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K A P I T E L  1
Meeting Center

MedMeeting Center kan du leda onlinemöten där du kan presentera information, dela dokument och program
samt samarbeta med andra. Denna versionsinformation beskriver de nya funktionerna i Meeting Center.

Meeting Center stöder inte längre Windows Me och NT. För mer information om operativsystem och
webbläsare som du kan använda med Meeting Center se WebEx Plattformsoberoende funktioner och
kända problem.

OBS!

• Nyheter, sida 1

• Kända problem och begränsningar, sida 6

Nyheter
Följande lista visar nya funktioner och förbättringar avMeeting Center, listat efter versionsnummer. Versioner
som inte innefattade stora uppdateringar är inte listade.

WBS29.8.1

Bollikonen för WebEx

Bollikonen för WebEx har uppdaterats med ny design.

WBS29.8

Mötesrum för samarbete

Version WBS 29.8 har stöd för Mötesrum för samarbete (CMR), vilket är ett nytt revolutionerande sätt för
dig att nå ut till fler personer än någonsin genom ett enda WebEx-möte. Du kan skapa ett personligt rum där
personer kan delta i ditt möte genom vilken plattform eller vilket verktyg de än använder, däribland
videokonferenssystem och -program. Den innehåller följande funktioner:

• Möjlighet att ställa in ett personligt rum som standardvy för Meeting Center- och Mitt WebEx-sidorna.

• Förbättrad användarupplevelse på startsidan för det personliga rummet

• Mötesnummer och URL tillagt (automatiskt markerade för att underlätta kopiering)
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• Möjlighet att göra bokmärken på sidor åt deltagare (Firefox och Chrome)

• Möjlighet att bjuda in användare via en länk (e-post eller kopia)

• Förbättrade statusindikatorer och logik kring låsning av rum

• Möjlighet att överföra en hjälplänk om profilbilder för TelePresence-användare

• Möjlighet att starta ett videokonferensprogram via en länk

• Möjlighet att ändra värd-PIN-kod på plats

• Möjlighet att ändra värdinställningar

• Förbättringar i användarupplevelsen av Meeting Center-programmet

• Förbättringar av mötesfliken Info i personligt rum

• Användare kan nu schemalägga CMR-möten via Mac-versionen av WebEx produktivitetsverktyg för
Outlook 2011. Möjligheten att ändra inställningarna för direktmöten är inte tillgänglig i
produktivitetsverktygen. Mac-användare måste gå via profilsidan för att ändra inställningar.

• Värden känns igen på e-postadressen när han/hon deltar i ett personligt rum

Ny design på WebEx-sidan och funktionshinderuppdateringar

Förbättringar har gjorts i användarupplevelsen av webbplatssidor i WebEx-center. WebEx-sidorna har fått en
modern design, men interaktionen har inte ändrats, så alla funktioner är som förut.

Funktionshinderstöd har också lagts till för att utöka vår tillgänglighet.

Den nya designen kommer att implementeras i faser, med start i grundläggande Meeting Center-flöden. (Vi
kommer att fortsätta att designa om andra sidor och center i framtida versioner.)

• Globala element (exempelvis sidhuvudet, toppnavigeringen och den vänstra menyraden) och
grundläggande Meeting Center-sidor (exempelvis möteskalendersidan, schemaläggningssidorna och
sidorna för att delta i möten) har fått en ny design som är renare och mer användarvänlig samt har bättre
tillgänglighet.

• ”Välkomstsidan” har optimerats och döpts om till ”Hem”.

• Sidan Delta via nummer kan nu användas för att leta upp ett personligt rum med hjälp av värdens
användarnamn.

• Nya e-postmallar i HTML-format har lagts till för de flesta användningsområdena i Meeting Center.

Förenklad och modern mötesupplevelse

Mötesupplevelsen har förenklats och uppdaterats med ett nytt och modernt utseende och en ren layout, med
följande huvudförändringar:

• Nya ikoner, typsnitt och färger har införts för diverse funktioner i mötesfönstret

• Funktioner på snabbstartssidan har slagits samman.

• En flytande och mer flexibel layout på mötesfönstret, som låter användarna anpassa storleken på
innehållsvyn och panelerna, har införts. I layouten finns en ny 50/50-vy för innehåll och paneler.

• Innehållet under fliken Info är renare och har förbättrats. Dessutom kan enskilda fält under fliken Info
nu kopieras ett åt gången.

• Videovyn i videopanelen har fått en förbättrad layout.
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• Mer intuitivt ljudgränssnitt och fler kontextuella ljudalternativ.

• Gränssnittet för delning, inbjudningar och påminnelser har förbättrats.

• När presentatören delar sitt skrivbord eller program visas det delade innehållet automatiskt i en flik i
mötesfönstret. Detta ger en smidigare övergång för deltagarna när delningen påbörjas. Mötesdeltagarna
kan även välja helskärmsvy med ett klick, precis som förut.

• Lättåtkomliga kommenteringsverktyg har lagts till i en ny vertikal kommentarsrad med uppdaterade
ikoner.

• Snabbåtkomst till visningsalternativen har lagts till så att användarna kan styra sina visningsegenskaper.

• Nya ikoner har lagts till i möteskontrollpanelen som visas när en presentatör delar innehåll eller när en
deltagare växlar till helskärmsvy för att visa delat innehåll.

• Dialogrutor och aviseringar har förbättrats.

Inaktivera ljudton när användare ansluter till eller lämnar möte

Om mötet har schemalagts med alternativen Pip och Meddela namn när mötesdeltagare deltar i eller lämnar
mötet kan dessa alternativ inaktiveras i mötet efter att det har startat. Ett nytt alternativ i deltagarmenyn gör
det möjligt för värden att inaktivera eller aktivera tonen.

Alternativet Lämna mötet för värd med automatisk överföring av värdroll

Om en värd lämnar mötet och det finns andra mötesdeltagare i mötet kan värden välja att lämna mötet och
antingen låta det fortsätta eller avsluta det för alla mötesdeltagare. Om värden väljer att lämna mötet överförs
automatiskt värdrollen till en annan mötesdeltagare i mötet.

Första deltagaren blir presentatör

Om alternativet Första deltagaren blir presentatör har valts överförs presentatörsrollen automatiskt till den
faktiska värden när denne deltar i mötet, förutsatt att ingen för närvarande delar innehåll i mötet.

Skärmsläckare vid delning

När en användare delar innehåll i ett möte inaktiveras automatiskt skärmsläckaren för alla mötesdeltagare.

Minimerade chatt- och anteckningspaneler

Från och medWBS29.8 är chatt- och anteckningspanelerna minimerade i mötet. De minimerade ikonerna till
dessa paneler visas överst i mötesfältet. Användarna kan öppna panelerna genom att klicka på ikonerna.
Standardläget för dessa paneler kan ändras i webbplatsens administrationsverktyg.

Renare och snabbare anslutningsupplevelse

Vi har arbetat med att snabba på tiden för anslutning till möten och är glada att kunna meddela att enligt våra
tester kan användare nu ansluta 30 % snabbare än förut. Dessutom har anslutningsupplevelsen blivit renare
genom att popup-meddelanden om anslutning har tagits bort och deltagarstatusen i mötesfönstret fått en renare
utformning. Användare måste ansluta via URL genom insticksprogrammet ActiveX eller ett tillägg och
använda Meeting Center (Windows och Mac) eller Event Center (endast Windows).

Ring smidigt på enheter i Cisco DX-serien

Genom möjligheten att kunna ringa smidigt från enheter i Cisco DX-serien kan användarna nu automatiskt
ansluta med ljud och video på sina Cisco DX-enheter när de deltar i ett möte.

WebEx produktivitetsverktyg

Uppdateringar har gjorts i WebEx produktivitetsverktyg, däribland stöd för Mac. Mer information finns under
Produktivitetsverktyg.

Versionsinformation för Cisco WebEx Meeting Center (version WBS29.8)    
3

Meeting Center
Nyheter



Använda WebEx i Chrome

Eftersom Chrome inte längre kommer att stödja NPAPI har en ny deltagarmetod, som använder ett
Chrome-tillägg, tillhandahållits för att använda WebEx från och med Chrome 38. När användarna använder
WebEx för första gången i Chrome kommer de att guidas genom ett engångsförfarande för att lägga till tillägget
och uppdatera WebEx-programmet. Efter den första gången kan användarna delta utan dessa extra åtgärder.

Uppdateringar i webbplatsadministreringen

Uppdateringar har gjorts i webbplatsens administrationsverktyg. För mer information, se
Webbplatsadministration.

WBS29.7

WebEx produktivitetsverktyg

Uppdateringar gjordes av supporten för WebEx produktivitetsverktyg. Se tabellerna ”Support för WebEx
produktivitetsverktyg” under Produktivitetsverktyg för mer information.

WBS29.6

Uppdateringar för operativsystems- och webbläsarstöd

Stöd har lagts till för operativsystem ochwebbläsare. Se Systemkrav och stöd för funktioner för mer information.

WBS29.5

Uppdateringar för operativsystems- och webbläsarstöd

Stöd har lagts till för operativsystem ochwebbläsare. Se Systemkrav och stöd för funktioner för mer information.

WBS29.4

Nytt intervall för återanvändning av tidigare lösenord

Alternativet Tillåt inte återanvändning av tidigare lösenord i webbplatsadministreringen låter nu
webbplatsadministratörer välja ett intervall på mellan 3 och 8 tidigare lösenord. Den nya standarden är 3.

Uppdateringar för operativsystemsstöd

Stödet för operativsystem har uppdaterats. Se Systemkrav och stöd för funktioner för mer information.

WBS29.3

WebEx produktivitetsverktyg

Uppdateringar gjordes av supporten för WebEx produktivitetsverktyg. Se tabellerna ”Support för WebEx
produktivitetsverktyg” under Produktivitetsverktyg för mer information.

Säkerhetsförbättringar för VeriSign-säkerhetsservrarna

En säkerhetsförbättring som gjordes iWBS29 kräver att mötesprogrammet på mötesdeltagarens dator ansluter
via VeriSign-säkerhetsservrar för verifiering av säkerhetscertifikatet när en mötesdeltagare deltar i mötet.
Administratörer bör se till att brandväggen är konfigurerad för att låta mötesdeltagarnas datorer slutföra
verifieringen och lätt kunna delta i möten. Kontrollera att VeriSign CRL-servrarna på https://www.verisign.com/
repository/crl.html finns i listan över godkända URL:er i din brandvägg (”white list”). Du rekommenderas
även att lägga till följande URL:er i listan över godkända URL:er för att undvika problem i framtiden:

• *.verisign.com

• *.thawte.com
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• *.geotrust.com

• *.rapidssl.com

• *.digitalcertvalidation.com

• *.ws.symantec.com

Den här säkerhetsförbättringen har också gjorts för fjärråtkomstagenter som är installerade på en fjärrdator i
alla WebEx-tjänster. Detta innefattar följande tjänster:

• delningsfunktionen för fjärrdatorer i WebEx-möten

• Praktiska utbildningar i Training Center

• Support Center

• WebACD

Förbättringen kräver att remote access-agenten verifierar säkerhetscertifikatet från VeriSign. Se till att din
brandvägg är konfigurerad för att tillåta åtkomst till de URL:er som listas ovan om du använder dessa tjänster,
så att fjärragenten förblir online och åtkomlig för dina användare.

WBS29.2

Stöd för Telepresence-integrering

Uppdateringar gjordes av programvarans krav för TelePresence-integration. För mer information, se avsnittet
”Stöd för TelePresence-integrering” i Produktivitetsverktyg.

WBS29.1

Plattformsoberoende

Uppdateringar gjordes för webbläsarstöd. Se avsnittet ”Stöd för operativsystem och webbläsare” i Systemkrav
och stöd för funktioner för mer information.

WBS29

Indikator för dokument som laddas

Följande funktioner har gjort det enklare att dela flera dokument under fildelning:

• Användare kan nu välja flera dokument att överföra samtidigt.

• Samtliga valda filer visas i flikar ovanför innehållsområdet.

• Filer överförs en i taget och blir tillgängliga för delning så fort de har överförts.

• Förloppsindikatorer i innehållsområdet och dokumentflikar visar omedelbar överföringsstatus för samtliga
valda dokument.

• Användare kan avbryta överföring av en fil genom att välja ikonen stäng (x) på den motsvarande fliken
för filen som för närvarande överförs. Användare kan inte avbryta överföring av flera filer i kön, men
dessa filer kan tas bort efter att de har överförts.

Förbättringar i stöd för flera bildskärmar
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• Om en användare har flera bildskärmar och går till helskärmsvideo under delning så får användaren
alternativet att flytta videon till en annan bildskärm. Delningen pausas om videon inte flyttas och
kontrollerna växlar till videokontroller.

• Windows-användare kan även dela sekundära bildskärmar. I detta fall flyttas även möteskontrollerna
och videopanelen till den sekundära bildskärmen för att underlätta åtkomst under delning.

Kända problem och begränsningar
Det här avsnittet innehåller kända problem och begränsningar som endast gäller för Meeting Center. Mer
information om vilka webbläsare och operativsystem som stöds avWebEx samt kända problem som påverkar
andra WebEx-tjänster finns under Systemkrav och stöd för funktioner.

Mötesrum för samarbete (CMR)

• CMR-möten stöds för närvarande inte på Linux-plattformen.

• CMR Cloud använder värdens WebEx-användarnamn som värdens användarnamn för ett personligt
rum. Värdarnas användarnamn får dock inte endast innehålla numeriska tecken och får inte vara i
e-postformat, t.ex. användare@företag.com. Om värdens WebEx-användarnamn är i något av dessa
format bör webbplatsadministratören meddela värden att denne ska använda mötesnumret för det
personliga rummet för att starta eller delta i ett CMR-möte från välkomstsidan istället för att använda
användarnamnet. Mötesnumret kan hittas på det personliga mötesrummets förstasida, t.ex.
https://<sitename>.webex.com/meet/<username>.Exempelvis 123456789@webbplatsnamn.webex.com.

• I vissa fall kan värden höra en ljudsignal om ett ogiltigt möte om hen avslutar ett CMR-möte genom att
lämna sitt personliga rum och sedan stiger in i det personliga rummet igen inom några sekunder. Om
det sker bör värden lägga på och vänta några sekunder innan hen ringer till det personliga rummet igen
och därefter kan ett nytt möte startas i rummet.

• Om en mötesdeltagare delar innehåll i ett CMR-möte med Cisco Jabber Video och en annan
mötesdeltagare försöker dela innehåll med Cisco Jabber Video kanske det delade innehållet från den
andra mötesdeltagaren inte är synligt för andra deltagare. Om det sker bör presentatören som använder
Cisco Jabber Video ringa in till mötet igen och börja delningen igen.

• I vissa fall kan ett CMR-möte oväntat avslutas. Om det sker bör värden och mötesdeltagarna kunna delta
i mötet igen.

• Lync-användare kan uppleva följande begränsningar med CMR-möten:

◦ Lync-användare kan inte vara värdar för CMR-möten. Om en användare vill vara värd för ett möte
ska hen använda länken för att starta WebEx-mötet.

◦ Lync-användare kan inte delta i ett CMR-möte innan värden deltar.

◦ Lync-användare påMac- eller mobila enheter kan inte visa eller skicka video. Om användare måste
visa eller skicka video bör de använda länken för att delta i WebEx-mötet.

• För vissa WebEx-webbplatser som använder tredjepartsleverantörer av telekonferenstjänster kan
TelePresence-användare inte delta i CMR-möten förrän de har konfigurerat det avgiftsbelagda
telefonnumret för telekonferensleverantören.

• I aviseringar om CMR-möten som skickas till värden från WebEx produktivitetsverktyg ingår inte
värdnyckeln. Värden bör välja länken ”Behöver du värdnyckel? Gå hit.” i mötesaviseringen för att visa
mötesinformationssidan och värdnyckeln.
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Mötesupplevelse

• Det nya gränssnittet är inte tillgängligt för Linux-användare

• För presentatören i delningsläge och deltagare i helskärmsläge på Mac är kommentarsraden fortfarande
horisontell, inte vertikal (som i Windows)

• När presentatören på Mac kommenterar vid program- eller skrivbordsdelning och samtidigt tar
anteckningar eller skapar en omröstning, kan anteckningarna och omröstningen inte sparas.

• När användare på Mac använder kommentering vid delning och växlar från flikläge till helskärmsläge
går det senast använda kommenteringsalternativet förlorat

• På vissa Windows-datorer och Linux-datorer kan det hända att deltagarens skärmsläckare avslutas
automatiskt om den har startats när presentatören startar fildelning

• Vissa anpassade snabbstartsmallar, som har skapats i äldre versioner av Meeting Center, kanske inte
fungerar efter uppgraderingen till denna version

• I ett fåtal fall kan överföring av en mycket stor PowerPoint-fil för delning i mötet leda till att mötet
kopplas från för presentatören

Länkar genererade av WebEx-center och WebEx-inspelningstjänster

Som del i våra fortlöpande uppdateringar för att förbättra säkerheten gör Cisco ändringar för att förbättra
hanteringen av kryptografiska nycklar som används för att generera URL:er som används i WebEx Meeting
Center, Training Center, Support Center, Event Center ochWebEx-inspelningstjänster. Därmed har befintliga
länkar som har genererats av dessa tjänster uppdaterats, och i vissa fall behöver användare begära nya länkar.

Windows 8 och 8.1

• Om en presentatör som använder Windows 8 eller 8.1 delar sitt program eller skrivbord kommer övriga
deltagare att se streckmönstrade fönster ovanpå det delade innehållet på platser där paneler är öppna.
Detta problem påverkar alla paneler, däriblandmöteskontrollpanelen, deltagarpanelen, chattpanelen och
delningsindikatorer. Vi rekommenderar att presentatörer som använder Windows 8 eller 8.1 har paneler
stängda i så hög utsträckning som möjligt för att övriga deltagare ska få så bra visningsupplevelse som
möjligt.

• Vid anslutning till fjärrdator med Windows 8 eller 8.1 kommer den lokala bildskärmen inte att kunna
mörkläggas.

• Fildelning av Word-dokument för 32-bitarsversionen av Microsoft Office 2010 stöds inte i Windows
8.1. Vi rekommenderar att du istället använder program- eller skrivbordsdelning.

Stöd för Microsoft Office 2013

• Om du har Microsoft Office 2013 installerat stöds inte följande funktioner för delning av PowerPoint
2013-filer:

• Animeringar och övergångar•

• Inbäddade video- eller ljudfiler

• PowerPoint-anteckningar på en för ändamålet avsedd panel

• UCF Verktygskit

• Om du har anpassat fliken Info är det möjligt att vissa anpassade element inte stöds. Vi rekommenderar
att du validerar den för att kontrollera att den fortfarande visas på korrekt sätt i ett WebEx-möte.
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• I vissa fall kan följande problem uppstå:

• Text- och fyllnadsfärger kan se något annorlunda ut jämfört med färgerna i en bild.•

• Vissa grafiska element kan saknas i en bild.

• Teckensnitt kan se suddiga ut på en bild eller kan vara annorlunda jämfört med originalet.

• Storleken på figurer kan vara annorlunda jämfört med originalet.

• Om ett objekt i en PowerPoint-presentation inte visas på korrekt sätt i redigeringsläget tas det automatiskt
bort från bildvisningsvyn. Objektet kan dock fortfarande visas när filen delas under ett WebEx-möte.

• Du kan inte dela lösenordsskyddade PowerPoint 2013-filer via funktionen för fildelning. Använd istället
funktionerna för programdelning eller skrivbordsdelning.

• Du kan inte dela Excel 2013-filer i Windows 8 via funktionen för fildelning. Använd istället funktionerna
för programdelning eller skrivbordsdelning.

• Du kan inte delaWord 2013-dokument (64-bitars) i Windows 8 (64-bitars) via funktionen för fildelning.
Använd istället funktionerna för programdelning eller skrivbordsdelning.

Tagga internt inbjudna

Taggar för interna mötesdeltagare visas inte i följande fall:

• När deltagaren ansluter från Cisco WebEx Connect-programmet

• När deltagaren ansluter från en mobil enhet

• När en deltagare som använder One Touch TelePresence Plus inte använder SAML SSO-inloggning

• I personliga konferensmöten

Fildelning

Om du är en värd som använderWindows och inte har en universell skrivardrivrutin installerad på ditt system,
kommer du inte att kunna dela alla filtyper förutom Microsoft PowerPoint-filer under fildelning. I detta fall
kommer systemet att ge en möjlighet att byta till programdelning istället för fildelning eller att installera en
universell skrivardrivrutin innan du fortsätter. (Windows 7-system har förinstallerade universella
skrivardrivrutiner.)

Delning av direktuppspelade mediefiler

Videoupplösning för deltagare har optimerats till 480p. Videofiler med högre upplösning anpassas till
upplösningen (640 X 480). Följande format för mediefiler stöds för närvarande: WMV, WMA, WAV, MP3,
ASF, AVI, MPG, MPEG, MOV, FLV, F4V, QT och MP4.

• MP4 och MOV-filer kan inte delas under ett WebEx-möte om de inte kan spelas upp av QuickTime

• Rekommenderade systemkrav för videofildelning på presentatörssidan:

• Core2-Duo E6750 @ 2.66 GHz för VGA-fil krävs

• AMD 9650 2,3 GHz (4-kärnor) 8 GB är att föredra

• Intel® Core™ 2 Duo -E7400 2,8 GHz 2,79 GHz är att föredra

Det går inte att ansluta till mötet
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Som Linux/Unix-användare går det eventuellt inte att delta i mötet om NTLM-verifiering är aktiverad med
ISA-proxy.

Visning av Office 2007-dokument

Deltagare som ansluter till ett möte från Linux/Unix kan ha visningsproblem när presentatören delar ett
Microsoft Office 2007-dokument. Till exempel kan vissa animeringar och bilder inte visas eller visas felaktigt.

Dela Office 2010-dokument

En del nya funktioner i PowerPoint 2010 som 3D-grafik, animeringar och övergångar stöds inte och kan
återges som statiska objekt när presentatören delar presentationer med dessa funktioner.

Importera adressböcker till Microsoft Outlook 2010

Importering av ditt företags adressbok till dina WebEx-kontakter stöds inte med Microsoft Outlook 2010
64-bitars.

Problem med TelePresence-integrering

Följande problem är kopplade till sammanslagna möten med WebEx och TelePresence:

•Mötesdeltagarlistan –WebEx-värden i ett sammanslaget mötemellanWebEx och TelePresence kommer
inte att kunna se en fullständig lista över alla WebEx- och TelePresence-mötesdeltagare.

• Sända video-

• Ett sammanslaget möte startar alltid med den bästa möjliga upplösningen mellan WebEx och
TelePresence. Om HD-upplöst video finns tillgänglig kommer den även att finnas tillgänglig för
alla deltagare. Om någon av deltagarna påWebEx-sidan har dålig bandbredd kommer upplösningen
mellan WebEx och TelePresence att nedgraderas för att tillgodose den deltagaren. Detta innebär
att videoupplösningen även kommer att nedgraderas för övriga deltagare.

• Endast den aktiva talaren iWebex-mötet kommer att visas i TelePresence-systemet, och vice versa.

• TelePresence-deltagarna kommer att listas som "TelePresence Systems" i deltagarlistan i WebEx.

• Standardfunktioner – Vissa standardfunktioner, däribland kommentering och whiteboarddelning, stöds
inte under sammanslagna möten.

• Göra någon till presentatör – Ett TelePresence-system blir presentatör när en VGA-kabel ansluts till
den bärbara datorn. I ett vanligt WebEx-möte måste användare be mötesvärden att göra användaren till
presentatör. Vi rekommenderar att webbplatsadministratörer aktiverar alternativet som tillåter alla
användare att vara presentatörer.

• Tidszon – Tidszonen för WebEx-webbplatsen måste matcha tidszonen för Cisco
TelePresence-hanteringssviten. I annat fall kommer mötet inte att vara synkroniserat.

Avsluta ett möte

I Internet Explorer 7 går det inte att avsluta möteshanteraren om flera flikar är öppna i webbläsaren och
WebEx-sidan "Möte pågår" inte är den flik som visas längst fram. Anledningen är att dialogrutan "Avsluta
möte" döljs om en annan flik visas framför WebEx-sidan.

Videovisning med helskärmsbild

När presentatören växlar till helskärmsvideoläge under skrivbordsdelning, pausas delningen av program eller
dokument på deltagarens sida (den skärm som senast delades pausas). När presentatören lämnar
helskärmsvisning av video kommer delningen återupptas automatiskt.
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Deltagaren blir kvar i helskärmsvideoläge när presentatören slutar dela och går automatiskt ut ur
helskärmsvideoläget när presentatören börjar dela igen.

Automatisk omstart av ett möte på en webbplats för säkerhetskopiering

Det finns ingen automatiskt tillståndsåterställning för delning när en webbplats inte längre är tillgänglig och
automatiskt omdirigerar till din GSB-webbplats (WebEx Global webbplatsbackup) som innehåller en
säkerhetskopia av din webbplats. När mötesfönstret återansluter till mötet på en säkerhetskopierad webbplats,
stoppas delningen och presentatören måste dela skrivbord, program eller dokument igen.

Använda programmet Cisco WebEx Meetings på en iPad och iPhone

• Följande mötestyper för Meeting Center stöds inte med programmet Cisco WebEx Meetings på iPad
och iPhone:

• End-to-End-kryptering

• PKI-kryptering

• Automatisk inspelning av möten med den nätverksbaserade inspelaren (automatisk inspelning kan
inte startas från iPad eller iPhone)

• Betala enligt användning (Pay Per Use, PPU)

• Personlig konferens

• Webbplatser för professionella tjänsteorganisationer (Professional Service Organization, PSO) kan
behöva omforma sina e-postmallar.

• Du kan endast hämta programmet Cisco WebEx Meetings från Apples App Store.

• Cisco WebEx Meetings-programmet pausar video och informationsdelning om någon trycker ned
startknappen under ett möte, men ljudet kommer att fortsätta att vara på.

• Om ett möte inte startades av värden eller av en deltagare som anslutit med dator, kommer inte mobila
användare att kunna ansluta till mötet.

Mer information om hur du använder Meeting Center med programmet CiscoWebExMeetings finns på sidan
Support.https://support.webex.com/MyAccountWeb/supporthome.do

End-to-end-kryptering med PKI

End-to-end-kryptering av mötesinformationen med ett offentligt och privat nyckelpar som ges av
webbplatsadministratören stöds inte längre. End-to-end-kryptering i ett direktsänt möte är fortfarande tillgänglig
med en mötesnyckel som genereras automatiskt.

Senast uppdaterad den 18 juli 2014
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K A P I T E L  2
Förbehåll

• Lösta förbehåll, sida 11

Lösta förbehåll
De förbehåll som listas i följande tabell beskriver problem som har lösts i denna version.

Tabell 1: Lösta förbehåll i version 29.8

RubrikAllvarlighetsgradBeteckning

TSP site: Host cannot rename a
"call in user" in PL and propagate

2CSCuo96488

Page Need mechanism to load
(SMAC) security key file every
period

3CSCuo01790

Delorean-R1: End meeting should
not launch PowerPoint process

3CSCup73390

T29.8:In front of each link are
"[CDATA".

3CSCup74769

sql performance issue in xml api
LstmeetingattendeeHistory

3CSCun70156

T29.8_PT:Dot is able to use as
password

3CSCuo79636

Cannot share ppt file with 2007
after installing Microsoft
kb2878233 patch

2CSCup43739 (EP1)

Characters not be converted well
in disclaimer pages

3CSCuq34336 (EP2)

NullPointer error when start MC
meeting

3CSCuq25743 (EP2)

Versionsinformation för Cisco WebEx Meeting Center (version WBS29.8)    
11



RubrikAllvarlighetsgradBeteckning

User always require login to access
site

3CSCuq48834 (EP3)

Unable to Schedule Meeting3CSCuq48850 (EP3)

Width on banner changed after
T29.8 upgrade

2CSCuq48877 (EP3)

Inconsistent meeting information
from ICS files in T29.8 fromGmail

2CSCuq49134 (EP4)

"Start" button does not change to
"Schedule Meeting" button

2CSCuq48845 (EP4)
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K A P I T E L  3
Systemkrav och stöd för funktioner

I det här dokumentet beskrivs tillgängliga funktioner, kända problem och eventuella begränsningar när du
använder WebEx-tjänster på olika operativsystem och i olika webbläsare.

WebEx stöder samtliga Linuxdistributioner så länge de uppfyller följande krav:OBS!

• Kernel: 2.6 eller senare

• X Lib: Kompatibel med X11R6 eller senare

• C++ Lib: libstdc++ 6

• Skrivbordsmiljö: XFce 4.0 eller senare, KDE, Ximian, Gnome

• GDK/GTK+ version: 2.0 eller senare

• Glib: 2.0 eller senare

• Java 1.6

• Språkstöd, sida 13

• Operativsystem och webbläsarstöd, sida 14

• Meddelande om upphört stöd i Windows XP och Internet Explorer 6, sida 16

• Stöd för Citrix XenDesktop och XenApp, sida 16

• Plattformsoberoende funktioner, sida 16

• Kända problem och begränsningar, sida 27

Språkstöd
Support CenterTraining CenterEvent CenterMeeting Center1Språk

JaJaJaJaKinesiska
(förenklad)
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Support CenterTraining CenterEvent CenterMeeting Center1Språk

JaJaJaJaKinesiska
(traditionell)

JaJaJaJaNederländska

JaJaJaJaEngelska

JaJaJaJaFranska

JaJaJaJaTyska

JaJaJaJaItalienska

JaJaJaJaJapanska

JaJaNejJaKoreanska

JaJaJaJaPortugisiska
(Brasilien)

JaJaJaJaRyska

JaJaJaJaSpanska (Europa)

JaJaJaJaSpanska
(Latinamerika)

NejNejNejJaSvenska

1 Översatta språk för Mac är endast tillgängliga för Meeting Center. Training Center, Event Center och Support Center stöder inte de lokaliserade språken.

Operativsystem och webbläsarstöd
LinuxMac OS X1Windows

Ubuntu 10x och 11x
(Gnome), Red Hat 5, 6,
Open SuSE 11.4 Fedora
15, 16 (alla 32-bitars)

10.6, 10.7, 10.8, 10.9XP SP3, 2003 Server,
Vista 32-bitar/64-bitar,
Windows 7
32-bitar/64-bitar,
Windows 8
32-bitar/64-bitar,
Windows 8.1
32-bitar/64-bitar

Operativsystem
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LinuxMac OS X1Windows

Meeting Center Event
Center Training Center
Remote Support

Meeting Center Training
Center Event Center Sales
Center Remote Support

Samtliga tjänsterTillgängliga
WebEx-tjänster

Systemkrav

Intel eller AMD x86Intel (512MBRAM eller
högre rekommenderas)

Intel Core2 Duo CPU
2.XX GHz eller
AMD-processor (2 GB
RAM rekommenderas)

Processor

JavaScript och cookies
aktiverade

JavaScript och cookies
aktiverade

JavaScript och cookies
aktiverade

JavaScript

Java 6, libstdc++ 6.0,
GNOME/KDE-fönstersystem

Java 6 eller senare med
Active X (ej blockerat för
IE rekommenderas)

Övrigt

Webbläsare

6, 7, 8 (32-bit/64-bit), 9
(32-bit/64-bit), 10
(32-bit/64-bit), 11
(32-bit/64-bit)

Internet Explorer

Mozilla

SenasteSenasteSenasteFirefox2

5, 6, 7 (endast 10.9)Safari

SenasteSenasteChrome2

1Ansluta till ett möte på en Mac

• Från och med Mac OS X 10.7 tillhandahåller Apple inte längre Java som en del av operativsystemet
Mac. Eftersom WebEx tidigare har använt Java som ett plugin-program i webbläsaren för automatisk
hämtning av programmet till förstagångsanvändare blev det svårt att ansluta till ett möte för första gången
för de som inte hade Java installerat på datorn. Programmet är inte längre beroende av Java. Användarna
ombeds istället att installera ett litet plugin-program som, när det har installerats, hanterar resten av
installationen av mötesprogrammet och startar mötet.

• När du startar eller deltar i en händelse via Event Center för första gången i Safari 6.X och Safari 7
inträffar ett fel. Efter att du har installerat WebEx kräver Safari att du godkänner insticksprogrammet
för den webbplats du försöker delta i eller starta händelsen från. Sidan kommer att uppdateras efter det
men du kommer inte att delta i händelsen. För att delta ska du gå tillbaka till den länk du valde från
början så kommer du att kunna delta.
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2Använda WebEx i Chrome

• Eftersom Chrome inte längre kommer att stödja NPAPI har en ny deltagarmetod, som använder ett
Chrome-tillägg, tillhandahållits för att använda WebEx från och med Chrome 38. När användarna
använder WebEx för första gången i Chrome kommer de att guidas genom ett engångsförfarande för att
lägga till tillägget och uppdatera WebEx-programmet. Efter den första gången kan användarna delta
utan dessa extra åtgärder.

Meddelande om upphört stöd i Windows XP och Internet
Explorer 6

Som du kanske är medveten om har Microsoft meddelat att de inte längre kommer att erbjuda support för
Windows XP efter den 8 april 2014. Om du använderWindows XP rekommenderar vi starkt att du uppgraderar
till en Windows-version som stöds. Vi förstår att alla inte kan möta Microsofts tidsram. Därför kommer det
att finnas fortsatt stöd för WebEx i Windows XP fram till slutet av 2014, med ett undantag – om det inträffar
något problem med Windows XP som kräver ändringar från Microsoft kan WebEx inte lösa problemet,
eftersomMicrosoft inte längre tillhandahåller uppdateringar. Från och med januari 2015 kommerWebEx inte
längre att stödjaWindows XP. Vi rekommenderar att du uppgraderar till enWindows-version som stöds innan
detta datum.

För att hålla jämna steg med aktuella webbstandarder kommer WebEx inte längre att ha stöd för Internet
Explorer 6 med början från version WBS29.8. Vi rekommenderar att du uppgraderar till en nyare version av
Internet Explorer eller använder en annan webbläsare innan din WebEx-webbplats uppdateras till WBS29.8.

Stöd för Citrix XenDesktop och XenApp
Citrix XenDesktop 5.0 och 5.5 och XenApp 6.5 stöds numera där både värdens operativsystem och det virtuella
operativsystemet är Windows (Windows XP eller Windows 7). Värdoperativsystemet är det operativsystem
som är installerat på slutanvändarens lokala dator. Det virtuella operativsystemet är det operativsystem som
levereras genom servern.

Mer information finns under Kända problem och begränsningar.

Plattformsoberoende funktioner
Dessa funktioner stöds i respektive WebEx-tjänst.

Meeting Center

LinuxMac OS XWindows

jajajaVärd för möten

jajajaDelta i möten

jajajaDelta i telekonferens
innan värden
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LinuxMac OS XWindows

jajajaIndikatorn Deltagare klar

nejjajaFliken Snabbstart (för att
bjuda in och påminna
deltagare)

nejnejjaSkicka mötesutskrift

nejjajaKraftpaneler (låter
deltagarna se
helskärmsvyer medan
värden använder
kontrollerna för att
hantera mötesaktiviteter
utan att någon annan ser
det)

jajajaProgramdelning och
kommentarer

jajajaDelning av webbinnehåll
och kommentarer

jajajaSkrivbordsdelning och
kommentarer

jajajaDelning av filer och
whiteboard samt
kommentarer

jajajaWebbinnehållsdelning

jajajaFjärrstyrning av skrivbord

jajajaFjärrstyrning av program

jajajaFjärrstyrning av
webbläsare

jajajaFjärrstyrning av skrivbord

endast visningendast visningjaMicrosoft
PowerPoint-animeringar
och -övergångar

jajajaAutomatisk uppspelning
av presentationer
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LinuxMac OS XWindows

jajajaAutomatisk frammatning
i presentationer

jajajaChatt

endast visningjajaVideo med hög kvalitet

nejjajaHögupplöst video

nejjajaVisning av
helskärmsvideo med
högupplöst video

jajajaVideoväxling för aktiv
talare

nejjajaAvlasta videobearbetning
till GPU

nejjajaSjälvvisning under
videosändning

nejnejjaMedianet-funktioner som
stöds

jajajaWebEx-ljud

jajajaCisco Unified
MeetingPlace version
8.x-ljud

jajajaLjud från tredje part
(TSP)

jajajaPersonlig konferens

jajajaIntegrerad internettelefoni
(VoIP)

nejnejjaInspelning från klientsida
(WRF)

jajajaNätverksbaserad
inspelning (ARF)

nejjajaSjälvständig uppspelning
(WRF/ARF)
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LinuxMac OS XWindows

jajajaWebbläsaruppspelning
(WRF/ARF)

nejnejjaRedigera inspelningar
(WRF)

jajajaOmröstning

nejnejjaUtskrift

grundläggandegrundläggandegrundläggande och
avancerad

Filöverföring (Med
grundläggande överföring
kan du publicera filer i ett
separat fönster där
deltagare kan hämta dem.
Med avancerad
överföring kan du
överföra filer och mappar
till och från en annan
persons dator.)

jajajaAnteckningar och dold
textning

nejnejjaFliken Anpassad
information

nejnejjaIntegrering av Microsoft
Outlook i 32- och 64-bitar

Event Center

LinuxMac OS XWindows

jajajaVara värd för händelser

jajajaDelta i händelser

jajajaDelta i telekonferens
innan värden

nejjajaFliken Snabbstart (för att
bjuda in och påminna
deltagare)

nejjanejIndikatorn Deltagare klar
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LinuxMac OS XWindows

nejjajaKraftpaneler (låter
deltagarna se
helskärmsvyer medan
värden använder
kontrollerna för att
hantera mötesaktiviteter
utan att någon annan ser
det)

jajajaDiskussionsdeltagare

jajajaFrågor och svar

jajajaProgramdelning och
kommentarer

jajajaDelning av webbinnehåll
och kommentarer

jajajaSkrivbordsdelning och
kommentarer

jajajaDelning av filer och
whiteboard samt
kommentarer

jajajaWebbinnehållsdelning

endast visningendast visningjaMicrosoft
PowerPoint-animeringar
och -övergångar

jajajaAutomatisk uppspelning
av presentationer

jajajaAutomatisk frammatning
i presentationer

jajajaChatt

endast visningjajaVideo med hög kvalitet

nejnejnejHögupplöst video

jajajaVisning av
helskärmsvideo med
video av hög kvalitet
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LinuxMac OS XWindows

jajajaVideoväxling för aktiv
talare

nejnejnejAvlasta videobearbetning
till GPU

nejjajaSjälvvisning under
videosändning

nejnejnejMedianet-funktioner som
stöds

jajajaWebEx-ljud

nejnejjaCisco Unified
MeetingPlace version
8.x-ljud

nejnejjaLjud från tredje part
(TSP)

jajajaIntegrerad internettelefoni
(VoIP)

nejnejjaInspelning från klientsida
(WRF)

jajajaNätverksbaserad
inspelning (ARF)

nejjajaSjälvständig uppspelning
(WRF/ARF)

jajajaWebbläsaruppspelning
(WRF/ARF)

nejnejjaRedigera inspelningar
(WRF)

jajajaOmröstning

nejnejjaUtskrift

Versionsinformation för Cisco WebEx Meeting Center (version WBS29.8)    
21

Systemkrav och stöd för funktioner
Plattformsoberoende funktioner



LinuxMac OS XWindows

grundläggandegrundläggandegrundläggande och
avancerad

Filöverföring (Med
grundläggande överföring
kan du publicera filer i ett
separat fönster där
deltagare kan hämta dem.
Med avancerad
överföring kan du
överföra filer och mappar
till och från en annan
persons dator.)

nejnejjaFliken Anpassad
information

nejnejjaIntegrering av Microsoft
Outlook i 32- och 64-bitar

Support Center

LinuxMac OS XWindows

jajajaVara värd för
supportsession

jajajaDelta i supportsession

nejnejjaSpela in sessioner

jajajaAnsluta till fjärrdator

jajajaSkrivbordsdelning och
kommentarer

nejnejjaFildelning och
kommentarer

nejnejjaDela webbinnehåll
(kundtjänstrepresentant)

nejjajaVisa webbinnehåll (kund)

nejnejjaFjärrutskrift

jajajaChatt

nejnejjaStarta om fjärrdator och
återansluta (säkert läge)
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LinuxMac OS XWindows

begränsadbegränsadjaVisa systeminformation
för användare

nejnejjaLogga in som en annan
användare

nejnejjaVideo med hög kvalitet

nejnejnejHögupplöst video

nejnejja, men utan miniatyrerVisning av
helskärmsvideo med
video av hög kvalitet

nejnejnejVideoväxling för aktiv
talare

nejnejnejAvlasta videobearbetning
till GPU

nejnejnejSjälvvisning under
videosändning

nejnejnejMedianet-funktioner som
stöds

jajajaWebEx-ljud

nejnejnejCisco Unified
MeetingPlace version
8.x-ljud

nejnejnejLjud från tredje part
(TSP)

nejnejjaInspelning från klientsida
(WRF)

jajajaNätverksbaserad
inspelning (ARF)

nejjajaSjälvständig uppspelning
(WRF/ARF)

jajajaWebbläsaruppspelning
(WRF/ARF)

nejnejjaRedigera inspelningar
(WRF)
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LinuxMac OS XWindows

jajajaIntegrerad internettelefoni
(VoIP)

grundläggandegrundläggandegrundläggande och
avancerad

Filöverföring (Med
grundläggande överföring
kan du publicera filer i ett
separat fönster där
deltagare kan hämta dem.
Med avancerad
överföring kan du
överföra filer och mappar
till och från en annan
persons dator.)

Training Center

LinuxMac OS XWindows

jajajaVara värd för
utbildningssessioner

jajajaDelta i
utbildningssessioner

jajajaDelta i telekonferens
innan värden

jajajaIndikatorn Deltagare klar

jajajaPrivata sessioner

nejjajaPraktiska labbsessioner

jajajaFrågor och svar

nejjajaFliken Snabbstart (för att
bjuda in och påminna
deltagare)

nejjajaKraftpaneler (låter
deltagarna se
helskärmsvyer medan
värden använder
kontrollerna för att
hantera mötesaktiviteter
utan att någon annan ser
det)
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LinuxMac OS XWindows

jajajaProgramdelning och
kommentarer

jajajaDelning av webbinnehåll
och kommentarer

jajajaSkrivbordsdelning och
kommentarer

jajajaDelning av filer och
whiteboard samt
kommentarer

jajajaDela skrivbord

jajajaFjärrstyrning av program

jajajaDelning av filer och
whiteboard samt
kommentarer

endast visningendast visningjaMicrosoft
PowerPoint-animeringar
och -övergångar

nejnejnejAutomatisk uppspelning
av presentationer

jajajaChatt

endast visningjajaVideo med hög kvalitet

nejjajaHögupplöst video

nejjajaVisning av
helskärmsvideo med
video av hög kvalitet

jajajaVideoväxling för aktiv
talare

nejnejnejAvlasta videobearbetning
till GPU

nejjajaSjälvvisning under
videosändning

nejnejnejMedianet-funktioner som
stöds
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LinuxMac OS XWindows

jajajaWebEx-ljud

nejnejjaCisco Unified
MeetingPlace version
8.x-ljud

nejnejjaLjud från tredje part
(TSP)

jajajaIntegrerad internettelefoni
(VoIP)

nejnejjaInspelning från klientsida
(WRF)

jajajaNätverksbaserad
inspelning (ARF)

nejjajaSjälvständig uppspelning
(WRF/ARF)

jajajaWebbläsaruppspelning
(WRF/ARF)

nejnejjaRedigera inspelningar
(WRF)

jajajaOmröstning

nejnejjaRedigerare för
offlineomröstning

nejjajaDöpa om flikar (för
fildelning och
omröstningar)

nejnejjaUtskrift

grundläggandegrundläggandegrundläggandeFilöverföring (Med
grundläggande överföring
kan du publicera filer i ett
separat fönster där
deltagare kan hämta dem.
Med avancerad
överföring kan du
överföra filer och mappar
till och från en annan
persons dator.)
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LinuxMac OS XWindows

nejja (QuickTime)jaMultimediafiler

nejjajaSvävande ikonfält

nejnejjaIntegrering av Microsoft
Outlook i 32- och 64-bitar

Kända problem och begränsningar
Det här avsnittet innehåller kända problem och begränsningar hos de webbläsare som stöds av WebEx.
Information om andra kända problem finns i versionsinformationen för respektive tjänst.

Stöd för 64-bitars Linux

• 64-bitars Linuxdistributioner stöds ej officiellt.

• 64-bitars Firefox stöds ej.

Stöd för Microsoft Office 2010

• UCF Toolkit stöds ej tillsammans med 64-bitars Microsoft Office 2010.

• Nya animationer, övergångar och 3D-grafik som introducerades i Microsoft Office 2010 stöds ej.

• Importering av ditt företags adressbok till dinaWebEx-kontakter stöds inte medMicrosoft Outlook 2010
64-bitars.

Stöd för Microsoft Office 2013

• Om du har Microsoft Office 2013 installerat stöds inte följande funktioner för delning av PowerPoint
2013-filer:

• Animeringar och övergångar

• Inbäddade video- eller ljudfiler

• PowerPoint-anteckningar på en för ändamålet avsedd panel

• UCF Verktygskit

• Om du har anpassat fliken Info är det möjligt att vissa anpassade element inte stöds. Vi rekommenderar
att du validerar den för att kontrollera att den fortfarande visas på korrekt sätt i ett WebEx-möte.

• I vissa fall kan följande problem inträffa:

• Text- och fyllnadsfärger kan se något annorlunda ut jämfört med de faktiska färgerna i en bild.

• Vissa grafikdelar kan saknas i en bild.

• Teckensnitt kan se suddiga ut på en bild eller kan skilja sig från originalet.

• Storleken på figurer kan vara annorlunda än i originalet.
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• Om ett objekt i en PowerPoint-presentation inte visas på korrekt sätt i redigeringsläget tas det automatiskt
bort från bildvisningsvyn. Objektet kan dock fortfarande visas när filen delas under ett WebEx-möte.

• Du kan inte dela lösenordsskyddade PowerPoint 2013-filer via funktionen för fildelning. Använd istället
funktionerna för programdelning eller skrivbordsdelning.

• Du kan inte dela Excel 2013-filer i Windows 8 eller 8.1 via funktionen för fildelning. Använd istället
funktionerna för programdelning eller skrivbordsdelning.

• Du kan inte dela Word 2013-dokument (64-bitar) i Windows 8 och 8.1 (64-bitar) via funktionen för
fildelning. Använd istället funktionerna för programdelning eller skrivbordsdelning.

Windows 2000

Windows 2000 stöds inte längre från och med den här versionen. Windows 2000-användare kan fortfarande
ansluta till möten, men funktionaliteten kan inte garanteras.

Mac OS

• Användare med Mac OS X 10.5 eller tidigare versioner kan inte längre ansluta till WebEx-möten.

• Användare med Mac PowerPC-plattformen kan inte längre ansluta till WebEx-möten.

• WebEx nätverksinspelare stöder ej konvertering av inspelningar till MP4-format på Mac-system.

Firefox 4.0 eller senare

Operativsystemet Windows stöder endast 32-bitarsversionen av Firefox.

Citrix XenDesktop och XenApp

• På grund av den virtuella skrivbordsmiljöns arkitektoniska begränsningar kan problem uppstå när video
skickas. Bildfrekvensen kan dessutom bli väldigt låg när video skickas under ett möte. Det här kommer
att resultera i en suboptimal användarupplevelse när en video skickas.

• Vissa videofiler kan inte delas i en virtuell skrivbordsmiljö.

• Om värdens operativsystem är ett Mac-operativsystem kan det hända att webbkameran och mikrofonen
(antingen extern eller inbyggd) inte kan identifieras och därför inte användas under möten.

• RemoteAccess ochAccessAnywhere stöds inte eftersomRemoteAccess ochAccessAnywhere-agenterna
kommer att tas bort automatiskt av den underliggande Citrix-plattformen när operativsystemet startas
om.

• Användare av produktivitetsverktygen kan inte starta ett Ett-klicks-möte eller schemalagt möte från
Outlook.

• Vid användning av produktivitetsverktygen som en publicerad app på XenApp måste en användare
logga ut från produktivitetsverktyget innan denne avslutar appen, annars rensas inte sessions-ID
automatiskt från servern.

Mac OS X 10.8 Mountain Lion

När användaren startar eller ansluter till ett möte via PAC proxy på Mac OS X 10.8 Mountain Lion kraschar
mötesprogrammet. Detta är en bugg i operativsystemet som rapporterats till Apple (Apples buggrapport #
11844696). Problemet har åtgärdats i Mac OS X 10.8.2.

Internet Explorer 10 och 11

”Utökat skyddat läge” i Internet Explorer 10 och 11 på skrivbordet stöds inte. Eftersom webbläsaren i detta
läge inaktiverar plugin-funktionen kommer WebEx tilläggsprogram att vara inaktiverade och varken Active

   Versionsinformation för Cisco WebEx Meeting Center (version WBS29.8)
28

Systemkrav och stöd för funktioner
Kända problem och begränsningar



X eller Java kan användas för att hämta program. Användare kan fortfarande använda den tillfälliga
mapplösningen (TFS) för att ansluta till ett möte. Alternativt kan användare välja att inaktivera det utökade
kernelläget för att ansluta till mötet normalt.

Windows 8 och 8.1

• Användare kan inte dela Excel-filer på enheter som kör 32-bitars- och 64-bitarsversioner av Windows
8 och 8.1 med 32-bitars- och 64-bitarsversioner av Excel.

• Vid fildelning måste du ha Adobe Reader för att kunna dela PDF-filer.

• Vid fildelning av Microsoft PowerPoint-filer i skrivarens ”drivrutinsläge” kan det hända att en del
innehåll inte syns. Vi rekommenderar att du istället använder vårt standardläge “UCF“, programdelning
eller skrivbordsdelning.

• För fildelning rekommenderar vi att du använder en 32-bitarsversion av Microsoft Office eftersom
64-bitarsversionen av Word inte stöds.

• Om en presentatör som använder Windows 8 eller 8.1 delar sitt program eller skrivbord kommer övriga
deltagare att se streckmönstrade fönster ovanpå det delade innehållet på platser där paneler är öppna.
Detta problem påverkar alla paneler, däriblandmöteskontrollpanelen, deltagarpanelen, chattpanelen och
delningsindikatorer. Vi rekommenderar att presentatörer som använder Windows 8 eller 8.1 har paneler
stängda i så hög utsträckning som möjligt för att övriga deltagare ska få så bra visningsupplevelse som
möjligt.

• Vid anslutning till fjärrdator med Windows 8 eller 8.1 kommer den lokala bildskärmen inte att kunna
mörkläggas.

Endast Windows 8.1

• Fildelning av Word-dokument för 32-bitarsversionen av Microsoft Office 2010 stöds inte i Windows
8.1. Vi rekommenderar att du istället använder program- eller skrivbordsdelning.
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K A P I T E L  4
Produktivitetsverktyg

Den här versionsinformationen beskriver funktionerna i WebEx-produktivitetsverktyg, versioner som stöds,
kända problem och begränsningar.

• Nyheter, sida 31

• Stöd för WebEx produktivitetsverktyg, sida 33

• Kända problem och begränsningar i Windows, sida 38

• Vanliga problem/begränsningar i Mac, sida 43

Nyheter
WBS29.8.1

Bollikonen för WebEx

Bollikonen för WebEx har uppdaterats med ny design.

WBS29.8

Mac-versionen av WebEx produktivitetsverktyg, fas 1

Den första Mac-versionen av WebEx produktivitetsverktyg för WebEx-center är tillgänglig från och med
WBS29.8. Denna version stöder Mac OS 10.6 till Mac OS 10.9. Den kan hjälpa dig att använda WebEx med
Microsoft Outlook i Mac. Den innehåller följande funktioner:

• Schemalägga och uppdatera engångs- och återkommande möten, däribland Mötesrum för samarbete
(CMR Cloud) och engångs- eller återkommande utbildningssessioner.

• Schemalägga och uppdatera händelser.

• WebEx-ljud är för närvarande den enda anslutningstyp som stöds.

• Starta ett direktmöte eller utbildningsmöte.

• E-postinbjudningar i HTML-format stöds.
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Mac-versionen av produktivitetsverktyg och e-postinbjudningar i HTML stöder inte WebEx-aktiverade
TelePresence-möten (CMR Hybrid).

OBS!

Windows-versionen av WebEx produktivitetsverktyg

• Med funktionen Skicka problemrapport kan du enkelt bifoga alla loggfiler för produktivitetsverktygen
i ett e-postmeddelande och skicka det direkt till supportteamet.

• E-postinbjudningar i HTML-format stöds.

• I likhet med Lync 2010 innebär integreringen med Lync 2013 att användarna kan starta ett WebEx-möte
och skicka inbjudan direkt via chattfönstret.

• Statusen "I ett WebEx-möte" är inte längre tillgänglig.•

• Möjligheten att starta ett WebEx-möte direkt från Lyncs högerklicksmeny stöds inte längre.

• För webbplatser med stöd för WebEx-aktiverade TelePresence-möten har en del problem med att lista
dessa WebEx-aktiverade TelePresence-möten i Mitt WebEx åtgärdats.

WBS29

Stöd för Telepresence-integrering

Följande användbarhetsförbättringar har gjorts gällande schemaläggning och start av WebEx-aktiverade
TelePresence-möten med WebEx Meeting Center och Cisco TelePresence via WebEx produktivitetsverktyg
och Microsoft Outlook:

• Hjälpbubblor och verktygstips visas när en användare skapar ett WebEx-aktiverat TelePresence-möte
för första gången

• Panelerna med alternativ för WebEx och TelePresence-möten är komprimerbara

• Om du schemalägger ett WebEx-aktiverat TelePresence-möte och sedan öppnar det igen så visar
statusindikatorer om ett WebEx-möte har lagts till samt om TelePresence-rum har reserverats, eller om
mötesdeltagare med videoinringning har lagts till i mötet.

Ditt system måste uppfylla följande krav för att du ska kunna använda WebEx produktivitetsverktyg för
schemaläggning av WebEx-aktiverade TelePresence-möten:

• Cisco TelePresence Management Suite (Cisco TMS) version 14.3.2

• Cisco TelePresence Management Suite Extension för Microsoft Exchange (Cisco TMSXE) version 3.1
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Stöd för WebEx produktivitetsverktyg
Stöd för Microsoft Outlook

Mac OS
10.6 till 10.8

Windows 8Windows 7Windows
Vista

Windows
Server 2003

Windows
XP SP2

Windows
2000

Microsoft
Outlook-
version/
Microsoft
Exchange
Server-
version

NejNejNejNejJaJaJaMicrosoft
Outlook
2000 SP3/
Microsoft
Exchange
Server 2000

NejNejNejJaJaJaJaMicrosoft
OutlookXP
SP2/
Microsoft
Exchange
Server 2003

NejNejNejJaJaJaNejMicrosoft
OutlookXP
SP3/
Microsoft
Exchange
Server 2003

NejNejJaJaJaJaNejMicrosoft
Outlook
2003 SP1,
SP2/
Microsoft
Exchange
Server 2003

NejJaJaJaJaJaNejMicrosoft
Outlook
2007/
Microsoft
Exchange
Server 2003
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Mac OS
10.6 till 10.8

Windows 8Windows 7Windows
Vista

Windows
Server 2003

Windows
XP SP2

Windows
2000

Microsoft
Outlook-
version/
Microsoft
Exchange
Server-
version

NejJaJaJaJaJaNejMicrosoft
Outlook
2010 (32-
och
64-bitars)/
Microsoft
Exchange
Server 2007
(stöds i
WBS27.22
och senare)

NejJaJaJaJaJaNejMicrosoft
Outlook
2010 (32-
och
64-bitars)/
Microsoft
Exchange
Server 2010

NejJaJaJaJaJaNejMicrosoft
Outlook
2010 (32-
och
64-bitars)/
Exchange
Server där
Microsoft
Office 365
är värd

NejJaJaNejNejNejNejMicrosoft
Outlook
2013 och
Microsoft
Outlook
2013 SP1/
Microsoft
Exchange
2013
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Mac OS
10.6 till 10.8

Windows 8Windows 7Windows
Vista

Windows
Server 2003

Windows
XP SP2

Windows
2000

Microsoft
Outlook-
version/
Microsoft
Exchange
Server-
version

JaNejNejNejNejNejNejMicrosoft
Outlook
Mac 2011
version
14.1.3

Stöd för IBM Lotus Notes

Windows 7Windows VistaWindows Server
2003

Windows XP
SP2

Windows 2000IBM Lotus
Notes-version/
Domino
Server-version

NejNejJaJaJaIBM Lotus
Notes/Domino
Server 6.5.3,
6.5.4, 6.5.5,
7.0.0, 7.0.1,
7.0.2

JaJaJaJaNejIBM Lotus
Notes/Domino
Server 8.0.0,
8.0.1

JaJaJaJaNejIBM Lotus
Notes 8.5
(32-bitars, In
Notes)/Domino
Server 8.5,
8.5.1, 8.5.2,
8.5.3 (stöds i
WBS28 och
senare)

JaJaJaJaJaIBM Lotus
Notes 9.0
(32-bitars)/Domino
Server 9.0 (stöds
i WBS29.3 och
senare)
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Stöd för Instant Messenger

Windows 8Windows 7Windows VistaWindows Server
2003

Windows XP
SP2

Namn och
version för
Instant
Messenger

NejJaJaJaJaYahoo
Messenger
7.0-8.3, 9.0, 10

NejJaJaJaJaAIM
5.5-6.9.13.4,
7.0.8.15, 7.3.6.4

NejJaJaJaJaSkype 3.1-3.8,
4.0.0.224, 4.2

NejJaJaJaJaGoogle Talk
1.0.0.105,
senaste
versionen

JaJaJaJaJaIBM Lotus
Sametime 7.0,
7.5, 8.0

JaJaJaJaJaIBM Lotus
Sametime 8.0,
8.5.1, 8.5.2
(inbäddat i
Lotus Notes)

NejJaJaJaJaMicrosoft Office
Communicator
2005, 2007

JaJaJaJaJaMicrosoft Office
Communicator
2007 R2

NejJaJaJaJaWindows
Messenger 2009

NejNejNejJaJaWindows
Messenger 4.7

NejJaJaJaJaMSNMessenger
5.1-8.5
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Windows 8Windows 7Windows VistaWindows Server
2003

Windows XP
SP2

Namn och
version för
Instant
Messenger

JaJaJaJaNejMicrosoft Lync
Communicator

Stöd för Microsoft Office

Windows 8Windows 7Windows
Vista

Windows
Server 2003

Windows XP
SP2

Windows
2000

Microsoft
Office-version

NejNejNejJaJaJaMicrosoft
Office 2000

JaJaJaJaJaJaMicrosoft
Office XP,
2003, 2007

JaJaJaJaJaJaMicrosoft
Office 2010
(32- och
64-bitars)
(stöds i
WBS27.22
EP4 och
senare)

Webbläsarstöd

Windows 8Windows 7Windows VistaWindows XP
SP2

Windows 2000Namn och
version för
webbläsare

NejNejNejJaJaMicrosoft
Internet
Explorer 6.0

NejNejJaJaJaMicrosoft
Internet
Explorer 7.0

NejJaJaJaJaMicrosoft
Internet
Explorer 8.0
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Windows 8Windows 7Windows VistaWindows XP
SP2

Windows 2000Namn och
version för
webbläsare

NejJaJaJaJaMicrosoft
Internet
Explorer 9.0

JaJaJaJaJaMicrosoft
Internet
Explorer 10.0

JaNejNejNejNejMicrosoft
Internet
Explorer 11.0

JaJaJaJaJaMozilla Firefox
3-10

JaJaNejJaNejMozilla Firefox
17 (stöds fr.o.m.
WBS28.0)

Citrix-stöd (WBS26.45 till WBS28)

Integrering med Lotus Notes 8.5.3Integrering med Microsoft Outlook
2010

Citrix-version

JaJaCitrix XenDesktop 5.5

JaJaCitrix XenDesktop 5.6 (stöds från
WBS28.4)

JaJaCitrix XenApp Share Desktop 6.0

JaJaCitrix XenApp Share Desktop 6.5
(stöds från WBS28.4)

Kända problem och begränsningar i Windows
Problemen som beskrivs här påverkar alla WebEx-tjänster om inget annat anges.

Stöd för Lync 2013

Stödet för Lync 2013 är begränsat eftersom det inte låter produktivitetsverktygen ändra en användares status
och inte längre stöder inbäddade WebEx-menyposter i Lyncs högerklicksmeny.

Tyst uppgradering
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Under vissa tysta uppgraderingar kan det hända att produktivitetsverktygsversionen som visas i Kontrollpanelen
är felaktig. Det här problemet påverkar inte några av funktionerna i produktivitetsverktygen och kommer att
åtgärdas i framtida versioner.

Länkar genererade av WebEx-center och WebEx-inspelningstjänster

Som del i våra fortlöpande uppdateringar för att förbättra säkerheten gör Cisco ändringar för att förbättra
hanteringen av kryptografiska nycklar som används för att generera URL:er som används i WebEx Meeting
Center, Training Center, Support Center, Event Center ochWebEx-inspelningstjänster. Därmed har befintliga
länkar som har genererats av dessa tjänster uppdaterats, och i vissa fall behöver användare begära nya länkar.

Alternativet Tillåt att personer deltar via WebEx är alltid inaktiverat.

I WBS29 och senare är alternativet Tillåt att personer deltar via WebEx inaktiverat som standard för alla
WebEx-möten – det är inte fäst. Om du vill aktivera det måste du slå på det varje gång du schemalägger ett
nytt möte. Detta förfarande är nytt jämfört med iWBS28 där detta alternativ förblev aktiverat till efterföljande
möten om du hade aktiverat det inför ett tidigare möten.

Logga in på ett konto med enkel inloggning

Användare som använder Internet Explorer 6 och senare och som behöver logga in på WebEx
produktivitetsverktyg via ett konto med enkel inloggning (SSO) kan uppleva problem vid inloggning om deras
IdP för enkel inloggning inte är kompatibel med Internet Explorer 6 och senare.

Plattformsoberoende

Produktivitetsverktygen fungerar bara med Microsoft Windows. Det går inte att använda dem med Mac,
Linux, Unix och Solaris.

Integration med Microsoft Outlook

• Om en enskild förekomst i ett återkommande WebEx-möte tas bort eller flyttas uppdateras inte
mötesinformationen påWebEx-tjänstwebbplatsen. I värdens och deltagarnasMicrosoft Outlook-kalendrar
visas däremot det borttagna eller flyttade mötet korrekt.

• Deltagarregistrering kan inte aktiveras för återkommande WebEx-möten som har schemalagts med
Microsoft Outlook.

• Om mallen som används vid Microsoft Outlook-integrering har alternativet Stäng av ljud vid inträde
aktiverat hör du ändå en signal när deltagare ansluter till mötet.

• Om Microsoft Outlook har annorlunda tidszonsinställningar än WebEx-webbplatsen visas inte ett möte
som schemalagts via Microsoft Outlook-integrering korrekt på WebEx-webbplatsen. I värdens och
deltagarnas Microsoft Outlook-kalendrar visas tidszonen för möteskalendern däremot korrekt.

• Ett Training Center-möte som har schemalagts via integrering med Microsoft Outlook har följande
begränsningar:

• Man kan inte välja ”Visas endast för auktoriserade användare”.

• Man kan inte reservera datorer för praktiska övningar.

• Man kan inte ange ett slutdatum för registreringen och ett maxantal registreringar.

• Man kan inte bjuda in deltagare som presentatörer under ett utbildningsmöte.

• Man kan inte tilldela deltagarprivilegier.

• Man kan inte ändra vilken typ av e-postmeddelanden man skickar vid olika händelser.

• Man kan inte lägga till tester och kursmaterial.
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• Alternativet att ansluta till ett möte innan värden är inte tillgängligt för återkommande Training
Center-sessioner.

• Ett Event Center-möte som har schemalagts via integrering med Microsoft Outlook har följande
begränsningar:

• Man kan inte tilldela ett program.

• Man kan inte tilldela flera olika tidszoner till en händelse.

• Man kan inte lägga till händelsealternativ som t.ex. överföring av en värds eller en presentatörs
bild, händelsematerial, UCF-autouppspelningsalternativ med mera.

• Man kan inte lägga till presentatörer och paneldeltagare.

• Man kan inte ändra alternativen för ett mötes e-postmall.

• Alternativet att ansluta till ett möte innan värden är inte tillgängligt för återkommande Event
Center-sessioner.

• Om du schemalägger ett möte i Microsoft Outlook och sedan ändrar mötesinformationen på
WebEx-tjänstwebbplatsen, visas inte ändringarna i Outlook.

• Om du markerar flera möten i Microsoft Outlook och samtidigt tar bort eller flyttar dem, visas inte
ändringarna på WebEx-tjänstwebbplatsen.

• Om du schemalägger ett nytt möte i Microsoft Outlook genom att kopiera ett redan existerande möte
skapas inte det nya mötet på WebEx-webbplatsen. I stället visas länken till samma WebEx-möte för
både originalmötet och det kopierade mötet.

• Deltagarens åtkomstkod (lyssningsläge) visas inte för Endast ljud-möten som schemaläggsmedMicrosoft
Outlook.

• Importering av ditt företags adressbok till dinaWebEx-kontakter stöds inte medMicrosoft Outlook 2010
64-bitars.

Integrering med Lotus Notes

• Det går inte att ange TSP-telefoni när man schemalägger ett WebEx-möte via integrering med Lotus
Notes.

• WebEx Lotus Notes-integrering kräver att ett skript läggs in i Domino-databasen för varje användare.
Detta innebär att en användaremed konfigureringsprivilegier inte kan installera Lotus Notes-integreringen
genom att endast köraMSI via supportsidan. För en Lotus Notes-användare med Editor-privilegier måste
en Domino-administratör aktivera ett WebEx-skript i Notes-databasen med hjälp av WebEx Lotus
Notes-integreringens administrationsverktyg.

• Med hjälp av Lotus Notes-integreringens MSI-fil kan endast en Lotus Notes-användare med Manager-
och Designerprivilegier installera WebEx Lotus Notes-integrering.

• Om en enskild förekomst i ett återkommande WebEx-möte tas bort eller flyttas uppdateras inte
mötesinformationen på WebEx-tjänstwebbplatsen. I värdens och deltagarens Lotus Notes-kalendrar
visas däremot det återkommande mötet korrekt.

• När ett återkommandeWebEx-möte schemaläggs för växlande veckor (varannan vecka, var tredje vecka
etc.) i en Lotus Notes-kalender visas det på WebEx-tjänstwebbplatsen som om det är schemalagt för
varje vecka. I värdens och deltagarens Lotus Notes-kalendrar visas däremot det återkommande mötet
korrekt.
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• Deltagarregistrering kan inte aktiveras för återkommande WebEx-möten som har schemalagts via
integreringen med Lotus Notes.

• Ommallen som används vid Lotus Notes-integrering har alternativet "Stäng av ljud vid inträde" aktiverat
hör du ändå en signal när deltagare ansluter till mötet.

• Om Lotus Notes-klienten har annorlunda tidszonsinställningar änWebEx-webbplatsen visas inte möten
som schemalagts via Lotus Notes på WebEx-webbplatsen. I värdens och deltagarnas Lotus
Notes-kalendrar visas tidszonen för möteskalendern däremot korrekt.

• EftersomLotus Notes-integrering inte använder en e-postmall är det inte möjligt att konfigurera innehållet
i värdens och deltagarens e-postinbjudningar förWebEx-möten som är schemalagda via integreringmed
Lotus Notes.

• Ett Training Center-möte som schemalagts via integrering med Lotus Notes har följande begränsningar:

• Man kan inte ange ”Visas endast för auktoriserade användare”

• Man kan inte reservera datorer för praktiska övningar.

• Man kan inte ange ett slutdatum för registreringen och ett maxantal registreringar.

• Man kan inte bjuda in deltagare som presentatörer under ett utbildningsmöte.

• Man kan inte tilldela deltagarprivilegier.

• Man kan inte ändra vilken typ av e-postmeddelanden man skickar vid olika händelser.

• Man kan inte lägga till tester och kursmaterial.

• Alternativet att ansluta till ett möte innan starttiden är inte tillgängligt för återkommande Training
Center-sessioner.

• Ett Event Center-möte som schemalagts via integrering med Lotus Notes har följande begränsningar:

• Man kan inte tilldela ett program.

• Man kan inte tilldela en händelse flera olika tidszoner.

• Man kan inte lägga till händelsealternativ som t.ex. överföring av en värds eller en presentatörs
bild, händelsematerial, UCF-autouppspelningsalternativ med mera.

• Man kan inte lägga till presentatörer och paneldeltagare.

• Man kan inte ändra alternativen för ett mötes e-postmall.

• Alternativet att ansluta till ett möte innan starttiden är inte tillgängligt för återkommande Event
Center-sessioner.

• Om du schemalägger ett möte i Lotus Notes och sedan ändrar mötet på WebEx-tjänstwebbplatsen, visas
inte ändringarna i Lotus Notes.

• Om du markerar flera möten i Lotus Notes och samtidigt tar bort eller flyttar dem visas inte ändringarna
på WebEx-tjänstwebbplatsen.

• Om du schemalägger ett nytt möte i Lotus Notes genom att kopiera ett redan existerande möte skapas
inte det nya mötet på WebEx-webbplatsen. I stället visas länken till samma WebEx-möte för både
originalmötet och det kopierade mötet.

• Deltagarens åtkomstkod (lyssningsläge) visas inte för Endast ljud-möten som schemaläggsmedMicrosoft
Outlook.
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• Om värden redigerar ett möte som redan har schemalagts med Lotus Notes och lägger till en deltagare
kommer den deltagaren inte att visas på WebEx-servicewebbplatsen. Därmed kommer detta möte inte
att visas för sådana deltagare i listan över möten de är inbjudna till i Mina möten i Mitt WebEx.

Telepresence-integrering

Följande problem är kopplade till WebEx-integrering med TelePresence:

• Schemalägga sammanslagna möten – Om din administratör har aktiverat TelePresence-integrering
på din WebEx-webbplats, kan du schemalägga WebEx-aktiverade TelePresence-möten via Microsoft
Outlook för Windows. Det här alternativet är endast tillgängligt för webbplatser som har
TelePresence-integrering aktiverat.

• Lägga till resurser – När du schemalägger ett WebEx-möte via Outlook och lägger till antingen
TelePresence-rum eller extra mötesdeltagare med videoinringning, så schemaläggs ett WebEx-aktiverat
TelePresence-möte automatiskt. Om du inte lägger till de här resurserna kommer mötet endast att vara
ett WebEx-möte. Statusindikatorer (grön kryssmarkering) kommer att visas om du har bokat ett
TelePresence-möte om du har lagt till de resurserna.

• E-postinbjudningar i HTML – Windows-versionen av produktivitetsverktyg för WebEx-aktiverade
TelePresence-möten (CMR Hybrid) stöder för närvarande inte utskick av e-postinbjudningar i HTML.

• Tidszon och sommartid

• Tidszonen för WebEx-webbplatsen måste matcha tidszonen för Cisco Telepresence Management
Suite. I annat fall kommer inte mötet att vara synkroniserat.

• Om du har gjort ändringar för sommartid mellan din WebEx-webbplats och Cisco TelePresence
Management Suite, kan ditt möte förskjutas en timme. Om detta inträffar måste mötestiden ändras.
Uppstår det här problemet i en mötesserie där några händelser inträffar före övergången till
sommartid och några efter rekommenderar vi att du skapar två mötesserier: en mötesserie som
avslutas före övergången till sommartid och en andra mötesserie som påbörjas efter övergången
till sommartid.

• Återkommande möten

• Ändringar av återkommande möten följer aktuellt beteende i WebEx Meeting Center
produktivitetsverktyg – det vill säga enstaka undantag av återkommande serier stöds inte – och
dessutom kommer ändringar av återkommandemöten inte att uppdateras för TelePresence-system.

• Cisco Unified MeetingPlace-ljud – Versionen av WebEx produktivitetsverktyg som stöder
WebEx-integrering med Cisco TelePresence stöder inte Cisco Unified MeetingPlace-ljud. Om din
installerade version av produktivitetsverktyget är den som stöder Cisco Unified MeetingPlace och du
ibland vill schemalägga ett kombinerat WebEx- och TelePresence-möte med WebEx- eller TSP-ljud
måste du använda Smart Scheduler i Cisco TelePresenceManagement Suite (TMS) för schemaläggning.
En användare kan inte ha två olika versioner av WebEx produktivitetsverktyg installerade på samma
gång.

WebEx Ett-klick-/instant messenger-integreringar/Microsoft Office-integreringar

• Om du använder anpassade anslutningslänkar för att fylla i deltagarnamn och e-postadresser automatiskt
på sidan för att delta i ett möte, kan länkarna trunkeras i vissa e-postgateways. Deltagarna kan fortfarande
klicka på länkarna, men länkarna fungerar inte för automatisk anslutning till mötet. Deltagarna måste
ange namn och e-postadress innan de ansluter till mötet. I nuläget finns det ingen känd lösning på det
här problemet.
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• Du kan inte bjuda in en deltagare som säljteammedlem eller diskussionsdeltagare via ett-klick-gränssnittet.

• Om snabbmeddelandeintegreringen installerades via en tyst installerare måste användaren logga ut från
sitt snabbmeddelandeprogram, och sedan logga in igen, för att se WebEx produktivitetsverktygs
integreringsfunktioner.

Vanliga problem/begränsningar i Mac
Problemen som beskrivs här påverkar alla WebEx-tjänster om inget annat anges.

Ny version av produktivitetsverktygen för Mac

• WebEx produktivitetsverktyg för Mac har för närvarande inte stöd för vissa avancerade
WebEx-inställningar och -funktioner, tilldelning av alternativa värdar, schemaläggning i andras namn,
möjligheten att låta användare delta via mötesnummer, TelePresence-integrering och så vidare.

• WebEx produktivitetsverktyg för Mac har för närvarande inte stöd för WebEx-aktiverade
TelePresence-möten (CMR Hybrid).

• Den aktuella versionen av WebEx produktivitetsverktyg för Mac stöder endast engelska. Stöd för
ytterligare språk kommer att läggas till i framtida versioner.

Stöd för Microsoft Outlook

Mac-versionen avWebEx produktivitetsverktyg har följande kända problem och begränsningar gällande stöd
för Microsoft Outlook:

• Endast version 14.1.3 eller senare av Microsoft Outlook för Mac stöds.

• Endast möten schemalagda frånWBS29.8 eller senare stöds. Möten som schemalagts i tidigare versioner
av WebEx-center stöds inte.

• Möten från Cisco WebEx mötesserver stöds inte.

• Schemaläggning för en annan värds räkning stöds för närvarande ej. Möten som schemalagts för en
annan värds räkning via Windows-versionen av WebEx produktivitetsverktyg stöds inte heller.

• Vissa avWebEx produktivitetsverktygs kända problem kan uppstå när Microsoft Exchange Server 2007
och Microsoft Outlook för Mac används.

• Om en användare uppdaterar WebEx-mötet i kalendervyn i Outlook istället för i instansens
redigeringsfönster kommer vissa problem att inträffa eftersom Outlook-beteenden inte kan kontrolleras
av WebEx produktivitetsverktyg i kalendervyn.
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K A P I T E L  5
WebEx-ljud

WebEx-integrerat ljud ger en funktionsrik, telefonibaserad ljudkonferenstjänst med hög prestanda. Den här
tjänsten kan användas fristående eller fullständigt integrerat i ett WebEx-möte.

• Funktioner, sida 45

• Vanliga frågor, sida 46

• Ljudalternativ, sida 46

• Jämförelse av ljudfunktioner, sida 49

Funktioner
WebEx-ljud (hybridljud)

Med WebEx-ljud (hybridljud) kan deltagare ansluta till ljudkonferenser med sina datorer (VoIP) eller via
telefon. Det finns inga mötesnivåalternativ för att kunna aktivera eller inaktivera denna tjänst. Den är alltid
tillgänglig när WebEx-ljud är tillgängligt inom ett WebEx-möte. Funktioner såsom att stänga av och slå på
ljudet, ikoner och aktiv talare-meddelande fungerar på samma sätt för deltagare. Deltagare kan övergå när
som helst från att använda dator till telefon eller tvärtom. Deltagarstatus och det läge som de använder för att
ansluta till konferensen visas i listan över mötesdeltagare.

WebEx-ljud (hybridljud) stöds på följande tjänster och plattformar:

LinuxMacintoshWindowsStöd för WebEx-ljud
(hybridljud)

JaJaJaSolaris Meeting Center

JaJaJaTraining Center

NejNejNejEvent Center

NejNejNejSupport Center
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Vanliga frågor
F. Vad är kapaciteten för WebEx-ljud?

S. Kapaciteten för WebEx-ljud är 1 000 deltagare för alla WebEx-tjänster som stöds, med 500 deltagare via
telefon och 500 via WebEx-integrerat VoIP.

F. Finns det några samtalsbegränsningar för vissa platser?

S. Ja, detta dokument sammanfattar de begränsningarna: http://www.webex.com/pdf/tollfree_restrictions.pdf

F. Stöder WebEx-ljud blandade ljudkonferenser eller hybridljudkonferenser med VoIP-deltagare?

S. Ja, WebEx ljud stöder ett hybridljud för de valda tjänsterna. (Se tabellen ovan.)

Ljudalternativ

Mer information om ljudalternativ som stöds för varje operativsystem finns under Systemkrav och stöd
för funktioner.

OBS!
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Finns i

Training CenterSupport CenterEvent CenterMeeting CenterBeskrivningFunktion

JaNejJaJaDet här
ljudalternativet
är integrerat i
din WebEx-
onlinesession.
Välj bland
följande
alternativ:

• Inringning:
WebEx
tillhanda
håller ett
avgiftsbelagt
eller ett
avgiftsfritt
telefon
nummer
som du
kan ringa
när du vill
ansluta till
en session
(det finns
även
internation
ella
nummer)

• Uppringn
ing: När
du ansluter
till en
session
anger du
ditt telefon
nummer så
ringer
WebEx
upp dig.

WebEx-
telekonferens
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Finns i

Training CenterSupport CenterEvent CenterMeeting CenterBeskrivningFunktion

NejNejJaNejEnvägsljud, för
möten där
mötesdeltagarna
endast lyssnar.
En värd talar via
en mikrofon
som är ansluten
till dennes dator.

Ljudsändning

Endast
Windows

JaEndast
Windows

JaAnvänd datorn i
stället för
telefonen för att
skicka ljudet via
Internet.

Integrerad
internettelefoni
(VoIP)

NejNejNejJaPersonliga
konferenser gör
det möjligt att
starta en
ljudkonferens
och sedan kunna
välja att utöka
mötet till ett
onlinemöte med
videokonferens.

Ett personligt
konferenskonto
kan ha upp till
tre uppsättningar
av
åtkomstnummer
(åtkomstkoder
för värd och
deltagare). Om
du vill registrera
dig för ett
personligt
konferenskonto
går du till fliken
Mitt WebEx och
väljer
Personliga
konferenser.

Personlig
konferens
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Finns i

Training CenterSupport CenterEvent CenterMeeting CenterBeskrivningFunktion

JaJaJaJaAnvänd en
telekonferenstjänst
från en annan
leverantör.

Annan
telekonferenstjänst

Jämförelse av ljudfunktioner
Personlig
konferens

Integrerad VoIPWebEx-ljud2LjudsändningBeskrivningFunktion

500 deltagare500 deltagare (1
000 för Training
Center)

1 000 deltagare
(500 via telefon
och 500 via
WebEx-
internettelefon)

3 000 deltagareFundera över
hur många som
ska delta i mötet
när du väljer ett
ljudalternativ.

Konferensstorlek

Inga
begränsningar

Inga
begränsningar

Inga
begränsningar

Endast värdar,
presentatörer
och
diskussionsdelta
gare kan tala
som standard

Hur många
aktiva talare
som krävs under
konferensen

Flera talare

JaNejJaNejDu kan få toner
uppspelade för
att markera när
deltagare
ansluter till eller
lämnar mötet.

Ingångs- och
utgångstoner

NejJaJaEj tillämpligtLjudet till
deltagarnas
mikrofoner
stängs av
automatiskt när
de ansluter till
mötet.

Stäng av ljud
vid inträde
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Personlig
konferens

Integrerad VoIPWebEx-ljud2LjudsändningBeskrivningFunktion

ValfrittNejValfrittJaStarta ljudet när
en deltagare
ansluter till
mötet. Om
värden inte har
anslutit ännu får
deltagarna höra
ett inspelat
meddelande som
informerar dem
om att värden
inte har anslutit
ännu.

Starta
ljudkonferensen
automatiskt

JaJaJaJaOm du sparar
dina
ljudinställningar
som standard i
Mitt
WebEx-profilen
blir det lättare
att starta och
schemalägga
sessioner med
önskade
inställningar.

Spara
standardinställn
ingar

JaJaJaJaKör rapporter
som visar
ljudanvändningen
för WebEx.

Rapporter

Ej tillämpligtJaEj tillämpligtJaWebEx stöder
protokollen
UDP och TCP.

Stöd för
TCP/UDP

Ej tillämpligtNejJaJaWebEx-
ljudmöten
(hybridljud) där
deltagare kan
ansluta till
konferenser via
telefon eller
datorbaserad
VoIP.

Stöd för
WebEx-
ljudmöten
(hybridljud)

2 WebEx-ljud inkluderar hybridljud.
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K A P I T E L  6
Video

WebEx Meeting Center, Training Center och Support Center har funktionen högupplöst video. WebEx
Meeting Center, Event Center, Training Center och Support Center fortsätter stödja högkvalitetsvideo.

Fler instruktioner om hur du använder video i WebEx finns i användarhandboken på sidan Support på din
WebEx-servicewebbplats.

• Vad är nytt?, sida 51

• Funktioner för högupplöst video, sida 52

• Cisco Medianet-integrering – Stöd för Performace Monitoring med nätverkshanteringssystem, sida 54

• Krav, sida 54

• Kameror med stöd för högkvalitetsvideo, sida 55

• Kameror med stöd för högupplöst video, sida 56

• Kända problem och begränsningar, sida 56

Vad är nytt?
WBS28.8

Stöd för högupplöst videovisning i helskärmsläge

Från och med versionen WBS28.4 kan användare av WebEx Meeting Center och WebEx Training Center
skicka och ta emot högupplöst (HD) video med 720 pixlar i både helskärm och expanderad helskärm. Tidigare
fanns HD-visning endast tillgänglig i expanderad helskärm. Nu finns HD-stöd för båda lägena. För mer
information om bandbreddsförbrukning, systemkrav för videomedHD-upplösning och administratörsalternativ
för aktivering och inaktivering av video med HD-upplösning på din webbplats, läs faktabladet om Cisco
WebEx nätverksbandbredd på http://www.cisco.com/en/US/prod/collateral/ps10352/ps10362/ps10409/white_
paper_c11-691351.pdf.

Ökad kompatibilitet för USB-kameror

WBS28.7 tillhandahåller ökat stöd för ett befintligt MJPEG-färgutrymme (I420) och för ett annat (YUV422)
med motsvarande ökning av antalet USB-videokameror som stöds i WebEx Meeting Center, Events Center
och Training Center.
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Avlastning av högupplöst videoavkodning till GPU

Från ochmed versionenWBS28.4, kanGPU-kretsuppsättningar som stöds avlasta avkodningen på värd-CPU:n.

Cisco Medianet-integrering

Från och med versionen WBS28.4, har metadatastöd lagts till så att de femWebEx-mediaflödena kan kännas
igen i nätverket.

Funktioner för högupplöst video
Support CenterTraining CenterEvent CenterMeeting CenterBeskrivningFunktion

NejJaNejJaVideo
upplösningen
kan uppnå HD-
upplösningen
720 pixlar (1
280 x 720).

Högupplöst
video upp till
720p

JaJaJaJaVideo
upplösningen
kan nå upp till
en högkvalitet
supplösning på
360p (640x360).

Upplösningmed
hög kvalitet
(360p)

Ja (men omfattar
inte
miniatyrvideo
bilder)

JaJaJaVideovisning
med
helskärmsbild
med HD- eller
högkvalitets
videovisning
(beroende på
skärmens
storlek) och fem
miniatyrvideo
bilder.

Videovisning
med
helskärmsbild

NejJaJa (utökad
helskärmsvisning
utan högupplöst
video)

JaExpandera den
aktiva talaren till
hela skärmen,
vilket även gör
det möjligt att ta
emot HD-video.

Expanderad
videovisning i
helskärm

   Versionsinformation för Cisco WebEx Meeting Center (version WBS29.8)
52

Video
Funktioner för högupplöst video



Support CenterTraining CenterEvent CenterMeeting CenterBeskrivningFunktion

I helskärmsläge
kan CSR se
video i en
separat panel,
kunden ser
video i ett
inbäddat område
på
kundkonsolen.

JaJaJaSvävande
visning av
videofönstret för
aktiv talare vid
delning i
helskärmsläge.

Delning av
videofönstret för
aktiv talare i
helskärmsvisning

NejJaJaJaVisa egen
videobild i
huvudvideofönstret
i läget för
helskärmsdelning.
Börja eller sluta
sända video från
videofönstret för
egen videobild.

Egen videobild i
läge för
helskärmsdelning

NejJaJaJaAutomatisk
videoväxling till
den aktiva talare
som talar högst.

Växling av aktiv
talare

NejJaJaJaVideobaserad
deltagarlista
med minibilder.

Videominiatyrer

JaJaJaJaAutomatisk
konfiguration av
deltagares
videokvalitet
beroende på
tillgänglig
nätverksband
bredd.

Autojustera
video

JaJaJaJaDeltagare kan
ansluta och
växla
webbkameror
under ett möte.

Kameraanslutning
under möte

NejJaJaJaPresentatören
kan bestämma
vems video som
ska visas för alla
deltagare.

Låsa video
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Support CenterTraining CenterEvent CenterMeeting CenterBeskrivningFunktion

NejNejNejJaGPU-
kretsuppsättningar
som stöds kan
avlasta
avkodningspro
cessen på
värdprocessorn.

Avlastning av
högupplöst
videoavkodning
till GPU

Cisco Medianet-integrering – Stöd för Performace Monitoring
med nätverkshanteringssystem

Från och med version WBS28.4 i ett Cisco-nätverk, finns nu stöd i Cisco Medianet för datainsamling från
slutpunkt till slutpunkt, prestandaövervakning i realtid för försenings- och förlustkänsliga
WebEx-videomediaströmmar och VoIP-ljudströmmar direkt från användardatorer som har programmetWebEx
Meeting Center installerat. Detta görs via ett nätverksadministrationssystem från en Cisco-partner, (förutsatt
att nätverksadministrationssystemet stöder Medianet MSI 3.1.1 REST API). Se http://www.cisco.com/go/
medianet för mer information.

Med funktionaliteten Cisco Medianet Performance Monitoring tillsammans medWebEx på ett Cisco-nätverk
kan en nätverksadministratör enkelt se, förstå och rapportera om enskilda användare har acceptabla
medieerfarenheter eller inte, till exempel om de under sina möten upplever fördröjning, jitter eller paketförluster
även innan de ringer in för att rapportera problemen.Med PerformanceMonitoring tillsammansmedMedianet
kan nätverksadministratörer få större insyn i vad som sker i deras Medianet-aktiverade nätverk och i
rich-media-upplevelsen som erbjuds användarna. Cisco Medianet gör nätverket smartare och mer
mediemedvetet.

Krav
WebEx-video fungerar med alla datorer som uppfyller standardkraven för Meeting Center, Training Center
eller Support Center. För att få en videoupplösning på 360p måste datorn uppfylla följande minimikrav:

• CPU: Dual-core processor

• RAM: 1 GB RAM

• Kamera: USB-baserad webbkamera med stöd för högupplöst video (se listan under Kameror med stöd
för högkvalitetsvideo.)

För att kunna skicka högupplöst video (720p) måste datorn uppfylla följande minimikrav:

• CPU: Quad-core processor (tre eller fler mötesdeltagare), dual-core processor (två mötesdeltagare).

• RAM: 2 GB RAM

• Kamera: USB-baserad webbkamera med stöd för högupplöst video (se listan under Kameror med stöd
för högupplöst video.)
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För att kunna ta emot högupplöst video (720p) måste datorn uppfylla följande minimikrav:

• CPU: Dual-core processor

• RAM: 2 GB RAM

För att kunna avlasta videoavkodningsprocesser till klientens GPU-enhet i 720p krävs någon av följande
GPU-kretsuppsättningar:

• Windows(DXVA):

• NVIDIA GeForce 9800GT

• NVIDIA GeForce GT 430

• NVIDIA GeForce GTS 450

• NVIDIA GeForce GTX 275

• NVIDIA GeForce GTX460

• NVIDIA GeForce GTX560

• NVIDIA GeForce GTX560Ti

• NVIDIA GeForce GT520

• ATI Radeon HD 6950

• Mac OS X(VDA):

• NVIDIA GeForce9400M

• NVIDIA GeForce320M

• NVIDIA GeForce330M

Kameror med stöd för högkvalitetsvideo
De flesta PC-kompatibla kamerorna bör fungera med WebEx. Följande kameror har testats av WebEx för
högkvalitetsvideo:

• Cisco VT Camera II

• Cisco VT Camera III

• Cisco Precision HD

• Logitech HD Webcam C920

• Logitech Quick Cam Pro 9000

• Logitech QuickCam Orbit AF

• Logitech QuickCam C905

• Logitech QuickCam S7500

• Logitech HD Pro Webcam C910
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• Microsoft LifeCam HD

• Microsoft LifeCam VX-1000

• Microsoft LifeCam Cinema

• Microsoft LifeCam VX-6000

• Microsoft LifeCam NX-6000

• Microsoft LifeCam VX-3000

Kameror med stöd för högupplöst video
Följande kameror har testats av WebEx för högupplöst video:

• Logitech HD Webcam C310

• Logitech HD Webcam C500

• Logitech HD Webcam C510

• Logitech HD Webcam C905/B905

• Logitech HD Pro Webcam C910/B910

• Logitech HD Webcam C920

• Microsoft LifeCam HD-5000/HD-5001

• Microsoft LifeCam HD-6000

• Microsoft LifeCam Cinema

• Microsoft LifeCam Studio

• Cisco Precision HD

• Cisco VT Camera III

• Apple iSight HD

Kända problem och begränsningar
Det här avsnittet innehåller kända problem och begränsningar som påverkar integrerad WebEx-video. Mer
information om vilka webbläsare och operativsystem som stöds avWebEx samt kända problem som påverkar
andra WebEx-tjänster finns under Systemkrav och stöd för funktioner.

Högupplöst video

Den högupplösta videouppspelningen slås automatiskt av vid delning av program, skrivbord och strömmande
media. Den slås automatiskt på igen när funktionerna avslutas.

Stöd för Medianet och IPv6

Även om WebEx-programmet stöder IPv6 så stöder Medianet och metadata endast IPv4-adresser vid denna
tidpunkt. Stöd för IPv6 kommer läggas till i framtida versioner.

Vid strömning av media i Event Center stängs presentatörens video av
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För att spela upp video från en fil samt dela den med alla mötesdeltagare i Event Center krävs att presentatörens
videokamera stängs av. Presentatören kan endast sända en videoström i taget. Presentatörens videokamera
kan slås på igen när han eller hon har avslutat strömning av filen eller mediainnehållet.

Denna begränsning har lagts till för att skydda prenumeranter från bandbreddsproblem som kan uppstå på
grund av plötsliga uppgångar i videotrafiken då flera videoströmmar, som inte är miniatyrer, sänds till en stor
grupp mötesdeltagare. Begränsningen kommer troligen att avhjälpas i framtiden.
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K A P I T E L  7
Webbplatsadministration

Denna versionsinformation gäller endast administratörer.

Du kan användawebbplatsadministrationen iWebEx för att konfigurera och underhållaWebEx-webbplatserna
Meeting Center, Event Center, Training Center och Support Center.

• Nyheter, sida 59

• Funktioner, sida 60

• Kända problem och begränsningar, sida 61

Nyheter
WBS29.8

Mötesrum för samarbete

Det finns en ny avdelning för webbplatsadministration av inställningar i molnbaserademötesrum för samarbete.

• Videoenhetsbandbredd – Ger kontroll över videoenhetens bandbredd (WebEx internettelefon- och
videoanslutningskontroll). Om detta är aktiverat justerar WebEx bandbreddskapaciteten för sessionen
till lägre bithastighet i händelse av att bandbredden i WebEx-programmet är låg.

• Använd ett pilotnummer – När detta är aktiverat visas pilotnumret i e-postinbjudningar och på värdens
sida för personliga rum. Exempeltext på inringningsinformation tillhandahålls och kan ändras. Den är
begränsad till 256 tecken.

• Aktivera personligt rum – Aktiverar personliga rum för värdar. Det här alternativet är aktiverat som
standard.

• Längd på värd-PIN-kod – Anger längden på PIN-koden till värdens personliga rum. Tillåtna värden är
4, 6, 8 och 12 tecken.

Mer information om administration av CMR Cloud finns i Företagsdistributionsguide för Mötesrum för
samarbete (CMRCloud) på sidanKonfigurationsguider på http://www.cisco.com/c/en/us/support/conferencing/
webex-meeting-center/products-installation-and-configuration-guides-list.html.

E-postmallar i HTML
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Webbplatsens administrationsverktyg tillhandahåller nu tillämpliga e-postmallar i HTML-format.

• E-postmallistan visar vilka e-postmallar som finns i HTML-format

• E-postmallar kan sorteras efter HTML- eller textformat

Inställningar för produktivitetsverktyg till Mac

Webbplatsens administrationsverktyg ger nu möjlighet att aktivera eller inaktivera integrering av WebEx
produktivitetsverktyg med Microsoft Outlook för Mac. Följande alternativ finns:

• Aktivera eller inaktivera integrering av produktivitetsverktygen med Microsoft Outlook i Mac och
Windows:

• Microsoft Outlook för Windows-alternativ

• Microsoft Outlook för Mac-alternativ

• Ett-klicksalternativ – Visar Ett-klicksikonen i aktivitetsfältet.

Förenklad märkning för att underlätta ny design på användargränssnittet

Märkningsverktyget i webbplatsadministrationen har nu förenklade märkningsalternativ med stöd för den
senaste designen på gränssnittet. Om din webbplats redan har en märkning behöver ingen åtgärd vidtas. Den
nya designen på användargränssnittet ger en flexibel struktur med fortsatt stöd för dina befintliga märkta
element.

• Befintlig märkning, till exempel sidhuvudets menyrad, logotyp, vänstersidans navigeringspanel, sidfötter,
servicevillkor och sekretesspolicy kommer inte att ändras.

• Element och områden som kan märkas har förenklats. Element som ligger inom innehållsområdet kan
inte märkas, men globala länkfärger och typsnitt kommer att vara enhetliga för alla sidor. Om exempelvis
en typsnittsfärg ändras i vänstersidans navigeringspanel så kommer samma typsnittsfärg att visas i
samtliga centrer.

För att göra en ytterligare märkningsbegäran, kontakta din kundtjänstsansvariga med dina märkningsbehov.

WBS29.4

Nytt intervall för återanvändning av tidigare lösenord

Webbplatsadministreringsalternativet Tillåt inte återanvändning av senaste lösenordet låter dig nu välja
ett intervall som spänner från de 3 till 8 senaste lösenorden. Den nya standarden är 3.

WBS29.1

Stöd för PayPal

Från och med version WBS29.1 kommer webbplatsadministratören att se nya alternativ för
leverantörsinställningar för PayPal Payflow Pro, Paypal Website Payments Pro UK och PayPal Express
Checkout US and Canada för utbildningssessioner. Slutanvändare kommer att se ändringar på
betalningsinformationssidan för utbildningssessioner.

Funktioner
Visningsalternativet GMT-tidsförskjutning

   Versionsinformation för Cisco WebEx Meeting Center (version WBS29.8)
60

Webbplatsadministration
Funktioner



Alternativet Visa GMT-förskjutning i mejl och webbsidor kontrollerar omGreenwichMean Time-förskjutning
(GMT), t.ex. ”GMT -8:00”, visas för tidszoner och tider. Om du endast arbetar med kunder i USA och Kanada,
som inte är förtrogna med GMT, kan du inaktivera detta alternativ.

Konfigurering av tidszoner

Tidszonsetiketter kan nu märkas för en webbplats. Dessa etiketter innefattar platsen (t.ex. ”San Francisco”)
och tidszonens namn (t.ex. ”Västkusttid”) och sommartid (DST) (t.ex. ”Sommartid” eller ”Standardtid”).

Visa möten på verklig eller schemalagd starttid

Alternativet Visa möten vid faktisk starttid, inte schemalagd tid, som är tillgängligt i Meeting Center,
kontrollerar om ett pågående möte visas i kalendrar vid den schemalagda tiden eller den faktiska starttiden.
För att göra det lättare för deltagare att hitta pågående möten på kalendrar, visas möten på den schemalagda
tiden som standard. Aktivering av detta alternativ i webbplatsadministreringsalternativen gör att du återgår
till den föregående alternativet om så önskas.

Community-knappalternativet

Alternativet Visa Community-knappen i navigeringsraden kontrollerar om Community-knappen visas på den
horisontella navigeringsraden. Både värdar och deltagare kan använda denna knapp för att komma åt WebEx
Community.

Importera adressböcker till Microsoft Outlook 2010

Importering av ditt företags adressbok till dina WebEx-kontakter stöds inte med Microsoft Outlook 2010
64-bitars.

Webbplatsadministreringskonton utan mötestyp

Webbplatsadmininistreringskonton kan nu skapas utan tilldelade mötestyper, och sådana konton räknas inte
när det gäller webbplatsens gräns för Namngiven värd. Sådana konton kan inte själva starta en session, men
kan schemalägga för en annan användare om den andra användaren har gett behörighet till detta.

Bjud in genom snabbmeddelande och Påminn genom snabbmeddelande i Snabbstartmenyn

Alternativet Närvarointegrering kontrollerar visningen av alternativen Bjud in med snabbmeddelande och
Påminn med snabbmeddelande i Snabbsstartmenyn, och kontrollerar även hämtningen av WebEx Connect
på Support-sidor.

Endast namngivna värdar för ljudexklusiv användning

Det finns nu en separat tillämpning för namngivna värdar som endast har mötestypen Personlig konferens
aktiverad, d.v.s. användare som endast kan starta Personlig konferens-möten. Denna tillämpning visas på
webbplatsadministrationens Hem-sida.

Bekräftelse av registrering av konto

Alternativet Bekräftelse krävs för nya konton kräver att användare som registrerar sig för ett konto bekräftar
begäran. Användaren bekräftar genom att klicka på en länk i ett uppföljningse-postmeddelande, som skickas
till adressen som angivits i registreringsformuläret. Det finns även associerade alternativ för att låta
bekräftelsesidan upphöra (standard är 3 dagar), och meddela webbplatsadministratörerna om en framgångsrik
bekräftelse, och att inkludera en säkerhetskontroll i registreringsformuläret.

Kända problem och begränsningar
Det här avsnittet innehåller kända problem och begränsningar som endast påverkar Webbplatsadministration.
Se Systemkrav och stöd för funktioner, på sidan 13 för mer information om dewebbläsare och operativsystem
som stöds av WebEx samt vanliga problem som påverkar andra WebEx-tjänster.
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Varumärke och anpassning

• Med det nya sidhuvudet för WebEx får varumärken inte vara mindre än 75 px. Om en webbplats med
varumärke har ett sidhuvud som är mindre än 75 px och inte har anpassad HTML-kod för sidhuvud ökar
systemet automatiskt höjden till 75 px.

• Länkarna för inloggning till och utloggning från webbplatsadministrationsverktyget syns inte om
sidhuvudets navigeringsfärg är blå eller har en mörk färg.

Om du vill ändra varumärket ska du kontakta kundtjänstchefen (CSM).

Stöd för webbläsaren Safari

Webbläsaren Safari stöds ej för Webbplatsadministration.
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