores vereist zijn.

Een lijst met uitnodigingen maken en deelnemers uitnodigen
voor uw gebeurtenis

U kunt contactpersonen selecteren uit een bestaand adresboek of nieuwe contactpersonen toevoegen op uw
Event Center-website.

Als u een groot aantal contactpersonen hebt in een distributielijst, kunt u de distributielijst importeren in
CSV-indeling (door komma's gescheiden waarden).

Procedure

Stap 1 Ga op de pagina Een gebeurtenis plannen naar het gedeelte Deelnemers en registratie.
Stap 2 Selecteer Lijst met uitnodigingen maken.
Stap 3 Voer in het venster dat wordt weergegeven een van de volgende acties uit:

• Als u een nieuwe contactpersoonwilt toevoegen, voert u gegevens in onder Nieuwe deelnemer of Nieuw
panellid.

• Als u contactpersonen of groepen contactpersonen die al in uw adresboek staan wilt toevoegen aan de
Event Center-website, selecteert u Contactpersonen selecteren.

Selecteer elke contactpersoon of groep contactpersonen die u wilt toevoegen aan uw lijst met deelnemers
of panelleden.

(optioneel) Als u vanuit uw lijst met bestaande contactpersonen een panellid wilt toevoegen als alternatieve
host, selecteert u de gewenste contactpersoon en klikt u op Toevoegen als alternatieve host.

Een alternatieve host moet een account hebben op uw site. Daarnaast kan alleen een panellid een
alternatieve host zijn.

Als u een distributielijst in CSV-indeling wilt toevoegen, selecteert u Contactpersonen importeren en
volgt u de instructies op het scherm.

Stap 4 Wanneer u de opties hebt opgegeven op de pagina Een gebeurtenis plannen, selecteert u Deze gebeurtenis
plannen.

Stap 5 Selecteer de ontvangers op de pagina Gebeurtenismails verzenden en selecteer Nu verzenden.
Stap 6 Selecteer OK en Doorgaan in de berichten die op uw scherm verschijnen.
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Een lijst met uitnodigingen maken en panelleden uitnodigen
voor uw gebeurtenis

U kunt contactpersonen selecteren uit een bestaand adresboek of nieuwe contactpersonen toevoegen op uw
Event Center-website.

Als u een groot aantal contactpersonen hebt in een distributielijst, kunt u de distributielijst importeren in
CSV-indeling (door komma's gescheiden waarden).

Procedure

Stap 1 Ga op de pagina Een gebeurtenis plannen naar het gedeelte Presentatoren en panelleden.
Stap 2 Selecteer Lijst met uitnodigingen maken.
Stap 3 Voeg in het venster dat wordt weergegeven, een van de volgende items toe:

• Nieuwe deelnemers die nog geen contactpersoon zijn in een van uw adresboeken.

• Contactpersonen en groepen contactpersonen die al zijn opgenomen in uw adresboeken op de Event
Center-website.

• Distributielijst in de CSV-indeling.

Stap 4 Wanneer u de opties hebt opgegeven op de pagina Een gebeurtenis plannen, selecteert u Deze gebeurtenis
plannen.

Stap 5 Selecteer de ontvangers op de pagina Gebeurtenismails verzenden en selecteer Nu verzenden.
Als uLater verzenden selecteert, wordt de pagina Gebeurtenisinformatie weergegeven. Via deze pagina kunt
u op een later tijdstip e-mailberichten met uitnodigingen verzenden.

Stap 6 Selecteer OK en Doorgaan in de berichten die op uw scherm verschijnen.
Elk panellid dat u uitnodigt, ontvangt een e-mailbericht met uitnodiging. Dit e-mailbericht bevat een koppeling
waarop het panellid kan klikken voor meer informatie over de gebeurtenis en om deel te nemen aan de
gebeurtenis.

Een nieuwe contactpersoon toevoegen aan uw lijst met
uitnodigingen

Als u een gebeurtenis plant, kunt u een nieuwe contactpersoon aan uw lijst met uitnodigingen toevoegen.
Wanneer u informatie hebt opgegeven over een nieuwe contactpersoon, kunt u deze contactpersoon ook
toevoegen aan een van uw adresboeken.
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Procedure

Stap 1 Als u dit nog niet hebt gedaan, selecteert u Lijst met uitnodigingen maken op de pagina Een gebeurtenis
plannen.

Stap 2 Geef onder Nieuwe deelnemer of Nieuw panellid informatie op over de contactpersoon.
Stap 3 (optioneel) Als u de nieuwe contactpersoon wilt toevoegen aan uw adresboek Persoonlijke contactpersonen,

schakelt u het selectievakjeNieuwe deelnemer toevoegen aanmijn adresboek ofNieuw panellid toevoegen
aan mijn adresboek in.

Stap 4 (optioneel) Schakel het selectievakjeUitnodigen als alternatieve host in om dit panellid als alternatieve host
toe te voegen. Het panellid kan vervolgens de gebeurtenis starten en de rol van host vervullen.
Een alternatieve host moet een account hebben op uw site. Daarnaast kan alleen een panellid een alternatieve
host zijn.

Stap 5 Selecteer Toevoegen aan lijst met uitnodigingen.
De contactpersoon wordt weergegeven onder Uit te nodigen deelnemers of Uit te nodigen panelleden.

Stap 6 Selecteer Uitnodigen.

Een lijst met uitnodigingen bewerken
Wanneer u een gebeurtenis plant of bewerkt, kunt u de lijst met uitnodigingen bewerken voor deelnemers en
voor panelleden.

Procedure

Stap 1 Ga op de pagina Een gebeurtenis plannen of Een gebeurtenis bewerken naar het gedeelte Deelnemers en
registratie of Presentatoren en panelleden.

Stap 2 Selecteer Lijst met uitnodigingen bewerken.
Stap 3 Selecteer de naam van de contactpersoon in de kolom Naam.
Stap 4 Breng de wijzigingen aan.
Stap 5 Selecteer Lijst met uitnodigingen bijwerken.

E-mailberichten aanpassen
Specifieke gebeurtenis

Wanneer u een gebeurtenis plant of bewerkt, kunt u een e-mailberichtsjabloon voor de specifieke gebeurtenis
aanpassen door de inhoud en variabelen te bewerken, opnieuw te rangschikken of te verwijderen. Variabelen
bestaan uit codetekst die in Event Center worden vervangen door uw specifieke gebruikers- of
gebeurtenisinformatie.
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Toekomstige gebeurtenis

U kunt e-mailberichtsjablonen aanpassen voor alle toekomstige gebeurtenissen die u plant op de Event
Center-website. De wijzigingen die u op dit niveau aanbrengt, worden automatisch toegepast op toekomstige
gebeurtenissen die u plant.

U kunt variabelen verwijderen of herschikken, maar u kunt nooit de tekst in een variabele wijzigen.Wijzig
in de variabele %ParticipantName% bijvoorbeeld niet de tekst ParticipantName binnen de procenttekens.
Als u deze tekst wijzigt, kan deze in Event Center niet worden vervangen door de juiste tekst vanuit uw
gebruikers- of gebeurtenisgegevens.

Belangrijk

Een e-mailbericht aanpassen voor een specifieke gebeurtenis
Procedure

Stap 1 Selecteer op de pagina Een gebeurtenis plannen of Een gebeurtenis bewerken in het gedeelte E-mailberichten
de koppeling voor het e-mailbericht dat u wilt aanpassen.

Stap 2 Selecteer een sjabloon in de vervolgkeuzelijst E-mailbericht selecteren en selecteer Bewerken.
Stap 3 Breng de wijzigingen aan op de pagina E-mailbericht voor bewerkte gebeurtenissen: [sjabloonnaam].

U wordt aangeraden een e-mailaccount in te stellen dat u alleen gebruikt om gebeurtenissen te maken. U kunt
dit adres opgeven in het vak E-mailadres voor beantwoorden. U kunt bijvoorbeeld een account instellen met
het adres gebeurtenissen@uw_bedrijf.com.

Stap 4 Selecteer Opslaan > OK.

Een e-mailbericht aanpassen voor toekomstige gebeurtenissen
Procedure

Stap 1 Selecteer in de linkernavigatiebalk van uw Event Center-websiteEen gebeurtenis hosten > E-mailsjablonen.
Stap 2 Kies het type e-mailbericht dat u wilt bewerken in de vervolgkeuzelijstVoor: en selecteer één van de sjablonen

in de sectie voor HTML of tekst zonder opmaak, afhankelijk van uw wensen.
Stap 3 Selecteer Bewerken.
Stap 4 Breng de wijzigingen aan op de pagina Sjabloonnaam: [sjabloonnaam].
Stap 5 Selecteer Opslaan.

Als u het e-mailbericht wilt herstellen naar het standaardbericht, selecteert u Standaardwaarden
herstellen.

Tip
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Informatie over variabelen in een e-mailsjabloon
Een variabele bestaat uit tekst die wordt omgeven door twee procenttekens. Elke variabele die in e-mailsjablonen
van Event Center wordt gebruikt, wordt in de werkelijke berichten vervangen door bijbehorende informatie
die is opgegeven in de registratiegegevens van een deelnemer, in uw gebruikersprofiel, op de pagina
Gebeurtenisinformatie, enzovoort.

In de volgende tabel worden de variabelen beschreven die mogelijk aanvullende uitleg behoeven.

Wordt vervangen door…Deze variabele

Deze variabele wordt vervangen door de volgende tekst:

Deze WebEx-service bevat een functie waarmee audio en documenten en
andere materialen die worden uitgewisseld of bekeken tijdens de sessie,
kunnen worden opgenomen. Door aan deze sessie deel te nemen, geeft u
automatisch toestemming tot dergelijke opnamen. Indien u niet akkoord
gaat met deze opname, neem dan niet deel aan deze sessie.

Belangrijk

BELANGRIJKE KENNISGEVING: Deze WebEx-service bevat een functie waarmee
audio en documenten en andere materialen die worden uitgewisseld of bekeken tijdens
de sessie, kunnen worden opgenomen. Door aan deze sessie deel te nemen, geeft u
automatisch toestemming tot dergelijke opnamen. Indien u niet akkoord gaat met deze
opname, neem dan niet deel aan deze sessie.

%Disclaimer%

Deze variabele wordt vervangen door de volgende instructies voor het downloaden van
de Event Center-toepassing:

Als u sneller aan de gebeurtenis wilt deelnemen, kunt u de software instellen die u nodig
hebt voor deelname voordat de gebeurtenis wordt gestart. Ga naar de bovenstaande URL
en selecteer Installeren.

%DownloadInstruction%

Deze variabele wordt vervangen door de volgende notatie:

http://www.webex.com
%EmailFooter%

De registratie-id van de deelnemer

Deze id wordt automatisch voor een deelnemer gemaakt in Event Center wanneer u zijn
of haar registratieverzoek hebt goedgekeurd. Als voor deze gebeurtenis registratie niet
is vereist, wordt deze variabele vervangen door de volgende tekst:

Voor deze gebeurtenis is geen registratie-id vereist.

%EnrollmentID%

Een hyperlink

U kunt deze gebruiken in beschrijvingen van de gebeurtenis.
%EventAddressURL%

Het wachtwoord van de gebeurtenis dat u hebt opgegeven bij het plannen van de
gebeurtenis. Als u geen wachtwoord wilt gebruiken, wordt deze variabele vervangen door
de volgende tekst:

Deze gebeurtenis vereist geen wachtwoord.

%EventPassword%
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Wordt vervangen door…Deze variabele

Een hyperlink

U kunt deze gebruiken in instructies voor aanmelding bij de gebeurtenis.
%JoinURL%

Een URL die geen hyperlink bevat

U kunt deze gebruiken in instructies voor aanmelding bij de gebeurtenis.

Voorbeeld. U kunt de variabele op de volgende manier gebruiken: <a
href="%JoinURLStr%">Ga hierheen om deel te nemen aan de gebeurtenis.</a>

%JoinURLStr%

De URL voor de pagina Gebeurtenisinformatie voor de gebeurtenis.

De URL wordt automatisch in Event Center gemaakt wanneer u een gebeurtenis hebt
gepland.

%MeetingInfoURL%

Het wachtwoord dat u hebt opgegeven voor deelnemers om zich te registreren voor de
gebeurtenis%RegistrationPassword%

Het e-mailadres dat is opgegeven op de e-mailserver voor uw Event Center-website

Het standaardadres is: messenger@webex.com
%SenderEmailAddress%

Deze variabele wordt vervangen door de volgende tekst:

Als u wilt deelnemen aan de teleconferentie, belt u %CallInNumber% en voert u het
vergaderingnummer in.

De variabele%CallInNumber%wordt vervangen door de nummers die u hebt opgegeven
bij het plannen van de gebeurtenis.

%TeleconferenceInfo%

Als UCF is ingeschakeld voor deze gebeurtenis en u Deelnemers vragen
rich-mediaspelers te controleren selecteert tijdens het plannen van de gebeurtenis, wordt
de volgende tekst weergegeven:

Het afspelen van UCF (Universal Communications Format) rich-mediabestanden vereist
de juiste spelers. Als u dit type rich-mediabestanden in de gebeurtenis wilt weergeven,
controleert u of u de juiste spelers op de computer hebt geïnstalleerd door naar [URL] te
gaan.

%UCFAttendeeVerifyPlayers%

Een audioconferentie voor een gebeurtenis instellen
De opties voor audioconferenties kunnen verschillen, afhankelijk van de opties die worden gebruikt door uw
organisatie.
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Procedure

Stap 1 Ga op de pagina Een gebeurtenis plannen of Een gebeurtenis bewerken naar Instellingen voor de
audioconferentie.

Stap 2 Selecteer een van de volgende opties:

•WebEx-audio: dit is een geïntegreerde audioconferentie. Selecteer uit verschillende opties, inclusief of
het systeem deelnemers moet bellen, of dat het een eenrichtings-audiostream moet bieden van de
audioconferentie naar de computers van de deelnemers.

U bent of uw organisatie is verantwoordelijk voor de kosten als het systeem deelnemers
belt.

Opmerking

• Andere teleconferentieservice: de gebeurtenis bestaat uit een teleconferentie die door een andere service
wordt geleverd. Voer instructies voor deelname aan de teleconferentie in het tekstvak in. De instructies
worden weergegeven in een berichtvak wanneer een deelnemer zich heeft aangemeld bij de gebeurtenis.

Als uw gebeurtenis uit meer dan 500 deelnemers bestaat, kunt u gebruikmaken van een
externe teleconferentieservice of van de WebEx-audioconferentieservices met
operatorondersteuning. Neem contact op met uw WebEx-accountmanager voor meer
informatie over de WebEx-audioconferentieservices met operatorondersteuning.

Opmerking

• Cisco Unified MeetingPlace Audio Conferencing: dit is een geïntegreerde audioconferentie.

• Alleen VoIP gebruiken: een spraakvergadering waarin deelnemers computers met audiomogelijkheden
gebruiken om te communiceren via internet in plaats van via het telefoonsysteem.

• Geen: hiermee geeft u aan dat er geen audioconferentie nodig is voor de gebeurtenis.

Stap 3 Selecteer Deze gebeurtenis plannen of Bijwerken.
Wanneer u de gebeurtenis hebt gepland, worden instructies voor deelname aan de teleconferentie weergegeven
in het dialoogvenster Deelnemen aan teleconferentie wanneer deelnemers zich aanmelden bij de gebeurtenis.

Een geïntegreerde VoIP-conferentie instellen voor een
gebeurtenis

Bij een VoIP-conferentie maken de deelnemers niet gebruik van het telefoonsysteem voor communicatie,
maar van een computer met audiocapaciteit.

• Als u een geïntegreerde VoIP-conferentie instelt, moet u de conferentie starten voordat de deelnemers
deze kunnen gaan gebruiken in de gebeurtenis.

• Alleen deelnemers met een computer die voldoet aan de systeemvereisten voor geïntegreerde VoIP
kunnen deelnemen aan de conferentie.

• Als u WebEx-recorder gebruikt om de gebeurtenis op te nemen en u de audio ook wilt vastleggen in de
opname,moet u controleren of het juiste audiocompressieschema is geselecteerd. Zie voormeer informatie
de Gebruikershandleiding WebEx-recorder en -speler, die beschikbaar is op de pagina
Gebruikershandleidingen van uw Event Center-website.
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Procedure

Stap 1 Ga op de pagina Een gebeurtenis plannen of Een gebeurtenis bewerken naar Instellingen voor de
audioconferentie.

Stap 2 Selecteer het conferentietype Alleen VoIP gebruiken.
Stap 3 Selecteer Deze gebeurtenis plannen of Deze gebeurtenis bijwerken.

Systeemvereisten voor geïntegreerde VoIP
U kunt alleen meedoen aan een geïntegreerde VoIP-conferentie als uw computer voldoet aan de volgende
systeemvereisten:

• Een ondersteunde geluidskaart.

U vindt een lijst met ondersteunde geluidskaarten op de pagina Veelgestelde vragen op uw Event
Center-website. U kunt deze pagina openen vanaf de Ondersteuningspagina op uw site.

• Luidsprekers of een koptelefoon.

• Een microfoon, als u tijdens de conferentie ook wilt kunnen spreken.

Gebruik een koptelefoon met een microfoon van goede kwaliteit als u een betere geluidskwaliteit wilt
en meer comfort.

Voorkomen dat deelnemers van de gebeurtenis
rich-mediabestanden delen

Event Center biedt deelnemers standaard de gelegenheid om UCF-bestanden (Universal Communications
Format) tijdens een gebeurtenis te delen. Wanneer u een gebeurtenis plant, kunt u ervoor kiezen om deze
functie uit te schakelen voor de gebeurtenis.

Procedure

Stap 1 Ga op de pagina Een gebeurtenis plannen naarGebeurtenisomschrijving en opties >Overige UCF-opties.
Stap 2 Selecteer Deelnemers niet toestaan om rich-mediabestanden te delen in deze gebeurtenis.
Stap 3 Selecteer Deze gebeurtenis plannen.
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Deelnemers vragen om hun rich-mediaspelers te controleren
Als u van plan bent omUCF-multimediapresentatie (Universal Communications Format) weer te geven tijdens
de gebeurtenis, kunt u deelnemers voorafgaand aan hun deelname aan de gebeurtenis vragen om te controleren
of er een rich-mediaspeler op hun computer is geïnstalleerd.

Procedure

Stap 1 Ga op de pagina Een gebeurtenis plannen naarGebeurtenisomschrijving en opties >Overige UCF-opties.
Stap 2 Selecteer Deelnemers vragen om rich-mediaspelers te controleren.
Stap 3 Selecteer Deze gebeurtenis plannen.

Een enquête voor na de gebeurtenis maken en deze aan een
gebeurtenis toevoegen

Wanneer u een enquête maakt, kunt u het volgende doen:

• Tekst, vragen met meerdere antwoorden en vragen met één antwoord toevoegen.

• Afbeeldingen toevoegen.

• De enquête opslaan als sjabloon voor toekomstig gebruik.

De enquête die u toevoegt, wordt na afloop van de gebeurtenis weergegeven op het scherm van de
deelnemers.

Als u de enquêteresultaten wilt bekijken, kunt u op de pagina Mijn WebEx-rapporten in Mijn WebEx
een Event Center-opkomstrapport, -deelnemergeschiedenisrapport of -gebeurtenisopnamerapport maken.

Procedure

Stap 1 Ga op de pagina Een gebeurtenis plannen of Geplande gebeurtenis bewerken naarGebeurtenisomschrijving
en opties.

Stap 2 Selecteer Enquête voor na gebeurtenis maken of Nieuwe enquête maken.
Stap 3 Voer een onderwerp en een inleidende tekst voor de enquête in.
Stap 4 Selecteer de beschikbare knoppen om afbeeldingen toe te voegen, enquêtevragen te maken en de enquête

vervolgens op te slaan.
Stap 5 Als u tevreden bent met uw enquête, selecteert u OK – Deze enquête gebruiken.
Stap 6 Selecteer op de pagina Een gebeurtenis plannen of Geplande gebeurtenis bewerken in het gedeelte Enquête

voor na de gebeurtenis een van de volgende opties:

• Enquête weergeven in pop-upvenster: geeft aan dat deze enquête wordt weergegeven in een apart
venster.
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• Enquête weergeven in hoofdbrowservenster (in plaats van doel-URL): geeft aan dat deze enquête
wordt weergegeven in het hoofdvenster.

Als u de optie Enquête in het hoofdvenster van de browser weergeven (in plaats van een
bestemmings-URL) selecteert en tevens een bestemmings-URL opgeeft die na afloop van de gebeurtenis
wordt weergegeven, wordt de bestemmingspagina niet weergegeven na afloop van de gebeurtenis.

Panelleden toestaan om documenten te uploaden
Wanneer u een gebeurtenis plant, kunt u panelleden toestaan om u te voorzien van documenten of presentaties
door deze te uploaden via de pagina Toegang voor panelleden. De bestanden die door de panelleden worden
geüpload, worden weergegeven op uw pagina Gebeurtenisinformatie en in uw persoonlijke mappen op uw
Event Center-website. U kunt de bestanden vervolgens downloaden of ordenen voordat de gebeurtenis wordt
gestart.

Procedure

Stap 1 Om panelleden toe te staan om documenten te uploaden, doet u het volgende:
Ga op de pagina Een gebeurtenis plannen of Gebeurtenis bewerken naar Presentatoren en panelleden.

Schakel het selectievakje Panelleden toestaan documenten te uploaden die zijn gekoppeld aan de
gebeurtenis in.

Stap 2 Om de bestanden die vóór een gebeurtenis door panelleden zijn geüpload te bekijken, te downloaden of te
ordenen, doet u het volgende:
Meld u aan bij uw Event Center-website.

SelecteerMijn WebEx > Mijn bestanden > Mappen.

Informatie over het venster Selectievakjes toevoegen
DoelOptie

Een vraag opstellen.

Opmerking Als u slechts één selectievakje toevoegt en u geen groepslabel wilt
gebruiken, laat u dit vak leeg.

Groepslabel voor selectievakjes

De antwoorden of keuzen opstellen en opgeven welke selectievakjes standaard zijn
in- of uitgeschakeld in de enquête of het registratieformulier.

Gebruik de vervolgkeuzelijst Toevoegen als u selectievakjes wilt toevoegen aan
het formulier.

Selectievakje 1 tot en met 9
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DoelOptie

Een score opgeven voor elk antwoord op de vraag.Score

Informatie over het venster Keuzerondjes toevoegen
DoelOptie

Een vraag opstellen.Groepslabel voor keuzerondjes

Het standaardantwoord of de standaardkeuze opgeven.Standaardkeuze

De antwoorden of keuzen opstellen.

Gebruik de vervolgkeuzelijst Toevoegen als u keuzerondjes wilt toevoegen
aan het formulier.

Keuze 1 tot en met 9

Een score opgeven voor elk antwoord op de vraag.Score

Informatie over het venster Vervolgkeuzelijst toevoegen
DoelOptie

Een vraag opstellen.Label voor vervolgkeuzelijst

Het standaardantwoord of de standaardkeuze opgeven.Standaardkeuze

De antwoorden of keuzen opstellen.

Gebruik de vervolgkeuzelijst Toevoegen als u keuzerondjes wilt toevoegen aan
het formulier.

Keuze 1 tot en met 9

Een score opgeven voor elk antwoord op de vraag.Score

Informatie over leadscores
Wanneer u een enquête of registratieformulier aanpast, kunt u een score opgeven voor elk antwoord op een
vraag. De sitebeheerder kan later een rapport genereren waarin de totale score van de deelnemer wordt
aangegeven, zodat u de beste leads kunt opmaken uit de scores en de andere informatie die u hebt verzameld
via de enquête of het registratieformulier.

Tijdens de gebeurtenis kunt u in de deelnemerslijst de volgende twee typen informatie weergeven naast de
naam van elke deelnemer:
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• Het antwoord van de deelnemer op de vraag voor 'Bedrijf' op het registratieformulier.

• De totale leadscore van de deelnemer op basis van zijn of haar antwoorden op de vragen op het
registratieformulier.

U kunt de deelnemerslijst sorteren op de scores of zoeken naar een bedrijfsnaam en een beter inzicht
krijgen in de deelnemers die voorrang moeten krijgen tijdens de gebeurtenis.

Als u leadscores en bedrijfsnamen wilt weergeven in de deelnemerslijst, moet u de
volgende twee handelingen uitvoeren op het registratieformulier:

Opmerking

• De optie voor leadscores gebruiken in de vensters Selectievakjes toevoegen,
Optieknoppen toevoegen of Vervolgkeuzelijst toevoegen.

• Opgeven dat het Bedrijf en alle vragen met toegewezen scores vereist zijn.

Informatie over het venster Tekstvak toevoegen
DoelOptie

Een tekstvraag opstellen. Een tekstvaklabel kan maximaal 256 tekens lang zijn.Label tekstvak

Opgeven of het tekstvak één regel of meerdere regels bevat. Als uMeer regels selecteert,
moet u het gewenste aantal regels opgeven in het vak Hoogte.

Type

De breedte van het tekstvak opgeven in tekens. Met het getal dat u opgeeft, wordt bepaald
hoe breed het tekstvak wordt weergegeven in de enquête of het registratieformulier. Dit
is echter niet van invloed op het aantal tekens dat een deelnemer kan invoeren in het
tekstvak. Een tekstvak kan maximaal 256 tekens bevatten.

Breedte

Het aantal regels van het tekstvak opgeven. Als u het aantal regels wilt opgeven, moet u
eerstMeerdere regels selecteren naast Type. Als u geen getal opgeeft, wordt de
standaardhoogte van Event Center gebruikt. Dit is één regel.

Hoogte
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H O O F D S T U K  3
Een gebeurtenis plannen, bewerken, annuleren
en starten

• Overzicht van Een gebeurtenis plannen, bewerken, annuleren en starten, pagina 23

• Een gebeurtenis plannen, pagina 23

• Een gebeurtenis starten, pagina 25

• Een gebeurtenis bewerken, pagina 25

• Een gebeurtenis annuleren, pagina 26

Overzicht van Een gebeurtenis plannen, bewerken, annuleren
en starten

Als u een gebeurtenis wilt plannen, starten, bewerken of annuleren, moet u een hostaccount op uw Event
Center-website hebben gemaakt.

Een gebeurtenis plannen
Wij raden aan dat u delen van de pagina Een gebeurtenis plannen voltooit voordat u uw gebeurtenis plant.
Raadpleeg Een gebeurtenis plannen voor meer informatie.

Procedure

Stap 1 Meld u aan bij uw Event Center-website.
Stap 2 Selecteer in de navigatiebalk achtereenvolgens Een gebeurtenis hosten > Een gebeurtenis plannen.
Stap 3 Voltooi uw planningsinformatie met aandacht voor het volgende:

Gedeelte Basisinformatie

• Gebeurtenissen 'In lijst' worden op uw Event Center-website weergegeven en zijn zichtbaar voor iedereen.
Alleen uitgenodigden kunnen de gegevens van een gebeurtenis 'Niet in lijst' bekijken.
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• Dankzij registratie krijgt u informatie over de personen die aan uw gebeurtenis willen deelnemen.

• Dankzij een programma kunt u verwante gebeurtenissen voor een bepaald project, product of publiek
groeperen.

• U kunt altijd rapporten uitvoeren vanuit MijnWebEx om informatie over uw gebeurtenissen te bekijken,
zelfs als u ervoor kiest de gebeurtenissen te verwijderen als ze zijn voltooid.

• Zorg er bij het invoeren van een gebeurteniswachtwoord voor dat dit geen spaties of dubbele
aanhalingstekens (“”) bevat.

• Traceercodes kunnen optioneel of vereist zijn, afhankelijk van hoe uw sitebeheerder ze instelt.

Als uw sitebeheerder ook heeft gespecificeerd dat dezelfde opties voor traceercodeswordenweergegeven
in uw gebruikersprofiel, kunt u uw gebruikersprofiel bewerken en de traceercodes daarin specificeren.
De codes worden in dat geval automatisch weergegeven op de pagina Een gebeurtenis plannen.

Tip

Gedeelte Datum en tijd

• Selecteer Tijdzones gebeurtenis plannen om een geschikte tijd voor uw deelnemers in verschillende
tijdzones te plannen.

• De geschatte duur is alleen voor planningsdoeleinden. Een gebeurtenis wordt niet automatisch beëindigd
na de opgegeven duur.

Gedeelte Gebeurtenisbeschrijving en -opties

• Automatische UCF-afspeelopties: wij raden aan dat u op tijd gebeurtenismateriaal uploadt om de laadtijd
tijdens een gebeurtenis te beperken. Voordat u gebeurtenismateriaal kunt toevoegen, moet u dit eerst
naar uw persoonlijke mappen in het gedeelte Mijn WebEx van uw Event Center-website uploaden.

• U kunt een gebeurtenisbeschrijving opmaken met HTML-code (Hypertext Markup Language). Als u
een Web Page Authoring-programma gebruikt, maakt u een opgemaakte gebeurtenisbeschrijving met
het programma en kopieert u vervolgens de HTML-code naar het vak Beschrijving.

• Een doel-URL verwijst naar een website die wordt weergegeven als de gebeurtenis is beëindigd.

• Selecteer voor gebeurtenissen met een groot aantal deelnemers bij Wie kan de deelnemerslijst bekijken
Alleen de host, presentator en panelleden om de prestaties te verbeteren.

• De videofunctie is alleen beschikbaar als deze is ingeschakeld door uw sitebeheerder.

Gedeelte Deelnemers en Registratie

• Als u Ja selecteert voor Registratie-id vereist, ontvangt elke deelnemer een unieke registratie-id nadat
u zijn of haar registratieverzoek hebt goedgekeurd. Deze optie biedt aanvullende beveiliging voor uw
gebeurtenis.

• Als u goedkeuring voor registratieverzoeken vereist, kunt u goedkeuringsregels instellen om personen
die zich willen registreren automatisch goed of af te keuren.

Gedeelte E-mailberichten

• Als u een iCalendar-bijlage bijvoegt, kunnen uitgenodigde deelnemers de geplande gebeurtenis toevoegen
aan hun agendaprogramma's, zoals Microsoft Outlook.
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Stap 4 (optioneel) Als u vergelijkbare informatie opnieuw wilt gebruiken, selecteert u Opslaan als sjabloon.
Stap 5 Als u al uw gebeurtenisgegevens hebt opgegeven, selecteert u Deze gebeurtenis plannen.
Stap 6 Selecteer op de pagina Gebeurtenis-e-mails verzenden de ontvangers van de e-mailberichtenmet de uitnodiging

en selecteer Nu verzenden.
Als uLater verzenden selecteert, wordt de pagina Gebeurtenisinformatie weergegeven. Via deze pagina kunt
u op een later tijdstip e-mailberichten met gebeurtenisupdates verzenden.

Stap 7 Selecteer OK en Doorgaan in de berichten die op uw scherm verschijnen.
De pagina Gebeurtenisinformatie wordt geopend. U ontvangt zelf ook een bevestigingsbericht met meer
informatie over de geplande gebeurtenis.

Een gebeurtenis starten
Gebeurtenissen worden niet automatisch op de geplande tijd gestart. Tenzij u aangeeft dat de deelnemers
eerder dan de host kunnen deelnemen, moet u een gebeurtenis eerst starten voordat de deelnemers eraan
kunnen deelnemen.

U kunt een gebeurtenis starten vanuit uw bevestigingsmail of vanaf uw Event Center-website. In dit onderwerp
wordt beschreven hoe u uw gebeurtenis vanaf de website start.

Procedure

Stap 1 Meld u aan bij uw Event Center-website.
Stap 2 SelecteerMijn WebEx >Mijn vergaderingen.

De pagina Mijn WebEx-vergaderingen wordt geopend.

Stap 3 Zoek de gebeurtenis die u wilt starten en selecteer vervolgens Starten.
Het venster Gebeurtenis wordt geopend.

Als de gebeurtenis een geïntegreerde teleconferentie bevat, wordt het dialoogvenster Deelnemen aan
teleconferentie weergegeven. Volg de instructies in het dialoogvenster om de teleconferentie te starten.

Een gebeurtenis bewerken
Als u een gebeurtenis hebt gepland, kunt u deze altijd bewerken voordat de gebeurtenis wordt gestart. Nadat
u de gebeurtenis hebt bewerkt, kunt u ervoor kiezen om deelnemers een nieuwe uitnodigings-e-mail te
verzenden waarin staat dat u de gegevens van de gebeurtenis hebt aangepast. Deelnemers die u van de lijst
met deelnemers hebt verwijderd, ontvangen een e-mailbericht dat de gebeurtenis is geannuleerd.

U kunt een gebeurtenis bewerken vanuit uw bevestigingsmail of vanaf uw Event Center-website. In dit
onderwerp wordt beschreven hoe u uw gebeurtenis vanaf de website bewerkt.
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Procedure

Stap 1 Meld u aan bij uw Event Center-website.
Stap 2 SelecteerMijn WebEx >Mijn vergaderingen.
Stap 3 Selecteer het onderwerp voor de gebeurtenis.

De pagina Gebeurtenisinformatie wordt geopend.

Stap 4 Selecteer Gebeurtenis bewerken en breng uw wijzigingen aan.
Stap 5 Selecteer Deze gebeurtenis bijwerken om de wijzigingen voor de gebeurtenis door te voeren.
Stap 6 Selecteer op de pagina Gebeurtenismails verzenden de ontvangers van het e-mailbericht met de

gebeurtenisupdates. Als u deelnemers aan uw lijst met uitnodigingen hebt toegevoegd, kunt u ook een
uitnodigingsbericht naar deze personen verzenden met daarin de meest actuele gebeurtenisinformatie op deze
pagina.

Stap 7 Selecteer Nu verzenden, OK en Doorgaan in de berichten die op uw scherm verschijnen.
Als uLater verzenden selecteert, wordt de pagina Gebeurtenisinformatie weergegeven. Via deze pagina kunt
u op een later tijdstip e-mailberichten met gebeurtenisupdates verzenden.

Een gebeurtenis annuleren
U kunt een geplande gebeurtenis op elk gewenst moment annuleren. Wanneer u een gebeurtenis annuleert,
hebt u de mogelijkheid om automatisch annuleringsberichten naar deelnemers van de gebeurtenis te verzenden.

Procedure

Stap 1 Meld u aan bij uw Event Center-website.
Stap 2 SelecteerMijn WebEx >Mijn vergaderingen.

De pagina Mijn WebEx-vergaderingen wordt geopend.

Stap 3 Zoek in de kolomOnderwerp de gebeurtenis die u wilt annuleren, schakel het selectievakje naast de gebeurtenis
in en selecteer vervolgens Verwijderen.

Stap 4 Selecteer OK in het berichtvak om te bevestigen dat u de gebeurtenis wilt verwijderen.
Er verschijnt een berichtvak dat u kunt gebruiken om annuleringsberichten te verzenden.

Stap 5 Voer een van de volgende handelingen uit:

• Als u alle uitgenodigde deelnemers op de hoogte wilt stellen, inclusief deelnemers en panelleden,
selecteert u Ja.

• Als u geen annuleringsbericht wilt verzenden, selecteert u Nee.

• Als u deze gebeurtenis niet wilt annuleren, selecteert u Annuleren.
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H O O F D S T U K  4
Programma's beheren

• Overzicht van Programma's beheren, pagina 27

• Een programma maken, pagina 27

• Een gebeurtenis aan een programma toevoegen, pagina 28

• Een opgenomen gebeurtenis aan een programma toevoegen, pagina 28

• Informatie over een programma weergeven, pagina 29

• URL's voor uw gebeurtenis, programma of opname verkrijgen, pagina 29

• Een programma bewerken, pagina 30

• Een programma verwijderen, pagina 30

• Informatie over de pagina Een programma maken, pagina 30

Overzicht van Programma's beheren
U kunt in Event Center live of opgenomen gebeurtenissen groeperen in een programma voor een bepaald
project, product of publiek. Een programma stelt deelnemers in staat om zich in één keer voor alle
gebeurtenissen in een programma te registreren. Voor alle gebeurtenissen in een programma kan hetzelfde
registratieformulier worden gebruikt.

U kunt de programma's die u hebt gemaakt, op elk gewenst moment via uw Event Center-website wijzigen.

Een programma maken
Een programma stelt deelnemers in staat om zich in één keer voor alle gebeurtenissen in een programma te
registreren. Voor alle gebeurtenissen in een programma kan hetzelfde registratieformulier worden gebruikt.

U kunt de programma's die u hebt gemaakt, op elk gewenst moment via uw Event Center-website wijzigen.

Gebruikershandleiding WebEx Event Center    
27



Procedure

Stap 1 Voer een van de volgende handelingen uit:

• Selecteer in de linkernavigatiebalk Programma's beheren > Nieuw programma maken.

• Selecteer op de pagina Een gebeurtenis plannen of Gebeurtenis bewerken Een nieuw programma
toevoegen.

De gebeurtenis die u plant of bewerkt, wordt automatisch toegevoegd aan dit nieuwe programma.

• Selecteer in de navigatiebalk Programma's beheren > Lijst met programma's > Nieuw programma.

De pagina Programma maken wordt geopend.

Stap 2 Geef de opties op de pagina op en selecteer Programma maken.
Stap 3 Als u een nieuw programma hebt gemaakt met de pagina Een gebeurtenis plannen of Gebeurtenis bewerken,

selecteert u OK in het berichtvak waarin u wordt geïnformeerd dat met het toevoegen van deze gebeurtenis
de registratieopties worden gewijzigd en dezelfde opties beschikbaar worden als voor het programma.
Dit programma wordt weergegeven op de pagina Programma's beheren.

Een gebeurtenis aan een programma toevoegen
Voor alle gebeurtenissen in een programma kan hetzelfde registratieformulier worden gebruikt. Deelnemers
beschikken over de mogelijkheid om zich in één keer voor alle gebeurtenissen in het programma te registreren.

U kunt ook een gebeurtenis aan een programma toevoegen als u een gebeurtenis plant of bewerkt.

Procedure

Stap 1 Klik in de navigatiebalk op Programma's beheren om deze optie uit te vouwen en selecteer vervolgens Lijst
met programma's.
De pagina Programma's beheren wordt geopend.

Stap 2 Selecteer de titel van het programma waaraan u een gebeurtenis wilt toevoegen.
Stap 3 Selecteer of u een nieuwe gebeurtenis of een al geplande gebeurtenis wilt toevoegen.
Stap 4 Volg de prompts om uw actie te voltooien.

Een opgenomen gebeurtenis aan een programma toevoegen
Als u de gebeurtenissen die u hebt gehost, hebt opgenomen, kunt u ze toevoegen aan een programma.
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Procedure

Stap 1 Klik in de navigatiebalk op Programma's beheren om deze optie uit te vouwen en selecteer vervolgens Lijst
met programma's.
De pagina Programma's beheren wordt geopend.

Stap 2 Selecteer de titel van het programma waaraan u een opgenomen gebeurtenis wilt toevoegen.
Stap 3 Selecteer Andere opnamen toevoegen aan dit programma.
Stap 4 Selecteer de opnamen die u aan het programma wilt toevoegen en selecteer Toevoegen.
Stap 5 Selecteer Doorgaan.

Informatie over een programma weergeven
Procedure

Stap 1 Selecteer in de navigatiebalk Programma's beheren > Lijst met programma's.
De pagina Programma's beheren wordt geopend.

Stap 2 Selecteer de titel van het programma dat u wilt weergeven.
De pagina met programma-informatie wordt geopend.

URL's voor uw gebeurtenis, programma of opname verkrijgen
Procedure

Voer een van de volgende handelingen uit:

• Om een gebeurtenis-URL te verkrijgen, gaat u naarMijn WebEx >Mijn vergaderingen en selecteert
u de naam van de gebeurtenis om de pagina Gebeurtenisgegevens weer te geven.

Om bron-id's te koppelen, gebruikt u het gebeurtenisadres voor de deelnemers.

• Om een programma-URL te verkrijgen vouwt u Programma's beheren op de linkernavigatiebalk van
uw Event Center-website uit en selecteert u Lijst met programma's. Selecteer de naam van het
programma om de programma-URL te bekijken.

• Om een opname-URL te verkrijgen vouwt u Een gebeurtenis hosten op de linkernavigatiebalk van uw
Event Center-website uit en selecteert uMijn gebeurtenisopnamen. Selecteer de naam van de opname
om de koppeling Afspelen/downloaden weer te geven.
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Een programma bewerken
Procedure

Stap 1 Selecteer in de navigatiebalk Programma's beheren > Lijst met programma's.
Naast de programma's die u hebt gemaakt, worden selectievakjes weergegeven.

Stap 2 Selecteer de titel van het programma dat u wilt wijzigen.
Stap 3 Selecteer Programma bewerken.
Stap 4 Breng uw wijzigingen aan en selecteer Programma bijwerken.

U ontvangt een automatisch e-mailbericht over deze update.

Een programma verwijderen
U kunt geen programma's verwijderen die door andere hosts zijn gemaakt.

Procedure

Stap 1 Selecteer in de navigatiebalk Programma's beheren > Lijst met programma's.
De pagina Programma's beheren wordt geopend. Naast de programma's die u hebt gemaakt, worden
selectievakjes weergegeven.

Stap 2 Schakel het selectievakje naast het programma dat u wilt verwijderen, in.
Stap 3 Selecteer Verwijderen.
Stap 4 Selecteer OK om het verwijderen te bevestigen.

De pagina Programma verwijderd wordt geopend.

Informatie over de pagina Een programma maken
In de volgende tabel worden de items op deze pagina beschreven die mogelijk aanvullende uitleg behoeven.

DoelOptie

Geef hier een naam voor het programma op.

U kunt de beschrijving opmaken met
HTML-code.

Opmerking

Beschrijving

Geef hier het verwachte aantal registrerende deelnemers op.Verwachte registratie

Geef hier het budget voor het programma op.Budget
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DoelOptie

Geef hier het e-mailadres van de host op.E-mail

Voor iedereen die uw Event Center-website bezoekt, wordt een programma 'In lijst' op de pagina
Overzicht van gebeurtenissen per programma weergegeven.

Een programma 'Niet in lijst' wordt niet weergegeven op de pagina Overzicht van gebeurtenissen
per programma. Deelnemers kunnen de aanstaande gebeurtenissen voor het programma bekijken
als u ze de URL voor het programma stuurt.

Programmastatus

Geef aan of deelnemers zich moeten registreren voor deelname aan de gebeurtenissen in het
programma.

Registratie-id vereist

Geef aan of een deelnemer over een wachtwoordmoet beschikken om zich voor de gebeurtenissen
in het programma te kunnen registreren.

Wachtwoord vereist voor
registratie

Gebruik HTML-code om dit gebied op te maken, inclusief verwijzingen naar de afbeeldingen
die u uploadt via het gedeelte Afbeeldingen.

Gebruik de vervolgkeuzelijst om dit aangepaste gebied boven of onder de titel van het programma
te plaatsen.

Aangepast HTML-gebied
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H O O F D S T U K  5
Uw deelnemers volgen

• Overzicht van Uw deelnemers volgen, pagina 33

• Handmatig een bron-id aan uw URL toevoegen, pagina 34

• URL's voor uw gebeurtenis, programma of opname verkrijgen, pagina 34

• Bron-id's aan leveranciers koppelen voor een gebeurtenis, pagina 34

• Bron-id's aan leveranciers koppelen voor een programma, pagina 35

• Bron-id's aan leveranciers koppelen voor een gebeurtenisopname, pagina 35

Overzicht van Uw deelnemers volgen
Meet de efficiëntie van uw gebeurtenismarketingactiviteiten door te volgen vanuit welke bronnen uw deelnemers
deelnemen aan of zich registreren voor uw gebeurtenissen.

Voorbeeld: u gebruikt een leverancier om uw gebeurtenis te promoten. U kunt een bron-id voor elke leverancier
toewijzen die e-mailberichten met uitnodigingen of opnamen voor u verzendt. Event Center legt de bron-id
vast wanneer een deelnemer op de URL-koppeling klikt in het e-mailbericht van een bepaalde leverancier
voor de gebeurtenis, het programma of de opname.

U of uw sitebeheerder kan vervolgens een rapport voor aandacht, registratie of opname genereren waarop de
bron-id van elke deelnemer staat. U kunt marketingmethoden met elkaar vergelijken en bepalen welke
effectiever is.

U kunt op twee manieren een bron-id aan een gebeurtenis-, programma- of opname-URL toevoegen:

• U kunt handmatig een bron-id toevoegen door &SourceId= aan de gebeurtenis-URL toe te voegen en
deze nieuwe URL te publiceren in uw e-mailberichten.

• U kunt ook een bron-id aan het e-mailadres van een leverancier koppelen, als u leveranciers gebruikt
om uw e-mailberichten naar potentiële deelnemers door te sturen.
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Handmatig een bron-id aan uw URL toevoegen
Procedure

Stap 1 Zorg dat u over de URL van de deelnemer beschikt.
Stap 2 Voeg aan het eind van de URL SourceId=xxx toe en publiceer de URL in uw e-mailberichten.

U kunt voor een bron-id maximaal 512 tekens opgeven. U kunt zowel letters als cijfers opgeven.

Voorbeeld: een gebeurtenis-URL met een bron-id kan zijn:
https://[gebeurtenis-URL]&SourceId=BedrijfsWebsite of https://[gebeurtenis-URL]&SourceId=willekeuriggetal

URL's voor uw gebeurtenis, programma of opname verkrijgen
Procedure

Voer een van de volgende handelingen uit:

• Om een gebeurtenis-URL te verkrijgen, gaat u naarMijn WebEx >Mijn vergaderingen en selecteert
u de naam van de gebeurtenis om de pagina Gebeurtenisgegevens weer te geven.

Om bron-id's te koppelen, gebruikt u het gebeurtenisadres voor de deelnemers.

• Om een programma-URL te verkrijgen vouwt u Programma's beheren op de linkernavigatiebalk van
uw Event Center-website uit en selecteert u Lijst met programma's. Selecteer de naam van het
programma om de programma-URL te bekijken.

• Om een opname-URL te verkrijgen vouwt u Een gebeurtenis hosten op de linkernavigatiebalk van uw
Event Center-website uit en selecteert uMijn gebeurtenisopnamen. Selecteer de naam van de opname
om de koppeling Afspelen/downloaden weer te geven.

Bron-id's aan leveranciers koppelen voor een gebeurtenis
Procedure

Stap 1 Ga naarMijn WebEx >Mijn vergaderingen.
Stap 2 Selecteer de naam van de gebeurtenis en selecteer E-mails verzenden.

Als u een gebeurtenis hebt gepland, wordt het gedeelte Gebeurtenismails verzenden meteen
weergegeven.

Tip

Stap 3 Selecteer Leveranciers.
Stap 4 Voer maximaal drie e-mailadressen en bron-id's van leveranciers in.
Stap 5 Selecteer Nu verzenden.
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De leveranciers ontvangen een e-mailbericht met een uitnodiging dat ze kunnen doorsturen naar potentiële
deelnemers. Het e-mailbericht bevat onder andere een gebeurtenis-URL met de bron-id die u aan de
desbetreffende leverancier hebt gekoppeld. Wanneer de deelnemer de koppeling in het e-mailbericht van de
leverancier selecteert, wordt in Event Center de bron-id voor de deelnemer vastgelegd.

Bron-id's aan leveranciers koppelen voor een programma
Procedure

Stap 1 Selecteer in de linkernavigatiebalk van de Event Center-website Programma's beheren > Lijst met
programma's.

Stap 2 Selecteer de naam van het programma.
Stap 3 Selecteer Verzenden naar leverancier op de pagina Programma.
Stap 4 Voer maximaal drie e-mailadressen en bron-id's van leveranciers in.
Stap 5 Selecteer Verzenden.

De leveranciers ontvangen een e-mailbericht met een uitnodiging dat ze kunnen doorsturen naar potentiële
deelnemers. Het e-mailbericht bevat onder andere een programma-URL met de bron-id die u aan de
desbetreffende leverancier hebt gekoppeld. Wanneer de deelnemer de koppeling in het e-mailbericht van de
leverancier selecteert, wordt in Event Center de bron-id voor de deelnemer vastgelegd.

Bron-id's aan leveranciers koppelen voor een
gebeurtenisopname

Procedure

Stap 1 Selecteer in de linkernavigatiebalk van de Event Center-website Een gebeurtenis hosten >Mijn
gebeurtenisopnamen.

Stap 2 Selecteer de naam van de opname.
Stap 3 Selecteer Verzenden naar leverancier op de pagina Opnamegegevens.
Stap 4 Voer maximaal drie e-mailadressen en bron-id's van leveranciers in.
Stap 5 Selecteer Verzenden.

De leveranciers ontvangen een e-mailbericht met een uitnodiging dat ze kunnen doorsturen naar potentiële
deelnemers. Het e-mailbericht bevat onder andere een opname-URLmet de bron-id die u aan de desbetreffende
leverancier hebt gekoppeld. Wanneer de deelnemer de koppeling in het e-mailbericht van de leverancier
selecteert, wordt in Event Center de bron-id voor de deelnemer vastgelegd.
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H O O F D S T U K  6
Registratieverzoeken beheren

• Overzicht van Registratieverzoeken beheren, pagina 37

• Registratieverzoeken goed- of afkeuren, pagina 37

• E-mailherinneringen verzenden naar personen die zich willen registreren, pagina 38

Overzicht van Registratieverzoeken beheren
U kunt de registratieaanvragen van deelnemers op de volgende manieren beheren:

• Automatisch registratieaanvragen van deelnemers goedkeuren. Uw sitebeheerder moet deze optie voor
u instellen.

• Handmatig registratieaanvragen goedkeuren of afwijzen als u bij het plannen of bewerken van de
gebeurtenis hebt ingesteld dat goedkeuring is vereist.

• E-mailberichten verzenden naar personen die zich willen registreren over de registratiestatus: in
behandeling, goedgekeurd of afgewezen.

• E-mailherinneringen verzenden naar deelnemers van wie de registratie is goedgekeurd.

Registratieverzoeken goed- of afkeuren
Als u bij het plannen of bewerken van een gebeurtenis hebt ingesteld dat goedkeuring van registratieaanvragen
is vereist, moet u de aanvragen beoordelen en deze handmatig goedkeuren of afwijzen.

Procedure

Stap 1 Meld u aan bij uw Event Center-website.
Stap 2 (optioneel) Als u wilt opgeven dat deelnemers e-mailberichten met de registratiestatus ontvangen wanneer u

de aanvragen hebt verwerkt, kunt u dit doen op de pagina Een gebeurtenis plannen of Een gebeurtenis bewerken.
Stap 3 SelecteerMijn WebEx >Mijn vergaderingen.
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De paginaMijnWebEx-vergaderingen wordt geopend. Op de pagina wordt het aantal verzoekenweergegeven
met de status in behandeling, geaccepteerd en afgewezen voor elke geplande gebeurtenis.

Stap 4 Zoek naar de gebeurtenis en selecteer de koppeling voor een van de volgende items:

• Verzoeken in behandeling: bij elk verzoek in behandeling worden de naam en het e-mailadres
weergegeven van de persoon die zich wil registreren, samen met de datum en het tijdstip waarop deze
persoon het verzoek heeft verzonden.

• Verzoeken goedgekeurd: bij elk goedgekeurd verzoek worden de naam en het e-mailadres weergegeven
van de persoon die zich wil registreren, samen met de datum en het tijdstip waarop deze persoon het
verzoek heeft verzonden.

• Verzoeken afgewezen: bij elk afgewezen verzoek worden de naam en het e-mailadres weergegeven
van de persoon die zich wil registreren, samen met de datum en het tijdstip waarop deze persoon het
verzoek heeft verzonden.

Stap 5 (optioneel) Als u de details van elke registratie wilt bekijken, selecteert u op de pagina die wordt weergegeven
de koppeling met de naam van de persoon die zich wil registreren.

Stap 6 SelecteerGoedgekeurd ofAfgewezen voor elke persoon die zich wil registreren of voer een van de volgende
handelingen uit:

• Selecteer Alles accepteren als u alle verzoeken voor deze gebeurtenis wilt accepteren.

• Selecteer Alles instellen op in behandeling als u alle verzoeken voor deze gebeurtenis wilt instellen
op in behandeling.

• Selecteer Alles afwijzen als u alle verzoeken voor deze gebeurtenis wilt afwijzen.

Stap 7 Selecteer Bijwerken.
Het e-mailbericht voor goedgekeurde personen die zich willen registreren, bevat de registratie-id, het
gebeurteniswachtwoord, indien van toepassing, het gebeurtenisnummer en een koppeling waarop ze kunnen
klikken om deel te nemen aan de gebeurtenis.

E-mailherinneringen verzenden naar personen die zich willen
registreren

U kunt e-mailherinneringen verzenden naar deelnemers van wie de registratie is goedgekeurd.

Procedure

Stap 1 Meld u aan bij uw Event Center-website.
Stap 2 SelecteerMijn WebEx >Mijn vergaderingen.
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De paginaMijnWebEx-vergaderingen wordt geopend. Op de pagina wordt het aantal verzoekenweergegeven
met de status in behandeling, goedgekeurd en afgewezen voor elke geplande gebeurtenis.

Stap 3 Zoek naar de gebeurtenis waarvoor u een herinnerings-e-mail wilt verzenden en selecteer de koppeling onder
het symbool Goedgekeurde verzoeken.

Stap 4 Op de pagina die verschijnt selecteert u E-mail verzenden, OK en vervolgens OK om te bevestigen.
Wanneer u een gebeurtenis plant of bewerkt, kunt u ook instellen dat goedgekeurde personen die zich willen
registreren, automatisch e-mailherinneringen ontvangen op de datum en tijd die u opgeeft.
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H O O F D S T U K  7
Een oefensessie uitvoeren

• Overzicht van Een oefensessie uitvoeren, pagina 41

• Event Center tijdens een oefensessie, pagina 42

• Een oefensessie starten, pagina 43

Overzicht van Een oefensessie uitvoeren
Via oefensessies kunnen de host, presentator en andere panelleden een gebeurtenis oefenen voordat deze
wordt gestart. Oefensessies kunnen worden vergeleken met een generale repetitie: een productieteam kan alle
gebeurtenisfuncties uitvoeren in een oefensessie zonder dat dit door deelnemers aan de gebeurtenis wordt
bekeken.

Als een teleconferentie is gestart in de hoofdgebeurtenis wanneer de host een oefensessie start, komt het
productieteam automatisch terecht in een subconferentie, die apart is van de hoofdteleconferentie. De gesprekken
in de subconferentie zijn privé. Deelnemers buiten de oefensessie kunnen de oefening daarom niet horen.

Als een geïntegreerde VoIP-conferentie is gestart in de hoofdgebeurtenis wanneer de host een oefensessie
start, blijft het productieteam deelnemen aan de conferentie. Deelnemers buiten de oefensessie kunnen de
oefening niet horen.

Opmerking • Alleen de host kan een oefensessie starten en beëindigen. Als een host een panellid of presentator
aanwijst als deelnemer tijdens een oefensessie, wordt deze persoon uit de oefensessie verwijderd.
Wanneer de host een oefensessie heeft gestart, kunnen deelnemers van de gebeurtenis geen activiteiten
in de oefensessie bekijken.

• Wanneer de host een oefensessie heeft gestart, kan het productieteam niet de presentaties of
documenten openen die de presentator heeft geopend voordat de oefensessie is gestart. Als de
presentator dezelfde presentaties of documenten wil openen in de oefensessie, moet de presentator
deze opnieuw openen tijdens de oefensessie.

Voordat u een oefensessie beëindigt, sluit u alle gedeelde documenten, presentaties, witborden, webinhoud
en enquêtes die u niet met deelnemers wilt delen. Als u deze niet sluit, kunnen deelnemers deze bekijken
wanneer u de oefensessie hebt beëindigd.
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Event Center tijdens een oefensessie
In de volgende tabel wordt aangegeven wat het productieteam en de deelnemers kunnen bekijken wanneer
de host een oefensessie start.

DeelnemersProductieteamFunctie

De lijst Panelleden wordt grijs weergegeven en
is niet beschikbaar.Kan de gehele lijst met deelnemers bekijken.Deelvenster Deelnemers

Kunnen vragen verzenden naar het productieteam.Kan vragen van deelnemers ontvangen en
beantwoorden.V&A-sessies

• Kunnen geen chatberichten in de
oefensessie bekijken, tenzij een
productieteamlid chatberichten verzendt
naar Alle deelnemers.

• Kunnen niet chatten met het productieteam.

• Als de host chatrechten verleent, kan een
deelnemer chatten met andere deelnemers
door chatberichten te verzenden naar Alle
deelnemers.

• Kan chatberichten verzenden naar
teamleden.

• Kan geen chatberichten van deelnemers
ontvangen.

• Kan chatberichten verzenden naar
deelnemers door Alle deelnemers te
selecteren in de vervolgkeuzelijst
Verzenden naar.

Chatten

• Kunnen documenten, presentaties en
webinhoud bekijken die zijn gedeeld
voordat de host de oefensessie start.

• Kunnen geen documenten of presentaties
bekijken die zijn gedeeld tijdens de
oefensessie.

Kan geen documenten, presentaties of
toepassingen bekijken die zijn geopend voordat
de host de oefensessie start.

Documenten delen

Kunnen geen bureaubladen of toepassingen
bekijken die zijn gedeeld tijdens de oefensessie.• De host moet het delen van een

bureaublad of toepassingen stoppen
voordat deze de oefensessie start.

• Een bureaublad dat of toepassing die
wordt gedeeld in de oefensessie, kan
alleen worden bekeken door het
productieteam.

Toepassingen of het bureaublad
delen

Kunnen geen gedeelde browsers bekijken tijdens
de oefensessie.• De host moet het delen van een browser

stoppen voordat deze de oefensessie start.

• Een browser die wordt gedeeld in de
oefensessie, kan alleen worden bekeken
door het productieteam.

Browser delen
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DeelnemersProductieteamFunctie

Opnemen en afspelen is beschikbaar voor
deelnemers. Deelnemers kunnen echter alleen de
presentaties buiten de oefensessie opnemen.

Opnemen en afspelen is beschikbaar voor het
productieteam.Opnemen en afspelen

• Kunnen een enquête bekijken die is
geopend voordat de host de oefensessie
start.

• Kunnen geen enquêtes bekijken die zijn
geopend in de oefensessie.

• Als de enquêtecoördinator in de oefensessie
de enquête sluit die de deelnemers bekijken,
wordt de enquête gesloten voor de
deelnemers.

• De enquêtecoördinator kan een enquête
openen die is gemaakt of geladen (maar
niet geopend) buiten de oefensessie.

• Kan vragenlijsten voor de enquêtes
voorbereiden en het openen en sluiten van
de enquêtes testen.

Enquêteren

Kunnen geen video bekijken wanneer de host een
oefensessie heeft gestart.

Kan video bekijken in de oefensessie.Video

Kunnen deelnemen aan en blijven bij de
hoofdteleconferentie, maar ze kunnen geen
gesprekken in de oefensessie horen.

Komt automatisch terecht in een subconferentie.
De audiogesprekken zijn privé in de
oefensessie.

Teleconferentie

• Kunnen deelnemen aan en blijven bij de
geïntegreerde VoIP-conferentie.

• Kunnen de gesprekken in de oefensessie
niet horen.

• De host kan een geïntegreerde
VoIP-conferentie starten in de oefensessie.

• Kan deelnemen aan een geïntegreerde
VoIP-conferentie en spreken in de
oefensessie.

Geïntegreerde VoIP

Een oefensessie starten
Voordat de host een oefensessie start, zorgt u ervoor dat:

• Alle panelleden deelnemen aan de gebeurtenis.

• De host, presentator en panelleden al het presentatiemateriaal klaar hebben om te delen in de oefensessie.

• Start de oefensessie vroeg genoeg vóór de gebeurtenis, zodat u deze kunt voltooien voordat de gebeurtenis
begint.
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Procedure

Stap 1 (optioneel) Open de presentatie die u hebt voorbereid die deelnemers kunnen bekijken terwijl het productieteam
bezig is met een oefensessie. Stel de presentatie zo in dat er automatisch wordt doorgegaan naar de volgende
pagina's.

Stap 2 Selecteer in het venster Gebeurtenis Gebeurtenis > Oefensessie starten.
De oefensessie wordt gestart. De host, presentator en panelleden nemen automatisch deel aan de oefensessie.
Deelnemers aan de gebeurtenis kunnen de presentatie bekijken die de host of presentator heeft geopend vóór
het starten van de oefensessie. Daarnaast zien ze in het venster Gebeurtenis een bericht dat het productieteam
bezig is met een oefensessie.

Stap 3 Oefen de gebeurtenis, zoals het openen van presentaties of het voorbereiden van een vragenlijst van de enquête
die het productieteam tijdens de werkelijke gebeurtenis gaat gebruiken.
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H O O F D S T U K  8
Deelnemen aan een gebeurtenis als panellid

• Overzicht van Deelnemen aan een gebeurtenis als panellid, pagina 45

• Deelnemen aan een gebeurtenis via een e-mailuitnodiging, pagina 45

• Deelnemen aan een gebeurtenis via een URL, pagina 46

• Informatie over een gebeurtenis verkrijgen, pagina 46

• Bestanden uploaden, pagina 47

• Problemen met het deelnemen aan uw eerste WebEx-gebeurtenis?, pagina 47

• ActiveX-download, pagina 47

• Proberen deel te nemen met behulp van Java, pagina 48

• Een invoegtoepassing voor een Mac installeren, pagina 48

Overzicht van Deelnemen aan een gebeurtenis als panellid
Als de host u uitnodigt voor een gebeurtenis, ontvangt u een e-mailbericht met een uitnodiging met een
koppeling waarop u kunt klikken om deel te nemen aan de gebeurtenis. Wanneer u op de koppeling klikt,
wordt de pagina Toegang voor panelleden weergegeven. Op deze pagina geeft u de vereiste informatie om
deel te nemen aan de gebeurtenis.

Als u de toepassing Event Center nog niet hebt geïnstalleerd op de computer, kunt u dit doen voordat u
deelneemt aan een gebeurtenis om vertraging te voorkomen. Anders wordt de toepassing automatisch
geïnstalleerd op de computer via de Event Center-website wanneer u deelneemt aan een gebeurtenis. De
gebeurtenishost kan ervoor kiezen de gebeurtenis op te nemen.

Deelnemen aan een gebeurtenis via een e-mailuitnodiging
Als u een e-mailbericht met een uitnodiging voor een gebeurtenis ontvangt, kunt u hieraan deelnemen via het
e-mailbericht. U kunt deelnemen aan de gebeurtenis voordat de host deze start.
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Procedure

Stap 1 Open het e-mailbericht en selecteer vervolgens de desbetreffende koppeling.
De pagina Toegang voor panelleden wordt weergegeven.

Stap 2 Geef de vereiste informatie op en selecteer Verzenden.
De pagina Gebeurtenisinformatie wordt geopend.

Stap 3 Selecteer Deelnemen.
Het venster Gebeurtenis wordt geopend. Als u de eerste deelnemer aan de gebeurtenis bent, meldt de host
zich ook spoedig aan.

Deelnemen aan een gebeurtenis via een URL
Als u geen e-mailbericht met een uitnodiging voor een gebeurtenis hebt ontvangen, neemt u contact op met
de host van de gebeurtenis om de URL voor de pagina Toegang voor panelleden te verkrijgen.

Procedure

Stap 1 Ga naar de URL die u van de host hebt ontvangen.
De pagina Toegang voor panelleden wordt weergegeven.

Stap 2 Geef de vereiste informatie op en selecteer Verzenden.
De pagina Gebeurtenisinformatie wordt geopend.

Stap 3 Selecteer Deelnemen.
Het venster Gebeurtenis wordt geopend. Als u de eerste deelnemer aan de gebeurtenis bent, meldt de host
zich ook spoedig aan.

Informatie over een gebeurtenis verkrijgen
Via de pagina Gebeurtenisinformatie kunt u de gebeurtenisinformatie, zoals het bekijken van de informatie
en gebeurtenisbeschrijvingen van andere panelleden, ophalen en gebeurtenismaterialen downloaden.

Op deze pagina kunt u ook de bestanden uploaden die u wilt gebruiken in de gebeurtenis, zodat de host deze
kan bekijken of organiseren voordat de gebeurtenis start.

Procedure

Stap 1 Voer een van de volgende handelingen uit:

• Open het e-mailbericht met de uitnodiging die u hebt ontvangen en selecteer vervolgens de desbetreffende
koppeling.
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• Ga naar de URL die u van de host hebt ontvangen.

Stap 2 Geef de vereiste informatie op en selecteer Verzenden.

Bestanden uploaden
Voordat de gebeurtenis start, kunt u bestanden uploaden die u wilt gebruiken in de gebeurtenis, zodat de host
deze kan bekijken of organiseren. Deze optie is alleen beschikbaar als de host dit heeft opgegeven.

Procedure

Stap 1 Klik op de pagina Gebeurtenisinformatie in het gedeelte Gebeurtenisbestanden op Uploaden.
Stap 2 Selecteer de bestanden die u wilt uploaden en selecteer OK.

De bestanden die u uploadt, worden beschikbaar op de pagina's Gebeurtenisinformatie van de host en in de
persoonlijke map van de host op de Event Center-website.

Problemen met het deelnemen aan uw eerste
WebEx-gebeurtenis?

De eerste keer dat u deelneemt aan een gebeurtenis of er een start, wordt deWebEx-gebeurtenisbeheertoepassing
automatisch gedownload op uw computer. In demeeste gevallen kunt umeteen doorgaan naar uw gebeurtenis.
Als u problemen ondervindt met het deelnemen, controleert u het volgende:

• downloadmelding voor ActiveX

• downloadmelding voor Java

• downloadmelding voor Mac-gebruikers

Als uw organisatie geen ActiveX- of Java-downloads toestaat, neemt u voor hulp contact op met de
beheerder van de WebEx-site binnen uw organisatie.

ActiveX-download
Als u Internet Explorer gebruikt en u op de koppeling klikt voor het starten van of deelnemen aan uw
gebeurtenis, begint het downloaden van de toepassing WebEx-gebeurtenisbeheer op uw computer. Het
downloaden kan echter vastlopen. In dat geval doet u het volgende:
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Procedure

Stap 1 Zoek naar een gele ActiveX-melding voor installatie van de invoegtoepassing (mogelijk onder aan uw scherm).
Stap 2 Volg de instructies op het scherm voor het installeren van de invoegtoepassing.

Nadat de installatie is voltooid, wordt uw gebeurtenis geladen.

Proberen deel te nemen met behulp van Java
Als u Firefox of Chrome gebruikt en u op de koppeling klikt voor het starten van of deelnemen aan uw
gebeurtenis, begint het downloaden van de toepassing WebEx-gebeurtenisbeheer op uw computer. Het
downloaden kan echter vastlopen. In dat geval kan er een bericht over Java worden weergegeven, mogelijk
om de nieuwste versie van Java te downloaden en installeren.

Hoewel u de instructies op het scherm voor het downloaden en installeren van Java kunt volgen, adviseren
wij u om onder aan de pagina op de koppelingDe vergadertoepassing installeren te klikken. Op deze manier
kunt u veel sneller deelnemen aan uw gebeurtenis.

Een invoegtoepassing voor een Mac installeren
Wanneer u voor de eerste keer aan een vergadering deelneemt of deze start via een Mac, wordt u gevraagd
een invoegtoepassing te downloaden en installeren.

Procedure

Stap 1 Selecteer Invoegtoepassing downloaden en installeren en download het bestand Cisco_WebEx_Add-On.dmg
op uw computer.

Stap 2 Voer het gedownloade bestand uit:

• In Chrome kunt u het gedownloade bestand selecteren in de balk aan de onderkant van de browser.

• In Safari kunt u het gedownloade bestanden selecteren in het gedeelte Downloads.

• In Firefox kunt u het bestand direct openen of opslaan op een locatie naar keuze.

Stap 3 Voer Install Cisco WebEx Add-On.app uit en volg de instructies op het scherm.
Zodra de installatie is voltooid, start de gebeurtenis automatisch.
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H O O F D S T U K  9
Registreren voor een gebeurtenis

• Overzicht van Registreren voor een gebeurtenis, pagina 49

• Registreren voor een gebeurtenis via uw Event Center-website, pagina 50

• Registreren voor een gebeurtenis via een URL, pagina 50

• Een gebeurtenis zoeken, pagina 51

• De land-, taal- en tijdzone-instellingen voor uw site wijzigen, pagina 51

Overzicht van Registreren voor een gebeurtenis
Als u zich moet registreren voor de gebeurtenis waarvoor u bent uitgenodigd, bevat het uitnodigingsbericht
dat u van de host ontvangt, een koppeling waarop u kunt klikken om u voor de gebeurtenis te registreren.

Als de gebeurtenishost verwante gebeurtenissen in een programma heeft gegroepeerd, kunt u zich voor
meerdere gebeurtenissen tegelijkertijd registreren.

Als u geen uitnodigingsbericht hebt ontvangen, kunt zich op een van de volgende manieren registreren,
afhankelijk van het type gebeurtenis dat de host heeft opgegeven:

• Via uw Event Center-website.

• Via de URL die u van de host hebt ontvangen.

Als de host een wachtwoord voor de registratie vereist, moet u het wachtwoord opgeven dat de host u
in het uitnodigingsbericht of via een andere methode heeft verstrekt.

Als u de host vereist dat u uw registratie-id moet opgeven, ontvangt u een unieke registratie-id in een
registratiebevestigingsbericht. In dat geval moet u de registratie-id opgeven om deel te kunnen nemen
aan de gebeurtenis.

Als de host uw registratie goedkeurt en eist dat u een registratie-id opgeeft voordat u
aan de gebeurtenis kunt deelnemen, ontvangt u deze id in het bevestigingsbericht voor
de registratie. Zorg ervoor dat u de id bewaart, zodat u kunt deelnemen aan de
gebeurtenis.

Belangrijk
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Registreren voor een gebeurtenis via uw Event Center-website
U kunt zich voor een gebeurtenis registreren op de pagina Lijst met gebeurtenissen op uw Event Center-website
als de host heeft aangegeven dat deze hier wordt weergegeven.

Als de gebeurtenissen waarvoor u bent uitgenodigd deel uitmaken van een programma en de host zowel het
programma als de gebeurtenissen op uw Event Center-website weergeeft, kunt u zich in één keer registreren
voor meerdere gebeurtenissen.

Procedure

Stap 1 Vouw in de linkernavigatiebalk Deelnemen aan een gebeurtenis uit en selecteer Overzicht van
gebeurtenissen.

Stap 2 Om u voor een enkele gebeurtenis te registreren, doet u het volgende:
Zorg ervoor dat de pagina Overzicht van gebeurtenissen op datum wordt weergegeven. Als de juiste pagina
niet wordt weergegeven, selecteert u Gebeurtenissen weergeven op datum.

Zoek in de lijst met gebeurtenissen de gebeurtenis waarvoor u zich wilt registreren en selecteer Registreren.

Als de pagina Registratiewachtwoord verschijnt, geeft u het wachtwoord op dat u van de gebeurtenishost hebt
ontvangen en selecteert u vervolgens Verzenden.

De pagina Registreren voor [Onderwerp] wordt geopend. Geef op deze pagina de benodigde informatie op
en selecteer Verzenden.

Stap 3 Om u voor meerdere gebeurtenissen te registreren, doet u het volgende:
Zorg ervoor dat de pagina Overzicht van gebeurtenissen per programma wordt weergegeven. Als de juiste
pagina niet wordt weergegeven, selecteert u Gebeurtenissen weergeven per programma.

Selecteer de titel van het programma.

Selecteer de gebeurtenissen waarvoor u zich wilt registreren en selecteer Registreren.

Als de pagina Registratiewachtwoord verschijnt, geeft u het wachtwoord op dat u van de host hebt ontvangen
en selecteert u vervolgens Verzenden.

Geef op de pagina Registreren voor gebeurtenissen de benodigde informatie op en selecteer Verzenden.

Als de host uw registratie goedkeurt, ontvangt u een bevestigingsbericht met instructies voor deelname aan
de gebeurtenis.

Registreren voor een gebeurtenis via een URL
Als u een URL van de host hebt ontvangen, kunt zich voor een gebeurtenis registreren via de URL voor de
gebeurtenis.

Als de gebeurtenissen waarvoor u bent uitgenodigd, deel uitmaken van een programma en de host u de
programma-URL heeft gegeven, kunt u zich via de desbetreffende URL registreren voor meerdere
gebeurtenissen.
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Procedure

Stap 1 Ga naar de URL die u van de host hebt ontvangen.
Stap 2 Om u voor een enkele gebeurtenis te registreren, doet u het volgende:

Selecteer Registreren voor de gebeurtenis.

Als de pagina Registratiewachtwoord verschijnt, geeft u het wachtwoord op dat u van de gebeurtenishost hebt
ontvangen en selecteert u vervolgens Verzenden.

De pagina Registreren voor [Onderwerp] wordt geopend. Geef op deze pagina de benodigde informatie op
en selecteer Verzenden.

Stap 3 Om u voor meerdere gebeurtenissen te registreren, doet u het volgende:
Selecteer de gebeurtenissen waarvoor u zich wilt registreren en selecteer Registreren.

Als de pagina Registratiewachtwoord verschijnt, geeft u het wachtwoord op dat u van de host hebt ontvangen
en selecteert u vervolgens Verzenden.

Geef op de pagina Registreren voor gebeurtenissen de benodigde informatie op en selecteer Verzenden.

Als de host uw registratie goedkeurt, ontvangt u een bevestigingsbericht met instructies voor deelname aan
de gebeurtenis.

Een gebeurtenis zoeken
U kunt een gebeurtenis op de website zoeken als de gebeurtenishost heeft aangegeven dat deze gebeurtenis
wordt weergegeven.

Procedure

Stap 1 Klik in de linkernavigatiebalk op uw Event Center-website op Deelnemen aan een gebeurtenis om deze
optie uit te vouwen en selecteer vervolgens Zoeken.

Stap 2 Geef op de pagina die verschijnt, het datumbereik op.
Stap 3 (Optioneel) Geef in het tekstvak Gebeurtenis de naam of een deel van de naam van de gebeurtenis op.
Stap 4 Selecteer Zoeken.

De land-, taal- en tijdzone-instellingen voor uw site wijzigen
U kunt op elk gewenst moment de voorkeuren voor uw Event Center-site wijzigen, inclusief het land, de taal
en de tijdzone.
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Procedure

Stap 1 Selecteer in de linkernavigatiebalk van de Event Center-website Instellingen > Voorkeuren.
Stap 2 Selecteer in de vervolgkeuzelijsten uw voorkeuren en selecteer vervolgens OK.

Als u een gebruikersaccount hebt, kunt u deze voorkeuren ook voor uw profiel instellen.
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H O O F D S T U K  10
Het venster Gebeurtenis

• Overzicht van Het venster Gebeurtenis, pagina 53

• Deelvensteropties weergeven, pagina 54

• Deelvensters beheren, pagina 55

• De indeling van de deelvensters herstellen, pagina 55

• Overzicht van het deelvenster Bedieningselementen gebeurtenis, pagina 56

• Het formaat van de inhoudviewer en de deelvensters wijzigen, pagina 56

• Het venster Gebeurtenis openen met behulp van het toetsenbord, pagina 56

• Werken met de deelnemerslijst, pagina 57

• Tekst kopiëren uit het Chatvenster, pagina 58

• Tekst invoeren in een invoervak, pagina 58

• Toegang tot het deelvenster Bedieningselementen gebeurtenis tijdens delen, pagina 59

Overzicht van Het venster Gebeurtenis
Wanneer u deelneemt aan een gebeurtenis of er een start, wordt aan de linkerkant van het venster Gebeurtenis
het gebied Snel starten weergegeven. Aan de rechterkant ziet u een gebied met deelvensters. Bijna alle taken
die in een gebeurtenis moeten worden uitgevoerd, zijn beschikbaar via deze gebieden.

In het gebied met deelvensters worden in eerste instantie enkele standaarddeelvensters weergegeven. Boven
aan het deelvenstergebied vindt u pictogrammen waarmee u andere deelvensters kunt weergeven.

Elk deelvenster is voorzien van eenmenumet opdrachten voor dat deelvenster.Welke stappen umoet uitvoeren
om de opdrachten voor het deelvenster weer te geven, is afhankelijk van uw besturingssysteem:

• Windows: klik met de rechtermuisknop op de titelbalk van het deelvenster om het menu met opdrachten
weer te geven.

• Mac: druk op Ctrl en klik om het menu met opdrachten weer te geven.

Gebruikershandleiding WebEx Event Center    
53



Deelvensterwaarschuwingen

Als een deelvenster dat u hebt samengevouwen of geminimaliseerd, aandacht behoeft, knippert het pictogram
voor het deelvenster een paar seconden en verandert dit van kleur om uw aandacht te vestigen op een wijziging.

Hierna volgt een aantal redenen voor waarschuwingen:

• Een deelnemer voegt zich bij een gebeurtenis of verlaat deze.

• De indicator Hand opsteken of Telefoon aanvragen wordt weergegeven in het deelvenster Deelnemers.

• Een deelnemer verzendt een vraag via het deelvenster Vraag en antwoord.

• Een deelnemer verstuurt een chatbericht.

• Een enquête wordt gesloten.

• De antwoorden op een enquête worden ontvangen.

Deelvensteropties weergeven
Elk deelvenster is voorzien van een menu met opdrachten voor dat deelvenster.

Welke stappen u moet uitvoeren om de opdrachten voor het deelvenster weer te geven, is afhankelijk van uw
besturingssysteem:

• Windows: klik met de rechtermuisknop op de titelbalk van het deelvenster om het menu met opdrachten
weer te geven.

• Mac: druk op Ctrl en klik om het menu met opdrachten weer te geven.

OptiesDeelvenster

Geluidssignalen: hiermee kunt u het geluid kiezen dat moet worden afgespeeld
wanneer een deelnemer:

• Zich bij de gebeurtenis voegt.

• De gebeurtenis verlaat.

• Op de knop Vragen om microfoon in het deelvenster Deelnemers klikt.

Deelnemersrechten: alleen beschikbaar voor de host van de gebeurtenis.
Hiermee wordt het dialoogvenster Deelnemersrechten weergegeven.

Mijn gegevens: hiermee kunt u een URL opgeven die u beschikbaar wilt maken
tijdens de gebeurtenis. Als deelnemers van de gebeurtenis naar de opgegeven
website willen gaan, kunnen ze op het pictogram klikken naast de naam van de
host of presentator in het deelvenster Deelnemers.

Deelnemers

Geluidssignalen: hiermee kunt u aangeven voor welke soorten chatberichten u een
geluid wilt afspelen. Selecteer een geluid in de vervolgkeuzelijst of klik op Bladeren
als u een geluid op een andere locatie op uw computer wilt gebruiken.

Deelnemersrechten: alleen beschikbaar voor de host van de gebeurtenis. Hiermee
wordt het dialoogvenster Deelnemersrechten weergegeven.

Chatten
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OptiesDeelvenster

Multimedia delen: alleen beschikbaar voor de presentator. Hiermee kunt u
multimediawebinhoud delen in de mediaviewer in dit deelvenster.

Delen van multimedia stoppen: beschikbaar voor de presentator die de
multimedia-inhoud heeft gedeeld.

Mediaviewer

Deelnemersopties: wanneer vragen en antwoorden worden gepubliceerd in het
deelvenster Vraag en antwoord van deelnemers kunt u hiermee voor de privacy het
volgende weergeven of verbergen: de namen van deelnemers die vragen verzenden,
de namen van panelleden die antwoorden verzenden of de tijdstempels voor elke vraag
en elk antwoord.

Vraag en antwoord

Deelvensters beheren
Procedure

Stap 1 Selecteer Meer opties en bedieningselementen.
Stap 2 Selecteer Deelvensters beheren.
Stap 3 Selecteer welke deelvensters u wilt toevoegen of verwijderen en de volgorde waarin deze worden weergegeven.
Stap 4 Kies OK.

De indeling van de deelvensters herstellen
Als u deelvensters hebt gesloten, geminimaliseerd, uitgevouwen of samengevouwen, kunt u de indeling
herstellen naar de indeling die is opgegeven in het dialoogvenster Deelvensters of naar de indeling die was
ingesteld op het moment dat u voor het eerst deelnam aan de gebeurtenis (als u geen indeling hebt ingesteld
via het dialoogvenster Deelvensters beheren).

Procedure

Stap 1 Selecteer Meer opties en bedieningselementen.
Stap 2 Selecteer Lay-out herstellen.
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Overzicht van het deelvenster Bedieningselementen gebeurtenis
Wanneer u een gedeelde toepassing, bureaublad of webbrowser weergeeft of op afstand beheert of wanneer
u een gedeelde externe computer weergeeft, kan de presentator overschakelen tussen een standaardvenster en
de volledige schermweergave.

In de volledige schermweergave kunt u de deelvensters openen via het deelvenster Bedieningselementen
gebeurtenis boven aan het scherm.

Het formaat van de inhoudviewer en de deelvensters wijzigen
Als u een document of presentatie deelt, kunt u de grootte van de inhoudviewer bepalen door het
deelvenstergebied groter of kleiner te maken.

Selecteer de scheidingslijn tussen de inhoudviewer en de deelvensters.

• Sleep de lijn naar links als u de ruimte voor de deelvensters wilt verbreden.

• Sleep de lijn naar rechts als u de ruimte voor de inhoudviewer wilt vergroten.

Het venster Gebeurtenis openen met behulp van het toetsenbord
Deelnemers met een Windows-besturingssysteem die speciale behoeften hebben of geavanceerde gebruikers
zijn, kunnen in het venster Gebeurtenis navigeren met sneltoetsen. Enkele van deze sneltoetsen behoren
standaard tot de Windows-omgeving.

DoelKnop

Schakelen tussen het inhoudsgebied en het deelvenstergebied.F6

• Schakelen tussen geopende documenten in het inhoudsgedeelte van het venster
Gebeurtenis.

• Navigeren binnen het deelvenstergebied.

• Schakelen tussen de tabbladen in de volgende dialoogvensters:

◦ Uitnodigen en herinneren

◦ Voorkeuren

◦ Vergaderopties

◦ Deelnemersrechten

Ctrl+Tab
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DoelKnop

• Snelmenu's gebruiken in de volgende deelvensters en elementen:

◦ deelvenster Deelnemers

◦ chatvenster

◦ deelvenster Aantekeningen

◦ deelvenster Ondertiteling

◦ venster Bestandsoverdracht

◦ tabbladen Gedeeld witbord en Bestand

• Werken met de deelnemerslijst.

• Tekst kopiëren uit het chatvenster.

Shift+F10

Schakelen tussen elementen, zoals knoppen, velden en selectievakjes binnen een
dialoogvenster of deelvenster.

Tab

Schakelen tussen opties in een dialoogvenster.Pijltjestoetsen

Een dialoogvenster sluiten.Alt+F4

• Een optievak in- of uitschakelen.

• Tekst invoeren in een invoervak.

Spatiebalk

De opdracht voor de actieve knop uitvoeren (doorgaans ter vervanging van eenmuisklik).Invoeren

Tekst kopiëren uit het chatvenster.Ctrl+A

Het deelvenster Bedieningselementen gebeurtenis in volledig scherm weergeven.Ctrl+Alt+Shift

De bedieningselementen, deelvensters en meldingen van de gebeurtenis verbergen.Ctrl+Alt+Shift+H

Werken met de deelnemerslijst
Het deelvenster Deelnemers bevat een snelmenu. U kunt via dit menu reageren op andere deelnemers,
afhankelijk van uw rol in de vergadering.

Als u de host of presentator bent, kunt u onder meer iemand anders aanwijzen als presentator of het geluid
van de microfoon van andere deelnemers dempen als dat te hard staat.

Als u geen host of presentator bent, kunt u onder meer vragen om presentator te mogen worden en kunt u het
geluid van uw microfoon dempen.
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Procedure

Stap 1 Druk op F6 op uw toetsenbord om vanuit het inhoudsgebied naar het deelvenster Deelnemers te navigeren.
Stap 2 Gebruik de pijl omhoog en pijl omlaag om naar de gewenste deelnemer te navigeren.
Stap 3 Druk op Shift+F10 om het snelmenu te openen voor een specifieke deelnemer.
Stap 4 Gebruik de pijl omhoog en pijl omlaag om tussen de beschikbare opties te navigeren.

Tekst kopiëren uit het Chatvenster
Het chatvenster beschikt over een snelmenu waarmee u tekst kunt kopiëren uit de chatgeschiedenis.

Procedure

Stap 1 Zorg ervoor dat u zich in het juiste gedeelte van het venster Gebeurtenis bevindt door het volgende te doen:

• Druk op F6 om van het gedeelte met inhoud naar het deelvenstergebied van het venster Gebeurtenis te
gaan.

• Druk op Ctrl+Tab om tussen de deelvensters te navigeren totdat u zich in het deelvenster Chatten
bevindt.

• Druk op Tab totdat het gebied Chatgeschiedenis wordt weergegeven.

Stap 2 Selecteer in de chatgeschiedenis Shift+F10 om het snelmenu te openen.
Stap 3 Als u slechts een gedeelte van de tekst wilt selecteren, verplaatst u de cursor met de pijltjestoetsen en gebruikt

u vervolgens Shift-[pijl] om tekst te markeren.
U kunt ook Ctrl+A gebruiken om alle chattekst te selecteren.

Tekst invoeren in een invoervak
Wilt u tekst invoeren in een invoervak? U kunt als volgt vragen beantwoorden in een enquête.

Procedure

Stap 1 Navigeer tussen de vragen met de Tab-toets.
Stap 2 Ga van antwoord naar antwoord met de pijltjes Omhoog en Omlaag.
Stap 3 Verplaats de cursor naar het invoerveld en gebruik de Spatiebalk of Enter-toets om uw antwoord te typen.
Stap 4 Selecteer Enter of Esc om het bewerken te voltooien.
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Toegang tot het deelvenster Bedieningselementen gebeurtenis
tijdens delen

Tijdens het delen wordt het deelvenster Bedieningselementen gebeurtenis gedeeltelijk verborgen boven aan
uw scherm.

Procedure

Stap 1 Druk op Ctrl+Alt+Shift om het deelvenster weer te geven.
Nadat het deelvenster wordt weergegeven, ligt de focus aanvankelijk op het pictogram Deelnemers.

Stap 2 Ga als volgt te werk:

• Gebruik de toets Tab om de focus te wijzigen.

• Druk op Enter om een functie te activeren.

• Als u vanuit het deelvenster Bedieningselementen gebeurtenis wilt terugkeren naar het gedeelte voor
het delen van gegevens, drukt u op de toetsen Alt+Tab, zoals in een willekeurige Windows-toepassing,
om tussen de items te schakelen:

Als u een bestand deelt, selecteert u de WebEx-bal om terug te keren naar het gebied voor delen.

Als u een toepassing deelt, selecteert u de toepassing om de focus te verschuiven naar de toepassing.

Als u uw scherm deelt, selecteert u de toepassing die u wilt delen.

Als u van het deelvenster Bedieningselementen gebeurtenis naar een ander geopend deelvenster wilt
schakelen (zoals de lijst met deelnemers) drukt u op F6.
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H O O F D S T U K  11
Rechten toewijzen tijdens een gebeurtenis

• Overzicht van Rechten toewijzen tijdens een gebeurtenis, pagina 61

• Deelnemersrechten bijwerken tijdens een gebeurtenis, pagina 61

• Panellidrechten bijwerken tijdens een gebeurtenis, pagina 62

Overzicht van Rechten toewijzen tijdens een gebeurtenis
Wanneer de gebeurtenis is gestart, ontvangen deelnemers automatisch standaardrechtenwaarmee ze activiteiten
kunnen uitvoeren tijdens de gebeurtenis. Als gebeurtenishost kunt u extra rechten verlenen aan deelnemers,
zoals:

• Gedeelde inhoud opslaan, afdrukken of er aantekeningen bij maken in de inhoudviewer.

• Miniaturen van pagina's, dia's of witborden weergeven in de inhoudviewer.

• Pagina's, dia's of witborden van de huidige gedeelde inhoud weergeven.

• Een document, presentatie of witbord weergeven in de inhoudviewer, ongeacht de huidige inhoud die
de presentator deelt.

• Chatten met specifieke deelnemers.

• De gebeurtenis opnemen.

Deelnemersrechten bijwerken tijdens een gebeurtenis
Procedure

Stap 1 Selecteer in het venster Gebeurtenis Deelnemer > Rechten toewijzen aan > Deelnemers.
Stap 2 Voer een van de volgende handelingen uit:

• Als u een recht wilt verlenen aan alle deelnemers, schakelt u het desbetreffende selectievakje in.
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• Als u alle rechten wilt verlenen aan deelnemers, schakelt u het selectievakje Alle deelnemersrechten
in.

• Als u een recht wilt verwijderen van alle deelnemers, schakelt u het desbetreffende selectievakje uit.

Stap 3 Selecteer Toewijzen.

Panellidrechten bijwerken tijdens een gebeurtenis
Procedure

Stap 1 Selecteer in het venster Gebeurtenis Deelnemer > Rechten toewijzen aan > Panelleden.
Stap 2 Voer een van de volgende handelingen uit:

• Als u een recht wilt verlenen aan alle panelleden, schakelt u het desbetreffende selectievakje in.

• Als u alle rechten wilt verlenen aan panelleden, schakelt u het selectievakje Alle panellidrechten in.

• Als u een recht wilt verwijderen van alle panelleden, schakelt u het desbetreffende selectievakje uit.

Stap 3 Selecteer Toewijzen.
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H O O F D S T U K  12
een gebeurtenis beheren

• Overzicht van Een gebeurtenis beheren, pagina 63

• Taken voor Snelle referentie: een gebeurtenis beheren, pagina 63

• Deelnemerslijst, pagina 65

• De aandacht van deelnemers bijhouden, pagina 66

• Een panellid aanwijzen, pagina 67

• Als host de gebeurtenis verlaten, pagina 68

• Een gebeurtenis beëindigen, pagina 68

Overzicht van Een gebeurtenis beheren
Als host omvatten uw verantwoordelijkheden het algehele beheer van de vergadering. Het venster Gebeurtenis
biedt een forum waarop u alle aspecten van de vergadering kunt beheren en waarmee u deelnemers de
mogelijkheid kunt bieden om te chatten, video's te verzenden, informatie te delen en om onderling onder
andere documenten, presentaties, witborden en toepassingen uit te wisselen.

• Een host moet een geautoriseerde gebruiker zijn: dat betekent dat de host een gebruikersaccount moet
hebben.

• Wanneer een gebeurtenis is gestart, is de host de eerste presentator. De host kan vervolgens een panellid
aanwijzen als presentator.

Taken voor Snelle referentie: een gebeurtenis beheren
ActieDoel

Selecteer in het tabblad Snel starten Uitnodigen en herinneren, selecteer uw
uitnodigingsmethode en voer de vereiste gegevens in.

Deelnemers uitnodigen voor of herinneren
aan een gebeurtenis die bezig is

Selecteer Gebeurtenis >Welkomstbericht.Een welkomstbericht bewerken
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ActieDoel

Klik met de rechtermuisknop op de titel Deelnemers en selecteer Geluidssignalen.Het geluid bewerken dat wordt afgespeeld
als een deelnemer zich bij de gebeurtenis
voegt

Rollen

Sleep de WebEx-bal van de vorige presentator naar de nieuwe presentator.

• Als u miniaturen van de deelnemers bekijkt, plaatst u de muisaanwijzer op een
miniatuur en selecteert u Presentator maken.

• Als u deelt in de modus voor volledig scherm, plaatst u de muisaanwijzer op het
vergrendelde vak boven aan uw scherm, selecteert u Toewijzen > Presentator
maken en selecteert u een deelnemer.

Iemand anders als presentator aanwijzen

Kies uw eigen naam in het deelvenster Deelnemers en klik op Presentator maken.

Als de presentator de gebeurtenis verlaat, wordt de host de
presentator.

Opmerking

De presentatorrol terugvragen

Selecteer in het deelvenster Deelnemers de naam van het panellid en selecteerDeelnemer
> Rol wijzigen naar > Host.

Als u deze rol later weer wilt terugvragen, schrijft u de hostsleutel op die wordt
weergegeven op het tabblad Gebeurtenis van het venster Gebeurtenis.

Tip

Iemand anders als host aanwijzen

Selecteer uw naam in de lijst met deelnemers en selecteer Deelnemer > Hostrol
terugvragen en voer de gevraagde informatie in.

De hostrol terugvragen

Toegang beheren en beperken

Voer een van de volgende handelingen uit:

• Klik in het deelvenster Deelnemers op Alle deelnemers weergeven. Selecteer de
naam van de deelnemer en selecteer Verwijderen.

• Klik met de rechtermuisknop op de gebruikersnaam voor inbellen in de lijst met
deelnemers en selecteer Verwijderen.

Een deelnemer uit een gebeurtenis
verwijderen

Voer een van de volgende handelingen uit:

• Selecteer op het deelvenster Deelnemers de naam van het panellid. Selecteer
Deelnemer > Verwijderen.

• Klik met de rechtermuisknop op de gebruikersnaam voor inbellen in de lijst met
deelnemers en selecteer Verwijderen.

Een panellid uit een gebeurtenis
verwijderen

Selecteer Gebeurtenis > Toegang beperken.

Deze optie voorkomt dat iemand kan deelnemen aan de gebeurtenis, inclusief
deelnemers die zijn uitgenodigd voor de gebeurtenismaar die nog niet deelnemen.

Tip

Toegang tot een gebeurtenis beperken

Selecteer Gebeurtenis > Toegang herstellen.Toegang tot een gebeurtenis herstellen
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ActieDoel

Aanwezigheid volgen

Zoek naar het pictogram '!' naast de naam van de deelnemer die niet oplet.Controlerenwelke deelnemers niet opletten
tijdens de gebeurtenis

Selecteer het pictogram '!' op de werkbalk van het deelvenster Deelnemers.Algehele aandacht controleren

Chatten en feedback

Klik met de rechtermuisknop op de titel Chatten en selecteer Geluidssignalen.Het geluid bewerken dat wordt afgespeeld
als een deelnemer een chatbericht invoert

Selecteer Bestand > Afdrukken > ChatChatberichten afdrukken

Selecteer Bestand > Opslaan > ChatChatberichten opslaan

Selecteer Bestand > Openen > ChatEen chatbestand openen

Selecteer in het deelvenster Deelnemers het pictogram Feedback en schakel het
selectievakje Feedback toestaan in.

Deelnemers toestaan directe feedback te
geven

Selecteer in het deelvenster Deelnemers het pictogram Feedback en klik opWissen.Feedbackreacties wissen

Deelnemerslijst
De deelnemerslijst bevat niet alleen de namen van de deelnemers in de gebeurtenis, maar ook het volgende:

• Leadscores: de kolom Score bevat de totale leadscore van elke deelnemer op basis van de antwoorden
van de deelnemer op de vragen op het registratieformulier.

• Bedrijfsnamen: de kolom Bedrijf bevat de bedrijfsnaam van elke deelnemer op basis van het antwoord
van de deelnemer op de bedrijfsvraag op het registratieformulier.

Aan de hand van leadscores en bedrijfsnamen kunt u aangeven welke deelnemers prioriteit moeten krijgen in
de gebeurtenis. Met deze twee functies kunt u en kunnen de panelleden bijvoorbeeld prioriteiten instellen
voor de vragen die deelnemers stellen tijdens de gebeurtenis.

Als u leadscores en bedrijfsnamen wilt weergeven in de deelnemerslijst, moet u de volgende twee
handelingen uitvoeren op het registratieformulier:

Opmerking

• De optie voor leadscores gebruiken in de vensters Selectievakjes toevoegen, Optieknoppen toevoegen
of Vervolgkeuzelijst toevoegen.

• Opgeven dat het Bedrijf en alle vragen met toegewezen scores vereist zijn.
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De aandacht van deelnemers bijhouden
Tijdens uw gebeurtenis kunt u eenvoudig zien of deelnemers niet meer opletten bij uw presentatie. De
aandachtsindicator geeft aan of een deelnemer:

• Het venster Gebeurtenis heeft geminimaliseerd.

• Een ander venster, zoals een chatvenster, heeft geopend boven het venster Gebeurtenis.

Wanneer een gebeurtenis is beëindigd, kunt u rapporten genereren om gegevens op te halen over
afzonderlijke oplettendheid. Een rapport bevat de volgende informatie voor elke deelnemer:

• Verhouding tussen aandacht en aanwezigheid: aandacht op basis van hoe lang de deelnemer aanwezig
was in de gebeurtenis.

• Verhouding tussen aandacht en duur: aandacht op basis van de duur van de gebeurtenis.

De aandachtsindicator is niet beschikbaar wanneer de host en panelleden bezig zijn met een oefensessie.

Bijhouden van aandacht in- of uitschakelen (Mac)
Neem contact op met de sitebeheerder als de optie voor het bijhouden van de aandacht niet beschikbaar is.

Procedure

Stap 1 Selecteer Event Center > Voorkeuren.
Stap 2 Selecteer Hulpmiddelen.
Stap 3 Selecteer Aandacht bijhouden.
Stap 4 Kies OK.

Bijhouden van aandacht in- of uitschakelen (Windows)

Procedure

Stap 1 Selecteer Gebeurtenis > Opties.
Stap 2 Selecteer op het tabblad Communicatie Aandacht bijhouden.

Rechten verlenen voor het bijhouden van aandacht
Standaard beschikken alle panelleden in een gebeurtenis over het recht om de aandachtsindicator te bekijken.
U kunt dit recht op ieder moment tijdens de gebeurtenis wijzigen.
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Procedure

Stap 1 Klik in het menu Deelnemer op Rechten toewijzen aan > Panelleden.
Stap 2 Als u de Mac gebruikt, selecteert u het tabblad Communicatie.
Stap 3 Schakel Aandacht bijhouden in of uit.

Een panellid aanwijzen
Tijdens een gebeurtenis kunt u een willekeurige deelnemer als panellid aanstellen. U kunt de panelleden ook
op elk gewenst moment wijzigen.

Procedure

Stap 1 Klik in het deelvenster Deelnemers op Alle deelnemers weergeven.
De lijst met deelnemers wordt geopend.

Stap 2 Selecteer de naam van de deelnemer die u als panellid wilt aanstellen en selecteer Panellid maken.
De naam van de deelnemer verschijnt in de lijst met panelleden.

Rollen en rechten van panelleden
Tijdens een gebeurtenis kan de host een willekeurige deelnemer als panellid aanstellen. Een panellid is een
deelnemer die in de eerste plaats verantwoordelijk is voor het assisteren van de presentator en het deelnemen
aan de presentatie. U kunt een willekeurig aantal deelnemers als panellid aanstellen.

Een panellid kan het volgende doen tijdens een gebeurtenis:

• Deelnemen aan discussies waarnaar andere deelnemers luisteren.

• Optreden als expert in een V&A-sessie.

• Vragen van deelnemers weergeven en beantwoorden tijdens een V&A-sessie.

• Reageren op openbare en niet-openbare chatberichten.

• Deelnemen aan een oefensessie.

• Gedeelde documenten annoteren.

• Gedeelde toepassingen, webbrowsers en bureaubladen annoteren, als de presentator de annotatiefunctie
toewijst aan het panellid.

• Optreden als enquêtecoördinator om enquêtes te beheren.

• Feedback weergeven.

• Een gebeurtenis opnemen.
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• Chatberichten opslaan in een bestand.

• Bestanden downloaden die door de presentator worden gepubliceerd.

Als host de gebeurtenis verlaten
Als u een gebeurtenis wilt verlaten maar deze niet wilt beëindigen voor alle deelnemers, kunt u de hostrol aan
een panellid overdragen voordat u de gebeurtenis verlaat.

Als u deelneemt aan een teleconferentie met terugbellen of een internetconferentie, verbreekt Event Center
de verbinding met de conferentie zodra u de gebeurtenis verlaat.

Procedure

Stap 1 Selecteer in het venster Gebeurtenis Bestand > Gebeurtenis beëindigen.
Stap 2 Selecteer Deze gebeurtenis verlaten zonder afsluiten.
Stap 3 Kies in de vervolgkeuzelijst Nieuwe host het panellid aan wie u de hostrol wilt overdragen.
Stap 4 Kies OK.

Als u nog niet opgeslagen geannoteerde documenten of presentaties, vragenlijsten, enquêteresultaten of
chatberichten hebt, vraagt Event Center of u deze wilt opslaan voordat u de gebeurtenis beëindigt. Het venster
Gebeurtenis wordt gesloten nadat u dit hebt beantwoord.

Een gebeurtenis beëindigen
Als u een gebeurtenis beëindigt, wordt het venster Gebeurtenis gesloten voor alle deelnemers. Als de gebeurtenis
een geïntegreerde teleconferentie of een internetconferentie bevat, wordt deze conferentie ook beëindigd.

Procedure

Stap 1 Selecteer in het venster Gebeurtenis Bestand > Gebeurtenis beëindigen.
Stap 2 Selecteer Deze gebeurtenis beëindigen voor alle deelnemers en selecteer OK.

Als u nog niet opgeslagen geannoteerde documenten of presentaties, vragenlijsten, enquêteresultaten of
chatberichten hebt, vraagt Event Center of u deze wilt opslaan voordat u de gebeurtenis beëindigt. Het venster
Gebeurtenis wordt gesloten nadat u dit hebt beantwoord.
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H O O F D S T U K  13
Vraag- en antwoordsessies

• Overzicht van Vraag- en antwoordsessies, pagina 69

• V&A in- of uitschakelen (Mac), pagina 70

• V&A in- of uitschakelen (Windows), pagina 70

• Privacyweergaven instellen in V&A-sessies, pagina 70

• Een tabblad openen in het deelvenster Vraag en antwoord, pagina 71

• Een V&A-vraag toewijzen, pagina 71

• De prioriteit voor een vraag instellen, pagina 72

• Een vraag beantwoorden, pagina 72

• Een vraag privé beantwoorden, pagina 73

• Een vraag negeren, pagina 74

• Een vraag uitstellen, pagina 74

• Een V&A-sessie opslaan, pagina 75

• Een vraag stellen in een V&A-sessie, pagina 75

Overzicht van Vraag- en antwoordsessies
Tijdens een vraag- en antwoordsessie (V&A) kunt u reageren op vragen die deelnemers stellen gedurende de
gebeurtenis. Een V&A-sessie omvat niet alleen expresberichten zoals in Chat, maar biedt ook de volgende
mogelijkheden:

• Biedt een formele procedure voor het stellen en beantwoorden van vragen in tekstvorm.

• Groepeert vragen automatisch zodat u de wachtrij kunt beheren en snel kunt zien welke vragen u wel
of nog niet hebt beantwoord.

• Geeft visuele aanduidingen voor de status van vragen.

• Stelt u in staat om vragen toe te wijzen aan de juiste expert in uw team.
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• Maakt het mogelijk om snel een standaardantwoord te verzenden op vragen waarop u geen of niet meteen
een antwoord hebt.

U kunt vragen en antwoorden uit een V&A-sessie voor referentiedoeleinden opslaan in een tekstbestand (.txt)
of een bestand met door komma's van elkaar gescheiden waarden (.csv).

Als u V&A gebruikt tijdens een gebeurtenis, raadt WebEx aan dat een panellid (de host of de presentator)
voortdurend het deelvenster Vraag en antwoord in de gaten houdt tijdens de gebeurtenis.

V&A in- of uitschakelen (Mac)
Als u V&A wilt gebruiken tijdens een gebeurtenis, moet de optie V&A zijn ingeschakeld. U kunt de optie
desgewenst ook uitschakelen.

Procedure

Stap 1 Selecteer in het venster Gebeurtenis Event Center > Voorkeuren.
Stap 2 Selecteer Hulpmiddelen.
Stap 3 Schakel Vraag en antwoord in of uit en selecteer vervolgens OK.

V&A in- of uitschakelen (Windows)
Als u V&A wilt gebruiken tijdens een gebeurtenis, moet de optie V&A zijn ingeschakeld. U kunt de optie
desgewenst ook uitschakelen.

Procedure

Stap 1 Selecteer in het venster Gebeurtenis Gebeurtenis > Opties.
Stap 2 Schakel op het tabblad Communicatie Vraag en antwoord in of uit.
Stap 3 Kies OK.

Privacyweergaven instellen in V&A-sessies
Als u de privacy van panelleden en deelnemers wilt beschermen tijdens een gebeurtenis, kunt u de volgende
gegevens verbergen of weergeven wanneer vragen en antwoorden worden gepubliceerd in het deelvenster
Vraag en antwoord van de deelnemers:

• Namen van deelnemers die vragen verzenden.

• Namen van panelleden die antwoorden verzenden.

• Tijdstempels voor vragen en antwoorden.
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De namen van deelnemers en panelleden en de tijdstempels zijn altijd zichtbaar in het deelvenster Vraag
en antwoord van panelleden.

Procedure

Stap 1 Open het dialoogvenster Deelnemeropties door een van de volgende stappen uit te voeren:

• Windows: klik met de rechtermuisknop op de titelbalk van het deelvenster Vraag en antwoord en kies
Deelnemersopties.

• Mac: druk op Ctrl, klik en selecteer Deelnemeropties.

Stap 2 Selecteer in het dialoogvenster dat verschijnt de opties die u zichtbaar wilt maken voor de deelnemers en
selecteer OK.

Een tabblad openen in het deelvenster Vraag en antwoord
Procedure

Stap 1 Afhankelijk van het besturingssysteem dat u gebruikt, volgt u een van deze stappen:

• Windows: klik met de rechtermuisknop op het tabblad Alles.

• Mac: druk op Ctrl en klik op het tabblad Alles.

Stap 2 Kies Tabblad openen > het tabblad dat u wilt openen.
Stap 3 Als u nog een tabblad wilt openen, klikt u met de rechtermuisknop (Windows) of drukt u op Ctrl en klikt u

(Mac) in een open tabblad en kiest u Tabblad openen > het tabblad dat u wilt openen.

Een V&A-vraag toewijzen
U kunt vragen toewijzen aan uzelf of aan een ander panellid. De vragen worden weergegeven op het tabblad
Mijn vraag en antwoord van de opgegeven panelleden met de tekst toegewezen ernaast.

Procedure

Stap 1 Open als volgt de menuoptie voor de vraag die u wilt toewijzen:

• Windows: klik met de rechtermuisknop op de vraag.
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• Mac: selecteer Ctrl en selecteer de vraag.

Stap 2 Selecteer Toewijzen aan > de persoon aan wie u de vraag wilt toewijzen.

• Als u meerdere vragen tegelijk wilt toewijzen, houdt u de toetsCtrl ingedrukt tijdens het selecteren van
de vragen.

• Ook als een toegewezen vraag is beantwoord, wordt de tekst toegewezen nog weergegeven.

• De toegewezen tekst wordt niet weergegeven in het deelvenster Vraag en antwoord van de deelnemers.

De prioriteit voor een vraag instellen
U kunt de prioriteit (hoog, normaal of laag) instellen voor vragen die u hebt ontvangen in het deelvenster
Vraag en antwoord. De vragen met prioriteit worden weergegeven op het tabblad Prioriteit.

Procedure

Stap 1 Open als volgt de menuoptie voor de vraag die u wilt toewijzen:

• Windows: klik met de rechtermuisknop op de vraag.

• Mac: selecteer Ctrl en selecteer de vraag.

Stap 2 Selecteer Prioriteit > Hoog, Normaal of Laag.
Nadat u de eerste keer een prioriteit voor een vraag hebt ingesteld, verschijnt links van het deelvenster Vraag
en antwoord een kolom. Selecteer het pictogram voor de vraag waarvoor u een prioriteit wilt instellen en kies
Hoog, Normaal of Laag.

Stap 3 Als u een prioriteit bij een vraag wilt verwijderen, selecteert u het rechthoekige pictogram voor de vraag en
selecteert uWissen.

Een vraag beantwoorden
Uw antwoord op een vraag is zichtbaar in het deelvenster Vraag en antwoord van alle deelnemers, tenzij u
een antwoord naar één persoon verzendt.

Procedure

Stap 1 In het deelvenster Vraag en antwoord selecteert u de vraag op het tabblad waarop u de vraag hebt ontvangen.

• Klik één keer op een vraag om deze te selecteren.
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• Als u de vraag in het tekstvak wilt delen, klikt u met de rechtermuisknop (Windows) op de vraag of
houdt u de toets Ctrl ingedrukt terwijl u op de vraag klikt (Mac), en selecteert u Kopiëren. Vervolgens
kunt u de vraag in het tekstvak plakken.

• Als u de selectie ongedaan wilt maken, klikt u met de rechtermuisknop (Windows) op de vraag of houdt
u de toets Ctrl ingedrukt en klikt u op de vraag (Mac). Vervolgens selecteert u Selectie opheffen.

Stap 2 Typ het antwoord in het tekstvak.
Als u uw antwoord wilt bewerken voordat u het verzendt, markeert u de tekst die u wilt bewerken en klikt u
met de rechtermuisknop (Windows) of drukt u opCtrl en klikt u (Mac) op de gemarkeerde tekst. Er verschijnt
een menu met bewerkingsopdrachten.

Stap 3 Selecteer Verzenden als u klaar bent met het invoeren van het antwoord.
Het antwoord verschijnt in het deelvenster Vraag en antwoord van alle panelleden en deelnemers. De V naast
de vraag verandert van oranje naar blauw zodat u snel kunt zien welke vragen zijn beantwoord.

Als een vraag mondeling is beantwoord, kunt u een standaardantwoord verzenden: Deze vraag is mondeling
beantwoord. Klik met de rechtermuisknop (Windows) of selecteerCtrl en klik vervolgens (Mac) op de vraag
en selecteerMondeling beantwoord.

Een vraag privé beantwoorden
De volgende deelnemers kunnen uw privé-antwoord zien.

• De deelnemer die de vraag heeft verzonden

• Alle panelleden.

Procedure

Stap 1 In het deelvenster Vraag en antwoord selecteert u de vraag op het tabblad waarop u de vraag hebt ontvangen
en selecteert u vervolgens Privé verzenden.

• Klik één keer op een vraag om deze te selecteren.

• Als u de vraag in het tekstvak wilt delen, klikt u met de rechtermuisknop (Windows) op de vraag of
houdt u de toets Ctrl ingedrukt terwijl u op de vraag klikt (Mac), en selecteert u Kopiëren. Vervolgens
kunt u de vraag in het tekstvak plakken.

• Als u de selectie ongedaan wilt maken, klikt u met de rechtermuisknop (Windows) op de vraag of houdt
u de toets Ctrl ingedrukt en klikt u op de vraag (Mac). Vervolgens selecteert u Selectie opheffen.

Stap 2 Typ het antwoord in het tekstvak van het dialoogvenster dat wordt geopend.
Stap 3 Als u het ingevoerde antwoord wilt opslaan als standaard niet-openbaar antwoord dat door alle panelleden

kan worden gebruikt, selecteert u Opslaan of Opslaan als standaard.
Stap 4 Selecteer Verzenden.
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Een vraag negeren
In een V&A-sessie kunt u een vraag negeren met een aangepast of een standaardantwoord. Het
standaardantwoord luidt: Bedankt voor uw vraag. Er is geen panellid dat de door u gevraagde informatie kan
verstrekken.

De volgende deelnemers kunnen het zien als u een vraag negeert:

• De deelnemer die de vraag heeft verzonden.

• Alle panelleden.

Procedure

Stap 1 Klik op een van de tabbladen waarop u de vraag hebt ontvangen, met de rechtermuisknop op de vraag en
selecteer Negeren.
Als u meerdere vragen tegelijk wilt negeren, houdt u de toets Ctrl ingedrukt bij het selecteren van de vragen,
klikt u met de rechtermuisknop en selecteert u Negeren.

Het dialoogvenster Niet-openbaar antwoord verschijnt met het standaardantwoord voor Verwerpen.

Stap 2 (optioneel) Selecteer Aangepast om het standaardantwoord aan te passen en bewerk de tekst in het tekstvak.
Stap 3 (Optioneel) Als u uw aangepaste antwoord wilt opslaan als het standaardantwoord voor Negeren voor alle

panelleden, selecteert u Opslaan (Windows) of Opslaan als standaard (Mac).
Stap 4 Selecteer Verzenden.
Stap 5 Selecteer Ja in het vak bevestigingsbericht.

Een vraag uitstellen
In een V&A-sessie kunt u een vraag uitstellen met een aangepast of een standaardantwoord. Het
standaardantwoord luidt: Bedankt voor uw vraag. Uw vraag is uitgesteld maar blijft wel in de wachtrij. Een
panellid zal uw vraag op een later tijdstip beantwoorden.

De volgende deelnemers kunnen het zien als u een vraag uitstelt:

• De deelnemer die de vraag heeft verzonden.

• Alle panelleden.

Procedure

Stap 1 Klik met de rechtermuisknop op de vraag op het tabblad waarop u deze hebt ontvangen en selecteerUitstellen.
Als u meerdere vragen tegelijk wilt uitstellen, houdt u de toetsCtrl ingedrukt bij het selecteren van de vragen,
klikt u met de rechtermuisknop en selecteert u Uitstellen.
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Het dialoogvenster Niet-openbaar antwoord verschijnt met het standaardantwoord voor Uitstellen.

Stap 2 (optioneel) Selecteer Aangepast om het standaardantwoord aan te passen en bewerk de tekst in het tekstvak.
Stap 3 (optioneel) Als u uw aangepaste antwoord wilt opslaan als het standaardantwoord voor Uitstellen voor alle

panelleden, selecteert u Opslaan (Windows) of Opslaan als standaard (Mac).
Stap 4 Selecteer Verzenden.

Een V&A-sessie opslaan
Op elk gewenst moment tijdens een gebeurtenis kunt u de vragen en antwoorden op het tabblad Alles van het
deelvenster Vraag en antwoord opslaan in een .txt- of .csv-bestand.

Gebeurtenisbeheer slaat V&A-sessies om de twee minuten automatisch op in de map WebEx in Mijn
documenten op de computers van de host en de presentator.

Procedure

Stap 1 Selecteer in het venster Gebeurtenis Bestand > Opslaan > Vragen en antwoorden.
Stap 2 Kies een locatie waar u het bestand wilt opslaan.
Stap 3 Geef een naam op voor het bestand.
Stap 4 Selecteer in het vak Opslaan alsTekstbestanden (*.txt) of CSV (door komma's gescheiden waarden).
Stap 5 Selecteer Opslaan.

Gebeurtenisbeheer slaat het bestand op de gewenste locatie en in de gewenste indeling op.

Als u de inhoud van een gearchiveerde V&A-sessie wilt bekijken, opent u het .txt-bestand in een teksteditor
of het .csv-bestand in een spreadsheetprogramma zoals Microsoft Excel.

Een vraag stellen in een V&A-sessie
Tijdens een gebeurtenis kunt u uw vragen naar alle of specifieke panelleden verzenden in een V&A-sessie.

Procedure

Stap 1 Open het deelvenster Vraag en antwoord.
Stap 2 Geef in het deelvenster Vraag en antwoord uw vraag op in het tekstvak.
Stap 3 (optioneel) Als u uw vraag wilt bewerken, markeert u de tekst die u wilt bewerken en klikt u met de

rechtermuisknop (Windows) of drukt u op Ctrl en klikt u (Mac) om de bewerkopdrachten in het menu te
gebruiken.

Stap 4 Selecteer in de vervolgkeuzelijst Vragen de ontvanger en selecteer Verzenden.
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H O O F D S T U K  14
WebEx-audio gebruiken

• Overzicht van WebEx-audio gebruiken, pagina 77

• Uw telefoon gebruiken om een audioverbinding tot stand te brengen, pagina 78

• Uw computer gebruiken om een audioverbinding tot stand te brengen, pagina 78

• Audioverbinding verbreken, pagina 79

• Overschakelen van uw computerverbinding naar een telefoonverbinding, pagina 80

• Overschakelen van uw telefoonverbinding naar een computerverbinding, pagina 80

• Een audioverbinding tot stand brengen tijdens delen, pagina 81

• De microfoon dempen en dempen opheffen, pagina 81

• Vragen om spreektijd in een gebeurtenis, pagina 82

• Audioconferentie met ANI/CLI-verificatie, pagina 82

• Uw opgeslagen telefoonnummers bewerken of bijwerken, pagina 84

Overzicht van WebEx-audio gebruiken
Via WebEx-audio kunt u uw telefoon of uw computer gebruiken om anderen te horen of om tijdens de
vergadering te spreken:

• Telefoon: u kunt uw telefoon gebruiken om een gesprek naar de audioconferentie te ontvangen of om
in te bellen.

Deze optie biedt gewoonlijk een goede transmissie van spraak, maar aan het gebruik
kunnen kosten verbonden zijn.

Opmerking

• Computer: u kunt een headset gebruiken die is aangesloten op uw computer om gebruik te maken van
het audiogedeelte, als de computer beschikt over een ondersteunde geluidskaart en een internetaansluiting.
Deze optie kan soms leiden tot verzending met ruis of een onregelmatige spraakstroom, maar er zijn
geen extra kosten aan verbonden.
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Als u een host bent, kunt u maximaal 500 mensen uitnodigen om deel te nemen aan de audioconferentie.
Deelnemers die deelnemen aan de conferentie kunnen met weinig of geen onderbrekingen schakelen
tussen de verschillende audiomodi. In een conferentie met meerdere modi, waarbij sommige deelnemers
gebruikmaken van de telefoon en andere van de computer, kunnen maximaal 125 mensen spreken. Als u
een ander type audioconferentie instelt, bijvoorbeeld via een service van een derde partij, kunt u de
conferentie alleen beheren met de opties van de desbetreffende service.

Opmerking

Uw telefoon gebruiken om een audioverbinding tot stand te
brengen

Nadat u zich bij een vergadering hebt gevoegd, opent u het dialoogvenster Audioconferentie via Snel starten
als dit niet automatisch wordt weergegeven. Wanneer u uw telefoon gebruikt om verbinding te maken met
het audiogedeelte van de vergadering, kunt u zelf inbellen, maar u kunt u ook laten bellen.

• Terugbellen: een oproep ontvangen op een geldig nummer dat u hebt opgegeven of dat al is opgeslagen
in uw gebruikersprofiel. Een geldig nummer bestaat uit het netnummer en het abonneenummer.

• Inbellen: inbellen via uw telefoon op een door de host verstrekt nummer.

Selecteer in het dialoogvenster Audioconferentie hoe u verbinding wilt maken met de audioconferentie:

◦ Als u teruggebeld wilt worden op het weergegeven nummer, klikt u op Bel mij.

◦ Als u teruggebeld wilt worden op een ander nummer, selecteert u een optie in de vervolgkeuzelijst
en klikt u vervolgens op Bel mij.

Deze vervolgoptie (of een ander aangepast label gedefinieerd door uw sitebeheerder) wordt alleen
weergegeven als de functie voor intern terugbellen beschikbaar is op uw site.

◦ Als u wilt inbellen, selecteert u Ik bel in in het vervolgkeuzemenu en vervolgens volgt u de
instructies om deel te nemen aan de audioconferentie.

(optioneel) Als u alle internationale nummers wilt bekijken, klikt u op Alle algemene
inbelnummers.

Er wordt een telefoonpictogram weergegeven naast uw naam in de lijst met deelnemers om aan te geven dat
u gebruikmaakt van uw telefoon tijdens de audioconferentie. Er wordt een pictogram voor dempenweergegeven
naast het videopictogram zodat u naar wens uwmicrofoon kunt dempen of het dempen ongedaan kunt maken.

U kunt tijdens de audioconferentie altijd wisselen tussen uw telefoon en uw computer.

Uw computer gebruiken om een audioverbinding tot stand te
brengen

Nadat u hebt deelgenomen aan een gebeurtenis, opent u het dialoogvenster Audioconferentie via Snel starten
als dit niet automatisch wordt weergegeven. Als u uw computer gebruikt om in een gebeurtenis te spreken en
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te luisteren, zendt en ontvangt uw computer geluid via internet. Hiervoor moet uw computer een ondersteunde
geluidskaart hebben en verbonden zijn met internet.

Met het oog op de geluidskwaliteit en het gemak kunt u beter een computerheadset met een goede microfoon
gebruiken dan luidsprekers en een microfoon.

Selecteer Bellen via computer in het dialoogvenster Audioconferentie.

Er wordt een headsetpictogram weergegeven naast uw naam in de lijst met deelnemers om aan te geven dat
u gebruikmaakt van uw computer tijdens de audioconferentie. Er wordt een pictogram voor dempen
weergegeven naast het videopictogram zodat u naar wens uw microfoon kunt dempen of het dempen kunt
opheffen.

U kunt tijdens de audioconferentie altijd heen en weer schakelen tussen uw computer en uw telefoon.

Instellingen voor uw microfoon en luidspreker optimaliseren
Als u uw computer gebruikt voor verbinding met de audio van een vergadering, kunt u de instellingen van
uw microfoon en luidsprekers optimaal instellen.

Volg tijdens de audiotest van de luidspreker/microfoon de aanwijzingen om uw apparaten te testen en om uw
luidsprekervolume en microfoonniveau op de juiste manier in te stellen. Als u voor het eerst een vergadering
start of eraan deelneemt, kunt u de wizard handmatig openen en uw geluidsapparaat instellen vóór u uw
computer daadwerkelijk gaat gebruiken voor audio.

Procedure

Stap 1 Selecteer in het menu van het vergaderingvenster achtereenvolgensAudio >Audiotest luidspreker/microfoon.
Stap 2 Volg de instructies.

Als u eenmaal deelneemt aan het audiogedeelte van de vergadering, kunt u uw instellingen op elk gewenst
moment opnieuw testen door het dialoogvenster Audioconferentie opnieuw te openen via Snel starten en op
Computeraudio testen te klikken.

Audioverbinding verbreken
Procedure

Stap 1 Selecteer Audio onder de deelnemerslijst.
Het dialoogvenster Audioverbinding wordt weergegeven.

Stap 2 Selecteer Audioverbinding verbreken.
Uw deelname aan de audioconferentie wordt beëindigd. U blijft nog wel deelnemer aan de vergadering totdat
u deze verlaat of de host de vergadering afsluit.
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Overschakelen van uw computerverbinding naar een
telefoonverbinding

Procedure

Stap 1 Open het dialoogvenster Audioconferentie via

• de pagina Snel starten

• uw lijst met deelnemers

• het menu Audio

• het deelvenster Bedieningselementen gebeurtenis (als u inhoud deelt)

Stap 2 Selecteer Schakelen tussen audio.
Stap 3 Selecteer of u wilt inbellen of dat u gebeld wilt worden en volg de aanwijzingen op het scherm.

Als de telefoonverbinding tot stand is gebracht, wordt de computerverbinding automatisch beëindigd.

Overschakelen van uw telefoonverbinding naar een
computerverbinding

Procedure

Stap 1 Open het dialoogvenster Audioconferentie via

• de pagina Snel starten

• uw lijst met deelnemers

• het menu Audio

• het deelvenster Bedieningselementen gebeurtenis (als u inhoud deelt)

Stap 2 Selecteer Schakelen tussen audio > Bellen via computer.
Als de computerverbinding tot stand is gebracht, wordt de telefoonverbinding verbroken. Vergeet niet over
te schakelen naar uw computerheadset.
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Een audioverbinding tot stand brengen tijdens delen
Als u gaat deelnemen aan een gebeurtenis die al bezig is en u alleen gedeelde inhoud kunt zien, kunt u
verbinding maken met het audiogedeelte van de gebeurtenis via het deelvenster Bedieningselementen
gebeurtenis.

Procedure

Stap 1 Selecteer boven in uw scherm in het deelvenster Bedieningselementen gebeurtenis de optie Audio.
Het dialoogvenster Audioconferentie wordt geopend.

Stap 2 Maak verbinding met het audiogedeelte van de gebeurtenis zoals u gebruikelijk doet.

De microfoon dempen en dempen opheffen
U kunt, afhankelijk van uw gebruikersrol, het geluid van microfoons tijdens uw gebeurtenis snel dempen of
het dempen opheffen.

Procedure

Stap 1 U kunt de opties voor dempen op een van de volgende manieren weergeven:

• Windows: klik met de rechtermuisknop in lijst met deelnemers.

• Mac: druk op Ctrl en klik op de lijst met deelnemers.

Stap 2 Ga als volgt te werk als u een host bent:

• SelecteerDempen bij binnenkomst om allemicrofoons automatisch te dempenwanneer een deelnemer
deelneemt aan de gebeurtenis. Dit is niet van invloed op uw eigen microfoon.

• Selecteer Dempen of Dempen opheffen als u uw eigen microfoon of die van een bepaalde deelnemer
wilt dempen of het dempen ervan wilt opheffen.

• Selecteer Alles dempen om op elk gewenst moment tijdens een gebeurtenis de microfoons van alle
deelnemers tegelijkertijd te dempen of om het dempen ervan op te heffen. Dit is niet van invloed op uw
eigen microfoon.

Stap 3 Als u een deelnemer bent, selecteert u het pictogram Dempen of Dempen opheffen om het geluid van uw
eigen microfoon in of uit te schakelen.
De status van het microfoonpictogram wordt gewijzigd voor elke gebruiker bij wie u het geluid van de
microfoon dempt of het dempen opheft.

Tijdens het delen van inhoud kunnen deelnemers het geluid van hunmicrofoon dempen of het dempen opheffen
via het deelvenster Bedieningselementen gebeurtenis boven aan hun scherm.
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Vragen om spreektijd in een gebeurtenis
Als u wilt spreken terwijl de host het geluid van uw microfoon gedempt heeft, kunt u de host vragen het
dempen op te heffen zodat u weer kunt spreken. U kunt een verzoek om te spreken altijd annuleren.

ResultaatSpreektijd vragen

De indicator Opgestoken hand wordt weergegeven in de lijst met
deelnemers van de host en de presentator.

Klik op Hand opsteken in het deelvenster Deelnemers.

ResultaatVerzoek tot spreken annuleren

De indicator Opgestoken hand wordt verwijderd uit de lijst met
deelnemers van de host en de presentator.

Klik op Hand omlaag in het deelvenster Deelnemers.

ResultaatSpreektijd vragen

De indicator Opgestoken hand wordt weergegeven in de lijst met
deelnemers van de host en de presentator.

Selecteer Hand omhoog onder aan het deelvenster
Deelnemers.

ResultaatVerzoek tot spreken annuleren

De indicator Opgestoken hand wordt verwijderd uit de lijst met
deelnemers van de host en de presentator.

Selecteer Hand omlaag onder aan het deelvenster
Deelnemers.

Audioconferentie met ANI/CLI-verificatie
CLI (caller line identification) of ANI (automatic number identification) is een type beller-id, een intelligente
telefoonservice die het telefoonnummer van een deelnemer verzendt voordat de oproep wordt beantwoord.
Elke inbeller met een hostsite-account kan worden geverifieerd en aan de juiste audioconferentie worden
toegevoegd zonder een vergadernummer te hoeven invoeren.

Als u beschikt over een hostaccount en uw site geschikt is voor ANI/CLI, kunt u:

• Een vergadering plannen met teleconferentieverificatie voor inbel-ANI/CLI.

• Geverifieerd worden zodra u inbelt bij een audioconferentie die geschikt is voor ANI/CLI en waarvoor
u via e-mail bent uitgenodigd. Inbelverificatie gebeurt door uw e-mailadres te koppelen aan een
telefoonnummer in uw gebruikersprofiel.

• Een inbelpincode opgeven voor verificatie om te verhinderen dat 'nepinbellers' met uw nummer inbellen
bij een audioconferentie
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• Bellerverificatie is alleen beschikbaar voor deelnemers die tijdens het plannen van de vergadering via
e-mail zijn uitgenodigd voor een audioconferentie die geschikt is voor CLI/ANI. Elke deelnemer die
voor een audioconferentie wordt uitgenodigd die al is begonnen, kan geen bellerverificatie gebruiken.

Een audioconferentie plannen met ANI/CLI-verificatie

Procedure

Stap 1 Meld u aan bij uw Event Center-website.
Stap 2 Klik op de navigatiebalk onder Een vergadering hosten op Een vergadering plannen.

De pagina Een vergadering plannen verschijnt.

Stap 3 Selecteer Audio-opties wijzigen.
Het dialoogvenster Audio-opties verschijnt.

Stap 4 Selecteer CLI-verificatie voor audioconferentie toestaan als deelnemers inbellen indien dit nog niet is
ingeschakeld.

Inbelverificatie voor uw hostaccount
Als u beschikt over een hostaccount en uw site geschikt is voor inbelverificatie, kunt u verificatie voor elk
telefoonnummer in uw gebruikersprofiel instellen. Uw oproep wordt geverifieerd door uw e-mailadres te
koppelen aan bepaalde telefoonnummers in uw gebruikersprofiel zodra u inbelt bij een audioconferentie die
geschikt is voor CLI (caller line identification) of ANI (automatic number identification) en waarvoor u via
e-mail bent uitgenodigd.

Bellerverificatie is alleen beschikbaar als u tijdens het plannen van de vergadering via e-mail bent uitgenodigd
voor een audioconferentie die geschikt is voor CLI/ANI (automatische nummeridentificatie). Bellerverificatie
is niet beschikbaar als u inbelt bij een audioconferentie die geschikt is voor CLI/ANI als:

• U niet via e-mail bent uitgenodigd.

• U tijdens de vergadering via e-mail bent uitgenodigd.
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Inbelverificatie voor uw hostaccount opgeven

Procedure

Stap 1 Meld u aan bij uw Event Center-website.
Stap 2 SelecteerMijn WebEx op de navigatiebalk.
Stap 3 SelecteerMijn profiel.
Stap 4 Schakel onder Persoonlijke gegevens het selectievakje Inbelverificatie in naast elk telefoonnummer dat u

wilt gebruiken voor inbelverificatie.
Stap 5 Selecteer Bijwerken.

Een verificatiepincode opgeven
Als u beschikt over een hostaccount en uw site geschikt is voor audioconferenties met CLI (caller line
identification) of ANI (automatic number identification), kunt u een verificatiepincode gebruiken om te
verhinderen dat 'nepinbellers' uw nummer gebruiken om in te bellen bij een audioconferentie.

Als uw sitebeheerder de verificatiepincode als verplicht heeft ingesteld voor alle accounts op uw locatie die
inbelverificatie gebruiken, dan moet u een pincode opgeven als u niet wilt dat de bellerverificatie voor uw
account wordt uitgeschakeld.

Procedure

Stap 1 Meld u aan bij uw Event Center-website.
Stap 2 SelecteerMijn WebEx op de navigatiebalk.
Stap 3 SelecteerMijn profiel.

De pagina Mijn WebEx-profiel verschijnt.

Stap 4 Onder Persoonlijke informatie in het tekstvak Pincode: voert u een viercijferige pincode naar keuze in.
Stap 5 Selecteer Bijwerken.

Uw opgeslagen telefoonnummers bewerken of bijwerken
U kunt de telefoonnummers in uw profiel bijwerken zolang u zich nog niet hebt aangemeld bij de
audioconferentie of wanneer u via de computer deelneemt aan de audioconferentie. Bovendien kunt u alle
telefoonnummer-cookies bekijken die zijn opgeslagen op uw computer.

Alle updates die u uitvoert, worden pas van kracht als u aan een volgende gebeurtenis deelneemt.
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Procedure

Stap 1 Selecteer het dialoogvenster Audioconferentie via snel Starten.
Stap 2 Selecteer het pictogramMeer en vervolgens Bel mij.
Stap 3 Selecteer het vervolgkeuzevak en selecteer Telefoonnummers beheren.

Het dialoogvenster Telefoonnummers beheren wordt weergegeven.

Stap 4 Klik op Bewerken als u de telefoonnummers in uw Mijn WebEx-profiel wilt bijwerken, of klik opWissen
als u telefoonnummers wilt wissen die zijn opgeslagen in cookies op uw computer.
U kunt niet via de telefoon aan een audioconferentie deelnemen als u uw telefoonnummers wilt bewerken of
bijwerken.
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H O O F D S T U K  15
inhoud delen

• Overzicht van Inhoud delen, pagina 87

• Taken voor Snelle referentie: inhoud delen, pagina 88

• Een bestand delen, pagina 90

• Webinhoud delen, pagina 95

• Een toepassing delen, pagina 96

• Over het delen van een externe computer, pagina 99

Overzicht van Inhoud delen
WebEx ondersteunt het delen van verschillende typen inhoud.

Bestand delen

Het delen van bestanden is ideaal voor het presenteren van informatie die u tijdens de vergadering niet hoeft
te bewerken, zoals een video of diavoorstelling. Deelnemers kunnen:

• De gedeelde bestanden weergeven in hun inhoudviewer zonder dat ze hiervoor de toepassing nodig
hebben waarmee het desbetreffende bestand is gemaakt.

• Een mediabestand, zoals een video, weergeven zonder dat hiervoor speciale software of hardware nodig
is.

• Animaties en overgangseffecten weergeven in gedeelde Microsoft PowerPoint-dia's.

Animaties en overgangen worden niet ondersteund voor gebruikers van Office 2013 die PowerPoint-dia's
delen. Gebruik in plaats daarvan de optie om een toepassing of bureaublad te delen.

Opmerking

Nadat een vergadering is gestart, kunt u presentaties of documenten openen die u wilt delen. U hoeft deze
niet vóór de vergadering te selecteren of te laden.
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Webinhoud delen

Webinhoud verwijst naar inhoud die zich op het openbare internet of web, het bedrijfsintranet, uw computer
of een andere computer op uw privénetwerk bevindt. Webinhoud bestaat onder andere uit:

• Webpagina's, inclusief pagina's met ingesloten mediabestanden, zoals Flash-, audio- of video-bestanden.

• Standalone mediabestanden, zoals Flash-, audio- of videobestanden.

Toepassingen delen

Wanneer u tijdens een vergadering software (zoals een toepassing) deelt, kan deze worden weergegeven via
de inhoudviewers van de deelnemers of via een venster voor delen dat op het scherm van alle deelnemers
wordt geopend. In dit venster kunt u het volgende weergeven:

• Een toepassing (bijvoorbeeld wanneer u een document als een groep wilt bewerken of als u uw team
wilt laten zien hoe een bepaald hulpprogramma werkt).

• Het bureaublad van de computer (voor het eenvoudig delen vanmeerdere toepassingen en voor het delen
van geopende bestandsmappen op uw computer).

• Een webbrowser (handig voor het delen van bepaalde webpagina's met deelnemers of om een
privé-intranet weer te geven).

• Elke toepassing en het bureaublad op een externe computer waarop Access Anywhere is geïnstalleerd
(u bent bijvoorbeeld onderweg en op de computer in uw kantoor staat de informatie die u nodig hebt).

U kunt deelnemers op elk gewenst moment tijdens een vergadering rechten toewijzen waarmee ze
aantekeningen kunnen maken, het bestand kunnen opslaan of afdrukken en de gedeelde inhoud in
verschillende weergaven kunnen weergeven.

Taken voor Snelle referentie: inhoud delen
ActieDoel (als u de host of presentator bent)

Selecteer Nieuw witbord boven in de inhoudviewer.Een nieuw witbord starten

Selecteer Delen > Witbord.

Opmerking • U kunt meerdere pagina's aan een gedeeld
witbord toevoegen.

• U kunt meerdere witborden delen.

Een witbord delen

Selecteer Delen >Webbrowser en ga vervolgens naar een
webpagina in uw browser.

Uw webbrowser delen

Selecteer Aantekeningen maken in het deelvenster
Bedieningselementen gebeurtenis. Selecteer een tool voor het
maken van aantekeningen.

Beginnen met aantekeningen maken
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ActieDoel (als u de host of presentator bent)

Selecteer Aantekeningen opslaan in het deelvenster Tools.

Deelnemers kunnen deze optie alleen gebruiken
als de host of de presentator het recht Scherm
vastleggen aan hen toewijst. Bij het delen van
eigen software moet u als host ervoor zorgen dat
dit recht is uitgeschakeld.

Opmerking

Aantekeningen opslaan

Klik op de pijl die omlaag wijst rechts van het pictogram voor
het hulpprogramma Gum en kies vervolgensMijn
aantekeningen wissen.

Alleen de aantekeningen op de pagina of dia die
momenteel in uw inhoudviewer wordt
weergegeven, worden gewist. De aantekeningen
op andere pagina's of dia's worden niet gewist.

Opmerking

Uw aantekeningen wissen

Klik op de pijl die omlaag wijst rechts van het pictogram voor
het hulpprogramma Gum en kies vervolgensMijn aanwijzer
wissen.

Uw aanwijzer wissen

Selecteer de pijl omlaag en kies vervolgensWeergave > Volledig
scherm voor deelnemers in het deelvenster Bedieningselementen
gebeurtenis.

Gedeelde software weergeven in de volledige schermweergave

Selecteer in het deelvenster Bedieningselementen gebeurtenis de
pijl omlaag en kies vervolgensWeergave > Synchroniseren
voor allen.

Het synchroniseren van weergaven heeft geen
invloed op het formaat waarin de gedeelde software
wordt weergegeven op de schermen van de
deelnemers. De deelnemers kunnen de grootte van
de weergave zelf instellen.

Opmerking

Uw weergave synchroniseren met deelnemers

Selecteer in het deelvenster Bedieningselementen gebeurtenis
Aantekeningenmaken en selecteer vervolgensAantekeningen
maken toestaan.

Een deelnemer aantekeningen laten maken in gedeelde software

Selecteer de pijl omlaag op de knopToewijzen in het deelvenster
Bedieningselementen gebeurtenis en selecteer vervolgens Het
beheer van toetsenbord en muis doorgeven > Automatisch
alle verzoeken accepteren.

Deelnemers automatisch gedeelde software op afstand laten
beheren

Selecteer uw muis op het bureaublad van uw computer om het
beheer van de gedeelde software weer over te nemen.

De deelnemer die de gedeelde software beheerde, kan het beheer
altijd overnemen door met de muis te klikken.

Het beheer van gedeelde software weer overnemen
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ActieAls u als deelnemer het volgende wilt doen...

Selecteer in het deelvenster Bedieningselementen gebeurtenis de
pijl omlaag en kies vervolgensWeergave. Kies een optie in het
menu.

Als u snel wilt overschakelen van het standaardvenster
naar volledige schermweergave van gedeelde software,
dubbelklikt u op de gedeelde software.

Tip

De weergave van gedeelde software beheren

Selecteer de pijl omlaag in het deelvenster Bedieningselementen
gebeurtenis en kies vervolgens<option> beëindigen, bijvoorbeeld
Toepassingen delen beëindigen.

Het venster voor delen sluiten

Selecteer Vragen om aantekeningen te maken
(potloodpictogram) in het deelvenster Bedieningselementen
vergadering.

Aantekeningenbeheer van gedeelde software aanvragen

Selecteer Aantekeningen opslaan in het deelvenster Tools.

Deelnemers kunnen deze optie alleen gebruiken
als de host of de presentator het recht Scherm
vastleggen aan hen toewijst.

Opmerking

Aantekeningen opslaan

Selecteer Vragen om beheer in het deelvenster
Bedieningselementen gebeurtenis.

Vragen om extern beheer van gedeelde software

Een bestand delen
U kunt een bestand delen, bijvoorbeeld een document, presentatie of video dat of die zich op uw computer
bevindt. Deelnemers zien het gedeelde bestand in hun inhoudviewer.

Procedure

Stap 1 Selecteer Delen > Bestand (inclusief video).
Stap 2 Selecteer een of meer bestanden die u wilt delen en selecteer vervolgens Openen.

De bestanden worden één voor één geladen en er verschijnt een statusindicatie in het inhoudgedeelte en op
de documenttabbladen. Het gedeelde bestand wordt weergegeven in de inhoudviewer.

Een importmodus kiezen voor het delen van presentaties (Windows)
Als u de importmodus wijzigt, heeft dit geen gevolgen voor de presentaties die u op dat moment deelt. Als u
een nieuwe importmodus wilt toepassen op een gedeelde presentatie, moet u de presentatie eerst sluiten en
vervolgens opnieuw delen.
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Procedure

Stap 1 Selecteer in het venster Gebeurtenis Gebeurtenis > Opties.
Het dialoogvenster Gebeurtenisopties wordt weergegeven. Standaard is het tabblad Opties geselecteerd.

Stap 2 Selecteer Importmodus.
Stap 3 Selecteer Universal Communications Format of Printerstuurprogramma.

• Universal Communications Format (UCF): dit is de standaardmodus. Hiermee kunt u animaties en
diaovergangen inMicrosoft PowerPoint-presentaties weergeven. In de UCF-modus kunt u de presentaties
sneller met Gebeurtenisbeheer importeren dan in de printerstuurprogrammamodus. Het is echter mogelijk
dat de pagina's of dia's niet consistent voor verschillende platforms worden weergegeven in
Gebeurtenisbeheer.

De UCF-modus wordt niet ondersteund voor gebruikers van Office 2013 die PowerPoint-dia's delen.

• Printerstuurprogramma: deze modus geeft de gedeelde presentaties weer zoals deze worden afgedrukt,
zodat de pagina's en dia's in Gebeurtenisbeheer consistent worden weergegeven voor verschillende
platforms. Deze modus ondersteunt echter geen animaties of diaovergangen. In deze modus wordt de
eerste pagina of dia mogelijk snel weergegeven, maar doorgaans is er in totaal meer tijd nodig om alle
pagina's of dia's te importeren dan in de UCF-modus.

Stap 4 Kies OK.

Navigeren door dia's, pagina's of witborden met behulp van de werkbalk
In de inhoudviewer kunt u navigeren naar een andere pagina, dia of 'pagina' van een witbord. Alle documenten,
presentaties of witborden die worden gedeeld, worden op een tabblad boven aan de inhoudviewer weergegeven.

Procedure

Stap 1 Selecteer in het venster Gebeurtenis het tabblad voor het document, de presentatie of het witbord dat u wilt
weergeven.
Als er meer tabbladen zijn dan er gelijktijdig kunnen worden weergegeven, selecteert u de knop pijl-omlaag
om de lijst met overige tabbladen weer te geven.

Stap 2 Klik op de pijlopties op de werkbalk om de pagina of dia die u weergeeft te veranderen.
Opmerking • U kunt ook navigeren naar een andere pagina of dia in een gedeeld document, presentatie

of witbord door de miniatuurviewer te openen.

• U kunt een interval opgeven waarna automatisch wordt doorgegaan naar de volgende
pagina of dia.

• Als uw presentatie animaties of diaovergangen bevat, kunt u deze uitvoeren via de werkbalk
of via sneltoetsen.
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Automatisch doorgaan naar de volgende pagina of dia
Wanneer u een document of presentatie in de inhoudviewer deelt, kunt u automatisch de volgende pagina's
of dia's weergeven na een bepaald interval. Wanneer u automatisch door de pagina's of dia's bladert, kunt u
op elk gewenst moment stoppen.

Procedure

Stap 1 Selecteer in het venster Gebeurtenis het tabblad voor het document of de presentatie waarin u automatisch
door de pagina's of dia's wilt bladeren.

Stap 2 SelecteerWeergeven > Automatisch door pagina's bladeren.
Stap 3 Als u het tijdsinterval wilt wijzigen voor het bladeren door pagina's, voert u een van de volgende handelingen

uit:

• Selecteer de pijl omhoog of omlaag om het interval te verhogen of te verlagen.

• Geef een bepaald interval op.

Als u het bladeren door pagina's of dia's opnieuw wilt starten nadat alle pagina's en dia's zijn weergegeven,
schakelt u het selectievakje Terug naar het begin en doorgaan met vooruit bladeren in.

Stap 4 Klik op Start.
Stap 5 (optioneel) Sluit het dialoogvenster Automatisch door pagina's bladeren door in de rechterbovenhoek van het

dialoogvenster op de knop Sluiten te klikken.
Er wordt door de pagina's of dia's gebladerd met het opgegeven tijdsinterval.

Stap 6 Als u het automatisch door pagina's of dia's bladeren wilt stoppen, opent u het dialoogvenster Automatisch
door pagina's bladeren opnieuw en klikt u op Stoppen.

Animaties en diaovergangen weergeven in een gedeelde presentatie
Wanneer u een diapresentatie van Microsoft PowerPoint deelt via de inhoudviewer, kunt u tekstanimaties en
diaovergangen gebruiken. Dit werkt op dezelfde manier als de optie Diavoorstelling in PowerPoint.

• Animaties en overgangen worden niet ondersteund voor gebruikers van Office 2013 die PowerPoint-dia's
delen. Gebruik in plaats daarvan de optie om een toepassing of bureaublad te delen.

• Als u dia-animaties en -overgangen wilt weergeven, moet u de presentatie delen als UFC-bestand
(Universal Communications Format). In de modus UCF importeren wordt een PowerPoint-bestand
automatisch geconverteerd naar een UCF-bestand wanneer u het deelt.

• Als een of meer deelnemers aan de gebeurtenis de Java-gebeurtenisbeheer gebruiken, worden animaties
en diaovergangen niet weergegeven tijdens de gebeurtenis. De host van de gebeurtenis kan bij het plannen
van de gebeurtenis voorkomen dat deelnemers zich bij een gebeurtenis voegen als ze gebruikmaken van
de Java-gebeurtenisbeheer.
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Procedure

Stap 1 Klik in de inhoudviewer zodat deze de focus heeft.
De focus is op de inhoudviewer als er een blauwe rand wordt weergegeven om de dia in de viewer.

Stap 2 Selecteer de desbetreffende pijlen op de werkbalk om de presentatie te doorlopen.

Nieuwe pagina's toevoegen aan gedeelde bestanden of witborden
Wanneer u een bestand of een witbord in de inhoudviewer deelt, kunt u een nieuwe, lege pagina voor
aantekeningen toevoegen.

Procedure

Stap 1 Selecteer in de inhoudviewer het tabblad voor het document, de presentatie of het witbord waaraan u een
pagina of dia wilt toevoegen.

Stap 2 Selecteer Bewerken > Pagina toevoegen.
Er verschijnt aan het eind van het document, de presentatie of het witbord dat of die u hebt geselecteerd, een
nieuwe pagina in de inhoudviewer.

Als u meerdere pagina's aan een gedeeld bestand of witbordtabblad hebt toegevoegd, kunt u miniaturen
weergeven zodat u eenvoudig de toegevoegde pagina's kunt bekijken en in de pagina's kunt navigeren.

Tip

Afbeeldingen plakken in dia's, pagina's of witborden
Als u een bitmapafbeelding kopieert naar het klembord van uw computer, kunt u deze afbeelding in de
inhoudviewer plakken in een nieuwe pagina, nieuwe dia of nieuw witbord.

U kunt bijvoorbeeld een afbeelding op eenwebpagina of in een toepassing kopiëren en die afbeelding vervolgens
plakken in de inhoudviewer om deze snel met andere gebruikers te delen.

Procedure

Stap 1 Selecteer in de inhoudviewer het tabblad van het document, de presentatie of het witbord waarin u een
afbeelding wilt plakken.

Stap 2 Selecteer Bewerken > Plakken als nieuwe pagina.
De afbeelding wordt ingevoegd in een nieuwe pagina in de inhoudviewer aan het einde van het geselecteerde
document, de presentatie of het witbord.

U kunt elk type bitmapafbeelding, bijvoorbeeld een GIF-, JPEG-, BMP- of TIF-bestand, in de
inhoudviewer plakken. Andere soorten afbeeldingen, zoals EPS- of Photoshop
(PSD)-afbeeldingen, kunt u niet plakken in de inhoudviewer.

Opmerking
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Een presentatie, document of witbord opslaan
U kunt alle documenten, presentaties of witborden die in de inhoudviewer worden weergegeven, opslaan.
Een opgeslagen bestand bevat alle pagina's of dia's in het document, de presentatie of het witbord dat of die
momenteel in de inhoudviewer wordt weergegeven, inclusief de aantekeningen en aanwijzers die u of andere
deelnemers hebben toegevoegd.

Bestanden die u opslaat, hebben deUCF-indeling (Universal Communications Format). U kunt eenUCF-bestand
openen in een andere vergadering of, op elk gewenst moment, buiten een vergadering.

Zodra u een nieuw document, nieuwe presentatie of nieuw witbord hebt opgeslagen in een bestand, kunt u
het nogmaals opslaan om het bestand te overschrijven of om een kopie op te slaan in een ander bestand.

Procedure

Stap 1 Als u een nieuw document wilt opslaan, selecteert u Bestand > Opslaan > Document.
Stap 2 Kies een locatie waar u het bestand wilt opslaan.
Stap 3 Geef in het vak Bestandsnaam een naam op voor het bestand.
Stap 4 Als u een kopie wilt opslaan, kiest u Opslaan als > Document en typt u vervolgens een nieuwe naam voor

het bestand of kiest u een nieuwe locatie waarop het bestand moet worden opgeslagen.

Een opgeslagen presentatie, document of witbord openen
Als u een document, presentatie of witbord hebt opgeslagen dat tijdens een vergadering in de inhoudviewer
werd weergegeven, kunt u een van de volgende handelingen uitvoeren:

• Open het bestand in de inhoudviewer tijdens een andere vergadering. Alleen een presentator of deelnemer
met het recht om documenten te delen, kan een opgeslagen bestand tijdens een vergadering openen.

• U kunt het bestand op elk gewenst moment op het bureaublad van uw computer openen.

Een document, presentatie of witbord wordt opgeslagen in de indeling UCF (Universal Communications
Format) en heeft de extensie .ucf.

• UCF wordt niet ondersteund voor gebruikers van Office 2013 die PowerPoint-dia's delen.

• Als het bestand dat u wilt openen zich op het bureaublad van uw computer bevindt, dubbelklikt u op
het bestand om dit te openen in de documentviewer van WebEx.
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Procedure

Stap 1 Selecteer Bestand > Openen en delen.
Stap 2 Selecteer het document, de presentatie of het witbord dat of die u wilt delen.
Stap 3 Selecteer Openen.

Presentaties, documenten of witborden afdrukken
U kunt alle documenten, presentaties of witborden afdrukken die in de inhoudviewer worden weergegeven.
Een afgedrukt exemplaar van gedeelde inhoud bevat alle aantekeningen en aanwijzers.

Procedure

Stap 1 Selecteer in de inhoudviewer het tabblad van het document, de presentatie of het witbord dat u wilt afdrukken.
Stap 2 Selecteer Bestand > Afdrukken > Document.
Stap 3 Selecteer de afdrukopties die u wilt gebruiken en druk het document vervolgens af.

Wanneer u gedeelde inhoud in de inhoudviewer afdrukt, past Gebeurtenisbeheer het formaat aan zodat de
inhoud op de afgedrukte pagina past. Voor witborden geldt echter dat Gebeurtenisbeheer alleen die inhoud
afdrukt die op het witbord tussen de streepjeslijnen wordt weergegeven.

Webinhoud delen
U kunt een webpagina delen die multimedia-effecten bevat. De pagina wordt geopend in de inhoudviewer op
het scherm van de deelnemers. Als de inhoud eenmediaspeler vereist, moet bij de deelnemers de toepasselijke
speler op hun computer zijn geïnstalleerd.

Procedure

Stap 1 Selecteer Delen >Webinhoud.
Stap 2 Geef in het vakAdres het adres of de URL op van de locatie van de inhoud. Als u de inhoud al een keer eerder

hebt gedeeld, kunt u deze selecteren in de vervolgkeuzelijst.
U kunt een URL uit elke bron, zoals een ander browservenster, kopiëren en vervolgens in het vak Adres
plakken.

Stap 3 Selecteer in het vak Type het type webinhoud dat u wilt delen.
Stap 4 Kies OK.
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Verschillen tussen het delen van webinhoud en het delen van een webbrowser
Meeting Center biedt twee opties voor het delen van webinformatie. U kunt webinhoud of een webbrowser
delen met deelnemers aan de vergadering. U kunt de methode kiezen die het beste aansluit op uw behoeften.

NadelenVoordelenOptie voor delen

• Geeft geen media-effecten of geluiden op
webpagina's weer.

• Deelnemers kunnen de webpagina's niet
afzonderlijk van elkaar gebruiken.

• U kunt deelnemers langs verschillende webpagina's op
het web leiden.

• U kunt deelnemers de controle geven over uw
webbrowser.

• De deelnemers en u kunnen aantekeningen maken op
webpagina's.

Webbrowser delen

U kunt de deelnemers niet omleiden naar andere
webpagina's.• Geeft webpagina's weer en deelnemers kunnen de

media-effecten op dewebpaginaweergeven, waaronder
video en geluid.

• De deelnemers kunnen de webpagina onafhankelijk
van elkaar in hun inhoudviewer weergeven en
gebruiken.

Webinhoud delen

Een toepassing delen
U kunt iedere toepassing op uw computer delen met deelnemers aan een gebeurtenis.

Procedure

Stap 1 Selecteer Delen > Toepassing.
Er wordt een lijst weergegeven van alle toepassingen die nu op uw computer worden uitgevoerd.

Stap 2 Voer een van de volgende handelingen uit:

• Als de toepassing die u wilt delen nu wordt uitgevoerd, selecteert u de gewenste toepassing in de lijst.
De toepassing wordt gedeeld.

• Als de toepassing die u wilt delen niet wordt uitgevoerd, selecteert u Andere toepassing. Het
dialoogvenster Andere toepassingwordt weergegevenmet een lijst met alle toepassingen op uw computer.
Selecteer de gewenste toepassing en selecteer vervolgens Delen.

Uw toepassing wordt weergegeven in een gedeeld venster op het scherm van de deelnemers.

Stap 3 Om een aanvullende toepassing te delen, selecteert u de toepassing die u wilt delen:

• Als die toepassing momenteel wordt uitgevoerd, selecteert u Delen.
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• Als die toepassing nu niet wordt uitgevoerd, selecteert u Toepassing delen in het deelvenster
Bedieningselementen gebeurtenis.

• Wanneer u een toepassing opent die u hebt geminimaliseerd, wordt deze geopend met de deelknoppen
in de rechterbovenhoek.

Stap 4 Als u wilt schakelen tussen toepassingen, selecteert u de vervolgkeuzepijl naast de knop Delen.
Stap 5 Als u het delen van de toepassing wilt beëindigen, selecteert u Delen stoppen op de titelbalk van de toepassing

die u niet meer wilt delen of in het Bedieningspaneel gebeurtenis.

Toepassingen met gedetailleerde kleuren

Alleen voor gebruikers van Windows

Standaard verzendt Gebeurtenisbeheer afbeeldingen van gedeelde software in de modus 16-bits kleuren, die
overeenkomt met de computerinstelling Hoge kleuren (16-bits). In de meeste gedeelde toepassingen geeft u
met deze modus de kleuren nauwkeurig weer. Als uw gedeelde toepassing echter gedetailleerde
kleurenafbeeldingen bevat, zoals kleurovergangen, wordt de kleur misschien niet juist weergegeven op de
schermen van de deelnemers. Kleurovergangen kunnen bijvoorbeeld worden weergegeven als kleurbanden.

Als de nauwkeurigheid en de resolutie van de kleuren in een gedeelde toepassing belangrijk zijn, kunt u de
modus Ware kleuren inschakelen in Gebeurtenisbeheer. Deze modus kan echter wel invloed hebben op de
snelheid van de gedeelde toepassing.

Als u de modus Ware kleuren gebruikt, kunt u een van de volgende opties selecteren:

• Betere weergave (geen weergavecompressie)

• Betere prestaties (enige weergavecompressie)

'Prestaties' betekent hier de snelheid waarmee de afbeeldingen verschijnen op de schermen van de
deelnemers en 'weergave' verwijst naar de kleurkwaliteit in de gedeelde afbeeldingen.

Voordat u de modus Ware kleuren inschakelt, moet u uw beeldscherm instellen op Ware kleuren (24-
of 32-bits kleuren). Meer informatie over het instellen van de opties voor uw beeldscherm vindt u in de
Windows Help.

Alleen voor gebruikers van Mac

Voordat u een toepassing of uw inhoud gaat delen, kunt u een van de volgende weergavemodi kiezen:

• Betere prestaties: dit is de standaardmodus. Hierin kunt u de inhoud sneller weergeven dan wanneer u
de modus voor een betere beeldkwaliteit kiest.

• Betere beeldkwaliteit: u kunt uw inhoud met een betere beeldkwaliteit weergeven. In deze modus duurt
het langer voordat de gedeelde inhoud wordt weergegeven dan in de modus Betere prestaties.

Het wijzigen van de weergavemodus heeft geen invloed op het delen van presentaties of documenten.
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Toepassingen delen met gedetailleerde kleuren (Windows)

Procedure

Stap 1 Als u momenteel een toepassing deelt, stopt u de deelsessie.
Stap 2 Selecteer Gebeurtenis > Gebeurtenisopties.
Stap 3 Selecteer het tabbladModus ware kleuren.
Stap 4 SelecteerModus ware kleuren inschakelen.
Stap 5 Selecteer een van de volgende opties:

• Betere weergave

• Betere prestaties

Stap 6 Selecteer OK of Toepassen.

Toepassingen delen met gedetailleerde kleuren (Mac)

Procedure

Stap 1 Selecteer in het venster Gebeurtenis Event Center > Voorkeuren.
Stap 2 SelecteerWeergave.
Stap 3 Selecteer desgewenst Betere prestaties of Betere beeldkwaliteit.
Stap 4 Kies OK.

Tips voor het delen van software
Met de volgende tips kunt u software efficiënter delen:

• Alleen toepassingen delen: als u tijd wilt besparen tijdens een gebeurtenis, moet u zorgen dat de
toepassingen die u wilt delen, geopend zijn op uw computer. Op het gewenste tijdstip tijdens de
gebeurtenis kunt u dan snel een toepassing delen, zonder dat u hoeft te wachten tot de toepassing is
gestart.

• Als deelnemers door het gedeelde venster moeten scrollen om alle gedeelde software te zien, kunnen
ze de weergave van de gedeelde software aanpassen. Ze kunnen de afmetingen van de gedeelde software
in stapjes verkleinen, of deze aanpassen aan de grootte van de gedeelde vensters.

• Als u de prestaties van de gedeelde software wilt verbeteren, sluit u alle toepassingen die u niet hoeft te
gebruiken of te delen op uw computer. Op die manier wordt de processor minder zwaar belast en wordt
er minder computergeheugen gebruikt, zodat Gebeurtenisbeheer snel beelden van de gedeelde software
kan verzenden tijdens een gebeurtenis. Als u ervoor wilt zorgen dat eenmaximale hoeveelheid bandbreedte
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beschikbaar is voor het delen van software, sluit u toepassingen die bandbreedte gebruiken (zoals
programma's voor expresberichten of chatten en programma's die streamingaudio of -video ontvangen
via internet).

• Als u een toepassing deelt waarvoor de kleurenweergave op het scherm van de deelnemer belangrijk is,
kunt u de kleurenkwaliteit verbeteren door de modus Ware kleuren in te schakelen.

• Alleen voor het delen van toepassingen en webbrowsers: voorkom dat een gedeelde toepassing of
webbrowser wordt afgedekt door een ander venster op het bureaublad van de computer. Er verschijnt
een rasterpatroon op gedeelde vensters van deelnemers als het andere venster de gedeelde toepassing of
browser bedekt.

• Alleen voor het delen van toepassingen en webbrowsers: als u de weergave wilt afwisselen tussen de
gedeelde software en het venster Gebeurtenis, kunt u het delen van de software onderbreken voordat u
teruggaat naar het venster Gebeurtenis en het delen hervatten als u teruggaat naar de gedeelde toepassing.
Door het delen van de software te onderbreken, wordt de processor minder zwaar belast en bespaart u
computergeheugen tijdens het weergeven van het venster Gebeurtenis.

• Alleen voor het delen van toepassingen en webbrowsers: als u beschikt over meerdere monitoren en een
toepassing of webbrowser deelt, kunnen de deelnemers deze toepassing of webbrowser zien, onafhankelijk
van de monitor waarop u deze weergeeft. Als u de toepassing of webbrowser naar een andere monitor
verplaatst, kunnen de deelnemers de toepassing of webbrowser nog steeds zien. Wanneer u meerdere
toepassingen deelt, is de weergave waarover de deelnemers beschikken optimaal als u alle toepassingen
op dezelfde monitor weergeeft.

• Omdat voor het delen van de software extra bandbreedte nodig is tijdens een gebeurtenis, wordt
aanbevolen om een speciale, snelle internetverbinding te gebruiken tijdens het delen van software. Als
de deelnemers via een inbelverbinding contact maken met internet, kan er een vertraging optreden bij
de weergave of besturing van gedeelde software. Als u een document, bijvoorbeeld eenMicrosoftWord-
of Excel-document, wilt delen, kunt u de deelnemers een betere gebeurteniservaring bieden door geen
toepassingen maar documenten te delen.

Over het delen van een externe computer
Een presentator kan een externe computer delen. Alle deelnemers aan de gebeurtenis kunnen die computer
dan zien. Afhankelijk van de instellingen van de externe computer kan de presentator het gehele bureaublad
laten zien of alleen bepaalde toepassingen. Deze functie is handig om de deelnemers een toepassing of een
bestand te laten zien dat alleen beschikbaar is op een externe computer.

De deelnemers zien de externe computer, inclusief alle muisbewegingen van de presentator, in een speciaal
venster op hun scherm.

Als presentator kunt u tijdens een gebeurtenis een externe computer delen:

• Als u de Access Anywhere-agent op de externe computer hebt geïnstalleerd.

• Als u zich hebt aangemeld bij de Event Center-website voordat u deelneemt aan de gebeurtenis en u
niet de oorspronkelijke host van de gebeurtenis bent.
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Opmerking • Als u niet de oorspronkelijke host van de gebeurtenis bent, moet u zich aanmelden bij uw Event
Center-website voordat u deelneemt aan een gebeurtenis waarin u een externe computer wilt delen.
Als u al aan een gebeurtenis deelneemt, maar nog niet bij uw site bent aangemeld, moet u de
gebeurtenis verlaten, u aanmelden bij uw site en u dan weer bij de gebeurtenis voegen.

• Als een schermbeveiliging met wachtwoordbeveiliging actief is op de externe computer, wordt deze
automatisch beëindigd door uw gebeurtenisservice nadat u de toegangscode of het wachtwoord hebt
ingevoerd.

• Als de externe computer Windows 2000 heeft en u zich moet aanmelden bij de computer, stuurt u
een Ctrl+Alt+Del-opdracht naar de computer.

• Als u de externe computer zo instelt dat u toegang heeft tot meerdere toepassingen, kunt u meerdere
toepassingen tegelijk delen.

Raadpleeg de gebruikershandleiding van Access Anywhere voor meer informatie over het instellen van een
computer voor externe toegang.

Het delen van een externe computer starten
Als u al een computer hebt ingesteld voor Access Anywhere, kunt u deze computer tijdens een vergadering
delen.

Procedure

Stap 1 Selecteer Delen > Externe computer.
Het dialoogvenster van Access Anywhere wordt weergegeven.

Stap 2 Selecteer onder Externe computers de computer die u wilt delen.
Stap 3 Selecteer onder Toepassingen de toepassing die u wilt delen.

Als u de externe computer zodanig hebt ingesteld dat u toegang hebt tot het gehele bureaublad, verschijnt de
optie Inhoud onder Toepassingen.

Stap 4 Selecteer Verbinden.
Afhankelijk van de verificatiemethode die u hebt gekozen bij het instellen van de computer voor Access
Anywhere, voert u een van de volgende taken uit:

• Als u hebt gekozen voor toegangscodeverificatie: u voert de toegangscode in die u hebt ingegeven bij
het instellen van de externe computer en selecteert OK.

• Als u hebt gekozen voor telefoonverificatie: u ontvangt een oproep op het nummer dat u hebt ingevoerd
bij het instellen van de externe computer en volgt de gesproken instructies.
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Opmerking • Als u niet de oorspronkelijke host van de vergadering bent, moet u zich aanmelden bij
uwMeeting Center-website voordat u deelneemt aan een vergadering waarin u een externe
computer wilt delen. Als u al aan een vergadering deelneemt, maar nog niet bij uw site
bent aangemeld, moet u de vergadering verlaten, u aanmelden bij uw site en weer
deelnemen aan de vergadering.

• Als een schermbeveiliging met wachtwoordbeveiliging actief is op de externe computer,
wordt deze automatisch beëindigd zodra u uw toegangscode opgeeft.

• Als de externe computer Windows 2000 heeft en u zich moet aanmelden bij de computer,
stuurt u een Ctrl+Alt+Del-opdracht naar de computer.

• Als u de externe computer zo instelt dat u meerdere toepassingen kunt benaderen, kunt u
meerdere toepassingen tegelijk delen.

Aanvullende toepassingen delen op een gedeelde externe computer
Als u een externe computer deelt waarop u geen toegang tot het gehele bureaubladmaar uitsluitend tot bepaalde
toepassingen hebt ingesteld, kunt u aanvullende toepassingen delen op de externe computer. Deelnemers aan
de gebeurtenis kunnen alle gedeelde toepassingen gelijktijdig zien.

Procedure

Stap 1 Selecteer in het deelvenster Bedieningselementen gebeurtenis de pijl omlaag (de laatste knop op het deelvenster
Bedieningselementen gebeurtenis). Kies vervolgens Externe toepassing delen.

Stap 2 Selecteer in het vak Toepassing selecteren de toepassing die u wilt delen.
Alle eerder geselecteerde toepassingen blijven geopend nadat u een volgende toepassing selecteert om te
delen.

Stap 3 Kies OK.

Een externe computer delen stoppen
U kunt tijdens een gebeurtenis op ieder moment stoppen met het delen van een externe computer. Zodra u
delen van de externe computer opheft, verbreekt de Access Anywhere-server de verbinding tussen uw lokale
computer en de externe computer. De externe computer blijft verbonden met de Access Anywhere-server,
zodat u er op elk gewenst moment opnieuw mee kunt verbinden.

Procedure

Stap 1 Voer een van de volgende handelingen uit om uw privacy en de beveiliging van uw externe computer te
waarborgen:

• Sluit alle toepassingen die u hebt geopend tijdens de deelsessie.
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• Als de externe computer Windows 2000 heeft en u beheerdersrechten hebt op de computer, meldt u zich
af of vergrendelt u de computer. Als u toegang tot deze opties op de computer wilt, stuurt u de
toetsencombinatie Ctrl+Alt+Del naar de externe computer.

• Geef een wachtwoord voor de schermbeveiliging op en stel de schermbeveiliging zo in, dat deze na
korte tijd wordt geactiveerd, bijvoorbeeld na 1 minuut.

• Sluit de computer af als u niet van plan bent om deze weer op afstand te gebruiken.

Stap 2 Selecteer Delen stoppen in het deelvenster Bedieningselementen gebeurtenis.
Het delen wordt beëindigd en u keert terug naar Gebeurtenisbeheer.

Een gedeelde externe computer beheren
Als u een externe computer deelt tijdens een gebeurtenis, kunt u de externe computer beheren door instellingen
te wijzigen en opdrachten te verzenden.

Instellingen die u wijzigt zijn alleen tijdens de huidige deelsessie van kracht op de externe computer. De
wijzigingen hebben geen invloed op de standaardopties die u in het Access Anywhere Agent instelt voor de
externe computer.

OptieDoel

Selecteer in het deelvenster Bedieningselementen gebeurtenis de pijl omlaag en kies
vervolgens Schermresolutie verlagen en aanpassen aan deze computer.

De schermresolutie op een externe
computer verlagen

Selecteer in het deelvenster Bedieningselementen gebeurtenis de pijl omlaag en kies
vervolgens Toetsenbord en muis uitschakelen.

Het toetsenbord en demuis van een externe
computer uit- of inschakelen

Selecteer in het deelvenster Bedieningselementen gebeurtenis de pijl omlaag en kies
vervolgensWeergave.

Kies de weergaveoptie in het menu.

De grootte van de weergave van een
gedeelde externe computer aanpassen

Selecteer in het deelvenster Bedieningselementen gebeurtenis de pijl omlaag en kies
vervolgens Scherm leegmaken.

De inhoud op het scherm van een externe
computer verbergen of weergeven

Selecteer in het deelvenster Bedieningselementen gebeurtenis de pijl omlaag en kies
vervolgens Ctrl+Alt+Del verzenden.

De opdracht Ctrl+Alt+Del verzenden om
u aan te melden op de externe computer of
om deze te vergrendelen of ontgrendelen

Selecteer in het deelvenster Bedieningselementen gebeurtenis de pijl omlaag en kies
vervolgens Externe toepassing delen.

Selecteer de toepassing die u wilt delen in de lijst met beschikbare toepassingen.

Een andere toepassing kiezen voor het
delen van een externe computer
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H O O F D S T U K  16
Multimedia-inhoud delen

• Overzicht van Multimedia-inhoud delen, pagina 103

• Multimedia-inhoud delen in de mediaviewer, pagina 103

Overzicht van Multimedia-inhoud delen
U kunt multimedia-inhoud die zich op een webadres (URL) bevindt, delen via het deelvenster Mediaviewer.

Met deze optie zorgt u dat de gedeelde multimedia-inhoud die u deelt, zichtbaar blijft of wordt afgespeeld
voor deelnemers, ongeacht de soorten inhoud die u presenteert in de inhoudviewer.

In de inhoudviewer worden een of meer documenten, presentaties, toepassingen en witborden weergegeven
die u tijdens een gebeurtenis deelt. De documenttabbladen boven aan de viewer kunt u gebruiken om te
schakelen tussen meerdere gedeelde documenten, presentaties en witborden.

De multimedia-inhoud die u kunt delen, omvat audio, video, Flash-films, afbeeldingen en WebEx Recording
Format-bestanden.

Multimedia-inhoud delen in de mediaviewer
U kunt multimedia-inhoud die zich op een webadres (URL) bevindt, delen via de desbetreffende mediaviewer
in het deelvenster Mediaviewer. U kunt ook op elk moment tijdens een gebeurtenis stoppen met het delen van
multimedia-inhoud.

Procedure

Stap 1 Als u multimedia-inhoud wilt delen, selecteert u Delen > Multimedia.
Het dialoogvenster Multimedia delen wordt geopend.

Stap 2 Typ in het vak Adres de URL die de multimedia-inhoud bevat die u wilt delen.
De inhoud verschijnt in de mediaviewer in het deelvenster Mediaviewer.

Stap 3 Als u de momenteel weergegeven inhoud wilt vervangen door nieuwe inhoud doet u het volgende:
klik met de rechtermuisknop (Windows) of houdt uCtrl ingedrukt en klik op (Mac) de titelbalkMediaviewer
en selecteer vervolgensMultimedia delen.
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Typ in het vak Adres de URL die de multimedia-inhoud bevat die u wilt delen.

De oude inhoud in de mediaviewer wordt vervangen.

Stap 4 Als u het delen van multimedia-inhoud wilt stoppen, klikt u met de rechtermuisknop (Windows) of houdt u
Ctrl ingedrukt en klikt u op (Mac) de titelbalkMediaviewer en selecteert u vervolgensDelen vanmultimedia
stoppen.
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H O O F D S T U K  17
Een enquête afnemen

• Overzicht van Een enquête afnemen, pagina 105

• De rol van enquêtecoördinator toewijzen, pagina 106

• Een vragenlijst maken (Windows), pagina 106

• Een vragenlijst maken (Mac), pagina 107

• Een vragenlijst bewerken, pagina 107

• Een timer weergeven tijdens een enquête, pagina 108

• Opties voor enquêteresultaten opgeven, pagina 108

• Een enquête openen, pagina 109

• Enquêteresultaten delen met deelnemers, pagina 110

• Een enquêtevragenlijst opslaan in een gebeurtenis, pagina 110

• De resultaten van een enquête opslaan, pagina 110

• Een enquêtevragenlijstbestand openen, pagina 111

Overzicht van Een enquête afnemen
Tijdens een gebeurtenis kunt u deelnemers een vragenlijst voorleggen.Met een enquête kunt u nuttige feedback
van de deelnemers verzamelen, deelnemers laten stemmen over een voorstel, de kennis van deelnemers over
een onderwerp testen, enzovoort.

De host wijst de rol van enquêtecoördinator toe aan een panellid in een gebeurtenis.

Tijdens de gebeurtenis is de enquêtecoördinator verantwoordelijk voor:

• Het voorbereiden van een vragenlijst voor de enquête.

• Het afnemen van de enquête tijdens de gebeurtenis.

Na het afronden van de enquête kan de enquêtecoördinator:

• De enquêteresultaten bekijken.
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• De enquêteresultaten delen met deelnemers.

• De enquêteresultaten opslaan om deze buiten een gebeurtenis te bekijken.

De rol van enquêtecoördinator toewijzen
Als de host bent u aan het begin van een gebeurtenis standaard de enquêtecoördinator. U kunt de rol van
enquêtecoördinator echter toewijzen aan een panellid.

Procedure

Stap 1 Selecteer in het deelvenster Deelnemers de naam van het panellid aan wie u de rol van enquêtecoördinator
wilt toewijzen.

Stap 2 Selecteer in het menu Deelnemer Rol wijzigen in > Enquêtecoördinator.
De enquêtefuncties worden beschikbaar in het deelvenster Enquête van het aangewezen panellid.

Een vragenlijst maken (Windows)
Als u een enquête wilt houden, moet u eerst een vragenlijst voor de enquête samenstellen. Maak vragenlijsten
voor de enquêtes op een van de volgende manieren:

• WebEx Poll Questionnaire Editor: met deze zelfstandige versie van deWebEx Poll Questionnaire Editor
kunt u vragenlijsten maken buiten een gebeurtenis, deze opslaan en vervolgens openen tijdens een
gebeurtenis.

Als u de editor wilt downloaden, gaat u naar de pagina Downloads door Ondersteuning > Downloads
in de linkernavigatiebalk op uw Event Center-website te selecteren.

• Deelvenster Enquête in een gebeurtenis: om tijd te besparen tijdens een gebeurtenis, kunt u de gebeurtenis
eerder laten beginnen dan gepland. Vervolgens maakt u vragenlijsten in het deelvenster Enquête en slaat
u deze op, zodat u ze kunt openen tijdens de gebeurtenis.

Procedure

Stap 1 Open de WebEx Poll Questionnaire Editor of het deelvenster Enquête in een gebeurtenis.
U start de WebEx Poll Questionnaire Editor via Start > Programma's > WebEx op uw computer.

Stap 2 Selecteer in het gedeelte Vraag een van de volgende typen vragen:

• Als u een vraag met meerdere antwoorden wilt maken, selecteert uMeerkeuze. Vervolgens selecteert
u in de vervolgkeuzelijstMeerdere antwoorden.

• Als u een vraag met één antwoord wilt maken, selecteert uMeerkeuze. Vervolgens selecteert u in de
vervolgkeuzelijst Eén antwoord.
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• Als u een tekstvraag wilt maken, selecteert u Beknopt antwoord.

Stap 3 Selecteer Nieuw.
Stap 4 Geef in het vak dat wordt weergegeven een vraag op.
Stap 5 In het gedeelte Antwoord selecteert u Toevoegen.
Stap 6 Geef in het vak dat wordt weergegeven een antwoord op.
Stap 7 Als u nog een antwoord wilt opgeven, selecteert u Toevoegen nadat u een antwoord hebt opgegeven.

De vraag en antwoorden worden weergegeven in het gedeelte Enquêtevragen.

Stap 8 Als u meer vragen wilt toevoegen, herhaalt u stap 2 tot en met 7.
Stap 9 Als u tijdens een gebeurtenis aanvullende enquêtes wilt maken, selecteert u het pictogram Nieuw in het

deelvenster Enquête.

Een vragenlijst maken (Mac)
Procedure

Stap 1 Open het deelvenster Enquête in de gebeurtenis.
Stap 2 Selecteer het pictogram Een vraag toevoegen en typ vervolgens de vraag.
Stap 3 Selecteer het pictogram Een antwoord toevoegen en typ vervolgens het antwoord.
Stap 4 Herhaal stap 3 om meer antwoorden toe te voegen.
Stap 5 Herhaal stap 2 om meer vragen toe te voegen.
Stap 6 Als u het vraagtype wilt wijzigen, klikt u op de tekst Klik hier om het vraagtype te wijzigen onder de

specifieke vraag en voert u een van de volgende handelingen uit:

• Als u een vraag met meerdere antwoorden wilt maken, selecteert uMeerdere antwoorden.

• Als u een vraag met één antwoord wilt maken, selecteert u Eén antwoord.

• Als u een vraag met een tekstantwoord wilt maken, selecteert u Beknopt antwoord.

Een vragenlijst bewerken
Procedure

Stap 1 Het vraagtype wijzigen:

• Selecteer de vraag en selecteer het nieuwe type vraag in het gedeelte Vraag.
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• Selecteer Type wijzigen.

Stap 2 Een opgegeven vraag of antwoord bewerken:

• Selecteer de vraag of het antwoord en selecteer vervolgens het pictogram Bewerken.

• Breng de wijzigingen aan.

Stap 3 Een vraag of een antwoord verwijderen:

• Selecteer de vraag of het antwoord en selecteer vervolgens het pictogram Verwijderen.

Stap 4 De volgorde van de vragen of antwoorden wijzigen:

• Selecteer de vraag of het antwoord en selecteer vervolgens desgewenst het pictogram Omhoog
verplaatsen of Omlaag verplaatsen.

Stap 5 Als u een volledige vragenlijst wilt verwijderen, klikt u op Alles wissen.
Als u de vragenlijst niet hebt opgeslagen, ziet u een melding met de vraag of u deze wilt opslaan of niet.

Een timer weergeven tijdens een enquête
U kunt opgeven dat de deelnemers en uzelf een timer zien tijdens het beantwoorden van de vragen.

Procedure

Stap 1 Open het dialoogvenster Opties enquête.

• Als u Windows gebruikt, selecteert u Opties onder aan uw deelvenster Enquête.

• Als u een Mac gebruikt, selecteert u het pictogram Opties in de rechterbenedenhoek van het deelvenster
Enquête.

Stap 2 SelecteerWeergeven in het dialoogvenster dat verschijnt en geef vervolgens in het vak Alarm: de tijdsduur
op.

Stap 3 Kies OK.

Opties voor enquêteresultaten opgeven
De enquêteresultaten bevatten mogelijk het aantal reacties voor elke vraag en het percentage deelnemers dat
voor de verschillende antwoorden heeft gekozen. Bij het voorbereiden van een vragenlijst kunt u kiezen of u
het percentage voor elk antwoord wilt baseren op een van de volgende mogelijkheden:
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• Het totale aantal deelnemers aan de gebeurtenis, met inbegrip van degenen die niet hebben meegedaan
aan de enquête.

• Het aantal deelnemers dat ten minste één vraag van de enquête heeft beantwoord.

Procedure

Stap 1 Open het dialoogvenster Opties enquête.

• Als u Windows gebruikt, selecteert u Opties onder aan uw deelvenster Enquête.

• Als u een Mac gebruikt, selecteert u het pictogram Opties in de rechterbenedenhoek van het deelvenster
Enquête.

Stap 2 Selecteer een van de volgende opties of beide:

• Geen antwoord opnemen: geeft aan dat de enquêteresultaten ook de niet-respondenten bevatten, dus
de deelnemers die op geen enkele vraag antwoord hebben gegeven.

• Aantal reacties weergeven: geeft aan dat de enquêteresultaten voor elk antwoord het aantal respondenten
tonen van het totale aantal deelnemers aan de enquête.

Het totale aantal deelnemers aan de enquête kan alle deelnemers aan de gebeurtenis omvatten of alleen
degenen die de enquête hebben ingevuld. Dit hangt af van het feit of u Geen antwoord opnemen hebt
geselecteerd in het dialoogvenster Opties enquête. Als u Zonder antwoord opnemen niet selecteert, is
het percentage voor elk antwoord in de enquêteresultaten alleen gebaseerd op degenen die de vragen
hebben beantwoord.

Stap 3 Kies OK.

Een enquête openen
Nadat u een enquêtevragenlijst hebt voorbereid, kunt u de enquête openen.

Als u vooraf een vragenlijst hebt voorbereid en deze hebt opgeslagen, moet u deze eerst weergeven in het
deelvenster Enquête.

Procedure

Stap 1 Geef uw enquêtevragenlijst weer in het deelvenster Enquête, als u dat nog niet hebt gedaan.
Stap 2 Selecteer Enquête openen.

De vragenlijst verschijnt in het deelvenster Enquête van de deelnemers. Deelnemers kunnen nu de enquête
beantwoorden.

Terwijl de deelnemers de vragen beantwoorden, kunt u de enquêtestatus weergeven in uw deelvenster Enquête.

Stap 3 Selecteer Enquête sluiten wanneer de tijd om is.
Als u een timer hebt opgegeven en de tijd om is, wordt de enquête automatisch gesloten.

Deelnemers kunnen geen vragen meer beantwoorden.
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Nadat u een enquête hebt gesloten, kunt u de enquêteresultaten weergeven en deze eventueel delen met
deelnemers.

Enquêteresultaten delen met deelnemers
Nadat u een enquête hebt gesloten, kunt u de resultaten delen met de deelnemers.

De enquêteresultaten die u tijdens een gebeurtenis deelt, zijn anoniem. Event Center registreert naast de
groepsresultaten echter de antwoorden van elke deelnemer en stelt u in staat om deze individuele en
groepsresultaten op te slaan.

Procedure

Stap 1 Selecteer in het gedeelte Delen met deelnemers in het deelvenster Enquête Enquêteresultaten.
Stap 2 Selecteer Toepassen.

De resultaten van de enquête verschijnen in het deelvenster Enquête van de deelnemers en ook in uw eigen
deelvenster Enquête.

De kolom Resultaten bevat het percentage deelnemers dat voor de verschillende vragen heeft gekozen. De
kolom Staafdiagram toont een grafische weergave van elk percentage in de kolom Resultaten.

Een enquêtevragenlijst opslaan in een gebeurtenis
Nadat u een vragenlijst enquête hebt gemaakt in een gebeurtenis, kunt u deze opslaan als een .atp-bestand. U
kunt het te gebruiken bestand openen in elke gebeurtenis.

Procedure

Stap 1 Selecteer Bestand > Opslaan > Enquêtevragen.
Stap 2 Kies een locatie waar u het bestand wilt opslaan.
Stap 3 Geef een naam op voor het bestand.
Stap 4 Selecteer Opslaan.

Gebeurtenisbeheer slaat de enquêtevragenlijst op in een bestand op de door u opgegeven locatie.
Enquêtevragenlijsten hebben een bestandsnaam met de extensie .atp.

De resultaten van een enquête opslaan
Nadat u een enquête hebt afgerond, kunt u de reacties op een van de volgende manieren opslaan:
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• Tekstbestandmet groepsresultaten: het percentage deelnemers dat elk antwoord heeft gekozen, wordt
opgeslagen in een txt-bestand.

• Tekstbestand met de afzonderlijke resultaten van de deelnemers: naast de groepsresultaten worden
de antwoorden van elke deelnemer opgeslagen in een txt-bestand.

• CSV-bestandmet groepsresultaten: het percentage deelnemers dat elk antwoord heeft gekozen, wordt
opgeslagen in een CSV-bestand.

• Resultaat individuele deelnemers als CSV: naast de groepsresultaten worden de antwoorden van elke
deelnemer opgeslagen in een CSV-bestand.

Procedure

Stap 1 Sluit de enquête als u dat nog niet hebt gedaan.
Stap 2 Selecteer Bestand > Opslaan > Enquêteresultaten.

Als u de resultaten van meerdere enquêtes in één bestand wilt opslaan, selecteert u Opslaan > Alle
enquêteresultaten.

Stap 3 Kies een locatie waar u het bestand wilt opslaan.
Stap 4 Typ een bestandsnaam in de vervolgkeuzelijst Bestandsnaam.
Stap 5 Selecteer in de vervolgkeuzelijst Opslaan als de indeling waarin u de resultaten wilt opslaan.
Stap 6 Selecteer Opslaan.

U kunt de enquêteresultaten weergeven door het bestand te openen.

Event Center slaat vragenlijsten van de enquêtes en groeps- en individuele resultaten automatisch om
de twee minuten op uw computer op in de standaardmap C:\Documents and Settings\<$USER
ROOT$>Mijn documenten\WebEx. Als de map niet bestaat en niet kan worden gemaakt wanneer de
gebeurtenis begint, kunt u de alternatieve map C:\Mijn WebEx-documenten gebruiken. Als u
enquêtevragen of -resultaten kwijtraakt, kunt u ze herstellen in de opgegeven map of contact opnemen
met de technische ondersteuning van WebEx voor meer informatie.

Tip

Een enquêtevragenlijstbestand openen
Als u een enquêtevragenlijst in een bestand hebt opgeslagen, kunt u de vragenlijst weergeven in uw deelvenster
Enquête door het bestand te openen.

U kunt een enquêtevragenlijstbestand alleen openen tijdens een gebeurtenis.

Procedure

Stap 1 Selecteer Bestand > Enquêtevragen openen.
Stap 2 Selecteer het vragenlijstbestand van de enquête dat u wilt openen.

Een vragenlijstbestand van een enquête heeft de extensie .atp.

Stap 3 Selecteer Openen.
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De enquêtevragenlijst verschijnt in uw deelvenster Enquête. U kunt nu de enquête openen voor de deelnemers.
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H O O F D S T U K  18
Een opgenomen gebeurtenis publiceren

• Overzicht van Een opgenomen gebeurtenis publiceren, pagina 113

• Uploaden van een opnamebestand, pagina 114

• Een opgenomen gebeurtenis publiceren, pagina 114

• Een gepubliceerde opname verwijderen, pagina 115

• Informatie over een opgenomen gebeurtenis bewerken, pagina 116

• Over de pagina Mijn gebeurtenisopnamen, pagina 116

• Over de pagina Toevoegen/bewerken gebeurtenisopnamen, pagina 117

• De toegang tot vergaderopnamen instellen, pagina 120

• Over de pagina Opnamegegevens, pagina 120

• Een e-mail verzenden om een opname te delen, pagina 121

• Een e-mail aan leveranciers verzenden en het bekijken van de opname traceren, pagina 122

Overzicht van Een opgenomen gebeurtenis publiceren
Als u met behulp vanWebEx-recorder een gebeurtenis opneemt, kunt u de opname publiceren en beschikbaar
maken op de pagina met gebeurtenisopnamen van uw gebeurtenisservicesite op één van de volgendemanieren:

• Als de opname gemaakt is van de geïntegreerde of zelfstandige WebEx-recorder uploadt u het
opnamebestand, met een .wrf-extensie, van uw lokale computer naar de paginaMijn gebeurtenisopnamen
en publiceert u het vanaf die pagina.

• Als de gebeurtenis is opgenomen op de server, uploadt deWebEx-server het opnamebestand automatisch
naar de pagina Mijn gebeurtenisopnamen. U kunt de opname vanaf die pagina beheren en publiceren.

• Specificeer het internetadres of de URLwaarop de opname staat op een publiek toegankelijke webserver,
zoals de website van uw organisatie. U kunt deze optie gebruiken door de webmaster van uw organisatie
te vragen om de opname op de server op te slaan en u de URL voor de opname te geven.

• Stuur een e-mail om de gebeurtenisopname te delen.

• Stuur een e-mail naar leveranciers om een gebeurtenisopname te delen.
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Voordat u een opgenomen gebeurtenis publiceert kunt u:

• Specificeren dat gebruikers registratiegegevens invoeren voordat ze de opname bekijken en het
registratieformulier aanpassen.

• Informatie geven over de opname, zoals een beschrijving van de opname en de presentator, de duur,
enzovoort.

• Een toegangswachtwoord voor het bekijken van de opname instellen.

Na het publiceren van een opname kunt u de informatie erover op elk moment bewerken.

Raadpleeg de Gebruikershandleiding WebEx-recorder en -speler van uw Event Center-website voor meer
informatie over het gebruik van de verschillende typen WebEx-recorders en -spelers.

Uploaden van een opnamebestand
Als een opname gemaakt is met behulp van de geïntegreerde of zelfstandige WebEx-recorder kunt u het
opnamebestand, met een .wrf-extensie, uploaden van uw lokale computer naar de pagina Mijn
gebeurtenisopnamen en publiceert u het vanaf die pagina.

Als u een gebeurtenis opgenomen hebt op de server uploadt de WebEx-server het opnamebestand, met een
.arf-extensie, automatisch naar de pagina Mijn gebeurtenisopnamen nadat u de recorder hebt gestopt. U hoeft
het bestand niet zelf te uploaden.

Procedure

Stap 1 Meld u aan bij uw Event Center-website.
Stap 2 Selecteer in de linkernavigatiebalkMijn gebeurtenisopnamen.
Stap 3 Selecteer Opname toevoegen.
Stap 4 Voer op de pagina Gebeurtenisopname toevoegen informatie in en specificeer opties.
Stap 5 Selecteer Opslaan.

Een opgenomen gebeurtenis publiceren
Alle gebeurtenisopnamen zijn standaard 'Niet in lijst': ze worden alleen op de paginaMijn gebeurtenisopnamen
weergegeven. U moet u aanmelden bij uw Event Center-website om de opnamen te bekijken en te beheren.

Als u een opname wilt publiceren en beschikbaar wilt maken voor alle bezoekers van uw site, moet u de
opname 'In lijst' maken. De opnamewordt danweergegeven op de pagina Gebeurtenisopnamen, die beschikbaar
is voor iedereen die de site bezoekt.

Nadat een opname is toegevoegd aan de pagina Mijn gebeurtenisopnamen, genereert uw gebeurtenisservice
URL's voor het streamen en downloaden van de opname op de pagina Opnamegegevens. U kunt de URL's
kopiëren en plakken in een e-mail die u verzendt aan deelnemers aan de gebeurtenis.
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Als er een wachtwoord vereist is voor het afspelen of downloaden van een opname, geeft u het door aan de
bedoelde kijkers, bijvoorbeeld in een e-mailbericht.

Procedure

Stap 1 Meld u aan bij uw Event Center-website.
Stap 2 Selecteer op de linkernavigatiebalkMijn gebeurtenisopnamen.
Stap 3 Upload uw opname als u dat nog niet gedaan hebt.
Stap 4 Selecteer het pictogram Meer voor de opname die u wilt bewerken.
Stap 5 SelecteerWijzigen in het menu.

De pagina Bewerken gebeurtenisopname wordt weergegeven.

Stap 6 In de vervolgkeuzelijst Type selecteert u In lijst.
Stap 7 Selecteer Opslaan.

De opname wordt weergegeven op de pagina Gebeurtenisopnamen. U kunt dit controleren door Deelnemen
aan een gebeurtenis (linkernavigatiebalk) > Lijst met gebeurtenissen > Gebeurtenisopnamen weergeven
te selecteren.

Stap 8 (optioneel) Verzend een e-mail om een gebeurtenisopname te delen.
Stap 9 (optioneel) Verzend een e-mail naar leveranciers om een gebeurtenisopname te delen en de weergave ervan

te traceren.

Een gepubliceerde opname verwijderen
U kunt een gepubliceerde opname op elk moment verwijderen.

Procedure

Stap 1 Meld u aan bij uw Event Center-website.
Stap 2 Selecteer in de linkernavigatiebalkMijn gebeurtenisopnamen.
Stap 3 SelecteerMeer om extra opties weer te geven.
Stap 4 Selecteer Verwijderen in het menu.
Stap 5 Klik op OK om te bevestigen.

Als u een opname verwijdert van de pagina Mijn gebeurtenisopnamen, verwijdert u deze ook van de pagina
Gebeurtenisopnamen.
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Informatie over een opgenomen gebeurtenis bewerken
U kunt op elk moment informatie over een opgenomen gebeurtenis bewerken. Als u een opname al hebt
gepubliceerd, zullen de aangebrachte wijzigingen worden weergegeven op de pagina Gebeurtenisopnamen,
die toegankelijk is voor alle bezoekers aan uw Event Center-website.

Procedure

Stap 1 Meld u aan bij uw Event Center-website.
Stap 2 Selecteer in de linkernavigatiebalkMijn gebeurtenisopnamen.
Stap 3 Selecteer het pictogramMeer voor de opname die u wilt bewerken.
Stap 4 SelecteerWijzigen in het menu.

De pagina Bewerken gebeurtenisopname wordt weergegeven.

Stap 5 Breng uw wijzigingen aan en selecteer Opslaan.

Over de pagina Mijn gebeurtenisopnamen
In de volgende tabel worden de items op deze pagina beschreven die mogelijk aanvullende uitleg behoeven.

BeschrijvingOptie

Het percentage van de beschikbare persoonlijke opslagruimte op uw WebEx-servicesite
dat wordt gebruikt door uw opnamen.

Capaciteit: in MB

Het percentage van de totale beschikbare opslagruimte op uw WebEx-servicesite dat
wordt gebruikt door alle opnamen op uw site.

Gebruikt: in MB

Informatie over de panelleden in de gebeurtenis waar de opname is gemaakt.Panellid

De publicatiestatus van de gebeurtenisopname:

• In lijst: de opname wordt gepubliceerd - dat wil zeggen, de opname wordt
weergegeven op de pagina Gebeurtenisopnamen. Deze is toegankelijk voor alle
bezoekers aan uw Event Center-website.

• Niet in lijst: de opname wordt niet gepubliceerd - dat wil zeggen, de opname wordt
alleen weergegeven op de pagina Mijn gebeurtenisopnamen. U moet u aanmelden
bij uw Event Center-website om de opnamen te bekijken en te beheren.

Type

De bestandsindeling van de opname.

Een opnamebestand kan de indeling WebEx Advanced Recording Format (ARF) of
WebEx Recording Format (WRF) hebben. U kunt ook opnamebestanden opslaan in de
indeling Windows Media Audio/Video (WMV). U kunt ook bestanden opslaan in de
indeling Shockwave Flash Object (SWF) voor Event Center en Training Center.

Indeling
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BeschrijvingOptie

Hiermee geeft u een menu weer met aanvullende opties voor uw opname:

• Downloaden: hiermee kunt u de opname downloaden op uw lokale computer.

Geef een wachtwoord op als dat is vereist voor het downloaden van het bestand.

•Wijzigen: hiermee bewerkt u de gegevens van de opname.

• Verzenden naar leverancier: hiermee stuurt u een e-mail om deze opname met
een leverancier te delen.

• Verwijderen: hiermee verwijdert u de opname van deze pagina.

Pictogram Meer opties

Geeft aan of een opname met een wachtwoord is beveiligd.Vergrendelpictogram

Geeft aan dat registratie vereist is om de opname te bekijken.Registratiepictogram

Over de pagina Toevoegen/bewerken gebeurtenisopnamen
In de volgende tabel worden de items op deze pagina beschreven die mogelijk aanvullende uitleg behoeven.

DoelOptie

Geef de publicatiestatus van de gebeurtenisopname op:

• In lijst: de opname wordt gepubliceerd - dat wil zeggen, de opname wordt
weergegeven op de pagina Gebeurtenisopnamen. Deze is toegankelijk voor
alle bezoekers aan uw Event Center-website.

• Niet in lijst: de opname wordt niet gepubliceerd - dat wil zeggen, de opname
wordt alleen weergegeven op de pagina Mijn gebeurtenisopnamen. U moet u
aanmelden bij uw Event Center-website om de opnamen te bekijken en te
beheren.

Type

Wijs de opname toe aan een programma. Selecteer een programma in de
vervolgkeuzelijst.

Een programma is een groep live gebeurtenissen of opgenomen
gebeurtenissen voor een bepaald project, product of publiek.

Opmerking

Programma
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DoelOptie

Ik geef een URL op: geef het internetadres of de URL op waarop de opname staat
op een publiek toegankelijke webserver, zoals de website van uw organisatie.

Voer een URL in het vak in.

Bestand op lokale computer gebruiken: selecteer een opnamebestand op uw lokale
computer.

Klik op Bladeren om het bestand te selecteren.

Een bestand gebruiken dat zich al op het WebEx-netwerk bevindt: geef een
opnamebestand op dat op de pagina Mijn opnamen (in Mijn WebEx) staat en dat de
volgende soorten opnamen bevat:

• Alle op het netwerk staande opnamen (ARF-formaat) die u tijdens een
gebeurtenis gemaakt hebt.

• Andere opnamen (WRF-formaat) die u upload naar de pagina.

Klik opOpzoeken om te bladeren en selecteer een opname van de paginaMijn
opnamen. Als u een bepaalde opname niet kunt vinden is deze mogelijk
verwijderd of gebruikt op de pagina Mijn trainingsopnamen, als uw site de
trainingservice heeft.

Opnamebestand

Specificeer de tijdzone waarin u deze gebeurtenis hebt opgenomen.Tijdzone

Bepaalt welke deelvensters in de opname worden weergegeven indien deze wordt
afgespeeld. U kunt kiezen welke van de volgende deelvensters worden weergegeven
bij het afspelen van de opname:

• Chatten

• Vraag en antwoord

• Video

• Enquêteren

• Aantekeningen

• Bestandsoverdracht

• Deelnemers

• Inhoudsopgave

Deze weergaveopties voor het deelvenster hebben geen invloed op de
deelvensterweergave in de eigenlijke opname die is opgeslagen op het
WebEx-netwerk.

Weergaveopties van deelvenster
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DoelOptie

Bepaalt hoeveel van de opname werkelijk wordt afgespeeld. U kunt kiezen uit de
volgende mogelijkheden:

Volledig afspelen: speelt de volledige lengte van de opname af. Deze optie is
standaard geselecteerd.

Gedeeltelijk afspelen: speelt alleen een deel van de opname af, gebaseerd op uw
instellingen voor de volgende opties:

Starten: X minuten X seconden van de opname: specificeert de tijd tot de start van
het afspelen. U kunt deze optie bijvoorbeeld gebruiken als u de 'dode tijd' aan het
begin van de opname wilt weglaten, of als u slechts een deel van de opname wilt
tonen.

Beëindigen: X minuten X seconden van de opname: specificeert de tijd tot het eind
van het afspelen. U kunt deze optie gebruiken als u de 'dode tijd' aan het eind van
de opname wilt weglaten. U kunt geen eindtijd specificeren die langer is dan de
lengte van de werkelijke opname.

Het gedeeltelijke afspeelbereik dat u specificeert, heeft geen invloed op de werkelijke
opname die op de server is opgeslagen.

Afspeelbereik van opname

Omvat alle besturingselementen van een speler voor netwerkopnamen, zoals stoppen,
pauzeren, hervatten, doorspoelen en terugspoelen. Deze optie is standaard
geselecteerd. Als u wilt voorkomen dat kijkers delen van de opname overslaan, kunt
u deze optie uitschakelen zodat de speler voor netwerkopnamen geen
besturingselementen heeft.

Besturingselementen voor NBR-speler
opnemen

Vereisen dat gebruikers een registratieformulier invullen voordat ze de opname
kunnen bekijken.

Kies Ja om registratie te vereisen.

Registratie vereist

Geef op dat gebruikers de opname kunnen afspelen op hun lokale computer.Afspeelbaar

Hiermee kunt u een enquête maken die gebruikers kunnen invullen na het afspelen
van de opname. U kunt kiezen uit de volgende opties:

• Enquête niet weergeven voor deelnemers

• Enquête weergeven in pop-upvenster

• Enquête weergeven in hoofdbrowservenster (in plaats van doel-URL)

U kunt Onderzoek na opname maken selecteren om de pagina Onderzoek
maken te openen. U kunt dan onderzoeksinformatie en vragen specificeren.

Enquête na afloop van opname

Als uw sitebeheerder de optie heeft ingeschakeld dat hosts een URL voor directe
toegang tot de opname bekend kunnen maken, genereert deze optie een koppeling
voor directe toegang tot de opname. Als de opname niet met een wachtwoord is
beveiligd, wordt bij selectie van de koppeling voor directe toegang tot de opname,
de opname onmiddellijk afgespeeld zonder dat registratie nodig is.

Directe toegang toestaan
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DoelOptie

Geef een internetpagina op om weer te geven nadat een gebruiker het afspelen heeft
gestopt en de WebEx-speler heeft afgesloten.

Deze URL weergeven nadat het afspelen is
beëindigd

De toegang tot vergaderopnamen instellen
U kunt toegangsvereisten instellen voor al uw opgenomen vergaderingen. Deze instellingen bepalen wie uw
opnamen kan bekijken en of ze kunnen worden gedownload.

Procedure

Stap 1 Zoek uw opnamen door naar een van de volgende locaties te gaan:

• Voor Meeting Center Een vergadering hosten > Mijn opgenomen vergaderingen.

• Voor Event Center Een gebeurtenis hosten > Mijn gebeurtenisopnamen.

• Voor Training Center Een sessie hosten > Mijn trainingsopnamen.

Stap 2 Selecteer de knopMeer om meer opties voor de opname weer te geven.
Stap 3 SelecteerWijzigen.
Stap 4 Voer een van de volgende of alle handelingen in het gedeelte Toegangsinstellingen uit:

a) Als u een wachtwoord wilt instellen om de opname te bekijken, geeft u een wachtwoord op en bevestigt
u dit.

b) SelecteerVereisen dat gebruikers zich aanmelden om te vereisen dat gebruikers zich moeten aanmelden
op uw WebEx-site voordat ze de opname kunnen bekijken of downloaden.

c) Selecteer Downloaden voorkomen om gebruikers niet toe te staan de opname te downloaden.

Stap 5 Selecteer Opslaan.

Over de pagina Opnamegegevens
In de volgende tabel worden de items op deze pagina beschreven die mogelijk aanvullende uitleg behoeven.
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BeschrijvingOptie

De publicatiestatus van de gebeurtenisopname:

• In lijst: de opname wordt gepubliceerd - dat wil zeggen, de opname wordt
weergegeven op de pagina Gebeurtenisopnamen. Deze is toegankelijk voor alle
bezoekers aan uw Event Center-website.

• Niet in lijst: de opname wordt niet gepubliceerd - dat wil zeggen, de opname
wordt alleen weergegeven op de pagina Mijn gebeurtenisopnamen. U moet u
aanmelden bij uw Event Center-website om de opnamen te bekijken en te beheren.

Type

Geeft aan of een gebruiker een wachtwoord moet invoeren om de opname te bekijken.Een wachtwoord gebruiken?

Geeft aan of er een enquête moet worden weergegeven nadat het afspelen van de
opname is beëindigd.

Enquête na afloop van opname

Een e-mail verzenden om een opname te delen
Procedure

Stap 1 Meld u aan bij uw Event Center-website.
Stap 2 Selecteer in de linkernavigatiebalkMijn gebeurtenisopnamen.
Stap 3 Open het venster Mijn opnamen delen:

• Selecteer het e-mailpictogram voor de opname die u met anderen wilt delen.

• Klik op de gekoppelde naam van de opname die u wilt delen. Klik op E-mail verzenden op de pagina
Opnamegegevens.

Stap 4 Selecteer ontvangers voor uw e-mail:

• Selecteer Ontvangers selecteren om contactpersonen te selecteren in uw lijst met contactpersonen.

• Typ e-mailadressen in de lijst Verzenden aan en scheid ze van elkaar met een komma.

Stap 5 (Optioneel) Typ een bericht in het vak Uw bericht.
Stap 6 Selecteer Verzenden.

Uw e-mailbericht wordt verzonden naar de geselecteerde ontvangers en bevat informatie over de opname en
een koppeling om deze af te spelen.
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Een e-mail aan leveranciers verzenden en het bekijken van de
opname traceren

U kunt een e-mail verzenden aan maximaal drie leveranciers en bron-id's gebruiken om te traceren van welke
bronnen deelnemers de opname bekijken.

Procedure

Stap 1 Meld u aan bij uw Event Center-website.
Stap 2 Selecteer in de linkernavigatiebalkMijn gebeurtenisopnamen.
Stap 3 Open het venster Opname aan leverancier verzenden:

• Op de pagina Mijn gebeurtenisopnamen selecteert u de knopMeer naast de opname die u wilt delen
om extra opties weer te geven.

Selecteer in het menu Meer Verzenden aan leverancier.

• Selecteer op naam van de opname die u wilt delen. SelecteerVerzenden naar leverancier op de pagina
Opnamegegevens.

Stap 4 Geef maximaal drie leveranciers op voor uw e-mail en selecteer Verzenden.
Uw e-mailbericht zal worden verzonden naar de opgegeven leveranciers en zal gegevens bevatten over de
opname en een koppeling om deze af te spelen.
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H O O F D S T U K  19
Video verzenden en ontvangen

• Overzicht van Video verzenden en ontvangen, pagina 123

• Minimale systeemvereisten voor videoconferenties, pagina 124

• Taken voor Snelle referentie: videoconferentie, pagina 124

• Focus vergrendelen op één deelnemer, pagina 125

• Videoweergave beheren bij gedeeld gebruik, pagina 126

• Video- en audiogegevens verkrijgen tijdens een gebeurtenis, pagina 126

Overzicht van Video verzenden en ontvangen
Als er een videocamera is geïnstalleerd op uw computer, kunt u video verzenden. Andere deelnemers kunnen
u zien of zaken waarop uw webcam is gericht. Om video te kunnen zien, hoeven deelnemers geen webcam
op hun computers geïnstalleerd te hebben.

WebEx Meeting Center en Training Center ondersteunen HD-video met een resolutie van maximaal 720p.
Andere WebEx-services, zoals Event Center en Support Center, ondersteunen video van hoge kwaliteit met
een resolutie van maximaal 360p. De technologie stelt de video voor elke deelnemer automatisch af op de
hoogste kwaliteit, afhankelijk van de beschikbare netwerkbandbreedte en computercapaciteit.

Uw beheerder kan video-opties instellen op siteniveau. Een host van een vergadering kan video-opties instellen
in de Planner en in de vergadering. Als uw site of vergadering niet is ingesteld voor het gebruik van HD-video
of video van hoge kwaliteit, wordt standaardvideo gebruikt.

Als u een Meeting Center-vergadering beheert waarbij gebruik wordt gemaakt van TelePresence-systemen,
zijn de volgende WebEx-functies niet beschikbaar:

• opname

• enquêteren

• bestandsoverdracht

• chatten met deelnemers in een TelePresence-ruimte
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Minimale systeemvereisten voor videoconferenties
Als u video wilt verzenden of ontvangenmet een resolutie van 360p, moet uw systeem voldoen aan de volgende
minimale vereisten:

Wat hebt u nodig?Actie

• Eenwebcam die videomet hoge kwaliteit kan opnemen.WebEx ondersteunt demeeste webcams
van dit type.

• Een computer met minimaal 1 GB RAM en een dual-core processor.

• Een snelle netwerkverbinding.

Verzenden

• Een computer met minimaal 1 GB RAM en een dual-core processor.

• Een snelle netwerkverbinding.
Ontvangen

Als u video wilt verzenden of ontvangenmet een resolutie van 720p, moet uw systeem voldoen aan de volgende
minimale vereisten:

Wat hebt u nodig?Actie

• Een webcam die HD-video kan opnemen. WebEx ondersteunt de meeste webcams van dit type.

• Een computer met minimaal 2 GB RAM en een quad-core processor.

• Een snelle netwerkverbinding.

Verzenden

• Een computer met minimaal 2 GB RAM en een dual-core processor.

• Een snelle netwerkverbinding.
Ontvangen

Taken voor Snelle referentie: videoconferentie
ActieDoel

Selecteer het videopictogram naast uw naam.

Het pictogram wordt groen wanneer u video verzendt.

Het verzenden van video starten of stoppen

Selecteer het pictogram Deelnemers in de rechterbovenhoek van
de videoweergave.

Alle deelnemers weergeven die video verzenden
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ActieDoel

SelecteerVolledig scherm afsluiten in de rechterbovenhoek van
het scherm.

Terugkeren naar het venster Gebeurtenis

Selecteer het pictogram Uitvouwen dat in de rechterbovenhoek
van de weergave van de actieve spreker wordt weergegeven.

Met de weergave in volledig scherm kunt u HD-video blijven
verzenden of ontvangen (alleen van toepassing opMeeting Center
en Training Center).

De actieve spreker (of de specifieke deelnemer waarvoor de host
heeft gekozen) weergeven in de volledige schermweergave

Klik op het pictogramMinimaliseren in de rechterbovenhoek van
het scherm.

Terugkeren naar de weergave waarin u iedereen ziet die video
verzendt

Windows:

Selecteer het pictogram Opties in de rechterbovenhoek van het
deelvenster Deelnemers.

Mac:

Selecteer het pictogramOpties in de rechterbenedenhoek van het
deelvenster Deelnemers.

De webcamopties voor het contrast, de scherpte en helderheid
instellen

De beschikbare opties zijn afhankelijk van uw
webcam.

Opmerking

Selecteer het pictogram Opties in de rechterbovenhoek van het
deelvenster Deelnemers.

Het automatisch verzenden van video's in alle vergaderingen in-
of uitschakelen

Videopop-ups uitschakelen voor toekomstige vergaderingen

Focus vergrendelen op één deelnemer
Als u de host bent, kunt u selecteren wiens video voor iedereen zichtbaar is.

Procedure

Stap 1 Selecteer de naam van de deelnemer die op de videoweergave wordt weergegeven.
Het dialoogvenster Focus vergrendelen op één deelnemer wordt weergegeven.

Stap 2 Selecteer wie u wilt dat deelnemers zien.

• Als u wilt dat de weergave wordt gericht op de persoon die momenteel spreekt, selecteert u De actieve
spreker. De video schakelt voortdurend om de luidste spreker weer te geven.

• Als u wilt dat er een specifieke deelnemer wordt weergegeven, selecteert u Een specifieke deelnemer
en selecteert u vervolgens de naam van de deelnemer. Bij alle deelnemers wordt deze persoon
weergegeven, ongeacht wie er spreekt.

Stap 3 Kies OK.
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Videoweergave beheren bij gedeeld gebruik
Wanneer u informatie deelt met anderen of als anderen informatie delenmet u, wordt een zwevend deelvenster
met de video van de deelnemer en uw zelfweergave weergegeven aan de rechterkant van uw scherm.

ActieDoel

Selecteer het pictogram in de rechterbovenhoek van de zelfweergave.Uw zelfweergave minimaliseren bij gedeeld
gebruik

Selecteer het pictogram in de rechterbenedenhoek van het zwevende deelvenster.Uw zelfweergave herstellen bij gedeeld gebruik

Selecteer het videopictogram in het midden van de zelfweergave.De zelfweergave stoppen of weergeven

Selecteer de downloadpijl in de linkerbovenhoek van de zelfweergave.De videoweergave minimaliseren bij gedeeld
gebruik

Selecteer de rechterbenedenhoek en sleep de rand.Het formaat van de videoweergave wijzigen

Selecteer de weergave en sleep deze naar een andere locatie op het scherm.De videoweergave verplaatsen

Selecteer het pictogram Deelnemers in de rechterbovenhoek van de weergave.Overschakelen naar eenweergave van iedereen

Video- en audiogegevens verkrijgen tijdens een gebeurtenis
Alleen voor Meeting Center en Training Center

Ondervindt u problemen met video of audio in een gebeurtenis? Als u contact opneemt met de technische
ondersteuning, kunnen de video- en audiogegevens die u in de gebeurtenis kunt verkrijgen goed van pas
komen.

• Als u audio- en videogegevens wilt ophalen in het venster Gebeurtenis, selecteert u Gebeurtenis >
Audio- en videostatistieken…

• Als u audio- en videogegevens wilt ophalen terwijl iedereen video verzendt, klikt u met de
rechtermuisknop op de weergave van de actieve spreker en selecteert u vervolgens Audio- en
videostatistieken…
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H O O F D S T U K  20
Gegevens beheren in Mijn WebEx

• Registreren voor een gebruikersaccount, pagina 127

• Aanmelden op de WebEx-site, pagina 128

• Uw lijst met vergaderingen bekijken, pagina 128

• Over de pagina Mijn WebEx-vergaderingen, pagina 129

• Access Anywhere gebruiken (Mijn computers), pagina 130

• Bestanden beheren in uw persoonlijke mappen, pagina 131

• Gebeurtenisopnamen beheren, pagina 131

• Diverse opnamen beheren, pagina 132

• Contactgegevens bijhouden, pagina 133

• Uw gebruikersprofiel bewerken, pagina 138

• Uw voorkeuren bewerken, pagina 138

• Rapporten genereren, pagina 139

Registreren voor een gebruikersaccount
Als u een gebruikersaccount hebt, kunt u de functies van Mijn WebEx gebruiken op internet. U kunt uw
gebruikersprofiel bewerken om uwwachtwoord te wijzigen, aanvullende persoonlijke gegevens toe te voegen
en sitevoorkeuren op te geven, zoals uw standaardstartpagina en tijdzone.

Als de sitebeheerder de functie voor zelfregistratie beschikbaar heeft gesteld, kunt u zich op elk gewenst
moment aanmelden voor een account op uw WebEx-servicesite.

Als zelfregistratie niet beschikbaar is voor uw WebEx-site, neemt u contact op met uw beheerder voor
een account.

Opmerking
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Procedure

Stap 1 Ga naar uw WebEx-site.
Stap 2 Selecteer op de navigatiebalk Instellen > Nieuw account.

De pagina Aanmelden verschijnt.

Stap 3 Geef de benodigde informatie op.
Stap 4 Selecteer Nu aanmelden.

U ontvangt een e-mailbericht met de bevestiging dat u zich hebt aangemeld voor een gebruikersaccount.

Nadat de sitebeheerder uw nieuwe gebruikersaccount heeft goedgekeurd, ontvangt u nog een e-mailbericht
met daarin uw gebruikersnaam en wachtwoord.

Aanmelden op de WebEx-site

Als u uw gebruikersnaam of wachtwoord bent vergeten, selecteert u Uwwachtwoord vergeten. Geef uw
e-mailadres op, typ de verificatietekens en klik op Verzenden. U ontvangt een e-mailbericht met uw
gebruikersnaam en wachtwoord.

Tip

Procedure

Stap 1 Ga naar uw WebEx-site.
Stap 2 Selecteer rechtsboven op de pagina Aanmelden.
Stap 3 Geef uw gebruikersnaam en wachtwoord op.

Wachtwoorden zijn hoofdlettergevoelig. Daarom moet u het wachtwoord precies zo invoeren als in het
gebruikersprofiel is opgegeven.

Stap 4 Selecteer Aanmelden.

Uw lijst met vergaderingen bekijken
U kunt uw persoonlijke lijst met vergaderingen die u host, openen, zodat u een vergadering kunt starten,
wijzigen of annuleren.

U kunt ook een lijst met vergaderingen bekijken waarvoor u bent uitgenodigd, zodat u aan deze vergaderingen
kunt deelnemen.
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U kunt opgeven dat uw pagina Mijn WebEx-vergaderingen verschijnt als startpagina wanneer u zich
aanmeldt bij uw WebEx-servicesite.

Opmerking

Procedure

Stap 1 Meld u aan bij uw WebEx-site en selecteerMijn WebEx.
De pagina Mijn vergaderingen wordt geopend met een lijst met geplande vergaderingen.

Stap 2 Selecteer een van de tabbladen om naar de verschillende weergaven van de pagina Mijn vergaderingen te
gaan. U kunt kiezen uit Dagelijks, Wekelijks, Maandelijks of Alle vergaderingen.

Stap 3 (optioneel) Selecteer opties om de weergave te wijzigen:

• Als u de lijst met vergaderingen wilt zien waarvoor u bent uitgenodigd, selecteert u Vergaderingen
waarvoor u bent uitgenodigd in de lijst. Als voor uw vergadering registratie is vereist en u nog niet
bent geregistreerd, selecteert u de koppeling Registratie om deel te nemen.

• Als u vergaderingen wilt opnemen die al hebben plaatsgevonden, schakelt u Eerdere vergaderingen
weergeven in.

Stap 4 Selecteer de naam van de vergadering om gegevens over deze vergadering te kunnen bekijken zodat u deze
kunt starten, wijzigen, annuleren of eraan kunt deelnemen.

Stap 5 klik op Voorkeuren > Persoonlijke ruimte om uw persoonlijke ruimte te beheren.
Stap 6 Als u een directe vergadering wilt starten, selecteert u Nu vergaderen ofMijn persoonlijke ruimte.

Over de pagina Mijn WebEx-vergaderingen
De volgende weergaven zijn beschikbaar voor de pagina Mijn WebEx-vergaderingen:

• dagelijks

• wekelijks

• maandelijks

• alle vergaderingen

Met de weergave Alle vergaderingen kunt u naar vergaderingen zoeken op datum, host, onderwerp of
zoekwoord.

BeschrijvingOptie

Selecteer deze optie om de pagina Voorkeuren te openen, waar
u de taalinstelling voor uw Meeting Center-website kunt
selecteren.

Koppeling Taal
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BeschrijvingOptie

Selecteer deze optie om de pagina Voorkeuren te openen, waar
u de tijdzone-instelling voor uw Meeting Center-website kunt
selecteren.

Koppeling Tijdzone

Hiermee wordt de weergave Dagelijks geopend, die de geplande
vergaderingen voor de geselecteerde dag toont.

Koppeling Dagelijks

Hiermee wordt de weergaveWekelijks geopend, die de geplande
vergaderingen voor de geselecteerde dag toont.

KoppelingWekelijks

Hiermee wordt de weergave Maandelijks geopend, die de
geplande vergaderingen voor de geselecteerde dag toont.

KoppelingMaandelijks

Geeft aan dat de vergadering nu aan de gang is.Groene stip naast de vergadering

Selecteer deze optie om de pagina Registreren voor te openen,
waar u de vereiste gegevens kunt invoeren om u voor de
vergadering te registreren.

Koppeling Registreren

Geeft aan dat dit een persoonlijke conferentie is.Groene telefoon

Voer een hostnaam, onderwerp voor de vergadering of andere
tekst in die in de agenda kan worden weergegeven en selecteer
Zoeken.

U kunt niet zoeken op een
vergaderingnummer.

Opmerking

Zoeken naar...

tekstvak

Beschikbaar voor het
zoekresultatenvenster.

Opmerking

Access Anywhere gebruiken (Mijn computers)
Meer informatie en instructies voor het werken met Access Anywhere en het instellen van de toegang tot een
externe computer vindt u in de handleiding Aan de slag met WebEx Access Anywhere. Deze handleiding is
beschikbaar op de ondersteuningspagina van uw WebEx-servicesite.

Op de paginaMijn WebEx > Mijn computers kunt u het volgende doen:

• Computer instellen selecteren om de huidige computer in te stellen voor externe toegang.

• Handmatig installatieprogramma downloaden selecteren om het handmatige installatieprogramma
voor de Access Anywhere-software te downloaden.

• Uw lijst met externe computers bekijken om te zien of ze beschikbaar of offline zijn en om te zien tot
welke toepassingen u toegang hebt voor die computer.

• Verbinden selecteren om verbinding te maken met een beschikbare externe computer.

• De computers selecteren die u uit de lijst wilt verwijderen en vervolgens Verwijderen selecteren.
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Bestanden beheren in uw persoonlijke mappen
Uw gebruikersaccount bevat een persoonlijke opslagruimte voor bestanden op uwWebEx-site. Deze bestanden
zijn opgeslagen op de paginaMijnWebEx >Mijn bestanden >Mijn documenten. De sitebeheerder bepaalt
hoeveel ruimte er beschikbaar is voor het opslaan van bestanden. Als u meer schijfruimte nodig hebt, neemt
u contact op met de sitebeheerder.

Procedure

Stap 1 Ga naarMijn WebEx > Mijn bestanden > Mijn documenten.
Stap 2 Klik onder Actie op de knopMap maken om een nieuwe map te maken. U kunt een naam en beschrijving

voor de map invoeren.
Stap 3 Klik onder Actie op de knop Uploaden om een of meer bestanden naar een geselecteerde map te uploaden.

U kunt maximaal drie bestanden tegelijkertijd uploaden.

Stap 4 Klik onder Actie op de knop Downloaden om een geselecteerd bestand te downloaden.
Volg de instructies van de webbrowser of het besturingssysteem voor het downloaden van het bestand.

Stap 5 Als u een map of bestand wilt bewerken, selecteert u de map of het bestand en klikt u op de knopMap
bewerken of Bestand bewerken.
Voor mappen kunt u de volgende eigenschappen opgeven:

• een naam en een beschrijving

• toegang voor lezen en schrijven

• wachtwoordbeveiliging

Stap 6 Als u naar een specifiek bestand of specifieke map wilt zoeken, typt u in het vak Zoeken naar de hele of een
deel van de naam of beschrijving van het bestand en selecteert u Zoeken.

Stap 7 Gebruik de opdrachten Verplaatsen en Kopiëren om een geselecteerd bestand of geselecteerde map naar
een andere map te verplaatsen of te kopiëren.

Gebeurtenisopnamen beheren
Als u vergaderingen host en ze op de server opneemt, worden de vergaderingsopnamen opgeslagen op de
paginaMijn WebEx > Mijn bestanden > Mijn opnamen. De instellingen voor uw WebEx-site bepalen de
opslagruimte voor uw opnamen.

Als u een opname op uw lokale computer downloadt en deze opent met deWebEx-speler voor netwerkopnamen,
kunt u de opname converteren naar een andere indeling zoals Windows Media-indeling, Flash-indeling of
MPEG-4-indeling.
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Procedure

Stap 1 Zoek uw opnamen door naarMijn WebEx > Mijn bestanden > Mijn opnamen > Gebeurtenissen te gaan.
Selecteer Afspelen om een opname af te spelen.

Stap 2 Selecteer E-mail om een e-mailbericht met een koppeling naar een opname te verzenden.
Stap 3 SelecteerMeer om meer opties voor de opname weer te geven:

• Downloaden

•Wijzigen

• Uitschakelen

• Opnieuw toewijzen

• Verwijderen

Stap 4 Klik op de koppeling voor de opnamenaam om de pagina Opnamegegevens te bekijken:

• Klik op Nu afspelen om de opname af te spelen

• Klik op E-mail verzenden om uw opname met anderen te delen of naar een leverancier te verzenden
door een e-mailbericht met een koppeling voor de opname te verzenden.

• Klik op of kopieer de streamingkoppeling voor de opname waarmee u de opname kunt afspelen.

• Klik op of kopieer de downloadkoppeling voor de opname waarmee u de opname kunt afspelen.

• Klik op Aanpassen om de opname te bewerken en de toegangsinstellingen in te stellen. Zie De toegang
tot vergaderopnamen instellen, op pagina 120 voor meer informatie. Als u de opname wijzigt, kunt u
deze instellen op In lijst om de opname toe te voegen aan de pagina Mijn gebeurtenisopnamen.

• Klik op Verwijderen om de opname te verwijderen.

• Klik op Uitschakelen om de opname tijdelijk niet-beschikbaar te maken.

• Klik op Opnieuw toewijzen om de opname aan een andere host toe te wijzen.

• Klik op Terug naar lijst om terug te gaan naar uw opnamelijst.

Stap 5 Klik op Opname toevoegen om een opname, zoals een lokale opname die is opgenomen met de
WebEx-recorder of met een andere opnametoepassing, aan uw opnamelijst toe te voegen.

Diverse opnamen beheren
Als u andere typen opnamen uploadt die niet rechtstreeks vanuit Meeting Center, Event Center of Training
Center zijn opgenomen, komen ze op de paginaMijnWebEx >Mijn bestanden >Mijn opnamen >Diversen
te staan.
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Als u een opname op uw lokale computer downloadt en deze opent met de WebEx-speler voor
netwerkopnamen, kunt u de opname converteren naar een andere indeling zoalsWindowsMedia-indeling,
Flash-indeling of MPEG-4-indeling.

Tip

Procedure

Stap 1 Zoek uw opnamen door naarMijn WebEx > Mijn bestanden > Mijn opnamen > Diversen te gaan.
Stap 2 Klik op de knop Afspelen om een opname af te spelen.
Stap 3 Klik op de knop E-mail om een e-mailbericht met een koppeling naar een opname te verzenden.
Stap 4 Klik op de knopMeer om meer opties voor de opname te bekijken:

• Downloaden

•Wijzigen

• Uitschakelen

• Opnieuw toewijzen

• Verwijderen

Stap 5 Klik op de koppeling voor de opnamenaam om de pagina Opnamegegevens te bekijken:

• Klik op Nu afspelen om de opname af te spelen.

• Klik opE-mail verzenden om uw opnamemet anderen te delen door een e-mailbericht met een koppeling
voor de opname te verzenden.

• Klik op of kopieer de streamingkoppeling voor de opname waarmee u de opname kunt afspelen.

• Klik op of kopieer de downloadkoppeling voor de opname waarmee u het bestand kunt downloaden.

• Klik opWijzigen om de opname te bewerken.

• Klik op Verwijderen om de opname te verwijderen.

• Klik op Uitschakelen om de opname tijdelijk niet-beschikbaar te maken.

• Klik op Opnieuw toewijzen om de opname aan een andere host toe te wijzen.

• Klik op Terug naar lijst om terug te gaan naar uw opnamelijst.

Stap 6 Klik op Opname toevoegen om een opname, zoals een lokale opname die is opgenomen met de
WebEx-recorder of met een andere opnametoepassing, aan uw opnamelijst toe te voegen.

Contactgegevens bijhouden
U kunt een persoonlijk online-adresboek bijhouden waarin u informatie over contactpersonen kunt toevoegen
en distributielijsten kunt maken. Wanneer u een vergadering plant of een directe vergadering start, kunt u snel
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contactpersonen of personen in distributielijsten uitnodigen via uw persoonlijke adresboek. U kunt ook
contactpersonen in het bedrijfsadresboek voor uw WebEx-site uitnodigen, als dit adresboek beschikbaar is.

Procedure

Stap 1 Klik opMijn WebEx > Mijn contactpersonen.
Stap 2 In de lijstWeergeven selecteert u Persoonlijke contactpersonen.
Stap 3 U kunt contactpersonen op één van de volgende manieren toevoegen aan uw persoonlijke adresboek:

• Selecteer Contactpersoon toevoegen om gegevens over contactpersonen op te geven (één voor één).

• Klik op Importeren (Contactgegevens in een bestand naar uw adresboek importeren, op pagina 134)
om contactgegevens te importeren vanuit een bestand met door komma's of tabs gescheiden waarden
(.csv). Zie Een distributielijst in uw adresboek maken, op pagina 137 voor meer informatie.

Stap 4 U kunt ook gegevens over een contactpersoon of distributielijst in uw persoonlijke adresboek bewerken of
verwijderen.

Stap 5 Geef tekst op in het veld Zoeken naar en klik op Zoeken om naar contactpersonen in uw persoonlijke
adresboek te zoeken.

Stap 6 Maak een distributielijst in uw adresboek. Zie Een distributielijst in uw adresboek maken, op pagina 137 voor
meer informatie.

Stap 7 Om contactpersonen te verwijderen, selecteert u een of meer contactpersonen en klikt u op Verwijderen.

Contactgegevens in een bestand naar uw adresboek importeren
U kunt gegevens van meerdere contactpersonen tegelijkertijd aan uw persoonlijke adresboek toevoegen door
een bestand met door komma's of tabs gescheiden waarden te importeren (.csv). U kunt informatie vanuit vele
spreadsheet- en mailprogramma's exporteren in CSV-indeling.

Als er een fout in nieuwe of bijgewerkte contactgegevens staat, wordt er een bericht weergegeven dat er
geen gegevens zijn geïmporteerd.

Opmerking

Procedure

Stap 1 Genereer eenCSV-bestand vanuit de toepassing van waaruit u wilt importeren, of exporteer eenCSV-bestand
vanuit uw pagina WebEx-contactpersonen en bewerk dit bestand om meer contactpersonen in die indeling
toe te voegen.
Zie Contactgegevens naar een CSV-bestand exporteren, op pagina 135 voor meer informatie.
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Stap 2 Klik opMijn WebEx > Mijn contactpersonen.
Stap 3 In de lijstWeergeven selecteert u Persoonlijke contactpersonen.
Stap 4 Klik in de lijst Importeren uit op de optie Bestanden met door komma's of tabs gescheiden waarden.
Stap 5 Selecteer Importeren.
Stap 6 Kies het .csv-bestand waarin u nieuwe contactgegevens hebt toegevoegd.
Stap 7 Selecteer Openen.
Stap 8 Selecteer Bestand uploaden.

De pagina Persoonlijke contactpersonen weergeven wordt getoond zodat u de te importeren
contactpersoongegevens kunt controleren.

Stap 9 Selecteer Verzenden.
Er wordt een bevestigingsbericht weergegeven.

Stap 10 Selecteer Ja.

Contactgegevens naar een CSV-bestand exporteren
U kunt uw contactgegevens als een CSV-bestand opslaan om deze in een andere toepassing te importeren, of
een CSV-bestandssjabloon genereren dat u kunt gebruiken om contactgegevens toe te voegen en dit later te
importeren. Zie Contactgegevens in een bestand naar uw adresboek importeren, op pagina 134.

Als u een nieuwe contactpersoon toevoegt, moet het UID-veld blanco zijn. Zie Over de CSV-sjabloon
Contactgegevens, op pagina 135 voor informatie over de velden in het CSV-bestand.

Belangrijk

Procedure

Stap 1 Klik opMijn WebEx > Mijn contactpersonen.
Stap 2 In de lijstWeergeven selecteert u Persoonlijke contactpersonen.
Stap 3 Selecteer Exporteren.
Stap 4 Sla het .csv-bestand op uw computer op.
Stap 5 Open het .csv-bestand dat u hebt opgeslagen in een spreadsheetprogramma, bijvoorbeeld Microsoft Excel.
Stap 6 (optioneel) Als het bestand contactgegevens bevat, kunt u deze verwijderen.
Stap 7 Specificeer gegevens over de nieuwe contactpersonen in het .csv-bestand.
Stap 8 Sla het .csv-bestand op.

Over de CSV-sjabloon Contactgegevens
Ga naar uwWebEx-servicesite en selecteerMijnWebEx >Mijn contactpersonen >Weergeven >Persoonlijk
adresboek > Exporteren.
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Geef gegevens van meerdere contactpersonen op, die u vervolgens in uw persoonlijke adresboek kunt
importeren. Dit sjabloon bevat de volgende velden:

• UUID: een nummer dat uw WebEx-servicesite maakt om de contactpersoon te identificeren. Als u een
nieuwe contactpersoon aan het CSV-bestand toevoegt, moet u dit veld blanco laten.

• Name: vereist. De voor- en achternaam van de contactpersoon.

• Email: vereist. Het e-mailadres van de contactpersoon. Het e-mailadres moet de volgende indeling
hebben: naam@bedrijf.com

• Company: het bedrijf of de organisatie waarvoor de contactpersoon werkt.

• JobTitle: de positie van de contactpersoon binnen het bedrijf of de organisatie.

• URL: de URL of het internetadres van het bedrijf of de organisatie van de contactpersoon.

• OffCntry: het landnummer voor de kantoortelefoon van de contactpersoon, dat wil zeggen, het nummer
dat u moet kiezen als de contactpersoon in een ander land woont.

• OffArea: de regio- of stadscode voor het kantoortelefoonnummer van de contactpersoon.

• OffLoc: het kantoortelefoonnummer van de contactpersoon.

• OffExt: het toestelnummer voor het kantoortelefoonnummer van de contactpersoon, indien van toepassing.

• CellCntry: het landnummer voor demobiele telefoon van de contactpersoon, dat wil zeggen, het nummer
dat u moet kiezen als de contactpersoon in een ander land woont.

• CellArea: de regio- of stadscode voor het mobiele telefoonnummer van de contactpersoon.

• CellLoc: het mobiele telefoonnummer van de contactpersoon.

• CellExt: het toestelnummer voor het mobiele telefoonnummer van de contactpersoon, indien van
toepassing.

• FaxCntry: het landnummer voor het faxnummer van de contactpersoon, dat wil zeggen, het nummer
dat u moet kiezen als de contactpersoon in een ander land woont.

• FaxArea: de regio- of stadscode voor het faxnummer van de contactpersoon.

• FaxLoc: het faxnummer van de contactpersoon.

• FaxExt: het toestelnummer voor het faxapparaat van de contactpersoon, indien van toepassing.

• Address 1: het adres van de contactpersoon.

• Address 2: indien nodig, de extra adresgegevens.

• State/Province: de provincie van de contactpersoon.

• ZIP/Postal: postcode van de contactpersoon.

• Country: het land waarin de contactpersoon woont.

• Username: de gebruikersnaam waarmee de gebruiker zich aanmeldt bij uw WebEx-servicesite, als de
contactpersoon een gebruikersaccount heeft.

• Notes: alle extra informatie over de contactpersoon.
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Een distributielijst in uw adresboek maken
U kunt distributielijsten maken voor uw persoonlijke adresboek. Een distributielijst bestaat uit twee of meer
contactpersonen die u een gezamenlijke naam geeft. Deze wordt weergegeven in uw lijst Persoonlijke
contactpersonen. U kunt bijvoorbeeld een distributielijst maken met de naam Verkoopafdeling, met daarin
contactpersonen van uw verkoopafdeling. Als u leden van de afdeling wilt uitnodigen voor een vergadering,
kunt u beter de groep selecteren dan elk lid individueel.

Procedure

Stap 1 Klik opMijn WebEx > Mijn contactpersonen.
Stap 2 Selecteer Distributielijst toevoegen.

De pagina Distributielijst toevoegen wordt weergegeven.

Stap 3 In het vak Naam typt u de naam van de groep.
Stap 4 (optioneel) In het vak Beschrijving typt u beschrijvende info over de groep.
Stap 5 Onder Leden zet u de contactpersonen die u aan de verzendlijst wilt toevoegen, en wel als volgt:

• Zoek een contactpersoon door de hele of een deel van de voor- of achternaam van de contactpersoon in
het vak Zoeken te typen.

• Klik op de letter die overeenkomt met de eerste letter van de voornaam van de contactpersoon.

• Klik op Alle om alle contactpersonen in uw lijst Persoonlijke contactpersonen weer te geven.

Stap 6 (optioneel) Als u een nieuwe contactpersoon aan uw lijst Persoonlijke contactpersonen wilt toevoegen, klikt
u onder Leden op Contactpersoon toevoegen.

Stap 7 In het vak links kiest u de contactpersonen die u aan de distributielijst wilt toevoegen.
Stap 8 Klik op Toevoegen om geselecteerde contactpersonen naar het rechtervak te verplaatsen.
Stap 9 Als u klaar bent met het toevoegen van contactpersonen aan de distributielijst, klikt u op Toevoegen om de

lijst te maken.
In uw lijst Persoonlijke contactpersonen wordt deDistributielijst-indicatie links van de nieuwe distributielijst
weergegeven. U kunt op de lijstnaam klikken om deze te bewerken.
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Uw gebruikersprofiel bewerken
Procedure

Stap 1 Ga naarMijn WebEx > Mijn profiel.
Stap 2 Voer onder Persoonlijke gegevens uw gebruikersnaam, naam, e-mailadres en postadres in. U kunt ook een

foto voor uw profiel uploaden. Deze foto verschijnt in vergaderingen als u bent aangemeld maar u uw video
niet weergeeft.

Stap 3 Selecteer, indien ingeschakeld door uw beheerder, Partnerkoppelingen in Mijn WebEx weergeven om
koppelingen van partnersites weer te geven op de WebEx-navigatiebalk.

Stap 4 Geef onder Agendawerktijden uw werktijden op zodat men daar bij het plannen van vergaderingen rekening
mee kan houden.

Stap 5 Selecteer Bijwerken om uw wijzigingen op te slaan.

Uw voorkeuren bewerken
Procedure

Stap 1 Ga naarMijn WebEx > Voorkeuren.
Stap 2 Klik opAlles uitvouwen om alle gedeelten uit te vouwen, of klik op een afzonderlijk gedeelte om dat gedeelte

uit te vouwen.
Stap 3 Geef in elk gedeelte uw voorkeuren op:

• Algemeen: stel de tijdzone, taal en landinstelling in die op de webpagina's van uw WebEx-site moeten
worden gebruikt. U kunt ook de standaardpagina voor elk tabblad instellen.

• Instellingen 'Nu vergaderen': stel de standaardopties in voor directe vergaderingen die u via Nu
vergaderen start. U kunt het standaardvergaderingstype, de vergaderingssjabloon, het wachtwoord en
de opties voor de audioverbinding instellen. Afhankelijk van uw site-instellingen kunt u ook aangeven
of uw directe vergaderingen wel of niet in uw persoonlijke ruimte plaatsvinden.

• Audio: voer gegevens voor uw telefoonnummer en persoonlijke conferenties in.

Voer onder Mijn telefoonnummers uw telefoonnummers in en selecteer daarna aanvullende opties:

Inbelverificatie: met deze optie, indien ingeschakeld door uw sitebeheerder, kunt u worden geverifieerd
wanneer u verbinding maakt met audio zonder een vergaderingnummer in te voeren als u inbelt in audio
waarvoor CLI (caller line identification) of ANI (automatic number identification) is ingeschakeld. Als
u deze optie selecteert voor een telefoonnummer in uw gebruikersprofiel, wordt uw e-mailadres
toegewezen aan dat telefoonnummer. De bellerverificatie is alleen beschikbaar als u tijdens de
vergaderplanningprocedure via e-mail bent uitgenodigd voor een vergadering waarvoor CLI/ANI is
ingeschakeld.
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Bel mij: als de service Bel mij voor uw WebEx-site is ingeschakeld, selecteert u deze optie naast een
nummer (als u op uw site de service Bel mij kunt gebruiken), zodat u op dat nummer kan worden gebeld
om u te verbinden met de audio van de vergadering.

Audiopincode: als dit door uw sitebeheerder is ingeschakeld, kunt u een verificatiepincode voor inbellen
opgeven waarmee u voorkomt dat 'spoofers' uw nummer gebruiken om in te bellen op een teleconferentie.
Als uw sitebeheerder de verificatiepincode instelt als verplicht voor alle accounts die op uw site
inbelverificatie gebruiken, moet u een pincode specificeren, want anders wordt de bellerverificatie voor
uw account uitgeschakeld. Deze optie is alleen beschikbaar als u de Inbelverificatie-optie voor ten
minste één van de telefoonnummers in uw profiel hebt geselecteerd. De pincode kan ook worden gebruikt
voor een tweede niveau van verificatie voor gesprekken waarbij de host de telefoon gebruikt enmogelijk
nieuwe deelnemers moet uitnodigen.

Klik onder Persoonlijke conferentie op Account genereren om maximaal drie persoonlijke
conferentieaccounts in te stellen. Wanneer u een persoonlijke conferentie plant, kunt u het PCN-account
selecteren dat u voor het audiogedeelte van de persoonlijke conferentie wilt gebruiken. U kunt uw
PCN-account ook gebruiken om vanaf elke gewenste telefoon een directe audioconferentie te starten,
zonder dat u de conferentie hoeft te plannen.

Uw PCN-account specificeert ook de toegangscode die u wilt gebruiken om het audiogedeelte van de
persoonlijke conferentie te starten. Daarnaast bevat het de toegangscodes die uw deelnemers moeten
gebruiken om aan het audiogedeelte van de persoonlijke conferentie te kunnen deelnemen.

U kunt een persoonlijk audioconferentieaccount op ieder moment verwijderen.

•Mijn persoonlijke ruimte: geef een unieke naam voor uw persoonlijke ruimte op. U kunt de URL ook
kopiëren om met anderen te delen. Afhankelijk van uw site-instellingen kunt u ook een andere URL
voor uw persoonlijke ruimte opgeven. U kunt ervoor kiezen de volgende twee opties in te schakelen:

• Uw persoonlijke ruimte automatisch vergrendelen nadat u de ruimte betreedt.

• Een melding ontvangen wanneer iemand de lobby van uw persoonlijke ruimte betreedt terwijl u
niet in uw persoonlijke ruimte bent.

• Planningssjablonen: beheer planningssjablonen die voor u beschikbaar zijn om snel vergaderingen te
plannen.

• Planningsopties: stel opties in voor het verwijderen van afgeronde vergaderingen, het
standaardvergaderingstype, de pagina Snel starten en het planningsrecht.

• Support Center: stel de volgorde van tabbladen in die op het Ondersteuningsdashboard verschijnen.

Stap 4 Selecteer Opslaan om uw wijzigingen op te slaan.

Rapporten genereren
U kunt gebruiksrapporten genereren die informatie bevatten over elke online gebeurtenis die u op uw site
hebt gehost.

U kunt de gegevens exporteren of downloaden in een CSV-bestand met door komma's gescheiden waarden,
dat u vervolgens kunt openen in een spreadsheetprogramma als Microsoft Excel. U kunt ook rapporten
afdrukken in een voor afdrukken geschikte opmaak.
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Procedure

Stap 1 Ga naarMijn WebEx > Mijn rapporten om een rapport te genereren.
Stap 2 Kies het type rapport dat u wilt genereren.
Stap 3 Geef zoekcriteria op, zoals het datumbereik waarvoor u de rapportgegevens wilt weergeven.
Stap 4 Selecteer Rapport weergeven.
Stap 5 Selecteer de kolomkoppen om de volgorde te wijzigen waarin de rapportgegevens worden gesorteerd.

De rapportgegevens worden gesorteerd op de kolom die een pijltje bevat naast de kolomkop. Klik op de
kolomkop om de sorteervolgorde om te draaien. Als u op een andere kolom wilt sorteren, klikt u op die
kolomkop.

Stap 6 Voer een van de volgende handelingen uit:

• Als u een algemeen gebruiksrapport voor een gebeurtenis weergeeft en het rapport wilt weergeven in
een indeling die geschikt is voor afdrukken, selecteert u Printervriendelijke indeling.

Als u het gebruiksrapport voor een gebeurtenis weergeeft en de inhoud van het rapport wilt zien, selecteert
u de koppeling met de naam van de gebeurtenis.

• Als u eenWebEx-service-registratierapport bekijkt, kunt u klikken op het getal in de kolomGeregistreerd
om een e-mailherinnering te verzenden aan de voor die gebeurtenis geregistreerde deelnemers. Er wordt
een e-maileditor geopend waarmee u de standaard e-mailsjabloon kunt bewerken.

• Als u een WebEx-service-registratierapport of een Event Center-aanwezigheidsrapport bekijkt, kunt u
klikken op de gebeurtenisnaam in de kolom Gebeurtenisnaam om een gedetailleerd rapport van de
geregistreerde gebruikers voor die gebeurtenis te bekijken. Dit geeft extra opties voor het verzenden van
e-mailherinneringen aan geregistreerde deelnemers.

• Als u een aanwezigheidsrapport van de WebEx-service bekijkt, kunt u klikken op het getal in de kolom
Deelgenomen om een e-mailherinnering te verzenden aan de deelnemers voor die gebeurtenis. Daarnaast
kunt u op het getal in de kolom Afwezig klikken om een e-mail te verzenden aan de afwezigen voor die
gebeurtenis. Er wordt een e-maileditor geopend waarmee u de standaard e-mailsjabloon kunt bewerken;
u kunt bijvoorbeeld een koppeling toevoegen naar de bewerkte gebeurtenisopname.

• Als u een Event Center-aanwezigheidsrapport bekijkt, kunt u klikken op de gebeurtenisnaam in de kolom
Gebeurtenisnaam om een gedetailleerd rapport van de geregistreerde gebruikers voor die gebeurtenis te
bekijken; dit geeft extra opties voor het verzenden van e-mail aan deelnemers voor die gebeurtenis.

Over Rapporten
Als uw gebruikersaccount een rapport-optie heeft kunt u de volgende rapporten bekijken:
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Opmerking • Als u bij sommige rapporten binnen 15 minuten nadat de gebeurtenis is beëindigd op de
rapportkoppeling klikt, ziet u een voorlopige versie van dat rapport. Het voorlopige rapport biedt
snelle toegang tot gegevens voordat de uiteindelijke, meer nauwkeurige gegevens beschikbaar zijn.
Het voorlopige rapport bevat alleen een subset van de gegevens die beschikbaar zijn in het uiteindelijke
rapport.

• Als de uiteindelijke, meer nauwkeurige gegevens beschikbaar zijn, als regel 24 uur na het einde van
de gebeurtenis, wordt het voorlopige rapport vervangen door het uiteindelijke rapport.

U kunt zowel voorlopige rapporten als uiteindelijke rapporten downloaden als kommagescheiden
bestanden (.csv).

Algemene gebruiksrapporten voor gebeurtenis

Deze rapporten bevatten gegevens over elke onlinesessie die u host. U kunt de volgende rapporten bekijken:

• Overzicht gebruiksrapport: bevat overzichtsgegevens over elke gebeurtenis, waaronder onderwerp,
datum, begin- en eindtijd, duur, het aantal deelnemers dat u hebt uitgenodigd, het aantal van alle
uitgenodigde deelnemers dat heeft deelgenomen, en het type spraakvergadering dat u hebt gebruikt.

• In eerste instantie wordt dit rapport weergegeven als een Voorlopig overzicht gebruiksrapport, maar als
de uiteindelijke, meer nauwkeurige gebruiksgegevens beschikbaar zijn, wordt het vervangen door het
Definitief overzicht gebruiksrapport.

• CSV-bestand (kommagescheiden) Overzicht gebruiksrapport: bevat extra details over elke
gebeurtenis, waaronder de minuten dat alle deelnemers waren verbonden met de vergadering en
traceercodes.

• Sessiegegevensrapport: bevat gedetailleerde gegevens over elke deelnemer in een gebeurtenis, zoals
de tijd dat de deelnemer heeft deelgenomen en de vergadering heeft verlaten, de aandacht tijdens de
gebeurtenis, en alle door de deelnemer geleverde gegevens.

• In eerste instantie wordt dit rapport weergegeven als een Voorlopig sessiegegevensrapport, maar als de
uiteindelijke, meer nauwkeurige gebruiksgegevens beschikbaar zijn, wordt het vervangen door het
Definitieve sessiegegevensrapport.

Gebruiksrapport Access Anywhere

Dit rapport toont gegevens over de computers waar u op afstand toegang toe hebt, inclusief de datum en begin-
en eindtijd voor elke sessie.

Event Center-rapporten

Deze rapporten bevatten gedetailleerde gegevens over de gebeurtenissen die u host. U kunt de volgende typen
Event Center-rapporten bekijken:

• Registratierapport: bevat registratiegegevens voor een gebeurtenis die u hebt gehost, zoals de naam,
datum en tijd van de gebeurtenis en het aantal uitgenodigde deelnemers, wie zich registreerden, wie
deelnamen of wie afwezig waren. U kunt ook herinnerings-e-mails verzenden voordat de gebeurtenis
plaatsvindt.

• Aanwezigheidsrapport: bevat gedetailleerde gegevens over aanwezigen en absenties voor een gebeurtenis
die u hebt gehost. Het rapport bevat de gebeurtenis-id, code, naam, begin- en eindtijd, duur, het aantal
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aanwezigen, de hostnaam en de minuten die alle aanwezigen aan de gebeurtenis hebben besteed. Het
rapport bevat ook van elke deelnemer de gebruikersnaam, het e-mailadres, het IP-adres, de tijd waarop
de deelnemer ging deelnemen en de gebeurtenis weer verliet, en de aandacht van de deelnemer tijdens
de gebeurtenis. U kunt het aanwezigheidsrapport ook gebruiken om na de gebeurtenis vervolg-e-mails
te verzenden.

• In eerste instantie wordt dit rapport weergegeven als een Voorlopig aanwezigheidsrapport, maar als de
uiteindelijke, meer nauwkeurige aanwezigheidsgegevens beschikbaar zijn, wordt het vervangen door
het Definitieve aanwezigheidsrapport.

• Activiteitrapport tijdens de gebeurtenis: bevat de naam van de gebeurtenis, de datum en tijd, gegevens
over het aantal deelnemers, het aantal gestelde vragen en de responswaarde voor de vragen, en het aantal
enquêtes en de responswaarde voor de enquêtes.

• Dit rapport is alleen beschikbaar voor gebeurtenissen die zijn opgenomen op de server.

• Deelnemergeschiedenisrapport: bevat een lijst met alle gebeurtenissen waaraan een deelnemer heeft
meegedaan op uw Event Center-website.

• Gebeurtenisopnamerapport: bevat toegangs- en registratiegegevens over mensen die een opname
hebben gedownload voor een bepaalde gebeurtenis van uw Event Center-website.
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H O O F D S T U K  21
Opgenomen gebeurtenissen weergeven

• Overzicht van Opgenomen gebeurtenissen weergeven, pagina 143

• Een opgenomen gebeurtenis afspelen of downloaden, pagina 143

Overzicht van Opgenomen gebeurtenissen weergeven
Als een gebeurtenishost een opgenomen gebeurtenis op uw Event Center-website publiceert, kunt u de opname
bekijken. Een host kan vereisen dat u één of beide van de volgende handelingen uitvoert om een opgenomen
gebeurtenis te kunnen bekijken:

• Registreren om een opgenomen gebeurtenis te bekijken. In dat geval moet u uw naam, e-mailadres en
alle andere informatie die de host vereist, invoeren.

• Een wachtwoord invoeren. In dat geval moet u van de host het wachtwoord krijgen.

Om een opgenomen gebeurtenis te bekijkenmoet u deWebEx-speler gebruiken. UwEvent Center-website
downloadt automatisch deWebEx-speler op uw computer als u de eerste keer een opgenomen gebeurtenis
bekijkt.

Als u een gebruikersaccount hebt, kunt u deWebEx-speler ook downloaden via de Ondersteuningspagina
op uw Event Center-website.

Een opgenomen gebeurtenis afspelen of downloaden
U kunt een opnamebestand streamen of downloaden, afhankelijk van de optie die de host specificeert.

Als u een opname voor het eerst afspeelt, wordt deWebEx-speler automatisch van deWebEx-site gedownload
op uw computer.
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Procedure

Stap 1 Als de host vereist dat u een gebruikersaccount moet hebben om een opname weer te geven, meldt u zich aan
bij de WebEx-site.

Stap 2 Selecteer op de linkernavigatiebalk Deelnemen aan een gebeurtenis > Gebeurtenisopnamen.
Stap 3 Voer een van de volgende handelingen uit:

• Selecteer Afspelen voor de opname die u wilt afspelen.

• Selecteer Downloaden voor de opname u wilt downloaden.

Stap 4 Als voor het afspelen of downloaden van de opname een wachtwoord nodig is, voert u het wachtwoord in dat
de host u heeft gegeven.

Stap 5 Selecteer Afspelen of Downloaden.
Stap 6 Als voor het weergeven van de opname een registratie nodig is, voert u de benodigde gegevens in op het

formulier dat wordt weergegeven en klikt u vervolgens op Verzenden.
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